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IZ VSEBINE: SKLICANE SEJE ZBOROV 

SKUPŠČINE SRS 

Predlog za izdajo zakona o prenehanju 

lastninske pravice in drugih pravic na 

zemljiščih, namenjenih za kompleksno 

graditev, z osnutkom zakona (ESA 502) 

Predlog za izdajo zakona o prometu z 
nepremičninami, z osnutkom zakona 

(ESA 504) 

Predlog za izdajo zakona o pravicah na 

delih stavb, z osnutkom zakona (ESA 

503) 

Predlog za izdajo zakona o spremem- 

bah in dopolnitvah zakona o razlastitvi 

in prisilnem prenosu pravice uporabe, 

z osnutkom zakona (ESA 505) 

Predlog za izdajo zakona o spremem- 

bah zakona o pokojninskem in invalid- 

skem zavarovanju (ESA 474) 

Predlog zakona o investicijski doku- 

mentaciji (ESA 380) 

Seje vseh treh zborov 
Skupščine SR Slovenije so 
sklicane za 25. februar 1916. 
Vsi trije zbori imajo na 
dnevnem redu: 

— izvajanje priporočil in 
sklepov Skupščine SR Slo- 
venije o delovanju delegat- 
skega sistema in delegatskih 
odnosov v temeljnih samo- 
upravnih organizacijah in 
skupnostih, v občinskih 
skupščinah in Skupščini SR 
Slovenije (ESA 498); 

— predlog zakona o usta- 
novitvi občinskega javnega 
tožilstva v Velenju (ESA 414); 

— predlog zakona o rati- 
fikaciji pogodbe med SFRJ 
in Republiko Italijo (ESA 
492); 

— operativni načrt Zbora 
republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ o nadaljnem de- 
lu za pripravo .in sprejetje 

družbenega plana Jugosla- 
vije za obdobje od leta 1976 
do 1980 in program nadalj- 
nega dela pri izdelavi druž- 
benega plana SR Slovenije 
za obdobje od leta 1976 do 
1980 (ESA 225). 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta obravnava, 
la tudi: 

— nekatera vprašanja od- 
pravljanja posledic potresa 
na Kozjanskem (ESA 515); 

— predlog zakona o dolo- 
čitvi stopenj, odbitnih po- 
stavk in olajšav za repub- 
liški davek iz dohodka TOZD 
za leto 1976 (ESA 420); 

— predlog zakona o spre- 
membah in1 dopolnitvah za- 
kona o davkih občanov 
(ESA 472); 

— predlog zakona o spre- 
membah zakona o uvedbi in 
stopnjah republiških davkov 
in taks (ESA 462); 

— predlog odloka o raz- 
delitvi deviz za potrebe re- 
publiških organov, zavodov, 
organov družbenih organiza- 
cij, ožjih družbenopolitičnih 
skupnosti, samoupravnih in- 
teresnih skupnosti in civil- 
nih pravnih oseb v SR Slo- 
veniji za leto 1976 (ESA 501); 

— predlog za izdajo zako- 
na o spremembi in dopol- 
nitvi 9. člena zakona o sa- 
moupravni stanovanjski skup- 
nosti (ESA 496); 

— samoupravni sporazum 
o ustanovitvi in delovanju 
Raziskovalne skupnosti Slo- 
venije (ESA 403); 

— plan raziskovalne dejav- 
nosti za obdobje 1976 do 
1,980 (ESA 490); 

— plan raziskovalne dejav- 
nosti za leto 1976 (ESA 491); 

— predlog zakona o rati- 
fikaciji sporazuma o zbolj- 
šanju gospodarskega sodelo- 
vanja med SFRJ in Repub- 
liko Italijo (ESA 492); 

— osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah za- 
kona o premijah za mleko 
in pitana teleta, junce in ju- 
nice ter jagnjeta in o kom- 
penzacijah za sveže meso 
(ESA 489); 

— osnutek zakona o do- 
polnitvi zakona o sredstvih 
rezerv (ESA 488); 

— osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah za- 
kona o kompenzaciji proiz- 
vajalcem umetnih gnojil v 
letih 1974 in 1975 (ESA 487); 

— osnutek zakona o pre- 
miji za sojo (ESA 486). 



PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 

SRS 

Vsi trije zbori Skupščine 
SR Slovenije so sprejeli: 

— poročilo o uresničeva- 
nju resolucije o osnovah 
kadrovske politike v SR Slo- 
veniji (s sklepom, s kate- 
rim so sprejeli to poročilo, 
ki ga je podala Komisija za 
volitve, imenovanja in ad- 
ministrativne zadeve Skup- 
ščine SR Slovenije, so spre- 
jeli tudi: poročilo o sprem- 
ljanju izvajanja družbenega 
dogovora o nalogah pri ob- 
likovanju in izvajanju kad- 
rovske politike v SR Slove- 
niji, ki ga je pripravil od- 
bor za spremljanje družbe- 
nega dogovora o oblikova- 
nju in izvajanju kadrovske 
politike v SR Sloveniji; eks- 
poze, ki ga je skupščinskim 
zborom podal predsednik 
Komisije za volitve, imeno- 
vanja in administrativne za- 
deve; predloge, ki so bili 
izraženi v razpravi na seji 
zborov. 

S sklepom so skupščinski 
zbori podprli predlagane 
prednostne naloge, ki so od- 
ločilnega pomena za učinko- 
vitejše uresničevanje resolu- 
cije. Komisijo za volitve, 
imenovanja in administrativ- 
ne zadeve pa so zadolžili, 
da upoštevajoč sprejeta po- 
ročila in razpravo v skup- 
ščinskih zborih spremlja na- 
daljnje uresničevanje resolu- 
cije in po preteku enega le- 
ta predloži zborom Skupšči- 
ne SR Slovenije poročilo); 

— sklep o soglasju k os- 
nutku zakona o republikah 
in pokrajini, ki se štejejo 
za gospodarsko manj razvi- 
te; 

— sklep o soglasju k os- 
nutku zakona o financira- 
nju federacije. 

Zbor združenega dela In 
Zbor občin sta nadalje spre- 
jela: 

— predlog zakona o var- 
stvu pred požarom; 

— predlog zakona o pri- 
stojnosti upravnih organov 
za odločanje in opravljanje 
drugih nalog na področju tu- 
je informativne dejavnosti; 

— osnutek zakona o var- 
stvu pred hrupom v narav- 
nem in bivalnem okolju; 

— osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah za- 
kona o stanovanjskih raz- 
merjih (o tem zakonskem 
osnutku imata Izvršni svet 
in Zakonodajno pravna komi- 
sija Skupščine SRS odklonil- 
no mnenje, Zbor združenega 

dela in Zbor občin pa sta os- 
nutek zakona sprejela ter 
zadolžila Odbor Zbora zdru- 
ženega dela za stanovanjsko- 
komunalna vprašanja in var- 
stvo okolja in Odbor Zbora 
občin za urbanizem, stano- 
vanjsko—komunalna vpraša- 
nja in varstvo okolja, da 
pripravita predlog zakona); 

— predlog odloka o sred- 
njeročnem programu izvaja- 
nja in financiranja geodet- 
skih del na območju SR Slo- 
venije za obdobje 1976—1980; 

— predlog za izdajo zako. 
na o spremembah zakona o 
uvedbi in stopnjah republi- 
ških davkov in taks, z os- 
nutkom zakona; 

— predlog o razdelitvi de- 
la dohodkov Loterijskega za- 
voda Slovenije v 1. 1975, ki 
pripada organizacijam iz 15. 
člena zakona o Loterijskem 
zavodu Slovenije; 

— odlok o soglasju k pred- 
logu zakona o ratifikaciji 
konzularne konvencije med 
SFRJ in Republiko Grčijo. 

Zbor združenega dela je 
sprejel tudi: 

— sklep o soglasju k os- 
nutku zakona o Narodni 
banki Jugoslavije in enot- 
nem monetarnem poslovanju 
narodnih bank republik in 
narodnih bank avtonomnih 
pokrajin; 

— sklep o soglasju k os- 
nutku zakona o temeljih de- 
narnega sistema. 

Družbenopolitični zbor je 
sprejel tudi: 

— sklep, da sprejme sta- 
lišča Komisije za pravosodje 
do idejnopolitičnih izhodišč 
in tez za ustavno preobrazbo 
pravosodnega sistema kot 
stališča Družbenopolitičnega 
zbora (v nadaljevanju ob- 
javljamo celotno besedilo 
sklepa); 

— odlok o ustanovitvi, na- 
logah in sestavi odborov 
Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije (s 
tem odlokom sta ustanovlje- 
na: Odbor za obravnavo za- 
kona o družbenem planira- 
nju in Odbor za obravnavo 
kazenskega zakona). 

Na predlog predlagateljev 
so bili z dnevnega reda teh 
sej umaknjeni: 

— statut Izobraževalne 
skupnosti za gozdarstvo; 

— samoupravni sporazum 
o ustanovitvi Skupnosti so- 
cialnega varstva Slovenije; 

— začasni statut Skupno- 
sti socialnega varstva Slove- 
nije. 

Sklep DPZ o stališčih do idejno 

političnih izhodišč za ustavno 

preobrazbo pravosodnega sistema in 
do tez za opredelitev pravosodnega 

sistema v SR Sloveniji 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije je na seji dne 
31. 1. 1976, na podlagi 287. člena v zvezi z 244. členom poslov- 

nika Skupščine SR Slovenije, sprejel 

SKLEP 
o stališčih k idejnopolitičnim izhodiščem za ustavno preobraz- 
bo pravosodnega sistema in tezam za opredelitev pravosod- 

nega sistema v SR Sloveniji 

1. Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije, sezna- 
njen tudi z dosedanjo strokovno-politićno razpravo v SR Slo 
veniiji ugotavlja, da so idejnopolitična izhodišča za ustavno 
preobrazbo in teze za opredelitev pravosodnega sistema v SR 
Sloveniji ustrezna podlaga za izdelavo zakonov, ki bodo ure- 
jali praivosodje v SR Sloveniji v skladu z novo ustavno ure- 
ditvijo. 

2. Doseženi družbenoekonomski in družbenopolitični odnosi 
v samoupravni družbenopolitični ureditvi, katere sestavni del 
je pravosodje terjajo, da se sodna funkcija opravlja v okviru 
enotnega sistema oblasti in samoupravljanja delavskega raz- 
reda in vseh delovnih ljudi in v sklaidu z njim. 

Zato je ob ustavni preobrazbi pravosodja v ospredju potre- 
ba po najširši družbeni akciji, ki mora vso dejavnost rednega 
in samoupravnega sodstva postaviti tako, da bo kot enoten 
sistem za izvajanje sodne funkcije v polni meri zaživelo in 
s tem v celoti opravljalo svojo družbeno vlogo. 

3. Poseben poudarek in pozornost velja razvoju novega sa- 
moupravnega sodstva kot obliki in poti k podružbljanju sod- 
ne funkcije. 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije podpira 
predvideno usmeritev razvoja samoupravnega sodstva, ki te- 
melji na zgodovinski razvojni pogojenosti in na razrednem 
značaju naše samoupravne socialistične družbe. Temu je po- 
trebno zagotoviti že v začetku vso družbeno, politično, mate- 
rialno in organizacijsko podporo. 

Pomembno je, da nova samoupravna sodišča (poravnalni 
sveti, arbitraža, razsodišča, sodišča združenega dela ter druga 
samoupravna sodišča — pri samoupravnih interesnih skupno- 
stih družbenih dejavnosti in na področju materialne proizvod- 
nje posebnega družbenega pomena) čimprej pričnejo z delom. 
Njihovo vlogo in funkcijo bodo morali povzeti tudi. samoup- 
ravni akti temeljnih samoupravnih skupnosti in organizacij 
in jih z uresničevanjem v praktičnem razreševanju sporov 
iz samoupravnih razmerij tudii vse bolj uporabljati. 

4. Proces vzpostavljanja samoupravnega in rednega sodstva 
mora potekati istočasno in sinhronizirano. 

Postavitev sistema, organiziranost in delovanje samouprav- 
nih sodišč predstavlja pogoj in izhodišče za pristop k ureja- 
nju visebine, dela in organizacije rednih sodišč. 

5. Težišče dela v rednem sodstvu bodo prevzela nova os- 
novna (temeljna) sodišča, zato je njihovemu nastanku in or- 
ganiziranju posvetiti posebno pozornost. 

Pri graditvi optimalne organiziranosti osnovnih in višjih 
sodišč bo odločilna zlasti nova razporeditev pristojnosti med 
samoupravnim in rednim sodstvom kot tudi med rednimi so- 
dišči sanumi. Odločilno vlogo bodo zato pri odločitvah o tem 
imele objektivne razmejitve, pri čemer pa ne bo smela bM 
prezrta tuidi celovitost drugih obstoječih in uotrebnih pogo- 
jev. 

Organsko povezanost javnega tožilstva, javnega pravobra- 
nilstva in službe pravne pomoči z ureditvijo rednega sodstva 
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bo potrebno skladno izpeljati. Ustrezen poudarek je treba da- 
ti organizaciji odvetništva in vključevanju te pomembne služ- 
be v združeno delo. 

6. Pri graditvi celovitega, z razvojem družbenih odnosov 
skladnega in enotnega sistema pravosodja na temelju nove 
ustavne ureditve, je pomembno nadaljnje aktivno sodelovanje 
političnih, znanstvenih in strokovnih dejavnikov nasploh in iz 
pravosodja še posebej. 

Preobrazba pravosodnega sistema je izredno odgovorna po- 
litična naloga pri uresničevanju ustavnih odnosov na tem po- 
dročju. Zato naj se v to dejavnost vključijo temeljne organiza- 
cije združenega dela, krajevne skupnosti in samoupravne [in- 
teresne skupnosti; le-te naj, hkrati z urejanjem samouprav- 
nih odnosov, s samoupravnim sporazumevanjem in družbe- 
nim dogovarjanjem oblikujejo tudi ustrezna samoupravna so- 
dišča. V vso to dejavnost naj se posebno aktivno vključijo 
organizacije socialistične zveze in sindikata. 

Družbenopolitični zbor Skupščine SiR Slovenije ugotavlja, 
da je za nadaljnji razvoj odnosov in sistema pravosodja zla- 
sti potrebno, da se družbeni dejavniki: družbenopolitične orga- 
nizacije v okviru enotne fronte organiziranih socialističnih sil, 
Izvršni svet Skupščine SiR Slovenije in politično-izvršilni or- 
gan drugih družbenopolitičnih skupnosti, republiški sekretar 
riati in republiški komiteji, ki pokrivajo področje posamez- 
nih samoupravnih interesnih skupnosti družbenih in gospo- 
darskih dejavnosti posebnega družbenega pomena, Vrhovno 
sodišče SR Slovenije, Sodišče združenega dela SiR Slovenije 
in vodstva vseh drugih pravosodnih ustanov in njihove druž- 
benopolitične organizacije, kot nosilci nalog zavestno in tvor- 
no vključijo v izgradnjo osnov in sistema ustavno preoano- 
vaneiga pravosodnega sistema v SR Sloveniji in zavzamejo za 
njegovo čimprejšnje skladno in tudi racionalno organiziranost 
in delovanje. 

7. Za čimprejšnje in polno funkcioniranje pravosodja z ve- 
čjo učinkovitostjo je pomembno, da zagotovijo pristojni dejav- 
niki, zlasti pa še družbenopolitične in samoupravne interesne 
skupnosti, vzporedno z nastajanjem novih sistemskih rešitev, 
z dogovori in sporazumi, tudi ustrezne kadrovske, prostorske, 
materialne in druge pogoje za delovanje pravosodnih institu- 
cij. Ustrezen sistem financiranja, vrednotenja dela, optimal- 
na organiziranost in racionalnost so pomembni vidiki teh 
procesov. 

8. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj s sodelovanjem 
pravosodnih organov in odvetniške zbornice Izdela na podlagi 
idejnih izhodišč in tez ter teh stališč, ustrezne rešitve v ob- 
liki predlogov za izdajo zakonov z osnutki zakonov in jih, v 
skladu s programi dela, pravočasno predloži Skupščini SR 
Slovenije. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ 

IN DELEGATOV 

(ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 29. 12. 

1975) 

Osebne matične številke 

Skupina delegatov za soci 
alno-zdravstveno področje 6. 
okoliša (s sedežem v Celju) 
je zastavila naslednje delegat- 
sko vprašanje: »Kdaj bo uve- 
dena datoteka osebnih mati- 
čnih številk prebivalcev SR 
Slovenije in urejeno njeno 
tekoče negovanje, tako da bo 

na razpolago upravi in druž- 
benim službam, konkretno 
zdravstveni? Kdaj lahko pri- 
čakujemo ureditev tega vpra- 
šanja za vso SFRJ? Kdaj bo 
uvedena ažurna datoteka de- 
lovnih organizacij oziroma te- 
meljnih organizacij združene- 
ga dela, ki bo na razpolago 

upravi, družbenim službam 
in gospodarstvu?« 
- Direktor zavoda SR Slove- 
nije za statistiko Pranta Ko- 
mel je odgovoril: »Pri pri- 
pravah za vzpostavitev cent- 
ralnega registra prebivalstva, 
ob popisu prebivalstva 1971, 
je Zavod SR Slovenije za sta- 
tistiko predvidel, da bo vsak 
občan dobil svojo oseibno ma- 
tično številko, ki bi se kot 
identifikacijski znak vpisoval 
v vse osebne dokumente ob- 
čana. 

1. Ob popisu je bila poda 
na pravna osnova samo za 
uporabo osebne matične šte- 
vilke v dokumentaciji, ki slu 
ži statističnim namenom, in 
tako so ob popisu vsi stalni 
prebivalci SR Slovenije d(?- 
bili začasne številke. Razširi- 
tev uporabe številke tudi v 
druge namene je predmet 
drugega predpisa. 

Osebno matično številko so 
sprejele vse občine razen 
ljubljanskih in jih redno vpi- 
sujejo na dokumente narav 
nega in selitvenega gibanja 
prebivalstva (matične in pri- 
javno-odjavne službe). 

Po teh številkah je urejena 
datoteka stalnega prebivalstva 
Slovenije v centralnem regi 
stru Zavoda SR Slovenije za 
statistiko. Centralni register 
se dopolnjuje s podatki o ro- 
jenih, o umrlih in o selitvah 
prebivalstva in je omogoče- 
no tudi izkoriščanje tega re- 
gistra (pregledi, seznami, kar- 
toteke). Vendar se register 
lahko izkorišča zaenkrat le v 
omejenem obsegu, ker zavod 
za popolno ažuriranje ter 
sprotno, hitro dajanje infor- 
macij vsem zainteresiranim 
upravnim in drugim organom 
nima na razpolago zadovolji- 
vih tehničnih kapacitet (ra- 
čunalnik). 

Ker se zavod zaveda, da bo 
omogočeno učinkovito in ra- 
cionalno povezovanje in iz- 
koriščanje vseh podatkov o 
občanu šele z uvedbo enotne 
osebne matične številke, je 
dal inioiatvo za uporabo ose- 
bne matične številke v vseh 
dokumentih, ki se nanašajo 
na občana. Izdelan je bil os- 
nutek zakona o osebni matič- 
ni številki in predložen Izvr- 
šnemu svetu Skupščine SR 
Slovenije. Zavod je predlagal 
enako osebno matično šte- 
vilko, kot je predpisana v ma 
tični evidenci o zavarovancih 
in upokojencih (Uradni list 
SFRJ, št. 42/71) in se upora 
blja v vsej Jugoslaviji. 

2. Odbor Izvršnega sveta za 
upravo in proračun je na svo- 
ji seji 8. 7. 1975 sprejel stali- 

šče, da se obravnavo osnutka 
zakona o osebni matični šte- 
vilki odloži, ker so na zvez- 
ni ravni v pripravi rešitve, ki 
jih bo treba upoštevati pri 
pripravi tega zakona. 

Po zadnji informaciji Repu- 
bliškega sekretariata za no- 
tranje zadeve (15.12.1975) je 
obravnava te problematike na 
dnevnem redu pristojnih zve- 
znih organov v prvem četrt- 
letju 1976. 

V zvezi z registrom orga- 
nizacijskih enot (organizaci 
je združenega dela, TOZD, 
poslovne enote) razpolaga za- 
vod z ažurnim stanjem, ven- 
dar na ploščicah adresirne 
ga stroja. Izkoriščanje teh 
podatkov je možno vendar le 
delno. 

3. Pred popisom prebivalst- 
va 1. 1971 je bila vsem orga- 
nizacijam podeljena enotna re- 
gistrska številka, na osnovi 
katere naj bi deloval avtoma- 
tiziran register organizacij- 
skih enot ,ki je bil tudi vzpo- 
stavljen in je deloval do us- 
tavnih amandmajev dokaj us- 
pešno. z amandmaji so nasto 
pile težave, s sprejetjem us- 
tave pa se je register zaradi 
vrste organizacijskih spre- 
memb porušil. Sedaj je po- 
novno oblikovan, vendar še 
ni avtomatiziran, ker so sa 
pričele priprave za uvedbo 
enotnega avtomatiziranega re- 
gistra v vsej Jugoslaviji. 

Zavod SRS za statistiko 
skupaj z Zveznim zavodom 
za statistiko pripravlja pro- 
jekt za vzpostavitev registra 
organizacijskih enot, ki bi bdi 
urejen po enotnih organiza- 
cijskih in vsebinskih merilih 
v vsej državi (organizacijske 
enote, registrska šteivilka, ši- 
franti itn.). 

Glede krajev (naselij) ta 
občin zavod vzdržuje ažurno 
datoteko za katero so šifre 
enotne v vsej Jugoslaviji. 

Zavod SRS za statistiko pri 
izvajanjih statističnih razisko- 
vanj uporablja enotne stan- 
dardne klasifikacije in šifran- 
te (teritorialne enote, organi- 
zacijske enote, dejavnosti, po- 
klici),, vendar še ni zakon&to 
osnove, ki bi zavezovala tudi 
druge organe in organizacije, 
da jih uporabljajo, zakonske 
osnove so v pripravi. 

4. Delovanje centralnega re- 
gistra prebivalstva in njego- 
vo izkoriščanje se lahko pri- 
čakuje v 1. 1977, v kolikor 
bo zagotovljena Zavodu SRS 
za statistiko tehnična baza 
(računalnik). Enotni avtoma- 
tiziran register organizacij- 
skih enot pa lahko pričaku- 
jemo 1. 1976.« 



(ZBOR OBČIN 29. 12. 1975) 

Razmerje med bolnišnično in izven- 

bolnišnično zdravstveno službo 
Delegat ctr. Drago Plešivč- 

niik (občina Slovenj Gradec) 
je zastavil dodatno delegat- 
sko vprašanje ob odgovoru, 
ki ga je na svoje delegatsko 
vprašanje dobil na seji Zbo- 
ra občin 19. 11. 1975 (odgovor 
je objavljen v 26. številki »Po- 
ročevalca« dne 25. XX. 1975). 
Delegat ugotavlja, da mu ni 
bilo odgovorjeno na bistvo 
vprašanja, ki ga zastavlja ta- 
kole: »Kakšna je letna pora- 
ba finančnih sredstev za izva- 
janje bolnišnične dejavnosti 
(kamor zagotovo ne sodi spe- 
cialistična ambulantna dejav- 
nost, vsaj ne v celoti, lahko 
pa se priključi kopališko 
zdravljenje, vendar kot pose- 
ben podatek) in za izvajanje 
izvenbolnišničnega zdravstve- 
nega varstva (v to skupino 
spada vsa specialistična am- 
bulantna dejavnost, osnovno 
zdravstveno varstvo — kurati- 
va in preventiva, izdatki za 
zdravila na recepte). 

Tako prikazana poraba v 
menjavi dela nam bo dala več 
smernic za določanje razvoja 
v bodoče po posameznih regi- 
jah, da ne bodo razlike pre- 
velike. 

Tako urejeni podatki bodo 
potem verjetno lažje primer- 
ljivi s podatki od drugod. Ker 
se pri nas organizacija speci- 
alistične ambulantne dejavno- 
sti izvaja dvotirno, se to lah- 
ko prikaže ločeno po izvajal- 
cih, vendar tako, da se bo vi- 
delo v kakšnih odnosih. 

Vljudno prosim, da se mi 
odgovori v zgoraj navedenem 
smislu, će Je moje vprašanje 
preveč zahtevno in se taki po- 
datki po regijah za SR Slo- 
venijo zelo težko zberejo, po- 
tem seveda ne bom vztrajal 
za odgovor na to dodatno 
vprašanje.« 

Pomočnik predsednika Re- 
publiškega komiteja za zdrav- 
stvo in socialno varstvo Boži- 
dar Twrdy Je posredoval na- 
slednji odgovor: »Kakšna je 
letna poraba finančnih sred- 
stev za izvajanje bolnišnične 
dejavnosti in izvenbolnišnič- 
nega zdravstvenega varstva, 
ne bi navajali, ker nam nomi- 
nalni podatki zaradi raznoli- 
kosti zdravstvenih regij, tako 
v pogledu številčnosti kor 
strukture, ne bi ničesar pove- 
dali. Pač pa podajamo relativ- 

ne primerjave med sredstvi, 
porabljenimi za funkcionalno 
dejavnost v bolnišnicah in 
sredstvi za funkcionalno de- 
javnost izvenbolnišničnega 
zdravstvenega varstva, ki so 
naslednje: 

! i i 

t> C 5 
šH v ™ 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

56.1 :43,9 
56.2 : 43,8 
53,4 : 46,6 
52,8 : 47,2 
51,7: 48,3 
52.3 : 47,7 
52.7 : 47,3 
52.8 : 47,2 

583 : 41,5 
57,7 : 42,3 
53,4: 46,6 
51,3 : 48,7 
52,3 : 47,7 
51,2: 48,8 
51,3 : 48,7 
50,2 : 49,8 

Gornji podatki so zajeti po 
kriterijih, kot jih predlaga v 
svojem vprašanju delegat dr. 
Plešivčnik. Vendar sodimo, da 
tako opredeljeni podatki niso 
najprimernejši za primerjavo 
iz naslednjih vzrokov: 

1. Ker je organizacija speci- 
alistične službe različna v ča- 
su in prostoru, vsekakor pa 
v slovenskem merilu dvotir- 
na, kot je ugotovljeno že v 
vprašanju samem. K temu je 
treba dodati, da specialistično 
ambulantno dejavnost, ne gle. 
de na njeno organizacijsko 
opredelitev v bolnišnično slu- 
žbo zdravstvenih domov, pra- 
viloma izvajajo zdravniki — 
specialisti — delavci bolniš- 
ničnih organizacij; neredko 
tudi v okviru rednega delov- 
nega časa v svoji matični or- 
ganizaciji; 

2. Ker so zdravila na recept 
posebna kategorija zdravstve- 
nega varstva, katerih »finan- 
čna teža« ni odvisna samo od 
zdravnika, ampak tudi o dru- 
gih faktorjev, npr. zahtevno- 
sti zavarovancev samih, sko- 
raj monopolnih cen farma- 
cevtske industrije. izredno 
razvitega reklamiranja farma- 
cevtskih proizvodov, višine 
lekarniške marže itd. Poleg 
tega pa poraba zdravil na re- 
cept ni odvisna samo od 
zdravnikov splošne prakse, 
ampak tudi od zdravnikov- 
specialistov, ki zdravila pred- 
pisujejo neposredno sami ali 

pa preko navodila lečečemu 
zdravniku. 

3. Ker so izdatki za preven- 
tivo, čearaivno jih običajno 
vštevamo v okvir izdatkov za 
izvenbolnišnično zdravstveno 
varstvo, glede na način pora- 
be morda nekoliko neoprede- 
ljivi, saj so porabnika teh 
sredstev v pretežni meri za- 
vodi ža socialno medicino in 
higieno. 

Menimo, da prikazana raz- 
merja ne bodo mogla dati 
smernic za določanje razvoja 
zdravstvenega varstva po po- 
sameznih regijah, saj je le-to 
multifaktoriaina rezultanta: 

— patologije območja, 
— zdravstvene prosvetlje- 

nosti območja, 
— organiziranosti zdrav- 

stvene službe, 
— razporejenosti zdravstve- 

nega kadra, 
— metod dela m strokovne- 

ga izpopolnjevanja zdravstve- 
nega kadra, 

— gospodarske sposobnosti 
območja, 

— družbenega dogovarjanja 
in samoupravnega sporazume, 
vanja med porabniki m izva- 
jalci zdravstvenega varstva, 
itd. 

Zato mora hiti bodoči raz- 
voj posameznega območja od- 
visen predvsem od strokovno 
dobro pripravljenega in dru- 
žbeno verificiranega progra- 
ma zdravstvenega varstva. 

Podrobnejši podatki o po- 
rabljenih sredstvih za dejav- 
nost bolnišnične službe, spe- 
cialistične službe in osnovne 
zdravstvene službe so razvid- 
ni iz periodičnih obračunov 
zdravstvenih organizacij, ki 
jih obdeluje in objavlja Skup- 
nost zdravstvenih delovnih 
organizacij Slovenije, in iz 
letnih poročil o poslovanju 
zdravstvenih skupnosti, ki jih 
obdeluje in objavlja Zdravst- 
vena skupnost Slovenije. Vsi 
ti viri so pri navedenih skup- 
nostih tudi vedno na razpo- 
lago. 

V našem odgovoru na prvo 
delegatsko vprašanje smo za- 
gotovili, da bomo posredovali 
odgovor Medicinske fakultete 
v Zagrebu o podatkih porabe 
v zdravstvenem varstvu v tu- 
jih državah. Odgovor Medi- 
cinske fakultete pa je žal ne- 
gativen zaradi različne orga- 
nizacijske strukture v zdrav- 
stvu posameznih držav.« 

(ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 1.1. 1976) 

Boj proti kajenju 

Delegat za prosvetno-kultur- 
no področje 3. okoliša (s se- 
dežem v Kopru) Branko Go- 
dina je zastavil delegatsko 
vprašanje o tobačnem dimu. 
Vprašanje se glasi: »Kaj so 
pristojni organi storili za 
boj proti kajenju? Ali naš 
delovni človek in mladež ne 
zaslužita, da ga pred tem za- 
ščitimo z zakonom — če ne 
drugače, vsaj v zaprfih pro- 
storih (sejnih dvoranah, ča- 
kalnicah iitn.)?« 

Namestnica predsednika Re- 
publiškega komiteja za var- 
stvo okolja Danica Bresjanac 
je posredovala naslednji od- 
govor: »23. skupščina Svetov- 
ne zdravstvene organizacije, 
ki je hila maja 1970. leta, je 
ugotovila. .Obolenja, ki so 
v zvezi s kajenjem, so v raz- 
vitih deželah tolikanj po- 
pomemben vzrok invalidnosti 
in prezgodnje smrti, da je 
mogoče v teh deželah s kon- 
trolo kajenja storiti za zbolj- 
šanje zdravja in podaljšanje 
življenja več kot s katero 
koli drugo posamezno akcijo 

na celotnem področju preven- 
tivne medicine.' 

Kajenje je zdravju škod- 
ljivo in lahko tudi nevarno. 
Prav iz varnostnih razlogov, 
da ba preprečili požare in 
eksplozije, je prepovedano 
kajenje na najrazličnejših de- 
lovnih mestih alj v določenih 
prostorih in na bencinskih 
črpalkah. 

Kajenje očitno vpliva na 
organizem kadilcev, z vdiha- 
vanjem zadimljenega zraka 
pa so izpostavljeni proti svoji 
volji tem vplivom tudi neka- 
dilci. Iz teh in iz varnostnih 
razlogov je že prepovedano 
ali omejeno kajenje v mno- 
gih primerih — v javnem 
prometu, v določenih prosto- 
rih zdravstvenih, varstvenih 
in vzgojno-izobraževalnih or- 
ganizacij, v dvoranah kultur, 
nih ustanov in drugod. Ome- 
jitve so sprejeli njihovi sa- 
moupravni organi ali pa so 
jih uvedli poslovodni organi 
in strokovne službe. Dober 
zgled se širi, saj sprejemajo 
ustrezne sklerpe tudi drug; or- 
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gani in organizacije, ki skli- 
cujejo seje in zborovanja. 
Sočasno so sprejeli tudi ukre- 
pe in rešitve, ki omogočajo 
kadilcem v posebnih prosto- 
rih zadovoljiti njihove potre- 
be. 

To prakso je treba pod- 
preti; vsi samoupravni dejav- 
niki naj bi v svojih prosto- 
rih in aktivnostih uveljavljali 
ukrep v prid zdravja delav- 
cev in občanov ter varovanja 
splošne in zasebne lastnine. 
Sprejti morajo ustrezne pra- 
vilnike ali sklepe in določiti 
prostore ali možnosti za ka- 
jenje, ter preudariti, kako to 
vpliva na počutje in storil- 
nost ljudi. Na prav, da si mo- 
rajo nekadilci prizadevati za 
zdravju primerne delovne ali 
bivalne pogoje. 

Prav posebnega pomena je 
vzgoja. Z obžalovanjem ugo- 
tavljamo, da se je kajenje 
zelo razširilo med mladino in 
celo v šolah. Vzgojne naloge 
imajo vsi družbeni dejavniki, 
torej tudi vsaka organizacija 
združenega dela in družbena 

organizacija. S pomočjo RTV 
nj dovoljeno reklamiranje to- 
bačnih izdelkov. Tobačni iz- 
delki pa nimajo opozoril gle- 
de kakovosti in sestavine iz- 
delkov, kot jih iimajo zdra- 
vila. 

Nedvomno je mogoče pri- 
poročila o omejitvi ali pre- 
povedi kajenja mnogo dosled- 
neje in širše upoštevati na 
delovnih mestih in v javnih 
prostorih, kakor to moremo 
sedaj ugotoviti. Pobude za 
sprejm zakona o tem nismo 
prejeli in se tak zakon ne 
pripravlja. Zakon o varstvu 
pred onesnaženjem zraka pa 
to področje ne obravnava. 
Prav zato vas želimo sezna- 
niti s priporočili 23. in 24. 
skupščine Svetovne zdrav- 
stvene organizacije vsem vla- 
dam in zdravstvenim orga- 
nom in z informacijo, ki jo 
je pripravil republiški zavod 
za zdravstveno varstvo. 

Pričakujemo, da bo infor- 
macija spodbudila širšo jav- 
nost in samoupravne dejav- 
nike, da ustrezno ukrepajo.« 

Informacija o škodljivosti tobaka in 

boj proti kajenju 

Zaključki 33. skupščine Svetovne zdravstvene organiza- 
cije. ki je bila maja 1970, se glasijo: 

»Obolenja, ki so povezana s kajenjem, so v razvitih de- 
želah tolikanj pomemben vzrok invalidnosti in prezgodnje 
smrti, da je moč v teh deželah s kontrolo kajenja storiti za 
zboljšanje zdravja in podaljšanje življenja več kot s katero 
koli drugo posamično akcijo na celotnem področju preven- 
tivne mediicine.« 

Komite strokovnjakov SZO na področju kajenja in nje- 
govih škodljivih učinkov je ponovno potrdil te zaključke na 
sestanku decembra 1974, ko so načrtno obdelali vse — med 
tem časom opravljene — dodatne raziskave in opazovanja. 

Tobačni dim vsebuje karoinogene (snovi, ki raka povzro- 
čajo) in kokarcinogene (snovi, ki raka pospešujejo) sub- 
stance, poleg ogljikovega monoksida, nikotina in dražečih 
snovi. Karcinogenost kondenzatov dima pipe in cigar je prav 
tako velika kot pri cigaretnem dimu. Sedaj je uspelo že tu- 
di na poizkusnih živalih (psih) povzročiti z anhaliranjem ci- 
garetnega dima tipične bronhialne karcinome. 

Z obširnimi epidemiološkimi raziskavami je danes ne- 
sporno ugotovljena povezava med kajenjem in naslednjimi 
obolenji: 

— pljučnim rakom: podatka različnih raziskaiv so na 
tem področju še posebno mnogoštevilni, in so pokazali, da 
nevarnost obolevanja za pljučnim rakom narašča direktno 
v povezavi s številom pokajenih cigaret. Pri težkih kadilcih 
je 30—50 krat večja kot pri nekadilcih. Iz vseh dosedaj na- 
branih izkušenj je s poipolno gotovostjo možno napovedati, 
da bi s prenehanjem kajenja ali z izdelavo cigaret, ki ne bi 
vsebovale karcinogenih snovi, preprečili svetovno epidemijo 
pljučnega raka, ki dandanes ubija vsako leto na tisoče ka- 
dilcev; 

— bronhitisom in emfizemom: tudii za to obolenje so 
številne epidemiološke raziskave potrdile tesno povezavo 
med težino obolenja in številom pokajenih cigaret. Pri tem 
obolenju predstavljajo glavno spremembo progresivno zoženje 
dihalnih poti in posledično poslabšanje pljučnih funkcij s 
hipoksemijo. Prenehanje kajenja pri tem obolenju bistve- 
no izboljša zdravstveno stanje tudi po večletnem kajenju, 

v kolikor ni prišlo na pljučih že do ireverzibilnih sprememb. 
Poleg kajenja, povzročajo kronični bronhitis še onesnaženje 
zraka in prah. Ugotovili pa so, da do bronhitisa in emfize- 
ma običajno ne pride pri nekadilcih celo v predelih z 
močnim onesnaženjem zraka (urbana ali industrijska polu- 
cija); 

— ishemičnim srčnim obolenjem: smrtnost zaradi tega 
obolenja se v zadnjih treh deset.let.jih neprestano povečuje. 
Računajo, da umre v cdvtiliairanein svetu za to boleznijo 
tretjina vseh moških med 35. in 64. letom starosti. Prospek- 
tivne epidemiološke raziskave so pokazale, da je smrtnost 
zaradi ishemičnega srčnega obolenja večja med kadilci kot 
med nekadilci, da se povečuje s številom cigaret in da je 
nižja pri tistih, ki prenehajo kaditi. Krivca za spremembe 
na srcu sta nikotin, ker sprošča kateholamine, ki na več 
načinov oškodujejo ožilje in srčno mišico ter karboksihemo- 
globin, ki nastajajo pri izgorevanju cigarete. Pri tem obolenju 
lahko predstavlja kajenje samostojni rizični faktor ali delu- 
je vzajemno z drugimi glavnimi rizičnimi faktorji; 

— splošno arteriosklerozo: obstojajo podatki o tem, da 
kajenje pospešuje pojav splošne arterioskleroze. 

S kajenjem je povezano tudi pogostejše obolevanje za 
naslednjimi drugimi boleznimi: 

— peptičnim ulkusom, 
— rakom ustne votline, grla in požiralnika, 
— rakom sečriega mehurja. 
Možne so tudi različne komplikacije v nosečnosti ter v 

razvoju otrok pri ženah, ki kade. 

UKREPI ZA PREPREČEVANJE KAJENJA 

1. Spremembe kadilskih navad. 
— S farmakološkimi in psihoterapevtskimi metodami 

motivirati ljudi, da prenehajo kaditi. Klinike, ordinacije 
splošnih zdravnikov in informativni letaki lahko pomagajo 
ljudem, ki sami žele prenehati s kajenjem. 

— Zmanjšanje količine dima: čeprav je moč prepreči- 
ti obolenja, ki jih povzroča kajenje le s popodnim preneha^ 
njem, moramo upoštevati tudi možnosti za zmanjšanje rizič- 
nih faktorjev. Kadilcem, ki ne morejo povsem prenehati s 
kajenjem, lahko svetujemo, da: 

— manj kadijo, 
— manj inhalirajo, 
— puščajo daljši ogorek, 
— potegnejo manj dimov iz vsake cigarete, 
— jemljejo cigareto med posameznimi vdihi iz ust. 
Take nasvete glede spremembe kadilskih navad bi lahko 

vsebovale vse cigaretne škatle in zavitki. 
— zmanjšanje škodljivih komponent tobačnega dima; v 

dimu so najbolj škodljivi katran, ogljikov monoksid in ni- 
kotin. Katran vsebuje več karcinogenov, od katerih so naj- 
pomembnejši policiklični ogljikovi vodiki pa tudi nitroza- 
min in beta-nartilamin sta prisotna v manjših količinah. 
Dražeče snovi predstavljajo akrolein in dušikovi oksidi. Od 
kokarcinogenov sta predvsem pomembna krezol in fenol. 
Na več načinov je mogoče zmanjšata količino katrana in ni- 
kotina: s filtri, z različnimi vrstami tobaka, z boljšim izgo- 
revanjem in z raznimi tehnološkimi postopki pri izdelavi ci- 
garet. Kadilci, ki ne morejo prenehati s kajenjem, na ta 
način sicer zmanjšajo nevarnost obolevanja, ne morejo pa 
je seveda povsem preprečiti. 

V nekaterih državah uradno objavljajo analize testira, 
nja cigaret glede na vsebino katranskih snovi in nikotina, 
ne pa tudi ogljikovega monoksida. Koristno bi bilo, ako bi 
vse države uvedle redne analize različnih vrst cigaret tako, 
da bi lahko potrošniki izbirali med najmanj škodljivimi. 

2. Vzgojni ukrepi. 
Problem vzgoje bi moral obsegati: 
— vzgojo zdravstvenega kadra; 
— vzgojo prebivalstva. Učinkovite sisteme imajo v SSSR 

in ZDA, kjer uporabljajo različna komunkacijska sredstva; 
— vzgojo otrok, Problem kajenja bi moral biti zajet v 

redno zdravstveno vzgojo. 

3. Zakonodaja v zvezi z bojem proti kajenju. 
Predvsem je potrebno sprejeti ukrepe, ki bi preprečevali 
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mladim ljudem privajanje na kajenje (v nekaterih deželah 
kadi 40 odstotkov mladine do 18. leta). Nekaj držav je zato 
prepovedalo prodajo cigaret osebam do 16. leta. V Bolgariji 
je prepovedana prodaja otrokom in mladoletnikom, prav 
tako na Koreji. V vseh deželah pa — zaradi velikega števila 
prodajnih avtomatov — ta ukrep ne bi bil učinkovit. 

Na splošno je možno reči, da večina držav še ni uvelja- 
vila zakonskih ukrepov, medtem ko so nekatere uveljavile 
predvsem ukrepe na področju reklamiranja cigaret. Izmed 
100 držav za katere ima Svetovna zdravstvena organizacija 
(SZO) informacije, jih 70 nima nikake zakonodaje, medtem 
ko ima 30 preostalih držav zakonodajne ukrepe v zivezi s 
kontrolo zlorabe kajenja. Nekatere države pa celo podpira, 
jo proizvodnjo tobaka, zlasti tam, kjer jim pomeni pomem- 
ben del narodnega dohodka. 

Na švedskem in Angliji so zdravstveni organi skupno z 
izdelovalci in uvozniki tobaka izdelali zakonik, M se ukvarja 
z reklamiranjem kajenja. 

Glavne ovire za sprejemljive in uresničljive ukrepe leže 
v koristih, ki jih imajo posamezne države od prodaje in 
izdelave tobaka ter od oglaševanja. Vprašanje je tudi, kak- 
šen uspeh bi imela prepoved oglaševanja v avdiovizualnih 
sredstvih, dokler takega ukrepa ne bi storile vse ali vsaj 
večina dežel. 

PREGLED JJKREPOV IN ZAKONSKIH DOLOČIL 
V POSAMEZNIH DRŽAVAH 

Mnogo držav je prepovedalo ali omejilo oglaševanje z 
avdiovizualnimi sredstvi (Argentina, Peru, Irska, Poljska, 
SSSR, Italija, Belgija,Norveška, Švica, Nova Zelandija, Mal- 
ta, Danska, Anglija (le za cigarete), švedska in Finska). Po- 
nekod so šli še naprej in prepovedali oglaševanje na posta- 
jah različnih transportnih sredstev, v bolnišnicah, ustanovah 
za mlade itd. Naijdlje so šli v Sliagapurju, kjer so s po- 
sebnim zakonom prepovedali vse oblike oglaševanja in vse 
možnosti tudi podrobno navedli. 

Nasprotno pa se lahko avdiovizualna sredstva uporablja- 
jo za pozitivno orientirano zdravstveno vzgojo. Oddaje v 
tem saniiislu so bile na Poljskem, v Romuniji, na Malti, v 

Angliji in Holandiji. Prav tako so v šolske vzgojne progra- 
me nekaterih diržav uvedli zdravstvena predavanja o nevarno- 
stih kajenja. 

Mnogo držav je uvedlb obvezna svarila na cigaretnih 
ovitkih oziroma škatlah. V ZDA mora vsaka škatla ali ovi- 
tek cigaret nositi naslednjo obvestilo: »Svarilo: zdravnik je 
ugotovil, da kajenje cigaret škoduje vašemu zdravju«. Natis- 
njeno mora biti jasno in vidno. Podobno svarilo ima Ka- 
nada, kjer mora biti poleg tega na škatli označena tudi ko- 
ličina katrana in nikotina. Tudi prodajni avtomati morajo 
nositi enako svarilo. Podobne oznake morajo imeti še ciga- 
retni ovitki v Kostariki, Islandiji, Panami, Peruju, Avstra- 
liji, Italiji in Angliji. V Angliji so poleg tega predlagali še 
listek z informacijo, ki naj bi bil vložen v škatlo ali zavi- 
tek cigaret in bi vseboval navodila za čim manj nevaren na- 
čin kajenja in pa navedbo obolenj, ki so v zvezi s kajenjem. 

PREPOVED KAJENJA 

Nekatere države so prepovedale kajenje v kinodvoranah, 
gledališčih, javnih prometnih sredstvih, šolah, delovnih me- 
stih in bolnišnicah. Tudi v uradih Svetovne zdravstvene or- 
ganizacije so prepovedali kajenje. V SSSR je kajenje prepo- 
vedano v vseh zdravstvenih ustanovah,, šolah, deioviščih in 
v številnih uradih. V Belgiji, na Cehoslovaškem, Poljskem in 
Portugalskem, v Romuniji in Turčiji je kajenje porepoveda- 
no v šolah, kar velja tudi za nekatere šole na švedskem. 
Bolgarija, Poljska, Romunija in Mehika imajo našteta me- 
sta, kjer je kajenje prepovedano. 

ZAKLJUČKI 

Epidemiološke raziskave v številnih državah so pokazale, 
da je kajenje pomemben vzročni faktor pri pljučnem ra- 
ku, kroničnem bronhitisu in emfizemu, ishemičnem srčnem 
obolenju in obstruktivnem obolenju perifernega ožilja. Poka- 
zale so tudi, da ima kajenje vlogo pri nastanku raka na je- 

ziku, v grlu in požiralniku, na pankreasu in mehurju; da je 
povezano z abortusom, mrtvorojenimi in perinatalno smrtno- 
stjo; ter z gastroduodenalnim ulkusom. 

Raziskave so potrdile prisotnost karcinogenov in draže- 
čih snovi v katranu cigaretnega dima. Poznane škodljive kom- 
ponente dima vključujejo katran, nikotin in ogljikov mo- 
noksid. Veliko milijonov življenj je vsako leto prizadetih 
zaradi kajenja. 

V primerjavi z neznatnimi koristmi, ki jih nudi kajenje 
za lajšanje trenutkov stresnih situacij, je škoda, ki jo po- 
vzroča neprimerljivo večja. 

Nekatere države so v zadnjih letih napravile velik na- 
predek pri preprečevanju prekomernega kajenja. p0 njih bi 
se morale zgledovati ostale dežele. Uspehi, ki so jih te drža- 
ve dosegle, opravičujejo zaupanje v izDoljšanje stanja tudi 
pri ostalih državah, članicah SZO, ki bodo uvedle podobne 
ukrepe. Nekadilce je potrebno zaščititi s prepovedjo kajenja 
na javnih krajih, kar ima kot stransko posledico še ta pozi- 
tiven učinek, da kadilci manj kadijo in da postajajo vedno 
bolj osveščeni glede škodljivosti kajenja. 

PRIPOROČILA 23 IN 24. SKUPŠČINE SZO VLADAM 
IN ZDRAVSTVENIM ORGANOM 

1. V kolikor predstavlja v določeni državi kajenje resen 
zdravstveni problem, je potrebno ustanoviti centralni komi- 
te ali drug ustrezni mehanizem za koordinacijo in nadzor spe- 
cifičnih programov za kontrolo in preprečevanje kajenja. 

2. Koordinirani program borbe proti kajenju, ki bi moral 
biti načrtovan dolgoročno, bi moral vsebovati naslednje ci- 
lje: 

čim manj mladih ljudi naj prične kaditi in tai naj pri- 
čno s kajenjem čim kasneje; 

— čim več kadilcem je treba pomagati, da prenehajo ka- 
diti; 

— tistim, ki ne morejo nehati, je treba pomagati, da čim 
bolj zmanjšajo izpostavljanje škodljivim snovem v dimu. 

3. Vzgojna dejavnost naj poteka po naslednjih smerni. 
cah: 

— vzgoja proti kajenju mora postati del splošne zdrav- 
stvene vzgoje; 

bolj kot neugodne učinke kajenja, je treba poudarja- 
ti ugodne učinke nekajenja; 

— z zdravstveno vzgojo otrok je treba pričeti doma in 
jih nato vzgajati skozi vsa obdobja šolanja; 

— vsi zdravstveni profili ter učni kadri morajo dobiti 
ustrezno vzgojo; 

— posebne vzgoje morajo biti deležne osebe, ki so naj- 
bolj primerne za širjenje informacij; 

— zdravstveni forumi morajo sodelovati s pedagoškimi 
pri izdelavi učnih programov v zvezi s škodljivostjo kajenja 
kot pomembnega dela zdravstveno vzgojnih programov; 

— informacije o škodljivosti kajenja bi morale biti vklju- 
čene v programe medicine dela; 

— poudariti je treba pravice nekadilcev, zlasti otrok in no- 
sečih zana, da jih zaščitimo pred nehotenim i2postavljanjeim 
tobačnemu dimu. 

4. Za različne obravnavane skupine je treba načrtovati 
različne vrste akcij. Posebno pozornost je potrebno posve- 
titi: 

— ženam: mlade žene in zlasti nosečnice je potrebno opo- 
zoriti na škodljivost kajenja in jih pripraviti na aktivno vlo- 
go, ki jo lahko imajo v boju proti kajenju; 

— zdravstvenim delavcem: ti bi morali sami predstavlja- 
ti vzgled in vplivati na paciente, mlade ljudi in ogrožene 
skupine kadilcev ter sodelovati v zdravstvenih programih bo- 
ja proti kajenju. 

5. Zakonodajne oblasti je potrebno oskrbeti z informa- 
cijami o posledicah kajenja in o izkušnjah drugih držav. 

Zakonodajni ukrepi bi morali imeti naslednje namene: 
— omejitev ali prepoved vseh oblik oglaševanja in po- 

speševanja prodaje tobaka; 
— zahtevo podatkov o vsebini katrana, nikotina in oglji- 

kovega monoksida za posamezno cigareto na cigaretnih zavit- 
kih ali škatlah; 



— zahtevati, da cigaretna zavitki ali škatle nosijo učinko- 
vito svarilo o škodljivosti kajenja; 

—- sprejeti način diferenciranega obdavčenja tobačnih iz- 
delkov in tako omejiti kajenje cigaret z visokimi količinami 
katrana, nikotina in ogljikovega monoksida; 

— sprejeti obvezno povečanje taks in s tem zmanjšati 
potrošnjo cigaret; 

— preprečiti prodajo tobaka otrokom in mladoletnikom; 
— preprečiti uporabo prodajnih avtomatov za tobačne iz- 

delke tam, kjer jih lahko uporabljajo otroci in mladolet- 
niki. 

