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SKLICANE SEJE 

ZBOROV SKUPŠČINE 

SR SLOVENIJE 

Seje vsen treh zborov 
Skupščine SR Slovenije so 
sklicane za 30. julij 1976. Vsi 
trije zbori bodo obravnava- 
li: 

— predlog družbenega pla- 
na SR Slovenije za obdobje 
1976—1980 (ESA 159); 

— uresničevanje delegatske- 
ga sistema in delegatskih od- 
nosov v temeljnih samo- 
upravnih organizacijah in 
skupnostih (ESA 637). 

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

— program ukrepov in ak- 
cij za postopno vračanje de- 
lavcev z dela s tujine in za 
njihovo ponovno vključeva- 
nje v zaposlitev v domovini; 

— predlog za izdajo zakona 
o varstvu prebivalstva pred 
nalezljivimi boleznimi, z os- 
nutkom zakona (ESA 631); 

— predlog zakona o pri- 
spevku za zagotovitev dela 
sredstev za pokritje primanj- 
kljaja v prometu z električ- 
no energijo (ESA 586); 

— predlog zakona o zago- 
tovitvi dela sredstev za po- 

Dnevni red sej vseh treh 
zborov Skupščine SR Sloveni- 
je, ki so sklicane za 12. julij 
1976, je razširjen z: 

— osnutkom zakona o stal- 
nih sredstvih sklada federaci- 
je za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in avtonom- 
nih pokrajin v obdobju od 
1976 do 1980 (ESA 627); 

— osnutkom zakona o do- 
polnilnih sredstvih republi- 
kam in avtonomnim pokraji- 

nam v dobi od leta 1976 do 
leta 1980 (ESA 626); 

— osnutkom zakona o skla- 
du federacije za kreditiranje 
hitrejšega razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik in 
avtonomnih pokrajin (ESA 
629); 

— osnutkom zakona o deli- 
tvi sredstev sklada federacije 
za kreditiranje hitrejšega raz- 
voja gospodarsko manj razvi- 
tih republik in avtonomnih 
pokrajin v obdobju od leta 
1976 do leta 1980 (ESA 828). 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 

SR SLOVENIJE 

kritje izpada transprotnih 
dohodkov v železniškem pro- 
metu v letu 1975 (ESA 599); 

— osnutek zakona o oprav- 
ljanju gospodarskih dejavno- 
sti v tujini (ESA 630); 

— osnutek zakona o spre- 
menitvi kratkoročinh kredi- 
tov, danih Jugoslovanski 
kmetijski banki, v dolgoroč- 
ni kredit (ESA 633); 

— samoupravni sporazum 
o ustanovitvi Raziskovalne 
skupnosti Slovenije (ESA 
403). 

Zbor združenega dela bo 
obravnaval tudi: 

— osnutek zakona o zdru 
ževanju organizacij združe 
nega dela v splošna združe 
nja in Gospodarsko zborni 
co Jugoslavije (ESA 632); 

— predlog poslovnika Zbo 
ra združenega dela Skupšči 
ne SR Slovenije (ESA 579) 

Zbor občin: 
— predlog poslovnika Zbo 

ra občin Skupščine SR Slo 
venije (ESA 378); 

Družbenopolitični zbor pa: 
— predlog poslovnika Druž- 

benopolitičnega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije (ESA 577). 

Vsi trije zbori Skupščine 
SR Slovenije so na sejah 
23. junija 1976 sprejeli: 

— sklep, da se strinjajo z 
delom delegacije Skupščine 
SR Slovenije v Zboru repub- 
lik in pokrajin Skupščine 
SFRJ v dosedanjem usklaje- 
valnem postopku glede osnut- 
ka besedila družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje 1976 
do 1980 (Poročilo delegacije 
Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin o 
usklajevanju osnutka besedi- 
la tega plana objavljamo v 
nadaljevanju.) 

— sklep, s katerim Skup- 
ščina SR Slovenije sprejema 
integralno besedilo osnutka 
družbenega plana Jugoslavije 
za obdobje od 1. 1976 do 1980 
(s tem sklepom se pooblašča 
delegacija Skupščine SR Slo- 
venije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da 
v imenu Skupščine SR Slove- 
nije da soglasje k predlogu 
družbenega plana Jugoslavije 
za obdobje 1976—1980 (v skle- 
pu je rečeno, naj predlagatelj 
pri izdelavi predloga družbe- 

nega plana Jugoslavije za ob- 
dobje 1976—1980 upošteva sta- 
lišča oziroma pripombe, ki 
so jih k osnutku dala delov- 
na telesa zborov Skupščine 
SR Slovenije ter Izvršni svet 
in sicer: 

— Pri ocenjevanju realnih 
možnosti za investicije je po- 
trebno izhajati iz realne stop- 
nje rasti in na tej graditi vse 
oblike delitve in združevanja 
sredstev za dejavnosti po- 
sebnega pomena za uresniče- 
vanje dogovorjene razvojne 
politike. Struktura investicij, 
predvidena v osnutku družbe- 
nega plana Jugoslavije je na- 
peta in ne omogoča dovolj 
razvoj tistih dejavnosti, ki ni- 
so skupnega pomena, so pa 
nedvomno pomembne za skla- 
den razvoj celotnega gospo- 
darstva. Zato je potrebno 
vztrajati na prvotno predvi- 
denem deležu investicij dejav- 
nosti skupnega pomena, ki je 
znašal 63 % vseh investicij v 
osnovna sredstva gospodar- 
stva ne glede na nekatere do- 
govorjene razširitve dejavno- 
sti skupnega pomena. Pred- 
log je toliko bolj utemeljen, 



ker je na tem odnosu že bilo 
doseženo soglasje republik in 
pokrajin in naj pomeni okvir 
za sprejem družbenih dogo 
vorov. 

— V točki, ki govori o ukre- 
pih za pospeševanje devizne- 
ga pritoka, naj bi se uvelja- 
vilo stališče, da Zvezni izvr- 
šni svet na osnovi soglasja 
pristojnih republiških in po- 
krajinskih organov in po dob- 
ljenem mnenju samoupravne 
interesne skupnosti Jugosla- 
vije za ekonomske odnose z 
inozemstvom, sprejme pro- 
gram ukrepov za pospeševa- 
nje deviznega priliva. 

— V točki, v kateri se opre- 
deljuje politika zagotavljanja 
deviznih sredstev za potrebe 
sklada za pospeševanje manj 
razvitih republik in SAP Ko- 
sovo, je potrebno preobliko- 
vati besedilo tako, da bo raz- 
vidno, da se sredstva lahko 
zagotovijo v skladu z zakon- 
skimi predpisi oziroma v 
skladu s sistemom ekonom- 
skih odnosov s tujino. 

— V uvodnem delu druge- 
ga poglavja III. dela družbe- 
nega plana (»Posebne obvez- 
nosti in naloge«) naj se izra- 
zi stališče, da se uresničeva- 
nje razvoja, ki je predvideno 
v družbenih dogovorih, uve- 
ljavi ob večjem in trajnem 
sodelovanju z neuvrščenimi 
državami oziroma deželami v 

razvoju. 
— 8. točka II. dela (»Eko- 

nomski odnosi s tujino«) naj 
se dopolni z naslednjim be- 
sedilom: »Pomembno obliko 
pospeševanja gospodarskega 
sodelovanja s tujino in za iz 
boljševanje plačilne bilance, 
pomeni uresničevanje obvez- 
nosti, ki se nanašajo na pro- 
jekt proste jugoslovansko-ita- 
lijanske industrijske cone, 
predvidene v sporazumih z 
Italijo.«) 

(Poleg tega so skupščinski 
zbori sprejeli sklep, naj si 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije prizadeva za skleni- 
tev vseh predvidenih dogovo- 
rov republik in pokrajin, ki 
šo vezani za sprejem družbe- 
nega plana Jugoslavije za ob- 
dobje 1976—1980. V zvezi s 
sklepanjem družbenih dogo- 
vorov za uresničevanje druž- 
benega plana Jugoslavije naj 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije skupaj z Gospodar- 
sko zbornico Slovenije in dru- 
gimi dejavniki stori vse po- 
trebno za sprejem družbenih 
dogovorov do konca l. 1976, 
vključno s kontinuiteto raz- 
voja do l. 1985.) 

Vsi trije zbori Skupščine 
SR Slovenije so zatem spre- 
jeli: 

— stališča do problematike 
varstva borcev NOV in dru- 
gih borcev ter vojaških inva- 

lidov. 
Zbor združenega dela in 

Zbor občin pa sta sprejela 
tudi: 

— predlog za izdajo zakona 
o ugotavljanju katastrskega 
dohodka, z osnutkom zakona; 

— predlog za izdajo zakona 
o sladkovodnem ribištvu, z 
osnutkom zakona; 

— predlog za izdajo zakona 
o morskem ribištvu, z osnut- 
kom zakona; 

— predlog za izdajo zakona 
o prispevku za zagotovitev de- 
la sredstev za pokritje pri- 
manjkljaja v prometu z elek- 
trično energijo, z osnutkom 
zakona; 

— predlog za izdajo zako- 
na 0 zagotovitvi dela sredstev' 
za pokritje izpada transport- 
nih dohodkov v železniškem 
prometu v 1. 1975, z osnut- 
kom zakona; 

— predlog zakona o spre- 
membi zakona o združevanju 
sredstev uporabnikov družbe- 
nih sredstev za financiranje 
energetskih objektov; 

— predlog zakona o spre- 
membi zakona o združevanju 
sredstev odjemalcev električ- 
ne energije na visoki napeto- 
sti za financiranjei energetskih 
objektov; 

— predlog zakona o spre- 
membi zakona o obveznem 
združevanju sredstev temelj- 
nih organizacij združenega 

dela za pokritje manjkajočih 
sredstev pri izgradnjo ener- 
getskih objektov; 

— predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah za- 
kona o prispevku odjemalcev 
električne energije na nizki 
napetosti za financiranje 
energetskih objektov; 

— predlog zakona o dopol- 
nitvah zakona o določitvi sto- 
penj, odbitnih postavk in olaj- 
šav za republiški davek iz 
dohodka temeljnih organiza- 
cij združenega dela v 1. 1976; 

— predlog zakona o spre- 
membi zakona o usmeritvi 
sredstev SR Slovenije za in- 
vesticije v gospodarstvu v le- 
tih 1971—1976; 

— sklep, s katerim ugotav- 
ljata, da je treba odločbo 
Ustavnega sodišča SR Slove- 
nije glede določbe 116. člena 
zakona o pokojninskem zava- 
rovanju izvršiti tako, da se 
116. člen tega zakona ustrezno 
spremeni. Izvršni svet naj do 
konca julija 1976 predloži 
Skupščini SR Slovenije pred- 
log za izdajo in osnutek za- 
kona o spremembi oziroma 
dopolnitvi 116. člena tega za- 
kona, pri tem pa naj upošte- 
va razloge odločbe Ustavnega 
sodišča SR Slovenije v ugoto- 
vitvi, da določbe 116. člena 
zakona o pokojninskem in in- 
validskem, zavarovanju niso v 
skladu z ustavo SR Slovenije. 

Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin o usklajeva- 
nju osnutka besedila družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1976—1980 

Poročilo slovenske delega- 
cije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ o 
usklajevanju osnutka besedi- 
la družbenega plana Jugosla- 
vije za obdobje 1976—1980, ki 
ga je na skupnem zasedanju 
vseh treh zborov Skupščine 
SR Slovenije 23. junija 1976 
podal Marko Bule, vodja naše 
delegacije v Zboru republik 
in pokrajin, se glasi: 

»Osem mesecev je minilo, 
kar smo na zasedanju vseh 
treh zborov Skupščine SR 
Slovenije razpravljali in dali 
soglasje k osnutku osnov za 
dogovor o družbenem planu 
Jugoslavije za dobo od 1976— 
1980. 

Soglasje, ki smo ga dali 
k osnutku je pomenilo so- 
glasje k osnovi oziroma bi- 
stvenim elementom srednje- 
ročnega plana in s tem hkra- 
ti poziv na najširšo mobiliza- 
cijo vseh nosilcev planiranja, 
da začno z najpomembnej- 
šim delom v procesu plani- 
ranja, z usklajevanjem raz- 

ličnih interesov, hotenj in 
ambicij — da bi se spora- 
zumeli in skupno določili 
enotno, globalno strategijo 
gospodarskega in družbenega 
razvoja Jugoslavije, skupne 
cilje in naloge in pota za 
njihovo uresničitev. 

Začela se je uresničevati 
ena velikih in prednostnih 
nalog naše družbe kot so to 
zapisali samoupravijalci VII. 
srečanja »Rdeči prapor« v za- 
ključnem dokumentu, »da se 
čimprej in čim uspešneje uve- 
ljavi sistem samoupravnega 
planiranja kot je začrtan v 
ustavi.« 

Zaradi številnih razlogov, 
predvsem pa dejstva, da še 
ni bil sprejet zakon o druž- 
benem planu in da še ni bi- 
lo dogovorjenih rešitev za za- 
kone gospodarskega sistema 
— za monetarni sistem, si- 
stem cen, sistem ekonomskih 
odnosov s tujino itd. — 
skratka, ker po starem ni- 
smo več hoteli, po novo pa 
nismo bili še dovolj organi- 

zirani, je Predsedstvo SFRJ 
predlagalo, da se rok za 

■ sprejem srednjeročnega druž- 
benega plana podaljša do ju- 
lija 1976. Istočasno je bilo z 
Zveznim izvršnim svetom do- 
govorjeno, da se bo srednje- 
ročni plan pripravilo in 
usklajevalo v treh delih. O 
tem vam je naša delegacija 
poročala in tak pristop ste 
februarja letos potrdili. Na 
Predsedstvu Skupščine SR 
Slovenije pa je bil dogovor 
jen postopek za opredeljeva- 
nje slovenskih stališč. Tako 
se je začel in potekal proces 
usklajevanja med delegacija- 
mi republik in pokrajin v 
zboru republik in pokrajin 
SFRJ, praktično vse do se- 
daj. 

Medtem je bil sprejet za- 
kon o temeljih družbenega 
plana in o družbenem planu 
Jugoslavije. Vse bolj pa je 
bilo prisotno tudi spozna- 
nje, da je družbeno planira- 
nje lahko zelo učinkovit in- 
strument usklajevanja tokov 

družbene reprodukcije in us- 
merjanja družbenoekonom- 
skega razvoja samoupravne 
socialistične družbe, še pose- 
bej tudi kot instrument učin- 
kovitega nadzora nad giba- 
nji v materialni proizvodnji 
in nasploh izvajanja začrtane 
razvojne politike. 

Mislim, da je potrebno po- 
udariti, da je ustava posta- 
vila republike in pokrajine 
prvič v položaj, da v dele- 
gatskih skupščinah same ne- 
posredno določajo in sprej- 
mejo družbeni plan Jugosla- 
vije. V položaj, da soočajo 
svoje interese in se izhaja- 
joč iz posebnosti lastnega 
razvoja, dogovorijo o skupni 
razvojni politiki Jugoslavije. 
Zato se ni čuditi, da usklaje- 
vanje ni šlo gladko, brez za- 
stojev. Samo dejstvo, da je 
neka republika podala nek 
predlog, še ni pomenlo, da 
je predlog že tudi sprejet. V 
vsakem predlogu se je iska- 
lo predvsem skupen interes 
in tiste obrazložitve in doka- 
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žila, ki so ga izkazale, so bi- 
le tudi sprejete. Ne kaže 
prezreti tudi dejstva, da so 
pri usklajevanju prišla na 
dan sicer prisotna protislov- 
ja naše družbe npr. velike 
ambicije po hitrem razvo- 
ju, v nasprotju z stvarno 
omejenimi možnostmi, težnje 
po spremembi gospodarske 
strukture na eni strani in po- 
trebe po zaposlovanju na 
drugi, stvarna alokacija aku- 
mulacije in cilji razširjene 
reprodukcije, še prisotne 
tendence po vnaprejšnji po- 
trošnji in stabilizacijska na- 
ravnanost itd. 

Pri usklajevanju se je bi- 
lo potrebno zoperstaviti tu- 
di nekaterim tendencam, da 
se v posameznih oblikah za- 
drži preživeli direktivno cen- 
tralistični sistem planiranja, 
v katerem bi država od tu j e- 
vala dohodek in ga nato vra- 
čala v družbeno reprodukci- 
jo po administrativnih meri- 
lih. Prav tako proti rešitvam, 
da se gospodarsko in druž- 
beno življenje prepusti stihi- 
ji trga in gospodarskemu li- 
beralizmu. 