Dodatni ukrepi so potrebni za zaščito nekadilcev: 
— prepoved kajenja v bolnišnicah in drugih zdravstve- 

nih ustanovah; 
— sprejeti pravilnike za zaščito nekadilcev na delovnih 

mestih; 
— priskrbeti in razširiti prostore za nekadilce v javnih 

transportnih sredstvih, kjer kajenje sicer ni prepovedano; 
— jasno določiti prostore za nekadilce tako, da so si vsi 

porabniki na jasnem, da je kajenje prepovedano; 
— zaščititi majhne otroke pred kadilci. 
6, V dejavnostih, ki naj pomagajo posameznikom, da pre- 

nehajo s kajenjem, je bistveno da: 
— preskrbimo potrebna sredstva vsem zdravstvenim de- 

lavcem, ki delajo na tem področju; 
— ustanovimo klinike za opustitev kajenja. 
7. Raziskovalna dejavnost na področju boja proti kaje- 

nju mora biti usmerjena v: 
— ugotavljanje socialnih, psiholoških in farmakoloških de- 

terminant kadilskih navad; 
— raziskavo mehanizmov, s katerimi sestavine tobačne- 

ga dima učinkujejo; 
— ugotavljanje metod za načrtovanje in občasno ocenje- 

vanje vzgojnih in informativnih dejavnosti v zvezi s kaje- 
njem; 

— določitev velikosti in narave problema kajenja, ugo- 
tavljanje odnosa javnosti do kajenja itd.; 

— določitev stroškov, ki so v zvezi s kajenjem in njego- 
vimi škodljivimi posledicami. Te številke bi morale biti os- 
nova za načrtovanje, ocenitev in financiranje programov za 
borbo proti kajenju. 

VIRI: 
Vsi podatki so vzeti iz publikacije SZO: Smoking and its 

Effects on Health, Report of a WHO Expert Committee; Te- 
chnical Report Series 568; World Health Organization, Ge- 
neva 1975. 

Odpravljanje izgube v elektro- 

gospodarstvu 

Skupina delegatov za gos- 
podarsko področje 16. okoli- 
ša (s sedežem v Gornji Rad- 
goni) je zastavilo tole dele- 
gatsko vprašanje: »Kaj na- 
merava storiti za odpravo iz. 
gube v elektrogospodarstvu 
samo elektrogospodarstvo?« 

Predsednik republiškega ko- 
miteja za energetiko Drago 
Petrovič je posredoval na- 
slednji odgovor: »V elektro- 
gospodarstvu v primerjavi z 
drugimi dejavnostmi obstaja 
določena speoifičnost, ki se 
kaže v počasnem uveljavlja- 
nju dohodkovnih odnosov 
med OZD elektrogospodar- 

stva. Princip pokrivanja stroš. 
kov brez družbeno verificira- 
nih kriterijev, ki v elektro- 
gospodarstvu še vedno nado- 
mešča normalna dohodkovna 
razmerja, skriva nekatere ne- 
racionalnosti in izključuje 
vsako tveganje. Po mnenju 
delavcev iz elektrogospodar- 
stva prispeva k zaostajanju 
reševanja te problematike tu. 
dii stalni izpad dohodkov, ki 
zaradi svojega relativno vi- 
sokega deleža v celotnem do- 
hodku, delavcem v elektro- 
gospodarstvu ne omogoča, da 
bi sami izdatno prispevali k 
njegovemu zmanjševanju. Ob 

veliki izgubi in nesposobno 
sti delavcev, da bi bistvenejše 
vplivali na njeno znižanje, 
posebno pa tudi zaradi ne- 
urejenih dohodkovnih odno- 
sov v elektrogospodarstvu, se 
znatno zmanjšuje tudi stimu- 
lacija delavcev za boljše go- 
spodarjenje. Poleg tega so 
stroški elektrogospodarstva v 
znatni meri odvisni od teh- 
noloških karakteristik objek- 
tov, pomanjkanja kapacitet, 
časovne dinamike graditve in 
neustreznega kratko in dolgo- 
ročnega financiranja, ki po- 
večuje stroške elektrogospo- 
darstva. 

Kljub temu ob problemu 
izgub samo elektrogospodar- 
stvo Slovenije nikakor ni 
ostalo pasivno in si prav ta- 
ko, kot celotno združeno de- 
lo, tudi delavci v elektrogo- 
spodarstvu prizadevajo racio- 
nalizirati poslovanje, znižati 
poslovne sitroške in poveče- 
vati delovno produktivnost. 
Usmerili so se torej k od- 
krivanju notranjih rezerv. 

Čeprav zveni morda ab- 
surdno, pomeni boj za stabi- 
lizacijo v delovnih skupno- 
stih elektrogospodarstva, pa 
tudi v samoupravni interesni 
skupnosti elektrogospodar- 
stva, pravzaprav tudi boj za 
priznanje primernega eko- 
nomsko-finanonega položaja 
— za priznanje cen, ki bi 
pokrivale vsaj stroške eno- 
stavne reprodukcije. Ni mo- 
goče negirati dejstva, da je 
cena električne energije že 
vrsto let, v velikem razkora- 
ku z dejanskimi stroški za 
proizvodnjo električne ener- 
gije. Ta razkorak je žal v 
Sloveniji večji in dolgotraj- 
nejši, kot to velja za druge 
jugoslovanske republike in 
pokrajine. Podražitev elek- 
trične energije je torej ne- 
izbežna, pa čeprav pri tem 
ne gre le za stalno zviševanje 
cen, ali za stalne zahteve po 
njihovem povečevanju — kot 
se v javnosti pogosto poudar. 
ja — marveč gre v zadnjih 
letSi za zaostajanje cen v 
primerjavi s stroški. 

Seveda pa vse to ne po- 
meni, da delavci v elektro- 
gospodarstvu pasivno priča- 
kujejo, da bo problem po- 
kritja izgube reševala le širša 

Skupina delegatov za pod- 
ročje državnih organov 4. 
okoliša (s sedežem v Mari- 
boru) je zastavila naslednje 
delegatsko vprašanje: 

1. »Kako je elektrogospo- 

družbenopolitična skupnost. 
S svojimi akcijskimi progra- 
mi so namreč sprožili aktiv- 
nost, ki si prizddeva za racio- 
nalno izkoriščanje instalira- 
nih naprav, teži k izboljšanju 
tehnologije dela z novimi na- 
pravami, prav tako pa imajo 
delavci v elektrogospodarstvu 
z omenjenimi akcijami na- 
men kar se da zmanjšati po- 
slovne stroške . in v maksi- 
malni meri zadostiti potre- 
bam potrošnikov po zadostni 
in kakovostni električni ener- 
giji- 

Pozitivna gibanja v reševa- 
nju problematike postopanja 
in razvoja elektrogospodar- 
stva bo predstavljalo pred- 
vsem dosledno izvajanje ak- 
cijskih stabilizacijskih pro- 
gramov elektrogospodarstva 
in vsebinsko delovanje ISE. 
Akcijske programe, ki naj 
prispevajo k večji racional- 
nosti poslovanja elektrogo- 
spodarstva so sprejele vse 
organizacije združenega dela 
elektrogospodarstva od TOZD, 
skupnosti TOZD, delovnih or- 
ganizacij in sestavljene orga- 
nizacije. Izdelani akcijski 
programi so sprožili aktiv- 
nost v smeri racionalnejšega 
izkoriščanja kapacitet, izbolj- 
ševanja tehnologije dela in 
zniževanja poslovnih stroš- 
kov. Tudi aktivnost dela or- 
ganov ISE teži k urejanju 
odprtih vprašanj, kl bodo 
omogočila v bodočnosti ra- 
cionalnejše in kvalitetnejše 
rešitve v razvoju elektrogo- 
spodarstva. 

Rezultate izvajanja akcij- 
skih programov redno sprem- 
ljajo in ocenjujejo samo- 
upravni organi kot tudi druž- 
benopolitične organizacije 
elektrogospodarstva kot tu- 
di ustrezni organi interes- 
ne skupnosti elektrogospo- 
darstva. 

Vsi dosedanji napori elek- 
trogospodarstva v smeri ure- 
janja dohodkovnih odnosov 
in vprašanj razširjene repro- 
dukcije v smislu sprejetih 
sporazumov kažejo na pozi- 
tivno usmeritev elektrogospo- 
darstva in njegovo težnjo po 
aktiviranju lastnih sil in re- 
zerv. Zato moramo te proce- 
se podpirati in omogočiti re- 
alizacijo že sprejetih nalog.« 

darstvo Slovenije v letu sta- 
bilizacije in v lastnih progra- 
miranjih za pokritje izgub iz- 
koristilo notranje rezerve? 

2. Ocenjujemo, da je pro- 
gramiranje v elektrOgospodair- 

Rešitve za elektrogospodarstvo 



stvu šibko, saj v programu 
za leto 1975 nI predvidelo 
navedene izgube ali pa ni 
pravočasno opozorilo gospo- 
darstvo, da bo takšna izguba 
nastala. Prajv tako je vpraša- 
nje, kje bo nastala praznina 
sredstev v gospodarstvu, če 
bo le-to moralo pokriti ce- 
lotno izgubo elektrogospodar- 
stva v letu 1975. Kako se bo 
reševalo vprašanje izgube v 
tem gospodarstvu v prihod- 
njih letih? 

3. Kako ocenjuje Skupnost 
elektrogospodarstva Slovenije 
reševanje te problematike na 
tako nesistemski način? Ali 
predvideva ta skupnost v pri- 
hodnjem letu sistemsko ure- 
janje in kakšne sistemske uk- 
repe predvideva?« 

Predsednik Republiškega 
komiteja za energetiko Drago 
Petrovič je v odgovoru dejal, 
da je na prvi del tega dele- 
gatskega vprašanja odgovoril 
že v zvezi s prejšnjim dele- 
gatskim vprašanjem (skupine 
delegatov za gospodarsko po- 
dročje 16. okoliša). Prejšnji 
odgovor pa dopolnjuje še z 
naslednjimi ugotovitvami: 

1. »Akcijski programi v 
elektrogospodarskih organiza- 
cijah združenega dela dajejo 
poseben poudarek povečanju 
produktivnosti, ki se posebej 
odraža v povečanju stopnje 
obratovalne pripravljenosti in 
v Izboljševanju oskrbe porab- 
nikov z električno energijo. 

Ce merimo produktivnost v 
elektrogospodarstvu Sloveni- 
je s proizvedeno količino elek- 
trične energije, potem poda.t- 
ki za prvih 9 mesecev leta 
1975 kažejo, da se je produk- 
tivnost (ob upoštevanju 3-od- 
stotnega povečanja zaposleno- 
sti v elektrogospodarstvu) v 
primerjavi z istim obdobjem 
leta 1974 povečala za 7 od- 
stotkov. V zvezi z oskrblje- 
nostjo porabnikov električne 
energije pa je potrebno pou- 
dariti, da v letu 1975 skoraj 
nI bilo redukcij električne 
energije, za kar gre posebna 
zasluga tudi rudarjem in de- 
lavcem v elektrogospodarstvu, - 
ki so ob visoki stopnji obra- 
tovalne pripravljenosti po- 
skrbeli, da je bilo na napra- 
vah za proizvodnjo in prenos 
zelo malo izpadov. 

Ponovno naj poudarimo, da 
iima elektrogospodarstvo za- 
radi neurejenega ekotaomsko- 
finančnega položaja (poslova- 
nje s cenami, ki ne pokriva- 
jo stroškov) le malo finanč- 
nih notranjih rezerv. 

Z realizacijo akcijskih pro- 
gramov v elektrogospodarstvu 
je bila v zadnjem obdobju 
pri graditvi elektroenerget- 
skih objektov dosežena bolj- 
ša organiziranost pri nasto- 
pih do dobaviteljev in izvajal- 
cev. Končno je potrebno po- 
udariti, da je v zvezi z izubo 
v elektrogospodarstvu prišla 
do izraza velika stopnja med- 
sebojne solidarnosti med te- 
meljnimi organizacijami zdru- 
ženega dela elektrogospodar- 
stva. Brez te solidarnosti bi 
bila namreč izguba elektrogo. 
spodarstva v letu 1975 večja 
za 123 milijonov din. Toliko 
znaša namreč dohodek stran- 
skih in pomožnih dejavnosti 
temeljiiih organizacij združe- 
nega dela elektrogospodar- 
stva, ki bo uporabljen za 
zmanjšanje primanjkljaja v 
elektrogospodarstvu za leto 
1975.« 

Na drugi del vprašanja je 
Petrovič odgovoril: »Očitek o 
»šibkem« programiranju v 
elektrogospodarstvu je neute- 
meljen. Na podlagi ustavnih 
določil in na podlagi zakona 
o elektrogospodarstvu je nam- 
reč slovensko elektrogospo 
darstvo, skupno s samouprav- 
no interesno skupnostjo elek- 
trogospodarstva Slovenije, že 
v letu 1975 hotelo napraviti 
konec nevzdržnemu poslova- 
nju z izgubo. Samoupravna 
interesna skupnost ali točne- 
je skupščina, je že pred kon- 
cem leta 1974 — ob popolni 
podpori porabnikov električ- 
ne energije — sprejela sklep, 
da se s 40 odstotnim zviša- 
njem cene v letu 1975 pokrije 
stroške poslovanja, žal je 
medrepubliški dogovor o po- 
litiki cen za leto 1975 omogo- 
čil le delno uresničitev skle- 
pa. Odjemalci električne ener- 
gije tako tudi v letu 1975 s 
ceno električne energije niso 
pokrivali stroškov poslova- 
nja, ki jih je zato potrebno 
pokriti naknadno, za nazaj. 
V elektrogospodarstvu torej 
ni nastala nepričakovana iz- 
guba, marveč pričakovani iz- 
pad dohodka. 

Prihodnja usmeritev je do- 
volj določno podana v reso- 
luciji o družbeno-ekonomski 
politiki in razvoju SRS ter 
neposrednih nalogah v letu 
1978. Določeno je namreč, da 
je potrebno z dopolnitvijo si- 
stema cen na področju ener- 
getike opredeliti normative 
elementov strukture cene, da 
mora biti politika cen uskla- 
jena z dogovorom o politiki 
cen in da se mora zagotoviti 

pokrivanje stroškov poslova- 
nja na ravni enostavne re- 
produkcije. Prav tako pa tudi 
resolucija poudarja, da je v 
okviru interesne skupnosti za 
elektrogospodarstvo potrebno 
omogočiti uveljavitev pristoj- 
nosti skupščine glede določa- 
nja ravni cen električne ener- 
gije. Nesporno je torej, da 
se v prihodnje politika de- 
presiranih cen v elektrogo- 
spodarstvu ne sme več nada- 
ljevati.« 

3. Na tretji del vprašanja 
je Petrovič odgovoril nasled- 
nje: »Ocene dosedanjega ne- 
sistemskega urejanja ekonom- 
skih razmer v elektrogospo- 
darstvu in tudi politika samo- 
upravne interesne skupnosti 
elektrogospodarstva za pri- 
hodnje leto so bile opredelje- 
ne na 4. rednem zasedanju 
skupščine samoupravne inte- 
resne skupnosti elektrogospo- 
darstva SR Slovenije 16. 10. 
1975. Na omenjenem zaseda- 
nju so bili med drugim spre- 
jeti naslednji sklepi: 

— Skupščina ISE ugotavlja, 
da ekonomsko ni utemelje- 
no, da se električna energija 
prodaja po depresiranih ce- 
nah in da se s tem stimulira 
neracionalna potrošnja te 
energije tako v negospodar- 
stvu kot v gospodarstvu; 

— Skupščina samoupravne 
interesne skupnosti eletetro- 

Delegatka Majda Rant je v 
imenu skupine delegatov za 
socialno-zćkravstveno področ- 
je 4. okoliša (s sedežem v 
Slovenj Gradcu) zastavila de- 
legatsko vprašanje, ali po 
»osnutku zakona o prispevku 
določenih porabnikov elekt- 
rične energije za pokritje pri- 
manjkljaja v prometu z elekt- 
rično energijo« lekarne spa- 
dajo med zavezance za ta 
prispevek. 

Predsednik Republiškega 
komiteja za energetiko Dra- 
go Petrovič je pojasnil: »Za- 
vezanci za prispevek za po- 
kritje primanjkljaja v pro- 
metu z električno energijo 
so po osnutku zakona vsi 
porabniki električne energije, 
razen gospodinjstev to te- 
meljnih organizacij združene- 
ga dela s področja gospodar- 
stva. Temeljne organizacije 
združenega dela s področja 

gospodarstva zahteva, da dobi 
take kompetence, kot so do- 
ločene v ustavi in v samoup- 
ravnem sporazumu o ustano- 
vitvi samoupravne interesne 
skupnosti elektrogospodar- 
stva, da bi lahko sama do- 
ločala cene za prodajo elek- 
trične energije v višini, ki bo 
zagotavljala vsaj pokritje 
stroškov za enostavno repro- 
dukcijo; 

— Skupščina samoupravne 
interesne skupnosti elektro- 
gospodarstva sprejema sklep, 
da od 1. januarja 1976 dalje 
ne bo pripravljena skrbeti za 
kritje primanjkljaja v poslo- 
vanju z električno energijo, 
če cene za prodajo električ- 
ne energije, ki jih bo spre- 
jela skupščina samoupravne 
Interesne skupnosti elektro- 
gospodarstva, iz kakršnih ko- 
li vzrokov ne bodo uveljav- 
ljene; 

— Skupščina samoupravne 
interesne skupnosti elektro- 
gospodarstva zahteva od pri- 
stojnih organov in predstav- 
nikov v medrepubliškem ko- 
miteju za dogovarjanje o si- 
stemu in politiki cen, da za- 
stopajo stališča in sprejete 
sklepe skupščine samouprav- 
ne interesne skupnosti elek- 
trogospodarstva in da pri 
razpravi za nov sistem in po- 
litiko cen uveljavijo zgoraj 
navedene sklepe.« 

gospodarstva bodo prispeva- 
la sredstva za preostali del 
ugotovljenega primanjkljaja 
po določilih posebnega samo- 
upravnega sporazuma. Gos- 
podinjstva pa so po sklepu 
skupščine interesne skupnosti 
elektrogospodarstva Slovenije 
oproščena plačevanja prispev- 
ka, ker se je želelo zadržati 
naraščanje življenjskih stro- 
škov v letu 1975. S temeljni- 
mi organizacijami združenega 
dela s področja gospodarstva 
so mišljene vse TOZD, ki 
spadajo v panoge, naštete v 
številkah od vključno 1 do 
vključno 8 nomenklature za 
razvrščanje gospodarskih in 
drugih organizacij ter držav- 
nih organov po dejavnostih, 
medtem ko so lekarne raz- 
vrščene v 9. točko navedene 
nomenklature. Zato lekarne 
spadajo med zavezance aa 
prispevek po navedenem os- 
nutku zakona«. 

So lekarne zavezanci novega 

prispevka za elektriko? 
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Podprti stropovi kozjanske šole 

Delegat Jože Pratengrazer 
je zastavil delegatsko vpra- 
šanje, ki se nanaša na do- 
trajano zgradbo osnovne šo- 
le v Bistrici ob Sotli- Dele- 
gat je navedel, da se je v 
tej kozjanski šoli lani no- 
vembra vdrl strop na hodni- 
ku. O tem dogodku, ki na 
srečo m povzročil žrtev, so 
pisali časopisi — odziva pa 
ni bilo od nikoder. Pouk v 
tej šoli se nadaljuje v učil- 
nicah, ki imajo stropove pod- 
prte s stebri in tramovi. Za- 
to je delegat vprašal: »Kdaj 
nameravajo izobraževalna 
skupnost Slovenije in drugi 
odgovorni dejavniki pričeti z 
reševanjem tega drastičnega 
primera, pri katerem ne gre 
samo za problem na področ- 
ju šolstva, marveč za širši 
družbeni problem?« 

Namestnik predsednika Re. 
publiškega komiteja za vzgo- 
jo in izobraževanje Leopold 
Kejžar je posredoval nasled- 
nji odgovor: 

»Ustanavljanje osnovnih šol 
in zagotavlajnje temeljnih po- 
gojev za njihovo delo je v 
pristojnosti občin oairoma ob- 
čanskih izobraževaJlnih skup- 
nosti, katerih skupščine ena- 
kopravno soodločajo z ob- 

činsko skupščino pri dolo- 
čanju politike na področju 
vzgoje in izobraževanja. Do- 
ločbe o tem vsebuje tuidi 
statut občane Šmarje pri Jel- 
šah. 

V izobraževalni skupnosti 
Slovenije pa občinske izobra- 
ževalne skupnosti vzajemno 
in solidarno zidružiuijejo sa- 
mo sredstva za izenačevanje 
vzgojno izobraževalnih mož- 
nosti v okviru sprejete poli- 
tike in dogovorjenih meril. 
Zato izobraževalna skupnost 
Slovenije nima izvirnih sred- 
stev za intervencije v osnov- 
nem šolstvu. S sklepom 
skupščine je v skladu z druž- 
benim dogovorom o pospe- 
ševanju razvoja manj razivi- 
tih in obmejnih območij us- 
merila sredstva iz anuitet na 
dana posojila v prejšnjih le- 
tih za sodelovanje pri nalož- 
bah v osnovno šolstvo na 
teh območjih, zato je možno, 
da bi sodelovala tudi v ob- 
novi oziroma eventualni no- 
vogradnji v Bistrici ob Sot- 
li, če bodo pristojni organi 
to sprejeli. Poleg tega pa 
strokovna služba izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije nudi 
strokovno pomoč pri investi- 
cijah na področju osnovnega 

šolstva. 
Zgradba osnovne šole v Bi- 

strici ob Sotli je stara okoli 
80 let. Po ugotovitvi komisije 
je prišlo do delnega poruše- 
nja lesenega stropa zaradi 
dotrajanosti m stalne navla- 
ženosti. Odgovorni organi šo- 
le, izobraževalne skupnosti in 
občane so takoj poskrbeli za 
strokovni pregled -in začasno 
sanacijo in zavarovanje s 
podpiranjem vseh ogroženih 
delov stavbe • Stavbo je po 
potresu leta 1974 strokovno 
pregledala komisija zavoda 
za raziskavo materiala in 
konstrukcij. Poškodb ni ugo- 
tovila, zato šola tudi ni bila 
vključena v program izgrad- 
nje in sanacije šolskega pro- 
stora na Kozjanskem. V okvi- 
ru tega programa je bilo v 
občinah Šentjur in Šmarje 
zgrajeno 9 novih šol s povr- 
šino ca 12.000 kv. metrov. 
Občani SR Slovenije so v ta 
namen po podatkih izobraže- 
valne skupnosti Slovenije pri- 
spevali približno 75,000.000,— 
din in s tem ustvarili enako- 
vredne možnosti izobraževa- 
nja in bivanja za 1640 učen- 
cev osnovnih šol in 200 pred. 
šolskih obrok. 

Po izvršeni začasni sanaciji 
je strokovna služba izobraže- 
valne skupoositi Slovenije 
skupaj s strokovnjaki Biroja 
za pomoč na potresnem ob- 
močju in organi občinske izo- 
braževalne skupnosti v Šmar- 
ju ter krajevne skupnosti Bi- 
strica ob Sotli pregledala in 

ocenila možnosti za trajno 
rekonstrukcijo zgradbe. Ugo- 
tovila je, da je sanacija pred- 
videna z občinskim progra- 
mom razvoja šolske mreže v 
občini Šmarje, ki poleg sa- 
nacije obstoječe stavbe pred, 
videva še dograditev potreb- 
nih površin v skladu s so- 
dobnimi normativi. Po oceni 
je za sanacijo objekta po- 
trebno 2,200.000 din, za dogra- 
ditev potrebnih prostorov pa 
še 10,900.000 din. Uresničeva- 
nje tega programa, ki vsebu- 
je še druge nujne naložbe v 
osnovne šole na tem področ- 
ju je odvisno tako od zmog- 
ljivosti občanov in organiza- 
oiij združenega dela tega ob- 
močja, kot tudi od obsega 
vzajemnosti in solidarnosti 
med občanskimi izobraževal- 
nimi skupnostmi, ki jo bodo 
te uveljavljale poleg že ome- 
njenih ukrepov iz družbenega 
dogovora o pospeševanju raz- 
voja manj razvitih območij.. 
Po podatkih iz popisa ia leta 
1970 je bilo v SR Sloveniji še 
36 odstotkov osnovnošolskih 
zgradb starejših od 75 let, 
zato bo zamenjava dotraja- 
nega šolskega prostora kljub 
velikemu prizadevanju obča- 
nov trajala še daljši čas.« 

Druge odgovore na dele- 
gatska vprašanja, ki so bili 
dani na sejah skupščinskih 
zborov 21. 1. 1976, bomo ob- 
javili v naslednji številki »Po- 
ročevalca«. 

Odbor družbenopolitičnega zbora za družbenopoli- 
tični sistem in delovna skupina za spremljanje in iz- 
vajanje delegatskega sistema sta na osnovi sprejete- 
ga programa skupščin kot konferenc delegacij ter o 
aktualnih vprašanjih obveščanja v delegatskem siste- 
mu in IN DOK centrih. 

Kot je iz poročila samega razvidno, so bili dose- 
ženi nekateri pozitivni premiki v uveljavljanju delegat- 
skega sistema ter delegatskih odnosov, zlasti kar za- 
deva republiško ter zvezno skupščino, da pa je še vr- 
sta problemov, ki smo jih skušali opredeliti in naka- 

zati možne rešitve v smislu popolnejšega uresničeva- 
nja nedavno sprejetih priporočil in sklepov v Skupšči- 
ni SRS, 

Delegati naj sami ocenijo, koliko sta se predlaga- 
telja s tem poročilom opredelila do vseh problemov, 
ki zadevajo ta vprašanja. Predlagatelja pričakujeta, da 
bodo dali delegati na sejah zborov Skupščine SRS s 
svojimi prispevki dopolnilne predloge ter pobude za 
popolnejše oblikovanje te ocene in smernice za nadalj- 
nje uresničevanje ter izgrajevanje delegatskega sistema 
in delegatskih odnosov. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA; 

Poročilo o izvajanju priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije o delova- 

nju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v temeljnih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih, v občinskih skupščinah in Skupščini SR 

Slovenije (ESA 498) 
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(Nekatere ugotovitve o delu skupščine de! 
ferenc delegacij za republiško skupščino in 

Delovna skupina za spremljanje in izvajanje dele- 
gatskega sistema odbora družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije za družbenopolitični sistem je 
v dogovoru z Republiško konferenco Socialistične zve- 
ze delovnega ljudstva organizirala regijske posvete 
0 delovanju skupin delegatov za pošiljanje delegatov 
v zbore Skupščine SR Slovenije. Posvetovanja so bila 
organizirana v skladu z nedavno sprejetimi priporočili 
in sklepi glede nadaljnjega uveljavljanja in izvajanja de- 
legatskega sistema in delegatskih odnosov v temeljnih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih, v občinskih 
skupščinah in v Skupščini SR Slovenije z namenom 
oceniti, kako se uresničujejo nekatere v sklepih in pri- 
poročilih določene naloge. 

V neposrednem razgovoru z vodji ter člani skupin 
delegatov za pošiljanje delegatov v zbor združenega 
dela oziroma zbor občin Skupščine SR Slovenije, s pred- 
sedniki in sekretarji občinskih skupščin in predsedniki 
občinskih konferenc Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva s kraja posveta ter predsedniki medobčinskih sve- 
tov SZDL, smo na osnovi vprašalnika, poslanega vna- 
prej, skušali oceniti dosedanje delovanje skupin ter de- 
finirati tiste pomanjkljivosti, ki v praksi ovirajo njiho- 
vo delovanje. Razgovor je tekel zlasti glede naslednjih 
vprašanj: 

— povezanost delegacij za skupščine družbenopoli- 
tičnih skupnosti z delovnimi ljudmi zaradi oblikovanja 
temeljnih stališč in smernic; 

— uveljavljanje občinskih skupščin kot konferenc 
delegacij za republiško skupščino; 

— usklajevanje stališč tam, kjer se več občin po- 
vezuje v delegatski okoliš; 

— oblike pomoči ter vključevanje občinskih skup- 
ščin in družbenopolitičnih organizacij v delovanje sku- 
pin delegatov; 

uveljavljanje občinskih skupščin kot konferenc 
delegacij za Zvezni zbor Skupščine SFRJ 

ter še o drugih tudi organizacijskih zadevah, ki ne- 
posredno vplivajo na delo skupin delegatov ter tudi 
praktično oblikujejo način dela in obseg komunikacij 
skupin delegatov. 

1 

Povzetek značilnih ugotovitev in ocen na 
posvetih 

1. Skupine delegatov za zbor združenega dela in zbor 
občin Skupščine SR Slovenije v večini primerov na pod- 
lagi lastne presoje potreb in interesov delovnih ljudi 
ter občanov oblikujejo stališča in predloge k posamez- 
nim osnutkom oziroma predlogom aktov. 

Ne glede na tako ugotovljeno stanje, zlasti pa na 
dejstvo, da občinske skupščine še niso v celoti zaži- 
vele kot konference delegacij, prek katerih bi se zago- 
tavljala prisotnost najširših interesov baze oziroma 
vzpodbudile delegacije temeljnih organizacij in skupno- 
sti k večji aktivnosti, so skupine s svojim dosedanjim 
delom veliko prispevale k delegatskemu delovanju re- 
publiške skupščine. 

Pri tem je treba zlasti upoštevati: 
Zelo se je razširil krog tistih, ki neposredno sode- 

lujejo pri obravnavi gradiv in pri samem odločanju v 
zborih. Samo članov skupin, ki pošiljajo delegate 
v zbore, je skoraj 2000. Vsak član skupine izhaja iz 
določene sredine oziroma iz temeljne organizacije ali 
skupnosti in pozna probleme in stališča svoje organi- 
zacije, pa tudi razpoloženje, hotenja oziroma interese 
delavcev za ureditev posameznih družbenih vprašanj. 
Vse to predstavlja zanje osnovo za oblikovanje stališč 
o zadevah, o katerih odločajo v republiški skupščini. 

egatov in delu občinskih skupščin kot kon- 
zvezni zbor Skupščine SFRJ) 

Poleg tega pa dobivajo tuđi informacije in pripombe, 
ki jim jih dajejo strokovne službe v njihovih organi- 
zacijah. 

Posveti so opozorili na nekatere težave in probleme, 
ki jih imajo skupine v svojem tekočem delu. Zaskrblju- 
joče je, da zlasti v zadnjem obdobju pada aktivnost de- 
legatov v nekaterih skupinah in da prihaja večkrat do 
nesklepčnosti. Kot vzrok za tako stanje so bili nave- 
deni: velika obremenjenost delegatov, obsežnost in za- 
pletenost predloženih gradiv. Izraženo je bilo stališče, 
da bi morala imeti funkcija delegata prednost pred 
drugimi funkcijami tako, da delegati ne bi bili preobre- 
menjeni z drugimi sestanki in dolžnostmi tako v druž- 
benopolitičnem življenju kot tudi na svojih delovnih 
mestih. 

Za določeno manjšino pa velja ugotovitev, da je le 
formalno prevzela zaupano ji nalogi in ni aktivna. Zato 
so v mnogih skupinah v teku postopki, da občinske 
skupščine pasivne člane nadomestijo z drugimi aktivnej- 
šim člani. Nekatere skupine delegatov ugotavljajo, da so 
premalo številne in preozko sestavljene in jih je po- 
trebno razširiti. Ponekod so to že storili (v enem pri- 
meru so razširili skupine od prvotnih 14 na sedanjih 
26 članov), ponekod pa je postopek za razširitev v teku. 
To velja predvsem za skupine delegatov za področje go- 
spodarstva. 

Skupine še ne obravnavajo vseh gradiv. Pozornost 
posvečajo predvsem problematiki in gradivu, ki zade- 
vajo njihovo ožje poslovno interesno področje ali po- 
dročjem, na katerih se interesno udejstvujejo kot ob- 
čani. Za drugo problematiko se ne zanimajo dovolj ter 
jo le na hitro prelete. 

Posebno so težave pri zavzemanju stališč v sku- 
pinah, ki so oblikovane za več občin skupaj, ker se v 
teh skupinah največkrat dogaja, da delegati nimajo po- 
trebnih informacij oziroma stališč iz svojih občin. Pred- 
lagali so, da se vprašanja v zvezi z okoliši posebej pro- 
uče. Zlasti še zato, ker na območju okolišev večkrat 
tudi ni spremljajočih samoupravnih niti političnih 
struktur. 

Za osvetlitev vse podobe delovanja skupin delega- 
tov je treba dodati tudi tiste ugotovitve, ki govore, da 
so nekatere skupine pri svojem delu navezane same 
nase in morajo stališča oblikovati brez pomoči oziro- 
ma sodelovanja izvršnih in strokovnih organov občin- 
skih skupščin, družbenopolitičnih organizacij in organi- 
zacij združenega dela. 

Na splošno velja ugotovitev, da temeljne delegacije 
in samoupravni organi temeljnih samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti ne obravnavajo gradiv za republi- 
ško skupščino (pozitivne izjeme so v zadnjem času v 
zvezi s temelji srednjeročnega družbenega plana Slove- 
nije), doslednejši pa so pri obravnavi gradiv za občin- 
ske skupščine. Zato tudi ni neposrednega "preverjanja 
stališč med delavci in občani, ki je potrebno za obliko- 
vanje temeljnih stališč oziroma do njih ne more priti. 
Vse to pa vpliva, da tudi skupine delegatov nimajo do- 
volj potrebnih informacij pri zavzemanju stališč do ob- 
ravnavanih zadev v republiški skupščini. 

Ponekod je skupinam delegatov za zbor združenega 
dela pri njihovem delu v republiški skupščini v po- 
membno pomoč sodelovanje z občinsko skupščino. To 
se odraža tako, da se člani skupine udeležujejo sej zbo- 
ra združenega dela občinske skupščine in to ne samo 
takrat, kadar zbor združenega dela obravnava vpraša- 
nja, ki so na dnevnem redu republiške skupščine. V 
Ljubljani se posamezni člani skupin udeležujejo tudi 
sej zborov mestne skupščine; sestankov skupin delega- 
tov se udeležujejo ustrezni člani izvršnega sveta in to 
predvsem takrat, kadar imajo do aktov, ki so na dnev- 
nem redu republiške skupščine, določene pripombe. Sej 
skupin se udeležujejo tudi funkcionarji občinske skup- 
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ščine. Seveda je takšno sodelovanje pogostejše v sku- 
pinah delegatov za zbor občin. 

Na splošno pa so ugotavljali, da so člani meaob- 
činskih skupin, ki so jih v skupino imenovale občin- 
ske skupščine zunaj sedeža skupine, z matičnimi ob- 
činskima skupščinami brez povezave, zlasti na področ 
jih obrti, vzgoje in izobraževanja in drugih družbenih 
dejavnostih. , . . , . 

2. Občinske skupščine so šele v drugi polovici leta 
1975 začele izvajati sklepe in priporočila Skupščine SR 
Slovenije glede nadaljnjega izvajanja delegatskega si- 
stema, da so kot konference delegacij za republiško 
skupščino obravnavale nekatere zadeve iz pristojnosti 
republiške skupščine in Zveznega zbora Skupščine SFRJ. 
Obravnavale so analizo izvajanja politike družbenoeko- 
nomskega razvoja v SR Sloveniji v letu 1975 in tendence 
v gospodarskih tokovih na prehodu v letu 1976, osnu- 
tek resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju 
SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976, osnu- 
tek resolucije o skupni politiki ekonomskega in social- 
nega razvoja Jugoslavije v letu 1976 ter osnutek dogo- 
vora o družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1976 
—1980, ne pa še pomembnejših zakonov. 

Delegati so na posvetih menili, da tudi v bodoče ne 
bo mogoče vseh zadev obravnavati v skupščini občine 
in bo vprašanje izbora zadev treba urediti v poslovni- 
kih občinskih skupščin. Razpravljalci so navedli, da je 
najpomembnejša ovira za razpravo v skupščinah občin 
čas, ki večkrat onemogoča, da bi bila razprava izpelja- 
na do baze. V več primerih so bili predlogi, da je po- 
trebno določiti metodo, po kateri se bo določilo, v ka- 
terih konkretnih primerih naj občinska skupščina na- 
stopa kot konferenca delegacij za republiško skupščino. 
Bili pa so tudi predlogi, da bi občinska skupščina sama 
presodila, kaj bo obravnavala. To bi bili predvsem 
družbeni plan, prostorsko planiranje in drugi akti, ki 
urejajo obveznosti občinskih skupščin. To velja tudi za 
zakone, ki urejajo le temeljna načela in prepuščajo ob- 
činskim skupščinam, da določene zadeve same urede 
z odloki. 

3. Skupine delegatov za zbor občin Skupščine SR 
Slovenije je oblikovala sama praksa. Zakon o volitvah 
delegacij in delegiranju delegatov v družbenopolitične 
skupnosti namreč določa, da zbori občinske skupščine 
pošiljajo delegate na zasedanje zbora občin Skupščine 
SR Slovenije glede na vprašanja, ki jih bo obravnavala 
in na način, kot to določa statut občinske skupščine. 
V praksi pa so se občinske skupščine, po analogiji zbora 
združenega dela, odločile za skupine delegatov za poši- 
ljanje delegatov v zbor občin Skupščine SR Slovenije. 

Ponekod se je uveljavila praksa, da se sestajajo na 
skupnih sejah skupine delegatov za zbor združenega 
dela in za zbor občin. Kot razlogi za to so bili nave- 
deni racionalnost časa, udeležba, možnost usklajevanja 
različnih stališč, ki se oblikujejo v izvršnih svetih in 
upravnih organih občinskih skupščin. Taka skupna pri- 
prava na seje je za člane obeh skupin, po njihovem pre- 
pričanju, koristna, Saj prihaja pri takem načinu pri- 
prav do koristnega medsebojnega soočanja interesov. 
Ni pa nujno, da se na skupnih sejah stališča uskladijo 
in se potem njihovo usklajevanje prenese v republiško 
skupščino. V večini primerov pa so rezultat takih skup- 
nih sestankov, vendar usklajena stališča, ki jih potem 
delegati zastopajo v zboru združenega dela oziroma zbo- 
ru občin republiške skupščine. 

4. Na vprašanje, kako se občinske skupščine uve- 
ljavljajo kot konference delegacij za Zvezni zbor Skup- 
ščine SFRJ, je potrebno ugotoviti, da sodelovanje med 
delegatsko bazo oziroma med občinskimi skupščinami 
ta delegati v Zveznem zboru še ni vzpostavljeno, ra- 
zen kolikor se povezujejo na nivoju republike. Splošna 
ugotovitev je, da so ti delegati prepuščeni samim sebi 
in svoji iniciativi. Izraženo je bilo tudi mnenje, da ce- 
lotna odgovornost za delo v Zveznem zboru ne bi sme- 
la sloneti le na delegatih v tem zboru, ampak tudi na 
delegacijah, občinskih skupščinah in družbenopolitičnih 

organizacijah. Delegatka Skupščine SFRJ je opozorila 
na dejstvo, da sestanki oziroma seje, ki bi se jih mo- 
rala udeležiti, večkrat sovpadajo z drugimi sestanki 
Izrecno je poudarjala preobširnost ter prezahtevnost 
gradiv, za katerih razumevanje bi potrebovala pomoč 
strokovnih služb občine, pa tudi pomoč delovnih orga- 
nizacij, ki ni zadovoljiva ali je sploh ni. Povzemamo 
splošno ugotovitev, da bodo morale v bodoče občin- 
ske skupščine posvetiti tem problemom več pozornosti 
in uvrščati na dnevne rede sej zborov tudi taka vpra- 
šanja ki zadevajo problematiko dela Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ. Bila je dana tudi iniciativa, da bi 
predhodno Obravnavale te zakone tudi skupine delega- 
tov, ki pošiljajo delegate v zbor združenega dela in zbor 
občin Skupščine SR Slovenije. _ 

Delegati v Zveznem zboru Skupščine SFRJ so se- 
stavili poročilo o svojem delu, ki je bilo poslano ob- 
činskim skupščinam in ker nekatere občinske skupščine 
niso izvedle nadaljnjega postopka obravnave tega po- 
ročila, so delegati na posvetih opozorili, da o delu de- 
legatov Zveznega zbora nimajo dovolj informacij. 

5. Na posvetih so v več primerih zatrjevali, da po- 
moč družbenopolitičnih organizacij pri oblikovanju sta- 
lišč ni zadostna. Družbenopolitične organizacije, zlasti 
SZDL kot najširša fronta socialističnih sil, so po ustavi 
in tudi po kongresih in drugih dokumentih, še posebej 
zadolžene za zagotovitev temeljnih pogojev za delo de- 
legacij in delegatov ter za njihovo enakopravno vklju- 
čitev v celotno samoupravno, družbenoekonomsko in 
politično življenje. , 

Zato je njihova angažiranost nujna pri zagotavlja- 
nju družbenih pogojev za uveljavljanje delegatskih od- 
nosov oziroma pri zagotavljanju uveljavljanja neposred- 
nih, razrednih in drugih interesov delovnih ljudi v si- 
stem skupščinskega odločanja in dogovarjanja. To se 
je potrdilo v delu delegacij v vseh tistih pnmenh, ko 
so udeleženci posvetov poudarjali, da so se družbenopo- 
litične organizacije s skupinami delegatov dogovorile za 
skupno izvajanje določenih nalog. 

Na posvetih je bilo tudi izraženo mnenje, da če- 
prav delegati za skupščine družbenopolitičnih skupnosti, 
kot tudi delegati za samoupravne interesne skupnosti 
za področje družbenih dejavnosti in gospodarstva, od- 
ločajo o pomembnih vprašanjih iz istega področja, še 
ni med njimi potrebnega sodelovanja oziroma, stikov 
za medsebojno informiranje. Takšno sodelovanje pa je 
potrebno, še zlasti za oblikovanje enotne _ politike na 
teh področjih in za njeno usklajeno izvajanje. 

6. Na vprašanje, kako ocenjujejo v delegatski bazi 
vlogo Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine 
SFRJ je bilo ugotovoljeno, da je doslej pomembno pri- 
speval k informiranosti delegacij in delegatov, ter raz- 
širil možnost njihovega medsebojnega povezovanja. Iz- 
ražena so bila mnenja, da bi bilo potrebno razmisliti o 
tem, ali ne bi mogel postati Poročevalec tudi sredstvo 
za obveščanje Skupščine SR Slovenije o pojavih in pro- 
blemih v delegacijah in v bazi. V splošnem je bilo pri; 
šotno prepričanje, da je v Poročevalcu bolje objavljati 
problemsko obdelane povzetke, kot pa vse besedilo po- 
sameznih republiških aktov. Kot problem pa je bilo tu- 
di postavljeno število izvodov Poročevalca, ki jih do- 
bijo posamezne delegacije. V Celju trde, da so storili 
marsikaj, da bi temeljne samoupravne organizacije in 
skupnosti naročile zadostno število izvodov Poročevalca, 
vendar s tem niso uspeli. Tako jim pač ne preostane 
drugega, kakor da osnutek republiškega akta, ki bi ga 
morala po njihovi sodbi delegatska baza širše obrav- 
navati, ponatisnejo v svojem lastnem glasilu, ki je brez- 
plačno in je na razpolago temeljnim delegacijam v za- 
dostnem številu izvodov. 

7. Nekateri vodje skupin so menili, da med telesi 
Skupščine in zborov in njimi ni sodelovanja. Ko so 
sedanje regijske posvete označili kot zelo potrebne in 
koristne, so ugotavljali, da so jih nekatere občinske 
skupščine že večkrat klicale na posvete. Vodje skupin 
za zbor združenega dela menijo, da bi morala tudi re- 
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publiška skupščina sklicevati rednejše posvete z njimi, 
in da bi na takih posvetih morali razpravljati o tekočih' 
organizacijskih in vsebinskih vprašanjih. Pokazalo se je, 
da za uresničitev tega ni ovir, ker se lahko delegati, in 
zlasti vodje skupin, udeležujejo sej odborov, kadar' so 
za določeno problematiko oziroma rešitev posebej zain- 
teresirani. Ponovno je bilo s tem v zvezi opozorjeno na 
ustanovitev »Kluba delegatov«, ki bi lahko mnogo pri- 
pomogel k zboljšanju pogojev za delo, medsebojnemu 
spoznavanju, k izmenjava mnenj in Mcušenj, ki bi jim 
koristile pri njihovem delu. 

8. Na več posvetih so vodje skupin delegatov kri- 
tično ocenjevali odnos predlagatelja zakonov, to je od- 
nos izvršnega sveta, do predlogov, pripomb in amand- 
majev, ki jih delegati dajejo v zborih republiške skup- 
ščine. Izvršni svet, kot predlagatelj zakonov, ima do 
mnogih njihovih pripomb odklonilen odnos. Mnenja so, 
da bi moral izvršni svet ob zavrnitvi spreminjevalnih 
predlogov navesti razloge zakaj zavrača in jih obrazlo- 
žiti. Dosedanja praksa obravnave spreminjevalnih pred- 
logov je pokazala, da je izvršni svet v večji meri upo- 
števal tiste predloge, ki so jih delegati dali k osnutkom 
aktov oziroma v rokih določenih s poslovnikom Skup- 
ščine. 

V zvezi s problematiko, ki zadevajo seje zborov, je 
bilo na regionalnih posvetih izraženih več različnih tr- 
ditev: 

— gra5?iva za seJe zborov so po sprejemu poslovni- ka Skupščine SR Slovenije pravočasno poslana; nujno 
je tudi v bodoče v skupine pošiljati gradiva 30 dni 
pred sejo zbora ter spoštovati roke, ki jih določa po- 
slovnik skupščine. 

Ponekod so bili mnenja, da gradiva še vedno priha- 
jajo preveč parcialno, skupna pa je bila misel, da so 
gradiva še vedno preobsežna, delegatom večkrat težko 
razumljiva, zlasti pa se pritožujejo skupine delegatov 
s prosvetno-kulturnega in socialno-zdravstvenega področ- 
ja nad gradivi, ki obravnavajo gospodarske in finančne 
probleme. Razen tega se je pojavljalo vprašanje posre- 
dovanja gradiv vsem članom delegacij, njihov izbor ter 
obseg in vprašanje ali naj občinska supščina naredi po- 
vzetek gradiv ter jih posreduje delegatski bazi. S tem 
v zvezi pa je prisotno vprašanje stroškov, časa in ka- 
drov. Razen tega so poudarjali še: 

— predlogi za izdajo zakonov, predvsem pa osnutki 
zakonov, v glavnem ne vsebujejo variantnih možnih re 
šitev ter posledic, ki iz teh rešitev izhajajo; 

— poudarili so tudi, da prihajajo stališča posamez- 
nih odborov oziroma komisij večkrat prepozno. Ta sta- 
lišča so delegatom v pomoč pri njihovem delu. 

9. Na posvetih je bila posvečena tudi posebna po- 
zornost vprašanju, kako delegati poročajo o delu zbora 
in o svojem delu v njem. V splošnem je bilo ugotovlje- 
no, da je poročanje zaenkrat slabo. Delegat v glavnem 
poroča samo v svoji skupini in to le v tem smislu, da 
je bilo v zboru sprejeto vse, kar je bilo na dnevnem 
redu. Niso še znani primeri, da bi delegati poročali o seji 
zbora republiške skupščine na seji zbora občinske skup- 
ščine, niti da bi člani skupin poročali o svojem delu 
delegacijam temeljnih samoupravnih organizacij in 
skupnosti. 

Vsi pa čutijo to kot problem, ki ga je treba čimpreje 
ustrezneje reševati. Načrtujejo, da bi sestavljali pisme- 
na poročila, ki bi šla občinskim skupščinam in delega- 
cijam temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti. 
Postavlja se vprašanje, ali ne bi bila obveza republiške 
skupščine, da bi preko Poročevalca poročala o delu zbo- 
rov, kar bi bilo vsekakor delegatom in delegacijam v 
pomoč. Morda bi bilo potrebno včasih tudi poročati, za- 
kaj nekateri amandmaji, ki so jih predlagali delegati, 
niso bili sprejeti in to z ustreznimi strokovnimi in po- 
litičnimi utemeljitvami. Tako bi verjetno odpadli očitki, 
ki gredo sedaj predvsem na račun izvršnega sveta, da 
ta predloženih amandmajev in pripomb ne prouči v do- 
voljni meri. 

II 

1. Potrebno je, da se nekatere ugotovitve, podane 
v prvem delu poročila, kritično obravnavajo z gledi- 
šča ustave SR Slovenije in poslovnika Skupščine SR 
Slovenije in sprejetih priporočil in sklepov Skupščine 
SRS. 

Določbe poslovnika Skupščine SR Slovenije o delu 
delegatov in delegacij ter o pogojih za njihovo delo te 
melje na načelu, da republiška skupščina oblikuje odlo- 
čitve na podlagi usklajevanja interesov in potreb delov- 
nih ljudi temeljnih organizacij združenega dela in dru- 
gih temeljnih skupnosti. Zato mora biti delo republiške 
skupščine v širšem smislu organizirano tako, da lahko 
delovni ljudje prek svojih delegatov brez ovir in čim- 
bolj neposredno uveljavljajo in usklajujejo v republi- 
ški skupščini svoje interese in potrebe ter tako uresni- 
čujejo svoje pravice, dolžnosti in odgovornosti pri opra- 
vljanju funkcij skupščine. 

Ker morajo pri odločanju republiške skupščine pri- 
hajati do izraza vsi bistveni interesi in potrebe delovnih 
ljudi, organiziranih v temeljnih samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih, v družbenopolitičnih organizacijah, 
morajo biti delegati, ki so jih delegirali pristojni zbori 
občinskih skupščin za delo in odločanje v zborih repub- 
liške skupščine, seznanjeni s smernicami samoupravnih 
organizacij in skupnosti, s temeljnimi stališči svojih de 
legacij, konferenc delegacij, pristojnih zborov občinskih 
skupščin ter s političnimi stališči Socialistične zveze. 

Ugotovitve in izkušnje o delu skupin delegatov za 
pošiljanje delegatov v zbore skupščine, zbrane na regij- 
skih posvetih, so nas opozorile na nekatere pojave, ki 
ovirajo prizadevanja za uresničevanje z ustavo in po- 
slovnikom zasnovano delo in odločanje delegatov v re- 
publiški skupščini. 

2. Prva stvar, ki jo je potrebno kritično proučiti, je 
ugotovitev, da delegatska baza še ni dovolj široko pri- 
sotna pri odločitvah skupščine, čeprav so priporočila in 
sklepi Skupščine SRS tudi o tem dali jasne usmeritve 
in konkretne zadolžitve. Zato je več vzrokov. Eden bist- 
venih je ta, da temeljne delegacije še niso povsod po- 
stale sestavni del samoupravne organiziranosti in aktiv- 
nosti temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti 
in tako odločanje v republiški skupščini ni sestavni del 
samoupravnega odločanja in razpravljanja v temeljni de- 
legaciji. Zato mnogokje že v sami bazi ni potrebnega 
sodelovanja med temeljnimi delegacijami in delavci ter 
delegacijami in samoupravnimi organi, kar pričajo tudi 
primeri, da so prihajali v skupščino predlogi in pripom- 
be, kateri delegatom niso bili poznani. Tako je otežko- 
čeno soočanje in usklajevanje avtentičnih interesov baze 
v skupinah delegatov in njihov pretok v zbore republi- 
ške skupščine, kjer je mesto njihove dokončne uskladit- 
ve. Pokazalo se je tudi, da omenjene odvojenosti dele- 
gacij od lastne baze ne morejo preseči same skupine 
s svojo povečano aktivnostjo. Pretrgan stik med delega- 
cijo in delovno organizacijo oziroma krajevno skup- 
nostjo kaže na to, da je potrebno v samoupravnih aktih 
opredeliti odnos delegacij do delavcev in občanov v kra- 
jevnih skupnostih ter odnos do samoupravnih organov 
oziroma pravice in dolžnosti enih in drugih, npr. da bo 
v njih določeno, kaj naj razpravlja delegacija, kaj de 
lavski svet oziroma zbor delavcev. Določeno mora biiti 
tudi, kako se delegacija vključuje v delo samoupravnih 
organov, kakor tudi vloga družbenopolitičnih organiza- 
cij. Obenem je potrebno zagotoviti tudi zadosten pretok 
informacij prek dokumentacijskih centrov ter pomoč 
strokovnih služb delovnih organizacij. 