Res je, da samoupravni po- 
ložaj delavcev v organizaci- 
jah združenega dela v vseh 
rešitvah ni do konca izpeljan. 
Verjetno bi bilo nestvarno 
misliti, da je to v prvem 
planu po sprejetju ustave že 
mogoče, saj se proces zdru- 
ževanja dela in sredstev, kot 
nova kvaliteta planiranja iz 
baze, odločneje šele začenja. 
Zato bo toliko pomembneje 
uveljaviti sprotno preverja- 
nje predvidenega in uresnič- 
ljivega, t. j. kontinuirano pla- 
niranje. In če še ni dosled- 
no uveljavljen samoupravni 
položaj organizacij združene- 
ga dela, pa je zagotovo zelo 
dosledno uveljavljen položaj 
republik in pokrajin. To po- 
meni novo kvaliteto in tudi 
novo veliko odgovornost za 
vsako republiko in pokrajino. 
Skratka, mislim, da se lah- 
ko reče, da so bistveni ele- 
menti ustavnih odnosov 
vgrajeni v plan. 

In če pri vsem tem ugoto- 
vimo, da je srednjeročni 
plan razvoja Jugoslavije za 
obdobje 1976—1980 takorekoč 
usklajen in dogovorjen, lahko 
rečemo, da je dogovarjanje 
in sporazumevanje kot edina 
alternativa večnacionalne 
samoupravne socialistične 
skupnosti kakršna Jugoslavi- 
ja je, položilo zrelostni izpit 
in dokazalo svojo življenj- 
skost v praksi. 

Dovolite, da preidem sedaj 

na konkretna stališča, katera 
smo oziroma nismo uspeli 
uveljaviti. 

V oceni dosedanjega razvo- 
ja so v glavneir. uveljavljene 
vse pripombe in je ta sedaj 
dokaj stvarna. 

Kot osnovni skupni cilji 
razvoja so dogovorjeni: 

1. nadaljnji razvoj sociali- 
stičnih samoupravnih odno- 
sov kot osnovni pogoj sklad- 
nega razvoja proizvajalnih sil, 

2. stabilizacija gospodar- 
skih tokov z dinamičnim raz 
vojem, s krepitvijo kvalitet- 
nih činiteljev gospodarjenja, 
skladnejšo strukturo proiz- 
vodnje in potrošnje in na- 
daljnjo rastjo življenjskega 
standarda, 

3. zboljšanje položaja Jugo- 
slavije v mednarodni delitvi 
dela na enakopravni osnovi 
ob krepitvi izvozne sposob- 
nosti gospodarstva in zago- 
tavljanju zunanje likvidno- 
sti države, še posebej krepi- 
tev sodelovanja z neuvršče- 
nimi in deželami v razvoju, 

4. Hitrejši razvoj vsake go- 
spodarsko ne dovolj razvite 
republike in najhitrejši raz- 
voj SAP Kosova od povpreč- 
ja razvoja Jugoslavije, da se 
zmanjšuje razlike v stopnji 
razvitosti. Glede tega cilja 
moramo poudariti, da je bil 
sprejet naš predlog, 

5. Nadaljnja krepitev ob- 
rambne sposobnosti in druž- 
bene samozaščite kot bistven 
pogoj varnosti razvoja Jugo- 
slavije in socialistične samo- 
upravne družbe. 

Pri tem je v planu poudar- 
jeno, da se bodo cilji in na- 
loge tega plana uresničevali 
v zapletenih pogojih, da bo 
šele izgrajen celovit gospo- 
darski sistem na osnovi usta- 
ve doprinesel k efikasnejše- 
mu obvladovanju tržne stihi- 
je in raznih negativnih 
-izmov; da je treba računa- 
ti, da bodo omenjena druž- 
bena nasprotja karakteristič- 
na takorekoč za vse nasled- 
nje plansko obdobje, da tako 
velikih sprememb, kot jih 
predvideva srednjeročni plan, 
ne bo mogoče uresničiti brez 
vpliva na hitrost in smeri 
gospodarske rasti, posebej ne 
v prvih letih uresničevanja 
plana. 

V poglavju »Usmeritev na 
nadalnjo razširitev material- 
ne osnove, življenja in dela 
in usklajevanje tokov družbe- 
ne reprodukcije«, sta bila 
prisotna predvsem dva pro- 
blema: 

1. kakšne stopnje rasti je 
realno predvideti in 

2. kaj naj bo v težišču go- 
spodarskega razvoja. 

Naša delegacija je opozori- 
la, da stopnja rasti ni in ne 
more biti obvezna, izhodišč- 
na planska kategorija, ker je 
ona samo sintetični pokaza- 
telj drugih veličin. Prav tako, 
da so predvidevanja, da bo 
letni porast družbenega pro- 
izvoda 7-odstoten, preoptimi- 
stična in še posebej, da ne 
morejo služiti kot osnova za 
bilansiranje potrošnje. Po ze- 
lo obširnih razpravah smo 
uspeli uveljaviti stališče, da 
je ta in vse iz nje izvedene 
stopnje rasti zapisane samo 
kot usmeritev. Prav tako je 
sprejeto tudi naše stališče, 
da naj se v posebno težkih 
pogojih, z ukrepi ekonomske 
politike zagotovi, da letna 
stopnja rasti družbenega pro- 
izvoda ne bo pod 5 odstotki. 

Namreč, vse dosedanje ana- 
lize in izkušnje kažejo, da je 
temeljni kamen razvoja rela- 
tivno povečanje akumulacije v 
strukturi delitve nacionalnega 
dohodka. To zahteva, da vse 
oblike porabe rastejo poča- 
sneje od družbenega proizvo- 
da. Očitno je, da takšno raz- 
merje med akumulacijo in 
potrošnjo lahko zagotovimo 
le v dinamični gospodarski 
aktivnosti. . V pogojih nizke 
rasti ali celo v stagnantnih 
pogojih pa ni mogoče reševa- 
ti problemov, ki zahtevajo 
več sredstev iz akumulacije. 
Znano je namreč, da so fiks- 
ni stroški produkcije trdoži- 
va zadeva, kar velja tudi za 
postavke kot so izobraževa- 
nje, zdravstvo, pokojnine, 
kultura, znanost, narodna 
obramba itd. Od tod naš 
predlog, da je poskušati za- 
gotoviti tako dinamičen raz- 
voj, iz katerega bi rezultiral 
vsaj okoli 5-odstotni letni po- 
rast družbenega produkta. 

Glede vprašanja, kaj na bo, 
v težišču politike gospodar, 
skega razvoja, ni bilo bistve- 
nih razhajanj in je na prvem 
mestu intenziviranje razvoja 
energetike, surovin in hrane 
na osnovi racionalne uporabe 
lastnih potencialov, na dru- 
gem mestu razvoj prometne 
infrastrukture, na tretjem 
razvoj tiste izvozne aktivno- 
sti, ki daje večje devizne 
efekte, in proizvodnja, ki ra- 
cionalno substituira uvoz. Na 
četrtem pa razvoj dejavno- 
sti, ki angažirajo notranjo 
kupno moč in delujejo pozi- 
tivno na notranjo konjunk- 
turo, če pri tem rabijo v 
večji meri domače surovine. 

Tudi pri poglavju »Izbolj- 

šanje ekonomije dela in 
sredstev« ni bilo večjih raz- 
hajanj. Zelo hitro smo se 
sporazumeli, da je nujen po- 
udarek: 

večji mobilnosti in efika- 
sni uporabi dela in sredstev, 
posebno izrabi obstoječih ka- 
pacitet, racionalnejšemu za- 
poslovanju, boljšemu izkori- 
ščanju delovnega časa, na- 
daljnji delitvi dela in samo- 
upravnim integracijskim pro- 
cesom, hitrejši modernizaciji 
in višjemu tehnološkemu ni- 
voju sredstev dela, inovaci- 
jam, zagotovitvi realne vred- 
nosti družbenih sredstev in 
na osnovi vsega tega pove- 
čanju produktivnosti, ki naj 
bo letno okoli 4-odstotno. 

Politiki ustvarjanja in delit- 
vi dohodka je bila posveče- 
na velika pozornost. Vsem 
delegacijam je bilo jasno, da 
je od te politike v mnogočem 
odvisna uresničitev ciljev in 
nalog plana. Dogovorjeno je 
bilo, da se bodo ustvarjali 
taki pogoji, da bi nosilci od- 
ločanja v delitvi dohodka za- 
gotovili: 

1. da bodo vlaganja v os- 
novna sredstva gospodarstva 
rasla hitreje od rasti družbe- 
nega proizvoda in vseh osta- 
lih oblik finalne porabe, 

2. da bodo sredstva za živ- 
ljenjski standard rastla blaž- 
je od rasti družbenega pro- 
izvoda, 

3. da bodo poprečni realni 
osebni dohodki rasli v skla- 
du z rastjo produktivnosti, 

4. da bodo sredstva za 
skupno porabo na osnovi 
družbenih dogovorov in sa- 
moupravnih sporazumov v 
globalu rasla počasneje od 
rasti družbenega proizvoda, 

5. sredstva za splošno po- 
rabo pa počasneje od vseh 
ostalih oblik porabe. 

Med najtršimi orehi uskla- 
jevanja je bila politika raz- 
voja strukture in osnovne 
spremembe gospodarske 
strukture, štiri sporna vpra- 
šanja so bila v ospredju: 

1. ali naj se sprejmejo šte- 
vilke, ki govore, za koliko pro- 
centov se bo spremenil de- 
lež posamezne proizvodnje v 
gospodarski strukturi na pri- 
mer energetike od 12,4 na 
12,9 odstotka, kovin od 8 na 
9 odstotkov, kemije od 8 na 
10 odstotkov, itd., ali pa naj 
bodo številke zapisane samo 
orientacijsko. Sprejeto je bi- 
lo naše stališče, da ne more 
nihče mimo konkretne opre- 
delitve delavcev v organiza- 
cijah združenega dela, ki edi- 
no lahko zagotove te spre- 
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membe. Zato je dogovorje- 
no, da bodo dokončno spreje- 
te tiste številke, ki bodo do 
govorjene v družbenih dogo- 
vorih v organizacijah združe- 
nega dela, republik in pokra- 
jin v III. delu plana. 

Kot drugo je bilo zastav- 
ljeno vprašanje, ali naj se pri 
spremembah strukture pro- 
izvodnje zapiše kakšne po- 
sebne pogoje ali ne. Končno 
je bilo sprejeto stališče, ki 
smo ga mi predlagali, da naj 
se pri spremembah strukture 
proizvodnje upošteva pred- 
vsem naslednje kriterije: (1) 
ekonomsko racionalna proiz- 
vodnja, (2) komparativne 
prednosti, (3) strateški raz- 
logi in (4) plačilno bilančni 
efekti. 

Največ razlik je bilo ob 
vprašanju, kaj uvrstiti kot 
dejavnosti posebnega pomena 
za razvoj Jugoslavije kot ce- 
lote. Razlike so se gibale od 
stališča, da naj to bodo tri 
dejavnosti — to je energeti- 
ka, hrana in promet pa do 
predloga, da naj jih bo 15. 
Sprejeto je bilo stališče, da 
so energija, agroindustrijski 
kompleks in magistralni pro- 
met strateškega pomena, raz- 
voj surovinske dejavnosti, in 
sicer črna matulargija, bar- 
vasta matalurgija, produkti 
bazične kemije in nemeta- 
lov, strojegradnja in ladje- 
delništvo, inozemski turizem 
pa so posebnega pomena za 
celoto toliko, kolikor prispe- 
vajo k izboljšanju plačilne 
bilance Jugoslavije, kar je bi- 
lo slovensko stališče. Naj 
opozorim, da je bil sprejet 
tudi naš predlog, da bo po- 
ložaj posebne dejavnosti uži- 
vala tista strojegradnja, ki 
bo zagotovila prodajo na tu- 
ja tržišča — sodobne tehnič- 
notehnološke karakteristike 
in kvaliteto. Naj poudarim 
tudi to, da je bilo v tem 
delu sprejeto naše stališče, 
da uresničevanje take proiz 
vodne orientacije predpostav- 
lja graditev skupne strategi- 
je razvoja v skladu z dogo- 
vorjenimi dolgoročnimi skup- 
nimi interesi z neuvrščenimi 
deželami in z deželami v raz- 
voju. 

V poglavju »Osnove politi- 
ke investiranja« je ostalo ne- 
usklajeno stališče, naj znaša 
delež investicij za dejavno- 
sti posebnega pomena 65 od- 
stotkov nasproti 35 odstotkov 
za ostale dejavnosti. 

Naša delegacija je izrazila 
rezervo že pri razmerju 
63 : 37 odstotkov, ker smo 
smatrali, da je treba zago- 

toviti v tem srednjeročnem 
razdobju modernizacijo vse- 
mu gospodarstvu, uresničiti 
strukturne spremembe tudi v 
neprednostnih dejavnostih, ki 
jih plan navaja, in, končno, 
zagotoviti določeno stopnjo 
zaposlovanja. Glede na dogo- 
vorjeno razširitev magistral- 
nega prometa z razvojem luk 
in letalskega prometa se je 
razmerje spremenilo. Mi smo 
smatrali, da bi bilo potrebno 
razširitev vključiti v okvir 
63 odstotkov. Nismo sprejeli 
pojasnila, da odnos ni bi- 
stven, češ saj bodo dokonč- 
ne veličine odrejene z družbe- 
nimi dogovori v III. delu pla- 
na. Smatrali smo, da je 63 
odstotkov pomemben maksi- 
malen okvir, v okviru kate- 
rega naj se sklepajo družbe- 
ni dogovori. O tem bi se 
kazalo posebej izjasniti. 

Ekonomski odnosi z ino- 
zemstvom so bili drugi trd 
oreh usklajevanja. 

Ni bilo razlik v gledanju, 
da uresničevanje ciljev in- 
tenzivnega gospodarskega 
razvoja Jugoslavije v danih 
pogojih mednarodnega eko- 
nomskega sodelovanja zahte- 
va posebne napore za bolj 
organizirano in efikasno, se- 
lektivno, in vendar optimal- 
no vključevanje našega go- 
spodarstva v mednarodno de- 
litev dela. Bila je tudi velika 
enotnost v gledanju, da mo- 
ra postati izvoz trajna orien- 
tacija v politiki razvoja eko- 
nomskih odnosov s tujino, 
uvaža pa naj se prvenstveno 
blago, ki ga sami ne pro- 
izvajamo ali pa ne dovolj, 
oziroma ga ne bi bilo raci- 
onalno proizvajati. Vse to 
seveda v okvirih plačilno-bi- 
lančnih možnosti Jugoslavije. 
Soglasje je bilo tudi v tem, 
da naj izvoz raste po stop- 
nji okoli 14 odstotkov, uvoz 
pa po stopnji 10 odstotkov 
letno po tekočih cenah in da 
naj bo obseg deviznih rezerv 
na nivoju dvomesečnega uvo- 
za. Zelo sporno pa je bilo 
vprašanje, kdo, kako in ko- 
liko se lahko zadolžuje v tu- 
jini in kako uporabiti ta sred- 
stva. Končno je bilo doseže- 
no soglasje, da naj se stop- 
nja zadolženosti do leta 1980 
relativno zmanjša. Zadolževa- 
nje naj zavisi predvsem od 
izvoznih možnosti gospodar- 
stva in deviznega priliva po 
posameznih valutnih področ- 
jih, kar je bilo eno od na- 
ših stališč. Osnpvni nosilec 
zadolževanja pa naj bo orga- 
nizacija združenega dela in 
poslovne banke, ki se lahko 

zadolžujejo za toliko, kolikor 
imajo lastnih oziroma združe- 
nih deviz oziroma kolikor 
jim jih zagotavlja še zakon. 
Narodna banka Jugoslavije 
pa naj bi se zadolževala sa- 
mo za potrebe likvidnosti 
države. Vloga in odgovornost 
republik za plačilno bilanco 
je postala zelo pomembna. 
Za vsako republiko in pokra- 
jino se bo dogovarjal njen 
plačilno bilančni položaj. In 
ker med mnogimi kriteriji za 
delitev deviz na republike in 
pokrajine nismo mogli do- 
govoriti skupnega, je bilo 
sprejeto stališče, da se bodo 
republike in pokrajine do 
sprejetja plana posebej dogo- 
vorile o kriterijih za uporabo 
deviznih sredstev. Prav tako 
smo se tudi dogovorili, da bo 
v posebnem dogovoru repub- 
lik in pokrajin določena skup- 
na politika smeri in okviri 
ukrepov za pospeševanje iz- 
voza in programov ukrepov 
za uresničevanje plačilno bi- 
lančnega položaja republik in 
pokrajin. 

Tretji oreh pri usklajeva- 
nju je bil razvoj manj raz- 
vitih republik in socialistične 
avtonomne pokrajine Kosovo. 
Sporna so bila predvsem šti- 
ri vprašanja. Prvič, na ka- 
kšnem nivoju naj se formi- 
ra sklad za razvoj manj raz- 
vitih republik in pokrajin, 
drugič, kako naj se formi- 
rajo in dele dopolnilna sred- 
stva za razvoj tako imenova- 
nih družbenih dejavnosti, 
tretjič, kdo in kako naj bo 
odgovoren za hitrejši razvoj 
manj razvitih republik in po- 
krajin in četrtič, kakšne pred- 
nosti naj imajo manj razviti 
pri tujih posojilih in kreditih. 

Doseženo je soglasje, da 
se bo sklad oblikoval po 1,97 
odstotni stopnji od družbe- 
nega produkta družbenega 
gospodarstva. Od tega se bo 
0,17 odstotka vnaprej izločalo 
za najhitrejši razvoj Kosova, 
0,03 odstotka pa kot namen- 
ska sredstva za financiranje 
graditve hidrosistema Ibar— 
Lepenac. Preostalih 1,77 od- 
stotka pa se bo na dose- 
danji način razdelilo med ne- 
razvite republike in SAP Ko- 
sovo. Roki posojil in višina 
obresti so v glavnem ostali 
kot, doslej. Tu smo od naše- 
ga predloga, da naj se pove- 
čajo, v usklajevalnem postop- 
ku odstopili. 

Dopolnilna sredstva bodo 
zagotovljena z zveznim prora- 
čunom v višini 0,93 odstot- 
ka družbenega produkta ce- 

lotnega gospodarstva. 0,07 od- 
stotka bo predhodno dode- 
ljeno Kosovu, 0,03 odstotka 
Crni gori za specifičnosti v 
invalidsko-pokojninskem za- 
varovanju. Preostala sredstva 
0,83 odstotka pa se bodo raz- 
delila na nerazvite republike 
in SAP Kosovo kot doslej. 
To pomeni, da bodo za na- 
slednje obdobje stopnje sred- 
stev za razvoj manj razvitih 
ostale približno na istem ni- 
voju kot doslej. 

Važno je omeniti, da se bo 
organizacijam združenega de- 
la, ki bodo združevala svoja 
sredstva z organizacijami 
združenega dela manj raz- 
vitih področij, priznalo ta 
sredstva namesto obveznega 
posojila. Prav ' tako, da bodo 
organizacije združenega dela 
iz razvitih področij v te na- 
mene lahko udeležene pri 20 
odstotkih sredstev sklada. 
Končno je v plan vgrajena 
nova kvaliteta v tem, da fe- 
deracija ne zagotavlja več za 
20 do 25 odstotkov hitrejši 
razvoj manj razvitim repub- 
likam in SAP Kosovu. Fede- 
racija je odgovorna za izvrše- 
vanje dogovorjenih ukrepov, 
nerazvite republike in SAP 
Kosovo pa so ob ukrepih 
federacije same odgovorne za 
doseganje takih stopenj hit- 
rejšega razvoja. V tem smi- 
slu je tudi izenačena efika- 
snost naložb teh področij z 
ostalimi področju Jugoslavije. 
Iz dopolnilnega besedila tudi 
izhaja, da je usklajeno stali- 
šče, da bodo manj razvite 
republike in SAP Kosovo ime- 
le absolutno prednost pri 
kreditih mednarodne banke 
za obnovo in razvoj. Kriteriji 
za delitev teh in ostalih tu- 
jih sredstev pa bodo določe- 
ni s posebnim dogovorom re- 
publik in pokrajin. Res je, da 
temu še ni dala soglasje de- 
legacija Socialistične repub- 
like Hrvatske, vendar menim, 
da bi se lahko pripombo v 
točki 2. stališč štirih odborov 
brisalo, ker je to usklajeno že 
po sejah teh odborov. 

Da bi bila slika popolna, 
moram omeniti še dve pod- 
ročji, kjer je bilo tudi precej 
težav pri usklajevanju. To sta 
področji trga in cen in kre- 
ditno-monetarne politike. 

Težava pri usklajevanju po- 
litike trga in cen so bile v 
tem, da nimamo sprejetega 
sistema cen. V središču raz- 
prave je bilo vprašanje na- 
daljnjega razvoja enotnega 
jugoslovanskega trga, naš 
predlog, da se družbenopoli- 
tične skupnosti medsebojno 
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dogovorijo o področjih, kjer 
se bo cene in druge elemente 
politike cen odrejalo na pod- 
lagi družbenih dogovorov in 
samoupravnih sporazumov, 
ostale cene pa na podlagi 
tržnih pogojev, kar je bilo 
sprejeto. Prav tako so bila 
tudi sprejeta stališča, da se 
bo ponovno ocenilo sistem 
blagovnih rezerv njihovo funk- 
cioniranje, upravljanje in fi- 
nanciranje, izhajajoč iz nji- 
hove vloge na enotnem jugo- 
slovanskem trgu, odgovorno- 
sti družbenopolitične skup- 
nosti in združenega dela. 

Temeljni problem kreditno- 
monetame politike je bil do- 
govor, za kaj uporabiti pri- 
marno emisijo denarja in se- 
lektivni nameni kreditno-mo- 
netarne politike. Bistveno je 
soglasje, da bo vsako leto 
Skupščina Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije 
določila cilje in naloge skup- 
ne emisijske politike, glo- 
balni obseg in namene, Zvez- 
ni izvršni svet v soglasju z 
organi republik in pokrajin 
pa njene podrobne naloge. 
Prav tako, da se primarna 
emisija razen izjem, kar mo- 
ra biti določeno z zakonom, 
ki ga sprejmejo republike in 
pokrajine, ne more uporab- 
ljati za investicije in druge 
oblike končne porabe. 

Dogovorjeno je, da bodo 
selektivni nameni kreditno- 
monetarne politike, ki jo iz- 
vaja Narodna banka Jugosla- 
vije, usmerjeni k izvrševa- 
nju prioritetnih nalog plana, 
in to: 

1. za kreditiranje priprave 
za izvoz in za izvoz blaga in 
storitev, 

2. za kreditiranje proizvod- 
nje in zalog osnovnih kme- 
tijskih produktov, kaj so os- 
novni, bo pa treba še določiti, 

3. za podporo prodaji do- 
mače opreme in ladij na jugo- 
slovanskem trgu, 

4. za usmerjanje uvoza iz 
dežel v razvoju, za uvoz iz 
drugih dežel pa, če bo to 

dopuščalo plačilno-bilančni 
položaj, kar bo dogovorjeno 
v letnih resolucijah, in konč- 
no, za zaloge kovin ob even- 
tualnih dekonj Shkturah na 
svetovnem trgu. Pri tem mo- 
ram opozoriti, da niso pristali 
na enak položaj pri krediti- 
ranju uvoza dežel v razvoju 
in nekaterih socialističnih 
držav Vzhodne Evrope, če- 
prav je bila taka zahteva, 
ker bi nas to lahko vodilo 
ob prevelikem uvozu in pod- 
pori takega uvoza v regional- 
no nesorazmerje oziroma od- 
visnost. Vsi ostali selektivni 
nameni pa bodo določeni po 
samoupravni poti v okviru 
samoupravnega sporazuma 
poslovnih bank. To kaže, da 
so praktično vsa slovenska 
stališča v tem delu plana uve- 
ljavljena. 

Osnovni problemi usklaje- 
vanja III. dela plana, ki nosi 
naslov »Posebne obveznosti 
in naloge« so bili, 

prvič, na kaj naj se nana- 
šajo določbe tretjega dela 
plana, ali na dogovorjeni ob- 
seg posamezne dejavnosti ali 
na dejavnost kot celoto, 

drugič, kakšen naj bo iz- 
bor ukrepov na nivoju fede 
racije, republik in občin za 
pospeševanje razvoja dejav- 
nosti posebnega pomena in 

tretjič, konkretno predvide- 
vanje razvoja v okviru posa- 
mezne dejavnosti. 

Po dolgih razpravah smo 
se sporazumeli, da se bodo 
ukrepi za razvoj teh dejav- 
nosti nanašali samo na dogo- 
vorjeni obseg proizvodnje. Si- 
cer bi lahko ustvarjali nove 
disproporce. 

Glede ukrepov sta bili pri- 
sotni dve tendenci: ena, da 
naj federacija podpira razvoj 
teh dejavnosti samo z omo- 
gočanjem uvoza opreme brez 
carine ali zmanjšano carino 
in druga, da so potrebni še 
posebni ukrepi na področju 
cen, kreditnomonetarne poli- 
tike in deviz. Ta druga ten- 
denca je v sebi nosila nevar- 

nost, da uvedemo dva gospo- 
darska sistema, v katerih bi 
organizacije združenega dela 
imele različne in ne enake 
pogoje gospodarjenja. Dose- 
ženo je soglasje, da v fede- 
raciji ostanemo samo na ca- 
rinskih olajšavah. V kolikor 
pa se bo pokazalo, da so po- 
trebni še kakšni posebni 
ukrepi, pa bodo le-ti dolo- 
čeni s posebnim dogovorom 
federacije, republik in pokra 
jin. Dogovorjeni so tudi ne- 
kateri specifični ukrepi, ki 
naj omogočajo razvoj posa- 
meznih od teh dejavnosti, 
npr. da naj v kmetijstvu 
ostane sistem zaščitnih cen, 
razvojne premije, kompenza- 
cije za nižje cene gnojil in 
prelevmani, da v prometu 
ostane tako imenovani ben- 
cinski dinar in takse za ce- 
ste, da v ■ turizmu ostane de- 
vizna stimulacija, selektivno 
kreditiranje, skupna propa- 
ganda v tujini in podobno, 
seveda v vseh teh primerih, 
ki so kot ste videli, iz plana 
konkretno navedem, bo s po- 
sebnim dogovorom republik 
in pokrajin v vsakem slučaju 
določen nivo, namen in sred- 
stvo teh ukrepov, skratka, vsi 
detajli. V zvezii s konkretni- 
mi predvidevanji razvoja po- 
sameznih dejavnosti je bilo 
ocenjeno, da se še vse pre- 
malo računa na realne finanč 
ne možnosti iz lastne akumu- 
lacije in inozemskih sredstev, 
preveč pa na vlogo družbe 
oziroma države. Premalo je 
prisotno samoupravno zdru- 
ževanje dela in sredstev ter 
spoznanje, da s pomočjo, kre- 
ditov in deviz ne bo mogoče 
zagotavljati manjkajoče aku- 
mulacije. Bolj ko bo vsak 
računal s svojimi lastnimi 
možnostmi, več bo realnosti 
v predvidevanjih. Zato je do 
govorjeno, da so vse številke 
samo orientacijske. Veljale 
bodo le tiste, ki bodo v druž- 
benih dogovorih konkretno 
dogovorjene. 

Naj omenim še to, da je 
bila prisotna tendenca, da bi 

se družbeni dogovori sklepali, 
v kolikor ne bi uspeli letos, 
še v letu 1977. Kontinuiteta 
razvoja do leta 1955 pa celo 
v letu 1978. Mi smo smatrali, 
da bo ob koncu letošnjega 
leta že ena petina plana za 
nami in da bi bilo prav, če 
bi ob sprejemanju plana ime- 
li že tudi sprejete družbene 
dogovore. Če pa to ni realno, 
naj se sprejmejo vsaj do kon- 
ca letošnjega leta, vključno 
s kontinuiteto razvoja do 
1985. To stališče je bilo 
končno tudi sprejeto. 

V integralnem tekstu os- 
nutka plana je okoli 40 krat 
zapisano, da je o posamez- 
nem vprašanju potreben po- 
seben dogovor republik in 
pokrajin oziroma združenega 
dela. Mogoče bo kdo rekel, 
da je to svojevrsten izraz ne- 
moči, da bi stvari uskladili 
med delegacijami. Morda! 
Vendar je treba reči, da je 
za razrešitev nekaterih zank 
potrebno več strokovnih sta- 
lišč in podatkov, ki jih izvrš- 
ni sveti republik in pokrajin 
imajo, mi pa jih nismo vse- 
lej imeli. Nekaj spoznanj še 
posebej v zvezi s sistemski- 
mi vprašanji pa še nismo do- 
gnali. Sedaj imamo pred se- 
boj celoto plana, cilje, naloge, 
smeri in okvire. To omogoča, 
da se te dogovore ob resnem 
angažiranju pravzaprav hitro 
sklene. Na volio je še mesec 
dni do sprejetja plana, da bi 
postali njegov sestavni del, 
kar ni nerealno. 

Naša delegacija je dala so- 
glasje k zapisanim stališčem, 
razen k nekaterim, ki smo 
vam jih 1 navedli. Vi pa oce- 
nite, kako smo uresničili va- 
še napotke in pooblastila, 
ocenile, o čem bi se bilo tre- 
ba še dogovoriti, da bi pred- 
log plana v juliju lahko spre- 
jeli in z njim dali delavcem 
v organizacijah združenega 
dela novo pomembno orožje 
za uresničevanje našega na- 
daljnjega družbenoekonom- 
skega razvoja.« 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA: 

Predlog za izdajo zakona o varstvu 

prebivalstva pred nalezljivimi bolezni- 

mi, z osnutkom zakona (ESA 631) 

Na podlagi 10. točke 281. 
člena ustave SFRJ je zvezni 
zakon o varstvu prebivalstva 
pred nalezljivimi boleznimi, 
ki ogrožajo vso državo (Ura- 

dni list SFRJ, št. 2/74), uredil 
to področje v zveznem meri- 
lu. Ta ureditev pa za speci- 
fične potrebe in namene re- 
publik ni zadostna, zato je 

potrebno, da SR Slovenija te 
svoje potrebe uredi z republi- 
škim zakonom, ki skupaj z 
zveznim zakonom pomeni ce- 
loto. 

Za varstvo prebivalstva SR 
Slovenije in za stopnjo raz- 
vitosti njene zdravstvene de- 
javnosti namreč ne zadoščajo 
ukrepi za 24 nalezljivih bole- 
zni, ki jih navaja zvezni za- 

kon, in je potrebno, da se z 
zakonom uredi varstvo prebi- 
valstva še za vse druge na- 
lezljive bolezni, ki bodisi na- 
stopajo oziroma bi utegnile 
nastopiti, če ne bi z zakonom 
predpisali ukrepov za njihovo 
preprečitev. Zato naj zakon 
določi še 40 nalezljivih bole- 
zni, ker bo le s tem v celoti 
pokrito področje varstva pred 



nalezljivimi boleznimi in da- 
na pravna podlaga za izvaja- 
nje ukrepov za njihovo pre- 
prečevanje in zatiranje. 

Izvajanje predlaganega var- 
stva prebivalstva pred nalez- 
ljivimi boleznimi ne bo zah- 

tevalo novih finančnih obvez- 
nosti za družbenopolitične 
skupnosti in organizacije 
združenega dela; to financira- 
nje v normalnih — neepidem- 
skih stanjih že teče in je 
kritje stroškov za ukrepe v 

te namene dolžnost zdravstve- 
nih skupnosti. Izredni ukrepi 
oziroma ukrepi ob epidemi- 
jah se bodo financirali v 
skladu s 35.' členom zakona o 
zdravstvenem varstvu — v 
breme SR Slovenije oziroma 

občine, ki take ukrepe odre- 
di — če niso obseženi v pro- 
gramu zdravstvenega varstva, 
katerega financiranje pa je 
obveznost zdravstvenih skup- 
nosti. 

Uresničevanje delegatskega sistema 

in delegatskih odnosov v temeljnih samoupravnih 

organizacijah in skupnostih (ESA 637) 
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Ocena o uresničevanju delegatskega sistema in 
delegatskih odnosov v temeljnih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih, ki jo predlagata v 
obravnavo Skupščini SR Slovenije odbor za druž- 
benopolitični sistem družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije in njegova delovna skupi- 
na za spremljanje in izvajanje delegatskega siste- 
ma, ima namen vzpodbuditi razpravo o vseh vpra- 
šanjih, ki se pojavljajo v zvezi z uveljavljanjem 
delegatskega sistema in delegatskih odnosov v 
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih, v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti 
ter skupščinah samoupravnih interesnih skupno- 
sti, ter jo usmeriti v obravnavo vseh tistih vpra- 
šanj in problemov, ki so ključnega pomena za 
njegovo čimhitrejšo in polnejšo uveljavitev. Zato 
naj delegacije temeljnih samoupravnih organiza- 

cij in skupnosti razpravljajo o pripravljenem gra- 
divu v svojih skupščinah ter na podlagi tega obli- 
kujejo dopolnilne predloge in pobude ter smer- 
nice za njegovo nadaljnje uresničevanje. 

Na pobudo izvršnega odbora Kluba delegatov 
Skupščine SR Slovenije se bo v te razprave orga- 
nizirano vključil tudi Klub delegatov Skupščine 
SR Slovenije. Razprave bodo organizirane v sek- 
cijah Kluba delegatov za področja dela posamez- 
nih zborov skupščine SR Slovenije v večini slo- 
venskih občin z namenom, da bi delegati tudi z 
aktivnostjo v okviru Kluba delegatov prispevali 
k čimboljšim pripravam za seje zborov Skupščine 
SR Slovenije ter neposredno prispevali k rešitvam 
za nadaljnjo uveljavljanje in usmeritev delegat- 
skega sistema in delegatskih odnosov. 
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UVOD 

Aprila lani je Skupščina SR Slovenije po celovi- 
tem analiziranju, kako se izvaja delegatski sistem in 
uveljavljajo delegatski odnosi v temeljnih samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih, v občinskih skupšči- 
nah in v Skupščini SR Slovenije, sprejela priporočila in 
sklepe, ki predstavljajo program dolgoročnega razvo- 
ja in stalnega izpopolnjevanja delegatskega sistema. 