Glede gornjih ugotovitev moramo dodati, da so druž- 
benopolitične organizacije v zadnjem času že organizi- 
rano pristopile k pripravi rešitev ter konkretnim akci- 
jam za ureditev teh vprašanj. Ureditev omenjenih vpra- 
šanj je zlasti pomembna v tistih primerih, ko občinska 
skupščina ne bo delovala kot konferenca delegacij za 
republiško skupščino. V takih primerih ima delegat šir- 
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še in odgovornejše naloge. Zato potrebuje temeljitejso 
pomoč občinskih skupščin in njihovih izvršnih svetov 
te družbenopolitičnih organizacij. Gre namreč za to, da 
vsa teža navezave stikov, obravnavanje gradiv in iskanje 
smernic ter stališč baze ne more izključno sloneti na 
ramenih delegata v skupini. Gre tudi za obveznost de- 
legacij in temeljnih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti, da sodelujejo v tem procesu, in s tem omogoči- 
jo delegatu, da v republiški skupščini predstavi intere- 
se, pri katerih oblikovanju je sodelovalo čimveč de- 
lovnih ljudi. 

Glede ugotovitev na posvetih, da temeljne delega- 
cije še niso povsod postale sestavni del samoupravne 
organiziranosti temeljnih samoupravnih organizacij in 
skupnosti, je potrebno, da delegati in delegacije v vseh 
tistih primerih, kjer še niso ustvarjeni pogoji za takšno 
samoupravno organiziranost, v smislu sprejetih pripo- 
ročil in sklepov Skupščine SR Slovenije glede nadaljnje- 
ga uveljavljanja in izvajanja delegatskega sistema, za- 
htevajo od samoupravnih organov temeljnih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti, da to urede. 

3. Naslednje vprašanje je delo skupin delegatov za 
pošiljanje delegatov v zbore republiške skupščine ter od- 
nos občinskih skupščin do teh skupin. Na posvetih je 
bilo ugotovljeno, da zbori občinskih skupščin doslej 
še niso, oziroma so le v izjemnih primerih, opravljali 
funkcijo konferenc delegacij za republiško skupscmo. 
Zato je prišlo do nezaželjene prakse, da so skupine 
delegatov, kot metoda dela občinskih skupščin za poši- 
ljanje delegatov v zbore Skupščine SR Slovenije bolj ali 
manj brez smernic in stališč baze že same oblikovale 
stališča. Zato je potrebno, da se občinske skupščine 
oziroma ustrezni zbori začno pogosteje uveljavljati kot 
konferenca delegacij. Razprave na sejah zbora združe- 
nega dela in zbora občin, ki so bile po posvetih, so po- 
kazale, da se odnos občinskih skupščin do teh nalog iz- 
boljšuje, saj je v obeh zborih več delegatov nastopilo 
s stališči oblikovanimi na sejah zborov občinske skup- 
g čine. 

Nekateri izvršni sveti in predsedstva občinskih skup- 
ščin še vedno zanemarjajo sivo.jo vlogo usmerjanja in or- 
ganizacije obravnave gradiv republiške skupščine in 
Zveznega zbora Skupščine SFRJ ter prepuščajo ves kom- 
pleks povezovanja z delegatsko bazo in obravnavo gra- 
div skupinam delegatov. Tudi to je prispevalo k veliki 
obremenitvi delegatov v skupinah in k zmanjšanju akti- 
vnosti nekaterih. „ .. 

Zavedamo se, da ni realno pričakovati ob današnji 
natrpanosti dnevnih redov zborov skupščine, da bi ob- 
činske skupščine uvrstile na dnevne rede svojih sej vsa 
republiška in zvezna gradiva. Potrebno pa je, da zbori 
združenega dela, kot konferenca delegacij, razpravljajo 
o vseh tistih zadevah, od katerih je odvisen družbeno- 
ekonomski položaj delivnih ljudi in občanov, njihovi 
življenjski pogoji in delovni interesi. 

V primeru, da občinska skupščina uvrsti zadevo iz 
pristojnosti republiške skupščine ali zveznega zbora 
Skupščine SFRJ v dnevni red svoje seje, bodisi na 
predlog baze, na predlog občinske skupščine (predsed- 
stva občinske skupščine), ali delegatov, ima na voljo 
več možnosti za posredovanje sprejetih stališč v Skup- 
ščini SR Slovenije, zlasti še glede na določilo drugega 
odstavka 30. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 
Ena izmed oblik je lahko ta, da se npr. občinska skup- 
ščina dogovori vnaprej, kdo od delegatov bo šel na se- 
jo zborov republiške skupščine ali pa zbori od seje do 
seje določijo delegata, ki bo šel na sejo zbora republi- 
ške skupščine. . 

Občinska skupščina lahko tudi izbere možnost ter 
ustanovi ad hoc skupino delegatov, oziroma vec dele- 
gatov, ki bodo spremljali določeno področje ter se ude- 
leževali sej glede na obravnavano problematiko in po- 
znavanje le-te (npr. zdravstvo, šolstvo, gospodarstvo 
itd.). Tako je omogočeno, da posamezni člani delegacij 
neprekinjeno spremljajo in proučujejo posamezna vpra- 
šanja, ki se obravnavajo v republiški skupščini. Torej 

gre za delitev dela med člani delegacije, ki lahko mnogo 
prispeva k poglobljenemu obravnavanju posameznih za- 
dev, upoštevajoč nagnjenja, strokovno znanje in posa- 
mezne sposobnosti članov delegacij za določene druž- 
bene zadeve. V primeru pa, da se občinska skupščina 
odloči za dosedanjo prakso skupine delegatov, lahko iz- 
menjuje posamezne delegate v skupini tako, da se za- 
gotovijo v delu skupin delegati, ki poznajo problemati- 
ko in ki kažejo na njeno reševanje posebno zanimanje. 
Pri vseh naštetih oblikah in načinih za delo in poša- 
ljanje delegatov v zbore republiške skupščine je nujno 
potrebno, da občinske skupščine vabijo delegate na 
sejo zborov ter da se jih delegati tudi udeležujejo. Tak 
način dela v občinskih skupščinah bo prispeval h kva- 
litetnejšemu delu zborov republiške skupščine in njenih 
delovnih teles. 

4. Značilnost dela skupin, da skupine delegatov po- 
svečajo pozornost predvsem problematiki in gradivu, ki 
zadeva njihovo ožje poslovno področje ali področja na 
katerih se posamezni njihovi člani interesno udejstvu- 
jejo kot občani, se manifestira tudi v delu delegatov 
v zborih republiške skupščine, zlasti še v zboru združe- 
nega dela. Udeleženci razprav, npr. o vprašanjih zdrav- 
stva, so praviloma le delegati zdravstvenih delavcev, 
razprav o aktualnih problemih kmetijstva delegati kme- 
tijcev, ne pa tudi delegati iz drugih področij družbe- 
nega življenja, čeprav v takih razpravah ne gre za ožje 
probleme stroke in so objektivno vsi delovni ljudje m 
občani za njihovo rešitev življenjsko zainteresirani. 
Takšna praksa je prevladujoča tudi^pri dajanju predlo- 
gov k obravnavanim aktom. To kaže na to, da v smi- 
slu ustave delegacije še ne sodelujejo med seboj, zla- 
sti ne delegacije z različnih področij z družbenega živ- 
ljenja. Zaradi tega so delegati v skupinah v večji meri 
navezani na stališča izvršnih svetov in upravnih orga- 
nov na nivoju občin. Delegacija mora določiti temeljna 
stališča za delo in odločanje delegatov v zboru na način, 
da upošteva med drugim tudi interese drugih samou- 
pravnih organizacij in skupnosti ter splošne družbene 
interese in potrebe. Tako stanje bo moč uspešneje pre- 
seči s sodelovanjem skupin delegatov, s posredovanjem 
ter usklajevanjem stališč, s prej omenjeno fleksibilno- 
stjo delegatov v skupinah, neposredno in najbolj učin- 
kovito pa tako, da postanejo občinske skupščine konfe; 
renče delegacij In v tej zvezi bi morali zlasti sindikati 
spodbujati zanimanje delavcev tudi za reSevanje tistih 
vprašanj in problemov, ki ne zadevajo le kratkoročne 
interese, povezane s poslovanjem njihove temeljne or- 
ganizacije oziroma skupnosti. Tu ne gre za vprašanje 
strokovne univerzalnosti delavcev, ker Je neuresničljivo, 
marveč za vzpodbujanje ustrezne družbenopolitične za- 
vesti pri delovnih ljudeh za njihovo vključevanje v od- 
ločanje o vseh družbenih zadevah ter za to, da se jim 
omogoči spoznati vzroke določenih problemov in vpli- 
vati na rešitve zanje. 

5. Skupne seje skupin za zbor združenega dela in 
zbor občin imajo lahko, poleg nekaterih pozitivnih ko- 
risti z gledišča racionalizacije dela, tudi določene nega- 
tivne posledice vsebinskega značaja. To velja zlasti za 
sedanje obdobje, ko skupine delegatov za zbor združe- 
nega dela še nimajo dovolj informacij od delegacij te- 
meljnih organizacij in skupnosti, in so zato pri zavze- 
manju stališč v večji meri navezane na informacije in 
stališča izvršnih svetov in upravnih organov. Ob tak- 
šnem načinu dela skupin delegatov prihaja namreč do 
nevarnosti oblikovanja predvsem takih stališč, ki bi bila 
bolj usmerjena v reševanju aktualnih problemev zdru- 
ženega dela z gledišča parcialnih interesov posameznih 
občin. To bi lahko predstavljalo oviro pri uresničeva- 
nju skupnih interesov svega združenega dela v širših 
okvirih. Združeno delo ima določene specifične skupne 
interese, glede katerih se oblikujejo rešitve tudi zunaj 
območij posameznih občin. . 

6. V zvezi z ugotovitvami na posvetih o premajhni 
in preozki številčni sestavi skupin delegatov je potreb- 
no opozoriti, da tudi poslovnik Skupščine SRS omogoča 
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popolnejšo uveljavitev fleksibilnosti delegatov in širitev 
skupin, vendar le v okviru zborov občinskih skupščin 
kot konferenc delegacij. 

7. V zvezi z ugotovitvami o preobremenjenosti de- 
legatov z različnimi funkcijami, je potrebno glede na 
zahtevnost in pomembnost dela v skupščinah družbeno- 
političnih skupnosti, delegate razbremeniti zahtevnejših 
zadolžitev. To ne pomeni, da bi naj ne sodelovali v 
različnih družbenopolitičnih organizacijah, pač pa naj 
imajo manj konkretnih zadolžitev. Eden od načinov raz- 
bremenitve delegatov je tudi doslednejše uveljavljanje 
fleksibilnosti. 

8. Vse družbenopolitične organizacije so si doslej 
prizadevale, da se delegatski sistem in delegatski odno- 
si uveljavijo v vseh družbenopolitičnih skupnostih, nji- 
hova naloga pa je sedaj v tem, da postane delegatski 
sistem del samoupravnih odnosov in samoupravne or- 
ganiziranosti v temeljnih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih. Uresničitev tega namena zahteva še večje 
sodelovanje in podporo družbenopolitičnih organizacij 
v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih 
kot tistega subjekta, ki naj s svojim političnim delo- 
vanjem prispeva, da bo ta oilj čimprej dosežen. 

9. V zvezi z našimi prizadevanji za aktiviranje dele- 
gatske baze in občinskih skupščin, kot konferenc dele- 
gacij za republiško skupščino, je potrebno poudariti po- 
membnost programiranja dela republiške skupščine in 
njenih delovnih teles 

Vse programiranje in vsi delovni programi morajo 
izhajati iz potreb in interesov delovnih ljudi v temelj- 
nih samoupravnih organizacijah in skupnostih. Gre za 
to, da tvorijo interese in potrebe delovnih ljudi temelj- 
nih organizacij in skupnosti, ki se naj usklajujejo v ob- 
činskih skupščinah kot konferencah delegacij, osnove 
za oblikovanje programov dela kot skupnega dogovora 
nalog republiške skupščine v uresničevanju zakonodaj- 

ne politike in celotne politike družbenoekonomskega in 
družbenopolitičnega razvoja republike. Zato naj tudi ob- 
činske skupščine sodelujejo pri oblikovanju programov 
in predlagajo naloge, ki se naj vanje vključijo. 

Iz delovnih programov zborov republiške skupščine 
lahko občinske skupščine sprejmejo v svoje programe 
določene naloge. To jim bo tudi omogočilo v daljšem 
obdobju spremljanje izvajanja politike in uresničevanja 
aktov republiške skupščine na svojem območju. 

Brez takega medsebojnega sodelovanja pri obliko- 
vanju programov dela občinske skupščine ne bi mogle 
zaživeti kot resnične konference delegacij za republiško 
skupščino in Zvezni zbor Skupščine SFRJ. Tak sistem 
programov dela omogoča pravočasno vključitev celotne 
delegatske baze v zakonodajno delo republiške skupšči- 
ne in to še v fazi izhodišč oziroma predlogov za izdajo 
aktov ter omogoča celotni delegatski bazi, da sodelu- 
jejo že v fazi priprave aktov. 

III 

Navedene ugotovitve v zvezi z delom delegatov sku- 
pin delegatov in občinskih skupščin kot konferenc dele- 
gacij, kažejo na to, da se sklepi in priporočila Skup- 
ščine SR Slovenije ne uresničujejo dovolj učinkovito, 
zlasti ne v tistem delu, ki so zahtevali ukrepe za omo- 
gočanje večjega aktiviranja vse delegatske baze in de- 
legatov, da bi v skupščinah, kot delu njihove lastne or- 
ganiziranosti, prenašali širše interese svoje baze, jih v 
njih usklajevali in tako neposredno vplivali na odločitve 
teh v skupščinah. 

S tem gradivom smo skušali ugotoviti, kako se iz- 
vajajo ta stališča in opozoriti na možne rešitve /a po- 
polnejše uresničevanje sprejetih priporočil in sklepov, 
zlasti v zvezi z delovanjem občinskih skupščin kot kon- 
ferenc delegacij. 

Aktualna vprašanja obveščanja v delegatskem sistemu in informacijsko- 

dokumentacijski centri (ESA 498) 

Skupščina SR Slovenije se je pomladi letos ob raz- 
pravah o uveljavljanju delegatskega sistema v temeljnih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih, občinskih 
skupščinah in drugod zavzela za ustanovitev informacij- 
sko-dokumentacijskih centrov. Oblikovali naj bi jih zla- 
sti v večjih organizacijah združenega dela, večjih kra- 
jevnih skupnostih, na ravni vseh slovenskih občin in v 
republiki. 

V pripravah za oblikovanje teh služb, s katerimi 
smo takoj začeli, smo skušali upoštevati tri dejstva: 

1. da so INDOK sestavni del celovitega družbenega 
sistema obveščanja 

2. da njihovo ustanavljanje služi predvsem uresni- 
čevanju samoupravnih delegatskih odnosov 

3. da morajo biti namenjeni vsem delovnim ljudem 
in občanom, ki so v samoupravnem delegatskem sistemu 
v skladu z ustavo nosilci dogovarjanja in odločanja. 

Mimo tega smo sodili, da je to nalogo potrebno opra- 
vljati skupaj z republiško konferenco socialistične zve- 
ze, skupnostjo slovenskih občin, sindikati in drugimi 
političnimi dejavniki v republiki. Prav za to smo vse 
akcije, ki smo jih že opravili, vodili skupaj. Takšno 
skupno delo pa načrtujemo na tem področju tudi v 
prihodnje. 

Rezultati ankete 
V avgustu in septembru 1975 smo izvedli anketo 

o dejavnosti INDOK centrov v občinah, s pomočjo ka- 
tere smo se želeli dokopati do osnovnih podatkov o sta- 
nju v obveščanju, sredstvih, ki so že na razpolago za 
posredovanje informacij, možnostih za ustanavljanje 
INDOK centrov in dobiti odgovore še na nekatera dru- 

ga vprašanja. Na anketo so odgovorile domala vse slo- 
venske občine. 

Raziskava je pokazala, da v tem trenutku na Slo- 
venskem razpolagamo z dokaj skromnimi pogoji za de- 
lovanje centrov, pa čeprav nam nekaterih sredstev ob- 
veščanja, informacijskih služb in podobnega nikakor ne 
manjka. V 22 slovenskih občinah izhaja danes 29 časo- 
pisov Lokalne radijske postaje imajo v Brežicah, Izoli, 
Hrastniku, na Jesenicah, v Postojni, Slovenj Gradcu in 
še nekaterih drugih središčih. Radijska postaja v Trži- 
ču, na primer, uspešno deluje že celo vrsto let. 

V organizacijah združenega dela na Slovenskem iz- 
haja okrog 360 glasil in z naklado, ki daleč presega šte- 
vilo 500 tisoč. V vse to se v zadnjem časi vključujejo 
tudi uradna delegatska glasila družbenopolitičnih skup- 
nosti kot samostojna sredstva obveščanja ali pa v po- 
vezavi z občili, ki so na določenih območjih že doslej 
pokrivala velik del potreb po informacijah. 

Večina Slovenskih občin (47) meni, da v občinah 
zadostuje en INDOK center. Tak center bi tudi v tem 
trenutku že lahko opremili z razmnoževalno in drugo 
tehniko. Odgovori so pokazali, da bo v občinah do kon- 
ca leta ustanovljenih okrog 20 INDOKOV. V štirih ali 
petih občinah že sedaj računajo na možnost avtomat- 
ske obdelave podatkov. 

Dokaj zaskrbljujoči so podatki o kadrovskih in dru- 
gih pogojih za uspešno delo centrov. V 34 občinah me- 
nijo, da so docela nezadovoljivi, medtem ko se z njimi 
zadovoljujejo samo v Mariboru in Kočevju. Verjetno se 
je za to v anketi kar 48 občin izreklo za stalno obliko 
izobraževanja kadrov, ki naj bi delali v obveščanju, zla- 
sti pa v INDOK centrih. Vse občine so mimo tega za 
posebne seminarje, na katerih bi delavcem, ki delajo 
na teh delovnih mestih, nudili ustrezno znanje. V 22 
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anketnih listih so se izpolnjevalci izrekli za regionalne 
seminarje, v 22 za seminarje na ravni republike, med- 
tem ko se drugi v tem pogledu niso opredelili. 

V anketi smo zastavili tudi vprašanje, na kakšne 
kadre v občinah za delo v obveščanju, posebno pa v 
INDOKU, najbolj računajo. V odgovorih smo se sreča- 
li z nekaj profili kadrov, med katerimi so posebno 
ekonomisti, pravniki, prosvetni delavci, politologi, novi- 
narji, sociologi in programerji. Te zadnje načrtujejo zla- 
sti na Jesenicah, v Mariboru, Ljutomeru in Velenju. 

Dokaj težaven je položaj s prostori za delo teh 
služb. Ustrezen prostor za INDOK imajo v tem trenutku 
samo v sedmih slovenskih občinah. Verjetno je tudi tu 
razlog, da skušajo ponekod INDOK ustanoviti v okviru 
kluba samoupravljalcev (na primer v Domžalah) in dru- 
gih institucij, ki so te probleme doslej že premagale. 

Sicer pa nekajmesečna praksa kaže, da skušajo 
prostorske in druge probleme v občinah rešiti zlasti 
v okviru občinskih skupščin. To ne glede na dejstvo, 
da so ustanovitelji centrov vsi družbenopolitični dejav- 
niki v občinah in da je njihovo delovanje, mesto in po- 
ložaj najbrž najbolje urediti z družbenim dogovorom, 
ki ga morajo podpisati vsd ustanovitelji. Le-ti naj bi 
sestavljali tudi družbeni organ, ki bi usmerjal in nad- 
zoroval delo informacijsko-dokumentaoijskih centrov. 

Količina, ne pa kvaliteta 

Da bi se še podrobneje seznanili z razmerami v ob- 
veščanju, smo obiskali od meseca septembra do sredi- 
ne decembra vrsto temeljnih organizacij združenega de- 
la, krajevnih skupnosti in občin. V razgovorih, ki smo 
jih v teh sredinah vodili smo prišli do nekaterih — po 
naših ocenah — pomembnih ugotovitev. 

1. Da raznih informacij v večini perimerov ne manj- 
ka. Za obveščanje delovnih ljudi in občanov imamo na 
razpolago mnoga sredstva, od množičnih občil do oglas- 
nih desk v temeljnih organizacijah združenega dela. Pro- 
blem je po vsej verjetnosti drugje. Dejstvo je namreč, 
da te informacije niso prilagojene potrebam delovnega 
človeka, da so napisane v jeziku, ki je zanj težko ra- 
zumljiv. 

Marsikje imamo tako gore papirja, ki ga nihče ne 
prebere. Velikokrat predlagatelji posameznih gradiv 
vprašujejo, koliko strani naj napišejo, le redko kdaj 
pa kdo vpraša, kaj na teh straneh mora biti napisano. 
Ker je pravih delegatskih informacij zelo malo, delov- 
ni ljudje in občani še vedno tudi ne dobijo odgovorov 
na naj elementarne j ša vprašanja. To se nam dogajana 
vseh ravneh samoupravnega sporazumevanja, družbe- 
nega dogovarjanja in odločanja. 

Informacije (tudi tiste, ki jim pravimo povzetki) 
največkrat ne odgovorijo na vprašanje, zakaj določen 
zakon sploh nameravamo sprejeti, kakšna je razlika med 
predlaganim predpisom in tistim, ki je to področje ure- 
jal poprej, kakšne bodo materialne posledice konkret- 
no za temeljne organizacije, če ga bomo sprejeli, kak- 
šne bodo posledice, če takšnega predloga ne sprejme- 
mo. Le redko kdaj informacije vsebujejo pripombe in 
mnenja tistih, ki so o tem gradivu že razpravljali, se 
izrekli zanj ali pa bili proti njemu. 

Dokler ne bomo imeli takih informacij, se bomo 
vrteli v začaranem krogu'. Gotovo strokovnim, upravnim 
in drugim organom čez noč ni mogoče spremeniti na- 
čina svojega dela, vendar pa bo treba poskrbeti da bo 
transformacija pisanja teh informacij vendarle poteka- 
la hitreje, kot teče sedaj. To še zlasti zavoljo tega. ker 
prevladuje prepričanje, da bodo s tem odpadli mnogi 
problemi, s katerimi se srečujemo v sedanjem obdob 
ju uveljavljanja delegatskih odnosov. 

2. Na dlani pa je, da morajo biti informacije tudi 
pravočasne. Če ocenjujemo sedanji položaj s tega zor- 
nega kota ne moremo biti zadovoljni. Delovni ljudje 
gradiva ne utegnejo prebrati, ker ga največkrat še ved- 
no prejemajo prepozno. To velja v veliki večini prime- 

rov tudi za gradiva občinskih skupščin, zlasti pa se- 
veda samoupravnih interesnih skupnosti, kjer je polo- 
žaj, kar zadeva informacije nasploh, po mnenju doma- 
la vseh, najslabši. 

3. Množična občila še niso naravnana docela tako, 
kot to terja od njih samoupravni delegatski sistem. Oce- 
njujemo, da je najslabše v glasilih organizacij združe- 
nega dela. Ta glasila ponavadi prinašajo dogodke ali 
sklepe, ki so jim bili priča v preteklosti Mnogi so ve- 
liko bolj podobni uradnim listom, kot pa glasilom, v 
katerih naj bi spregovorili delovni ljudje, v katerih bi 
prišli do izraza njihovi interesi in potrebe. Za velik 
del teh glasil je značilno, da se zapirajo za tovarniške 
ograje, čeprav so interesi delavca in občana med seboj 
izredno prepleteni in vzajemni. Povsem neurejen je tudi 
njihov položaj znotraj delovne organizacije. Ponavadi so 
glasila v rokah majhnega števila ljudi v upravnih in 
strokovnih službah, kamor vpliv delavca velikokrat ne 
seže. 

Premajhna je delegatska naravnanost lokalnih in po- 
krajinskih časopisov ter radijskih postaj, saj se ti me- 
diji vse prevečkrat ukvarjajo le z besedo, ki je bila iz- 
ražena v forumih, premalo pa so prisotni v temeljnih 
organizacijah in krajevnih skupnostih. Največja pomanj- 
kljivost teh in drugih medijev na Slovenskem pa go- 
tovo tiči v njihovem poznem vključevanju v razprave 
o posameznih družbenih vprašanjih. 

Množična občila bi se morala vključevati v raz- 
prave takrat, ko nek bodoči dokument šele na- 
staja. ko je v zasnovi ne pa šele takrat, ko smo že 
tik pred tem, da ga neka delegatska skupščina sprejme. 
To je veliko prepozno. Takšno vključevanje javnih ob- 
čil ne prispeva veliko h kar najboljšemu obveščanju de- 
legatov in vseh delovnih ljudi o vprašanjih, za katera 
se morajo tako ali drugače izreči. 

Premalo je v naših medijih prispevkov delovnih 
ljudi in občanov/njihovih pogledov, kritičnih pripomb, 
ocen. Vse premalo prenašamo izkušnje, s katerimi se 
srečujejo v uresničevanju delegatskih odnosov v dru- 
gih sredinah, v drugih republikah in pokrajinah. Ob 
uveljavljanju ustavnih odnosov vse prevečkrat vidimo 
le posamezna parcialna vprašanja, ne pa celovitega raz- 
voja, temelječega na določbah ustave in sklepov ZKJ. 
Vse prevečkrat se v naših medijih zadovoljujejo le s 
to ali ono delegatsko stranjo ali oddajo, pozabljajo 
pa. da mora delegatska vsebina prežemati takorekoč 
sleherno stran, sleherno oddajo. 

4. Posebno vprašanje je, kako omogočiti neposre- 
den pretok informacij od delovnega človeka do skufn 
ščine in v nasprotni smeri. To vprašanje so si doslej 
zastavili že v mnogih okoljih in ga ponekod skušali tu- 
di že razrešiti V nekaterih, posebno večjih organizacijah 
združenega dela (na primer v jeseniški železarni, što- 
rah itd.) so ustanovili samoupravne informativne de- 
lovne skupine, za katere menijo, da lahko postanejo 
mesto na katerem bodo delovni ljudje neposredno iz- 
ražali svoja mnenja in sprejemali stališča. 

Samoupravne skupine sestavljajo vsi delavci dolo- 
čene manjše delovne enote znotraj temeljne organizaci- 
je združenega dela. Skupina šteje ponavadi 20 do 40 lju- 
di. Na razgovorih teh skupin pretresajo vsa vprašanja, 
o katerih naj bi se pozneje izrekla temeljna organizaci- 
ja združenega dela. Tu in tam pa to samoupravno in- 
formacijo povezujejo tudi že z delegatsko informacijo. 
To pomeni, da se pogovarjajo tudi o stališčih, ki jih 
bodo zavzeli do določenega širšega družbenega vpraša- 
nja. Ta stališča njihovi delegati zastopajo potem v ob- 
činski skupščini, skupščini samoupravne interesne skup- 
nosti, v Skupščini SR Slovenije in na drugih mestih. 

S tem so nit, ki je bila doslej med delegati in vo- 
livci pogosto pretrgana, znova povezali. Prve primere 
ustanavljanja informativnih skupin smo doslej zabele- 
žili tudi že v nekaterih krajevnih skupnostih. Vloga in- 
formativnih skupin v teh skupnostih je razumljivo, ne 
koliko drugačna, kot v temeljnih organizacijah združe 
nega dela. V krajevnih skupnostih morajo skupine po- 
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skrbeti zlasti za povezovanje vseh dejavnosti na tem po- 
dročju (od glasil v temeljnih organizacijah, do raznih 
biltenov, lokalnih radijskih postaj itd.), iskati poti kar 
najbolj učinkovitega obveščanja občanov, prenašanja 
njihovih mnenj in stališč. Informativne skupine morajo 
opozarjati na probleme, ki se porajajo na tem po- 
dročju. 

Izkušnje o delovanju samoupravnih informativnih 
skupin so zelo različne, predvsem pa so verjetno še pre- 
več skromne, da bi lahko dali o njih dokončno oceno. 
Dejstvo pa je, da je predpogoj za njihovo uspešno de- 
lo kvalitetna, pravočasna informacija, ki pa je — kot 
smo že ugotovili — še vedno redka. 

5. Mnenja o INDOK centrih so v občinah, temelj- 
nih^ organizacij ah in drugod zelo različna. Največkrat se 
srečujemo s pogledi, ki kažejo na dokajšnje nepoznava- 
nje bistva in vsebine teh centrov, čeprav je treba pri- 
biti, da marsikje za oblikovanje takšnega centra ne bi 
bilo potrebno storiti drugega, kot združiti vse razdro- 
bljene sile na tem področju na enem mestu. S tem ne 
bi samo racionalizirali to dejavnost, jo bolje organizi- 
rali, temveč poskrbeli, da bi bile informacije veliko bolj 
učinkovite. 

Seveda je stvari potrebno jemati kar se da realno. 
Ocenjujemo, da so v mnogih večjih organizacijah zdru- 
ženega dela že sedaj dani pogoji za oblikovanje INDOK 
centrov. To bi lahko dosegli vsaj v tej prvi fazi že samo 
z združitvijo vseh sil, ki jih na tem področju imajo. 
V manjših delovnih organizacijah in krajevnih skupno- 
stih bo težje. Mogoče je v sedanjem obdobju najreal- 
neje pričakovati vsaj ustanovitev informativnih skupin, 
ki bi v krajevnih skupnostih lahko opravljale velik del 
nalog na tem področju. Prek teh informativnih skupin 
bi se krajevne skupnosti tudi najlaže povezovale z 
INDOK centri v občinah, za katere ustanovitev bi se 
morali povsod čimprej zavzeti. 

Dve nalogi posveta 

Zavoljo vsega tega smo se odločili organizirati po- 
seben posvet o aktualnih vprašanjih obveščanja v de- 
legatskem sistemu s posebnim poudarkom na oblikova- 
nju INDOK centrov v organizacijah združenega dela, 
krajevnih skupnostih in občinskih skupščinah Na njem 
smo si zastavili dve nalogi: 

1. opredeliti mesto in položaj INDOKOV v celot- 
nem družbeno-informacijskem sistemu 

2. ponuditi konkretne tehnične in organizacijske za- 
snove za delovanje teh centrov. 

Po naših ocenah je posvet obe nalogi izpolnil. Zgo- 
tovil je, da je sistem informiranja nujno izpopolnjeva- 
ti v smeri, ki smo jo začrtali že v doslej sprejetih stali- 
ščih in sklepih družbenopolitičnih skupnosti in organi- 
zacij. Te sisteme je potrebno v skladu z možnostmi in 
potrebami med seboj zbliževati in jih prilagoditi potre- 
bam samoupravnega delegatskega sistema. Gre za nalo- 
ge, ki so bistvenega pomena za hitrejšo preobrazbo na 
osnovi ustav in sklepov ZKJ ter ZKS. 

Na posvetu je bilo rečeno, da je potrebno hitreje 
razvijati celovit družbeno-informacijski sistem, katerega 
sestavni deli so zlasti množična občila, statistika, druž- 
bene evidence in informacijsko-dokumentaoijske služ- 
be. Dejstvo je, da se le redko kdaj zavedamo, kdo naš 
informacijski sistem vse sestavlja, zaradi česar se tudi 
ni čuditi, če so se posamezni njegovi deli doslej raz- 
vijali dokaj nepovezano. Ta nepovezanost je imela in 
še ima močno škodljive posledice, saj je na dlani, da 
so v mnogočem tudi zaradi tega naše informacije ce- 
sto med seboj neprimerljive in celo netočne. 

Zaradi različnih potreb po informacijah se je po- 
svet zavzel za to, da informacije že pri viru pripravlja- 
jo v treh nivojih: splošnem, specializiranem in podrob- 
nem. To je naloga, ki je nedvomno izredno zahtevna, 
h kateri pa najbrž moramo težiti, saj je nujno poveza- 
na s samo učinkovitostjo informacij oziroma potreba- 
mi, kakršne se nam danes neizbežno porajajo. Informa- 

cije morajo biti razumljive, prilagojene ustreznemu v sa- 
moupravnem delegatskem sistemu in celovite, saj bodo 
le tako lahko dajala popoln vpogled v vse procese druž- 
benega delovanja. Treba je organizirati zbiranje, obde- 
lavo in uporabo informacij za vse faze odločanja. 

Na posvetu je bila, razumljivo posebna pozornost 
namenjena oblikovanju INDOK centrov, kot pomemb- 
nega sestavnega dela celovitega sistema obveščanja. Usta- 
navljanje teh teles mora služiti predvsem uresničeva- 
nju samoupravnih delegatskih odnosov, zato morajo bi- 
ti namenjena vsem delovnim ljudem in občanom. Nji- 
hove naloge bi v glavnem lahko strnili v naslednje tri 
točke: 

1. Zbirajo vse informacije, pomembne za samou- 
pravno delegatsko dogovarjanje in odločanje. Pravimo, 
naj bi centri predstavljali nekakšno bazo podatkov na 
enem mestu. 

2. Dobljene informacije bi centri urejali po enot- 
nem sistemu, ki bi vel.ial za vso republiko in za vse 
centre, s čimer bi končno omogočili njihov normalen 
pretok. 

3. Zbrane informacije (tudi primerjalne, doDOlnitve 
itd.) bi po najkrajši poti in na najbolj učinkovit način 
posredovali delovnim ljudem in občanom. V ta namen , 
bi se povezali z množičnimi občili, službami za informi- 
ranje, tajništvi samoupravnih organov v temeljnih orga- 
nizacijah in drugih dejavnikih na tem področju. 

Informacijsko-dokumentacijski centri bodo res hra- 
nili vsa originalna in celovita gradiva. In takšna bodo 
tisti, ki bodo to želeli, tudi dobili. Toda centri celovitih 
gradiv praviloma ne bodo posredovali delovnim ljudem 
in občanom. Skupaj s predlagatelji zakonskih in drugih 
besedil bodo težili za tem, da na osnovi celovitih gra- 
div pripravljajo povzetke, v katerih bodo skušali odgo- 
voriti na nekatera najosnovnejša vprašanja, pomembna 
za samoupravno delegatsko sporazumevanje in odloča- 
nje.'Zavolio informaciisko-dokumentacijskih centrov de- 
legati in drugi delovni ljudje torej ne bodo prejemali 
več eradiva, temveč gredo vsa prizadevanja za tem. da 
bi bilo tega gradiva manj, kot ga je sedaj in da bi bilo 
boli kvalitetno. 

Posvet ie niredlasail. nai bi bili ustanovitviii centrom 
skupščine družbenopolitičnih skupnosti, družbenopolitič- 
ne organizacije, samoupravne interesne skupnosti in or- 
eani samoupravljanja. V občinah nai bi iih ustanovili 
najkasneje do 1. marca prihodniega leta. Ta rok ie ne- 
dvomno kratek, vendar prevladuje prepričanje, da gre 
v številnih primerih v tem prvem obdobiu več ali mani 
le za optimalno povezovanie že obstoiečih služb na po- 
dročni obveščanja. Ta ugotovitev velja v dobršni meri 
7,a večie organizacije združenega dela. ki imaio sedaj 
informativno službo močno razdroblieno. neučinkovito 
in nenrilacoieno novim družbenim zahtevam. 

Posvet se ie zavzel za čim prejšnjo ustanovitev re- 
publiškega INDOK centra, ki naj bi organiziral bazo 
podatkov na ravni republike, spreml ja,1 in povezoval vse 
tovrstne službe v republiki, koordiniral in razvijal de- 
javnost INDOK centrov v Sloveniji, skrbel za njihovo 
povezanost na vsem jugoslovanskem prostoru in poma- 
gal pri izobraževanju za to dejavnost potrebnih kadrov. 
Menimo, da bi v tem trenutku Skupščina SR Sloveni- 
je, družbenopolitične organizacije na ravni republike in 
samoupravne interesne skupnosti, ki so sestavni del 
skupščinskega sistema morali imenovati predvsem ini- 
ciativni odbor za ustanovitev INDOKA v republiki, ki bi 
do ustanovitve skupnega INDOKA opravljal nekatera 
nujna opravila. 

Neposredne naloge 
! Na osnovi sklepov in stališč Skupščine SR Sloveni- 

je, republiške konference Sooialistične zveze, stališč in 
sklepov, sprejetih na posvetu v slovenski skupščini 13. 
novembra 1975 in drugih dokumentov, temelječih na 
ustavi in sklepih ZKJ, sodimo, da je pred nami nekaj 
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zelo konkretnih nalog, od katerih smo se večino njih 
že lotili. 

1. Zelo sistematično in organizirano moramo delati 
na izgradnji celotnega sistema družbenega obveščanja v 
Sloveniji. Skupno moramo izgrajevati vse njegove se- 
stavne dele: množična občila (tisk, radio in televizija), 
statistiko, družbene evidence in informacij sko-dokumen- 
tacijske službe. 

Doslej smo bili v ta namen očitno slabo organizira- 
ni, saj denar, ki smo ga namenjali za izgradnjo tega si- 
stema, ni prinašal pričakovanih rezultatov. Menimo, da 
sedanja oblika komiteja za plan in informacijski sistem 
ni ustrezna, saj glede na poseben položaj družbenega si 
tema obveščanja to področje ni moč združiti s planira- 
njem. K ustanovitvi posebnega komiteja za informa- 
cijski sistem ali drugega podobnega telesa nas pravza 
prav sili vrsta razlogov. Prizadevanja za izgradnjo celot- 
nega sistema je prav gotovo potrebno združiti na enem 
mestu, združiti kadrovske in druge potenciale, ki bi v 
Sloveniji lahko delali na tem področju To ne samo za- 
radi potreb, ki se kažejo znotraj republike, marveč tu 
di nalog, ki nas čakajo v vsej Jugoslaviji in pri uresni 
čevanju katerih bo potrebno dejavno sodelovati. 

Seveda pa so poleg komiteja dolžni nenehno bdeti 
nad izgradnjo celovitega sistema družbenega obvešča- 
nja na Slovenskem tudi drugi dejavniki, od Skupščine 
SR Slovenije, republiške konference SZDL in drugih. Le 
ob njihovem popolnem angažiranju lahko pričakujemo, 
da bomo celovit sistem obveščanja zgradili v prihod 
njem srednjeročnem obdobju. Prve konkretne raziska- 
ve, ki naj bi omogčile snovanje tega sistema, smo že za- 
stavili. 

2. Pripraviti moramo ustrezen družbeni dogovor o 
družbeno-informacijskem sistemu ter spremljajoče druž- 
bene dogovore in samoupravne sporazume. S tem de- 
lom ne bi smeli odlašati, saj je na dlani, da urejanja teh 
vprašanj ni mogoče prepuščati zgolj posameznim uprav- 
nim ali strokovnim institucijam. Pri tem delu je od vse- 
ga začetka potreben širok vpliv delovnih ljudi in obča- 
nov, saj je le tako mogoče pričakovati da bodo re- 
šitve resnično takšne, kot jih potrebujemo v našem sa- 
moupravnem delegatskem sistemu. 

3. Izdelati moramo sistem rednega, izrednega in do- 
polnilnega izobraževanja delavcev, ki bodo delali v 
INDOK centrih in drugih informativnih dejavnostih Po 
pregledu študijskih programov visokih in višjih šol v 
Sloveniji smo ugotovili, da nobena od teh ustanov da- 
nes ne nudi kadrov, kakršne potrebujemo v samou- 
pravnem delegatskem obveščanju in da njihovi progra 
mi niso docela prilagojeni tem potrebam. 

Zavoljo tega smo se dogovorili s fakulteto za socio- 
logijo, politične vede in novinarstvo, z višjo upravno 
šolo, visoko ekonomsko-komercialno šolo v Mariboru, 
šolo za organizacijo dela v Kranju in ekonomsko fakul- 
teto v Ljubljani, da skupaj izdelamo predlogr 

a) za posebno študijsko usmeritev na eni od teh 
šol, ki bi izobraževala kadre, potrebne za praktično, 
operativno delo v INDOK centrih in drugih dejavnostih 
za obveščanje; 

b) predlog programa za seminarje, ki bi v letu 1976 
potekali v mesecih februar—marec in november—decem- 
ber in ki bi se jih udeležili delavci iz INDOK centrov, 
služb za informacije in drugi. 

Sistem izobraževanja bi moral biti zelo dinamičen 
in prilagojen resničnim potrebam. Izogniti bi se morali 
produciranju profilov, ki jih ne potrebujemo Ko bi za- 
dostili potrebam po izobraževanju tovrstnih kadrov, bi 
sistem enostavno moral odmreti. Po oceni slovenskih 
sindikatov je v tem trenutku samo v temeljnih orga 
nizacijah združenega dela v Sloveniji 80 do 90 delavcev 
ki bi*se želeli udeležiti tako organiziranega študija. O 
njegovi potrebnosti pa kaže tudi podatek, da danes vsak 
peti delavec, ki dela v obveščanju, nima potrebne izo- 
brazbe 

4. Predložiti moramo sistem klasifikacije dokumen- 
tov in drugih informacij. Posvet v slovenski skupščini 

ni mogel ponuditi konkretnih rešitev. Pripravlja jih po- 
sebna skupina strokovnjakov — dokumentalistov in 
upamo, da bomo ta sistem v obliki povsem konkret- 
nih navodil lahko ponudili vsem občinam in večjim or- 
ganizacijam združenega dela takoj v začetku leta 1976. 

Enoten sistem klasifikacije je izredno pomemben, 
kajti če tega nimamo, je takorekoč onemogočen tudi 
vsakršen učinkovit pretok informacij. Za delo INDOK 
centrov pa je to še zlasti pomembno, saj je docela ne- 
dopustno. da bi se v urejanju dokumentov in drugega 
gradiva vsak center ravnal po nekih svojih zakonito- 
stih, kar se danes na nekaterih mestih vendarle do- 
gaja. 

5. Imenovati je treba iniciativni odbor za ustanovi- 
tev INDOKA v republiki, ki bi v tem trenutku ob an- 
gažiranju strokovnih in drugih teles v republiki zlasti 
povezoval delo centrov v občinah in pripravil vse po- 
trebno za ustanovitev skupnega slovenskega informacij- 
sko-dokumentacijskega centra. 

6. Zavzeti se je treba za ustanovitev koordinacij- 
skih teles za obveščanje pri občinskih konferencah so- 
cialistične zveze. To še zlasti zavoljo tega, ker je druž- 
beno neupravičeno ločevati vprašanja, s katerimi se na 
tem področju srečujemo in jih reševati docela oddvoje- 
no. Morali bi biti proti večtirnosti, ki jo je ponekod 
opaziti in si prizadevati, da se socialistična zveza tudi 
na področju obveščanja frontno organizira. 

7. V organizacijah združenega dela, krajevnih skup- 
nostih, občinah in drugod bi morali oblikovati konkret- 
ne akcijske programe za uresničevanje nalog na področ- 
ju obveščanja, v katerih bi morali upoštevati že spreje- 
ta stališča, zlasti pa tiste, ki izhajajo iz ustave in do- 
kumentov zveze komunistov. 

Predlog za izdajo zakona o prenehanju 

lastninske pravice in drugih pravic na 

zemHišcih, namenienih za komoleksno 
graditev, z osnutkom zakona (ESA 502) 

S predlaganim zakonom o 
prenehanju lastninske pravi- 
ce in drugih pravic na zem- 
ljiščih, namenjenih za kom- 
pleksno gTaditev, se uresni- 
čujejo določbe 98. člena ušta 
ve SR Slovenije, po kateri ne 
more nihče imeti lastninske 
pravice na zemljiščih in na- 
seljih mestnega značaja ter. 
na drugih območjih, name- 
njenih Za stanovanjsko in dru- 
gačno kompleksno graditev. 

Po predlogu in osnutku za- 
kona se prenehanje lastninske 
pravice na omertjnih zemlji 
ščih izvede v dveh fazah. V 
prvi fazi določi občinska 
skupščina, potem ko dobi 
mnenje republiškega komite, 
ja za družbeno planiranje in 
informacijski sistem in re- 
publiškega sekretariata za ur. 
banizem,- kraje, ki se šteje- 
jo za mesta in naselja mest- 
nega značaja. V ta namen 
določa predlagani zakon 
okvirne kriterije, med njima 
stopnjo urbanske in komu- 
nalne opremljenosti kraja ter 
njegovo urejanje z urbani- 
stičnim načrtom, ki so v 

mestih in naseljih mestnega 
značaja namenjena za družbe- 
no usmerjeno in organizirano 
stanovanjsko gradnjo oziro- 
ma za drugačno kompleksno 
»radnio. Z dnem, ko začne 
veljati ta odlok, preneha na 
teh zemljiščih lastninska pra- 
vica in preidejo v družbeno 
lastnino. 

Sprejemanje odloka o dolo- 
čanju zemljišč, namenjenih 
za. družbeno usmerjeno in 
organizirano gradnjo oziroma 
drugačno kompleksno grad- 
njo, je vezano na poprejšnjo 
javno razpravo. 

Glede pra.vic prejšnjega 
lastnika uveljavlja zakon na- 
slednji režim: 

1. Prejšnji lastnik zemlji- 
šča, na katerem je prenehala 
lastninska pravica, zača- 
sno zadrži v uporabljanju 
zemljišče oziroma stavbo na 
njem, katero se mora po za- 
zidalnem načrtu odstraniti. 
Uporabljati ju sme tako, da 
ne spreminja oblike in last- 
nosti zemljišča, in sicer ima 
pravico uporabe vse do dne, 
ko ju je na podlagi odločbe 
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občanskega premoženjskopra- 
vnega organa dolžan izročiti 
občini. Pri tem se izključuje 
možnost upravnega spora, 
ker predlagatelj zakona meni, 
da so pravice občanov že do- 
volj zaščitene in zaradi skraj- 
šanja postopka; 

2. Prejšnji lastnik zemlji- 
šča ima prednostno pravico 
uporabe tolikšne površine 
parcele, kolikor je potre- 
buje za zgraditev stanovanj- 
ske hiše ali poslovne stav- 
be, če sme po zazidalnem 
načrtu na tisti parceli sezi- 
dati takšno sta/vbo- Institut 
prednostne pravice uporabe 
je že bil uveden z zakonom 
o nacionalizaciji najemnih 
zgradb in gradbenih zemljišč 
ter z republiškim zakonom o 
razglasitvi in o prisilnem 
prenosu pravice uporabe pri 
kompleksni razlastitvi. Osnu- 
tek zakona ohranja ta insti- 
tut z določenimi modifikaci- 
jami, ki jih je že sprejela 
praksa, posebej sodna prak- 
sa. 

Obe omenjeni pravici sta 
v omejenem pravnem pro- 
metu, po osnutku zakona se 
lahko s pravnim poslom med 
živimi prenašajo samo na 
zakonce, potomce, posvojen- 
ce, starše in posvojitelje in 
po variantnem predolgu ti na 
svoje potomce, posvojence in 
njihove zakonce. Tudi ni do- 
voljen prenos dokončane ali 
nedokončane stavbe na pod- 
lagi prednostne pravice upo- 
rabe na zemljišču pred po- 
tekom 5 let od dneva, ko je 
bilo izdano gradbeno dovo- 
ljenje za stavbo, razen na 
prej omenjeni ožji krog oseb; 

3. s prenehanjem lastninske 
pravice na zemljišču po do- 
ločbah tega zakona preneha 
tudi lastninska pravica na 
stavbi, ki se po zazidalnem 
načrtu mora odstraniti. Ven- 
dar prejšnji lastnik lahko 
uporablja zemljišče in stav- 
bo na njem ves čas, dokler 
občinski premoženjsko-pravni 
organ z odločbo ne določi, 
da ju mora izročiti občini. 
V času uporabljanja pa ne 
sme lastnik spreminjati obli- 

ke in svojstva zemljišča ozi- 
roma stavbe; 

4. s prenehanjem lastninske 
pravice na zemljišču, na ka- 
terem je stavba, ki po zazi- 
dalnem načrtu lahko ostane, 
pa se taka stavba ne prenese 
v družbeno lastnino. Lastnik 
pridobi na zemljišču trajno 
pravico uporabe zemljišča, na 
katerem je stavba in na zem- 
ljišču, ki je potrebno za nje- 
no redno uporabo. To pravi- 
co ima, dokler stavha stoji; 
ta pravica se tudi ne more 
samostojno prenašati na dru- 
go osebo, lahko se prenese 
le s stavbo skupaj. 

Da se zagotovi razpolaga- 
nje z zemljišči, namenjenih 
za kompleksno graditev, ure- 
ja osnutek zakona tudi pre- 
nos pravice uporabe zemlji- 
šča v družbeni lastnini od 
družbeno-pravnih oseb na ob- 
čino. Ob pogojih, ki jih do- 
loča zakon za prenehanje 
lastninske pravice na zemlji- 
šču, namenjenem za kom- 
pleksno graditev, se prenese 
tudi pravica uporabe ali dru- 
ga pravica na zemljišču, ka- 
tere imetnik je občan, dru- 
štvo ali civilna pravna'oseba. 
Namen talcih določb je, da 
se odstranijo vse ovire za 
uresničevanje kompleksne 
graditve, zlasti stanovanjskih 
objektov, ki so nastajale s 
sedanjimi posamičnimi po- 
stopki za prenos na občino 
o-ziroma investitorja. 

Zakon zagotavlja prejšnje- 
mu lastniku odškodnino za 
zemljišče in stavbo, na kateri 
je prenehala lastninska pra- 
vica. 

Sredstva, ki jih bo morala 
zagotoviti občina za podruž- 
bljena zemljišča in stavbe, 
bodo morala biti zagotovlje- 
na iz sredstev proračuna ob- 
čine, kot je bilo to doslej v 
primerih razlastitve zemlji- 
ških kompleksov. 

V osnutku tega zakona so 
predvidene tudi kazni za pro- 
tipraven prenos zemljišč ter 
za spreminjanje oblike in 
lastnosti zemljišč oziroma 
stavb. 

Predlog za izdajo zakona o pravicah na 

delih stavb, z osnutkom zakona 

(ESA 503) 

S predlaganim zakonom o 
pravicah na delih stavb se 
usklajuje z ustavo in že spre- 
jeto republiško zakonodajo 
(zakon o stanovanjskih raz- 

merjih, zakon o poslovnih 
stavbah in prostorih, zakon 
o samoupravni stanovanjski 
skupnosti, zakon o gospodar- 
jenju s stanoyanjskimi hiša- 

mi v družbeni lastnini) seda- 
nji zvezni zakon o lastnini na 
delih stavb (Uradni list SFRJ, 
št. 43/65 in 57/65). 

Sedanji zakon je glede na 
razmejitev zakonodajne pri- 
stojnosti med federacijo, re- 
publikami in avtonomnima 
pokrajinama po sprejetju us- 
tavnih amandmajev XX do 
XLII k ustavi SFRJ prenehal 
veljati 31. decembra 1973. Od 
1. januarja 1974 pa se ta za- 
kon uporablja kot republiški 
zakon na podlagi zakona o 
nadaljnji uporabi nekaterih 
zveznih zakonov na območju 
Socialistične republike Slove- 
nije (Uradni list SRS, štev. 
45/73). Po prvem odstavku 
24. člena ustavnega zakona za 
izvedbo ustave SR Slovenije 
(Uradni list SRS, št. 7/74 in 
17/75) pa je potrebno do 30. 
junija 1977 uskladiti z ustavo 
SR Slovenije tudi določbe te- 
ga zakona. 

Ustavna podlaga za izdajo 
predlaganega zakona je po- 
dana v 10. točki 321. člena 
ustave SR Slovenije. 

Predlagani zakon ureja ta- 
ko imenovano etažno lastni- 
no, ki pomeni lastnino in pra- 
vico uporabe na posameznih 
fizičnih delih stavbe, ki je 
sicer enotna stvar. Etažna 
lastnina torej odstopa od 
splošnega načela, po katerem 
je na enotni stvari možna sa- 
mo solastnina, to je lastnina 
na alikvotnih, idealnih delih, 
Poleg etažne lastnine predla- 
gani zakon ureja še nekatere 
druge pravice, ki so v zvezi z 
etažno lastnino, ki pa jih se- 
danji zakon ne ureja. S pra- 
vno ureditvijo etažne lastnine 
in drugih pravic, ki so v 
zvezi z njo, omogočamo ob- 
čanom in delovnim ljudem v 
organizacijah združenega de- 
la, da s svojimi sredstvi ter 
z združevanjem svojega dela 
in sredstev z delom in sred- 
stvi drugih na temeljih vza- 
jemnosti in solidarnosti hitre- 
je in učinkoviteje rešujejo 
stanovanjska vprašanja in 
potrebe po drugih prostorih 
ter prispevajo k boljšemu go- 
spodarjenju ,s stavbami. 

Čeprav sicer predlagani za- 
kon temelji na načelih seda- 
njega zakona, ki so bila že 
v praksi sprejeta in preizku. 
sena, pa vendar ni samo for- 
malno prilagojen ustavi. Pre- 
dlagani zakon namreč še po- 
sebej upošteva probleme, na 
katere je opozorila praksa, 
posebno še sodna praksa ter 
tudi splošni razvoj naše sa- 
moupravne socialistične druž. 
be po uveljavitvi sedanjega 
zakona. 

Predlagani zakon v skladu 
z ustavo obravnava etažno 
lastnino kot specifično naše. 
mu družbenopolitičnemu si- 
stemu prilagojeno obliko last- 
nine in pravico uporabe na 
posameznih delih stavb. Pri 
-tem predlagani zakon upošte- 
va, da je stanovanje pred- 
met, namenjen za osebne in 
družinske potrebe (drugi od- 
stavek 95. člena ustave SR 
Slovenije) in da delavci v 
združenem delu razpolagajo 
s stanovanjskimi in poslovni- 
mi prostori kot družbenimi 
sredstvi v skladu z njihovo 
naravo in namenom (drugi 
odstavek 15. člena ustave SR 
Slovenije). 

V skladu s povedanim pre- 
dlagani zakon ne ureja pravi- 
ce lastnika do vselitve v last- 
no stanovanje in tudi ne pra- 
vic in obveznosti lastnika po- 
sameznega dela stavbe glede 
njenega uporabljanja in vzdr. 
ževanja ter vzdrževanja po- 
sameznega dela stavbe, koli- 
kor so te pravice in obvezno- 
sti že urejene v zakonu o 
stanovanjskih razmerjih, v 
zakonii o gospodarjenju s 
stanovanjskimi hišami v druž- 
beni lastnini in v zakonu o 
poslovnih stavbah in prosto- 
rih. Izpuščene so tudi določ- 
be sedanjega zakona o 
vknjižbi etažne lastnine, ker 
ne bi smeli s temi določba- 
mi prejudicirati bodoči zem- 
ljiškoknjižni sistem. 

Pomembnejša načela pred- 
laganega zakona so: 

Etažni lastniki so lahko v 
mejah omejitev, ki so dolo- 
čene v ustavi, v zakonu o na- 
cionalizaciji najemnih zgradb 
in gradbenih zemljišč in v 
zakonu o poslovnih stavbah 
in prostorih, vsi, ki so po 
naši pravni ureditvi lahko 
nosilci lastninske pravice in 
pravice uporabe. 

Predpisan je v osnovi enak 
pravni režim etažne lastnine 
ne glede na sektor lastništva 
(lastnina — družbena lastni- 
na). 

Na delih stavbe, ki služijo 
stavbi kot celoti in na zem- 
ljišču, ki je potrebno za re- 
dno rabo stavbe (funkcional- 
no zemljišče) imajo vsi eta- 
žni lastniki skupno trajno 
pravico uporabe. Kot deli 
stavbe, ki služijo stavbi kot 
celoti, se štejejo tudi napra- 
ve, ki služijo več stavbam, 
ne glede na to ali so name- 
ščene v posebni zgradbi ali 
pa so del druge stavbe (kot- 
lovnice, hidrofori, parkirni 
prostori ipd.), če z njimi ne 
gospodari komunalna ali dru- 
ga organizacija združenega 
dela. 
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Na zemljišču, ki »i potreb- 
no za redno rabo stavbe, lah- 
ko pridobijo etažni lastniki 
na podlagi medsebojne po- 
godbe oziroma odločitve so- 
dišča posebno pravico rabe, 
da to zemljišče uporabljajo 
v skladu z njegovim name- 
nom (vrtovi, garaže, drvar- 
nice ipd.). 

Etažni lastniki so pri pre- 
zidavanju svojega posamezne- 
ga dela stavbe omejeni tako, 
da s tem ne smejo posegati 
v posamezni del stavbe druge- 
ga etažnega lastnika in ne v 
tiste dele stavbe, ki služijo 
stavbi kot celoti. Etažni last- 
nik tudi ne sme s prezidava- 

1 njem kaziti arhitektonske zu- 
nanjosti stavbe in ne zunanje 
varnosti ali stabilnosti stav- 
be. 

Ker zakon o gospodarjenju 
s stanovanjskimi hišami v 
družbeni lastnini ne ureja 
razmerij v zvezi s stroški za 

Zaikon o razlastitvi in o 
prisilnem prenosu pravice 
uporabe (Uradni list SRS, 
št. 27-253/72 in št. 29/72) v 
svojem VII. poglavju (od 
31. do 41. člena) ureja raz- 
lastitev zemljiškega kom- 
pleksa za stanovanjsko grad- 
njo. 

Po določbah 98. člena us- 
tave SR Slovenije ne more 
imeti nihče lastninske pra- 
vice na zemljiščih v mestih 
in naseljih mestnega znača- 
ja ter na drugih območjih 
namenjenih za stanovanjsko 
to drugačno kompleksno gra- 
ditev. Taka zemljišča določi 
občina v sikladu s pogoji in 
po postopku, ki ga predpiše 
poseben zakon. Ker bo torej 
prehod zemljiških komplek- 
sov iz zasebne v družbeno 
lastnino urejal poseben za- 
kon, odpade potreba, da še 
razlastitveni zakon v svojem 
posebnem poglavju ureja 
prehod zemljiškega komplek- 
sa v družbeno lastnino. Po- 
stopek za izdajo novega za- 
kona o prenehanju lastnin- 
ske pravice in drugih pravic 
na zemljiščih, namenjenih 
za kompleksno graditev te- 
če vzporedno s postopkom 
za izdajo tega zakona. 

Glede odškodnine za raz- 
laščene nepremičnine veljav- 
ni razlastitveni zakon določa, 

popravila na delih stavb, v 
katerih so vsa stanovanja v 
lastnini občanov, društev ali 
drugih civilnih pravnih oseb, 
predlagani zakon določa, da 
je za taka popravila potreben 
sporazum vseh etažnih lastni- 
kov oziroma odločitev sodi- 
šča, če do takega sporazuma 
ne pride. 

Vzajemna razmerja med 
etažnimi lastniki se po pred- 
laganem zakonu d,oločijo s 
splošnimi pogoji in s pogod- 
bo. Splošne pogoje določa sa- 
moupravna stanovanjska sku- 
pnost. S temi pogoji naj bi 
se upoštevale specifične raz- 
mere in običaji v posamez- 
nih občinah. S pogodbo o 
vzajemnih razmerjih pa bo- 
do etažni lastniki določili na- 
čin upravljanja stavbe. 

Predlagani zakon ne bo 
imel finančnih posledic za 
družbenopolitične skupnosti. 

da se razlastitveni upraviče- 
nec in prejšnji lastnik spo- 
razumeta o odškodnini pred 
občinskim pravnim organom. 
Će tak sporazum ni dose- 
žen niti v roku treh mese- 
cev od dneva, ko je postala 
odločba o razlastitvi pravno- 
močna, o odškodnini odloča 
v nepravdnem postopku ob- 
činsko sodišče, na katerega 
območju je razlaščena nepre- 
mičnina. Kljub zakonski do- 
ločbi, da je postopek za do- 
ločitev odškodnine hiter, je 
praksa pokazala, da zaradi 
preobremenjenosti sodišč z 
drugimi zadevami taki po- 
stopki trajajo precej časa. 
Zaradi tega so prejšnji last- 
niki, ki z razlaščeno nepre- 
mičnino ne morejo več raz- 
polagati, odškodnine pa tudi 
niso prejeli, močno prizadeti. 
Da prejšnji lastniki vendar- 
le ne bi bili zaradi omenje- 
nega dejstva v večji meri oš- 
kodovani, osnutek v zvezi z 
odškodnino iivaja nov insti- 
tut, in sicer plačilo akonta- 
cije na odškodnino za zem- 
ljišča. Ta institut naj ne bi 
le formalno, ampak tudi de- 
jansko zagotovil razlaščencu 
hitro izplačilo ustreznega de- 
la denarne odškodnine za 
razlaščena zemljišča. O akon- 
taciji na odškodnino naj na 
predlog razlaščenca določi 

občinsko sodišče v nepravd- 
nem postopku z začasno od- 
redbo. S tako sodno odloč- 
bo se bo ustvaril provizorij, 
katerega namen je hitro za- 
gotoviti določen del denar- 
nih sredstev na račun od- 
škodnine za razlaščeno zem- 
ljišče. Razen tega bi po na- 
čelih pravdnega postopka, 
zoper odločbo o začasni od- 
redbi ne bilo posebne pritož- 
be, kar pomeni, da bi se od- 
ločba o začasni odredbi, ki 
jo izda občinsko sodišče, lah- 
ko izpodbijala le v pritožbi, 
ki bi se eventualno vložila 
zoper odločbo o glavni stva- 
ri, to je zoper odločbo, ki jo 
izda isto sodišče o odškodni- 
ni sami. 'Predlagana solucija 
po eni strani pravno zagotav- 
lja hitro odločanje o stva- 
ri, po drugi strani pa pred- 
stavlja sistemsko enotno iz- 
peljavo načela razlastitvenega 
zakona, da o odškodnini od- 
loča le sodišče, in ne uprav- 
ni organ, pred katerim pa 
je v roku treh mesecev vse- 
lej možna poravnava glede 
odškodnine. 

Značaj akta, s katerim se 
odloča o akontaciji, to je 
začasne odredbe, in praktič- 
ni razlogi za hitro reševanje 
teh zadev, so narekovali od- 

Promet z zemljišči in stav- 
bami ureja sedaj zvezni za- 
kon o prometu z zemljišči 
in stavbami (Uradni list 
SFRJ, št. 43/65, 57/65, 17/67, 
in 11/74), ki se po zakonu o 
nadaljnji uporabi nekaterih 
zveznih zakonov na območ- 
ju Socialistične republike 
Slovenije (Uradni list SRS, 
št. 45/73) še naprej uporab- 
lja kot republiški zakon. Po- 
leg tega zakona pa promet 
z zemljišči in stavbami po 
posameznih področjih ureja- 
jo še republiški zakoni: za- 
kon o kmetijskih zemljiščih 
(Uradni list SRS, št. 26/73 
in 24/75), zakon o gozdovih 
(Uradni list SRS, št. 16/74), 
zaton o razpolaganju z ne- 
zazidanim stavbnim zemlji- 
ščem (Uradni list SRS, št. 
27/72 in 26/73), zakon o ure- 
janju in oddajanju stavbnih 
zemljišč (Uradni list SRS, 
št. 42/66 in 20/71), zakon o 
pogojih za prodajo stanovanj, 
skih hiš in stanovanj v druž- 
beni lastnini (Uradni list 
SRS, št. 13/74), zakon o 

ločitev, da pri določanju 
akontacije na odškodnino ne 
morejo biti upoštevani vsi 
objektivni in subjektivni kri- 
teriji razlastitvenega zakona, 
ki so potrebni za določitev 
odškodnine (npr. lega zem- 
ljišča v naselju ali turistič- 
nem območju, od katere je 
odvisna končna ureditev od- 
škodnine ali npr. socialne 
razmere razlaščenca, prene- 
hanje statusa kmeta itd.), 
temveč le tisti objektivni ele- 
menti, ki so računsko do- 
ločljivi na podlagi veljavnih 
določb razlastitvenega zako- 
na. Ta merila namreč omo- 
gočajo izračun akontacije na 
odškodnino. 

Odločanje o gornji višini 
akontacije ni omejeno, iz 
praktičnih razlogov pa se 
predlaga, da akontacija na 
odškodnino ne more biti 
manjša od treh četrtin izra- 
čunanega zneska na podlagi 
omenjenih zakonskih določil. 

Predlagana akontacija na 
odškodnino po osnutku za- 
kona se ne nanaša na stavbe 
glede na specifičnost te ne- 
premičnine, katere vrednost 
je treba ugotoviti v vsakem 
primeru posebej na podlagi 
izvedenske cenitve. 

poslovnih stavbah in poslov- 
nih prostorih (Uradni list 
SRS, št. 18/74) kot tudi za- 
kon o lastnini na delih stavb 
(Uradni list SFRJ, št. 43/65 
in 57/65) ter zakon o prome- 
tu družbenih sredstev temelj- 
nih organizacij združenega 
dela (Uradni iist SFRJ, št. 
22/73). 

Takšna zakonodajna razve- 
janost bi predvsem narekova- 
la sistemsko enotno in zaok. 
roženo rešitev celotne prob- 
lematike prometa z nepre- 
mičninami, vendar le-ta zavi- 
si predvsem od -kompleksne 
ureditve temeljnih pravic 
glede sredstev v družbeni 
lastnini, kar spada v zvezno 
pristojnost. Dotlej je še ved- 
no potrebno, da republika 
uredi vprašanja prometa z 
nepremičninami in druge ele- 
mente zemljiške politike s 
svojimi parcialnimi zakoni. 

Zakon izpolnjuje naročilo 
ustavnega zakona za izvedbo 
ustave SR Slovenije (Uradni 
list SRS, št. 6/74 in 17/75), 
da je treba v okviru progra- 

Predlog za izdajo zakona o spremem- 

bah in dopolnitvah zakona o razlastitvi 

in prisilnem prenosu pravice uporabe, 

z osnutkom zakona (ESA 505) 

Predlog za izdajo zakona o prometu z 
nepremičninami, z osnutkom zakona 

(ESA 504) 
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ma skupščine SR Slovenije 
za uskladitev posameznih za- 
konov, republiške zakone us- 
kladiti z ustavo SR Slovenije 
do 30. junija 1977. 

Čeprav predloženi osnutek 
zakona o prometu z nepre- 
mičninami parcialno ureja 
obravnavano vprašanje, je 
vendar ureditev tega vpraša- 
nja potrebna, in sicer zato, 
da se na tem področju za- 
gotovi enotna načela za pro- 
met z nepremičninami ter 
da se izpolni vrzeli posamez- 
nih zakonov, s čimer naj se 
zagotovi zakonitost in' dose- 
ganje zastavljenih družbenih 
ciljev. 

Dolofibe predlaganega zako- 
na se vsebinsko vključujejo 
v splošni postopek dograje- 
vanja celotnega področja 
zemljiške politike, kjer se 
zemljišče kot dobrina sploš- 
nega družbenega pomena ob- 
ravnava s povsem novih ne- 
podjetniških aspektov; pri 
tem se določbe predlaganega 
zakona vsebinsko prilagaja- 
jo novim sistemskim rešit- 
vam v pogledu stavbnega in 
kmetijskega zemljišča tudi 
v istočasno predlaganem za- 
konu o prenehanju lastnin- 
sike pravice in drugih pravic 
na zemljiščih namenjenih za 
kompleksno graditev ter za- 
konu o kmetijskih zemlji- 
ščih. S prometom nepremič- 
nin naj se dosegajo družbe- 
ni cilji, zlasti družbenoeko- 
nomska in politična funkcija 
družbene lastnine. Skladno 
s takim izhodiščem so po- 
stavljena tudi načela celotne- 
ga zakona o prometu z ne- 
premičninami. 

Sprejetje cit. zakona omo- 
goča zagotovitev enotnih na- 
čel za promet z nepremični- 
nami, s čimer se zagotavlja- 
jo zakonitost in doseganje 
zastavljenih družbenih ciljev. 

S predlaganim zakonom se 
dopolnjujejo tisti zakoni, ki 
po posameznih panogah ure 
jajo tudi promet z nepremič- 
ninami, in sice^ tako v pro- 
cesnem kot materialnem po- 
gledu; predlagani zakon upo- 
števa tudi vsa tista stališča, 
ki so se izoblikovala ob. upo- 
rabi veljavnih zadevnih za- 
konov v upravni in sodni 
praksi. 

Predlagani zakon izrecno 
uveljavlja permanentnost in- 
stituta prehajanja presežkov 
lastninske pravice na nepre- 
mičninah nad dovoljenim 
maksimumom v družbeno 
lastnino tako v pogledu pos 
lovnih stavb in prostorov ka- 
kor tudi drugih nepremičnin 
v smislu zakona o nacionali- 

zaciji najemnih stavb in stav- 
bnih zemljišč. 

Izhodišče zakona je, naj 
bo promet z nepremičninami 
prost pod pogoji, ki jih do- 
loča ta ali drug zakon. Ob 
tem načeiu se uveljavljata 
še načeli: 

— da nihče ne more s pro- 
metom z nepremičninami oš- 
kodovati družbene skupnosti 
in 

— da se nihče ne more 
sklicevati na zakon, če bi bi- 
la njegova uporaba v nas- 
protju z načelom poštenosti 
in vestnosti. 

Načelo poštenosti in vest- 
nosti je sicer kot splošno 
priznano pravno pravilo že 
zajeto v splošnih uzancah 
za blagovni promet, niso pa 
ta pravila znana vsem udele- 
žencem prometa z nepremič- 
ninami zaradi česar jih za- 
konski osnutek tudi izrecno 
predpisuje. Ti dve načeli bo- 
sta prišli do izraza zlasti tu- 
di pn presoji morebitnih 
konkretnih sporov pred so- 
diščem. 

Občani, društva in druge 
civilne pravne osebe lahko 
pridobivajo nepremičnine v 
družbeni lastnini le odplač- 
no. Izjeme od tega pravila 
dovoljuje izvršni svet skup- 
ščine SRS. S to določbo se 
uvajajo ekonomske osnove 
pri pridobivanju nepremičnin, 
medtem ko bodo posebej 
utemeljeni primeri lahko 
rešljivi z izjemno dovolitvi- 
jo Pristojnega organa (ad- 
ministrativna komisija IS). 

Predlagani zakon določa 
kot obliko prodaje stavb jav- 
no dražbo, subsidiarno kot 
izjemo pa tudi dovoljuje pro- 
dajo z neposredno sklenitvi- 
jo kupne pogodbe. Taka pro- 
daja je dopustna le tedaj, 
če javna dražba ni uspela, 
jo pa sicer narekuje smotr- 
no gospodarjenje z nepremič- 
nino, Predlagani zakon odsto- 
pa od zbiranja ponudb kot 
oblike prodaje nepremičnih, 
ki je bila doslej uveljavljena 
z zveznim zakonom, predvsem 
iz razloga, ker je z javno 
dražbo poudarjena javnost 
prodaje, kar izključuje že 
vnaprej morebitne nepravil- 
nost; v postopku. Za javno 
dražbo je podlaga uradno 
ocenjena prometna vrednost 
nepremičnine. 

Predlagani zakon prevze- 
ma ž° izoblikovano stališče 
na Se sodne prakse, da se s 
prenosom lastnine na stavbi 
prenese tudi lastninska pra- 
vica na zemljišču. 

Zakon naj bi tudi uredil 

nadzorstvo nad zakonitostjo 
prometa z nepremičninami 
prek pristojnega pravobranil- 
ca. Nadzorstvu podleže jo vsi 
pravni posli v smislu 2. člena 
zakonskega osnutka z nepre- 
mičninami, razen posebej 
upravičenih izjemnih prime- 
rov. 

Glede zemljiškoknjižnega 
postopka so v zakon vgraje- 
ne določbe, ki pomenijo 
končno fazo nadzorstva nad 
zakonitostjo opravljenega 
prometa z nepremičninami. 

Zakonski osnutek na novo 
regulira kazenske sankcije 
za kršitev njegovih določb, 
da se dosežejo smotri zakona. 

Z uveljavitvijo predlagane- 
ga zakona se preneha uporab- 
ljati zvezni zakon o prome- 
tu z zemljišči in stavbami, 
ki se uporablja kot republi- 
ški zakon, razen nekaterih 
določb, ki se še uporabljajo 
kot določbe cit. zveznega za- 
kona. Tako ostane v veljavi 
33. člen zveznega zakona, ki 
ureja promet z nepremični- 

nami v primerih, ko nastopa 
kot stranka v prometu fede- 
racija; nadalje 40 b in 40xc 
člen, ki urejata institut dol- 
goročnega najema enostano- 
vanjskih hiš po tujih držav- 
ljanih za občasen ali trajen 
počitek jjn oddih ter za zado- 
voljevanje drugih njihovih 
osebnih potreb ter osebnih 
potreb njihovih družinskih 
članov. Prav tako ostanejo 
v veljavi določbe 41. do 45. 
člena, ki urejajo promet z 
zemljišči in stavbami s tuji- 
no, kakor tudi določba 40. d 
člena, ki določa, da se tuje- 
mu državljanu, ki ima poseb- 
ne zasluge za narodnoosvo- 
bodilni boj narodov in narod- 
nosti Jugoslavije, lahko dovo- 
li, da pridobi lastninsko pra- 
vico na družinski stanovanj- 
ski hiši kakor tudi pravico 
uporabe oziroma lastninsko 
pravico na zemljiški parceli, 
na kateri je ta hiša. 

Za izvedbo zakona niso 
potrebna nobena nova fi- 
nančna sredstva. 

Predlog zakona o investicijski 

dokumentaciji (ESA 380) 

Skupščina SR Slovenije je 
na zasednju dne 19. no- 
vembra 1975 obravnavala in 
sprejela predlog za izdajo 
zakona o investicijski doku- 
mentaciji in osnutek tega 
zakona, ki ga je predlagal 
izvršni svet. Osnutek zako- 
na je pred zasedanjem 
skupščine obravnavala zako- 
nodajno — pravna komisija 
skupščine SR Slovenije, od- 
bor za družbeno-ekonomske 
odnose in razvoja zbora ob 
čina ter na skupni seji od- 
bor za družbeno-ekonomski 
razvoj in odbor za agrarno 
politiko zbora združenega 
dela. K osnutku zakona je 
dela pripombe zakonodajno- 
pravna komisija, medtem ko 
omenjeni odbori razen dveh 
pripomb redakcijskega zna- 
čaja, niso imeli pripomb. 
Na zasedanju obeh zborov 
so podali nekaj pripomb po- 
samezni delegati oziroma 
skupine delegatov. Predlaga- 
telj je pregledal in proučil 
pripombe skupščinskih teles 
in pripombe oziroma pred- 
loge delegatov ter v formu 
laciji predloga zakona upo- 
števal tiste pripombe, za ka 
tere je smatral, da so ute- 
meljene. Poleg tega je pred- 
lagatelj upošteval tudi neka- 
tere predloge republiškega 
komiteja za raziskovalno de 
javnost in republiškega se- 
kretariata za urbanizem, ki 

jih je dobil posebej. 
Zakonodajno-pravna komi- 

sija je v načelni razpravi na- 
potila predlagatelja, naj pro- 
uči vprašanje, ali naj bi se 
morda z določbami o inve- 
sticijski dokumentaciji ozi- 
roma investicijskem progra- 
mu, ki imajo zakonski zna- 
čaj, dopolnil sedanji republi- 
ški zakon o graditvi objek- 
tov, vse določbe, ki pa so 
v osnutku izrazito tehnične- 
ga značaja, pa bi se prene- 
sle v ustrezen izvršilni pred- 
pis. Predlagatelj je navedeni 
problem proučil in ugotovil, 
da dopolnitev zakona o gra- 
ditvi objektov ne bi bila 
utemeljena, ker je pojem in- 
vesticije po osnutku zakona 
širši kot pojem objekta po 
zakonu o graditvi objektov 
in bi to zahtevalo predela- 
vo celotnega besedila zako- 
na o graditvi objektov. V 
zvezi s pripombo k 9. členu 
glede elementa odgovornosti 
za investicijske odločitve or- 
gana upravljanja je predla- 
gatelj pobudo sprejel in do- 
dal v predlogu zakona nov 
15. člen, ki obravnava vpra- 
šanje odgovornosti tistih, ki 
so pri odločitvah sodelova- 
li. Glede na pripombo k 
drugemu odstavku 10. člena 
se je predlagatelj odločil, da 
ta odstavek črta in ga v no- 
vi formulaciji prenese s po- 
sebnim členom v prehodne 

20 



in končne določbe. Kazen- 
ske določbe so usklajene s 
pristojnimi organi. 

Od pripomb, ki so bile 
podane na seji zbora občin 
in zbora združenega dela, 
predlagatelj ni upošteval na- 
slednjih: 

1. pripombe, naj bi se ne 
štelo za investicije le vlaga- 
nja v investicijsko vzdrževa- 
nje, ki ne pomenijo občutno 
razširjenje reprodukcije, to 
pa zato, ker dodana bese- 
da »občutno« ne daje me- 
rila; 

2. pripombe k 10, členu, 
po kateri naj bi se dodal 
nov odstavek, s katerim bi 
se določilo, do katerega mi- 
nimalnega zneska vrednosti 
investicije ne bi bilo treba 
izdelati investicijske doku- 
mentacije. Predlagatelj meni, 
da katerikoli denarni znesek 
ne bi ustrezal, ker bi lahko 
za veliko delovno organiza- 
cijo bil premajhen, za majh- 
no pa prevelik, poleg tega 
pa bi bil ob sedanjih giba- 
njih na tržišču problemati- 
čen; 

3. pripombe, da bi se naj 
za prometne in druge infra- 
strukturne objekte zahtevala 
odobritev okvirnega investi- 
cijskega programa le s pred- 
videnimi, a ne zagotovljeni- 
mi finančnimi sredstvi. Pred- 
lagatelj meni, da to dopušča 
že sedanje besedilo zakona, 
poleg tega pa zakon ne ob 
ravnava vprašanja zagotav- 
ljanja finančnih sredstev, 
temveč le vire financiranja; 

4. pripombo, da naj bi za- 
kon veljal tudi za verske 
skupnosti. Predlagatelj ugo 
tavlja, da tako prejšnji te- 
meljni zakon o graditvi in- 
vesticijskih objektov kakor 
tudi zakon o graditvi objek- 
tov obravnava kategorijo ci 
vilndh pravnih oseb in obča- 
nov zaradi manjšega obse- 
ga in pomembnosti posebej 
in le z bistvenimi določili 
(lokacijsko in gradbeno do- 
voljenje ter tehnični pre- 

1. Razlogi za izdajo zako- 
na 

Zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, ki 
ga je Skupščina SR Slove 
nije sprejela v decembru 
1972 (Uradni list SRS, št. 
54/72), določa v 108. členu 
dve vrsti pogojev za všteva- 
nje članstva v obdobju od 

gled). Zato ne vidi potrebe, 
da bi se iz kategorije civil- 
nih pravnih oseb posebej 
obravnavalo verske skupno- 
sti, ker bi zahteva po izde- 
lanem investicijskem progra- 
mu praktično ne pomenila 
nobenih sprememb; 

5. predlog za spremembo 
7. člena, ker predlagatelj 
meni, da sedanja formulaci- 
ja ustreza. Pripravljalna de- 
la za investioijo so del in- 
vesticijske dokumentacije. 

6. pripombo k 10. členu 
glede formiranja cene, ker 
zakon ne obravnava realiza- 
cije investicijskega progra- 
ma, temveč le odločitev o 
investiciji. 

7. pripombo k 11. členu, 
po kateri naj bi investitor 
lahko sam izdelal investicij- 
ski program le do določene- 
ga zneska. Predlagatelj me- 
ni, da je kakršno koli dolo- 
čevanje denarnega zneska 
problematično. Zato je pre- 
puščeno investitorju, da sam 
odloči, kdo bo izde- 
lal investicijsko dokumenta- 
cijo. Predlagatelj tudi meni, 
da ni potrebno predpisova 
ti posebnih pogojev za regi- 
stracijo organizacij, ki izde- 
lujejo investicijsko dokumen- 
tacijo. 

V predlogu zakona je 
predlagatelj upošteval pri- 
pombe republiškega komite 
ja za raziskovalno dejavnost 
ter predloge republiškega 
sekretariata za urbanizem. 

Predlagatelj je v predlogu 
zakona črtal 18. člen osnut- 
ka zakona, ki je določal, da 
se v SR Sloveniji preneha- 
jo uporabljati določbe te- 
meljnega zakona o graditvi 
investicijskih objektov, ka- 
terih veljavnost je bila po- 
daljšana z določbo tretjega 
odstavka 86. člena zakona o 
graditvi objektov. To je sto- 
ril zato, ker zakon o inve- 
sticijski dokumentaciji ne 
obravnava vprašanj v zvezi 
z zagotavljanjem finančnih 
sredstev. 

15. maja 1945 do 31. decemb- 
ra 1959 v kmečkih delovnih 
zadrugah v posebno pokoj- 
ninsko dobo in sicer: 

— pogoje pred vstopom v 
zadrugo: da je postal član 
te zadruge v šestih mesecih 
po prekinitvi delovnega raz 
merja, vrnitvi iz izseljeništva, 
odpustu iz vojske ali konča- 
ni' strokovni usposobitvi; 

— pogoje po prenehanju 
članstva v zadrugi: da se je 
v šestih mesecih po uvelja- 
vitvi zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju 
(to je do 1. junija 1973) za- 
poslil ali prijavil za zapo- 
slitev službi za zaposlovanje 
oziroma prijavil v zavarova- 
nje po 7. členu zakona o 
pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (ta člen določa 
pogoje za zavarovanje oseb. 
ki opravljajo z osebnim de- 
lom kmetijsko dejavnost). 

Z novelo zakona o pokoj- 
ninskem in invalidskem za 
varovanju (Uradni list SRS, 
št. 26/73) je bil krog zava- 
rovancev razširjen in sicer 
se ta pravica prizna tudi 
članom kmečkih delovnih 
zadrug, 

— ki so bili na pobudo 
družbenopolitičnih organza- 
cij naseljeni v kraju kmetij- 
ske delovne organizacije z 
namenom, da bi bili pobud- 
niki zadružnega dela ob 
ustanavljanju in delovanju 
zadruge, ne glede na prej 
omenjene pogoje; 

— ki so po prenehanju za 
druge svojo kmetijo odsvo- 
jili za kmetijstvo v družbe- 
ni. lastnini ali če jim je bi- 
la z ukrepom upravnega or- 
gana kmetija odvzeta v celo- 
ti oziroma v pretežni meri 
in če so zato morali nasto- 
piti delo v organizaciji zdru- 
ženega dela. 

Ker ta določba jemlje za- 
radi ozko določenih poseb 
nih pogojev ustavno jamstvo 
za pridobivanje pravice iz 
minulega dela ostalim čla- 
nom bivših kmečkih delov- 
nih zadrug, je potrebno do- 
ločbo 108. člena zakona spre- 
meniti. 

2. Problemi, ki naj bi jih 
zakon reševal in predlagane 
rešitve 

Priznavanje članstva v 
kmečkih delovnih zadrugah 
v posebno dobo z navedeni- 
mi določbami 108. člena za 
kona ni ustrezno in celovi 
to rešeno. Na območju Pri 
morske, zlasti v Goriških 
Brdih, so namreč postali,čla- 
ni kmečkih delovnih zadrug 
v veliki večini bivši koloni, 
ki jim je članstvo in delo 
v zadrugi predstavljalo edi 
ni in glavni možni vir za 
preživljanje, ker ti prebival 
ci niso imeli možnosti za- 
poslitve v drugih dejavno- 
stih. Na območju bivšega 
okraja Nova Gorica je bilo 
ustanovljenih 59 obdelovalnih 
zadrug in 13 zadružnih eko 
nomij. Samo na območju 
Goriških Brd je bilo v za- 

druge vključenih okoli 550 
zadružnikov. Za večino teh, 
če odštejemo organizatorje 
in aktiviste na področju za- 
družništva in manjše števi- 
lo, ki se jih je uspelo pra- 
vočasno zaposliti, je obdob- 
je v delovnih zadrugah ne- 
priznano in torej izgubljeno 
za priznanje delovne dobe. V 
zvezi s to problematiko je 
bilo na 22. seji Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije po- 
stavljeno delegatsko vpraša- 
nje. Iz odgovora na to vpra- 
šanje, ki ga je posredoval 
Republiški sekretariat za de- 
lo, izhaja, da je priznanje 
članstva v kmečkih delovnih 
zadrugah v pokojninsko (po- 
sebno) dobo že dalj časa 
aktualno vprašanje, ki je si- 
cer do neke mere rešeno s 
108. členom zakona. Na pro- 
blem celovite ureditve te 
problematike je Republiški 
sekretariat za delo opozori- 
la tudi Zadružna zveza Slo- 
venije, katere pobudo za re- 
šitev problema podpira tudi 
Republiški sekretariat za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. 

Nerešeno vprašanje glede 
priznavanja članstva v kmeč- 
kih delovnih zadrugah v po- 
kojninsko (posebno) dobo 
predstavlja tudi veliko ovi- 
ro pri izvajanju pogodbe o 
pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, zlasti starejših 
kmetov — kooperantov, ki 
jim je tako odvzeto ustavno 
jamstvo za pridobivanje pra- 
vic iz minulega dela. 

Zato naj bi se s spre- 
membo zakona uredilo na- 
vedeno problematiko v ce- 
loti, tako da se članstvo v 
kmečkih delovnih zadrugah 
prizna v pokojninsko dobo 
brez določanja kakršnihkoli 
pogojev. 

Ker gre za pereče vpra- 
šanje, ki ga ni mogoče re- 
ševati v okviru republiške 
zakonodaje parcialno (pri- 
mer delne rešitve za apaško 
kotlino z novelo zakona), 
pač pa celovito za vso re- 
publiko, je nujno zakon 
spremeniti, tako kot je pred- 
lagano in sicer nemudoma, 
to je še pred uskladitvijo 
sistema pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja z no- 
vo ustavo. 

3. Finančna sredstva, ki so 
potrebna za izvedbo zakona 

S predlagano spremembo 
108. člena zakona se bo vse- 
kakor razširil krog zavaro- 
vancev, kar bo povzročilo 
določeno obremenitev repub- 
liškega proračuna, ker gre 
za posebne ugodnosti, ki jih 
republika priznava tem ose- 

Predlog za izdajo zakona o spremem- 

bah zakona o pokojninskem in invalid- 

skem zavarovanju (ESA 474) 
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bam. Ker predlagatelju ni 
znamo, koliko bi bilo takšnih 
upravičencev v vsej re- 
publiki, ne morem posredo- 
vati v tej fazi zakonodajne- 
ga postopka ustreznih fi- 
nančnih pokazateljev. 

Ta predlog za izdajo za- 
kona je predložil Darko 
Markočič, član skupine dele- 
gatov, ki delegira delegate 
v Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije in občine Nova Go- 
rica. 

nih ter o organizaciji stro- 
kovnega izobraževanja in 
družbene prehrane v organi- 
zacijah združenega dela. 

Statistika industrije 

Redne mesečne raziskave o 
industrijski proizvodnji, ki se 
opravljajo po vsej državi, do- 
polnjujemo v naši republiki 
z raaiskavamt, ki natančneje 
osvetljujejo problematiko, po. 
goje in odnose v proizvodni 
sferi (oskrba z repromateria. 
lom, stanje naročil, izvoz in 
uvoz, predhodno, ocenjevanje 
obsega proizvodnje). Razisko- 
vanja so predvsem operativ- 
nega pomena in sta glavna 
uporabnika zavod za družbe- 
no planiranje in gospodarska 
zbornica SRS, ki jih vsako 
leto tudi posebej financira. 

Zaradi posebnih potreb 
predlaga sekretariat za indu- 
strijo za leto 1976 še poseb- 
no raziskavo o proizvodnih 
zmogljivostih, surovinah, re- 
promaterialu, energetskih vi- 
rih in delovni sili v indu- 
strijskih organizacijah zdru- 
ženega dela. 

Statistika obrti in komunale 

Gospodarska zbornica SRS 
financira za ta področja 6 
raziska/v, s katerimi zberemo 
nekaj podatkov o številu in 
sestavi obrtnih organizacij v 
zasebnem sektorju, kakor tu- 
di o komunalnih organizaci- 
jah ter njihovih vlaganjih in 
porabi. 

Statistika gradbeništva 

Raziskovanja, ki so vpelja- 
na na področju gradbeništva, 
enotno v vsej državi, dopol- 
njujemo v naši republiki s 
posebno raziskavo, s katero 
zberemo dvakrat letno od do. 
ločenih gradbenih organizacij 
cene gradbenih del in stori- 
tev po vrstah del za več vrst 
tipskih zgradb. Podatki slu- 
žijo za prikaz gibanja cen in 
izračun indeksa gradbenih 
stroškov v časovnih serijah. 

Statistika prometa in zvez 

Dopolnilne republiške raz- 
iskave s tega področja daje i o 
boljši razvid o cestnem, že 
lezniškem ln letalskem pro- 
metu v naši republiki tako 
glede evidentiranja prevoza 
potnikov to blaga kot tudi 
njihovega finančnega, še po- 
sebej deviznega poslovanja. 

Na novo se uvaja statistič- 

na raziskava o prometu žič- 
nic, s katero se bodo zbrali 
podatki o približno 150 žič- 
nicah, sedežnicah in vlečni- 
cah, nekateri tehnični podat- 
ki in število prepeljanih pot 
nikov. 

Statistika gostinstva in 
turizma 

Ta raziskava je pomembna 
za Slovenijo kot turistično 
republiko in je vpeljana že 
nekaj let. Daje nekaj infor- 
macij o izletniškem turizmu 
— o domačih in tujih obisko- 
valcih turističnih zanimivosti 
ter bi bile potrebne še na- 
daljnje razširitve. 

Statistika šolstva 

Na predlog zveze študentov 
in centra za razvoj univerze 
v Ljubljani, je zavod dopol- 
nil vsebino statističnih obraz- 
cev, predpisanih z načrtom 
statističnih raziskovanj, po- 
membnih za vso državo, s 
podatki, ki osvetljujejo soci- 
alnoekonomsko strukturo slu- 
šateljev, diplomantov ter ma- 
gistrov in doktorjev znanosti. 
To so predvsem podatki o 
poklicni in strokovni kvali- 
fikaciji staršev ali vzdrževan- 
cev in o materialnih pogojih 
študenta. Ta dopolnitev je bi- 
la izvedena prvič za šolsko 
leto 1973/74 in naj bi bila, 
po predlogu, vsako leto. 

Statistika telesne kulture 

Razvijanju in pospeševanju 
telesne kulture je dan v naši 
družbi vse večji pomen. Po- 
kazala se je potreba po red- 
nem in sistematičnem sprem- 
ljanju telesne kulture v te. 
lesnovzgojnih organizacijah, 
šolah in delovnih organizaci- 
jah, ker se po načrtih sta- 
tističnih raziskovanj, po- 
membnih za. vso državo, 
spremlja le dejavnosti orga- 
nizacij in to v petletni pe- 
riodiki. 

Po republiških načrtih sta- 
tističnih raziskovanj so se 
raziskovanja opravila v letih 
1973, 1974 in 1975 in naj bi 
po predlogu ostala še vna- 
prej. 

Statistična dokumentacija 
Zaivod SR Slovenije za sta- 

tistiko je v letu 1971 prene- 
sel vodenje kartoteke organi- 
zacijskih enot na elektroniko. 
Z uvedbo registrske številke, 
ki so jo dobile vse organiza- 
cijske enote, je bila postav- 
ljena osnova za nadaljnje iz- 
popolnjevanje registra, ki bo 
poleg identifikacijskih vsebo- 

Predlog odloka o načrtu dopolnitve 

statističnih raziskovanj, ki imajo 

pomen za vso državo, in o načrtu 

statističnih raziskovanj, ki imajo 

pomen za SR Slovenijo v I. 1976 

(ESA 514) 

Po programu statističnih stva 1971 centralni register 
raziskovanj, ki imajo pomen 
za vso državo, se zberejo z 
večino raziskovanj tudi po- 
datki za SR Slovenijo. Pred- 
log programa za leto 1976 
predvideva številne spremeni, 
be in dopolnitve, ki so po- 
trebne zlasti zaradi spremlja- 
nja izvajanja ustavnih dolo- 
čil na področju združenega 
dela, zaključkov X. kongresa 
ZKJ in za sestavo in sprem- 
ljanje družbenih planov. Gle- 
de na posebnosti, ki jih ima 
SR Slovenija pa je potrebno 
nekatera raziskovanja še do- 
polniti s posameznimi vpra- 
šanji oziroma opraviti samo- 
stojna statistična raziskova- 
nja, kd imajo pomen samo 
za republiko. 

V načrtu, ki je priloga od- 
loku, so podrobno navedena 
posamezna raziskovanja. Pri 
vsakem je označeno, ali je to 
dopolnitev statističnega raz- 
iskovanja, ki je pomembno 
za vso državo, ali pa gre za 
raziskovanje, pomembno za 
republiko. 

Za dopolnitve je potrebna 
pravna osnova, s katero se 
določijo obveze dajalcev po- 
datkov in statistične službe. 
Po zakonu o statističnih raz- 
IsKovamjih, ki imajo pomen 
za vso državo, določi zvezni 
izvršni svet program razisko- 
vanj, ki jih predloži zvezni 
skupščini v sprejetje. Po ena- 
kem postopku bi veljalo tudi 
v SR Sloveniji sprejeti od- 
lok o načrtu dopolnitev sta- 
tističnih raziskovanj iz pro- 
grama statističnih razisko- 
vanj, ki imajo pomen za vso 
državo in načrtu statističnih 
raziskovanj, ki imajo pomen 
za republiko v letu 1976 

UTEMELJITEV 
RAZISKOVANJ PO 
POSAMEZNIH PODROČJIH 
IStatistika prebivalstva 

V SR Sloveniji je bil vzpo- 
stavljen ob popisu prebival- 

stalnega prebivalstva, ki se, 
v okviru obstoječih tehničnih 
zmogljivosti, dopolnjuje s 
spremembami v naravnem in 
selitvenem gibanju prebival- 
stva. Vse spremembe se evi- 
dentirajo in vnašajo v regi- 
ster. Zato je potrebna dopol- 
nitev nekaterih raziskovanj, 
pomembnih za vso državo in 
posebnih o selitvah prebival- 
stva, o pozakonitvah, posvo- 
jitvah in priznanju očetov- 
stva, ki se izvajajo samo v 
Sloveniji, n 

Kadrovska evidenca 

Na podlagi odloka o stati- 
stični raziskavi za vzposta- 
vitev kadrovske evidence v 
SR Sloveniji (Uradni list 
SRS št. 26/75) je bil v de- 
cembru 1975 opravljen popis 
kadrov zaradi vzpostavitve in 
vodenja kadrovske evidence. 
Da bi kadrovska evidenca 
lahko dosegla svoj namen, 
je nujno potrebno sprotno 
vnašanje vseh spremenjenih 
in dopolnjenih podatkov v 
niz popisanih oseb. 

Sprotno vodenje kadrovske 
evidence bo omogočalo po- 
sredovanje kvalitativnih po- 
datkov o kadrih, spremljanje 
razmer na področju kadrov- 
ske politike, predlaganje 
ustreznih ukrepov ter načrt- 
no kadrovanje jjelitičnih de- 
lavcev in strokovnjakov. 

Statistika dela 
t"o programu statističnih 

raziskovanj se opravi v SR 
Sloveniji vsako leto raziskava 
o osebnih dohodkih po po- 
klicih. Daje podatke za 2(10 
pomembnejših poklicev v raz- 
nih dejavnostih ter je potreb- 
na za analizo rezultatov sa- 
moupravnih sporazumov. V 
letošnjem letu bo ta raziska- 
va dopolnjena še z nekate- 
rimi drugimi informacijami o 

stalnem prebivališču zaposle- 
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val tudi nekatere statistične 
podatke (zaposleni, dohodek 
itd.). Zaradi registriranja vseh 
organizacijskih sprememb in 
ažuriranja vseh stanj in spre- 
memb, ki nastajajo v orga- 
nizacijah združenega dela v 
zvezi z uveljavljanjem nove 
ustave, morajo le-te o kon- 
stituiranju in spremembah 
sproti poročati, prav tako pa 
tudi organi, pristojni za re- 
gistracijo. 

Tako kot register organi- 
zacijskih enot vzpostavlja za- 

Skupščina mesta Ljubljane 
je na 16. seji Zbora združe- 
nega dela dne 27. 11. 1975, 
na 16. seji Zbora občin dne 
27. 11. 1975 in na 16. seji 
Družbenopolitičnega zbora 
dne 27. U, 1975 sprejela 
sklep, da predlaga spremem- 
bo in dopolnitev 9. člena za- 
kona o samoupravni stano- 
vanjski skupnosti (Uradni 
list SRS, št. 8-57/74) z na- 
slednjo ugotovitvijo: 

I. Razlogi, ki utemeljujejo 
potrebo po spremembi zako- 
na o samoupravni stano- 
vanjski skupnosti 

Ustanovitelj samoupravnih 
stanovanjskih skupnosti ob- 
čin in mesta Ljubljane so 
se v samoupravnih sporazu- 
mih o ustanovitvi samoup- 
ravnih stanovanjskih skupno- 
sti opredelili tako, da volijo 
konference delegatov člane 
skupščine samoupravne sta- 
novanjske skupnosti. Člani 
skupščine stanovanjske skup- 
nosti pa volijo člane izvršil 
nega odbora, člane odbora 
za posamezna področja in 
druge organe. Skupščina sta- 
novanjske skupnosti je v tem 
primeru najvišji samouprav- 
ni organ, izvršilni odbor njen 
izvršilni organ, odbori za 
posamezna interesna področ- 
ja pa so le delovni organi 
skupščine, ki zagotavljajo 
interese delovnih ljudi in 
občanov za posamezna in 
teresna področja in nimajo 
statusa pravne osebe. To pa 
ni v skladu z določilom 9. 
člena zakona o samoupravni 
stanovanjski skupnosti. Usta- 
novitelji samouprvnih inte- 
resnih skupnosti občin Lju- 
bljane, so pred ustanovitvi 
jo stanovanjskih skupnosti 
preučili možnost, da bi bi- 
la notranja organiziranost 
stanovanjskih skupnosti ta- 

vod SR Slovenije za statisti- 
ko tudi avtomatiziran regi- 
ster teritorialnih enot (po- 
pisnih okolišev, statističnih 
okolišev in naselij) s podat- 
ki o površinah, zgradbah, pre. 
bivalcih itd., ki bo omogoča) 
prikaze statističnih podatkov 
po KS, občinah in še drugih 
regionalnih enotah. 

Zaradi ažurnosti in čim 
boljše uporabljivosti registra 
pa je potrebno sprotno evi- 
dentiranje upravno teritori- 
alnih sprememb. 

ka, kot jo določa 9. člen 
zakona o samoupravih sta- 
novanjskih skupnostih, to je, 
ustanovile naj bi se poseb- 
ne samoupravne enote za 
vsa interesna področja v sta- 
novanjskem gospodarstvu. 

V tem primeru bi v vsa- 
ki stanovanjski skuposti mo- 
rali formirati tri zbore de- 
legatov za posamezna inte- 
resna področja s statusom 
pravne osebe ter skupščino 
in izvršilni odbor stanovanj- 
ske skupnosti občine. V Lju- 
bljani bi torej ustanovili 5 
samoupravnih organov v vsa- 
ki občini, oziroma vključno 
z mestno samoupravno sta- 
novanjsko skupnostjo kar 30 
samoupravnih organov. 

Po preučitvi zadeve je bi- 
lo enotno stališče vseh druž- 
benopolitičnih organizacij in 
družbenopolitičnih skupnosti 
na območju mesta, kakor tu- 
di ustanoviteljev stanovanj- 
skih skupnosti, da taka ob- 
lika organizacije samouprav- 
nih stanovanjskih skupnosti 
za mesto z več občinami ne 
ustreza. Prevladalo pa je 
prepričanje, da pridejo hit- 
reje in racionalneje do iz 
raza specifični interesi de- 
lovnih ljudi in občanov v 
Ljubljani na področju stano 
vanjskega gospodarstva na 
način, zagotovljen s samo- 
upravnimi sporazumi. Različ- 
ni interesi delovnih ljudi in 
občanov se usklajujejo v sa- 
moupravni stanovanjski skup 
nosti v občini. Delegati ob- 
činskih. — temeljnih stano- 
vanjskih skupnosti pa zago- 
tavljajo v stanovanjski skup 
nosti Liubllana, da sr> ti in 
teresi upoštevani pri uskla- 
jevanju in izvajanju enotne 
politike na stanovanjskem 
področju na območju lju 
bljanskih občin. 

Postopek za spremembo in 
dopolnitev 9. člena zakona 
o samoupravnih stanovanj- 
skih skupostih predlagamo 
v prepričanju, da je v skla 
du s 65. členom ustave SR 
Slovenije. S predlagano spre- 
membo bi bila omogočena 
mestu kot posebni družbe- 
nopolitični skupnosti taka 
oblika organiziranosti stano- 
vanjskih skupnosti, ki bi po 
prepričanju delovnih ljudi in 
občanov, družbenopolitičnih 
skupnosti in družbenopolitič- 
nih organizacij na območju 
ljubljanskih občin, omogoča- 
la optimalno in usklajeno 
reševanje problemov tega 
področja. Kljub temu pa 
pripadajo vse originarne pri- 
stojnosti občinskim stanovanj, 
skim skupnostim, ki v sa- 
moupravni stanovanjski skup- 
nosti Ljubljana opravljajo 
prek svojih delegatov le ti- 
ste skupne zadeve, za kate- 
re so se sporazumele s sa- 
moupravnim sporazumom. 

Dosedanje poslovanje sa- 
moupravnih stanovanjskih 
skupnosti občin in mesta 
Ljubljane, ki vseskozi poslu 
je na podlagi smernic zako- 
na, dokazuje utemeljenost 
spremembe in dopolnitve 9. 
člena navedenega zakona, ki 
bi omogočila tako obliko 
notranje organiziranosti, ki 
je tudi že sicer osvojena. 