Septembra 1975 je delovna skupina za spremljanje 
in izvajanje delegatskega sistema Obora za družbe- 
nopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora Skupšči- 
ne SR Slovenije skupno z delovnimi telesi Socialistične 
zveze delovnega ljudstva in z Zvezo sindikatov obliko- 
vala načrt, kako spremljati izvajanje sprejetih pripo- 
ročil in sklepov. Kot skupno nalogo so si zadali, da 
bodo stalno in sistematično spremljali in analizirali vse 
pojave, do katerih prihaja pri uveljavljanju in izpopol- 
njevanju delegatskega sistema kot dela našega celot- 
nega političnega sistema. Pri tem pa so se odločili, da 
bodo spremljali izvajanje sprejetih priporočil in skle- 
pov tako, da bodo v posebnih analizah obdelali posa- 
mezna vprašanja v zvezi ž izvajanjem delegatskega si- 
stema in uresničevanjem delegatskih odnosov. Ta nalo- 
ga je bila zaupana Odboru za družbenopolitični sistem 
Družbenopolitičnega zbora ter njegovi delovni skupini 
za spremljanje in izvajanje delegatskega sistema. 

V okviru tega programa je bila najprej izdelana 
analiza o delu skupin delegatov za Zbor združenega de- 
la in Zbor občin Skupščine SR Slovenije ter o delu 
občinskih skupščin kot konferenc delegacij za republi- 

ško skupščino in Zvezmi zbor Skupščine SFRJ z na- 
menom, da zadeve, o katerih se odloča v zvezni in 
republiški skupščini, postanejo tudi vsebina odločanja 
delovnih ljudi in občanov v TOZD in KS ter njihovih 
delegacij. Hkrati je bilo izdelano poročilo o aktualnih 
vprašanjih obveščanja v delegatskem sistemu in v in- 
formacij sko-dokumentaci j skih centrih. To gradivo so 
vsi trije zbori Skupščine SR Slovenije obravnavali na 
svojih sejah 25. februarja 1976. 

že ob razpravah o teh dveh analizah se je odprla 
vrsta vprašanj v zvezi z delovanjem, organizacijskimi 
oblikami in vsebino delegatskih odnosov v temeljnih sa- 
moupravnih organizacijah in skupnostih. Razprave v 
zborih Skupščine SR Slovenije so še zlasti opozorile, 
da vsebinskih premikov pri uresničevanju delegatskih 
odnosov in delegatskih razmerij v skupščinskem odlo- 
čanju na vseh ravneh ne bomo dosegli, če ne bodo 
delovni ljudje in občani neposredno sprejemali in obli- 
kovali smernic in stališč ter jih medsebojno usklajevali 
za skupno odločanje na vseh ravneh in v vseh zade- 
vah. 

Zato se je Odbor za družbenopolitični sistem druž- 
benopolitičnega zbora odločil, da se pri nadaljnjem 
analiziranju posameznih pojavnih oblik uveljavljanja 
delegatskega sistema najprej loti analize delovanje de- 
legacij temeljnih samoupravnih organizacij in skupno- 
sti, zopet s stališča, kako se v okviru teh delegacij ures- 
ničujejo priporočila in sklepi Skupščine SR Slovenije. 
Da bi pripravili poročilo kot podlago za tovrstno ana- 
lizo, je delovna skupina za spremljanje in izvajanje 
delegatskega sistema Odbora Družbenopolitičnega zbo- 



ra za družbenopolitični sistem skupaj z Republiško 
konferenco SZDL ter z Republiškim svetom Zveze sin- 
dikatov Slovenije organizirala v 12. občinah razgovore 
z delegacijami v nekaterih temeljnih organizacijah 
združenga dela in v krajevnih skupnostih, kjer se je v 
neposrednem razgovoru z vodji in člani delegacij v 
skupščine družbenopolitičnih skupnosti in skupščine sa- 
moupravnih interesnih skupnosti, s predstavniki aru?'3®" 
nopolitičnih organizacij, samoupravnih in poslovodnih 
organov ugotavljalo osnovno stanje, problemi in pred- 
logi v zvezi z delovanjem teh delegacij ter njihovim 
vključevanjem v celotni delegatski sistem. V teh obči- 
nah so bili hkrati opravljeni tudi razgovori o istih 
vprašanjih s predstavniki občinskih skupščin in občin- 
skih družbenopolitičnih organizacij, ker že vse dosle- 
danje analize in izkušnje kažejo, da je razvoj delegat- 
skega sistema predvsem odvisen od razvitosti samo- 
upravnih odnosov, od aktivnosti in osveščenosti vseh 
subjektivnih dejavnikov v temeljnih samoupravnih or- 
ganizacijah in skupnostih, od vgraditve delovanja dele- 
gacij v celoten splet družbenoekonomskih odnosov v 
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih kot 
tudi od tega, v kolikšni meri je delegatski odnos ze 
proniknil v vsebino družbenih odnosov Pri tem so bi- 
le zelo pomembne in koristne ocene obcmskih skup 
ščin oziroma občinskih konferenc SZDL ter podatki, 
ki so nam jih o delu delegacij iz okolij kjer deiujejo 
posredovali delegati Zbora združenega dela in Zbora 
občin Skupščine SR Slovenije ter člani odborov za 
družbenopolitični sistem Zbora združenega dela in ćdo- 
ra občin Skupščine SR Slovenije. 

Z razgovori ter pismeno posredovanimi podatki 
smo zajeli nekaj nad 35.000 zaposlenih od približno 
600.000 zaposlenih v Sloveniji (kar znaša približno b,i 
zaposlenih).* 

To gradivo ima predvsem namen vzpodbuditi raz- 
pravo o vseh teh vprašanjih v temeljnih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih, v družbenopolitičnih orga- 
nizacijah, v občinskih skupščinah, v skupščinah samo 
upravnih interesnih skupnosti, vzpodbuditi reševanje 
problemov ter hitrejšo odpravo slabosti ter razpravo 
usmeriti na tista vprašanja, ki so bistvenega pomena 
za nadaljnji razvoj delegatskega sistema in za uresm- 
tev njegove vsebinske funkcije. 

Delovanje delegacij v temeljnih 
samoupravnih organizacijah in 

skupnostih 

Bistvenega pomena za dosledno uveljavitev dele- 
gatskega sistema sta izvajanje in krepitev delegatskih 
odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah m 

V razgovorih na terenu je bilo poudarjeno, da smo 
v relativno kratkem času naredili velik korak naprej 
pri uresničevanju ustavnih načel na področju razvija- 
nja delegatskih odnosov v TOZD, v KS in vSISin tudi 
na področju neposrednega vplivanja m . 
lovnih ljudi in občanov na vseh ravneh družbene orga- 
niZi Delegatska razmerja v procesu odločanja so že glo- 
boko posegla v družbenopolitično dogajanj6 in vplivala 
na način mišljenja in ravnanja delovnih ljudi m obča 
novorganizirlnih v TOZD, v KS in v drugih skupno- 
stih oziroma v družbenopolitičnih organizacijah združe- 
nih v SZDL. Zlasti je pomembna ugotovitev, da struK 
tura delegatov temeljnih samoupravnih organizacij in 

* Razgovori so bili opravljeni v naslednjih občinah: Bre- 
žice, Črnomelj, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Ljubljana- 
Center, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Tolmin in 
2alec. 

skupnosti na splošno ustreza ustavnim načelom. To se 
kaže npr. v dejstvu, da večina delegatov delovnih ljudi 
v TOZD izhaja iz vrst delavcev iz neposredne proizvod- 
nje (približno 70 odstotkov). Ves dosedanji proces in 
rezultati uveljavljanja delegatskega sistema nam po- 
trjujejo veliko stopnjo osveščenosti, pripravljenosti in 
sposobnost delovnih ljudi in občanov za opravljanje ie 
zahtevne naloge in hkrati pomenijo afirmacijo delav- 
skega razreda in vseh delovnih ljudi. 

V zadnjem obdobju je bil dosežen znaten napredeK 
pri izboljševanju pogojev za delo delegacij in delega- 
tov ki je zlasti v tem, da so občinske skupščine izbolj- 
šale obveščanje delegacij in delegatov ter ga postavile 
na nekoliko širše osnove, pa tudi pošiljanje gradiv je 
ustreznejše. Ob tem je potrebno poudariti da je bilo 
v tem smislu dosti storjenega tudi v Skupščini SR Slo- 
venije, saj se zlasti po sprejetju novega poslovnika 
dosledneje uveljavlja 30-dnevni rok za gradiva ter prak- 
sa sprejemanja pomembnih aktov v dvo ali trifaznem 
postopku. Svoj delež k temu pa prispeva tudi »Poroče- 
valec, glasilo Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFRJ.« 
Izboljšanje pogojev za delo delegacij in delegatov bi bi- 
lo še večje, če bi tudi občinske skupščine pogosteje 
uveljavljale prakso sprejemanja aktov v dvofaznem 
postopku. Poudariti pa moramo, da je večina občinskih 
skupščin že spoznala nujnost uveljavljanja takega na- 
čina postopka pri sprejemanju pomembnejših aktov, to 
vprašanje pa še ni spoznano niti v praksi uveljavljeno 
v skupščinah SIS. Na splošno pa lahko ugotovimo da 
se velika večina delegacij in delegatov z veliko osebno 
vnemo poglablja v vprašanja, ki se obravnavajo v 
skupščinah družbenopolitičnih skupnosti, da oblikujejo 
stališča ter iščejo svoje lastne poti in načine za sezna- 
njanje in vključevanje delovnih ljudi in občanov v to 
delo. Ta proces se je pri delegacijah za skupščine SIS 
šele začel odvijati. . 

Opravljeni razgovori kot tudi drugi podatki in iz- 
kušenje so znova potrdili že znano ugotovitev, da je 
delegatski sistem za skupščine družbenopolitičnih skup- 
nosti in skupščine samoupravnih interesnih skupnosti 
neločljivo povezan s samoupravljanjem v organizaci- 
jah združenega dela. V vseh tistih organizacijah združe- 
nega dela, v katerih je samoupravljanje delavcev razvi- 
to so delegatski odnosi bolj razviti in so v priprave 
za oblikovanje stališč delgacij širše vključeni delavci 
in samoupravni organi ter se mnogo bolj izrazajo in 
uveljavljajo interesi in potrebe delavcev. Zato so te 
delegacije bolj informirane o potrebah in interesih de- 
lavcev seznanjene so z ekonomskih položajem svoje or- 
ganizacije m s stališči in sklepi samoupravnih organov 
ter imajo boljše tehnične pogoje za delo. Vse to je 
namreč v procesu sporazumevanja in dogovarjanja nu- 
jen pogoj za zvečanje aktivnosti delegatov v delegacijah, 
konferencah delgacij, v skupinah delegatov in v skup- 
ščinah družbenopolitičnih skpnosti, kot tudi v skupšči- 
nah samoupravnih interesnih skupnosti. 

Kljub nekaterim pozitivnim ugotovitvam in premi- 
kom pri uresničevanju ustavnih določil v delegatskem 
sistemu v temeljnih samoupravnih organizacijah m 
skupnostih pa s sedanjim stanjem ne moremo biti 
docela zadovoljni, saj so nas razgovori hkrati opozop 
li na vrsto slabosti in težav, ki ta razvoj spremljajo. 
Čeprav je delo delegacij dobro zastavljeno, pa se te 
pri svojem uveljavljanju srečujejo še z vrsto objektiv- 
nih in subjektivnih slabosti in težav, ki jih je potrebno 
kar najhitreje premagovati. 

Nekateri problemi pri delu delegacij izhajajo iz 
še ne v celoti dovolj izoblikovanega samoupravnega 
organiziranja temeljnih organizacij združenega dela ter 
krajevnih skupnosti, pa tudi iz narave dela in organi- 
zacije posameznih temeljnih organizacij združenega de- 
la. Iz razgovorov na terenu ter iz drugih podatkov 
je razvidno, da predstavljajo poseben problem tudi ti- 
ste delovne organizacije, v katerih je več temeljnih or- 
ganizacij združenega dela, ali tiste, ki imajo dislocira- 
ne enote, kot tudi organizacije združenega dela, v ka- 
terih večje število delavcev dela na terenu (npr. grad- 

t 



beništvo, transport). V omenjenih primerih so na razgo- 
vorih poudarjali, da imajo delavci, ki delajo v takih 
pogojih oziroma delovnih razmerah, objektivno manj- 
še možnosti za sodelovanje pri oblikovanju smernic 
in stališč. V nekem primeru so ocenili, da zaradi tega 
kar 70 odstotkov njihovih delavcev nima možnosti vpli- 
vati na oblikovanje smernic in stališč. 

Kritično je tudi v tistih organizacijah združenega 
dela, v katerih vsi delavci niso kot celota v funkciji 
delegacije; poleg tega pa se delavci iz takih organizacij 
pogosto ne udeležujejo konferenc delegacij. V delov- 
nih organizacijah z več temeljnimi organizacijami zdru- 
ženega dela oziroma v organizacijah združenega dela 
z več dislociranimi enotami so ovire za uspešnejše de 
lo delegacij tudi v tem, da delegati niso seznanjeni s 
problematiko delovne organizacije oziroma s problema- 
tiko, ki je skupna vsem temeljnim organizacijam zdru- 
ženega dela. Tako so primeri, da delegati ne poznajo 
dovolj uspehov, težav in interesov posameznih temelj- 
nih organizacij združenega dela oziroma delovne orga- 
nizacije in se težko opredeljujejo za rešiteve, ki bi bile 
v korist celotne delovne organizacije oziroma vseh 
temeljnih organizacij združenega dela. 

Oviro za uspešnejše delo delegacij in delegatov 
predstavlja tudi določen del neaktivnih delegatov. Vzroki 
te neaktivnosti so zelo različni in bilo bi prav, da se 
jih prouči ter temu ustrezno ukrepa. Podobno oviro 
predstavlja v nekaterih sredinah osip delegatov, do ka- 
terega prav tako prihaja iz najrazličnejših razlogov. 
Vsemu temu pa se še kaj rado pridružuje nedosledno 
izvajanje zamenljivosti delegatov, ki ga večkrat onemo- 
gočata tudi zgoraj omenjena osip in neaktivnost čla- 
nov delegacij. 

Kot že rečeno, med ovire za uspešnejše delovanje 
delegacij in delegatov sodijo tudi nekateri problemi, 
ki izhajajo iz sedanje organiziranosti krajevnih skup- 
nosti. Večina krajevnih skupnosti ima svoje delegat- 
sko mesto v zboru krajevnih skupnosti občinskih skup- 
ščin. Obstajajo pa tudi manjše krajevne skupnosti, 
predvsem na podeželju, ki nimajo svojega delegatske- 
ga mesta v tem zboru, pač pa se povezujejo v konfe- 
rence delegacij za pošiljanje skupnega delegata v zbor 
krajevnih skupnosti občinske skupščine. V nekaterih 
primerih je delovanje delegacij takih krajevnih skup- 
nosti precej slabše, saj se delegacije večkrat ne sesta- 
jajo pred sejo konference delegacij ali pa se sej kon- 
ference delegacij ne udeležujejo redno. 

K odpravi nekaterih pomanjkljivosti bi pripomog- 
la pravočasna priprava gradiv, ustrezna strokovna po- 
moč v organizacijah združenega dela ter pomoč uprav- 
nih organov občinskih skupščin kot tudi sprotno oprav- 
ljanje nadomestnih volitev v vseh tistih primerih, kjer 
je to potrebno. K uspešnejšemu delu delegacii in uspeš- 
nejšemu organiziranemu vključevanju delovnih ljudi in 
občanov v njihovih samoupravnih orsranizaciiah in skup- 
nostih v delo skupščin družbenopolitičnih skupnosti, bi 
veliko pripomogla tesneiša povezanost delegacij z delav- 
ci oziroma delovnimi ljudmi, pripomoglo bi sprotno 
in neposredno ugotavljanje njihovih interesov, mneni 
in predlogov, prav tako pa bi pripomogel tudi program 
dela delegacij za določeno obdobje. Ti programi naj bi 
vsebovali vse iniciative in probleme delovnih ljudi in 
občanov oziroma njihovih delegacij v delovnih sredi- 
nah programov skupščin družbenopolitičnih skupnosti. 
Le tako se bodo delegacije lahko pravočasno vključevale 
v obravnavo določenih vprašanj in zavzemale stališča, 
ki so na dnevnih redih skupščin družbenopolitičnih skup- 
nosti, oziroma vplivale na določanje teh dnevnih redov- 
Na tak način pa bi delegacije tudi lažje postajale nosil 
ci iniciativ za sprejem oziroma za spremembo določe- 
nih aktov in za obravnavo drugih vprašanj v zborih 
skupščin družbenopolitičnih skupnosti. Tako dnevni redi 
zborov skupščin družbenopolitičnih skupnosti ne bi bili 
samo izraz izvršilnih in upravnih organov, temveč bi 
izhajali iz zahtev in potreb organizacij združenega dela 
in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti. 