Končno naj navedemo še 
posebno interesno področje 
stanovanjskih skupnosti ob- 
čin in mesta Ljubljane, to 
je tudi prenovo mesta, kar 
je naloga odbora za preno- 
vo v okviru mestne stano- 
vanjske skupnosti. To speci- 

Z odlokom skupnega zne- 
ska deviz za potrebe federa- 
cije, republik in avtonomnih 
pokrajin za 1. 1976 (Uradni 
list SFRJ, št. 60/75) je bilo 
SR Sloveniji dodeljeno za 
357.706.205 dinarjev deviznih 
sredstev. Od tega zneska je 
90 odstotkov v konvertibilni 
in 10 odstotkov v nekonver- 
tibilni valuti. 

V letu 1975 je SR Sloveni- 
ja razpolagala s 325.187.500 din 
deviznih sredstev na podlagi 
odloka o določitvi skupnega 

fično mestno področje kon- 
kretno dokazuje nepotreb- 
nost formiranja samouprav- 
nih enot z vsemi organi še 
za to dodatno interesno pod- 
ročje. 

II. Načela, na katerih naj 
temelje spremembe in do- 
polnitve zakona o samo- 
upravni interesni skupnosti. 

Iz razlogov, navedenih pod 
I. predlagamo, da se zakon 
o samoupravni interesni skup- 
nosti dopolni tako, da se 
omogoči tudi drugačen na- 
čin organizacije v stanovanj- 
ski skupnosti na območju 
mesta oziroma na zaokro- 
ženem urbanem območju, ki 
ga določi zakon. 

V ta namen naj se spre- 
meni in dopolni 9. člen za- 
kona o samoupravni stano- 
novanjski skuposti (Uradni 
list SRS, št. 8-57/74) tako, 
da se doda nov tretji (3.) 
odstavek, ki se glasi: 

»Stanovanjska skupnost v 
mestni oziroma regionalni 
skupnosti, kot posebni druž- 
benopolitični skupnosti, lah- 
ko ustanovi namesto samo- 
upravnih enot za posamezna 
področja iz 1. odstavka tega 
člena ustrezne odbore in si- 
cer v primeru, če tako nere- 
kujejo interesi delovnih lju- 
di in občanov v mestni ali 
regionalni skupnosti; v ta- 
kem primeru izvoli člane 
odbora neposredno skupšči- 
na stanovanjske skupnosti 
izmed delegatov skupnosti.« 

III. Za izvajanje predlože- 
ne spremembe in dopolnitve 
zakona niso potrebna finanč- 
na sredstva. 

zneska deviz za potrebe fe- 
deracije, republik in avto- 
nomnih pokrajin za leto 1975 
(Uradni list SFRJ, št. 66/74). 

Predlog deviznega plana za 
leto 1975 temelji na realiza- 
ciji porabe deviznih sred- 
stev iz leta 1975, vendar je 
bilo pri izdelavi predloga de- 
viznega plana za leto 1976 
potrebno znižati določene 
predložene zahtevke v skla- 
du s stabilizacijskimi težnja- 
mi in racionalnostjo troše- 
nja v vseh oblikah devizne 

Predlog za izdajo zakona o spremembi 

in dopolnitvi 9. člena Zakona o samo- 

upravnih stanovanjskih skupnostih 

(ESA 496) 

Predlog odloka o razdelitvi deviz za 

potrebe republiških organov, zavodov, 

organov družbenih organizacij, ožjih 
družbenopolitičnih skupnosti, samo- 

upravnih interesnih skuonosti in civil- 

nih pravnih oseb v SR Sloveniji za leto 

1976 (ESA 501) 
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potrošnje. Z ozirom na raz- 
položljiva sredstva v letu 
1976 nI bilo mogoče dodeliti 
v celoti zaprošenih sredstev 
republiškemu komiteju za 
zdravstveno in socialno var- 
stvo, raziskovalni skupnosti 
SR Slovenije, zavodu, SRS 
zia statistiko in še nekaterim 
drugim glede na to, da nave- 
deni nosilci deviznega plana 
v letu 1975 niso izkoristili 
dodeljenih deviznih sredstev, 
ki so jim bila dodeljena z 
odlokom o razdelitvi deviz 
za potrebe republiških orga- 
nov, zavodov, organov druž- 
benih organizacij, ožjih druž- 
benopolitičnih skupnosti, sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti in civilnih pravnih 
oseb v SR Sloveniji za leto 
1975 (Uradni list ŠRS, štev. 
11/75). 

V letu 1976 je potrebno za- 
gotoviti večja blagovna deviz- 
na sredstva republiškemu 
sekretariatu za notranje za- 
deive predvsem za nabavo 
tehnične opreme. Univerzi v 
Ljubljani je potrebno zago- 
toviti večja devizna sredstva 
v letu 1976 zaradi povečanih 
stroškov za slovenske lekto- 
rate v tuijini, občutno zviša- 
nirni članarinami in kotiza- 
cijami ter zaradi vedno več- 
jega sodelovanja naših fakul- 
tet s tujimi univerzami. 

Meteorološki zavod SR Slo- 
venije potrebuje v letu 1976 
večja blagovna devizna sred- 
stva za nakup instrumentov, 
ki so nujno potrebni pri ra- 
ziskavah onesnaženosti zraka, 
za zamenjavo dotrajanega in- 
sibruimentarija. Komite za 

zdravstveno in socialno var- 
stvo potrebuje znatna deviz- 
na sredstva za nabavo medi- 
cinske in druge opreme za 
novozgrajene bolnišnice v 
Mariboru, Novi Gorici in 
Kopru, za nabavo instalacij- 
ske opreme pri izgradnji 
predkliničnih inštitutov za 
medicinsko fakulteto v Ljub- 
ljani, za instalacijsko in me- 
dicinsko opremo za gradnjo 
I. faze onkološkega inštituta 
v Ljubljani ter za opremo 
kliničnega centra v Ljublja- 
ni. Za skupščine občin je v 
predlogu deviznega plana za 
leto 1976 upoštevana višina 
predloženih zahtevkov. Ne- 
blagovna devizna sredstva 
potrebujejo zlasti za pokrit- 
je stroškov v okviru sodelo- 
vanja s pobratenimi mesti v 
tujini, za službena potovanja 
v sosednje države; blagovna 
devizna sredstva pa so jim 
potrebna za nabavo nado- 
mestnih delov ter za nabavo 
nove strojne opreme. 

Neblagovne devize so na- 
menjene predvsem za služ- 
bena potovanja v tujino, za 
udeležbo na mednarodnih 
kongresih in posvetovanjih, 
za študijska potovanja, stro- 
kovna izpopolnjevanja, za 
plačilo štipendij kulturnim 
in znanstvenim delavcem, do- 
pisnikom časopisno založni- 
ških podjetij v tujini. Bla- 
govna devizna sredstva pa 
bodo uporabljena za nabavo 
opreme, ki se v Jugoslaviji 
ne proizvaja. 

Devizna rezerva znaša v 
celoti 44.839.350, od tega 

10.396.125 din v konvertibil- 
nih valutah in din 30.908.225 
v nekonvertibilnih valutah. 
Od tega je 3.535.000 din de- 
viznih sredstev rezerviranih 
za zdravljenje v tujini v 

a) za neblagovne devize 
v konvertibilnih valutah 
v nekonvertibilnih valuitah 

b) za blagovne devize 
v konvertibilnih valutah 
v nekonvertibilnih valutah 

Osnutek tega zakona, ki so 
ga zbori Skupščine SR Slo- 
venije sprejeli na zasedanju 
29. 12. 1975, smo povzeli v 
»Poročevalcu« št. 26/75. Pred- 
log zakona se od osnutka 
razlikuje le v tem, da se 1. 
člen glasi: »V Velenju se us- 
tanovi občinsko javno tožil- 
stvo za območje občinskega 
sodišča Velenje« namesto 
»za območje občin Mozirje 
in Velenje«, kot je bilo v be. 

primerih, ko je za zdravljenje 
podana medicinska indikaci- 
ja. 

V predlogu deviznega pla- 
na zaleto 1976 je predvidena 
naslednja globalna delitev: 

din 357.706.250 

din 64.720.300 
din 61.214.300 
din 3.506.000 

din 248.146.600 
din 246.825.200 
din 1.321.400 

sedilu osnutka. Predlagatelj 
je torej upošteval naročilo 
skupščinskih zborov, naj se 
drži zakona o javnem tožil- 
stvu, po katerem se občinsko 
javno tožilstvo ustanovi za 
območje občinskega sodišča. 

Z izdajo tega zakona ne 
bodo nastale za republiko 
nobene finančne obveznosti, 
ker bo novo javno tožilstvo 
financirano iz proračunov 
občin Mozirje in Velenje. 

Skupna razpoložljiva devizna kvota, dode- 
ljena z odlokom o razdelitvi deviz za potrebe 
federacije, republik in avtonomnih pokrajin 

Republiška devizna rezerva (vključena 
sredstva za plačilo zdravljenja za/varovancev 
v tujini, kadar je za tako zdravljenje podana 
medicinska indikacija) je predvidena 
v skupnem znesku, od tega din 41.839.350 

v konvertibilnih valutah din 13.896.105 

v nekonvertibilnih valutah din 30.943.225 

Predlog zakona o ustanovitvi občin- 

skega javnega tožilstva v Velenju 

(ESA414) 

IZ DELA SAMOUPRAVNIH INTERESNIH 

SKUPNOSTI 

(RAZISKOVALNA SKUPNOST SLOVENIJE) 

Plan raziskovalne dejavnosti za obdobje 1976—1980 (ESA 490) 

I. IZHODIŠČA 

1. Z realizacijo ustavnih določil dobiva tudi. planiranje razi- 
skovalne dejavnosta v SR Slovetjiji nova izhodišča in pomeni 
uveljavljanje rezultante med realnimi potrebami slovenske 
družbe po znanju m rezultatih raziskovalne dejavnosti ter 
zmožnostmi za zadovoljitev teh potreb v združenem delu. Pri 
tem se konkretizacija plana raziskovalne dejavnosti opira 
predvsem na usmeritev, izoblikovano in dimenzionirano v 
družbenem planu razvoja SR Slovenije za obdobje 1976—1980. 
Ta enako kot Resolucija o družbenoekonomski politiki in raz- 
voju SR Slovenije daje osnovni poudarek prizadevanjem za 

krepitev ustvarjalnih procesov na vseh družbenih nivojih, s 
tem pa raziskovalni dejavnosti v celoti oz posebej tisti njeni 
usmeritvi, kii se najinteaizivneje vključuje v realizacijo sploš- 
nih ciljev družbenega razvoja. 

2. Cilji razvoja raziskovalne dejavnosti so izvedeni iz sploš- 
nih družbenih ciljev tako, da lasten razvoj raziskovalne dejav- 
nosti dobiva svojo osmislitev kot prispevek k realizaciji druž- 
benih ciljev oz. razvoja družbe v celota. Glede na konkretne' 
družbene cilje, kakor so navedeni v točki 1 omenjenih doku- 
mentov, pripada posebna odgovornost tisti znanstveni dejav- 
nosti, ki je neposredno namenjena razvoju gospodarstva oz. 
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posodobljanja njegovih proizvodnih procesov in strukture. 
Plan razvoja SR Slovenije predvideva, da se mora v Sloveniji 
v prihodnjem obdobju razvijata predvsem tista gospodarska 
dejavnost, kii temelji na znanju in sodobni tehnologiji, saj de- 
lovna sila kvantitativno in kvalitativno že postaja omejitveni 
dejavnik tega razvoja. To pa hkrati pomeni usmeriti razisko- 
valno dejavnost tudi na probleme energetijce, surovinskih vi- 
rov ter hitrejšega nadomeščanja zaistarelih proizvodov in pro 
izvodilih postopkov s sodobnejšimi. 

3. Izhajajoč iz Resolucij X. kongresa ZKJ in VII. kongresa 
ZKS komunistov v razvoju znanosti predstavlja plan razisko- 
valne dejavnosti hkrati konkretizacijo splošnih razvojnih pri- 
zadevanj na predpostavki, da prav Intenziviranje raziskoval- 
ne dejavnosti ter njene učinkovite vključitve v proizvodne 
in samoupravne procese združenega dela z uveljavljanjem ra- 
ziskovalnih dosežkov, predstavlja eno najpomembnejših poli- 
tičnih nalog naprednih sil naše družbe v naslednjem petletnem 
obdobju. 

II. CILJI RAZVOJA RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI ZA 
OBDOBJE 1876—1980 

Usmerjanje in intenziviranje raziskovalne dejavnosti v na- 
slednjem obdobju bo težilo k uresničevanju naslednjih ciljev, 
kar naj bi bistveno prispevalo k nadaljnjemu družbenemu 
razvoju: 
1/ nadaljnjemu razvoju družbenopolitičnega sistema v SR Slo- 
veniji in Jugoslaviji 
2. izgradnji in racionalnemu obvladovanju prostora kot enega 
odločujočih parametrov družbenega razvoja 
3. smotrnemu izkoriščanju surovinskih :n energetskih virov 
4. hitrejšemu razvoju in posodabljanju proizvodnih procesov 
5. racionalnejšemu zaposlovanju in dvigu samoupravne in stro- 
kovne ravni delavcev v združenem delu' 
6. izboljšanju življenjskih in zdravstvenih razmeT delovnih 
ljudi 
7. proučevanju in uveljavljanju nacionalne kulture 
8. hitrejšemu razvoju same raziskovalne dejavnosti. 

III. NAČELA ZA OBLIKOVANJE RAZISKOVALNEGA 
PROGRAMA 

Dosledno usmerjanje raziskovalne dejavnosti k navedenim 
ciljem bo zahtevalo predvsem nadaljnjo krepitev samouprav- 
ne organiziranosti raziskovalne dejavnosti v okviru razisko 
valnih skupnosti in poglobljeno vključevanje raziskovalnega 
dela kot temeljne sestavine združenega dela v procese enostav- 
ne in posebej razširjene reprodukcije. 

To bo zahtevalo vrsto premikov in novih rešitev v doseda- 
njih postopkih in procesih oblikovanja in selekcije razisko- 
valnih projektov, spremljanja ter usmerjanja poteka razisko- 
valnega dela, predvsem pa dosledno uveljavljanje načel, ki 
morajo postati sestavni del sleherne dolgoročne raziskovalne 
naloge. Ta načela so predvsem: 

1.' Srednjeročni plan družbenega razvoja postavlja v sre- 
dišče naporov združenega dela načrtovanje njegovih razvoj- 
nih programov na osnovi dosežkov raziskovalnega dela kot 
enega osnovnih in neogibnih elementov enostavne in razširje- 
ne reprodukcije. Zato je potrebno pri oblikovanju raziskoval- 
nih projektov izhajati predvsem iz konkretne razvojne proble- 
matike združenega dela, opredeljene v njegovih vsebinskih in 
finančnih planih. . , 

2. Celovito reševanje razvojne problematike na vseh po- 
dročjih gospodarstva in družbenih dejavnost, mora temeljiti 
na večjem vključevanju znanja, posebej domačega, in lastnih 
Intenzivno-inovacijskih potencialov v strukturo dela in v or- 
ganizirane inovacijske procese na vseh področjih združenega 
dela. 

3. Usmerjanje razvojnih dejavnikov v stabilizacijska pri 
zadevanja celotne družbe zahteva vključevanje raziskovalne 
dejavnosti v procese, ki bodo izboljšali Konkurenčno sposob- 
nost združenega dela v mednarodni delitvi dela in s tem 
zmanjševali dolgoročno surovinsko in tehnološko odvisnost 
od zunanjega sveta ter prispevali k večji racionalizaciji po- 
trošnje na vseh področjih. 

4. Dolgoročne raziskovalne projekte je treba oblikovati in- 
terdisciplinarno, pri tem pa zagotavljati vsestranski razvoj 
znanja in njegovo uporabo v gospodarskem, družbenopolitič- 
nem in kulturno-zgodovinskem dogajanju in obvladovanju na- 
ravnih procesov. Na ta način bo v skladu z začrtanim druž- 
beno ekonomskim razvojem možno doseči učinkovitost zdru 
ženega dela in celovite družbena organizacije. 

5. V snovanju raziskovalnih nalog je treba bolj kot doslej 
upoštevati zahtevo po enakomernejšem policentričnem razvo- 
ju SR Slovenije (kar pomeni več znanja za hitrejši razvoj ne- 
razvitih območij) in njenemu enakopravnejšemu vključevanju 
v mednarodne gospodarske in politične procese. 

6. Za uspešno izvajanje zastavljenih nalog je potrebno po- 
svetiti vso pozornost izobraževanju in usposabljanju razisko- 
valnega kadra ob raziskovalne delu, ki mora vključevati tudi 
raziskovalni naraščaj. Uveljaviti je potrebno nagrajevanje, pa 
tudi selekcioniranje raziskovalcev na osnovi ovrednotenih re- 
zultatov raziskovalnega dela. 

7. Informacije postajajo ključni element samoupravnih pro- 
cesov, zato je nujno potTebno pospešiti poglobljeno prouče- 
vanje informacijsko-komunikacijskih sistemov, zlasti glede na 
njihovo kulturno-zgodovinsko determiniranost 

Hkrati je treba posvetiti posebno pozornost informacijam 
o ustvarjanju, posredovanju in porabi raziskovalnih rezulta- 
tov, v tem še posebej računalniškim informaoi-jskSm siste- 
mom 

8. Kot osrednji element združenega detla in osnova usmer- 
janja bodočega razvoja postajajo rezultati raziskovalne de- 
javnosti tudi pomemben dejavnik obrambne sposobnosti na- 
še samoupravne družbe, zato je treba to razsežnoisit razisko- 
valnega dela upoštevati v vsaki konkretni raziskavi. 

IV. OPREDELITEV GLAVNIH SMERI RAZISKOVALNEGA 
PROGRAMA 

Konkretne raziskovalne programe izoblikujejo raziskoval- 
ne skupnosti na posameznih področjih z upoštevanjem real- 
nih potreb in možnosti ter ob sodelovanju z vsemi dejavniki, 
ki so na teh področjih nosilci družbenega dogajanja: TOZD, 
DPO, DPS itd., tako da teže k maksimalnemu povezovanju 
teh področij in s tem k zagotavljanju tiste celovitosti razisko- 
valne dejavnosti, ka je potrebna za skladen gospodarski, poli- 
tični in kulturna razvoj družbe. Izhajajoč iz i<predelitve te- 
meljnih nalog skupne politike v družbenem planu in ciljev 
raziskovalne dejavnosti pa lahko določimo nekatere glavne 
usmeritve raziskovalnega dela v naslednjem srednjeročnem 
obdobju: 

1. Razvoj družbeno-političnega sistema 

Predmet raziskav na tem področju sta teorija in praksa 
samoupravnega socialističnega sistema s pripadajočima filo- 
zofskimi, kulturnozgodovinskimi, ekonomskimi, sociološkimi, 
politološkimi, pravnimi in psihološkim; problemi z namenom, 
da se dopolni in razvije znanje o marksističnih izhodiščih in 
samoupravni organizaciji družbe, njenih zakonitostih, kultur- 
nozgodovinskih temeljih, omejitvah in perspektivah ter nje- 
nem vsestranskem vključevanju v širše mednarodne okvire. 

Cilj teh raziskav je prispevati k osvobajanju delovnega člo- 
veka in poglabljanju njegove vloge na vseh ravneh družbene- 
ga odločanja, zagotovitev ustreznih sistemov informiranja v 
ta namen ter razvijanje takega družbenega sistema, ki bo na 
razvitih osnovah socialističnega samoupravljanja ustrezal zah- 
tevam naglega razvoja proizvodnih sredstev in procesov. 

Posebej je potrebno intenzivirati delo na naslednjih skupi- 
- nah projektov in raziskovalnih nalog: 

— filozofska vprašanja marksizma in filozofska in kultur- 
nozgodovinska vprašanja samoupravnega socializma, zlasti v 
industrijsko intenzivno razviti družbi; 

— proučevanje jugoslovanskega političnega sistema, nastao 
janje in značilnosti nove institucionalne ter nove vrednostno- 
kulturne strukture, posebni družbeni procesi ter nova vloga 
osnovnih nosilcev razvoja družbe, ki svoj razvoj vse bolj gradi 
na samodeterminirajoči vlogi občana in delavca v združenem 
delu; 
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— koncept integriranega socialnega, ekonomskega, kultur- 
nega in prostorskega razvoja Slovenije n Jugoslavije; vsebin- 
ska in metodološki problemi socialnega planiranja, pojmova- 
nega kot sestavni del integriranega planiranja; 

— kompleksno interdisciplinarno proučevanje problemov 
raznarodovanja in urbanizacija obmejnih regij v kontekstu 
splošnega družbenega razvoja; 

— razvoj metodologije integriranega planiranja za potrebe 
različnih subjektov v procesih srečujočega se planiranja, upo 
števajoč pri tem nov ustavni položaj občana in delavca v zdru- 
ženem delu ter dosežke sodobnih znanosti; 

— proučevanje posebnosti razvojnih procesov v sodobnem 
svetu in posebej v Jugoslaviji in Sloveniji ter analize izvorov 
nera/avitosti na posameznih področjih; 

— problemi razvoja in funkcioniranja sistema vzgoje in 
izobraževanja, posebej usmerjenega izobraževanja in preobraz- 
be tega sistema na marksističnih samoupravnih temeljih; 

— aplikativne raziskave, usmerjene v konstrukcijo raču- 
nalniško usmerjenih informacijskih sistemov za potrebe po 
specifičnih vrstah informacij na različnih ravneh družbene 
strukture: 

2. Prostor kot komponenta družbenega razvoja 
Medsebojna povezanost posameznih elementov razvoja, kot 

so ekonomsko-materialni, urbanistični, prometni, socialni, ko- 
munikacijski, umetaostno-estetski, sultui no-zgodovinski, eko- 
loški, rekreacijski itd. čedalje izraziteje opozarja na prostor 
kot skupen imenovalec vseh teh aspektov. ki tako postaja 
ena ključnih komponent družbenega razvoja. 

Mnogo dosedanjih rezultatov obstaja sot parcialno manje, 
zaito bo pomembna usmeritev v nasiednjem obdobju vzposta- 
vitev in razvoj kompleksnega pogleda na to problematiko in 
prizadevanje za upoštevanje prostorske razsežnosti v nadalj 
njem razvoju. 

Da bi omogočili tak pristop je treba raziskave s. tega po- 
dročja najprej usmeriti v izpopolnjevanje podatkov o seda- 
njem stanju, v izdelavo ustrezne metodologije, poenotenje 
merške tehnike in v uveljavljanje zahteve, da morajo biti 
vselej upoštevane vse dimenzije tega občutljivega fenomena, 
kajti zanemarjanje posamezne od njih lahko bistveno prizade- 
ne celovitost razvoja. Raziskave je potrebno grupirati zlasti 
okrog naslednjih problemskih sklopov: 

— uravnoteženje razvoja v SE Sloveniji; tu je zajet tudi 
problem družbene urbanizacije prostora ln temu prirejena 
prostorska komponenta industrijskega razvoja ter prometnega 
omrežja; 

— stanovanjska kultura kot realna perspektiva delovnega 
človeka; 

— vključevanje SR Slovenije v mednarodna prometna in 
komunikacijska omrežja z vidika pritegnitve transportnih in 
turističnih tokov ter prilagajanje prometa konceptu policen- 
tričnega razvoja SR Slovenije in potrebi po zaščiti okolja: 

— problem kompleksne raziskave in zaščite okolja kot eko- 
nomske, socialne, kulturno-estetske, zdravstvene, rekreacij- 
ske itd. komponente družbenega razvoja. 

3. Smotrno izkoriščanje surovinskih in energetskih virov 
3.1. Energetika 

Načrtovanje raziskovalnega dela na področju energetike 
izhaja iz realne ocene omejenost: energetskih surovinskih vi- 
rov, potreb po prestrukturiranju tn racionalizaciji energetske 
porabe v prihodnjih obdobjih kot predpogoju stabilizacije ce- 
lotne gospodarske rasti. Raziskovalni program' zajemajo zlasti 
raziskave: 

— o razpoložljivosti domačih energetskih surovinskih virov 
— pogojev za razvoj energetskih potencialov 
— novih in manj uporabljenih energetskih virov, vključno 

z jedrsko energijo 
— novih tehnologij in naprav za proizvodnjo, transport in 

distribucijo energije 
— racionalizacije izkoriščanja obstoječih potencialov. 
Pri vseh teh raziskavah bo upoštevano dejstvo, da bo tu- 

di v prihodnje treba zadovoljevati velik del republiških po- 
treb po energiji z viri iz drugih območij Jugoslavije oziroma 
iz tujine. 

3.2. Surovine 
Težišče raziskovalnih naprav bo v prihodnjem obdobju us- 

merjeno tuidii v povečanje proizvodnje surovin, ki predstavlja- 
jo osnovo naše industrijske produkcije. Pri tem bodo inten- 
zivne raziskave nekovinskih surovin in termomineralnih vrel- 
cev intenzivirale doslej premalo izkoriščen surovinski potenci- 
al Slovenije in zaradi svoje lokacije predvsem pomagale hit- 
rejšemu razvoju gospodarsko nerazvitih območij SR Slovenije. 
Osnovni namen raziskav s področja surovin je povečanje za- 
log osnovnih energetskih surovin, zmanjšanje naše odvisnosti 
od uvoza, smotrnejše izkoriščanje domačih proizvodnih bo- 
gastev in racionalno gospodarjenje z njimi, vključujoč izkori- 
ščanje sekundarnih surovin, uvajanje recikličnih tehnologij, 
pa tudi selektivno prestrukturiranje industrijskih panog. 

Specifični projekti so namenjeni smotrnemu izkoriščanju 
domače surovinske baze za proizvodnjo /isoko kvalitetne hra- 
ne rastlinskega m živalskega izvora, reševanju problemov pre- 
delave, shranjevanju hrane ter oskrbi urbanih središč z zdra- 
vimi in cenejšimi prehrambenimi proizvodi. 

4. Razvoj produkcijskih procesov 
Industrijski razvoj bo še naprej prevladujoča smer gospo- 

darskega razvoja in osnovni tvorec gospodarske rasti, zato 
bodo raziskovalna prizadevanja na tem področju usmerjanja 
v optimalizacijo in stabilizacijo tega razvoja zlasti tam, kjer 
naše gospodarstvo izkazuje dolgoročne komparativne pred- 
nosti. 

Industrijska proizvodnja se bo v prihodnjem obdobju vse 
bolj usmerjala na področja večje akumulativnosti. v znanstve- 
no intenzivne industrije, pri čemer se bo nadaljnje krepila 
njena izvozna usmeritev, v skladu s tem pa se bo intenzivira- 
lo tisto raziskovalno delo, ki je za tovrstno industrijo in njen 
razvoj ključnega pomena. Koordiniran in usmerjen prenos tu- 
je tehnologije bo predvsem dopolnjeval in pospeševal lastna 
inventivno-inovacijska prizadevanja. 

Kot posebej pomembne lahko izdvojimo naslednje pro- 
blemske komplekse: 

4.1. Promet 
Program raziskav s področja prometa in zvez obsega študij 

in analizo prometnega stanja z vidika optimalnega izkorišča- 
nja obstoječe in načrtovane infrastrukture v danih pogojih 
gospodarjenja kakor tudi v obstoječem m perspektivnem eko- 
nomskem položaju prometa in v tej zvezi raziskave investicij- 
ske politike v prometu. 

Na to se navezujejo tudi raziskave o vplivu prometa na 
gospodarski razvoj v zvezi z njegovimi posameznimi oblikami 
glede na njihovo specifičnost, v sklopu teh raziskav so še 
posebno pomembne raziskave Investicijska politike v prometu, 
študije v zvezi s politiko transportne koordinacije (integralna 
transport) ter informacijskega sistema v prometu 

4.2. Proizvodi in procesi 
Raziskave na tem področju, kii tvorijo izredno pomemben 

del naših prizadevanj za sodoben industrijsk razvoj, so pred- 
vsem usmerjene v razvoj in uporabo novih proizvodov in 
novih tehnoloških postopkov. V skladu s splošno plansko orien- 
tacijo bodo raziskave še zlasti intenzivirane na propulzivnih 
področjih, ki imajo veliko vlogo pri orientaciji na izvoz pro- 
izvodov z visoko vsebino umskega dela in ki so obenem zara- 
di svojega tehnjčno-tehnološkega značaja ključno pomembne 
za dvig produktivnosti dela na vseh področjih proizvodne in 
družbene dejavnosti. To so zlasti elektronika, računalništvo, 
strojništvo, kemijska, metalurška in druga predelava s poseb- 
nim poudarkom na modernizaciji in avtomatizaciji sredstev 
za delo in tehnoloških postopkov na vseh proizvodnih področ- 
jih. 

V skladu s tem so raziskovalna programi in projekti us- 
merjeni na racionalizacijo dosedanjih in osvojitev novih pro- 
izvodov in tehnologij, zlasti: 

— integriranih mikroelektronskih vezaj v monolitni in hi- 
bridni tehnologiji ter novih elektronskih sestavnih delov, rza- 
snovam h na dosežkih fizike trdnih snovi) ter eventualno pro- 
izvodnje računalniške opreme 

elementov, naprav, sistemov to postopkov za avtomatsko 
obdelavo podatkov in družbeno-ekonomsko primerno avtoma- 
tizacijo proizvodnih in drugih procesov 
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— novih telekomamikacij škafa naprav m prenosnih siste- 
mov ter nove reprodukcijsko-informaoijske tehnike 

— novih in kompleksnejših strojev m naprav teir komplet- 
ne opreme za proizvodne in druge procese v številnih gospo- 
darskih panogah 

— razvoj vrste novih in sodobnejših izdelkov s področja 
predelave v kemiji, metalurgiji, industriji gradbenega mate- 
riala, lesni in tekstilni industriji itd. 

— razvoj novih in proizvodno učinkovitejših tehnoloških 
postopkov toplotne, mehanske in kemične obdelave v indu- 
strijskih proizvodnih procesih 

— biološko aktivnih spojin, proteinov in encimov, pomemb- 
nih za prehrano, farmacevtiko in agrotehniko. 

Koncepta za naš nadaljnji tehnološka fuavoj, modernizacijo 
proizvodnje, rast njene produktivnosti iin izvoznih sposobnosti 
bodo zasnovani na intenzivni uporaba domačih dosežkov ob 
smotrnem komplementarnem prenosu znanja in tehnologije 
od drugod, s perspektivo zmanjševanja odvisnosti od tujih 
partnerjev, pa tudi z ozirom na možnosti Slovenije ion Ju- 
goslavije na mednarodnih tržiščih, zlasti v tretjem svetu. 

4.3. Prehrana 
Hrama postaja vse bolj tudi industrijski proizvod, s tem 

pa se menjajo ne samo način, temveč tudi strukture proizvod- 
nje, trajnost in preiabrikaoiija prehrambenih izdelkov, pred- 
vsem pa tudi kvaliteta in norme. 

Osnovni namen raziskav bo skrb za. povečano proizvodnjo, 
ki naj zmanjša našo odvisnost od uvoza urane reprodukcij- 
skega materiala in opreme, za višjo kvaliteto živil in stabili- 
zacijo te kvalitete ter za racionalnejšo rabo Kmetijskih zem- 
ljišč ter drugih potencialov v kmetijstvu in živilstvu. 

Plan predvideva takšno usmeritev rasalskav na vodijo v 
tehnološko sodoben in našim razmeram sprejemljiv sistem 
bolj intenzivne agrarne proizvodnje in predelave. Pri tem gre 
zlasti za boljšo in smortnejšo rabo travnatega sveta, intenziv- 
no pridelovanje krme na njivah ter njeno konzerviranje, da M 
na tej podlaga dosegli cenejšo in kvalitetnejšo proizvodnjo v 
živinoreji, zlasti v prireji mesa in mileka. Poudarek je dan 
tudi proučevanju v sadjarstvu in vinogradništvu. V ta okvir 
sodijo tudi raziskave najprimernejših novih metod selekcije 
in križanja, izhajajoče iz sodobnih konceptov aplikativne gene- 
tike. Zelo pomembne so tudi raziskave novih smeri proizvod- 
nje za preusmerjanje kmetij v potrebno tržno pridelovanje, 
še posebej tam, kjer so možnosti za določeno preusmeritev 
bolj omejene. 

4.4. Organizacija proizvodnje in rast produktivnosti 
Visoka produktivnost vseh proizvodnih procesov postaja 

eden osnovnih pogojev zdravega in stabilnega gospodarstva. 
Slovenija ima na tem področju velike rezerve, zato bodo ra- 
ziskave usmerjene v naslednje probleme: 

— v študij organizacije in upravljanja kot elementov pro- 
duktivnosti (posebej uvajanja procesne tennike) 

— v stimuliranje ustvarjalnosti, inovativnosti in v odprav- 
ljanje ovir pri uveljavljanju inovacij 

— v aktiviranje proizvajalcev v upravljalskih procesih in 
v procesih planiranja 

— v študij tujih tržnih pogojev in v inalizo zmožnosti za 
hitrejše prilagajanje slovenskega gospodarstva zahtevam sve 
tovnega trga, zlasti v tretjem svetu 

5. Racionalno zaposlovanje in dvig strokovne in samoupravne 
ravni delavcev v združenem delu 
Raziskave na tem področju bodo usmerjane v ugotavljanje 

možnosti za racionalno zaposlovanje ob upoštevanju specifič 
nih pogojev področij združenega dela in območij v Sloveniji, 
posebej manj razvitih in obmejnih. Pri Sam bo posebna skrb 
posvečena raziskavam za dvig produktivnosti in za tako za- 
poslovanje. ki bo v čim večji meri vključevalo, znanje v de- 
lovne procese. 

Raziskave za dvig strokovna in samoupravne ravnii delav- 
cev v združenem delu bodo obravnavale zlasti vprašanja us- 
merjanja V poklice, racionalne organizacije in metod izobra- 
ževanja ter kvalifikacije delavcev v združenem delu s študi- 
jem ob delu in permanentnim izobraževanjem na vseh ravneh 
študija. Pri tem bo posebna skrb usmerjena v raziskave za po- 
globitev marksistične vzgoje in usposabljanja delavcev za sa- 
moupravljanje. 

6. Izboljšanje življenjskih in zdravstvenih razmer 
Skrb za ohranitev zdravja delovnega človeka ter za učinko- 

vito zdravljenje in rehabilitacijo bolnika terja v naši družbi 
visoko strokovno raven vseh panog zdravstva. Zato predvide- 
vajo programi biomedicinskih raziskav povezovanje z drugi- 
mi, predvsem naravoslovnimi področji (biologijo, biofiziko, 
biokemijo, bioelektroniko) v obliki formiranja interdisoipili- 
narnifa skupin, ki so zmožne reševati tudi kompleksnejše ra- 
ziskovalne probleme. 

Te raziskave naj bi bile po eni strani usmerjene v sistema-, 
tičen študij organizacije, učinkovitosti, ekonomičnosti ter hu- 
manizacije vseh vidikov zdravstva in socialnega varstva, po 
drugi strani pa v proučevanje nacionalne patologije z vidika 
profilakse, detekcije, diagnostike, terapije in rehabilitacije. 

Na poseben način se v problem zdravja vključuje -vpraša- 
nje zdrave prehrane in zdravega okolja delavnega človeka, 
zaradi česar bo treba zagotoviti kompleksno interdisciplinar- 
no raziskovanje, ki bo povezalo nosilce raziskovalnega dala iin 
ustvarilo znanstveno osnovo za vrsto potrebnih družbenih 
ukrepov na tem področju. 

7. Raziskovanje nacionalne kulture 
Humanistične in zgodovinske vede bodo nadaljevale razi- 

skovanje tako slovenske kakor splošne Kulture in zgodovine 
(filozofija, jezik, umetnost itd.) in bodo tako prispevale naše- 
mu nacionalnemu samospoznavanju in samozavedanju, razšir- 
jale naše splošno duhovno obzorje, sodelovale pri nastajanju 
in utrjevanju nove socialistične kulture, omogočale orientacijo 
v aktualnem splošnem kulturno-zgodovinskem dogajanju S« 
razvoju humanističnih in zgodovtosiclb ved po svetu ter s teim 
ustvarjale pogoje za tvorno vključevanje tudi te sfere v med- 
narodno delitev dela. 

Za programiranje raziskovalnega dela na tem področju je 
odgovorna Raaiskovalna skupnost SRS in njene področne 
skupnosti, ki skrbijo za usklajevanje vse raziskovalne dejav- 
nosti v SR Sloveniji. 

8. Razvoj raziskovalnih dejavnost* 
Ob usmeritvi raziskovalne dejavnosti na realizacijo ciljev 

družbenega in gospodarskega razvoja je »ujno zagotoviti te- 
meljno raziskovalno delo in spremljanje dogajanja v svetovni 
znanosti na vseh področjih. Cilj tega sklopa raziskav je pred- 
vsem preverjanje temeljev, zagotavljanje učinkovite metodolo- 
gije in vzdrževanje stalnega razvoja m kvalitetne ravni zna- 
nja, kar vse je potrebno tudi za izbiro in prenos vrhunske teh- 
nologije v domače okolje in za vzgojo raziskovalcev. 

Te raziskave predstavljajo tudi prepotrebno podlago us- 
merjenim raziskavam, omogočajo razvojno orientacijo in so 
pogosto neposreden izvor aplikativno pomembenih rezultatov. 
Pri izbiri ožjih področij in problematike temeljnih raziskav 
je treba dati prednost tistim področjem, ki so: 

a) pomembna za razvoj drugih področij in ved 
b) pomembna za družbenopolitična m kulturni raz-voj 
c) pomembna za razvoj gospodarstva 
d) taka, da ob izrabi naših komparativnih prednosti omo- 

gočajo vrhunske znanstvene dosežke. 

V. POSEBNA DEJAVNOST RAZISKOVALNE SKUPNOSTI 
SLOVENIJE 

Premiki v raziskovalni politiki, ki so predvideni in katerih 
cilj je tesnejša navezava raziskovalnih prizadevanj in kon- 
kretno programov na družbeni plan razvoja oz. »ustvarjanje 
znanja za razvoj«, zahtevajo od Raziskovalne skupnosti Slove- 
nije, da izdela poseben program uresničitve razvojnega plana 
raziskovalne dejavnosti za srednjeročno obdobje. Osnovna po- 
stavka tega programa je konkretizacija nalog na vrsti podro- 
čij, ki sicer ne spadajo direktno v raziskovalno delo, predstav- 
ljajo pa pogoje njegovega razvoja in uveljavitve: 

— vzgoja in izobraževanje kadrov 
— uveljavljanje raziskovalnih rezultatov (publicistika, In- 

formiranje itd.) ter popularizacija znanosti 
— prenos dosežkov v prakso in uveljavljanje načel delitve 

ustvarjenega dohodka po vloženem delu :n sredstvih 



— pospeševanje inovacij ter vzpostavljanje raziskovalne, de- 
javnosti kot kansultantske dejavnosti na vseh področjih zdru- 
ženega dela 

— izmenjava znanstvenih informacij (znanstveni sestanki) 
ter izgradnja dokumentacijsko informacijskega sistema 

— investicijska dejavnost 
— razvoj infrastrukture. 

V istem smislu kot ostale interesne skupnost in z name- 
nom, da svojo dejavnost strokovno postavi, bo Raziskovalna 
skupnost Slovenije v tem obdobju financirala vrsto raziskav, 
katerih namen je spoznati speoifiko raziskovalne dejavnosti 
in izoblikovati izhodišča za raziskovalno politiko, pri čemer 
bo osnovna naloga, da se dosedanja parcialna spoznanja siste- 
mdzirajo in razvijejo v kompleksen sistem. 

VI. KVANTITATIVNA OPREDELITEV RAZVOJA RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V OBDOBJU 1!)7S—1980 

1976 1977 1978 1979 
1. DP v SRS (v mio)1 

2. verižni indeks realne rasti 
3. OVRD (v mio)2 

4. CVRD v % od DP 
5. % zbiranja v RSS 
6. sredstva v RSS (v mio)3 

7. sredstva v RSS v % od DP 
8. št. raziskovalcev 

dotok novih raziskovalcev v 
odtok raziskovalcev v % 
% priraščanja delovnih mest 
št. novih raziskovalcev 

1980 

9. dotok novih raziskovalcev v % 
10. 
lil. 
ia. 
18. sredstva na enega raziskovalca3 v 00 din 287 

77.543 

953,8 
1,33 
35% 
333,8 
0,52 
3331 
8,5 
3,0 
5 
269 

82.226 
106 
1.151,2 
1,40 
37% 
425,9 
0,57 
34185 
8,5 
4,1 
4 
2»1 
330 

87.950 
107 
1.398,4 
1,59 
40% 
559,4 
0,64 
3624 
8 
3,7 
4 
297 
386 

95.197 
108 
1.713,2 
1,80 
40 % 
685,3 
0,72 
3769 
8 
4,6 
3 
290 
455 

103.118 
108 
2.062,4 
2,0 
41 % 
845,6 
0,82 
3883 
8 
4,8 
2,8 
301 
531 

Oipomibe: 
1 na osnovi stalnih cen iz leta 1974 
1 CVRD — celotna vlaganja v raziskovalno dejavnost v SRS 
3 po stalnih cenah 1974 

1 vzeto je število fizičnih oseb, ki se ukvarjajo z raziskovalnim 
delom. Ker se nekateri med njimii le deloma ali občasno 
ukvarjajo z raziskovalno dejavnostjo, je ustrezajoč tull-time 
— ekvivalent znatno nižji 

1 po stalnih cenah 1974. 

Plan raziskovalne dejavnosti za leto 

I. IZHODIŠČA 

Plan raziskovalne dejavnosti za leto 1976 pomeni hkratno 
specifikacijo »Resolucije o družbenoekonomski politiki m raz- 
voju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976« (ESA 
389) ter konkretizacijo srednjeročnega plana raziskovalne de- 
javnosti (1976 do 1980), upoštevajoč dejstvo, da predstavlja 
prvo, izhodiščno leto njegove realizacije. 

II. TEŽIŠČE POLITIKE DRUŽBENOEKONOMSKEGA 
RAZVOJA SR SLOVENIJE V LETU 1976 

Resolucija o družbenoekonomski politiki in razvoju SR 
Slovenije posebej opredeljuje predvsem širšg osnovne cilje, 
h katerim bo težila politika v letu 1076: 

1. Uveljavljanje socialističnega samoupravljanja. 
2. Krepitev varnosti, neodvisnosti, družbene samozaščite 

in ljudske obrambe. 
3. Uresničevanje pogojev za postopno stabilizacijo in hi- 

trejši razvoj gospodarstva. 
4. Zagotavljanje pogojev za Skladnejši razvoj vseh podro- 

čij združenega dela in območij v SR Sloveniji. 

III. PRIORITETNE NALOGE RAZISKOVALNE POLITIKE 
V LETU 1976 

Upoštevajoč te cilje, ki so v celoti zajeti in upoštevani tudi 
v srednjeročnem planu raziskovalne dejavnosti v SR Sloveniji, 
lahko za naslednje leto postavimo naslednje prioritetne raz- 
iskovalne politike v letu 1976: 

1. Postavitev in uveljavitev tistih Ključnih raziskovalnih 
projektov, ki se najintenzivneje vključujejo v realizacijo za- 
stavljenih ciljev in konkretno prispevajo k raziskovanju in 
uveljavljanju sistema socialističnega samoupravljanja, krepitvi 
družbene samozaščite, uveljavljanju stabilizacijskih elementov 
gospodarjenja in skladnejšemu razvoju vseh območij in regij 
v SR Sloveniji, k razreševanju nalog, ki imajo poseben kon- 
kretno zgodovinski in nacionalni pomen ter krepitvi ustvarjal- 
nih procesov na vseh področjih raziskovalne dejavnosti. V 
skladu s tem bodo v skupnih raziskovalnih programih imeli 

1976 (ESA 491) 

prednost projekti za razvijanje domačih energetskih in suro- 
vinskih osnov, proizvodnje hrane, tehnološke' izboljšave, racio- 
nalizacija in zmanjševanje stroškov v proizvodnji in storitvah, 
obvladovanje prostorskih in socialnih razsežnosti razvoja SR 
Slovenije s poudarkom na zmanjševanje razvojnih, neskladij 
in na razvoj družbenoekonomskega in samoupravnega si- 
stema. 

2. Nadaljnji razvoj in uveljavljanje delovanja samouprav- 
nih interesnih skupnosti na raziskovalnem področju (občin- 
skih, področnih in Raziskovalne skupnosti Slovenije) v smislu 
uveljavljanja tistih načel načrtovanja, kriterijev selekcije, si- 
stema financiranja in organizacije izvajanja in vrednotenja do- 
sežkov raziskovalne dejavnosti, ki raziskovalno dejavnost de- 
javno vključujejo v združeno (Jelo ter z vnašanjem novega zna- 
nja,- znanosti in tehnologije v organizacijske, proizvodne m 
vzgojne procese pomenijo dolgoročen prispevek razvoja so- 
cialističnih odnosov v združenem delu k rasti produktivnosti 
ter večji racionalizaciji in s tem k stabilizaciji. Ta usmeritev 
naj že v letu 1976 pripomore, da se raziskovalna dejavnost ne 
bo več pojmovala kot element družbene potrošnje, temveč kot 
posebna oblika vlaganja v razvoj proizvodnih procesov in 
proizvodov ter oblik in sistemov organizacije 

3. Razvoj in uveljavitev sistema za hitrejše prenašanje in - 
uveljavljanje rezultatov raziskovalnega dela v praksi ter 
ustrezno komplementarno dopolnjevanje dosežkov domačih 
raziskav s selekcioniranim prenosom tujega znanja. V ta na- 
men se bodo raziskovalne skupnosti povezovale zlasti z Gospo- 
darsko zbornico SRS, z nastajajočimi dohodkovno soodvisni- 
mi reprodukcijskimi celotami in s samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi v gospodarstvu. 

4. Intenzivnejši razvoj tistih spremljevalnih dejavnosti m 
infrastrukturnih elementov raziskovalnega dela, ki pomenijo 
racionalizacijo in stimulacijo ustvarjalnosti v raziskovalnih 
procesih in ustrezno prilagoditev poslovanja raziskovalnih 
skupnosti. 

5. Okrepitev skrbi in možnosti za smotrno rast razisko- 
valnega kadra v sodelovanju z visokim šolstvom in razisko- 
valnimi organizacijami ter drugimi organizacijami združenega 
dela. 



IV. PROGRAMI PODROČNIH RAZISKOVALNIH 
SKUPNOSTI ZA LETO 1976 

V skladu s cilji politike družbenoekonomskega razvaja 
SR Slovenije v letu 1976 ter izoblikovanimi prioritetami raz- 
iskovalne politike za leto 1976 so področna raziskovalne skup- 
nosti izoblikovale konkretne programe financiranja, selekcio- 
niranja in spremljanja raziskovalnega dela v letu 1976 ter 
prenašanje njegovih rezultatov v prakso. Pri tem je uveljavlje- 
no načelo načrtovanja, ki zahteva, da v procesu planiranja 
raziskovalne dejavnosti izhajamo iz zahtev in potreb združe- 
nega dela m da se tem zahtevam prilagodijo tako raziskovalne 
kapacitete kot celoten sistem financiranja, selekcioniranja, sti- 
muliranja in usmerjanja raziskovalne dejavnosti. 

Področne raziskovalne skupnosti so svoje konkretne raz- 
iskovalne programe izdelale v neposrednem sodelovanju z 
uporabniki, Gospodarsko zbornico m asociacijami, občinskimi 
raziskovalnimi skupnostmi in drugimi dejavniki ter na osnovi 
sprejetega plana raziskovalne dejavnosti za obdobje 1976 do 
1080 in Resolucije o družbenoekonomski politika in razvoju 
SR Slovenije v letu 1976. Raziskovalni programi in natečaj za 
realizacijo so kot aneks sestavni del tega plana raziskovalne 
dejavnosti, , 

Pri tem se morajo raziskovalne organizacije intenzivno 
vključiti v vse produkcijske procese in prilagoditi svoje pro- 
grame potrebam združenega dela ter jih intenzivno usmeriti 
zlasti v reševanje naslednjih nalog: 

— določitev minimuma tehnične opremljenosti in produk- 
tivnosti delovnega mesta v kriterijih investiranja 

— pripravo ukrepov za stimuliranje intenzivnega razvoja 
in socialnega poslovanja 

— vzpodbujanje organizirane inovacijske in investicijske 
dejavnosti v celotnem procesu družbene reprodukcije 

— uveljavitev sistema materialnega ;n moralnega prizna- 
nja za dosežene uspehe, zlasti kadar gre za kreativno delo in 
inovacije 

— drugih nalog, ki jih kot prioritetne opredeljuje Reso- 
lucija o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije 
ter neposrednih nalogah v letu 1976. 

V. PROGRAM RAZISKOVALNE SKUPNOSTI SLOVENIJE 
ZA LETO 1976 

Leto 197.6 je leto, v katerem bodo raziskovalne skupnosti 
prvič mogle v celoti uresničevati politiko raziskovalne de- 
javnosti zasnovano na neposrednem skupnem delu uporabnikov 
in raziskovalcev. Leto 1976 je hkrati tudi prvo leto uresniče- 
vanja srednjeročnega načrta razvoja Slovenije in plana raz- 
iskovalne dejavnosti za to obdobje kot neločljivega dela vseh 
prizadevanj in naporov za skladen družbeni razvoj. 

Program Raziskovalne skupnosti Slovenije vsebuje za,to v 
letu 1976 izvajanje tistih nalog- za doseganje ciljev družbe- 
nega razvoja, ki so skupni več področnim in občinskim raz- 
iskovalnim skupnostim in ki po svojem pomenu in zahtev- 
nosti presegajo možnosti posameznih skupnosti. V tem smi- 
slu predstavlja program Raziskovalne skupnosti Slovenije 
skupni — vzajemni m solidarni program vseh delovnih ljudi 
Slovenije, združenih prek svojih organizacij združenega dela, 
krajevnih in drugih samoupravnih skupnosta v občinske in 
področne raziskovalne skupnosti. 

Program Raziskovalne skupnosti Slovenaj© predstavlja za,to 
po svojem konceptu dopolnilo programom raziskovalne dejavno- 
sti, ki jih sprejemajo delavci v organizacijah združenega dela m 
drugih samoupravnih skupnosti vokviru svojih razvojnih progra- 
mov in operativnih, oziroma poslovnih odločitev, bodisi samo- 
stojno, ali povezano v okviru občinskih in področnih razisko- 
valnih skupnosti. Ob tem zagotavlja program Raziskovalne 
skupnosti Slovenije osnovne možnosti tako za nadaljnji razvoj 
raziskovalne dejavnosti, kot tudi spoznanja, da je ustvarjanje 
novega znanja in sposobnost ustvarjalnega prenosa dognanj v 
družbeno prakso temeljni dejavnik pri dviganju produktiv- 
nosti dala, družbenem napredku in da more odločilno prispe- 
vati k sprostitvi ustvarjalnih sil delavcev v združenem delu, 
krepitvi naše duhovne neodvisnosti, ekonomske enakoprav- 
nosti in obrambne sposobnosti. 
5. 1. Organizacijska rast raziskovalnih skupnost: 

Raziskovalna skupnost Slovenije si bo v sodelovanju z ob- 
činskimi in področnimi raziskovalnimi skupnostmi v letu 1976 

prizadevala za nadaljnjo izgradnjo sistema samoupravnih inte- 
resnih skupnosti za raziskovalno delo ter za njihovo aktaivno 
vključevanje v skupščinski sistem občin in republike ter nji- 
hovo povezovanje z raziskovalnimi skupnostmi drugih repub- 
lik in pokrajin za opravljanje skupnih nalog. 