Kako delegacije delujejo 

Na splošno lahko ugotovimo, da delegacije preje- 
majo sklice in gradiva za seje zborov občinskih skup- 
ščin 8 do 10 dni pred samimi sejami zborov. Ko prej- 
me vodja delegacije slic in gradivo, skliče sejo delega- 
cije. Ponekod imajo stalno prakso, da vodja delegacije 
zadolži posamezne delegate za to, da na seji delegacije 
obrazlože posamezna gradiva. 

V razgovorih smo tudi ugotovili, da vse občinske 
skupščine svojih gradiv ne pošiljajo vsem delegatom 
oziroma jih delegaciji ne pošiljajo v tolikih izvodih 
kot je članov delegacije. Zaradi tega imajo delegacije 
pri svojem delu nemalo težav. Vodja delegacije, ki 
prejme običajno gradivo za vso delegacijo, mora to gra- 
divo najprej razdeliti med posamezne delegate ali pa 
organizirati, da gradivo kroži od delegata do delegata. V 
takih primerih pride večkrat do tega, da delegat sploh 
ne dobi gradiva, ampak je z njegovo vsebino sezna- 
njen šele na sami seji delegacije. 

Delegacijam v nekaterih TOZD nudijo pomoč stro- 
kovni delavci skupnih služb v TOZD oziroma delovni 
organizaciji tako, da jim gradiva obrazlože in če je 
potrebno, jih tudi seznanijo s stanjem v delovni organi- 
zaciji v zvezi z obravnavano zadevo. Večkrat se primeri, 
da delegati zaradi časovne stiske in preobremenjenosti z 
delom ne zaprosijo za strokovno pomoč, ker se ne 
utegnejo v zadostni meri poglobiti v problematiko gra- 
diva, ki jim je posredovano v obravnavo. Zlasti je po- 
trebna strokovna pomoč delegacijam krajevnih skup- 
nosti, ker le-to često nudijo tajniki KS, ki pa večkrat 
lahko le delno zadostijo tej nalogi. 

V takih primerih bi bilo treba dosledneje zagotoviti 
pomoč strokovnih služb in takšno gradivo, ki bi jas- 
no opredeljevala osnovne probleme, ki se nameravajo 
rešiti z določenim aktom Skupščine. Predvsem bi mo- 
rala biti gradiva jasna in kratka, vsebovati pa bi morala 
več variantnih oziroma alternativnih predlogov. Potreb- 
no je, da predlagatelji aktov pri snovanju predlogov v 
bodoče še bolj prisluhnejo interesom in potrebam ba^e. 
Zato naj izražajo najustreznejše rešitve od vseh mož- 
nih ter opozore na posledice, ki sledijo izbrani rešitvi. 
Za obveščanje čim širšega kroga delovnih ljudi in obča- 
nov z določenega območja je potrebno, da se občinske 
skupščine poslužujejo vseh možnosti obveščanja, vključ- 
no z lokalnim tiskom, lokalnimi radijskimi postajami, 
občinskimi glasili in glasili temeljnh samoupravnh orga. 
nizacij in skupnosti. 

Delegacije so mnenja, da je kvalitetno in razumlii- 
vo sestavljeno gradivo, ki ga dobivajo v obravnavo, bi- 
stveni element za .uspešno funkcioniranje delegatskega 
sistema- Na splošno namreč še vedno lahko ugotovi- 
mo, da so gradiva preobsežna in premalo razumljiva, 
tako da se delegati večkrat ne čutijo dovolj usposoblje- 
ni za dajanje pripomb in za vključevanje v razpravo. 

Poleg tega je ponovno treba opozoriti na pomemb- 
nost stalnega in organiziranega usposabljanja delegatov. 
Izkušnje iz prvega obdobja uveljavljanja delegatskega 
sistema so pokazale, da ga delegati sprejemajo, ker jim 
širše in bolj poglobljeno poznavanje in razumevanje 
družbenoekonomskih ter političnih pojavov in procesov 
omogoča uspešnejše opravljanje nalog. 

Iz razgovorov na terenu smo tudi ugotovili, da se ie 
v zadnjem času v dokajšnjem številu primerov število 
članov delegacij zmanjšalo, kar večkrat otežuje že tako 
odgovorno in obširno delo delegacij. Vzroki za to so npr. 
v združevanju ali razdruževanju posameznih delov de- 
lovnih organizacij zaradi sprememb delovnega mesta, 
spremembe bivališča (KS) kot tudi v neaktivnosti neka- 
terih delegatov. V nekaterih krajevnih skupnostih se 
je število članov delegacij zmanjšalo za 4 ali celo več 
delegatov. V teh primerih bi bile nujno potrebne nado- 
mestne volitve. Izvedba dopolnilnih volitev pa je, po 
mnenju delegacij v krajevnih skupnostih in delegacij 
v TOZD, zahtevno in včasih tudi s precejšnjimi mate- 



rialnimi stroški obremenjeno delo. Kljub vsem pomisle- 
kom v zvezi z izvedbo dopolnilnih volitev pa je nujno 
potrebno, da se v takih primerih sproži redni postopek 
za izvolitev v dopolnitev sestave delegacij. Zakon o iz- 
volitvi in odpoklicu delegacij ter drugi predpisi s tega 
področja niso ovira za občasno obnavljanje in dopol- 
nitev sestave delegacij v temeljnih samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih. 

Poleg tega se pri delu delegacij še vedno srečujemo 
z določenimi težavami zaradi pomanjkanja sredstev za 
redno dejavnost, s prostorskimi, kadrovskimi težavami 
ipd. Pri tem pa je bistvena ugotovitev, da je delo dele- 
gacij neposredno odvisno od materialnih in drugih po- 
gojev za delo samoupravnih organov krajevnih skup- 
nosti oziroma TOZD. 

To kaže na to, da je v mnogih samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih že prevladalo stališče o tem, 
da je potrebno delegacije pojmovati kot sestavni del 
samoupravljanja delovnih ljudi in občanov v TOZD in 
v KS. 

Zamenljivost delegatov 

Razgovori na terenu, kot tudi drugi podatki nam 
potrjujejo, da se zamenljivost delegatov uresničuje v 
konferencah delegacij in v občinskih skupščinah. Tako 
se uveljavlja načelo, ki omogoča, da se v delo in odloča- 
nje skupščin družbenopolitičnih skupnosti vključuje 
čimveč delovnih ljudi in občanov. 

Delegati so že spoznali prednost fleksibilnega man- 
data, ki jim omogoča, da se udeležujejo sej glede na 
boljše poznavanje določenih vprašanj oziroma da pošilja- 
jo v zbore skupščin družbenopolitičnih skupnosti za 
obravnavo in sklepanje o posameznih točkah tiste dele- 
gate, ki so najbolj kvalificirani prenašati avtentična sta- 
lišča in jih usklajevati. Sprejeli in spoznali so jo tudi 
kot spodbudo za neprekinjeno aktivnost ob hkratni 
enakomernejši obremenitvi članov delegacij. Tudi aktiv- 
nost ter udeležba delegatov na zborih skupščin, ki sta 
v primerjavi s prejšnjim skupščinskim sistemom večji, 
nam. to potrjujeta. Seveda pa moramo poudariti, da 
gornje ugotovitve veljajo predvsem za konference dele- 
gacij za pošiljanje delegatov v zbor združenega dela 
oziroma v zbor krajevnih skupnosti občinske skupšči- 
ne in le v manjši meri za delegate, delegacije in kon- 
ference delegacij za skupščine samoupravnih interesnih 
skupnosti. Aktivnost teh delegacij je manjša in zaradi 
preobremenjenosti splošnih delegacij in neke vrste cehov- 
ske sestave se v tem primeru fleksibilni mandat ne 
more dosledno uresničevati. 

Na splošno pa lahko ugotovimo, da se ovire za 
doslednejše uresničevanje fleksibilnega mandata še ka- 
žejo, zlasti v kratkih rokih — včasih celo takšnih, da 
se delegacija niti ne more sestati, ali v primerih, ko 
se predtem ni bilo mogoče posvetovati z delovnimi ljud- 
mi ter ugotoviti interese oziroma njihove smernice, 
ali ko delegacije ne opredeljujejo svojih temeljnih sta- 
lišč in v primerih, ko večja odsotnost delegatov povzro- 
ča njihovo manjšo aktivnost. 

Načini določanja temeljnih stališč za delo 
delegatov v skupščinah 

Po izrecnem določilu ustave določajo delegacije te- 
meljnih samoupravnih organizacij in skupnosti temeljna 
stališča za delo delegatov v skupščinah in za njihovo 
sodelovanje pri odločanju, izhajajoč pri določanju te- 
meljnih stališč iz interesov in smernic temeljnih samo- 
upravnih organizacij in skupnosti in upoštevajoč intere 
se drugih samoupravnih organizacij in skupnosti in 
splošne družbene interese in potrebe. 

Pri ocenjevanju dela delegacij temeljnih samouprav 
nih organizacij in skupnosti se zato kot osnovno za- 
stavlja vprašanje, ali delegacije oblikujejo temeljna sta 

lišča v skladu s to ustavno določbo, ki v bistvu pomeni, 
da so dejanski nosilci oblasti delavski razred in vsi 
delovni ljudje in občani, organizirani v TOZD, v kra- 
jevnih skupnostih in drugih samouprvanih organiza- 
cijah ter družbenopolitičnih in družbenih organizacijah. 

Če ocenjujemo delo skupščin družbenopolitičnih 
skupnosti z vidikov stvarnega vpliva delavcev in de- 
lovnih ljudi v temeljnih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih na odločitve skupščin, moramo kritično ugo- 
toviti, da med delovnimi ljudmi v temeljnih samo- 
upravnih organizacijah in skupnostih ter njihovimi 
delegacijami in delegati, ki prihajajo v skupščine, nis- 
mo dosegli stalne in nepretrgane vezi. 

Iz opravljenih razgovorov in zbranih podatkov sledi, 
da je bilo tudi v tem obdobju funkcioniranja delegat- 
skega sistema v TOZD in krajevnih skupnostih relativ- 
no malo primerov, da bi bili sklicani zbori delavcev ozi- 
roma zbori delovnih ljudi in občanov z namenom, da 
bi obravnavali vprašanja, o katerih naj bi odločale skup- 
ščine družbenopolitičnih skupnosti, in da bj dali svojim 
delegacijam smernice za določanje temeljnih stališč za 
delo delegatov v skupščinah. Če je do tega v nekaterih 
primerih le prišlo, je bilo to storjeno na pobudo »od 
zgoraj« ali pa tudi v primerih, ko sta bili TOZD in 
krajevna skupnost neposredno močno zainteresirani, 
da bi se določeno vprašanje uvrstilo, na dnevni red zbo- 
ra skupščine oziroma da bi se sprejela odločitev v 
smislu interesov temeljnih samoupravnih organizacij in 
skupnosti in po njihovih smernicah. Odnos delegacija 
— zbor delovnih ljudi in občanov oziroma zbor delavcev 
še ni v celoti zaživel. Delegacije še vse prevečkrat 
nastopajo v vlogi neodvisnega tolmača interesov in po- 
treb delovnih ljudi in občanov. Temu je gotovo vzrok 
tudi dejstvo, da v samoupravnih aktih krajevnih skup- 
nosti in TOZD v večini primerov vprašanj položaja, 
vloge in odgovornosti delegacij še niso uredili. Ti akti 
še vedno ne vsebujejo natančnejših določb o tem, v 
katerih primerih mora delegacija oblikovati stališča na 
podlagi smernic zborov delovnih ljudi in občanov ozi- 
roma zborov delavcev, v katerih primerih pa delega- 
cija oblikuje temeljna stališča za delo delegatov v skup- 
ščinah sama, eventualno skupaj s samoupravnimi organi 
krajevne skupnosti oziroma TOZD oziroma skupaj s 
posameznimi družbenopolitičnimi organizacijami. Prav 
zategadelj je pri delu delegacij često prisotno vprašanje, 
v katerih primerih so delegacije dolžne opraviti take 
konzultacije. Seveda je pogosto težko izvedljivo, da bi de- 
legacija glede vseh vprašanj, o katerih se odloča v 
skupščinah, iskala smernice za določanje temeljnih sta- 
lišč pri delovnih ijudeh in občanih, ki so jo izvolili. 
Zato bi bilo potrebno v samoupravnih aktih jasno 
določiti, katera so tista vprašanja, ki bi jih morali prej 
obravnavati delovni ljudje in občani in glede katerih 
bi morali dajati svoji delegaciji smernice za njeno delo 
oziroma za delo delegatov v skupščinah. To so prav 
gotovo tista vprašanja, ki se nanašajo na odločitve o 
izločitvi dela dohodka za skupne in splošne družbene 
potrebe ter o namenu in obsegu sredstev za te potrebe, 
poleg teh pa še druga pomembnejša vprašanja, od rešit- 
ve katerih je odvisen družbenoekonomski položaj de- 
lovnih ljudi in občanov v občini in je odvisno urejanje 
njihovih samoupravnih pravic in dolžnosti ter njihovih 
življenjskih in delovnih pogojev. O ostalih vprašanjih, 
o katerih se odloča v skupščini, pa bodo delegacije lah- 
ko določale temeljna stališča za delo delegatov v skup- 
ščinah na osnovi in v smislu smernic, ki so dane v 
ustreznih dokumentih organov in organizacij, ki delu- 
jejo v krajevni skupnosti oziroma v TOZD samostojno. 
Glede sodelovanja delegacije krajevne oziroma skup- 
nosti z delovnimi ljudmi in občani, ki žive v ob- 
močju krajevne skupnosti, bi bilo smotrno, da bi se v 
območju krajevne skupnosti oblikovali manjši zbori, 
kot so na primer ulični zbori, zbori vaščanov, zbori 
stanovalcev ipd. 

Posebej pa je potrebno poudariti, da je bil na pod- 
ročju vključevanja delovnih ljudi v neposredno obli- 
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kovanje smernic in stališč za delegacije napravljen zna- 
ten korak v vseh tistih OZD, kjer so oblikovali »samo- 
upravne delovne skupine«, »sindikalne skupine« ali po- 
dobno imenovane skupine, ki pomenijo enega od te- 
meljev samoupravnega informiranja in oblikovanja sta- 
lišč v najširši bazi. Po podatkih ter razgovorih na te- 
renu, je velika večina, zlasti večjih OZD ter TOZD, že 
pristopila k oblikovanju samoupravnih skupin, ki ob 
ustrezno organiziranem informiranju in opredeljevanju 
zagotavljajo dejansko uveljavitev volje delavcev, saj so 
v bistvu po svoji sestavi del zbora delavcev. 

Vsaki temeljni delegaciji so lahko pri opravljanju 
njene funkcije, ko namreč določa temeljna stališča za 
delo delegatov v skupščinah, v veliko pomoč stališča 
in mnenja samoupravnih organov v TOZD in v kra- 
jevnih skupnostih. Zato je koristno, da delegacija so- 
deluje s samoupravnimi organi, opravi z njimi ustrezne 
konzultacije ali ima skupne sestanke, da vabi pred- 
stavnike teh organov na svoje seje. Prav tako je za de- 
legacijo zelo pomembno, da se o raznih vprašanjih po- 
svetuje z družbenopolitičnimi organizacijami v TOZD 
in v krajevnih skupnostih. Vse to se v praksi že do- 
gaja. Iz razgovorov na terenu izhaja, da imajo delegacije 
posameznih temeljnih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti od časa do časa skupne sestanke s posameznimi 
organi samoupravljanja v TOZD in v krajevnih skup- 
nostih in da na takih skupnih sestankih opredelujejo 
temeljna stališča za delo delegatov v skupščinah, če 
so taki skupni sestanki še bolj izjeme, pa je že ustalje- 
na praksa delegacij temeljnih samoupravnih organiza- 
cij in skupnosti, da vabijo na svoje seje predstavnike 
samoupravnih organov TOZD oziroma krajevne skup- 
nosti in tudi predstavnike družbenopolitičnih organiza- 
cij, ki delujejo v TOZD oziroma v krajevni skupnosti. 
To je vsekakor znaten napredek, do katerega je prišlo 
pri delu delegacij temeljnih samoupravnih organizacij 
in skupnosti, dasi je treba po drugi strani ugotoviti, da 
ti predstavniki le v redkih primerih na sestanku delega- 
cije zastopajo mnenja in stališča organov in organiza- 
cij, ki jih predstavljajo, saj ti organi in organizacije 
pred sestankom delegacije navadno ne obravnavajo 
vprašanj, ki so na dnevnem redu sej skupščin družbe- 
nopolitičnih skupnosti. Pozitivno prakso, ki se sedaj 
odvija, bi bilo potrebno urediti tudi v samoupravnih 
splošnih aktih, v katerih bi bilo potrebno opredeliti kri- 
terije in načine sodelovanja med delegacijami temelj- 
nih samoupravnih organizacij in skupnosti in delavskimi 
sveti ter družbenopolitičnimi organizacijami v TOZD 
in v krajevnih skupnostih pri odločanju temeljnih sta- 
lišč za delo delegatov v skupščinah družbenopolitičnih 
skupnosti. 