Izpopolnjevala in dograjevala bo svojo organiziranost 
tako, da bo o vseh zadevah iz njenega delokroga dosledno za- 
gotovljeno odločanje delavcev v organizacijah združenega dela 
uporabnikov in raziskovalcev. 

V letu 1976 bo zaživel sistem samoupravne kontrole t 
raziskovalnih skupnostih. Skupnost se oo skupaj z drugimi 
dejavniki v družbenopolitičnih skupnostih vključila v proces 
ustanavljanja sodišč združenega dela. 
5. 2. Raziskovalni program 

Na področju raziskovalnega dela bo Skupnost skupaj z 
občinskimi in področnimi raziskovalnimi skupnostmi organi- 
zirala raziskave, namenjene za uresničevanje naslednjih ciljev: 
1. Razvoj družbenoekonomskega in družbenopolitičnega si- 
stema. 
2. Racionalna izraba prostora kot komponenta družbenega 
razvoja. 
3. Racionalizacija in zadovoljevanje potreb po energiji im 
surovinah. 
4. Razvoj novih proizvodov in proizvodnih procesov. 
4i 1. Razvoj transportnih sistemov. 
4. 2. Proizvodi in procesi. 
4. 3. Povečanje in izboljšanje proizvodnje hrane. 
4. 4. Izboljšanje organizaoije proizvodnje in -ast produktiv- 
nosti 
5. Racionalnejše zaposlovanje in dvig strokovne in samo- 
upravne ravni delavcev v združenem delu. 
6. Izboljšanje življenjskih in zdravstvenih razmer. 
7. Raziskovanje nacionalne kulture. 
8. Razvoj raziskovalne dejavnosti — posebne temeljne ia»- 
iskave. 

Podrobni programi raziskav so obdelani v programih pod- 
ročnih raziskovalnih skupnosti. 

Pri izvajanju raziskav bo Skupnost z združenimi sredstvi 
zagotovila izvajanje temeljnih raziskav in metodoloških 
nalog, pri aplikativnih raziskavah bo zagotavljala za- 
četne faze skupnega pomena, pri zagotavljanju izva- 
janja nadaljnjih faz pa bo sodelovala z neposredno zaintere- 
siranimi sofinancerji preko občinskih ta področnih razisko- 
valnih skupnosti ter posamično. 
5. 3. Naloge na področju spodbujanja inovacijskih procesov 

Skupnost bo v letu 1976 na področju spodbujanja inova- 
cijskih procesov nadalje poglobila in razširila svoj program 
kreditiranja razvojnih raziskav, organizirala in nudila bo stro- 
kovno ter materialno pomoč pri oblikovanju in zaščita do- 
mačih izumov ter se vključila v proces snovanja in družbe- 
nega vrednotenja investicijskih odločitev v novo tehnologijo. 
a) Kreditiranje razvojnih raziskav in prenos raziskovalnih 
dosežkov v prakso 

Večletni napori za zagotavljanje tesnejše povezanosti raz- 
iskovalnega dela v raziskovalnih organizacijah in razvojnih 
prizadevanj gospodarstva se kažejo v deležu razvojnih raz- 
iskav, ka jih Skupnost kreditira m ki raste iz leta v leto. Po- 
zitivni učinki razvojne politike kreditiranja inovacijskih pro- 
cesov, ki jo izvaja skupnost v povezavi s poslovnimi bankami, 
narekujejo nadaljevanje in intenzifikacijo te dejavnosti. 
b) Strokovna pomoč in sofinanciranje izumiteljske dejavnosti 

Skupnost je v letu 1975 začela nuditi strokovno in miaite- 
rialno pomoč za uveljavljanje domače izumiteljske dejavnosti. 
Pri tem gre za dopolnjevanje raziskav, vezanih na konkretne 
izume, participacijo pri pravni zaščiti industrijske lastnine in 
podobno. Kriteriji na tem področju še niso dovolj izdelani nn 
Skupnost bo v letu 1976 oblikovala dolgoročnejši načrt za sti- 
mulacijo izumiteljske dejavnosti ter pri tem zlasti skrhala za 
neposredne stike med nosilci izuma in med organizacijami, ki 
morejo z uporabo izuma ustvariti gospodarski rezultat. Z nar 
gradami za raziskovalne dosežke in inovacije bo Skupnost 
skupaj z občinskimi raziskovalnima skupnostmi stimulirala 
nadaljnjo ustvarjalnost na tem področju. 
c) Sodelovanje pri strokovni verifikacija investicijskih pred- 
logov 

Potreba po vsestranski strokovni ter družbeni verifikaciji 
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investicijskih predlogov narekuje nalogo, da usposobimo ter 
aktiviramo razpoložljiva domači strokovni potencial, ki bi 
mogel kot rezultat organiziranega dela podajati kompleksne 
analize predlaganih večjih investicijskih načrtov, upoštevaje 
ekonomske, socialne, kulturne, tehnološke in ekološke krite- 
rije tako s stališča trenutnih potreb kot s stališča perspektiv 
razvoja. 

Na tem področju Skupnost doslej še ni organizirano de- 
lovala, v letu 1976 pa bo pripravila koncept svojega dolgoroč- 
nega programa na tem področju ter ga začela izvajati. 
5. 4. Raziskovalna infrastruktura 

Na področju raziskovalne infrastrukture bo Skupnost v 
letu 1976 zagotavljala delovanje raziskovalnih naprav, knjižnic, 
dokumentacijskih centrov in računalniških zmogljivosti, ki so 
namenjene potrebam širših skupin interesentov. Temelj poli- 
tike ustvarjanja in delovanja raziskovalne infrastrukture je 
racionalizacija vlaganj v raziskovalno dejavnost in ustvarjanje 
kvalitetnega servisa organizacijam raziskovalcev ter intere- 
sentov ob cenah, ki bodo spodbujale uporabo sodobnih raz- 
iskovalnih metod ter dosežkov. 

V okviru te politike bo Skupnost posvetila posebno po- 
zornost integraciji informacijskih sistemov, zagotavljanju ra- 
čunalniških zmogljivosti raziskovalnim organizacijam, na pod- 
ročju družboslovja pa organiziranemu zbiranju in znanstveni 
obdelavi gradiva iz naše sodobne zgodovine. 
5. 5. Sofinanciranje znanstvenega tiska in znanstvenih se- 
stankov 

Na področju znanstvene publicistike sofinancira Skupnost 
predvsem periodični tisk in s tem omogoča predstavljanje do- 
sežkov raziskovalnega dela širši strokovni javnosti. To dejav- 
nost bo Skuponst nadaljevala tudi v letu 1976, pri čemer ne 
bo stimulirala povečanja obsega znanstvene periodike, temveč 
skrbela predvsem za njeno kvalitetno raven. 

Prav tako bo Skupnost skrbela za primerno raven znanst- 
venih sestankov in za racionalnost na tem področju. 
5. 6. Naloge Skupnosti na področju kadrovske politike 

Na področju kadrovske pblitike bo Skupnost nadaljevala 
začetne akcije štipendiranja podiplomcsv in kandidatov iz 
prakse ter bo z drugimi stimulativnimi ukrepi spodbujala iz- 
menjavo kadra med raziskovalnimi, vzgojnimi in drugima de- 
lovnimi organizacijami. 

V letu 1976 bo Skupnost intenzivirala svoje sodelovanje 
pri usmerjanju in financiranju podiplomskega študija, pred- 
vsem z zagotavljanjem njegove raziskovalne baze. Pri tem bo 
tesno sodelovala z izobraževalnimi ter drugimi zainteresira- 
nimi samoupravnimi interesnimi sikupnostmi 

V okviru vseh večjih raziskovalnih projektov in nalog bo 
vključena sistematična skrb za razvoj raziskovalnega kadra. 

Skrb za raziskovalni naraščaj se kaže v sodelovanju Skup- 
nosti pri akcijah, kot so gibanje znanost mladini, tekmovanjih 
mladih fizikov, mladinskih znanstvenih taborih ter pri sofi- 
nanciranju poljudno znanstvenega tiska. Z letom 1976 se bo 
Skupnost v sodelovanju z drugimi samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi močneje angažirala tudi pri oblikovanju program- 
ske zasnove mladinskega tiska in tako težila k oblikovanju 
ustreznejše družbene klime za vrednotenje raziskovalnega dela 
in znanja sploh. 
5. 7. Politika investiranja 

V letu 1076 kot v prvem letu izvajanja načrta srednjeroč- 
nega razvoja se bo Skupnost močneje kot doslej zavzela za in- 
tenzivnejše in smotrno investiranje na raziskovalnem pod- 
ročju. 

Pri tem bo še naprej v dosedanjem realnem obsegu zago- 
tavljala raziskovalnim organizacijam kredite za nabavo razisko- 
valne opreme in financirala nabavo raziskovalne opreme za 
potrebe podiplomskega študija, bistveno pa bo povečala svoja 
vlaganja za izvajanje načrtov investicij v nadaljnjo izgradnjo 
raziskovalnih kapacitet po sklepih svoje skupščine. Pri tem 
se bo zavzemala za oblikovanje srednjeročnega programa in- 
vestiranja, v letu 1976 pa bo zagotavljala svoja sredstva pred- 
vsem za nadaljevanje in dokončanje že sprejetih investicijskih 
načrtov in za kar najhitrejše aktiviranje že vloženih sredstev. 

Skupnost bo še vnaprej vse svoje investicijske programe 
izvajala v povezovanju in s sodelovanjem posameznih organi- 
zacij združenega dela, njihovih združenj ter z drugimi samo- 
upravnimi interesnimi skupnostmi. 

5. 8. Medrepubliško in mednarodno sodelovanje 
Na področju medrepubliškega sodelovanja bo Skupnost v 

letu 1976 sodelovala pri nadaljnji izgradnji sistema poveza- 
nosti z raziskovalnimi skupnostmi drugih socialističnih re- 
publik in socialističnih avtonomnih pokrajin v okviru odbora 
za koordnaoijo znanosti in tehnologije v SFRJ ter prevze- 
mala svoj del skupnih nalog. Pni tem se bo angažirala pred- 
vsem za oblikovanje koordiniranih projektov, ki jih bodo 
raziskovalne skupnosti v Jugoslaviji izvajale in financirale 
vtsaka na svojem področju. 

Posebno skrb bo Skupnost posvetila izmenjava informacij 
o raziskovalnih programih in dosežkih ter se zavzela za izme- 
njavanje strokovnjakov tako pri raziskovalnem delu kakor 
tudi pri ocenjevanju raziskovalnih programov in rezultatov. 

Skupaj z drugimi raziskovalnimi skupnostmi bo nadalje- 
vala skupne akcije na področju informatike, znanstvenega 
tiska, znanstvenih sestankov in pri mednarodnih akcijah. 

V letu 1976 bo skupnost še posebej aktivna tudi pri orga- 
nizacijskih vprašanjih medrepubliškega sodelovanja, saj pre 
vzema predsedstvo odbora za koordinacijo znanosti in tehno- 
logije v SFRJ. 

Na mednarodnem področju bo Skupnost še nadalje oprav- 
ljala svoje naloge, ki slede iz sprejetih mednarodnih obvez- 
nosti v okviru znanstvenega in tehniškega sodelovanja Jugo- 
slavije z drugimi državami ter bo oblikovala svoje mednarod- 
no vezane programe kot del dogovorjene raziskovalne poli- 
tike, sprejete v skupščini Skupnosti in temelječe na načelih, 
ki opredeljujejo mednarodno politiko Jugoslavije kot ne- 
uvrščene socialistične države, pobudnice za enakopravne med- 
narodne odnose in za hitrejši razvoj manj razvitega sveta. 

V tem smislu si bo Skupnost prizadevala zlasti: 
— za poglobitev sodelovanja z državami v razvoju in z 

neuvrščenimi 
— za krepitev evropskega znanstvenega sodelovanja v 

duhu sklepov konference v Helsinkih 
— za uveljavitev naše znanstvene misli v svetu 
— za kritični in selekativni prenos znanja iz tujine 
— za sodelovanje s tujimi partnerji na področjih skup- 

nega interesa. 
Pri izvajanju svojih nalog na mednarodnem področju bo 

Skupnost posebej tesno sodelovala z upravnimi organi za 
mednarodne odnose republike in federacije ter v okviru svo- 
jih pristojnosti in odgovornosti zagotavljala dosledno spošto- 
vanje družbenopolitične skupnosti in njene varnosti. 
5. 9. Povezovanje in sodelovanje z družbenopolitičnimi organi- 

zacijami, družbenopolitičnimi skupnostmi in samouprav- 
nimi interesnimi skupnostmi 

Skupnost bo tudi v letu 1076 sodelovala z družbenopolitič- 
nimi organizacijami, družbenopolitičnimi skupnostmi v okvirih 
in po načelih, ki jih določajo družbeni dogovori, samouprav- 
ni sporazum o ustanovitvi in delovanju skupnosti ter statut 
skupnosti. 

Pri tem se bo Skupnost zavzemala predvsem za: 
— uveljavljanje raziskovalnega dela in aplikacijo rezul- 

tatov raziskaiv kot delovne metode pri reševanju nalog, ki 
slede iz razvojnih programov posameznih organizacij 

— za dogovore o skupnem programiranju in financiranju 
raziskav za potrebe uporabnikov, pri čemer naj bi bili part- 
nerji predvsem občinske in področne raziskovalne skupnosti 
ter ustrezne samoupravne interesne skupnosti ali asociacije v 
gospodarstvu in družbenih dejavnostih 

— za dogovore pri obravnavanju vseh vprašanj, ki so 
skupna več samoupravnim interesnim skupnostim in njihovo 
reševanje v smislu skupnih interesov. 
5. 10. Informiranje o delu skupnosti 

Skupnost bo tudi v letu 1076 nadaljevala z mesečnim iz- 
dajanjem revije »Raziskovalec«, kot glasila vseh raziskovalnih 
skupnosti. Glasilo bo seznanjalo uporabnike in raziskovalce z 
delom skupnosti in z njenimi nalogami, poročalo bo o delu 
raziskovalnih organizacij ter o nalogah, ki jih pred nje po- 
stavljajo uporabniki. Pri tem bo »Raziskovalec« sodeloval z 
glasili Gospodarske zbornice, bank in drugih asooiacij. 

»Raziskovalec« bo svoje bralce seznanjal z novica,mi s 
področja raziskovalne dejavnosti doma in na tujem. 

Poleg svojega glaisila bo Skupnost nadaljevala z izdaja- 
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njem letnega poročila, po potrebi pa še drugih občasnih pu- 
blikacij. 

Občasno bo Skupnost poročala o dela raziskovalnih skup- 
nosti preko sredstev javnega obveščanja, po potrebi pa bo z 
aktualnimi nalogami seznanjala člane tudi s posebnimi okrož- 
nicami ali bilteni. 
5. 11. Strokovna služba 

Strokovna služba se mora v letu 1976 organizirata v stro- 
kovni servis raziskovalnih skupnosti za opravljanje skupnih, 
analitično st-TOkovnih, administrativnih ter finančno tehničnih 
nalog na način, določen s samoupravnimi sporazumi in s 
statuti. 

V službi bo treba zasesti sistemizarana delavna mesta in 
jo tudi tehnično ustrezno opremiti. 

Služba bo pri izvajanju svojih nalog sodelovala s službami 
ustreznih upravnih organov, Zavoda SRS za mednarodno znanst- 
veno, tehnično in kultumoprosvetno sodelovanje, Gospodarske 
zbornice Slovenije in Zveze, raziskovalnih organizacij Sloveni- 
je, pri čemer si bo prizadevala za povezovanje, delitev in 
racionalno organizacijo dela služb za raziskovalno dejavnost 
v Sloveniji. 
5. 12. Kvantitativna opredelitev programa RSS 

Na osnovi usmeritev Raziskovalne skupnosti Slovenije in 
področnih raziskovalnih skupnosti za program v letu 1976, 
srednjeročnega programa raziskovalne dejavnosti ter sprejete 
metodologije dogovarjanja o skupni porabi je strokovna služ- 
ba RSS pripravila naslednje izhodišče za kvantifikacijo pro- 
grama. 

V tabeli I. navajamo najprej kvantifikacijo raziskovalnega 
programa za leto 1975, pri čemer smo upoštevali porazdelitev 
med cilje raziskovalne dejavnosti, kot jih daje predlog sred- 
njeročnega programa, ter sklepe izvršilnega odbora RSS, spre- 
jete na osnovi sklepa skupščine o usmerjanju sredstev v letu 
1975 (stolpec 1). 

Naslednji stolpec prikazuje vrednosti programa 1975 pove- 
čane za 6,5 %, kolikor znaša predvideno povečanje cen do 
konca leta 1975, v primerjavi s povprečjem leta 1975. 

Stolpec 3 podaja faktor povečane aktivnosti pri posamez- 
nih ciljih raziskovalne dejavnosti. Ta faktor je 1,2 pri ener- 
getiki in surovinah, 1,1 pri razvoju družbenopolitičnega si- 
stema, pri prometnih raziskavah ter pri proizvodnih procesih 
ter 1,05 pri vseh ostalih. Ti indeksi rasti skušajo tudi kvanti- 
tativno opredeliti prednostne naloge, vsndar še ne morejo 
predstavljati končne usmeritve in so predlagani kot orienta- 
cija le za prve razprave. 

Zadnji stolpec daje izhodiščno vrednost programa za leto 
1976 kot produkt valorizirane vrednosti programa leta 1975 
z usmeritvenimi faktorji. 

Projektni sveti in področne raziskovalne skupnosti bi mo- 
rale v nadaljnjem postopku preverita, koliko se te izhodiščne 
kvantifikacije ujemajo z njihovimi programi. 

Kvantifikacije v tej in drugih tabelah so torej le indika- 
tivne. O dokončni kvantifikaciji bo odločala skupščina ob 
sprejemu finančnega načrta skupnosti za leto 1976. 

Tabela I. 

št. Raziskovalni program 
Vrednost 

1975 
Valorizira- 

na vrednost Faktor Vrednost 
1976 

1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.2. 
4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
5. 
6. 
7. 

Razvoj družbenoekonomskega in družbenopolitičnega sistema 14,53 
Racionalna izraba prostora kot komponenta družbenega razvoja 8,30 
Racionalizacija in zadovoljevanje potreb po energiji in surovinah 
Energetika 
Surovine o m 
Razvoj transportnih sistemov 2.00 

Proizvodi in procesi 4^34 
Povečanje in izboljšanje proizvodnje hrane 17,49 
Izboljšanje organizacije proizvodnje in rast produktivnosti 4,39 
Izboljšanje življenjskih in zdravstvenih razmer 21,62 
Raziskovanje nacionalne kulture 5,95 
Razvoj raziskovalne dejavnosti — posebne temeljne raziskave 17,40 

15,47 
8,83 

41,94 
53,14 
2,13 

52,54 
18,63 
4,68 

23,03 
6,34 

18,53 

1,1 
1,05 

1,20 
1,20 
1,1 
1,1 
1,05 
1,05 
1,05 
1,05 
1,05 

17,02 
9,27 

50,32 
63,77 
2,34 

57,79 
19,56 
4,91 

24,18 
6,66 

19,46 

Skupaj: 230,30 245,26 1,12 275,28 

Za ugotovitev sredstev, ki jih potrebujemo za izvedbo ra- 
zikovalnega programa v letu 1976 moramo napraviti naslednji 
izračun: 

Vrednost raziskovalnega programa, ki bo izve- 
den v letu 1976 (prenešene obveznosti) 135,9 
40 % vrednosti raziskovalnega programa 1976 
(0,4x275,28) — za tekoča izplačila 110,1 

Skupaj: 246,0 

V tabeli II (glej str, 32) je podan indikativni izračun po- 
stavk finančnega načrta za leto 1976. Tudi tu je uporabljena 
ista metodologija. Namesto faktorja (stolpec 3) je ponekod 
podana potreba po dodatnih sredstvih (stolpec 4). 

V izračunih so zaradi skladnosti s plani drugih skupno- 
sti upoštevane predvidene cene 31/12-75, ki so po sprejeti 
metodologiji Zavoda za družbeno planiranje računane s fak- 
torjem 1,065 na povprečne cene 1975. Ta metodologija ne po- 
daja realnega gibanja cen na vsakem področju in daje za 
ceno raziskovalnega dela prenizko valorizacijo. 

Sredstva Raziskovalne skupnosti Slovenije brez prispev- 
ka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela so zna- 
šala v letu 1975 52,7 mio din. Predvidevamo, da bodo v letu 
1976 ta sredstva znašala 68,4 mio din, kar je za 29 odst. več 
kot v lanskem letu. 

Iz prispevka TOZD bi potrebovali za uresničenje zgornje- 
ga programa torej 

452,4 mio din 
— 68,4 mio din 

384,0 mio din 

Vsota teh prispevkov je za 32 odst. večja kot v lanskem 
letu. 

V zgornjih izračunih niso upoštevana sredstva za izvaja- 
nje nekaterih nalog, ki naj bi jih prenesli iz splošne v skup- 
no porabo. Te naloge so: 
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Tabela III 

v mio din 
1. Fulbrightov program 
2. Primanjkljaj zavoda RTV Ljubljana 
3. Dejavnost Zavoda za mednarodno znanstveno, 

prosvetno kulturno in tehnično sodelovanje 
4. Program geoloških raziskav v zvezi 

z geološko karto 
8. Dejavnost jugoslovanskega bibliografskega 

instituta 
6. Mladinski tisk 
7. Investicije v raziskovalno dejavnost 

Skupaj: 

0,1 
1,3 

1,8 

5,0 

0,5 
1,0* 
4,0 

13.7 

* vključeno tudi v točki 5, poglavje III. 

Prav tako moramo zagotoviti še sredstva za morebitne 
nove naloge, za katere so bile dane pobude. Te nove naloge 
so zbrane v tabeli IV. 

Tabela IV 

v mio din 
1. Nadaljnja izgradnja računalniških zmogljivosti 
2. Center za proučevanje upravljanja podjetij 

v javni lastnini 
3. Gradnja polindustrijskih naprav za predelavo 

sekundarnih surovin 
4. Povečana vlaganja v informacijske centre 
5. Mladinski tisk 

5,0 

0,5 

5,0 
3,0 
1,0* 

Skupaj: 

vključeno hkrati v tabeli III in IV. 

14,5 

Sklepi o tem, katere naloge iz tabele III. oziroma IV. 
naj bi Raziskovalna skupnost v letu 1975 začela izvajati, še 
ruso bili sprejeti. Prav tako še ni odločitve o tem, za katere 
naloge se izvede prenos ustreznih sredstev iz splošne v skup- 
no porabo 

Tabela H 

k P 
i? 

— 246,0 

— 27,3 

46,0 49,0 1,20 — 58,8 

1. Program raziskav 
po tabeli I. 172,4 183,6 1,34 

2. Raziskovalni program 
SAZU 23,3 24,8 1,10 

3. Kreditiranje razvojnih 
raziskav in prenosa raz. 
dosežkov v prakso 

4. Raziskovalna 
infrastruktura 20,7 21,8 
Skupaj raziskave: 262,4 279,2 

5. Investicije v opremo 8,7 9,3 
6. Znanstveni tisk 6,0 6,4 
7. Znanstveni sestanki 1,9 2,0 
8. Mednarodno sodelovanje 1,5 1,6 
9. štipendije in kadri 11,6 12,4 

10. Podiplomski študij 2,0 2,1 
11. Kreditiranje investicij 

— oprema 21,0 22,4 
12. Večje investicije 5,0 5,3 
13. Informacijski center 2,5 2,7 
14. Poslovni stroški 

skupnosti 5,0 5,3 
15. Strokovna služba 8,5 9,1 
16. Nagrade — SBK 1,2 1,3 
17. Rezerva — ostalo 5,4 5,8 

1,00 

1,20 

1,10 
1,05 
1,00 
1,10 

— 4,0 
1,28 — 
1,00 — 
1,00 — 
1,00 — 
1,10 — 
1,10 — 
1,40 — 

25,8 
357,9 

9.3 
6.4 
2,0 
.1.6 

13,6 
2,9 

— 22,4 
4,7 10,0 
— 3,2 

— 5,8 
— 9,6 
— 1,3 
— 6,4 

Skupaj: 344,7 364,9 1,24 452,4 

IZ DELA DELEGACIJE SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

V ZBORU REPUBLIK IN POKRAJIN 

SKUPŠČINE SFRJ: 

Poročilo o delu na usklajevanju osnutka resolucije o skupni politiki ekonom- 

skega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976 

1. Delegacija Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin je bila s sklepi Zbo 
ra združenega dela in Zbora 
občin Skupščine SR Slovem 
je zavezana, da po končanem 
postopku usklajevanja osnut 
ka resolucije za leto 1976 po 
da o svojem delu poročilo o 
uresničevanju pripomb, pred 
logov in stališč, ki so jih 
zbori Skupščine SRS sprejeli 
na svojih sejah 3. 12. 1975. 

2. Po predhodnem dogovoru 
v Skupščini SFRJ, ob enaki 
zahtevi skupščin republik in 
pokrajin, je Zvezni izvršni 
svet kot predlagatelj dostavil 
osnutek resolucije dovolj zgo- 

daj, da je v republikah in 
pokrajinah lahko potekala (za 
razliko od leta 1974 za reso- 
lucijo o ekonomski politiki 
za leto 1975) dogovorjena or- 
ganizirana akcija njenega toi 
mačenja in presojanja v or 
ganizacijah združenega dela in 
družbenopolitičnih skupno- 
stih. Po dogovoru med Skup- 
ščino SRS, Izvršnim svetom 
Skupščine SR Slovenije, Re- 
publiškim svetom Zveze sin- 
dikatov Slovenije, Gospodar- 
sko zbornico Slovenije in Re- 
publiško konferenco SZDL 
Slovenije so bile organizira- 
ne razprave o osnutku reso- 
lucije v vseh občinskih skup- 

ščiioah, v številnih organi- 
zacijah združenega dela na 
nivoju konferenc delegacij, 
skupaj s političnim aktivom 
in poslovodnimi organi. Na 
osnovi tako zbranih pripomb, 
predlogov in stališč, po raz- 
pravi v delovnih telesih zbo- 
rov Skupščine SRS in na pod- 
lagi pripravljenega gradiva 
Izvršnega sveta skupščine SRS 
so zbori na sejah 3. 12. 1975 
sprejeli vrsto načelnih pri- 
pomb oziroma stališč in dali 
konkretne predloge za izbolj- 
šanje vsebine resolucije. De- 
legacija naj bi jih v postop- 
ku usklajevanja v največji 
možni meri uveljavila. 

3. Usklajevalni postopek v 
odborih Zbora republik in 
pokrajin se je začel 11. 12. 
in je s krajšimi presledki 
trajal vse do seje zbora re- 
publik in pokrajin 24. 12. 
1975, na kateri je bil sprejet 
predlog resolucije in obseg 
proračuna federacije (v Zve- 
znem zboru Skupščine SFRJ 
pa je bil istega dne sprejet 
zakon o proračunu federaci- 
je za leto 1976 in zakon o 
izvršitvi proračuna za leto 
1975). 

Ves ta čas je delegacija v 
prostorih Skupščine SFRJ 
sproti preverjala, konkretizi- 
rala in se dogovarjala glede 



stališC oziroma glede amand- 
majev k osnutku resolucije. 

4. Za letošnji usklajevalni 
postopek so bile značilne ne- 
katere pomembne okoliščine, 
ki so v končni posledici bi- 
stveno vplivale na sprejeto 
resolucijo o skupni politiki 
ekonomskega in socialnega 
razvoja Jugoslavije v letu 
1976, in sicer: 

— sprejemanje je potekalo 
brez ustreznih sistemskih za- 
konov, za katere je bil rok 
njihovega sprejemanja po- 
daljšan do 31. 12. 1976. Pri 
tem je zlasti pomembno, da 
še ni sprejet zakon o siste- 
mu družbenega planiranja; 

— z letom 1976 se je pri- 
čelo novo srednjeročno raz- 
dobje. Resolucijo za leto 1976 
se je sprejemalo, ko še ni 
bilo srednjeročnega plana za 
to razdobje. 

Z ekonomsko politiko za 
leto 1976 se je torej moralo 
reševati vrsto problemov (za- 
časno), katerih reševanje bi 
moralo biti urejeno s sistem- 
skimi zatoni in novim sred- 
njeročnim planom. 

Vsi ti razlogi so pogojevali 
določeno vzdušje med dele- 
gaciiami republik in pokra- 
jin, ki se je izražalo, na pri- 
mer, v mnenjih, da v uskla- 
ieva.lnem postopku ne kaže 
biti preveč vztrajen, da bi 
se moralo skupen dogovor 
o ekonomski in socialni poli- 
tiki v letu 1976 doseči čim- 
prej (v vsa.kem primeru do 
konca leta 1975), da bi si 
tako zagotovili ustrezen čas 
in pogoie za reševanje drugih 
pomembnejših nalog in pro- 
blemov. V tem poeledu je 
b'lo stališče delegacije Skup- 
ščine SR Slovenije, da naj 
bi resoluciia za leto 1976 — 
ne elede na vse ostale okoli- 
ščine — kolikor je le mogo- 
če vsebovala sistemske re- 
šitve, ki so bile politično že 
doffovoriene med reoublika- 
mi in pokra.iinami. čeprav še 
niso zakonsko resruVrane. 

5. V prvem delu usklaje- 
vanja je motilo tudi stališče 
Zveznega izvršnega sveta, da 
naj se najprei uskladijo in 
dogovorijo delegacije repub- 
lik in pokraiiin med seboj, 
nakar bo ZIS zavzel stališče 
do takih dogovorov oziroma 
opredelil politiko do posa- 
meznih vprašanj in proble- 
mov. Očitno je bilo, da je 
bila v tem izražena nekdanja 
pozicija tega politično-izvr- 
šilnega organa. Temu so se 
vse delegacije zoperstavile in 
do^s'e, da so predstavniki 
ZIS sodelovali kot enakopra- 

ven, deveti partner, v uskla- 
jevalnem postopku. 

Iz teh razlogov je v prvem 
delu motila tudi predvidena 
procedura — Zvezni izvršni 
svet do polovice usklajevalne- 
ga postopka ni opredelil svo- 
jega odnosa do pripomb skup- 
ščin in pokrajin, ki so jih 
Zboru republik in pokrajin 
posredovale s svojimi sklepi 
o soglasju. 

Druge delegaoije pa je na 
pričetku usklajevalnega po- 
stopka motilo dejstvo, da so 
bila podana opisno samo sta- 
lišča., pripombe in predlogi 
Skupščine SR Slovenije, do- 
čim so vsi ostali v svojih 
sklepih o soglasju posredova- 
li predloge k posameznim de- 
lom resolucije v amandmaj- 

Stališča skupščin republik 
in pokrajin so bila v tem po- 
gledu dokaj izenačena, iden- 
tična s predlogi, pripombami 
in stališči Skupščine SRS in 
kot taka v glavnem uveljav- 

Sprejeta končna ocena go- 
spodarskih gibanj za ' leto 
1975 in tendenc, ki se pre- 
našajo v leto 1976, je v re- 
soluciji stvamejša, kot pa je 
bila predložena v osnutku. 
V sprejeti resoluciij je do- 
polnjeno, da sta se uresni- 
čila dva pomembna cilja, 
zmanjševanje rasti cen in 
zmanjševanje deficita v pla- 
čilni bilanci, s poudarkom, 
da so bili ti uspehi doseženi 
z zmanjševanjem prometnega 
davka, z administrativnimi 
predpisi in restriktivnimi 
ukrepi, ki niso biil zasnova- 
ni na ustavnih vsebinskih 
spremembah, na strukturi 
proizvodnje, na osnovi rasti 
produktivnosti dela in uspeš- 
nejšega gospodarjenja, kot 
trajnih izvorov gospodarske 
stabilnosti. 

Usklajena je bila ocena, da 
ukrepi, sprejeti koncem leta 
1974 in spomladi leta 1975 
niso bili zadostni in ustrezni, 
da bi vplivali in spremenili 
neustrezna gibanja v izvozu. 
Trgovinski deficit je naraščal 
in dobil zaskrbljujoč obseg 
in strukturo. Zato so se spre- 
menila razmerja v plačilni 
bilanci in poslabšali so se 

ski obliki (razen načelnih 
pripomb). Zato je delegacija 
oblikovala amandmaje. 

Potrdila se je pozitivna 
praksa, ki je bila sprejeta na 
predlog slovenske delegacije, 
da so v njenem delu v us- 
klajevalnem postopku ves 
čas zasedanja z njo sodelo- 
vali predstavniki politično iz- 
vršilnih in upravnih organov 
iz SR Slovenije. 

Da bi omogočili kar naj- 
boljši razvid o pripombah, 
predlogih in stališčih Skupšči- 
ne SR Slovenije, ki jih je 
njena delegacija uveljavila v 
usklajevalnem postopku, jih 
podajamo v zaporedju, kot 
so navedene v sklepu o so- 
glasju Skupšične SR Sloveni- 
je k osnutku resolucije. 

ljena. 
Ta stališča Skupščine SR 

Slovenije je delegacija uve- 
ljavila skozi njihovo konkreti- 
zacijo k posameznim poglav- 
jem osnutka resolucije. 

pogoji za povečano rast pro- 
izvodnje. velik del blaga za- 
radi visokih cen ni našel kup- 
cev ne doma ne v tujini 
ter so se zaloge povečale. 
Vse to je vplivalo na upada- 
nje rasti proizvodnje. 

Usklajena je bila ocena, 
da je bila kmetijska proiz- 
vodnja nižja od predvidene 
zaradi neugodnih klimatskih 
razmer, nerešenih problemov 

Delegacija se je v tem delu 
osnutka resolucije v smislu 
sprejetih stališč Skupščine 
SR Slovenije zavzemala, da 
bi naj izpadli vsi v osnutku 
navedeni cilji, kd so predvide- 
ni za daljše obdobje in ne 
samo za leto 1976, zlasti zato. 
da ne bi z njimi vnaprej do- 
ločili prioritet za srednjeroč- 
ni plan do leta 1980. 

Delegacije skupščin repub- 
lik in pokrajin ter Zvezni iz- 
vršni svet so se sporazumeli, 
da je ustrezno opredeliti le 
cilje, ki pridejo v poštev za 
uresničitev v letu 1976 (in ki 
so morda nesporni tudi za 
celotno srednjeročno obdobje 

v živinoreji, zaradi nezadovo- 
ljive organiziranosti in samo- 
upravne povezanosti v agrar- 
ni proizvodnji in živilski in- 
dustriji. 

Za investicijsko dejavnost 
v preteklem letu je bilo ugo- 
tovljeno, da je bila pretira- 
no zasnovana na povečanem 
zadolževanju, predvsem v tu- 
jini, na nezagotovljenih sred- 
stvih in da ni bila dovolj us- 
merjena k prioritetnim de- 
javnostim. 

V oceni gospodarskih gi- 
banj za preteklo leto je pri. 
šotna tudi ugotovitev, da sta 
se splošna in skupna poraba 
gibali preveč neodvisno od 
gospodarskih gibanj, da ob- 
stoja razkorak med obveznost, 
mi organizacij združenega de- 
la in njihovimi materialnimi 
možnostmi, da še vedno ob- 
stoja potreba in zahteva po 
razbremenjevanju gospodar, 
stva. Ustavno konstituiranje 
samoupravnih interesnih sku. 
pnosti poteka prepočasi, sa- 
moupravno odločanje delav- 
cev v združenem delu o splo. 
šni in skupni porabi pa se 10 
težko uveljavlja. 

V takih razmerah so tudi 
manj razvite republike in Ko- 
sovo v Jugoslaviji dosegale 
nižjo stopnjo rasti družbene- 
ga proizvoda od planiranega, 
čeprav je še vedno za 24 % 
višja od povprečja, dosežene- 
ga v Jugoslaviji. 

Usklajena je bila tudi oce- 
na, da je organiziranje in po- 
vezovanje OZD na osnovi us- 
tavnih določil .težaven in dol. 
goročen proces, da pa je bilo 
tudi premalo naporov v tej 
smeri in da zato prepočasi 
uresničujemo ustavne pravi- 
ce delavcev v združenem de- 
lu o samoupravnem urejanju 
odnosov v družbeni repro- 
dukciji. 

do leta 1970) in pa cilje, ki 
so bili določeni v sprejetem 
dokumentu o skupni politiki 
dolgoročnega razvoja Jugo- 
slavije do leta 1985, in sicer: 

— politika stabilizacije, ki 
naj omogoči skladnejši raz- 
voj proizvajalnih sil in lcrepi 
konkurenčno sposobnost na- 
šega gospodarstva v medna- 
rodni menjavi; 

— takšna rast in struktura 
gospodarstva, ki bo zagotav- 
ljala materialne pogoje za 
nadaljnji razvoj in ki bo 
zasnovana predvsem na kva- 
litetnih faktorjih gospodar, 
jenja; . 

— zadržati je treba sedanjo 

A. Načelna stališča in pripombe 

B. Konkretne pripombe in predlogi 

1. Cilji razvojne politike v letu 1975 in 
njihova realizacija 

2. Temeljni cilji in smeri razvojne politike 
v letu 1976 
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stopnjo zunanje likvidnosti 
tako, da bo deficit v plačilni 
bilanca letos nekoliko manjši 
kot v lotu 1975; 

— zagotoviti hitrejši razvoj 
manj razvitih republik in po- 
krajin kot bo jugoslovansko 
poprečje; 

— pospešiti je treba ustav- 
no preobrazbo in čimprej 
zgraditi gospodarski sistem. 

Vsd ta oilji so usklajeni tudi 
s cilji v sprejeti resoluciji o 
ekonomski politiki SR Slove- 
nije v letu 1976. 

Kot osnova ekonomske po- 
litike je bila sprejeta rešitev, 
da bo družbeni proizvod ra- 
sel po stopnji 5,5 %, industrij- 
ska proizvodnja po stopnji 
okoli 6 %, kmetijska proizvod- 
nja okoli 4 %, zaposlenost 
okoli 3 % teir da bo skupna 
finalna poraba nižja od rasti 
družbenega proizvoda. V to 
je vgrajen limit deficita pla- 
čilne bilance v znesku 1 mi- 
lijarde dolarjev. Izvoz naj 
bi rasel po stopnji 6,5 %, 
uvoz po stopnji 3 %, uvoz re- 
produkcijskega materiala pa 
bđ rasel po stopnji,3,5 %. 

Predlog Skupščine SR Slo- 
venije, da je treba zavrniti 
predvideno varianto trimeseč- 
nega balansiranja in ukrepa- 
nja v gospodarskih gibanjih 
na ključnih področjih (izvoz 
— uvoz, plačilna bilanca, ele- 
menti, kreditno—monetarne 
politike, anticipirana potroš- 

tujino 

V konkretnih pripombah 
Skupščine SR Slovenije je bi- 
la kot ena temeljnih postav- 
ljena zahteva, da dobi proiz- 
vodnja za izvoz, ter izvoz sam 
ustrezno mesto v vzdrževanju 
stopnje rasti proizvodnje in 
družbenega proizvoda. To je 
bilo tudi mnenje oziroma sta- 
lišče drugih skupščin repub- 
lik in pokrajin in je kot tako 
vgrajeno v resolucijo. Z ukre- 
pi ekonomske politike v letu 
1976 naj bi zagotovili tak ob- 
seg menjave blaga in storitev 
s tujino ter ob takšnih raz- 
merjih, da plačilna bilanca 
in zunanja likvidnost ne bo- 
sta postala faktor omejevanja 
politike razvoja. 

Sprejeto je bilo tudi stali- 
šče Skupščine SR Slovenije, 
da morajo v tem pogledu 
maksimalne napore vlagati 
tudi organizacije združenega 

nja v splošni in skupni pora- 
bi) so sprejele tudi druge de- 
legacije v prepričanju ,da so 
za samoupravno odločanje po- 
trebni trajni pogoji gospo- 
darjenja, ki se ne spremi- 
njajo vsake tri mesece. 

Z argumentacijo, da je tre- 
ba predložene temelje eko- 
nomske politike smatrati kot 
optimalne na podlagi ugotov- 
ljenih splošnih pogojev i!n 
svetovne gospodarske situa- 
cije, ki pa se lahko spre'me- 
ni, je bil — tudi na zahtevo 
delegacije Skupščine SR Slo- 
venije — sprejet predlog, da 
naj se v osnove ekonomske 
politike vgradi tudi tako ime- 
novana rezervna varianta, v 
kateri se računa s poveča- 
njem družbenega proizivoda 
za okoli 4,5 %. Z njo naj bi 
se še zagotovili osnovni pogo- 
ji za družbeno reprodukcijo, 
spremeniti pa bi se moral 
limit deficita v plačilni bi- 
lanci. V tem primeru bo 
Zvezni izvršni svet dolžan 
Skupščini SFRJ posredovati 
vse potrebne predloge ukre- 
pov. Organizacije združenega 
dela se zavezujejo, da bodo 
v svojih planih predvidele 
potrebne ukrepe za tako va- 
rianto. Ob tem pa je bilo 
posebej poudarjeno, da bi bi- 
lo treba storiti vse potrebne 
napore, da stopnja rasti dru- 
žbenega proizivoda ne bi bila 
nižja od 4,5 %. 

dela, ki so dolžne v tem po- 
gledu izdelati posebne progra- 
me za povečevanje izvoza in 
celotnega ekonomskega sode- 
lovanja s tujino. V duhu ta- 
ko opredeljene politike mora- 
jo sprejeti svoje programe tu- 
di ostali subjekti (poslovne 
banke, gospodarske zbornice, 
družbenopolitične skupnosti), 
da bi okrepili izvozne aktiv- 
nosti, in sicer z večjo pro- 
duktivnostjo dela in kvaliteto 
proizvodov, uvajanjem novih 
proizvodov in boljšo organi- 
ziranostjo OZD v mednarod- 
ni menejavi. 

Federacija, republike in po- 
krajine bodo razvijale obsto- 
ječe in uvaijale nove oblike 
zboljševanja izvoza. Posebna 
podpora je posvečena dolgo- 
ročnim kooperacijam, proiz- 
vodno-finančnemu sodelova- 
nju, skupnim vlaganjem in 

prenašanju tehnologije in 
znanja. 

Za večji vpliv združenega 
dela na porabo sredstev za 
pospeševanje zunanjetrgovin- 
ske menjave bo Zvezni izvrš- 
ni svet v prvem trimesečju 
sestavil program ustreznih 
ukrepov. 

Ni bila sprejeta zahteva 
Skupščine SRS, da naj bi v 
resolucijo zapisali tudi kon- 
kretne obveze za sprejem po- 
litike stimulacije izvoza, sub- 
stitucije uvoza in politike re- 
alnega tečaja dinarja. Zvezni 
izvršni svet je prevzel samo 
obvezo, da bo najkasneje do 
konca prvega trimesečja 1976. 
leta sprejet dogovor z repub- 
likami in pokrajinama o po- 
drobnejši določitvi plačilne 
bilance za tekoče leto. 

Neuresničena je ostala tudi 
zahteva Skupščine SR Slove- 
nije, da naj bi Zvezni izvrš- 
ni svet vse ukrepe za ure- 
sničevanje plačilne bilance, za 
spodbujanje izvoza in ome- 
jevanje uvoza sprejemal v 
soglasju s pristojnimi organi 
republik in pokrajin (delega- 
cija Skupščine SRS se je pri 

Neusklajen je ostal pred- 
log skupščine SRS, da naj bi 
se opredelilo in sprejelo po- 
litiko cen, pač pa je bil spre. 
jet kompromisni predlog, da 
bo dogovor o politiki cen 
sprejet v januarju letošnjega 
leta, da ostaja v veljavi se- 
danji sistem in politika cen 
do sprejetja srednjeročnega 
plana, da bo v letošnjem letu 
izvršena korektura cen, pri 
katerih so disparitete naj- 
bolj izrazite in da se bo pri- 
stopilo h korekturam na os- 
novi svetovnih cen. 

Usklajene pa so bile druge 
pripombe in stališča Skupšči- 
ne SRS, in sicer: 

— da imajo pri izvozu pri- 
marno vlogo predvsem proiz- 
vodi visoke stopnje predelave 
in finalni produkti; 

— o podpori proizvodnje v 
agroindustriji, ki dolgoročno 
prispeva k zadovoljevanju 
domače potrošnje in izvoza; 

— da je gradnja metalur- 
ških kapacitet — predvsem 
za jeklo — bistven problem, 
ki lahko vpliva na rešitev 
nadomeščanja uvoza repro- 
dukcijskih materialov. Na 
predlog slovenske delegacije ■ 
je bilo k temu dodano, da to 
velja tudi za polproizvode na 
tem področju; 

tem sklicevala na 355. člen 
ustave SFRJ). 

Večina delegacij republik 
in pokrajin in Zvezni izvršni 
svet niso sprejeli predloga 
Skupščine SRS, da bi v re- 
solucijo podrobneje zapisali 
politiko zadolževanja v tujini, 
predvsem porabo finančnih 
kreditov. Sprejeto oziroma 
usklajeno pa je bilo, da za- 
dolžitve v tujini v letu 1976 
ne smejo povečati stopnje 
zadolženosti, da se mora za- 
dolževanje bolj uskladiti z 
regionalno menjavo blaga in 
storitev ter predvsem v prid 
izvoza in da se zaradi preti- 
ranega uvoza opreme spre- 
meni način zadolževanja za 
uvoz te opreme. Prav tako 
je usklajeno, da se temeljne 
organizacije združenega dela 
in poslovne banke načeloma 
smejo zadolževati le v okviru 
svojih možnosti, da te kre- 
dite odplačujejo z lastnimi 
deviznimi sredstvi (z retencij- 
sko kvoto in devizno amor- 
tizacijo) oziroma s sredstvi, 
doseženimi z menjavo dela 
in sredstev v okviru združe- 
nega dela. 

— sprejeta je bila politika 
pospeševanja živinoreje s 
tem, da je potrebno doseči 
ustreznejši pasemski sestav 
živine in tako spremeniti 
strukturo krmljenja, da bo 
cenejše; 

— da naj se selektivnost ta- 
ke politike zagotavlja tudi z 
bolj selektivno politiko potro- 
šniških kreditov (za ozimnico, 
za pohištvo, za vso stanovanj- 
sko opremo itd.). Na tak 
predlog je slovenska delega- 
cija pristala, ker je bil za- 
vrnjen njen predlog, da naj 
bi se kreditno-monetama po- 
litika obravnavala celovito v 
enem poglavju resolucije; 

— gleded politike cen je 
bil sprejet predlog Skupščine 
SRS, naj se elemente politi- 
ke, ki so vgrajeni v osnutek 
dogovora republik in pokra- 
jin o cenah v letu 1976, vgra- 
di v resolucijo; konkretizi- 
rana pa naj bi bila v dogo- 
voru, ki mora'biti sprejet do 
kanca januarja; 

— sprejeta je bila ocena 
in stališča, da se mora s po- 
litiko cen onemogočiti sleher- 
no njihovo povečevanje tudi 
tako, da se na področjih, kjer 
so disparitete najbolj očit- 
ne, to razmerje zboljša (za 
elektroenergetiko, za železni- 

3. Razvojne smeri in okviri ukrepov eko- 
nomske politike 

3.1. Pospeševanje ekonomskih odnosov s 

3. 2. Pospeševanje gospodarske rasti s 
spodbujanjem notranje porabe 
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3.3. Krepitev reproduktivne sposobnosti 
gospodarstva 

ce itd.). Zaradi tega je bila 
v oceni gibanj' črtana ugoto- 
vitev, da se v letu 1976 ne 
prenašajo občutnejše dispa- 
ritete cen na posameznih po- 
dročjih; 

— doseženo je bilo soglas- 
je, da do sprejetja novega 
srednjeročnega plana ostane 
v veljavi dosedanji sistem za- 
gotovljenih minimalnih od- 
kupnih cen kmetijskih proiz- 
vodov, kot tudi vse doseda- 
nje premije in regresi; 

— glede na specifičen po- 

Delegacija ni uspela uve-' 
Ijaviti stališča Skupščine SR 
Slovenije, da naj bi bila k^e- 
ditno-monetarna politika tre- 
tirana celovito, v enem po- 
glavju. 

Večina predlogov Skupščine 
SRS je delegacija v usklaje- 
valnem postopku uspela uve- 
ljaviti, razen predloga, da bi 
v letu 1975 morali omejevati 
obseg emisije. Delegacija je 
v tem smislu želela uveljaviti 
princip, da se bo emisija po- 
večevala v okviru možnosti 
in v skladu z realnimi giba- 
nji, ne pa po potrebi, kot je 
bilo predlagano. 

Stališča in pripombe skup- 
ščine SR Slovenije, ki so 
vgrajena v resolucijo, so na- 
slednja: 

— da naj se poveča parti- 
cipacija TOZD v denarni ma- 
si, in sicer na podlagi zmanj- 
ševanja dajatev, davkov itd. 
ter s povečanimi prizadevanji 
samih organizacij združenega 
dela za racionalne zaloge in 
lastno likvidnost; 

— da naj se v začetku le- 
ta 1976 sprejme sistemske za- 
kone s področja kreditno-mo- 
netarnega sistema, da bodo 
tako podani pogoji za večji 
vpliv združenega dela na kre- 
ditno-monetarno politiko; 

— da naj se poleg resolu- 
cije sprejme posebej skupne 
osnove kreditno-monetarne 
politike z utsrezno dokumen- 
tacijo m projekcijo denarnih, 
deviznih in kreditnih tokov, z 
devizno in plačilno bilanco; 

— da naj se v letu 1976 
zmanjša (če bodo to dovo- 
ljevale bilančne možnosti) ob- 
vezna rezerva poslovnih bank; 

— da naj se v resoluciji 
konkretno navede namene, za 
katere se bo uporabilo emi- 
sijo NBJ, ter njena višina; 

ložaj železnic v politiki cen 
(delegacija SR Srbije je hote. 
la s tem izenačevati tudi pro- 
blem letalskega prometa) je 
bilo usklajeneo stališče, da 
mora biti do konca prvega 
trimesečja sprejet poseben 
dogovor republik in pokra- 
jin o ekonomskih in drugih 
ukrepih, ki bi temu velike- 
mu sistemu zagotovili nor- 
malne pogoje gospodarjenja. 
Posebej pa je treba proučiti 
možnost reševanja cen v le- 
talskem prometu (glede na 
izgube JAT). 

da se sredstev emisije ne bo 
uporabilo za investicije ali 
druge oblike končne porabe 
(razen za kritja deficita fe- 
deracije); 

— da naj se cilji kreditno- 
monetarne politike realizirajo 
na temelju sporazuma med 
poslovnimi bankami, v kate- 
rem bodo konkretno določeni 
nameni kreditiranja (vključ- 
no s kreditiranjem opreme 
doma in v tujini); 

— kreditiranje opreme se 
lahko usmerja tudi z re- 
eskontiranjem (emisijami), 
toda ne na račun manjše skr- 
bi poslovnih bank. Proučilo 
se bo možnost kreditiranja 
opreme preko kupcev-investi- 
torjerv; 

— kreditiranje investicij- 
skih objektov se bo vršilo 
tudi z združevanjem dela in 
sredstev, na podlagi samo- 
upravnih spoazrumov med 
poslovnimi bankami, namesto 
v osnutku predvidene cen- 
tralizacije sredstev za te na- 
mene. 