Iz posvetov v temeljnih samoupravnih organizaci- 
jah in skupnostih je razvidno, da je še precej slabo 
razvito sodelovanje delegacij z družbenopolitičnimi or- 
ganizacijami. Zlasti ni opaziti organiziranega pristopa 
za oblikovanje stališč. Potrebno bi bilo, da bi se druž- 
benopolitične organizacije bolj angažirale pri uveljav- 
ljanju delegatskih odnosov, da bi dajale delegacijam ini- 
ciative za njihovo delo, jih pri oblikovanju temeljnih sta- 
lišč za delo delegatov v skupščinah opozarjale na sploš- 
ne družbene interese in potrebe ter skrbele, da bi člani 
delegacije odgovorno opravljali svojo delegatsko funkci- 
jo- 

V zvezi z določanjem temeljnih stališč delegacij za 
delo delegatov v skupščinah ne moremo mimo ugoto- 
vitve, da so člani delegacij v razgovorih ugotavljali, 
da imajo v praksi premalo možnosti za vplivanje na 
odločitve, ki se sprejemajo v občinski skupščini. To so 
utemeljevali s tem, da jim je težko pripraviti tako 
strokovno utemeljene spreminjevalne predloge, da bi z 
njimi uspeli prepričati večino delegatov v zboiru oziro- 
ma da bi lahko z njimi nasprotovali predlagatelju, ki 
v večini primerov uspe z bolje pripravljenimi utemeljit- 
vami uveljaviti svoje stališče. Poudarjamo, da te ugoto- 
vitve niso splošne. Nasprotno. V razgovorih s člani 
delegacij, zlasti v krajevnih skupnostih, je bilo ugotov- 

ljeno, da so s svojimi predlogi v občinskih skupščinah 
prodrli oziroma je prišlo na podlagi njihovih predlogov 
do drugačnih, sprejemljivejših rešitev, če pa se vendar 
pojavljajo v delegacijah tudi ugotovitve, da nimajo 
možnosti za vplivanje na odločitve v občinskih skupšči- 
nah, pa so vzroki za tako stanje lahko različni. Pred- 
vsem je treba ugotoviti, da delegacije temeljnih samo- 
upravnih organizacij in skupnosti še vedno vse preveč 
zavzemajo temeljna stališča skoro izključno o vprašanjih 
oziroma gradivih, ki jih pripravijo skupščine družbeno- 
političnih skupnosti oziroma njihovi politični izvršilni 
in upravni organi, vse premalo pa temeljne delegacije 
same opozarjajo na probleme in zahtevajo hitrejše 
reševanje tistih problemov in vprašanj, ki jih čutijo v 
svojih temeljnih samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih, katerih reševanje pa je v pristojnosti skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti. S takimi svojimi iniciativa- 
mi in predlogi bi vplivale na dnevne rede sej zborov 
skupščin družbenopolitičnih skupnosti. Vzrok za pre- 
majhno možnost vplivanja delegacij in delegatov na 
odločitve v občinskih skupščinah so tudi še vedno slabo 
pripravljena gradiva, ki jih dajejo skupščine družbeno- 
političnih skupnosti v obravnavo delegacijam temeljnih 
samoupravnih organizacij in skupnosti, saj so ta gra- 
diva često še vedno premalo razumljiva, v njih ni 
opredeljeno bistvo problema, ki ga je potrebno rešiti, 
in predvsem niso nakazane možnosti alternativnih reši- 
tev. In končno, pomemben vzrok za premajhno vpliva- 
nje, zlasti na odločitve v občinskih skupščinah, je tudi 
v tem, da te sprejemajo svoje akte praviloma v eni 
sami fazi in torej delegacijam temeljnih samoupravnih 
organizacij in skupnosti ni dana možnost, da bi v fazi 
osnutka povedale svoja načelna stališča ter konkretne 
pripombe in predloge in bi z njimi vplivale na pripravo 
dokončnega predloga akta. 

V zvezi z določanjem stališč je treba še opozoriti, 
da delegacije temeljnih samoupravnih organizacij in 
skupnosti obravnavajo praviloma le vprašanja, ki so 
na dnevnih redih občinskih skupščin, in le-v zvezi s temi 
vprašanji določajo temeljna stališča. Vprašanja, ki so na 
dnevnih redih sej zborov republiške ter zvezne skup- 
ščine, obravnavajo le v primerih, ko so ta vprašanja 
vključena v dnevne rede zborov občinskih skupščin. 
Pri tem pa je treba ugotoviti, da so delegacije temeljnih 
samoupravnih organizacij in skupnosti s Poročeval- 
cem Skupščine SR Slovenije obveščene o vprašanjih, 
ki naj bi jih obravnavali oziroma o njih odločali zbori 
republiške oziroma zvezne skupščine. V teku je tudi 
akcija, da bi temeljne samoupravne organizacije in 
skupnosti naročile Poročevalca za vise člane svojih de- 
legacij, s čimer bi bilo temeljnim delegacijam omogo- 
čeno obravnavati in določati temeljna stališča tudi 
glede vseh pomembnejših vprašanj, ki so na dnev- 
nem redu sej zborov republiške in zvezne skupščine. 
Pri tem pa je treba ugotoviti, da na te akcije še ni 
primernega odziva, da delegacije temeljnih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti prejemajo v glavnem še 
vedno le po en izvod Poročevalca, ki jim ga zagotav- 
lja Skupščina SR Slovenije, ter da pri temeljnih delega- 
cijah še ni razvit občutek, da morajo zavzemati temelj- 
na stališča tudi glede vprašanj, ki so na dnevnem redu 
zborov republiške in zvezne skupščine. Glede tega bo 
potrebno storiti še znatne napore, da se bo stanje iz- 
boljšalo. Pogoj za napredek na tem področju je prav 
gotovo v tem, da se občinske skupščine in njihovi zbori 
dosledneje uveljavijo kot konferenca delegacij za uskla- 
jevanje stališč o vprašanjih, ki so na dnevnih redih sej 
republiške oziroma zvezne skupščine, kot je to že bilo 
ugotovljeno in opozorjeno v priporočilih in sklepih 
Skupščine SR Slovenije. 

V mnogih delovnih organizacijah, v katerih sestavi 
je več temeljnih organizacij združenega dela, torej tudi 
več delegacij, je ustaljena praksa, da se pred sejo ob- 
činske skupščine sestane konferenca delegacij, kjer uskla- 
de stališča, ki so prišla do izraza pri obravnavi po- 
sameznih vprašanj iz pristojnosti občinske skupščine. 
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To je vsekakor koristna praksa, katero bi bilo po- 
trebno nadaljevati. Seveda pa ne more taka konferenca 
nadomestiti sestanka delegacije $ temeljni organizaciji 
združenega dela, ker je njena dolžnost in pristojnost 
predvsem ta, da opredeljuje temeljna stališča za delo 
delegatov v skupščinah. V razgovorih na terenu je bilo 
namreč ugotovljeno, da se nekatere temeljne delega- 
cije sploh ne sestajajo, da pa se vodja oziroma član 
delegacije brez predhodnega razgovora v delegaciji ude- 
leži konference delegacij v okviru organizacije združe- 
nega dela, na kateri določijo stališča in delegata, ki 
se udeleži seje zbora občinske skupščine. Vodja oziroma 
član delegacije, ki se udeleži take konference delega- 
cij, bi moral svojo temeljno delegacijo seznaniti z na- 
čelnimi stališči, sprejetimi na konferenci delegacij. 

Pomembna je še ugotovitev, da večina delegacij še 
vedno ni sprejela poslovnika o svojem delu. Poslovnik 
pa je pomemben akt, ki normativno opredeljuje pra- 
vice in dolžnosti delegatov, roke za sklic sej, način dela 
delegacije, povezanost delegacije z drugo samoupravno 
strukturo v krajevni skupnosti oziroma v TOZD in 
druga pomembna vprašanja temeljnih stališč za delo 
delegatov v skupščini. Poslovnikom za delo delegacij 
bi bilo zato potrebno v bodoče posvetiti vso skrb. Pri 
njihovi pripravi bi morale delegacijam odločilno poma- 
gati tudi družbenopolitične organizacije. 

Uresničevanje delegatskega sistema 

in delegatskih odnosov v samouprav- 

nih interesnih skupnostih 

V sorazmerno kratkem času so se pokazali z ures- 
ničevanjem ustavnih načel premikii, zlasti na področju 
neposrednega vplivanja in odločanja delovnih ljudi in 
občanov na vseh ravneh družbene organiziranosti, kjer 
se odloča o skupnih in splošnih interesih in potrebah. 
Delegatsko oblikovanje skupščin SIS je v glavnem po- 
tekaio zadovoljivo, čeprav v nekaterih občinah še sedaj 
nimajo vseh skupščin SIS. Pri tem gre predvsem za raz- 
iskovalne skupnosti in skupnosti socialnega varstva. 
Moramo pa ugotoviti, da se v okviru samoupravnih 
interesnih skupnosti pomanjkljivo in nedosledno ures- 
ničujejo nekatera temeljna ustavna in zakonska načela 
in da te slabosti niso omejene le na posamezne organi- 
zacije oziroma skupnosti, ampak so karakteristične za 
mnoge organizacije in skupnosti, večine obiskanih oziro- 
ma v razprave vključenih slovenskih občin. Še več, ugo- 
tovimo lahko, da uresničevanje delegatskih razmerij v 
samoupravnih interesnih skupnostih zaostaja za ures- 
ničevanjem teh razmerij v delegacijah za delegiranje 
delegatov za skupščine družbenopolitičnih skupnosti. 

Skoraj v vseh občinah so v krajevnih skupnostih in 
v temeljnih organizacijah združenega dela izvolili sploš- 
ne delegacije, ki delegirajo delegate v zbore uporab- 
nikov skupščin vseh občinskih SIS. V teh delegacijah je 
prišlo do velike preobremenitve delegatov, saj bi se 
delegacije morale sestajati pred sejo skupščine vsake 
občinske SIS, obravnavati gradivo za sejo, po potrebi 
dati pobudo za zbore zborov delavcev oziroma zbore 
delovnih ljudi in občanov, oblikovati temeljna stališča 
in določiti delegata, ki bi se udeležil seje. Glede na to, 
da skupščine SIS medsebojno ne usklajujejo dela, bi 
se morale delegacije sestajati praktično vsakih nekaj 
dni. To pa seveda ni mogoče, posebno če upoštevamo, da 
so gradiva za sejo skupščin SIS največkrat zelo obsežna 
in da delegacije praviloma nimajo skoraj nikakršne 
strokovne pomoči v svoji organizaciji oziroma skup- 
nosti, medtem ko so delegati pogosto obremenjeni s 
celo vrsto funkcij v svojih organizacijah ali zunaj njih. 
Poleg tega so delegacije za skupščine SIS marsikje 
prepuščene same sebi. Niso dovolj povezane niti z de- 
legacijami za skupščine družbenopolitičnih skupnosti ni- 
ti s samoupravnimi organi organizacije oziroma skup- 
nosti. V mnogih organizacijah in skupnostih so to neke 

vrste »drugorazredne« delegacije, saj so doslej družbeno- 
politične organizacije glede sestave, izobraževanja in in- 
formiranja delegatov posvečale precej več pozornosti 
delegacijam za skupščine družbenopolitičnih skupnosti. 
Mnogokrat ima negativen vpliv na delo delegacij tudi to, 
da imajo na oblikovanje odločitev skupščin SIS odloči- 
len vpliv strokovne službe in izvršilni organi, medtem ko 
se pobudam iz delegatske baze ne posveča ustrezna 
pozornost. 

Delegacije za skupščine SIS se v veliko primerih 
aktivirajo le takrat, kadar so v skupščinah SIS na 
dnevnem redu vprašanja, ki neposredno zadevajo in- 
terese njihove organizacije oziroma skupnosti, še zlast 
velja to za delovanje splošnih delegacij. V splošnem se 
je uveljavila praksa, da so si delegati medsebojno raz- 
delili področje dela, kar se izraža tako, da so posa- 
mezni člani delegacije oziroma konference delegacij za- 
dolženi za delo posameznih skupščin SIS, ki ga delega- 
cija kot celota ne spremlja. Tako so celotne funkcije 
delegacije prenesene na posameznega, v bistvu stalne- 
ga delegata (proučitev gradiva, udeleževanje sej), med- 
tem ko se delegacija oziroma konferenca večkrat ne 
sestaja redno, funkcijo razporejanja gradiv pa opravlja 
vodja. 

Dosedanje ugotovitve v zvezi z delovanjem splošnih 
delegacij kažejo, da so delegacije uspešnejše pri delu 
tam, kjer so ustanovili posebne delegacije za skupščine 
SIS. Zato bi bilo treba tam, kjer se kaže družbena 
potreba in kjer so dani kadrovski ter drugi pogoji, 
oblikovati posebne delegacije za skupščine posameznih 
SIS. 

Da bi delo splošnih delegacij hitreje vsebinsko zaži- 
velo, bi lahko precej prispevale same skupščine SIS s 
tem, da bi med seboj bolje usklajevale delo, tako da 
bi v istih časovnih obdobjih obravnavale sorodne vsebin- 
ske sklope ter v skladu s potrebami delegacij ustrez- 
neje in pravočasno pripravljale predloge odločitev in 
gradiva, ki jih obravnavajo in o njih odločajo delegati 
v skupščinah SIS. 

Zaradi še vedno premajhne povezanosti delegatov z 
bazo, delegati na sejah skupščin izražajo predvsem svoja 
osebna stališča in mnenja, torej premalo izražajo sta- 
lišča, dogovorjena v delegaciji, še manj pa zastopajo 
interese svoje sredine. 

Na odločanje delovnih ljudi in občanov zaviralno 
delujejo tudi kratki časovni roki za razpravo, ki so 
hkrati tudi ovira za samoupravno sporazumevanje in 
dogovarjanje. Zato bo potrebno v prihodnje zagotoviti 
več časa delegacijam, da bi dobile mnenja baze na pod- 
lagi razprave na zboru delavcev in občanov. 

Tudi v primeru teh delegacij bi morali samouprav- 
ni akti TOZD in KS opredeliti in precizneje razčleniti 
delegatski sitem, zlasti vlogo in naloge delegacije, pove- 
zanost delegacije z organi samoupravljanja, delovno 
skupnostjo in družbenopolitičnimi organizacijami ter 
opredeliti pravice in obveznosti ter odgovornosti dele- 
gatov. Hkrati je potrebno, da se v samoupravnih aktih 
temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti uredi 
status delegacij in določi medsebojno sodelovanje med 
delegacijo, delavskim svetom in drugimi samouprav- 
nimi organi ter družbenopolitičnimi organizacijami. 

Za konference delegacij velja, da marsikje prevza- 
mejo funkcije delegacij, ker delegacije gradiva za seje 
skupščin SIS v delegacijah sploh ne obravnavajo, še 
posebno pa je to oteženo v tistih konferencah delega- 
cij, ki združujejo delegate večjega števila manjših orga- 
nizacij oziroma skupnosti. V takih konferencah je tudi 
udeležba zelo skromna, saj konference ponekod zdru- 
žujejo obširna območja oziroma prostorsko razpršene 
posamezne TOZD. Takemu stanju pa botrujeta večkrat 
neodgovornost in nepoznavanje sistema. V prihodnje bi 
se morali, kjer je to le mogoče, izogibati nepotrebnemu 
združevanju delegatov v konference delegacij, večje te- 
meljne organizacije združenega dela ter krajevne skup- 
nosti pa naj bi imela praviloma samostojna delegat- 



ska mesta v skupščinah občinskih samoupravnih inte- 
resnih skupnosti. 

Analiza in razgovori so pokazali, da je še posebno 
slab interes za delo skupščin SIS pri delegaciji kmetov 
in obrtnikov. V največ primerih opravlja funkcijo te 
delegacije za skupščine SIS delegacija za skupščine 
družbenopolitične skupnosti, ki je zaradi tega še bolj 
obremenjena.' 