Zapisana stališča v resolu- 
ciji ne bo lahko uveljaviti 
glede na dejstvo, da se bo 
velik del emisije uporabilo 
za pokrivanje deficita fede- 
racije. S tem se bo zaostro- 
valo tako likvidnost v gospo- 
darstvu, kot ogrožalo stabili- 
zacijske napore. Na ta način 
se bo bistvene elemente kre- 
ditno-monetarne politike re 
sevalo z dogovori med izvrš 
nimi sveti republik in pokra- 
jin in Zveznim izvršnim sve- 
tom. Ob takem dejstvu je 
primereno opozoriti, da bi se 
morali v SR Sloveniji posebej 
pripraviti ustrezni strokovni 
in izvršilno-politični organi, 
in sicer na osnovi sprejetih 
stališč Skupščine SR Slove- 
nije. 

V osnutku resolucije je bilo 
za izvajanje politike poveče- 
vanja reproduktivne sposob- 
nosti gospodarstva predvide- 
no; 

— da se obseg sredstev za 
splošno in skupno porabo do- 
loči le na osnovi predvidene 
realne rasti družbenega proiz- 
voda in prenešenih efektov 
cen iz leta 1975, ne pa na 
osnovi planiranega povečanja 
cen. Zato je bil v osnutku 
resolucije predviden limit 12,5 
odstotka, do katerega bi se 
lahko povečala sredstva za 
splošno in skupno porabo. 

Stališča skupščin SR. oz. 
SAP do omejevanja sredstev 
za splošno in skupno porabo 
so bila zelo različna, tako da 
je bilo to vprašanje do kon- 
ca usklajevalnega postopka 
odprto. 

Stališče skupščine SR Slo- 
venije: v resoluciji je potreb- 
no zapisati le kvalitativne kri- 
terije. Vse oblike porabe ra- 
zen investicij v osnovna sred- 
stva naj rastejo počasneje od 
rasiti družbenega proizvoda; 
bruto OD naj rastejo poča- 
sneje od rasti družbenega pro. 
izvoda; realni OD na zaposle- 
nega naj rastejo počasneje 
od rasti produktivnosti dela; 
razmerja med neto OD in 
združevanjem sredstev naj 
bodo rezultat dogovora v svo- 
bodni menjavi dela; kvalita- 
tivne kriterije naj skupščine 
opredele v resolucijah SR in 
SAP glede na njihove spe- 
cifičnosti in razvojne proble- 
me. Takega stališča delegaci- 
ja SR Slovenije ni uspela 
uveljaviti v celoti. 

Večina delegacij se je na 
podlagi stališč njihovih sku- 

pščin izrazito zavzemala za 
to, da bi rast sredstev za 
splošno in skupno porabo 
omejili z vnaprej določenim 
odstotkom in hkrati tudi za 
enako rast realnih OD na 
zaposlenega kot je rast pro- 
duktivnosti dela. 

V postopku usklajevanja, 
je bil šele zadnji dan spre- 
jet tekst, ki je kot podlaga 
za določanje politike krepit- 
ve reproduktivne sposobno- 
sti gospodarstva sprejemljiv 
za vse SR in SAP. 

V resoluciji je med dru- 
gim določeno: 

— da sredstva za splošno 
in skupno porabo v primeir- 
javi z dogovorjeno višino 
sredstev v letu 1975 lahko 
naraščajo , največ do ravni 
planirane rasti družbenega 
proizvoda v SR oz. SAP, po- 
večanega za prenešeni nivo 
cen iz 1. 1975. Tako okvir- 
no določena normalna rast 
sredstev za splošno in skup- 
no poabro se lahko poveča še 
za največ 60 % razlike med 
prenesenimi cenami iz 1.1975 
in doseženo ravnijo cen v 
1. 1976; 

— izjemoma lahko posa- 
mezna SR oz. SAP te ome- 
jitve doseže ob upoštevanju 
sredstev za osebne dohodke 
ter sredstev za splošno in 
skupno porabo s tem, da 
doseže v celoti enak učineik 
krepitve reproduktivne spo- 
sobnosti gospodarstva, kot 
bi se dosegal. z omejeva- 
njem samo splošne in skup- 
ne porabe. 

Taka določila v sprejetem 
dokumentu omogočajo ure- 
sničitev stališč, ki so spre- 
jeta v Resoluciji o ekonom- 
ski politiki in razvoju SR 
Slovenije za leto 1976. 

3.4. Investicijska politika in spremljanje 
gospodarske strukture 

Vse do zadnejga dneva us- 
klajevalnega postopka je os- 
talo odprto vprašanje v os- 
nutku navedenih prioritet za 
investicije v letu 1976. Poka- 
zalo se je, da sprejete pri- 
oritete v srednjeročnem pla- 
nu za razdobje od leta 1971 
do 1975 leta ne vplivajo do- 
volj na spremembo gospo- 
darske strukture in na 
zmanjševanje deficita v pla- 
čilni bilanci. Prav tako se 
je pokazalo, da zožene pri- 
oritete v investicijah za leto 
1975 ne pokrivajo razvojnih 
interesov vseh republik in 

pokrajin. Spričo dejstva, da 
srednjeročni plan razvaja 
Jugoslavije do leta 1980 še 
ni sprejet je bila prisotna 
dilema ali prioritete za leto 
1976 do sprejetja srednjero- 
čnega plana opredeliti ali pa 
bi to pomenilo prejudic in 
obliko pritiska pri spreje- 
manju plana. To je bilo po- 
membno posebej zato, ker 
imajo prioritete določene bo- 
nitete pri depozitih, v carin- 
ski politiki itd. 

V taiki situaciji je naša 
delegacija pristala na kom- 
promisno rešitev, da naj ▼ 

4. Kreditno-monetarna politika 



Resoluciji jasno izražena 
globalna usmeritev v letu 
1976 glede vlaganj v energe- 
tiko, glede surovin in hrane 
in na novo, glede nadome- 
ščanja uvoza in pretežno iz- 
vozno orientirane proizvod- 
nje, prometa in turizma. Ob 
tem sprejeto stališče, da zo- 
žene prioritete (naštete v 
Resoluciji) iz leta 1975 oh- 
ranijo iste bonitete, če bi 

se pokazala potreba po no- 
vih bonitetah posebej za no- 
ve prioritete jih bo sprejel 
Zvezni izvršni svet v dogo- 
voru z republikami in po- 
krajinami. 

Taka rešitev omogoča poli- 
tično-izvršilnim ter upravnim 
organom in organizacijam 
združenega dela, da predlaga- 
jo sprejetje ustreznih ukre- 
pov. 

3. 5. Razvoj gospodarsko manj razvitih 
sociaSističnih republik in SAP Kosovo 

Vse pripombe, ki so se 
nanašale na to področje so 
bile smiselno sprejete in 
vnešene v resolucijo, kot . je 
bilo zapisano v pripombah, 
predlogih in stališčih Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Kot izhodišča za reševanje 
je bila odločitev, da se vsi 
veljavni zakoni za urejanje 
problemov na tem področju 
podaljšujejo za leto 1976. 

V tekstu resolucije pa so 
kot pomembna zapisana na- 
čela — da se bo razvoj 

manj razvitih republik in 
SAP Kosovo odvijal v skla- 
du z načeli, ki bodo vgra- 
jena v srednjeročni plan ra- 
zvoja Jugoslavije za razdob- 
je od leta 1976 do leta 1980, 
da se bo tak razvoj vzpod- 
bujal s sredstvi sklada za 
nerazvite in z dopolnilmimi 
sredstvi (določenimi v pro- 
računu federacije za tekoče 
leto, zapisan pa je tudi pre- 
dlog Skupščine SR Sloveni- 
je, da se mora ta razvoj 
podpirati tudi z oblikami 
združevanja dela in sredstev 

1.6. Ustavno preoblikovanje združenega 
deia 

Uveljavljeno je bilo stali- 
šče Skupščine SR Slovenije, 
da se bo združeno delo čim- 
prej ustavno konstituiralo. 

Na zahtevo delegacije Sku- 
pščine SR Slovenije, v smi- 
slu stališč Skupščine SR 
Slovenije, je v tekstu resoluci- 
je zapisano novo besedilo 
točke 2.6. osnutka resolu- 
cije, ki se glasi: 

»Med letom 1976 se bo na- 
daljevalo usklajevanje druž- 
benoekonomskega sistema z 
ustavo in lastno organizira- 
nje združenega dela. V tej 
smeri se. bo nadaljeval pro- 
ces samoupravnega združe- 
vanja in povezovanja organi- 
zacij združenega dela. Pos- 
pešen bo proces združevanja 
soodvisnih proizvodno-pro- 
metnih celot in nadaljevalo 
organiziranje samoupravnih 
interesnih skupnosti na po- 
dročju materialne proizvod- 
nje. Nadaljevalo se bo tudi 
organiziranje družbenih de- 
javnosti v smeri spremembe 

odnosov v njih. t. j. v smeri 
njihovega prilagajanja nače- 

' lom svobodne menjave dela 
in uresničevanja ustreznega 
vpliva združenega dela na: 
njihov razvoj. Pospešen bo 
postopek sprejemanja s po- 
dročja združenega dela — 
njihov sprejem je treba pri- 
čakovati v prvem polletju le- 
ta 1976. 

Odvisno od stopnje orga- 
niziranosti bo združeno delo 
med letom 1976 vse bolj sa- 
moupravno urejalo svoje 
medsebojne odnose v repro- 
dukciji skladno z ustavo in 
zakoni o gospodarskem si- 
stemu, s čimer se bo zmanj- 
šala potreba, da bi te od- 
nose urejala država.« 

Zvezni izvršni svet razen 
že sprejetih obveznosti za 
sprejem sistemskih zakonov, 
ni bil pripravljen prevzeti 
nobene nove obveznosti za 
uveljavitev ,vloge združenega 
dela v uresničevanju eko- 
nomske politike. 

OBSEG PRORAČUNA 

V skladu z ustavnimi rešit- 
vami se obseg proračuna do- 
loča v pristojnosti Zbora re- 
publik in pokrajin, za zakon 
o proračunu (predvsem pro- 
blematika izdatkov) in zakon 

o izvršitvi proračuna federa- 
cije pa je pristojen Zvezni 
zbor. 

Stališča skupščine SR Slo- 
venije, ki naj bi jih uveljavi- 
la slovenska delegacija, so 

bila zelo stroga., uperjena 
predvsem na to, da se pre- 
dvideni obseg proračuna 
zmanjša, še posebej pa naj 
bi poskušali zmanjšati posa- 
mezne postavke izdatkov v 
predvidenem obsegu proraču. 
na federacije za leto 1976. 

V postopku usklajevanja se 
je pokazalo, da so te naloge 
delegacije Skupščine SR Slo- 
venije neu-resničljive. Obseg 
proračuna je bdi že opredeljen 
s sprejetimi zakonskimi ob- 
veznostmi (o financiranju 
JLA, z dopolnilnim zagotav- 
ljanjem proračunskih sred- 
stev za manj razvite republi- 
ke in SAP Kosovo, za borčev- 
sko ini invalidsko varstvo v 
pristojnosti federacije), za 
ostale postavke proračuna pa 
je bi!l predhodno že dosežen 
sporazum med izvršnimi sveti 
republik in pokrajin na ustre- 
znih koordinacijskih sestan- 

kih pri Zveznem izvršnem 
svetu. 

Slovenska delegacija je bila 
prisiljena sprejeti oceno, da 
gre bolj za izvrševanje spre- 
jetih obveznosti kot pa za 
nove spremenjene namene in 
obseg proračuna. Ta izkušnja 
kaže, da tega problema ne 
gre reševati takrat, ko se 
sprejema obseg in namene 
proračuna federacije, pač pa 
ko se sprejema zakone in 
druge predpise, s katerimi se 
vpliva na višino obsega in na- 
mene proračuna; da je torej 
možno uveljavljati stališča 
Skupščine SRS ob sprejema, 
nju srednjeročnega! plana ozi- 
roma v njegovi strokovni pri. 
pravi (v fazi dogovarjanja na 
koordinacijskih sestankih v 
Zveznem izvršnem svetu s 
predsedniki izvršnih svetov 
republik in pokrajin. 

ČZP »URADNI LIST« PRIPOROČA 

ZAKONI Z UVODNIMI POJASNILI: 

— SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA; 
— O MEDSEBOJNIH RAZMERJIH DELAVCEV V 
ZDRUŽENEM DELU IN O DELOVNIH RAZMERJIH 
MED DELAVCI IN ZASEBNIMI DELODAJALCI TER 
O ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU ZA PRIMER 
BREZPOSELNOSTI; 
— O VARSTVU PRI DELU; 
— O SAMOUPRAVNEM SPORAZUMEVANJU IN 
DRUŽBENEM DOGOVARJANJU O MERILIH ZA RAZ- 
POREJANJE DOHODKA IN ZA DELITEV SREDSTEV 
ZA OSEBNE DOHODKE, 
— O LJUDSKI OBRAMBI IN O VOJAŠKI OBVEZNO- 
STI; 
— O NOTRANJIH ZADEVAH; 
— NORMATIVI ZA GRADNJO POSEBNIH OSNOV- 
NIH ŠOL; 
— PRAVILNIK IN TARIFA O NAGRAJEVANJU OD- 
VETNIKOV s tablico izračunanih nagrad, za odvetniško 
delo. 

ZBIRKE PREDPISOV 

— O GRADITVI OBJEKTOV; 
— S PODROČJA GEODETSKE SLUŽBE; 
— OBRTNI ZAKON; 
— ZAKON O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH; 
— ZAKON O ZDRUŽEVANJU KMETOV; 
— O GOSTINSKI DEJAVNOSTI; 
— STANOVANJSKI PREDPISI IV; 
— STANOVANJSKI PREDPISI V; 
— O VARSTVU PRI DELU IN O INŠPEKCIJAH; 
— O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ; 
— STATUT SKUPNOSTI POKOJNINSKEGA IN INVA- 
LIDSKEGA ZAVAROVANJA in drugi predpisi s pod- 
ročja pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 



Iz Skupščine SFRJ 

NOVI PREDPISI    

... . • . 
Invalidsko-borčevsko varstvo ■O"-..-.. ■ - •' - '  

POPOLNEJŠA UREDITEV 

BORČEVSKEGA 

DODATKA 

• Osnovo za odmero borčevskega dodatka 
se bo doiočiio glede na minimalne osebne 
dohodke na območju občine 

• Če se v prvem polletju tekočega leta 
zvečajo življenjski stroški za več kot osem 
odstotkov glede na prejšnje leto, se bo 
osnovo za odmero borčevskega dodatka 
povečalo v drugem polletju za odstotek, ki 
ga določi Zvezni izvršni svet 

Zivezni izvršni svet je po- 
slal Skupščini SFRJ v obrav- 
navo Predlog za izdajo zako- 
na o spremembah in dopol- 
nitvah Zakona o borčevskem 
dodatku, z Osnutkom zakona. 
Ustavna podlaga za izdajo te- 
ga zakona je v 281. členu 
Ustave SFRJ, po katerem fe- 
deracija ureja in zagotavlja 
temeljne pravice borcev, vo- 
jaških invalidov in druži'n pa- 
dlih borcev. Za sprejem tega 
zakona je pristojen Zvezni 
zbor Skupščine SFRJ. 

S predlaganim zakonom se 
usklaja sedanji zakon o bor- 
čevskem dodatku z Ustavo 
SFRJ, s predpisi o medse- 
bojnih raamerjih delavcev v 
združenem delu in s politiko 

delitve osebnih dohodkov. Ta 
zakon naj bi bolj jasno in 
popolneje uredil nekatere do- 
ločbe, ki se jih je različno 
uporabljalo, kar velja glede 
osnove za določanje borčev- 
skega dodatka med boleznijo 
idr. 

DOLOČANJE 
BORČEVSKEGA 
DODATKA 

Najvažnejša sprememba, ki 
se jo s tem Osnutkom vnaša 
v sedanji Zakon o borčev- 
skem dodatku, se nanaša na 
način določanja minimalnega 
osebnega dohodka, od katere 
je odvisna tudi višina borčev- 
skega dodatka. Sedanje določ. 

be o tem v veljavnem zako- 
nu, pravzaprav ni bilo mogo- 
če uporabiti, ker je objektiv- 
no nemogoče z dogovorom 
republik in pokrajin določiti 
znesek minimalnega osebnega 
dohodka za vse območje Ju- 
goslavije. Zavoljo tega je s 
predlagano spremembo pred- 
videno, da se kot minimalni 
osebni dohodek šteje tisti 
dohodek, ki je določen z 
družbenim dogovorom v ob- 
čini. To je z novim 3. čle- 
nom takole opredeljeno: 

»Borčevski dodatek se do- 
loči v višini razlike med oseb- 
nim dohodkom, ki je ustvar- 
jen z delom v polnem delov- 
nem času in ki ne more biti 
manjši od minimalnega ose- 
bnega dohodka na območju 
občine, ki je določen z druž- 
benim dogovorom — če dru- 
žbeni dogovor ni sklenjen, pa 
od minimalnega osebnega do- 
hodka, ki je določen z repu- 
bliškim oziroma pokrajinskim 
zakonom, ter zneskom pov- 
prečnega osebnega dohodka v 
Jugoslaviji v prejšnjem letu.« 

To je osnova za določanje 
borčevskega dodatka, ki jo 
vsako leto določi predsed- 
nik Zveznega komiteja za 
vprašanja boroev in vojaških 
invalidov na podlagi uradnih 
podatkov Zveznega zavoda za 
statistiko. 

Ce se življenjski stroški v 
prvem po.lletju tekočega leta 
zvečajo za več kot 8 odstot- 
kov glede na življenjske stro- 
ške v prejšnjem letu, se os- 
nova za določitev borčevske- 
ga dodatka kot akontacija po- 
veča v skladu z zvečanjem 
življenjskih stroškov, osebnih 
dohodkov in produktivnosti 
dela. Ta odstotek določi v 
drugem polletju Zvezali izvr- 
šni svet. 

PRAVICA DO 
BORČEVSKEGA 
DODATKA 

Pravico na dodatek za žago- 
tovitev mi'nimuma prejemkov 
iz delovnega razmerja imajo 
po sedanjem Zakonu: 

1. Udeleženci narodnoosvo- 
bodilne borbe, ki so se v 
NOB vključili pred 9. sep- 
tembrom 1943 oziroma 13. 
oktobrom 1943 ter se jim po 
predpisih o pokojninskem za- 
varovanju računa doba od 
vključitve v NOB do 15. ma- 
ja 1945 v posebno dobo z 
dvojnim štetjem; 

2. Udeleženci španske na- 
rodnoosvobodilne in revolu- 
cionarne vojne med leti 1936 
in 1939, ki so jugoslovanski 
državljani in ki se jim čas, 
ko so bili v enotah španske 
revolucionarne vojske, raču- 
na v posebno dobo z dvoj- 
nim štetjem. 

3. Udeleženci narodnoosvo- 
bodilnega gibanja Grčije, ki 
so jugoslovanski državljani in 
so se v gibanje vključili pred 
9. septembrom 1943, in ki se 
jim po predpisih o pokojnin- 
skem zavarovanju računa čas, 
odkar so se vključili v narod- 
noosvobodilno gibanje Grčije, 
najmanj pa od 6. aprila 1941 
do 15. maja 1945, neprekinje- 
no v posebno dobo z dvojnim 
štetjem. 

Borčevski dodatek gre ose- 
bam za čas, ko so v delov- 
nem razmerju s polnim de- 
lovnim časom, če imajo naj- 
manj 15 let pokojninske do- 
be, od tega najmanj 10 let 
zavarovalne dobe po predpi- 
sih o pokojninskem zavaro- 
vanju. 

Za čas, ko je borec začas- 
no nezaposlen, je upravičen 
na borčevski dodatek v viši- 
ni 50 odstotkov od borčevske, 
ga dodatka, ki bi mu pripa- 
dal, če bi mu ne prenehala 
lastnost delavca v združenem 
delu oziroma delo pri deloda- 
jalcu. Na dodatek je upravi- 
čen, dokler mu gre pravica 
na denarno nadomestilo po 
predpisih o organizaciji in fi- 
nanciranju zaposlovanja. 

O pravici na borčevski do- 
datek odloča občinski uprav- 
ni organ, ki je pristojen za 
zadeve borcev in vojaških in- 
vailidov glede na sedež orga- 

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O BORČEVSKEM DODATKU 



nizacije združenega dela, v 
kateri je borec zaposlen. Po- 
stopek za priznanje pravična 
borčevski dodatdk sproži ob- 
činski upravni organ na za- 

htevek zainteresirane osebe. 
Sredstva za izplačila bor- 

čevskega dodatka se zagotav- 
lja namensko t proračunu 
federacije. 

SIRSE PRAVICE 

ODLIKOVANCEV 

Z REDOM NARODNEGA 

HEROJA 

• Da bi očuvali standard narodnim hero- 
jem, ki imajo najnižje dohodke, bo predpi- 
sano, da jim ZIS uskladi mesečni prejemek, 
če se življenjski stroški med letom zvečajo 
za več kot 8 odstotkov 

• Narodni heroji so upravičeni do dnevnic, 
ki so določene s predpisi o vojaških inva- 
lidih, kadar potujejo, da bi uresničili svoje 
pravice 

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TEMELJNIH 
PRAVICAH ODLIKOVANCEV Z REDOM 
NARODNEGA HEROJA 

povečanja prejemkov določi 
na zvečanje življenjskih stro- 
škov, osebnih dohodkov in 
produktivnosti dela. 

Po Osnutku zakona bi bil 
Zvezni komite za vprašanja 
borcev in vojaških invalidov 
pooblaščen, da za enotnejšo 
uporabo zakona izdaja po- 
drobnejše predpise o postop- 
ku in načinu izplačevanja 
stalnih mesečnih denarnih 
prejemkov, stroškov zdrav- 
stvenega varstva, pogrebnin, 
dnevnic, letnih denarnih 

prejemkov ter glede na- 
čina vodenja evidence o 
izvršenih izplačilih in kontro- 
li teh izplačil. 

Nadalje naj bi določili, da 
so narodni heroji upravičeni 
na dnevnice, ki so določene s 
predpisi o vojaških invalidih, 
kadar potujejo, da bi uresni- 
čili in izkoristili pravice iz 
zdravstvenega zavarovanja 
(zdraviliško ali klimatsko 
zdravljenje, ortopedski pripo- 
močki, zdravstveno varstvo in 
druge pravice). 

NOVOSTI V PRAVICAH 

SPOMENICARJEV 

Z izdajo Ustave SFRJ ter 
Ustavnega zakona za njeno iz- 
vajanje je nastala obveznost, 
da se Zakon o temeljnih pra- 
vicah oseb, ki so odlikovane 
z Redom narodnega heroja, 
izdanim konec leta 1972, us- 
kladi z Ustavo SFRJ do 31. 
decembra letos. 

Zvezni izvršni svet je gle- 
de na to nedavno dostavil 
Skupščini SFRJ Predlog za 
izdajo Zakona o spremembah 
in dopolnitvah veljavnega za- 
kona. Ta predlog bo obrav- 
navam na eni izmed prihod- 
njih sej Zveznega zbora. 

Poleg tega, da se bo seda- 
nji Zakon uskladilo z Ustavo 
SFRJ, bodo nekatere določbe 
tega zakona spremenjene in 
dopolnjene, da bi se jih enot- 
no uporabljalo. 

Med drugim je v osnutku 
zakona predvideno, da se ose- 
bam, ki so nosilci Reda na- 
rodnega heroja, ocenjuje pri- 
dobitno nesposobnost po 
predpisih o vojaških invali- 
dih. Glede tega se je v prak- 
si doslej različno ravnalo, ter 
se je nesposobnost ugotavlja- 
lo tudi na podlagi posamezni- 
kov, ssdravnikov splošne pra- 
kse. 

Nadalje Je z Osnutkom za- 
kona predvidena dopolnitev 
&. člena sedanjega Zakona 
glede uresničevanja praivice 
na zdravstveno varstvo. Na- 

rodne heroje — vojaške zava- 
rovance naj bi v tem oziru 
izenačili z nosilci Spomenice. 
S tem bi narodnim herojem 
— vojaškim zavarovancem 
omogočili, da uživajo zdrav- 
stveno varstvo, katerekoli 
zdravstvene organizacije zdru- 
ženega dela, če je takšno var- 
stvo zanje ugodnejše. 

Predpisali naj bi tudi, da 
gredo vsi stroški za zdrav- 
stveno varstvo narodnih he- 
rojev, ki so zavarovani v 
skupnosti zdravstvenega za- 
varovanja kmetov, v breme 
proračuna federacije. 

Nadalje naj bi sedanji Za- 
kon dopolnili z določbo, po 
kateri višino pokojninskega 
dodatka osebam, odlikovanim 
z Redom narodnega heroja, 
določa pristojna skupnost po- 
kojninskega in invalidskega 
zavarovanja, ki izplačuje po- 
kojnine. S tem bi rešili vpra- 
šanje, kdo določa višino po- 
kojninskega dodatka, kar je 
sporno zilasti glede tistih, ki 
jim je priznana pravica na 
izjemno pokojnino. 

Da bi ohranili standard ti- 
stih narodnih herojev, ki ima- 
jo najnižje dohodke, se na- 
dalje predpisuje, da Zvezni 
izvršni svet stalno usklaja 
mesečne denarne prejemke 
teh oseb, če so se življenjski 
stroški med letom zvečali za 
8 odstotkov glede na prej- 
šnje leto, ter da se odstotek 

• Izenačuje se pravice do zdravstvenega 
varstva imetnikov spomenice — vojaških 
zavarovancev in imetnikov spomenice, ki 
so zavarovani iz drugega naslova 

@ Stalni mesečni denarni prejemek se 
usklaja z rastjo življenjskih stroškov, oseb- 
nih dohodkov in produktivnosti dela 

® Dnevnice za potovanje na zdravljenje 

Imetniki »Partizanske spo- 
menice 1941« — vojaški za- 
varovanci bodo glede uresni- 
čevanja pravic do zdravstve- 
nega varstva izenačeni s ti- 
stimi imetniki spomenice, ki 
so zavarovani iz drugega na- 
slova. To pomeni, da bo 
imetnik spomenice — vojaški 
zavarovanec lahko deležen 
zdravstvenega varstva tudi 
pri zdravstvenih organizaci- 
jah združenega dela in ne 
kot doslej, samo pri voja- 
ških ustanovah. To je ena 
izmed novosti, ki so predvi- 
dene v Osnutku zakona o 

spremembah in dopolnitvah 
Zakona o temeljnih pravicah 
imetnikov »Partizanske spo- 
menice 1941«. Zvezni izvršni 
svet, kot predlagatelj, je 
Osnutek posilal Skupščini 
SFRJ, obravnavali pa ga bo- 
do na eni od prihodnjih sej 
Zveznega zbora. 

Med novostmi, ki so pred- 
videne v Osnutku, se nanaša 
na zdravstveno varstvo imet- 
nikov spomenice, ki so čla- 
ni skupnosti zdravstvenega 
zavarovanja kmetov tudi na- 
slednja: vsi stroški za nji- 
hovo zdravstveno varstvo 



gredo v breme Proračuna 
federacije. 

DOLOČANJE 
POKOJNINSKEGA 
DODATKA 

V Osnutku se bolj natanč- 
no kot doslej določa pristoj- 
nost za določanje pokojnin- 
skega dodatka. Po veljavnem 
Zakonu gre imetniku spome- 
nice pokojninski dodatek, ki 
je enak razliki med pokoj 
nino in njegovim 100% pov- 
prečnim mesečnim osebnim 
dohodkom v zadnjih 12 me- 
secih pred upokojitvijo, ali 
pa — če je to zanj ugodneje 
— razliki med pokojnino in 
100% osnovo, ki je bila vze- 
ta za odmero pokojnine. 
Imetniku spomenice, ki ni 
izkoristil pravice do pokoj- 
nine ter ni v delovnem raz- 
merju in ne opravlja samo- 
stojne dejavnosti, gre stalni 
mesečni denarni prejemek v 
višini 85 odstotkov od pov- 
prečnega mesečnega osebne- 
ga dohodka v Jugoslaviji iz 
prejšnjega leta. 

V dosedanji formulaciji pa 
niso bili obseženi uživalci 
izrednih pokojnin. O pravici 
do takšnih pokojnin je prej 
odločala Administrativna ko- 
misija Zveznega izvršnega 
sveta. Mnoge skupnosti po- 
kojninskega zavarovanja pa 
uživalcem teh pokojnin niso 
hotele določiti pokojninskega 
dodatka. 

Pooblastila Administrativne 
komisije so prenehala 1. ja- 
nuarja 1965. Ker izredne po- 
kojnine izplačujejo skupno- 
sti pokojninskega zavarova- 
nja ter jdh usklajujejo z rast- 
jo življenjskih stroškov, je 
v Osnutku tega zatona dolo- 
čeno, da so pristojne tudi za 
odmero dodatka na te po- 
kojnine. 

BREZPLAČNO 
POTOVANJE 
NA ZDRAVLJENJE 

Imetniki spomenice in uži- 
vadci stalnega mesečnega de- 
narnega prejemka bodo po 
Osnutku zakona upravičeni 
do brezplačne vožnje z želez- 
nico, ladjo ali avtobusom, 
kadar jih pristojni organ 
pošlje ali pozove v drug kraj 
zavoljo uresničevanja oziro- 
ma uživanja pravic iz zdrav- 
stvenega zavarovanja. V ta- 
kem primeru imajo tudi pra- 
vico do dnevnice. S to do- 
polnitvijo se nosilce spome- 
nice povsem izenači z voja- 
škimi invalidi, ki že imajo 
te pravice. 

Da bi zagotovili določeno 

raven prejemkov oziroma 
življenjski standard imetni- 
kom spomenice, ki imajo 
najnižje prejemke, je predvi- 
deno, da bo Zvezni izvršni 
svet usklajeval staJne meseč- 
ne denarne prejemke. Kak- 
šen odstotek zvečanja pride 
v poštev, če so se življenjski 
stroški med letom povečali 
za več kot 8 odstotkov v 
primerjavi s prejšnjim le- 
tom, se določi glede na po- 
večanje življenjskih stroškov, 
osebnih dohodkov in produk- 
tivnosti dela. 

V Osnutku je predvideno, 
da bode pristojni organi v 
republiki in pokrajini izda- 
jali zdravstvene knjižice uži- 
valcem stalnih mesečnih de- 
narnih prejemkov in njiho- 
vim družinskim članom. V 

sedanjem Zakonu to vpraša- 
nje ni natančno urejeno, za- 
to pristojni organi pogosto- 
ma niso hoteli izdati zdrav- 
stvenih knjižic tej kategoriji 
oseb. 

Predsednik Zveznega ko- 
miteja za vprašanja borcev 
in vojaških invalidov bo po- 
oblaščen, da za zagotovitev 
enotne uporabe Zakona izda- 
ja podrobnejše predpise o 
postopku in načinu izplačil, 
ki se nanašajo na uresniče- 
vanje pravice do stalnega 
mesečnega denarnega prejem- 
ka, zdravstveno varstvo, po- 
grebnino, dnevnice in na let- 
ni denarni prejemek za re- 
kreacijo ter predpise o na- 
činu vodenja evidence " o 
opravljenih izplačilih ter kon- 
troli teh izplačil. 

ZVEČANJE OSEBNIH 

IN DRUŽINSKIH 

VOJAŠKIH INVALIDNIN 

# Določen bo nov znesek mesečnih inva- 
lidnin, ki se jih bo ob začetku vsakega leta 
valoriziralo v skladu z odstotkom rasti 
osebnih dohodkov 

# Zboljšan bo položaj samohranilcev — 
staršev padlih borcev, katerim se bo dru- 
žinsko invalidnino povečalo za 800 dinarjev 

9 Uvaja se tako imenovano izredno valori- 
zacijo v primerih, ko se življenjski stroški 
v prvem polletju tekočega leta zvečajo za 
več kot 8 odstotkov glede na prejšnje leto 

Zvezni izvršna svet je po- 
slal Skupščini SFRJ Osnutek 
zakona o spremembah in do- 
polnitvah Zakona o vojaških 
invalidih, za katerega obrav- 
navo in sprejetje je pristo- 
jen Zvezni zbor. 

Kot je poudarjeno v obraz- 
ložitvi, je poglavitni razlog 
za spremembe in dopolnitve 
tega Zakona, ki je bil izdan 
1. 1972, usklajevanje z Usta- 
vo SFRJ, po kateri sociali- 

stična družbena skupnost za- 
gotavlja materialne in druge 
pogoje za uresničevanje pra- 
vic borcev, vojaških invali- 
dov in družin padlih borcev, 
federacija pa prek zveznih 
organov doiloča in zagotavlja 
temeljne pravice borcev, vo- 
jaških invalidov in družin 
padlih borcev. 

Namen sprememb in do- 
polnitev Zakona o vojaških 
invalidih je zboljšati temelj- 

ZVEZNI IZVRSNI SVET — OSNUTEK ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O VOJAŠKIH INVALIDIH 

ne pravice določenih katego- 
rij vojaških invalidov in dru- 
žin padlih borcev, ustreznej- 
še varstvo samohranilcev — 
staršev padlih borcev, otrok 
padlih borcev brez obeh star- 
šev in samohranitelj a-zakon- 
ca, zboljšanje varstva slepih 
vojaških invalidov, boljša 
ureditev pravice uživalcev in- 
validskega varstva, ki stalno 
prebivajo v tujini, izredno 
usklajevanje invalidskih pre- 
jemkov in drugo. 

OSEBNE INVALIDNINE 

Prva pomembnejša novost 
v primeru s sedanjim Zako- 
nom o vojaških invalidih se 
nanaša na to, da se bo in- 
validom od VIII. do X. sku- 
pine izplačevalo osebne in- 
validnine mesečno namesto 
v enkratnih letnih zneskih. 
Ti zneski so se v zadnjih 
letih znatno povečali, tako 
da imajo v družinskih pro- 
računih večji pomen. 

S spremembami in dopol- 
nitvami sedanjega Zakona o 
vojaških invalidih se določa 
osebno invalidnino po sku- 
pinah takole: 

g g g.S    
I 100 % ter potrebna 

postrežba in pomoč 3.715.— 
II 100 % 2.692.— 
III 90% 2.036,— 
IV 80 % 1.504.— 
V 70 % 1.071,— 
VI 60 % 664,— 
VII 50 % 449.— 
VIII 40 % 216.— 
IX 30 % 162,— 
X 20 % 108,— 

Ker so ti zneski določeni 
za 1. 1975, je zakonodajalec 
predvidel, da bo do sprejetja 
končnega besedila Predloga 
zakona prišlo do povečanja 
invalidnin, ker je predvideno, 
da boido ob začetku leta 1976 
valorizirane. 

DRUŽINSKA 
INVALIDNINA 

Za osebe, ki so upravičene 
do družinske invalidnine, ka- 
tero se odmeri po številu 
družinskih članov, se določi 
znesek 228 dinarjev mesečno 
za enega družinskega člana, 
na' vsakega družinskega čla- 
na, ki je souživalec invalid- 
nine, pa se ta znesek poveča 
po 114 dinarjev mesečno. Po 
sedanjem Zatonu je bil en 
član upravičen na 1.500 di- 



narjev letno družinske inva- 
lidnine, ta znesek pa se je 
zvečal po 750 dinarjev letno 
na vsakega nadaljnjega dru- 
žinskega člana. Tudi v tem 
primeru je ob začetku leta 
1976 predvidena valorizacija 
invalidnin. 

Da bi žboljšali položaj 
samohralnicev-staršev padlih 
borcev in samohranilca-za- 
konca, je predlagano, da jim 
gre družinska invalidnina, 
poivečana za 800 dinarjev me- 
sečno (namesto dosedanjih 
200 dinarjev), če nimajo 
otrok, oziroma, če imajo 
enega aJd več obrok, ki so 
pridobitno nezmožni. Nada- 
lje je predlagano, da gre po- 
večana družinska invalidnina 
tudi otrokoim brez obeh star- 
šev, ki uživajo invalidnino. 

ORTOPEDSKI DODATEK 

Ortopedski dodatek za te- 
lesno okvaro prve stopnje 
naj bi po Osnutku sprememb 
in dopolnitev znašal 1.075 di- 
narjev mesečno, za telesno 
okvaro druge stopnje 820 di- 
narjev, za tretjo stopnjo 528, 
za četrto stopnjo 255 dinar- 
jev. Tudi te zneske se bo po 
1. januarju 1976 zvečalo gle- 
de na odstotek povečanja 
osebnih dohodkov v 1. 1975. 

Z Osnutkom sprememb in 
dopolnitev Zakona o voja- 
ških invalidih je predvideno, 
da se v primeru, ko se živ- 
ljenjski stroški v prvem pol- 
letju tekočega leta povečajo 
za več kot 8 odstotkov v pri- 
merjavi s prejšnjim letom, 
zveča osebna in družinska 
invalidnina ter otropedski do- 
datek skladno s povečalnjem 
življenjskih stroškov, oseb- 
nih dohodkov in produktiv- 
nosti dela. Gre za tako ime- 
novano izredno valorizacijo 
Invalidnin. 

Ho je predvideno zavoljo 
tega, ker redna valorizacija, 
ki se jo opravi ob začetku 
vsakega leta, spričo inflacije 
ni več sredstvo, ki bi,očuva- 
lo življenjski standard uži- 
valcev vojaških invalidnin, te 
kategorije oseb in njiihove 
realne prejemke pa je nujno 
zavarovati tudi v drugem 
polletju koledarskega leta. 

O višini izrednega poveča- 
nja odllloča, glede na njegov 
pomen in finančne učinke 
njegove izvedbe, Zvezni iz- 
vfflšoi svet. 

Prejemke uživalcev vojaške 
invalidnine, ki stalno prebi- 
vajo v tujini, se bo izenačilo 
s prejemki uživalcev v Jugo- 
slaviji, vendar se nanje ne 
nanašajo izredne valorizacije. 

ZDRAVSTVENO 
VARSTVO 

V Osnutku zakona je pred- 
lagano, da se pri ureditvi 
zdravstvenega varstva voja- 
ških in družinskih invalidov 
uvede patronažno službo in 
hišno negp zlasti za samo- 
hranilce, nadalje da se uvede 
sistematične preglede, ter da 
se omogoči slepim vojaškim 
invalidom, da brezplačno do- 
bijo potrebno motorno vozi- 
lo s prostornino valja do 
1000 ccm. 

Nadalje je predlagano, da 
posmrtnina ne miore biti 
manjša od mesečne invalid- 
nine III. skupine, kar je 
znatno več • od dvomesečne 
invalidnine VI. do X. sku- 
pine. Za druge kategorije bo 
še naprej ostal znesek dvo- 
mesečne osebne invalidnine, 
ker je to zanje bolj ugodno. 

Novost je tudi, da bodo 
vojaški invalidi, ki stalno 
prebivajo v tujini, v bodoče 
med bivanjem v Jugoslaviji 
upravičeni do zdravstvenega 
varstva in brezplačne ter 
znižane vožnje. 

Da bi se vojaške in dru- 
žinske invalide-kmetijske pro- 
izvajalce izenačilo z drugimi, 
ki uživajo zdravstveno var- 
stvo po Zakonu o vojaških 
invalidih, se v Osnutku pred- 
laga, da so osebe, ki so za- 
varovane pri Skupnosti zdrav- 
stvenega zavarovanja kme- 
tov, .upravičene do vseh oblik 
zdravstvenega varstva, ki so 
zajamčene po Zakonu o vo- 
jaških invalidih, in sicer v 
breme sredstev, zagotovlje- 
nih v Proračunu federacije. 

POTREBNA SREDSTVA 

Spremembe in dopolnitve 
Zakona o vojaških invalidih 
naj bi veljale od 1. januarja 
1977. 

Za izvajanje tega Zakona 
bi bilo treba v Proračunu 
federacije za 1. 1977- zagoto- 
viti 260.406.500 dinarjev, in 
sicer za: 

— povečanje družinske in- 
validnine okrog 3.000 upra- 
vičencem (samohraniilcem- 
staršem in vdovam padlih 
borcev) ter za novo katego- 
rijo upravičencev do pove- 
čane družinske invalidnine 
(okrog 1.000 otrok padlih 
borcev je nesposobnih za de- 
lo) — 22.020.000 dinarjev; 

— izredno usklajevanje in- 
validskih prejemkov med le- 
tom — 129.069.500 dinarjev; 

— za zagotovitev pravice 
do brezplačnega motornega 
vozila za popolnoma slepe 

invalide I. skupine (okrog 
200 upravičencev) — 7.000.000 
dinarjev; 

— zvečanje invalidskih pre- 
jemkov invalidom, ki stalno 
prebivajo v tujini, in za pri- 
znanje pravice do zdravstve- 
nega varstva ter brezplačne 
in znižane vožnje tem ose- 
bam, kadar začasno bivajo 

v Jugoslaviji (okrog 1.011 
upravičencev) — 2.324.000 di- 
narjev; 

— zagotovitev pravice, da 
se financira stroške zdrav- 
stvenega varstva vojaškim 
invalidom in uživalcem dru- 
žinske invalidnine — kme- 
tom (okrog 60.000 upravičen- 
cev) — 100.000.000 dinarjev. 

OHRANITI RAVEN 

PRAVIC ŠPANSKIH 

BORCEV  

® Enake pravice za španske borce-vojaške 
zavarovance in španske borce, ki so zava- 
rovani pri zdravstvenih organizacijah zdru- 
ženega dela 

® Stroški za zdravstveno varstvo španskih 
borcev-kmetov gredo v breme Proračuna 
federacije 

© Pravica do brezplačne vožnje z vlakom, 

ladjo ali avtobusom pri potovanju na 
zdravljenje 

Zvezni izvršni svet je po- 
slal Skupščini SFRJ v obrav- 
navo Predlog za izdajo Za- 
kona o spremembah in do- 
polnitvah Zakona o temelj- 
nih pravicah borcev španske 
narodnoosvobodilne in revo- 
lucionarne vojne 1936—1939, 
z Osnutkom zakona. S temi 
spremembami in dopolnitva- 
mi se usklajuje zakon z Usta- 
vo SFRJ ter se ureja pra- 
vice španskih borcev, ki jim 
gredo po predpisih o voja- 
ških invalidih (pravice do 
zdravljenja v naravnih zdra- 
viliščih, . ortopedskih pripo- 
močkov, dnevnic in drugo). 
Namen predlaganih spre- 
memb in dopolnitev je ohra- 
niti raven teh pravic. 

ZDRAVSTVENO 
VARSTVO ŠPANSKIH 
BORCEV 

Po 1. členu Osnutka se 
španske borce-vojaške zava- 

rovance izenačuje s španski- 
mi borci, ki so zavarovani, 
pri zdravstvenih organizaci- 
jah združenega dela. Po ve- 
ljavnem zakonu je bilo nam- 
reč vsem španskim borcem 
omogočeno, da zdravstveno 
varstvo uresničujejo pri vo- 
jaških sanitetnih organih in 
ustanovah. Tako so bili tisti 
španski borci, ki niso voja- 
ški zavarovanci, v ugodnej- 
šem položaju, saj so se lah- 
ko za zdravstvene storitve 
obračali na vse zdravstvene 
ustanove, medtem ko so 
španski borci-vojaški zavaro- 
vanci lahko uresničevali to 
pravico le pri vojaških usta- 
novah. 

2. člen Osnutka določa, da 
gredo vsi stroški zdravstve- 
nega varstva španskih bor- 
cev, ki so člani skupnosti 
zdravstvenega zavarovanja 
kmetov, v breme Proračuna 
federacije. 

Po predlaganih spremem- 
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bah in dopolnitvah zakona 
bo pokojninski dodatek do- 
ločala pristojna skupnost po- 
kojninskega in invalidskega 
zavarovanja. Po sedanjem 
Zakonu je španski borec, ki 
je upravičen do pokjnine po 
predpisih o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju, 
upravičen tudi do pokojnin- 
skega dodatka, ki je enak 
razliki med pokojnino in 
100% povprečnim mesečnim 
osebnim dohodkom v zad- 
njih 12 meseoih pred upo- 
kojitvijo, ali pa — če je zanj 
ugodneje razliki med po- 
kojnino in 100% osnovo, ki 
je bila vzeta za odmero nje- 
gove pokojnine. 

Po predlaganih spremem- 
bah naj bi španski borci po- 
stali upravičeni do brezplač- 
ne vožnje z vlaki, ladjo ali 
avtobusom, kadar potujejo 
v zvezi z uresničevanjem do- 
ločenih pravic iz zdravstve- 
nega zavarovanja. Za takšne 
primere je predvidena tudi 
pravica do dnevnic. To pra- 
vico se španskim borcem po- 
gostoma oporeka, zadevna 
dopolnitev pa bi jih izena- 
čila z vojaškimi invalidi. 

ZAŠČITA 
ŽIVLJENJSKEGA 
STANDARDA 

Da bi zagotovili določeno 
raven prejemkov oziroma 
ohranili življenjski standard 
španskim borcem, ki imajo 
najnižje prejemke, bo pred- 
pisano, da Zvezni izvršni svet 
uskladi njihove stalne meseč- 
ne denarne prejemke, če se 
življenjski stroški med pr- 
vim polletjem tekočega leta 
zvečajo za več kot 8 odstot- 
kov glede na prejšnje leto. 
Odstotek zvečanja se bo do- 
ločilo glede na rast življenj- 
skih stroškov, osebnih do- 
hodkov in produktivnost) 
dela. 

Da bi se zagotovilo enotno 
izvajanje Zakona, bo po nje- 
govi spremembi predsednik 
Zveznega komiteja za vpra- 
šanja borcev in vojaških in- 
validov pooblaščen, da izda 

podrobnejše predpise o po- 
stopku in načinu izplačil, ki 
se nanašajo na uresničevanje 
pravic do stalnih mesečnih 
denarnih prejemkov, zdrav- 
stveno varstvo, pogrebnino, 
dnevnice in letni denarni pre- 
jemek za rekreacijo ter na 
način vodenja evidence o 
opravljenih izplačilih in o 
kontroli teh izplačil. 

Ker v sedanjem Zakonu m 
bilo to vprašanje natančno 
urejeno, pristojni organi po- 
gostoma niso hoteli . izdata 
zdravstvenih knjižic tem upra- 
vičencem, zato se zdaj do- 
loča pristojnost za omenje- 
ne primere. 

Drugih določb sedanjega 
Zakona se rie spreminja. Po 
teh določbah ima lastnost 
španskega borca jugoslovan- 
ski državljan, ki je v enotah 
španske republikanske voj- 

Zvrani izvršna svet je pos- 
lal Skupščini SFRJ v obrav- 
navo in sprejetje Predlog za 
izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o te- 
meljnih pravicah oseb, odli- 
kovanih z redom Kadarjord- 
jeve zvezde z meči, redom 
Belega orla z meči in Zlato 
medaljo Obilica. Zakon je v» 
pristojnosti Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ. 

Predlagani zaikon temlji na 
načelu enotnosti urejanja in 
zagotavljanja temeljnih bor- 
čevskih pravic na vsem ozem- 
lju Jugoslavije. 

ske sodeloval v antifašistič- 
ni narodnoosvobodilni in re- 
volucionarni vojni 1936—1938 
in nadaljeval revolucionarno 
delo v času od 6. aprila 1941 
do 15. maja 1945. 

Veljavni Zakon podrobneje 
določa pravice španskih/ bor- 
cev in njihovih družinskih 
članov glede zdravstvenega 
varstva, višine pokojninskega 
dodatka tistim španskim bor- 
cem, ki so pridobili to pra- 
vico, ter do stalnih denar- 
nih prejemkov tistih špan- 
skih borcev, ki niso izkori- 
stili pravice do pokojnine in 
niso v delovnem razmerju 
ter ne opravljajo samostoj 
ne dejavnosti. Slednji imajo 
pravico do stalnega mleč- 
nega denarnega prejemka v 
višini 85 odstotkov od pov- 
prečnega mesečnega osebne- 
ga dohodka v Jugoslaviji iz 
prejšnjega leta. 

Z njim se spreminja in do- 
polnjuje nekatere določbe se- 
danjega zakona, ker ga je 
treba uskladiti z Ustavo SFRJ 
in ker je treba nekatere do- 
ločbe jasneje in bolj popolno 
oblikovati, da bi se jih enot- 
no uporabljalo. Poleg tega je 
treba nekatera vprašanja, ki 
se nanašajo na uveljavljanje 
zdravstvenega varstva nosil- 
cev teh odlikovanj, urediti 
enako kot za vojaške inva- 
lide. 

S predlaganimi spremem- 
bami veljavnega Zakona naj 
bi se med drugim predpisa- 
lo, da se pri ugotavljanju 
pridobitne nesposobnosti za- 
konca in otrok pokojnega no- 

silca odlikovanja Karadjord- 
jeve zvezde z meči uporablja 
ustrezne določbe Zakona o 
vojaških invalidih. Ta spre- 
memba je pomembna zavoljo 
tega, ker izvajanje sedanje- 
ga Zakona povzroča v praksi 
težave zavoljo neurejenega 
načina in postopka za ugo- 
tavljanja nesposobnosti. 

Ugotavljanje te nesposob- 
nosti je važno za pridobitev 
pravice zakonca in otrok (do 
izpolnjenega 15. leta starosti 
oziroma 26. leta, če se šola- 
jo) uimrlega nosilca takega 
odlikovanja. Te pravice se na- 
našajo na denarne prejemke 
v znesku 1.500 dinarjev letno 
ter na zdravstveno varstvo 
in druge pravice iz zdravst- 
venega zavarovanja v obsegu, 
ki je predviden za družinske 
člane zavarovanca-delavca. 

Poleg te spremembe se vna- 
ša v Zakon tudi določbo, po 
kateri pravica, ki jo ima za- 
konec po veljavnem zakonu, 
ugasne, če se poroči. S tem 
se položaj takega zakonca 
izenačuje s položajem zakon- 
ca nosilca Reda narodnega 
heroja. 

V sedanji Zakon se vnaša 
tudi določba, ki se nanaša 
na uveljavljanje pravic ia 
zdravstvenega zavarovanja. 
Po novem določilu bi imeli 
vsi odlikovanci, ki so zavaro- 
vani pri skupnostih zdrav- 
stvenega zavarovanja kme- 
tov, pravico uveljavljati vse 
oblike zdravstvenega varstva, 
ki so predpisane z veljavnim 
Zakonom v breme sredstev 
proračuna federacije. Zdrav- 
stvene legitimacije dobijo od 
organov v republiki in avto- 
nomni pokrajini, ki so pri- 
stojni za zadeve borcev in 
vojaških invalidov. 

Poleg tega je kot temeljna 
pravica opredeljena tudi pra- 
vica na nadomestilo pogreb- 
nih stroškov za umrlega no- 
silca Karadjordjeve zvezde 
z meči. To nadomestilo se 
določi v pavšalnem znesku 
6.000 dinarjev, sleherno zve- 
čanje nadomestila pogrebnih 
stroškov pa se bo krilo iz 
sredstev v proračunu federa- 
cije, ki so že zagotovljena. 

URADNI LIST SRS je založil: 
VOLILNI IMENIK, ki je prirejen za volitve članov 

delegacij, za glasovanje o izvolitvi članov DPZ, za na 
domestne volitve, za glasovanje o odpoklicu, Za glaso 
vanje na referendumu o uvedbi samoprispevka itd., 
kakor tudi za volitve v delavske svete (oziroma orga- 
ne upravljanja TOZD in drugih temeljnih samouprav- 
nih organov in temeljnih skupnosti); 

OVITKE za volilne imenike• ki vsebujejo osnovna 
navodila za izpolnjevanje volilnih imenikov in naslovne 
strani ovitka za volilne imenike. 