Tako stanje v splošnih delegacijah za samoupravne 
interesne skupnosti povzroča, da so seje skupščin SIS 
na meji sklepčnosti. Pri dvodomnih skupščinah je slaba 
udeležba, še posebej pri zboru uporabnikov, zato mar- 
sikje prevladujejo pri odločanju interesi izvajalcev. Pri 
tem je potrebno poudariti, da bi morali prekiniti do se- 
daj dosledno prakso, da se oba zbora sestajata skupaj. 
Glede kvalitete gradiv, ki jih prejemajo delegacije za 
skupščine SIS, veljajo povsem iste ugotovitve, kot smo 
jih navedli za gradiva delegacij za družbenopolitične 

Povezovanje delegacij v konference 

delegacij in druge oblike sodelovanja 

delegacij temeljnih samoupravnih 

organizacij oziroma skupnosti 

Pri oceni uresničevanja delegatskega sistema v te- 
meljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih je 
potrebno opozoriti na nekatere probleme, ki se pora- 
jajo pri delovanju konferenc delegacij. Konferenca de- 
legacij je vmesni člen med delegacijo in skupščino. Dve 
ali več delegacij temeljnih samoupravnih organizacij 
oziroma skupnosti, povezani z delom in drugimi skupni- 
mi interesi v združenem delu in procesu reprodukcije 
oziroma z interesi v občini, se združujejo v konferen- 
co delegacij zaradi skupnega delegiranja delegatov v 
zbor združenega dela občinske skupščine ter zbor kra- 
jevnih skupnosti občinske skupščine, zaradi določanja 
skupnih smernic za delegate in uresničevanja drugih 
pravic in dolžnosti v zvezi z opravljanjem funkcij ob- 
činske skupščine. Konference delegacij se oblikujejo s 
sporazumi, ki jih sklenejo temeljne samoupravne or- 
ganizacije oziroma skupnosti, ki so te delegacije izvolile, 
na podlagi odloka občinske skupščine. 

Osnovne naloge in pristojnosti konferenc delegacij 
so sicer napisane v sporazumih, ki so jih sklenile vse 
temeljne organizacije, vendar se v praksi po>raja vrsta 
problemov, ki izhajajo iz različnih težav tehničnega zna- 
čaja (prostori, materialni pogoji ipd.), pa tudi vsebin- 
skih. Na razgovorih smo lahko ugotovili, da ima veči- 
na krajevnih skupnosti svoje delegatsko mesto v zboru 
krajevnih skupnosti občinske skupščine, so pa tudi manj- 
še krajevne skupnosti, predvsem vaškega značaja, ki 
nimajo svojega mesta v zboru krajevnih skupnosti ob- 
činske skupščine. Te delegacije se povezujejo v konfe- 
rence delegacij za pošiljanje skupnega delegata v zbor 
krajevnih skupnosti občinske skupščine. Na splošno 
lahko ugotovimo, da je delovanje teh delegacij veliko 
slabše kot delovanje tistih delegacij, ki imajo svoje 
mesto v zborih krajevnih skupnosti občinske skupšči- 
ne. Podobne težave nastajajo pri delovanju tistih kon 
ferenc delegacij, ki se oblikujejo z združevanjem eno- 
vitih organizacij in delov delovnih organizacij. Na sploš- 
no lahko ugotovimo, da odnosi med temeljnimi delega- 
cijami in konferenco delegacij niso povsod ustrezno 
oblikovani, zlasti pa ni zagotovljen reden pretok in 
formacij in stališč. Tako lahko ugotovimo, da konfe- 
renca delegacij, kot oblika za usklajevanje stališč med 
delegacijami za pošiljanje skupnega delegata v zbor 
združenega dela in v zbor krajevnih skupnosti občinske 
skupščine še vedno ni zaživela v zadostni meri. 

Hkrati pa lahko tudi ugotovimo, da so najbolj 
učinkovite konference delegacij v tistih primerih, kjer 
so temeljne delegacije oziroma skupnosti in njihove de- 
legacije povezane na podlagi skupnih interesov, in pov- 
sod tam, kjer so v večji meri razviti samoupravni od- 

nosi v teh organizacijah in skupnostih. V primerih, ko 
na sejah konferenc delegacij niso prisotna stališča vseh 
ali vsaj večine delegacij, zlasti je to pogosto tam, kjer 
se v konferenco delegacij združujejo TOZD, ki so po 
svojem značaju in problemih popolnoma različne, ali 
v primerih, ko posamezni delegati prenašajo le svoja 
lastna stališča, konference ne morejo ustrezno opravljati 
svoje funkcije, ki je določanje skupnih temeljnih stališč 
za delegate ter usklajevanje stališč med delegacijami. 
Te konference delegacij ponekod dejansko konfrontirajo 
stališča, ki se pojavljajo v temeljnih delegacijah, in 
oblikujejo ustrezna skupna stališča. Toda v mnogih 
primerih ni tako. Posledice tega se kažejo na eni strani 
v tem, da na seje zborov občinske skupščine delegirani 
delegati posredujejo le stališča določenih organizacij 
oziroma delegacij, na drugi strani pa v tem, da konfe- 
renca delegacij ne zavzema stališč do obravnavanega 
gradiva in se delegati le dogovore, kdo izmed njih bo 
odšel na sejo zbora občinske skupščine. 

Ovire za uspešnejše delo konferenc delegacij so 
pogosto v premajhni povezanosti temeljnih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti z njihovimi delegacijami, 
kar pa med drugim kaže tudi na to, da so ponekod 
delegacije še slabo povezane z družbenopolitičnimi or- 
ganizacijami, ter na to, da je pobuda slednjih pri delu 
delegacij še premajhna. Ovira so tudi prekratki roki 
gradiv kot tudi ponekod še neustrezni materialni ter 
prostorski pogoji in premajhna strokovna pomoč, kar 
velja še zlasti za krajevne skupnosti. 

Na splošno pa lahko trdimo, da je najbolj razvito 
delo konferenc delegacij v primerih, ko se združuje 
več temeljnih organizacij v okviru ene temeljne orga- 
nizacije. Take delegacije imajo zagotovljene tudi boljše 
pogoje za delo, saj so jim zagotovljeni strokovna po- 
moč, prostor in informativni ali podobni centri za 
potrebe samoupravnih organov in delegacij, ki zanje 
opravljajo tudi administrativno delo. 

Vloga in naloge družbenopolitičnih 

organizacij v delegatskem sistemu 

Ustava SR Slovenije določa, da je organizacija SZDL 
oziroma organizacija Sindikata dolžna, da s svojo dejav- 
nostjo prispeva, da delegacije in delegati lahko kar 
najbolj odgovorno opravljajo svoje poslanstvo. Tudi 
sklepi vodstev ZK točno opredeljujejo naloge članov 
ZK v družbenopolitičnih organizacijah glede zagotavlja- 
nja socialističnega usmerjanja ter učinkovitosti samo- 
upravnega odločanja delavcev v združenem delu in v 
celotnem delegatskem in skupščinskem sistemu. 

Glede na to, da minevata dve leti, odkar smo z usta- 
vo uvedli delegatski sistem organiziranja in odločanja, 
se zastavlja vprašanje, kako družbenopolitične organi- 
zacije v tem sistemu opravljajo svoje funkcije, ki jim 
jih nalaga ustava in njihovi dokumenti. 

Neposredni razgovori, opravljeni v nekaterih teme- 
ljnih organizacijah združenega dela in krajevnih skup- 
nostih zahtevajo, da smo pozorni na nekatere pojave 
in procese, ki lahko, če ostanejo neusmerjeni, prerastejo 
okvire posameznih TOZD oziroma krajevnih skupnosti 
in s tem škodljivo in zaviralno vplivajo na razvoj de- 
legatskega sistema in delegatskih odnosov v celoti. 

Razmer na tem področju ne moremo posploševati; 
stopnja povezanosti družbenopolitičnih organizacij z de- 
lovnimi ljudmi in občani v posameznih sredinah je po 
ocenah članov delegacij, pa tudi predstavnikov družbe- 
nopolitičnih organizacij, kaj različna. 

Ni dvoma, da se družbenopolitične organizacije 
vključujejo v delegatski sitem in da v mnogih primerih 
to vključevanje rojeva izredno pozitivne posledice ter 
zaželene in pričakovane učinke delegatskega sistema in 
delegatskih odnosov. Nesporna je ugotovitev, da imajo 
delovni ljudje in občani v tistih sredinah, kjer se 
družbenopolitične organizacije zavedajo svoje ustavne 
in politične odgovornosti, največ realnih možnosti za 
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uveljavljanje svojih interesov pri uresničevanju funkcij 
oblasti in upravljanja drugih družbenih zadev, bodisi da 
gre za odločanje v TOZD oziroma KS bodisi v skupšči- 
nah družbenopolitičnih skupnosti oziroma v skupščinah 
SIS. 

Ponekod ima sodelovanje družbenopolitičnih organi- 
zacij v delegatskem sistemu svojo podlago tudi že v 
samoupravnih splošnih aktih TOZD oziroma KS. Vse po. 
gosteje se opaža povezanost družbenopolitičnih organiza- 
cij tudi na ravni KS in občine. Marsikje je mogoče 
ugotoviti veliko pripravljenost za sodelovanje. Čeprav 
ne gre brez pomanjkljivosti in spodrsljajev, pa je po- 
membno, da se jih zavedajo in da se jim skušajo izogi- 
bati. 

Vključevanje družbenopolitičnih organizacij v dele- 
gatski sistem ni povsod enako intenzivno učinkovito, 
trajno in sistematično. Ponekod je to vključevanje »ob- 
časno«, »po potrebi«, »na zahtevo delegacije« in po- 
dobno. Pri tem je mogoče opaziti tudi pojave ne dovolj 
opredeljenih razmerij med delegacijami in družbeno- 
političnimi organizacijami. Ponekod npr. ocenjujejo, da 
je povezava med delegatskimi strukturami in družbeno- 
političnimi organizacijami dovolj zagotovljena s tem, da 
so člani delegacij hkrati tudi člani vodstev družbeno- 
političnih organizacij, kar v nekaterih primerih pelje 
do pretirane in nepotrebne akumulacije funkcij in za- 
dolžitev. 

Zdi se, da vzrok nekaterim slabostim na obravnava- 
nem področju ni v pomanjkanju načelnih stališč, skle- 
pov in ugotovitev, ampak v premalo zavzetem in vztraj- 
nem prizadevanju, da bi se ustavna in politična načela 
nenehoma in na najboljši način izvajala v praksi, ge 
posebej je v družbenopolitičnih organizacijah premalo 
storjenega za to, da bi presegli mnenje in prakso, ki 
ponekod še velja, da naj delegatski sitem služi samo 
temu, da se prenašajo stališča, namesto da bi se zave- 
dali, da gre za dosti več, za sporazumevanje in dogo- 
varjanje in za oblikovanje stališč in odločitev, kčemur 
morajo odločilno prispevati prav družbenopolitične or. 
ganizacije. 

Ob vsem tem se neizogibno postavlja vprašanje 
vloge, funkcije in odgovornosti družbenopolitičnih zbo- 
rov. Ti zbori imajo prav gotovo svoj del odgovornosti 
za stanje in pojave na področju razvoja delegatskega si- 
stema in delegatskih odnosov. Uresničevanje, razvoj in 
varstvo socialističnega samoupravnega sistema pred- 
stavlja glavno torišče dela družbenopolitičnega zbora 
tako v republiki kot v občinah. In če kaj, potem razvoj 
delegatskega sistema prav gotovo sodi v ta sklop. Raz- 
voj delegatskih odnosov in delegatskega sistema ostaja 
slej kopre j še vedno ena od prioritetnih družbenih akcij, 
v kateri bi morali družbenopolitični zbori imeti po- 
membno vlogo. Pomembno zlasti v tem, da prispeva 
k akcijski združitvi, povezovanju in skupni programski 
sintezi vseh samostojno delujočih družbenopolitičnih 
organizacij, da prispeva k stalni krepitvi razredne vse- 
bine, družbenopolitične odgovornosti in samostojnosti 
družbenopolitičnih organizacij in da prispeva h krepitvi 
organiziranja in delovanja družbenopolitičnih organiza- 
cij v TOZD in KS, v katerih delovni ljudje in občani 
izražajo in uresničujejo svoje skupne interese in kjer 
se začenja oblast delavskega razreda. 

Nekatera vprašanja obveščanja 

v delegatskem sistemu 

Da bi zapolnili vrzel na področju obveščanja, se je 
Skupščina SR Slovenije lani zavzela ob razpravah o uve- 
ljavljanju delegatskega sistema v temeljnih samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih, občinskih skupščinah 
in drugod za ustanovitev informacijsko-dokumentacij- 
skih centrov. Oblikovali naj bi jih zlasti v vseh organiza. 
cijah združenega dela, večjih krajevnih skupnostih, na 
ravni vseh slovenskih občin in v republiki. 

Posebno po seminarju ki je bil letos od 22. marca do 
2. aprila namenjen delavcem v informacijsko dokumen- 
tacijskih centrih, organizatorjem obveščanja in drugim 
delavcem ki se ukvarjajo z obveščanjem v delegatskem 
sistemu, je bilo ustanavljanje teh centrov zelo pospe- 
šeno. 

Opozoriti pa bi kazalo, da morajo biti ti centri obr- 
njeni k slehernemu delovnemu človeku :.n da morajo 
za to uporabiti vsa sredstva ki so za to na voljo: od 
glasil organizacij združenega dela, radia in televizije, 
samoupravnih delovnih skupin, delavskih svetov itd. 
Kratka praksa nekaj mesecev je tudi pokazala, da je 
treba takoj na začetku zavrniti težnje, ki bi te centre 
želele podrediti ožjim, tehnokratskim upravnim intere- 
som. INDOK centre v delegatskem sistemu morajo obli. 
kovati samoupravni organi, družbenpolitične skupnosti 
in organizacije, samoupravne interesne skupnosti in dru- 
gi družbeni dejavniki, in prav oni so tudi odgovorni za 
učinkovito delo teh centrov. 

V krajevnih skupnostih kjer ni pogojev za informa- 
cijsko dokumentacijske centre pa so pričeli z ustanav- 
ljanjem prvih informativnih skupin. Vloga informativnih 
skupin v teh skupnostih je razumljivo nekoliko drugač- 
na kot v temeljnih organizacijah združenega dnla. V 
krajevnih skupnostih morajo informativne skupine po- 
skrbeti zlasti za povezovanje vseh dejavnosti na tem 
področju, prek lokalnih medijev, samoupravnih skupin, 
iskati poti kar najbolj učinkovitega obveščanja občanov, 
prenašanja njihovih mnenj in stališč. Informativne sku- 
pine morajo opozarjati na probleme, ki se porajajo na 
tem področju. 

Normativna urejenost aktov v zvezi 

z delovanjem, položajem, pravicami in 

dolžnostmi delegacij in delegatov 

Iz razgovorov z delegacijami v TOZD in v KS ter 
iz drugih podatkov lahko na splošno ugotovimo, da je 
normativna urejenost v samoupravnih aktih v zvezi z 
delovanjem, položajem, pravicami in dolžnostmi delega- 
cij in delegatov, razen redkih primerov, še vedno zelo 
nepopolna ali pa je v posameznih primerih sploh ni. 
Zbrani podatki ne dajejo celovitega pregleda, ali so in 
kako so posamezna vprašanja iz delegatskih razmerij 
in odnosov vsebovana v normativnih aktih, na splošno 
pa lahko ugotovimo, da je ureditev le-teh v pretežni 
meri vsebovana le v statutu oziroma v statutarnih skle- 
pih redkeje pa v poslovnikih delegacij. Nadalje lahko 
ugotovimo, da so v nekaterih samoupravnih aktih opre- 
deljena le delegatska razmerja v okviru SOZD, da pa 
samoupravni akti ne vsebujejo posebnih določil o delu, 
pravicah in dolžnostih delegatov oziroma če jih opre- 
deljujejo, jih opredeljujejo le s splošnimi določili. Poleg 
tega tudi v samoupravnih splošnih aktih ni določb o 
tem, kdaj bi morala delegacija oblikovati stališča sku- 
paj z zborom delavcev, kot ne, katere zadeve naj oblikuje 
delegacija sama. Podobne so ugotovitve tudi glede statu- 
tov in drugih samoupravnih aktov v krajevnih skup- 
nostih. Nekatere krajevne skupnosti še nimajo statutov. 
V sprejetih statutih pa je položaj delegacije urejen le 
na splošno in v njih niso izoblikovana načela, kako naj 
temeljne delegacije oblikujejo temeljna stališča za delo 
delegatov v skupščinah, zlasti, v katerih primerih jih 
morajo oblikovati samo na podlagi smernic delovnih 
ljudi in občanov v krajevni skupnosti. 

V zvezi z vsem povedanim je potrebno v skladu z 
ustavo določenimi pravicami in dolžnostmi delegacij v 
čimkrajšem času s statuti, poslovniki, samoupravnimi 
sporazumi in drugimi akti določiti pogoje za delo in 
naloge delegacije, odnose z organi samoupravljanja, zbo- 
rom delavcev oziroma zborom občanov, status delega- 
tov in drugo, kajti normativna ureditev je hkrati insti- 
tucionalni pogoj za aktivnejše delovanje delegatov in 
delegacij in njihovo vključevanje v vse oblike samo- 
upravnega in političnega dogajanja in odločanja. 
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Zaključki 

Priporočila in sklepi o nadaljnjem uveljavljanju in 
izvajanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov 
v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, 
v občinskih skupščinah in v Skupščini SR Slovenije, 
ki jih je Skupščina SR Slovenije sprejela 25. aprila 1975, 
se uresničujejo in glede na to, da imajo ta priporočila 
in sklepi trajnejši pomen za uveljavitev delegatskih od- 
nosov in delegatskega sistema, so tudi v sedanji fazi 
uveljavljanja še vedno aktualna. 