ZVEZNI IZVRSNI SVET — OSNUTEK ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O TEMELJNIH PRAVICAH ODLIKOVANCEV 
Z REDOM KARADJORDJEVE ZVEZDE Z MECI, 
REDOM BELEGA ORLA Z MECI 
IN ZLATO MEDALJO OBILICA 

PRAVICE DRUŽINSKIH 

ČLANOV STARIH 

ODLIKOVANCEV  

• Pri ugotavljanju pridobitne nezmožnosti 
družinskih članov bodo veljale določbe 
Zakona o vojaških invalidih 
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MANJŠI PRISPEVEK 

ZA ZDRAVSTVENO 

ZAVAROVANJE 

VOJAŠKIH 

ZAVAROVANCEV 

• Aktivne vojaške osebe in vojaški upo- 
kojenci bodo enako udeleženi pri zagotav- 
ljanju denarnih sredstev za zdravstveno 
zavarovanje 

PREDLOG ODLOKA O PRISPEVNIH STOPNJAH 
ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE VOJAŠKIH i 
ZAVAROVANCEV — AS 290 

Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ bo na eni prihodnjih 
sej obravnaval Predlog . odlo- 
ka o prispevnih stopnjah za 
zdravstveno zavarovanje vo- 

Zvezni izvršni svet je do- 
stavil Skupščini SFRJ osnu- 
tak odloka o izdajanju ko- 
vancev za 10 dinarjev (AS 
291). f?o Zakonu o Narodni 
banki Jugoslavije in enotnem 
monetarnem poslovanju na- 
rodnih bank republik in na- 
rodnih bank avtonomnih po- 
krajin, Skupščina SFRJ od- 
loča o izdajanju novih vrst 
bankovcev in kovancev. 

Za sedanji bankovec za 10 
dinarjev je značilno, da nanj 
odpade več kot 40 odstotkov 
celotne mase papirnatega de- 
narja v obtoku. Ker je v ob- 

jaških oseb, ki ga je predlo- 
žil Zvezni izvršni svet. 

Po predloženem odloku se 
bo obračunavalo prispevek 
za zdravstveno zavarovanje 

toku toliko teh bankovcev, 
se hitro obrabijo, tako se 
jim skrajšuje doba trajanja 
in jih je treba v ogromnih 
količinah uničevati. Jemanje 
iz obtoka in uničevanje ve- 
likih količin papirnatega de- 
narja povzroča obsežno in 
odgovorno delo. V to delo je 
vključenih zelo veliko delav- 
cev, zadevo se opravlja ob 
večih kontrolah, pa tudi tran- 
sport denarja povzroča veli- 
ke stroške in terja veliko va- 
varovanje. Spričo omenjenih 
okoliščin je nujno, da se na- 
mesto sedanjih bankovcev za 

vojaških zavarovancev v Jetu 
1976 po naslednjih stopnjah: 

— 5,40 odstotka od celot- 
nih prejemkov aktivnih vo- 
jaških oseb in uživalcev de- 
narnega nadomestila; 

— 8,00 odstotkov od izpla- 
čanih pokojnin. 

Prispevek za zdravstveno 
zavarovanje vojaških oseb se 
je v 1. 1975 obračunavalo po 
stopnji 6,06 odstotka od ce- 
lotnih prejemkov aktivnih 
vojaških oseb in uživalcev 
denarnega nadomestila ter 
po stopnji 10 odstotkov od 
izplačanih pokojnin. Predla- 
gano je, da se prispevne 
stopnje zmanjša, ker je sred- 
stva, ki so potrebna za kri- 

lo dinarjev da v obtok 10- 
dinarske kovance. 

Kovani denar ima to pred- 
nost, da — glede na svojo 

Odbor Zbora republik in 
pokrajin za ekonomske odno- 
se s tujino je na seji 14. in 
15. januarja usklajeval stali- 
šča skupščin socialističnih re- 
publik in socialističnih avto- 
nomnih pokrajin do pri- 
pomb in predlogov k Osnut- 
ku carinskega zakona. Vse 
skupščine republik in pokra- 

tje stroškov zdravstvenega 
zavarovanja vojaških zavaro- 
vancev v 1. 1976, mogoče za- 
gotoviti s prispevno stopnjo 
5,40 odstotka od celotnih pre- 
jemkov aktivnih vojaških 
oseb in uživalcev denarnega 
nadomestila ter s prispevno 
stopnjo 8 odstotkov od izpla- 
čanih pokojnin. 

Prispevna stopnja 5,40 od- 
stotka od celotne plače aktiv- 
nih vojaških oseb, preraču- 
nana na neto izpilačane pla- 
če, znaša 8 odstotkov. To po- 
meni, da bodo aktivne voja- 
ške osebe in vojaški upoko- 
jenci enako udeleženi pri za- 
gotavljanju denarnih sredstev 
za zdravstveno zavarovanje. 

neomejeno fizično obstojnost 
— omogoča, da je obtok bolj 
preskrbljen s potrebnimi ko- 
ličinami različnih bankovcev. 

jin so dale soglasje k Os- 
nutku tega zakona, dale pa 
so tudi več pripomb, mnenj 
in sugestij glede mnogih 
določb in rešitev, podanih v 
Osnutku. 

Osnutek carinskega zako- 
na (AS, 211) smo prikazali v 
19. številki »Poročevalca« se- 
ptembra 1975. 

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ODLOKA i 
O IZDAJANJU KOVANCEV PO 10 DINARJEV — i 
AS 291 

Denarno-kreditni sistem * 

TUDI DESET DINARJEV 

KOVINSKIH 

• Prednosti kovanega denarja — neome- 
jena fizična obstojnost in boljša preskrblje- 
nost denarnega obtoka s potrebnimi 
količinami različnih bankovcev 

CARINSKI KONTINGENTI 

- NAJPOMEMBNEJŠI 

INSTRUMENT POLITIKE 

ZAŠČITE 

® Določiti je treba, ali naj bodo carinski 
kontingenti podrejeni dolgoročnemu razvoju 
ali tekoči ekonomski politiki 

6 Zahteva se oprostitev plačila carine za 
organizacije združenega dela, katerim je 
znanstveno-raziskovalna, zdravstvena ali 
kulturna dejavnost osnovna dejavnost 

® Novi Carinski zakon naj bi začel veljati 
1. septembra 1976 



CARINSKI 
KONTINGENTI 

Največ pripomb in suge- 
stij je bilo danih k tistim 
določbam Osnutka, ki se na- 
našajo na carinske kontin- 
gente kot najpomembnejše 
instrumente politike zaščite. 
Usklajevanje stališč do teh 
pripomb se bo nadaljevalo 
na naslednji seji Odbora, ki 
je napovedana za konec ja- 
nuarja. 

Izražena je bila ocena (de- 
legat Skupščine SR Srbije), 
da je posebno pomembno 
določiti, kakšno vlogo naj 
ima ta instrument v sklopu 
celotne carinske politike, in 
sicer, ali naj bo podrejen 
dolgoročnemu razvoju ali te- 
koči ekonomski politiki (v 
osnutku zakona je opredeljen 
kot instrument tekoče eko- 
nomske politike). V zvezi s 
tem je važno določiti merila, 
na podlagi katerih se odlo- 
ča o carinskih kontingentih, 
pri čemer je treba upošte- 
vati vse potrebne elmente, 
tako n. pr. probleme manj 
razvitih, vprašanje pred- 
nosti in podobno. 

Dan je bil tudi konkreten 
predlog (Skupščine SR Bos- 
ne in Hercegovine), da mo- 
ra odločitev glede carinskih 
kontingentov za opremo ve- 
ljati dlje kot leto dni (v Os- 
nutku je predvideno leto dni) 
oziroma toliko časa, kolikor 
je treba za uvoz opreme za 
nek objekt, ki je sprejet kot 
prednosten. Menijo nadalje, 
da M morali glede carinskih 
kontingentov odločiti že ta- 
krat, ko bi sprejemali me- 
rila, ter jih objavili hkrati. 

Izražena je bila tudi su- 
gestija (Sobranje SR Make- 
donije), naj bi možnosti za 
odobritev carinskih kontin- 
gentov, spričo njihovih kon- 
kretnih in velikih učinkov na 
neposredne uporabnike, do- 
ločili s Carinskim zakonom 
in ne s carinsko tarifo, ki 
je instrument carinske poli- 
tike. 

Glede na poseben pomen 
tega instrumenta je Odbor 
ocenil, da mora Zvezni iz- 
vršni svet pri oblikovanju 
besedila Predloga zakona 
znova obravnavati vse pri- 
pombe in predloge, ki so jih 

dale skupščine republik in 
pokrajin ter delegati 'sami. 

Obenem je zahteval, da 
predlagatelj pojasni 3. od- 
stavek 49. člena Osnutka za- 
kona, v katerem je rečeno, 
da merila, na podlagi kate- 
rih se odloča o carinskih 
kontingencah, določa Zvez- 
ni izvršni svet po postop- 
ku, ki je precfcriden za spre- 
jemanje letnih razvojnih 
načrtov. Znano je namreč, 
da je za — postopek, ki je 
predviden za sprejemanje 
letnih razvojnih načrtov, 
pristojna Skupščina SFRJ. 

OPROSTITEV PLAČILA 
CARINE 

Skupščini SR Slovenije ter 
SR Bosne in Hercegovine sta 
dali pripombe na tiste do- 
ločbe Osnutka zakona, ki se 
nanašajo na oprostitev plači- 
la carine za organizacije 
združenega dela, ki se uk- 
varjajo z ananstveno-razis- 
kovalno, šolsko, zdravstve- 
no ali kulturno dejaivnostjo 
kot z osnovno dejavnostjo. 
Bistvo teh pripomb je, naj 
bi te organizacije združenega 
dela oprostili plačila carine 
na uvoz opreme, kar bi zna- 
tno pripomoglo k zboljša- 
nju njihovega položaja. 

V zveai s tem je v Osnutku 
zakona predvidena možnost, 
da se organizacije združene- 
ga dela, ki jim je znanstve. 
no-raziskovalna, šolska ki 
kulturna dejavnost osnovna 
dejiavnost, oprosti plačila ca- 
rine za instrumente, aparate 
in stroje ter njihove dele, 
ki, se jih ne proizvaja v Ju- 
goslaviji, vendar le v prime- 
rih, ko je takšna oprostitev 
predvidena z mednarodnimi 
pogodbami in sporazumi. 
.Skupščina SR Bosne in Her- 
cegovine meni, da je tako 
omejena oprostitev plačila 
carinskih dajatev dejansko 
zožena na nepomemben ob- 
seg in da ga je treba raz- 
širiti. 

Odbor je sklenil, da mora 
predlagatelj ponovno obrav- 
navati te pripombe ter do 
njih zavzeti stališče pred 
naslednjo sejo Odbora. 

V zvezi s temi določbami 
je Odbor uskladil stališče, da 

je treba dodati nov stavek, 
na podlagi katerega bi se 
določalo osnovo za oprostitev 
carine za reprodukcijski ma- 
terial, ki ga naši arhivi do- 
bivajo od arhivov iz tujine. 

Sobranje SR Makedonije 
je predlagalo, da se pripad- 
nike posameznih jugoslovan- 
skih narodov (zlasti Make- 
donce iz egejskega dela Ma- 
kedonije, ki žive zdaj v vz- 
hodnoevropskih državah), ki 
se vseljujejo v našo državo, 
oprosti carine za uvoz po- 
tniških vozil. Menijo, da 
je glede na nacionalni in po- 
litični značaj njihovega vse- 
ljevanja utemeljeno, da se 
jih oprosti carine na uvoz 
potniških avtomobilov, še 
zlasti zato, ker se hkrati 
predlaga, da jih pet let ne 
bi smeli odtujiti ali dati v 
uporabo drugi osebi, razen 
če prej plačajo carino. 

Odbor je priporočil Zvez- 
nemu izvršnemu svetu naj 
v mejah svojih pooblastih 
posebej upošteva pripombo 
Sobranja SR Makedonije ter 
razširi na druge narode in 
narodnosti. 

LISTA CARINSKIH 
OSNOV 

Člani odbora so uskladili 
stališča še o nekaterih dru- 
gih pripombah in predlogih, 
ki so bili dani k Osnutku 
carinskega zakona. Tako so 
se zedinili, da je .treba v Os- 
nutku zakona precizirati, da 
se vrednost blaga, če je v 
fakturi izražena v tuji valuti, 

preračuna v dinarje po teča- 
ju, ki ga določi Zvezni iz- 
vršni svet. V Osnutku je bi- 
lo sicer rečeno, da se prera- 
čunavanje v dinarje opravi po 
paritetnem (uradnem) teča- 
ju, ki velja tistega dne, ko 
nastane obveznost plačila ca- 
rine. 

Nadalje je določeno, da 
se listo carinskih osnov do- 
loča na podlagi poprečnih 
cen na tujih tržiščih v prej- 
šnjem letu ter poprečnih 
prevoznih in dostavnih stro- 
škov do jugoslovanske meje 
v prešnjem letu. 

V Osnutek zakona bi bilo 
treba vnesti še eno spremem- 
bo, glede katere so se ze- 
dinili na seji Odbora. Nana- 
ša se na vplačevanje polože- 
nega zavarovanja. Z Osnut- 
kom zakona je namreč dolo- 
čeno, da se zahtevek za vra- 
čilo položenega zavarovanja 
vloži najkasneje leto dni po- 
tem, ko je bilo blago vrnje- 
no v tujino, po tem roku pa 
se zavarovanje vplača v Pro- 
račun federacije. Ta določ- 
ba naj bi se po formulacija 
Odbora glasila: »Zahtevek za 
vračilo zavarovanja se vlo- 
ži najkasneje v roku enega 
leta od dne, ko je bilo bla- 
go vrnjeno v tujino. Po pre- 
teku tega roka se zavarova- 
nje ne vplača v dobro Pro- 
računa federacije kot izred- 
ni dohodek«. 

Odbor se je zedinil, naj bi 
novi Carinski zakon začel 
veljati 1. septembra 1976 in 
ne 1. januarja, kot je pred- 
videno v Osnutku. 

USKLAJEVANJE STALIŠČ DO PRIPOMB 
SKUPŠČIN REPUBLIK IN POKRAJIN 
K OSNUTKU CARINSKEGA ZAKONA — K AS 211 

časopisni zavod URADNI LIST SRS se razen z 
osnovno dejavnostjo — izdajanjem Uradnega lista SRS 
— ukvarja tudi z založništvom, s katerim skuša pris- 
pevati k boljšemu poznavanju predpisov in s tem k 
njihovemu uveljavljanju v praksi. Med drugim je iz- 
dal in založil: 
— USTAVO SR SLOVENIJE z ustavnim zakonom; 
— USTAVO SFRJ; 
— USTAVI SR SLOVENIJE in SFRJ v eni knjižici; 
— ODŠKODNINSKO PRAVO JUGOSLAVIJE (avtor: 
dr. Stojan Cigoj); 
— PRAVDNI POSTOPEK (dr. Jože Juhart, Lojze Ude, 
Dragica Wedam-Luicić); 
— PRAVNI IZRAZI (avtor: Franc Sink); 
— UVOD V EKONOMSKO VEDO (dr. Franc Cerne). 



ANALIZE IN OCENE 
___________________   

SPREMEMBE 

V PRIMARNI DELITVI 

IN DOHODKOVNIH 

RAZMERJIH 

• Primarna delitev je omogočila relativno 
hitrejši razvoj surovinsko-bazičnih panog 

I# Nizka raven produktivnosti dela in upo- 
časnjena stopnja njene rasti povzroča skok 
cen in zmanjšuje konkurenčno zmožnost 
našega gospodarstva na svetovnem tržišču 

• Čedalje močnejše težnje po vzpostavlja- 
nju realnejših razmerij med bazičnim in 
predelovalnim delom gospodarstva 

Med preliminarno razpravo 
o Osnutku resolucije o skup- 
ni politiki ekonomskega in 
socialnega razvoja Jugoslavije 
v 1. 1976 je Odbor Zbora re- 
publik in pokrajin za tržišče 
in cene zahteval, da Zvezni 
sekretariat za tržišče to ce- 
ne pripravi analizo raz- 
merij v primarni delitvi to 
ekonomskem položaju gospo- 
darstva, aa obdobje 1971— 
1975). Ker je ta tvarina ne- 
posredno povezana s pripra- 
vo to sprejetjem srednjeroč- 
nega načrta razvoja naše dr- 
žave pa tudi z določitvijo si- 
stema to politike cen, v tem 
prispevku podajamo iz ana- 
lize samo bistvene ocene in 
stališča, ki jih bo omenjeni 
Odbor posebej obravnaval. 

BOLJ UMIRJENO 
GIBANJE CEN 

Za minulo petletno obdobje 
Je po eni strani značilna eks- 
panzija gospodarske dejavno- 
stiv vseh njenih osnovnih to- 
kovih (začenši od proizvodnje 
to prometa do poralbe), po 

drugi plati pa poudarjeno ne- 
stabilni odnosi na tržišču in 
pogosto fluktuiranje cen. 

Primarna delitev ima nekaj 
značilnosti. Predvsem to, da 
se je proces inflacije, ki je bil 
iz leta v leto močnejši, omilil 
šele 1. 1975, tako da se je 
pritisk na ceine nekoliko 
zmanjšal. Poudarjeno je, da 
je težnja rasti cen zajela vsa 
področja in tokove blagovne- 
ga prometa ter vsa gospodar- 
ska področja to panoge. In 
končno, pri poskusu, da se z 
administrativnimi ukrepi 
cene blokira, njihova raven 
pa zamrzne, je prišlo do ze- 
lo močnega nihanja cen. 

V analizi so posebno pou- 
darjeni pozitivni rezultati lan- 
skoletne družbene akcije za 
jbrzdanje inflacije, tj. okoli- 
ščino, da so te akcije dobile 
široko množično podporo 
vseh družbenopolitičnih skup- 
nosti, zlasti pa združenega 
dela. 

Pri podrobnejši obravnavi 
gibanja cen se pokaže, da je 
bila rast splošne ravni cen v 
minulem petletju znatno hit- 
rejša od načrtovane. Kot po- 

ZVEZNI SEKRETARIAT ZA TRŽIŠČE IN CENE 
— PRIMARNA DELITEV IN DOHODKOVNI 
ODNOSI V OBDOBJU 1971—1975 

sebna značilnost je poudarje- 
no, da je za razliko od prej- 
šnjih petletnih obdobij prvič 
prišlo do skoraj vzporednega 
povečevanja cen na področju 
industrijske proizvodnje, cer 
na drobno in življenjskih 
stroškov. Največje povečanje 
je bilo zabeleženo 1. 1974, naj- 
manjše pa 1. 1972. V 1. 1975 
je bila zabeležena počasnejša 
rast cen na področju proiz- 
vodnje in trgovine. 

Spričo takšnega povečanja 
cen storitev in stroškov za 
prehrano so se življenjski 
stroški v , tem obdobju po- 
večevali po zelo visoki stop- 
nji (stroški za prehrano po 
stopnji 23, cene storitev pa 
po stopnji 26 odstotkov), pri 
gostinskih storitvah je bilo 
zvečanje cen še bolj izrazito 
(26 odstotno). 

Cene v zunanjetrgovinski 
menjavi so se gibale znatno 
bolj umirjeno od domaćih 
cen, razen 1. 1973 in 1974, ko 
so inflacijsko učinkovale na 
naše tržišče. Med 1. 1975 je 
bila stopnja rasti teh cen 
znatno nižja od ustreznih sto- 
penj rasti domačih cen (ve- 
lja za cene uvoznih surovin 
in reprodukcijskega materi- 
ala). 

Začenši z gospodarsko re- 
formo (1. 1965) so se cene 
pri proizvajalcih kmetijskih 
proizvodov povečevale hitreje 
od proizvajalskih cen indu- 
strijskih proizvodov, ta tež- 
nja pa se je nekoliko omilila 
1. 1975. 

Na kraju se kot negativno 
težnjo poudarja stalno in 
močno rast cen gradnje, kar 
je posledica neusklajenih bla- 
govno-denamih odnosov na 
tržišču gradbenega materiala 
in ustreznih obrtniških stori- 
tev. 

Podatki in ocene o gibanju 
cen v 1. 1975 kažejo, da — 
kot je poudarjeno v analizi 
— predvidena rast cen ni pre- 
sežena, marveč je precej niž- 
ja kot je bilo pričakovati. 

Iz pregleda gibanja cen po 
gospodarskih panogah sledi, 
da so se v 1. 1975 proizvajal- 
ske cene surovinsko-bazične. 
ga dela industrije povečeva- 
le občutno hitreje od cen pro- 
izvodov drugih panog, se pra- 
vi, od cen predelovalnega de- 
la industrije. To pa priča, 
da je primarna delitev omo- 
gočila izvajanje zamisli sred- 
njeročnega načrta, da naj bi 
se relativno hitreje razvijale 
surovinsko-bazične panoge, 

iz katerih je v glavnem se- 
stavljen sektor prednostnih 
gospodarskih področij in 
panog. 

Te spremembe v primarni 
delitvi in občutno nižja ra- 
ven cen, ki jo prenašamo v 
to leto, ter ugodnejše težnje 
na svetovnem tržišču, omogo- 
čajo bolj uspešno uresničeva- 
nje politike stabilizacije in 
bolj umirjeno gibanje cen. 
Poudarja se, da je predpos- 
tavka za takšna gibanja ustre- 
zna ekonomska politika. 

NEGATIVNE POSLEDICE 
NIZKE PRODUKTIVNOSTI 
DELA 

Ustvarjanje pogojev za po- 
polnejšo izrabo obstoječih 
proizvajalnih zmogljivosti ter 
za doseganje večje produk- 
tivnosti dela je eden temelj- 
nih pogojev za vodenje stabi- 
lizacijske politike tržišča in 
cen. To zlasti velja za pre- 
delovalne zmogljivosti, ki se 
jih pogosto izkorišča eksten- 
zivno, kar pelje v višanje pos. 
lovnih stroškov, s tem pa tu- 
di k višjim prodajnim cenam 
teh proizvodov. V analizi Zve. 
znega sekretariata za tržišče 
in cene je opozorjeno, da so 
občutne rezerve za zvečanje 
proizvodnje tako v boljšem 
izkoriščanju zmogljivosti, 
kot tudi v boljši organizaciji 
dela, uporabi sodobnejše teh- 
nologije, v integraciji in 
zboljšanju delovne discipline. 

Produktivnost dela se pove- 
čuje počasneje kot je načrto 
vano. To kaže, da je v gospo- 
darskem razvoju, zlasti v 
predelovalnem delu industrije 
močno navzoča ekstenzivnost. 
Nizka stopnja produktivnosti 
je med poglavitnimi vzroki, 
da je proizvodnja premalo 
racionalna in draga, kar se 
v končni posledici kaže v pro- 
dajni ceni proizvodov in 
zmanjšanju konkurenčne 
zmožnosti na svetovnem tr- 
žišču. 

Iz analize stopnje rasti pro- 
duktivnosti po področjih in 
panogah je razvidno, da je 
produktivnost v industriji ne- 
koliko ugodnejša kot v celot- 
nem gospodarstvu. Tako je 
stopnja rasti produktivnosti 
znatno večja v kapiitalno-toten- 
zivnih panogah (6,4 odstot- 
ka v obdobju 1971—1974), 
medtem ko v delovno inten. 
zivnih panogah znaša le 2,7 
odstotka. 

Rekordna stopnja rasti 

M 



produktivnosti je dosežena v 
črni metalurgiji — 9,8 odstot- 
ka, elektrogospodarstvu — 7,1 
odstotka, kemični industriji 
  7,9 odstotka, medtem ko 
je najnižja v panogah, ki pro- 
izvajajo končne proizvode 
(povečanje v tekstilni indus- 
triji znaša le 1,6 odstotka, v 
prehrambeni industriji pa je 
zabeležena stagnacija). Našte- 
ti primeri pričajo, da imajo 
navedene in druge podobne 
panoge večje poslovne, stroš- 
ke tudi zavoljo tega, ker sla- 
bo izkoriščajo zmogljivosti, 
kar vpliva seveda tudi na 
oblikovanje njihovih prodaj- 
nih cen. 

Primerjava stopenj rasti 
produktivnosti dela v jugo- 
slovanski industriji z ustre- 
znimi stopnjami v indust- 
rijsko razvitih državah Ev- 
rope opozarja, da po hitro- 
sti rasti zaostajamo za nji- 
mi, se pravi, da se razlike 
v ravni produktivnosti še 
zvečujejo. 

SPREMEMBE 
V DOHODKOVNIH 
RAZMERJIH 

Vprašanje izkoriščanja 
zmogljivosti je v našem go- 
spodarstvu nenehno navzoče 
in pomeni enega izmed de- 
javnikov inflacijskih proce- 
sov. Analize kažejo, da se 
proizvodne zmogljivosti re- 
lativno bolj izkorišča v ba- 
zičnih panogah, manj pa v 
predelovalnih, kjer so zmog- 
ljivosti pogostoma predi- 
menzionirane. Vendar pa se 
še nadalje več' investira 
gradnjo novih zmogljivosti 
v predelovalnem delu gospo- 
darstva, manj pa v surovin- 
sko-bazičnem in energet- 
skem delu. 

Med bistvenimi značilnostmi 
minulega obdobja je znatno 
hitrejša rast nominalnega 
družbenega proizvoda kot pa 
so jo dovoljevali realni ok- 
viri. Razkorak med gibanji 
blagovne proizvodnje in ra- 
stjo nominalnega družbene- 
ga proizvoda se je v manj- 
ši meri krilo z deficitom v 
zunanjetrgovinski bilanci, 

mnogo bolj pa z močnejšim 
zviševanjem ravni cen, se 
pravi z inflacijskim dohod- 
kom, ki ni imel blagovnega 
kritja. 

Podatki kažejo, da je pre- 
težni del nominalnega pove- 
čanja družbenega proizvoda 
posledica povečanih cenj 
mnogo manjši pa — večjega 
obsega proizvodnje. Takšen 
položaj pri nekaterih proiz- 
vajalcih poraja dvome glede 
usmerjanja nadaljnje gospo- 
darske dejavnosti. Pojavlja 
se dilema glede tega, ali se 
usmeriti v krepitev in zveče- 
vanja obsega proizvodnje ali 
pa dati prednost komercial- 
nemu sektorju, ki lahko z 
manjšim trudom in ob večji 
spretnosti ustvari večji de- 
narni učinek, kakor pa se ga 
doseže z največjimi prizade- 
vanji za večjo proizvodnjo in 
višjo produktivnost. Da bi to 
drugo, negativno težnjo pre- 
prečili, se opozarja, da je 
treba pripraviti ukrepe in 
ustvariti pogoje za to, da se 
takšne birokratsko menežer- 
ske elemente odstrani iz pod- 
ročja proizvodnje in prodaje. 

V minulem petletnem ob- 
dobju so se navkljub visoki 
stopnji inflacije pokazale 
pozitivne težnje pri vzposta- 
vljanju realnejših paritetnih 
razmerij med bazičnim in 
predelovalnim delom gospo- 
darstva. Tako je suirovinsko- 
bazični del industrije, ki 
ima v razvojni politiki pred- 
nost, v relativno večji meri 
uporabljal primarno delitev 
za ustvarjanje večjega do- 
hodka, kakor pa se je do- 
gajalo v drugih delih indu- 
strije. Poudarja se, da tak- 
šen razvoj ustreza začrtani 
politiki, oblikovani v srednje- 
ročnem načrtu za obdobje 
1971—1975. 

V kmetijstvu družbenega 
sektorja, ki kot proizvajalec 
hrane tudi spada med pred- 
nostne gospodarske panoge, 
je bil razvoj v še večji meri 
omogočen s pomočjo pove- 
čevanja cen. Dohodkovna 
razmerja so se spremenila 
v prid gozdarstva in gradbe- 
ništva, v prometu — zlasti 
pri nekaterih panogah — pa 
je ta težnja manj očitna. 

IZ DELA ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA 

UKREPI IN AKCIJE 

ZA ZAVIRANJE 

RASTI CEN .  

• Družbeni dogovor naj prepreči neupra- 
vičeno zviševanje cen v tem letu 

# Cene storitev morajo doseči raven rasti 
cen pri proizvajalcih industrijskih izdelkov 

V Resoluciji o skupni poli- 
tiki ekonomskega in social- 
nega razvoja Jugoslavije v le- 
tu 1976 je določeno, da se v 
letošnjem januarju sklene 
Dogovor Zveznega izvršnega 
sveta m izvršnih svetov re- 
publik ter avtonomnih pokra- 
jin o izvajanju politike cen 
v letu 1976. Zvezni izvršni 
svet je določil besedilo tega 
dogovora; njegove osnovne 
postavke podajamo v tem pri- 
spevku. 

OBVEZNOSTI 
PODPISNIKOV 
DOGOVORA 

Podpisniki Družbenega do- 
govora bi morali storiti kon- 
kretne ukrepe in akcije, s 
katerimi bi se ustvarili pogoji 
za to, da bo stopnja rasti cen 
pri proizvajalcih v industriji 
(december 1976 v primerjavi 
z decembrom 1975) nižja od 
stopnje zvečanja cen v le- 
tu 1975. 

OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA 
O IZVAJANJU POLITIKE CEN V L. 1976 

V Osnutku družbenega do- 
govora je predvideno, da se 
v politiki zajamčenih in mi- 
nimalnih odkupnih cen kme- 
tijskih proizvodov letošnje 
letine izvaja veljavne sistem- 
ske rešitve. Računa se, da se 
cene proizvodov, ki jih rabi 
kmetijstvo, ne bodo občut- 
neje zvečevale, ter da se bo 
obdržalo sistem regresov, pre- 
mij in kompenzacij za posa- 
mezne kmetijske proizvode. 

Da bi se zmanjšalo stop- 
nje rasti cen v prodaji na 
malo, življenjske stroške, 
zlasti pa, da bi se občutno 
pocenilo storitve, se pristoj- 
ni organi družbenopolitičnih 
skupnosti zavezujejo, da bodo 
ukrepali na področju cen pri 
proizvajalcih, na področju 
carinske zaščite, davčne po- 
litike, politike prispevkov in 
politike potrošniških kredi- 
tov; z enakim namenom se 
bodo lotili boljše organizacije 
tržišča, preskrbe velikih po- 
trošniških središč ter pravo- 
časnega posredovanja na tr- 
žišču iz rezerv. 

Tudi Gospodarske zbornice 
bodo pripomogle k izvajanju 
smotrov stabilizacijske politi, 
ke, ki je določena z Resolu- 
cijo. Zavoljo tega bodo spod- 
bujale temel.1ne organizacije 
združenega dela pri spreje- 
manju stabilizacijskih pro- 

gramov, povečevanju proiz- 
vodnje, zniževanju poslovnih 
stroškov, povečevanju izvoza 
ter smotrnejši rabi angažira- 
nih sredstev. 

V Osnutku zakona je reče- 
no, da je treba preprečevati 
nastajanje disparitet v cenah, 
da se ne bi pomembneje 
skazila sedanja razmerja v 
primarni delitvi. To pomeni, 
da si je treba prizadevati za 
preprečevanje neupravičene- 
ga zviševanja cen, hkrati pa 
prizadevati, da se na tistih 
odsekih, kjer so ti problemi 
najbolj izraziti, zboljšuje pa- 
riteto cen, da bi se zagoto- 
vilo enakopravne pogoje pri 
ustvarjanju dohodka. 

Pristojni organi za tržišča 
in cene bodo predlagali kon- 
kretne ukrepe za odpravlja- 
nje tržnih neravnovesij. V 
tem postopku bodo predlo- 
žene možne in optimalne re- 
šitve glede potrebnega zve- 
čanja ponudbe ali zmanjša- 
nja povpraševanaj, v nekate- 
rih primerih pa tudi nepo- 
sredno korigiranje cen. 

Posebej je poudarjeno, đa 
bodo Zvezni izvršni svet in 
izvršni sveti republik in po- 
krajin določali proizvode in 
skupine proizvodov, za kate- 
re se bo cene glede na tržne 
pogoje oblikovalo na podlagi 
družbenega dogovora, s ka- 
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terim se v mejah panog in 
grupacij ureja odnose in ok 
vdiTOO gibanje cen. Storjeni 
bodo tudi ukrepi za dogradi- 
tev sdsteana dogovarjanja in 
samoupravnega sporazume- 
vanja na tistih področjih go- 
spodarstva, kjer so sklenjeni 
družbeni dogovori. Enak po- 
stopek se bo uporabljalo pri 
določanju politike cen tuda za 
tiste proizvode, za katere je 
mogoče uporabiti objektivna 
tržna merila (bazična kemi- 
ja, papir, celuloza, lesni kom- 
pleks, zdravila idr.). Predvi- 
den je tudi družbeni dogo- 
vor o cenah izdelkov črne 
metatargiifle. 

Ce se proizvodi, katerih ce- 
ne se oblikujejo na podlagi 
družbenih dogovorov in sa- 
moupravnih sporazumov, to- 
liko podražijo, da to ogroža 
politiko stabilizacije, so pod- 
pisniki Dogovora dolžni pre- 
učiti nov položaj in predla- 
gati ustrezne ukrepe, da bi 
se izognili neželjenim giba- 
njem oen. 

POLITIKA CEN 
PO POSAMEZNIH 
PODROČJIH 

Osnutek dogovora vsebuje 
načelno stališče,. da morajo 
cene storitev v tem letu do- 

seči raven rasti cen pri pro- 
izvajalcih industrijskih pro- 
izvodov. Zavoljo tega je pred- 
videno, da bodo izvršni sve- 
ti republik in pokrajin ter 
skupščine občin ekonomsko 
ukrepali (zmanjšanje stroš- 
kov poslovanja, davčnih in 
drugih obremenitev itn.) ter 
dosegli ustrezne sporazume 
in dogovore. 

V skladu s simotri začrta- 
ne ekonomske politike in po- 
litike stabilizacije se bo na 
področju energetike uporab- 
ljalo sprejeti sistem in poli- 
tiko cen (sistem in politiko 
cen v letu 1976 se bo uredilo 
z Dogovorom socialističnih 
republik in socialističnih av- 
tonomnih pokrajin, cene ener- 
getike pa je mogoče skladno 
z omenjenim Dogovorom, ve- 
ljavnimi predpisi o cenah in 
o politiki cen določiti tudi v 
okviru interesnih skupnosti). 

Cene storitev železniškega 
blagovnega prometa se bo 
spreminjalo na podlagi do- 
ločb Družbenega dogovora o 
cenah storitev v železniškem 
prometu. 

V PTT prometu se cene 
storitev ne bodo povečevale, 
razen za pisma in dopisnice 
v notranjem poštnem pro- 
metu. Preučilo se bo mož- 
nost, da bi v mednarodnem 
PTT prometu cene storitev 

oblikovali na podlagi sklepov 
organov samoupravljanja teh 
organizacij. 

Naročnina za radio in tele- 
vizijo ter premije za obvez- 
ne oblike zavarovanja se ne 
bo povečevalo, razen v tistih 
družbenopolitičnih skupno- 
stih, ki teh cen niso zvečale 
lani. 

Glede stanovanjskega po- 
dročja sta poudarjeni dve ze- 
lo pomembni stališči: pred- 
vsem se bo stopnja rasti sta- 
narin, najemnin in drugih 
stanovanjskih stroškov giba- 
la v mejah zastavljenih sta- 
bilizacijskih smotrov; po dru- 
gi plati so predvideni dogo- 
vori in sporazumi med grad- 
beništvom, industrijo grad- 
benega materiala in investi- 
torji stanovanjske graditve 
o fiksnih cenah in rokih gra- 
ditve, kar naj bi preprečilo 
neupravičeno povečevanje cen 
stanovanjske graditve in sta- 
narin. 

Cene v trgovini bodo skup- 
no oblikovale proizvodne in 
trgovske organizacije združe- 
nega dela, in sicer s pomoč- 
jo samoupravnih sporazu- 
mov o trajnem sodelovanju 
ali celo o združevanju dela 
in sredstev. Za druge proiz- 
vode se bo cene v trgovini 
oblikovalo z uporabo marž 
oziroma rabatov, določenih 

z družbenim dogovorom ali 
samoupravnim sporazumom v 
skladu z veljavnimi predpisi. 

Zvezni izvršni svet ter iz- 
vršni sveti republik in po- 
krajin bodo ukrepali za na- 
daljnje zaviranje rasti cen v 
prodaji na malo ter življenj- 
skih stroškov. 

Z ukrepi družbenopolitič- 
nih skupnosti se bo ustvarilo 
pogoje za zagotovitev boljše 
preskrbe. To se nanaša na 
ugodnejše obravnavanje or- 
ganizacij združenega dela s 
teh področij. 

Podpisniki Družbenega do- 
govora bodo s politiko uvoza 
blaga za široko porabo ter 
s pravočasnimi intervencijami 
vplivali na stabdlizaoijo raz- 
mer na tržišču. 

Da bi zadrževali rast živ- 
ljenjskih stroškov in cene pri 
podjetjih bodo Zvezni izvršni 
sveti republik in pokrajin 
storili tudi posebne ukrepe, 
ki so našteti v Osnutku do- 
govora. Podpisniki Dogovora 
se zavezujejo, da bodo dolo- 
čili sistem kazalcev za oce- 
njevanje gibanj ravni in raz- 
merij cen, se pravi za ukre- 
pe pri uresničevanju začrta- 
ne politike. Podpisniki se bo- 
do med seboj obveščali o 
storjenih ukrepih in usklaje- 
vali svoje akcije. 

DELO SKUPŠČINSKIH TELES 

NATANČNO DOLOČITI 

OKVIRE GIBANJA CEN 

I# Dogovor naj ne povzema določb iz Reso- 
lucije, temveč naj jih bolj obdela in precizira 

• Treba je ustrezno ukrepati za boljšo pre- 
skrbo mest in industrijskih središč s kme- 
tijskimi proizvodi 

Odbor Zbora republik in 
pokrajin za tržišče in cene je 
obravnaval Osnutek družbe- 

ga dogovora o izvajanju po- 
litike cen v 1. 1976, da bi s 
svojimi sugestijami pripomo- 

gel k temu, da se z Dogovo- 
rom konkretizira politiko 
cen, ki je določena z Resolu- 
cijo o skupni politiki eko- 
nomskega in socialnega raz- 
voja v i. 1976, (Tudi prikaz 
besedila Dogovora objavlja- 
mo v tej številki »Poročeval 
ca«.). 

Z Resolucijo je predvideno, 
da mora biti Dogovor med 
Zveznim izvršnim svetom ter 
izvršilnimi sveti republik in 
avtonomnih pokrajin o izva- 
janju politike cen v 1. 1976 
sklenjen do konca januarja 
tega lelta. Predvsem je treba 
s tem Dogovorom določiti 
merila za ravnanje na tem 
področju ter dolžnosti posa- 
meznih nosilcev pri izvajanju 
politike cen. 

Med razpravo v Odboru je 
rečeno, da naj se v Dogovor 
ne le povzame določbe iz re- 
solucije, temveč naj se jih 
bolj obdela in precizira. V 
tem smislu so med drugim 
svetovali, da bi morali dolo- 
čiti obrambne mehanizme za 
primer, če bi prišlo do več- 

jih motenj na svetovnem tr- 
žišču. 

Nadalje je bilo izraženo 
mnenje, da bi moral Dogovor 
na tem področju konkretizi- 
rati politiko, določeno z Re- 
solucijo, da bi bil dovolj ope- 
rativen. Zato so opozorili, da 
bi bilo treba precizirati okvi- 
re za gibanje cen, sicer bi 
utegnli subjekti gospodarje- 
nja in uresničevanja te poli- 
tike različno razlagati in s 
tem vnaprej onemogočiti iz- 
vajanje politike na tem pod- 
ročju. 

POLITIKA CEN LE V 
MEJAH SEDANJEGA 
SISTEMA CEN 

Po mnenju članov Odbora 
bi moralo iz Dogovora jasno 
izhajati, da se politiko cen la- 
hko uresničuje le v okviru 
sedanjega sistema cen, tako 
kot je določeno z Resolucijo. 
Opozorili so, da nekatere do- 
ločbe Dogovora niso v skladu 
z Resolucijo (4. člen, ki ob- 
ravnava disparitete cen in 8. 
člen, ki se nanaša na obli- 

PREDLOGI IN PRIPOMBE ODBORA ZBORA 
REPUBLIK IN POKRAJIN ZA TRŽIŠČE 
IN CENE K OSNUTKU DRUŽBENEGA 
DOGOVORA O IZVAJANJU POLITIKE CEN 
▼ LETU 1976 

M 



/ 

KREDITNO-MONETARNO 

POLITIKO PODREDITI 

POTREBAM 

GOSPODARSTVA 

® Posebno pozornost posvetiti kreditiranju 
namenov, določenih z Resolucijo, ne zane- 
mariti pa niti tistih, ki so posebnega po- 
mena za standard in raven cen 

© V prvem polletju 1976 sredstva iz pri- 
marne emisije usmeriti k spodbujanju pro- 
izvodnje, da bi se zagotovilo predvideno 
stopnjo gospodarske rasti 

® Prodajo domače opreme doma na kredit 
iz primarne emisije je treba kreditirati ne 
le prek proizvajalcev, marveč tudi prek 
kupcev-investitorjev 

kovanje cen glede na tržne 
razmere). 

Poudarjeno je, da bodi og- 
rodje Dogovora določitev me- 
hanizma, s katerim se bo za- 
gotovilo zaviranje rasti cen, 
kar pa z Dogovorom ni dolo- 
čeno. Nadalje niso določena 
področja, na katerih bi lahko 
pod določenimi pogoji prišlo 
do sprememb paritete cen. V 
zvezi s tem je rečeno, da je 
sprememba cen v energetiki 
možna le v sklopu sprejetja 
srednjeročnega načrta. 

Posebej so opozorili, da 
Dogovor — namesto da bi 
čimbolj konkretno in natan- 
čno določil merila za izvaja- 
nje politike cen in dolžnosti 
posameznih nosilcev te poli- 
tike — predvideva, da se bo 
nekatera vprašanja uredilo z 
drugimi dogovori (n. pr. na 
področju črne metalurgije, 
proizvodov bazične kemije, 
papirja in celuloze, lesnega 
kompleksa, zdravil), kar bi 
podaljšalo izivajanje politike 
cen, ki je določena z Resolu- 
cijo. Prav tako v Dogovoru 
niso določeni nosilci izvaja- 
nja politike cen. 

Pripomnili so, da v Dogo- 
voru ni dovolj obdelano gi- 
banje cen storitev, kar je za 
ključek Odbora pri usklaje- 
vanju stališč iz Osnutka re- 
solucije. Zato so opozorili na 
problem položaja dejavnosti 
na področju proizvodnih in 
neproizvodnih storitev, kakr- 
Sne so promet, komunalno in 
stanovanjsko gospodarstvo. 

UKREPI ZA BOLJŠO 
PRESKRBO MEST 

V razpravi je izraženo mne- 
nje, da bi morali ustrezno 
uikrepati za boljšo preskrbo 
mest in industrijskih centrov 
S kmetijskimi proizvodi, zla- 
sti preskrbo z zelenjavo in 
sadjem, ker nekaterih od teh 
proizvodov, čeprav jih imaimc 
v potrebnih količinah, v me- 
stih in industrijskih sredi- 
ščih ni dovolj na razpolago. 

Odkupne cene teh proizvo- 
dov so nizke, cene v prodaji 
na drobno pa zelo visoke. 
Glavno odgovornost za te 
probleme nosijo po mnenju 
članov Odbora organizacije, 
ki se ukvarjajo s prometom 
teh proizvodov, inšpekcijske 
službe družbenopolitičnih 
skupnosti pa niso bile dovolj 
dejavne pori prečevanju nega- 
tivnih pojavov na tem pod- 
ročju. 

Odbor je obveščen, da je 
▼ teku delo na pripravo pred 
loga za ureditev vprašanj, ki 
so povezana z izenačevalnim 
skladom za nafto 

Odbor Zbora republik in 
pokrajin za kreditno-mone- 
tarni sistem je 14. januarja 
izmenjal mnenja o Predlogu 
temeljev skupne kredi tno- 
monetarne politike v 1. 1976, 
ki ga je pripravil Zvezni iz- 
vršni svet. Namen izmenjave 
mnenj je bil kar najbolj pri- 
pomoči k opredelitvi skupne 
kreditno-monetame politike 
v 1. 1976, katero je pristojen 
sprejeti Zvezni izvršni svet. 
poleg Predloga temeljev skup- 
ne kreditno-monetarne poli- 
tike v 1. 1976 so kot osnovo 
za razpravo uporabili tudi 
gradivo Narodne banke Ju- 
goslavije »Elementi kreditno- 
monetarne politike v 1. 1976«. 

Predlog temeljev skupne 
kreditno-monetarne politike 
za 1. 1976 je bil pripravljen 
pravočasno oziroma takoj po 
sprejetju Resolucije o skup- 
ni politiki ekonomskega in 
socialnega razvoja Jugoslavi- 
je v 1. 1976. 

POTREBNA SELEKTIVNA 
KREDITNA POLITIKA 

V Odboru je izraženo mne- 
nje, da imajo Temelji skup- 
ne kreditno-monetarne poli- 
tike izreden vpliv na giba- 
nje v celotni kreditno-mome- 
tarni sferi v 1. 1976 in je za- 
voljo tega nujno, da so pri 
njihovem sprejemanju na 
razpolago vsi dokumenti in 
obrazložitve, na podlagi ka- 

terih je mogoče predvideti 
osnovne denarne tokove in 
devizne transakcije ter nji- 
hov vpliv na kreditno-mone- 
tarno politiko. 

Globalno gledano so cilja 
kreditno-monetarne politike, 
ki so predvideni za 1. 1976, 
zadovoljivi. Vendar je treba 
med 1. i976 maksimalne fle- 
ksibilnosti pri vodenju emi- 
sijske in selektivne kreditne 
politike. Združenje bank Ju- 
goslavije mora posvetiti po- 
sebno pozornost kreditiranju 
namenov, predvidenih z Re- 
solucijo, ne sme pa zanema- 
riti niti tistih, ki so poseb- 
nega pomena za standard in 
raven cen. 

Operativna politika v letu 
1976 mora biti takšna, da bo 
v prvem polletju poudarek 
na povečanju sredstev iz pri- 
marne emisije za spodbuja- 
nje proizvodnje. Na ta način 
bi se ustvarilo pogoje za 
uresničitev predvidene stop- 
nje rasti in razmerij v go- 
spodarstvu v 1. 1976. 

Da bi se zagotovilo uresni- 
čitev Ustave SFRJ in resolu- 
cij X. kongresa ZKJ, je tre- 

ba v 1. 1676 omogočiti hitrej- 
ši razvoj gospodarsko manj 
razvitih republik in SAP Ko- 
sova. Hitrejši raavoj teh ob- 
močij je namreč neizogiben 
pogoj za razvoj vse države. 
Za te namene je treba zago- 
toviti in predvideti sredstva 
v sklopu ukrepov kreditno- 
monetarne politike, tako npr. 
zagotoviti večjo maso sred- 
stev za kreditiranje razvoja 
prednostnih dejavnosti v go- 
spodarsko manj razvitih re- 
publikah in SAP Kosovo, do- 
ločiti pogoje za dajanje kre- 
ditov manj razvitim območ- 
jem, podobne tistim, ki jih 
SFRJ uporablja pri Meidna- 
rodni banki za obnovo in 
razvoj, itn. 

Pri usklajevanju Resolucije 
o skupni politiki ekonomske- 
ga in socialnega razvoja Ju- 
goslavije v 1. 1976, so dale 
republike in pokrajini dosti 
pripomb k temu, da se pro- 
račun federacije financira iz 
primarne emisije. Zato bi 
morah med razpravo o ukre- 
pih kreditno-monetame poli- 
tike za 1. 1976 to upoštevati 
ter poskusiti ustvariti pogio- 
je za drugačno obliko finan- 
ciranja proračuna federacije 
s pomočjo kreditno-monetar- 
ne politike v 1. 1977. 

ZAPOSTAVLJENA 
VLOGA ZDRUŽENEGA 
DELA 

Izraženo je mnenje, da se 
je težko strinjati s tem, da 
naj bi se v Temelje vneslo 
tudi predlog, po katerem bi 
se del sredstev te primarne 
emisije uporabilo za sanira- 
nje programa Kmetijske ban- 
ke. Ureditev statusa in pro- 
blemov kmetijske banke bi 
bilo treba zagotoviti z zvezni- 
mi zakoni, ne pa s sredstvi 
primarne emisije. 

Kaže, da je delež združe- 
nega dela pri določanju in 
uresničevanju kreditno-mone- 
tarne politike zelo majhen, 
skoraj zanemarljivo majhen, 
ter da ta vloga v dokumentu 
ni prišla do veljave. To ve- 
lja tudi glede vpliiiva združe- 
nega dela • na oblikovanje ce- 
lotnega obsega primarne emi- 
sije in njenega razporejanja. 
Enaka pripomba je bila izra- 

ODBOR ZBORA REPUBLIK IN POKRAJIN 
ZA KREDITNO-MONETARNI SISTEM 
O PREDLOGU TEMELJEV SKUPNE 
KREDITNO MONETARNE POLITIKE V L. 1976 



žena tudi glede vloge repu- 
blik in pokrajin. 

Upoštevajoč, da je v Pred- 
logu skupne kreditno-mone- 
tarne politike v 1. 1976 pred- 
viden prenos depozitov druž- 
benopolitičnih skupnosta iz 
poslovnih bank v narodne 
banke republik in pokrajin, 
bi bilo treba pripraviti ustrez- 
no gradivo z ocenami učin- 
kov, ki jih bo imel ta pre- 
nos na celotna kreditno-mo- 
netarna gibanja. 

Definicija v Predlogu te- 
meljev in v Resoluciji o 
skupni politiki ekonomskega 
in socialnega razvoja v 1.1976 

po mnenju delegatov niso 
usklajene glede stališč do 
kreditno-monetarne politike, 
zlasti ko gre za rast sred- 
stev federacije v razmerju z 
rastjo sredstev združenega 
dela za obravnavanje izvoza, 
za udeležbo federacije in 
združenega deda v primami 
emisiji ter za ugodnejši uvoz 
in kreditiranje posameznega 
blaga in držav v razvoju. 

STATUS HRANILNIH 
VLOG 

Ko so dajali konkretne pri- 
pombe k besedilu Predloga 

temeljev, so delegati v Od- 
boru opozorili, da manjkajo 
med drugim naslednji ele- 
menti: 

Domačo opremo, ki se jo 
prodaja doma na kredit iz 
primarne emisije, je treba 
kreditirati ne le prek proiz- 
vajalcev, marveč tudi prek 
kupcev-investitorjev. 

Politika potrošniških kredi- 
tov bo opredeljena z dogo- 
vorom republik in pokrajin. 

Izogibati se je treba zadol- 
ževanja v tujini za potrebe 
deviznih rezerv. Ce pa se v 
te namene vendarle zadol- 
žuje, je treba zadolževanje 

spraviti na najbolj optimalno 
raven. 

Kadar se daje posameznim 
republikam in pokrajinam 
kredite iz primarne emisije, 
je treba uporabiti metodo 
objektivizacije in soglasje re- 
publik in pokrajin. 

Do srede 1. 1976 je treba 
preučiti vprašanje statusa 
hranilnih vlog, pristojnost 
poslovnih bank in pravico 
delovnih ljudi v republikah 
in pokrajinah, da razpolagaqo 
s hranilnimi vlogami, ki so 
jih vložili v podružnice po- 
slovnih bank iz drugih re- 
publik in pokrajin. 
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