Celoten sistem delegatskih odnosov in na njem 
osnovan proces odločanja zahteva, da temeljne delega- 
cije še bolj delujejo kot instrument delovnih ljudi in 
občanov in še dosledaeje in učinkoviteje uresničujejo 
eno od funkcij delovnih ljudi in občanov samouprav- 
no organiziranih v temeljnih samoupravnih organizaci- 
jah in skupnostih — to je neposredno uresničevanje pra- 
vic, dolžnosti in odgovornosti ter organizirane udeležbe 
pri opravljanju funkcij skupščin družbenopolitičnih 
skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti. K ure- 
sničenju teh ciljev morajo biti naravnane najrazličnejše 
oblike samoupravnega organiziranja in odločanja delov- 
nih ljudi in občanov, pa tudi odnosi med delavskim 
svetom TOZD oziroma samoupravnimi organi krajev- 
nih skupnosti in delegacijami, ki morajo temeljiti v pro- 
cesu odločanja na načelu vzajemnega sodelovanja ter 
medsebojnega obveščanja o vprašanjih skupnega 
pomena. 

V ta namen morajo temeljne delegacije popolneje 
in celoviteje spoznavati in ugotavljati interese in potrebe 
svojih samoupravnih organizacij in skupnosti pa tudi 
drugih in splošne družbene interese in potrebe, ker je 
to pogoj, da bodo njihovi predlogi v skupščinah druž- 
benopolitičnih skupnosti in skupščin samoupravnih inte- 
resnih skupnosti dejansko odraz hotenj in potreb delov- 
nih ljudi in občanov, ki so jih izvolili. 

Za uspešno uveljavljanje funkcij delegacij, konfe- 
renc delegacij ter skupščin družbenopolitičnih skupnosti 
pa moramo uresničiti zlasti naslednje naloge: 

1. Potrebno je organizirati in vzpodbujati takšne 
oblike in metode dela delegatov, delegacij in konferenc 
delegacij, ki bodo omogočale in zagotavljale stalno pove- 
zanost med delovnimi ljudmi in občani ter njihovimi 
delegacijami in delegati, ki jih delegacije oziroma kon- 
ference delegacj pošiljajo v skupščine. Delovnim ljudem 
in občanom temeljnih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti bo tako zagotovljen tudi večji vpliv na odločitve 
v občinski, republiški in zvezni skupščini. 

2. Da bi čimvečje število delovnih ljudi neposredno 
oblikovalo smernice kot izhodišče za delo delegacij in 
delegatov v skupščinah družbenopolitičnih ter samo- 
upravnih interesnih skupnosti, morajo biti k temu cilju 
naravnane vse najrazličnejše oblike samoupravnega or- 
ganiziranja in odločanja delovnih ljudi in občanov; 
potrebno je razvijati prakso sklicevanja manjših zborov 
delovnih ljudi in občanov, ki bi zajemali manjše število 
delovnih ljudi in občanov iz zaokroženega delovnega 
procesa (v delovnih enotah ali drugih delih) oziroma iz 
določenega dela krajevne skupnosti. 

3. Gradiva, o katerih se razpravlja v skupščinah, 
oziroma ki so podlaga za odločanje, morajo biti pri- 
pravljena tako, da bodo jasno opredeljevala osnovne 
probleme, vsebovala rešitve oziroma variantne rešitve 
ter opozorila na posledice, ki sledijo predlaganim reši- 
tvam in zlasti v fazi osnutkov omogočala delovnim lju- 

dem in občanom opredeljevanje do določenih rešitev 
ter dajanje smernic za oblikovanje temeljnih stališč 
na podlagi resničnih interesov in potreb. 

4. Potrebno je preseči sedanje stanje, da delovni 
ljudje in občani v temeljnih samoupravnih organizaci- 
jah in skupnostih ter njihove delegacije ne bodo obrav- 
navale samo zadev iz pristojnosti občinske skupščine, 
pač pa tudi zadeve, o katerih odločajo delovni ljudje in 
občani v republiški in zvezni skupščini, zlasti tiste, od 
katerih je predvsem odvisen družbenoekonomski polo- 
žaj delovnih ljudi in občanov ter njihovi drugi fivljenj- 
ski in delovni interesi. 

5. Strokovne in druge službe v temeljnih organizaci- 
jah združenega dela in drugih samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih morajo, v skladu s svojo vlogo, 
nalogami in odgovornostjo, pomagati delegacijam pri 
njihovem delu in pri oblikovanju temeljnih stališč. 

6. V statutih in drugih sarrioupravnh splošnih aktih 
je potrebno posvetiti posebno pozornost odnosom med 
delegacijo in delovnimi ljudmi in občani ter medseboj- 
nim odnosom med delegacijo in samoupravnimi organi 
in družbenopolitičnimi organizacijami, oblikovanja sta- 
lišč, načinu, kako v temeljnih samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih volijo in odpokličejo delegacije in 
delegate, njihovim pravicam, dolžnostim in odgovorno- 
stim ter pogojem za delo delegacj in delegatov. 

7. Organizacije socialistične zveze in zveze sindikatov 
v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih 
naj posvetijo večjo aktivnost pri ustvarjanju kadrovskih 
in organizacijskih pogojev za delo delegacij in delega- 
tov, dajanju političnih pobud, predlaganju ukrepov ter 
razvijanju odgovornosti pri delu delegacij, konferenc 
delegacij, skupščin družbenopolitičnih skupnosti ter 
samoupravnih interesnih skupnosti. Razen tega naj 
aktivneje spremljajo delo organov oblasti in organov 
upravljanja, nosilcev samoupravnih javnih in drugih 
družbenih funkcij, izražajo o tem svoja mnenja, oprav- 
ljajo družbeno nadzorstvo nad njihovim delom ter ga 
presojajo, zlasti glede zagotovitve javnosti dela in odgo- 
vornosti pri delu. 

8. Skupščine družbenopolitičnih skupnosti, njihovi 
zbori in skupščine samoupravnih interesnih skupnosti 
naj tekoče spremljajo razvoj delegatskh odnosov ter 
z občasnim analiziranjem stanja in sprejetjem ustreznih 
ukrepov na tem področju, prispevajo svoj delež h kre- 
pitvi in nadaljnjemu razvoju teh odnosov, še posebej 
naj pri tem pride do izraza funkcija družbenopolitičnih 
zborov, ki se tiče uresničevanja, razvoja in varstva 
socialističnega samoupravnega sistema, katerega neloč- 
ljivi del je delegatski sistem in delegatski odnosi. 

9. V tistih samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih, v katerih še ni članom delegacije in delegatom 
zajamčen tak materialni položaj, kot ga imajo pri oprav- 
ljanju rednega dela na svojem delovnem mestu, delega- 
cijam pa niso dani materialni in tehnični pogoji za 
kvalitetno delo, je treba to, v skladu s sprejetimi pripo- 
ročili in sklepi, nemudoma zagotoviti. 

10. Za čimboljše, pravočasno in učinkovito informi- 
ranje delovnih ljudi in občanov, delegacij in delegatov, 
je treba pospeševati razvijanje in razširjanje vseh oblik 
in sredstev medsebojnega obveščanja, od glasil temelj, 
nih samoupravnih organizacij in skupnosti, občinskih 
glasil, lokalnih radijskih postaj ter tiska in RTV, še 
zlasti pa skupščinskega glasila »Poročevalec«, da bo 
dostopen širšemu krogu članov delegacij, delovnih ljudi 
in občanov kot dosedaj. 



CZ URADNI LISI PRIPOROČA: 

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 o referendumu, o uvedbi samoprispevka itd., 
kakor tudi za volitve v delavske svete (oziroma organe 
upravljanja TOZD in drugih temeljnih samoupravnih 
organov in temeljnih skupnosti) in 

OVITKE za volilne imenike, ki vsebujejo osnovna 
navodila za izpolnjevanje volilnih imenikov in naslovne 
strani ovitka za volilne imenike. 

STANOVANJSKI PREDPISI i — obravnavajo sa- 
moupravne stanovanjske skupnosti (zakon z izredno 
obširnim in poglobljenim komentarjem k posameznim 
členom), samoupravni sporazum o ustanovitvi in statut 
stanovanjske skupnosti kakor tudi zvezo stanovanjskih 
skupnosti SRS. 

STANOVANJSKI PREDPISI 5 — vsebujejo zakon 
o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni 
lastnini (hišni sveti) z obsežnim komentarjem, zakon 
o stanovanjskih zadrugah ter uvodna pojasnila k ome- 
njenima zakonoma. 

— USTAVO SR Slovenije s ustavnim zakonom; 

— USTAVO SR SLOVENIJE v italijanščini m maa- 
žarščini; 

— USTAVO SFR JUGOSLAVIJE; 

— USTAVI SR SLOVENIJE in SFR JUGOSLAVIJE 
v eni knjižici; 

— Dr. Stojan Cigoj: ODŠKODNINSKO PRAVO JU- 
GOSLAVIJE; 

— Dr. Jože Juhart, Lojze Ude, Dragica Wedam-Lukič: 
PRAVDNI POSTOPEK; 

— Franc Sink: PRAVNI IZRAZI; 

— Dr. France Cerne: UVOD V EKONOMSKO VEDO. 

— ZBIRKO USTAVNO-SODNIH PREDPISOV; 

- STATUI SKUPNOSTI POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA in drugi predpisi s 
področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 

ZBIRKO PREDPISOV O GOSTINSKI DEJAVNOSTI, 
ki je pomembna za organizacije združenega dela in 
občane, ki opravljajo gostinsko dejavnost ter za uprav- 
ne in druge organe tn 

OBRTNI ZAKON, ki vsebuje podrobnejši komentar 
k posameznim členom zakona z vzorčnim statutom 
in pogodbo o POZD. 

ZAKONI Z UVODNIMI POJASNILI 

— O GRADITVI OBJEKTOV; 

— O GEODETSKI SLUŽBI; 

— O GOSTINSKI DEJAVNOSTI; 

— OBRTNI ZAKON; 

— ZAKON O ZDRUŽEVANJU KMETOV; 

— O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ; 

— O LJUDSKI OBRAMBI IN O VOJAŠKI OBVEZ- 
NOSTI; 

— O SAMOUPRAVNEM SPORAZUMEVANJU IN 
DRUŽBENEM DOGOVARJANJU. O MERILIH ZA RAZ- 
POREJANJE DOHODKA IN ZA DELITEV ZA OSEB- 
NE DOHODKE; 

— O NOTRANJIH ZADEVAH; 

— PRAVILNIK O STROKOVNEM IZPOPOLNJEVA- 
NJU ZDRAVSTVENIH DELAVCEV. 

SODISCA ZDRUZENEGA DELA — zvezni in repub 
liški zakon o sodiščih združenega dela z uvodnimi po 
jasnih Sodišča odločajo o sporih iz družbeno-ekonom 
skih in samoupravnih razmerij, ki jih konkretno določa 
ustava ali ki izhajajo iz posameznih zakonov (konsti 
tuiranje, vpis v sodni register, sredstva delovnih orga- 
nizacij, medsebojna razmerja delavcev v združenem 
delu itd ). , 



VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

Vodja delegacije za gospo- 
darsko področje 6. okoliša (s 
sedežem v Novi Gorici), Sa- 
vo Vuk je zastavil naslednje 
delegatsko vprašanje: »Kakš- 
no je stališče izvršnega sve- 
ta in kakšne predloge in uk- 
repe namerava sprejeti ter 
do kdaj, zato da bi v SR 
Sloveniji začeli z uresničeva- 
njem sklepov X. kongresa 
ZKJ in VIII. kongresa Zveze 
sindikatov Slovenije, ki se 
nanašajo na angažiranje oseb- 
nih sredstev delovnih ljudi 
v stanovanjski graditvi, na 
stanovanjsko zadružništvo in 
tudi na veljavni zakon o sta- 
novanjskih zadrugah?« V ob- 
razložitvi vprašanja je Savo 
Vuk opozoril, da imamo v 
SR Sloveniji zakon o stano- 
vanjskih zadrugah, ki je bil 
izdan konec 1. 1974, vendar 
pa stanovanjske zadruge, ki 
se ustanavljajo na podlagi 
tega zakona, ne delujejo, ker 
še niso sprejeti ustrezni za- 
koni v zvezi z gospodarje- 
njem in razpolaganjem s 
stavbnimi zemljišči v družbe- 
ni lastnini. Tako npr. stano- 
vanjske zadruge kot družbeni 
pravni subjekti ne morejo 
pridobivati stavbnih zemljišč. 

Delegatka Tončka Zibert 
(obalna skupnost Koper) je 
v zvezi s sklepom zvezne 
direkcije za rezerve živil, da 
odstopa od nadaljnjega uvo- 
za morske soli, zastavila na- 
slednje delegatsko vprašanje: 
»Ali je možno, da se v naši 
republiki predvidi rezerva 
morske soli kot republiška 
tržna rezerva?« 

Član Izvšnega sveta in za- 
časni namestnik predsednika 
republiškega komiteja za tr- 
žišče in cene Miloš šulin je 
odgovoril pritrdilno. Dejal je: 
»Zbor združenega dela in 
Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije sta na svojih sejah 28. 
aprila 1976 obravnavala in 
sprejela predlog za izdajo za- 
kona o republiških blagov- 
nih rezervah, z osnutkom za- 
kona. Izvršni svet pa je 8. 
junija 1976 določil besedilo 
predloga zakona o republi- 

Pomočnik republiškega se- 
kretarja za urbanizem! dr. Mi- 
ro Saje je posredoval nasled- 
nji odgovor Izvršnega sveta: 

»Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije bo do konca julija 
t. 1. predložil Skupščini SR 
Slovenije predlog za izdajo 
zakona o gospodarjenju s 
stavbnim zemljiščem, z osnut- 
kom zakona. V predlogu za 
izdajo zakona oziroma v 
osnutku zakona bo urejeno 
tudi oddajanje stavbnega 
zemljišča stanovanjskim za- 
drugam. Določena bodo tudi 
merila za davčne in druge 
olajšave za stanovanjske za- 
družnike v skladu z določ- 
bami 2. člena zakona o sta- 
novanjskih zadrugah. 

Izvršni svet bo na ta način 
uresničil tudi stališča, ki iz- 
hajajo iz splošnih določb 
omenjenega zakona, da obča- 
ni lahko po načelih vzajem- 
nosti in enakopravnosti zdru- 
žujejo svoje delo in sredstva 
v stanovanjski zadrugi z na- 
menom, da v njej organizi- 
rano uresničujejo svoje po- 
trebe in interese pri gradi- 
tvi stanovanj ter da jim 
družba pri tem pomaga z do- 
ločenimi ukrepi in posojili«. 

'.kih blagovnih rezervah, ki 
ga je o.ai v obravnavo skup- 
ščini. S tem zakonom se ure- 
ja oblikovanje in uporaba re- 
publiških blagovnih rezerv, 
ki so namenjene za osnovno 
pre-krbo občanov in orga- 
nizacij združenega dela na 
območju SR Slovenije v pri- 
mera izrednih razmer. 

V smislu 4. člena tega za- 
kona sestavljajo republiške 
blagovne rezerve stalne bla- 
govne rezerve m tržne bla- 
govne rezerve. Ker se progra- 
miranje, oblikovanje, financi- 
ranje in uporaba republiških 
*,ržni.h blagovnih rezerv ure- 
ja z družbenim dogovorom, ki 
ga sklenejo republiški komi 
te za tržišče in cene, večje 
organizacije združenega dela, 
ki se ukvarjajo z blagovnim 
prometom oziroma proizvod- 
njo, in banke, in ker zakon 
ne izključuje nobenega pro- 

izvoda osnovne preskrbe, so 
dane vse možnosti, da družbe- 
ni dogovor previdi v naši 

Delegat Ludvik Golob je 
zastavil to-le delegatsko vpra- 
šanje: »Kdaj bo Izvršni svet 
predložil predlog za izdajo 
posebrega zakona o delova- 
nju komisij za ugotavljanje 
izvora premoženja?« Delegat 
je pri tem op-, zoril, da je 
minilo skoraj leto dni, kar 
je IK predsedstva GK raz- 
pravljal o učinkovitosti de- 
lovanja komisij za ugotav- 
ljanje izvora premoženja in 
da je v svojih sklepih med 
drugim predlagal, da naj 
ustrezni republiški o gani po- 
novno preučijo pravni polo- 
žaj m do.ovanj? teh komisij. 
Deiegat nadalje' ugotavlja, da 
je novela davčnega zakona, 
s katero je bila komisijam 
opreiteiiena i'ipga, pravice in 
dolžnosti kom.s^e p-ecej 
utosnila glede pos;opkov. Ta- 
kt. je delegat posebej opozo 
rii, da ni urejer.o vprašanje 
odnosa komisi' za ugotavlja- 
nj? izvora premoženja do 
drugih občinskih ;rpravnih 
organov, ter da ni urejeno 
vprašanje pritožterega po- 
stopka. 

Republiški podtiek:- etar v 
rcpubliš-mi sekretariatu za 
linance M'r' Kert je posre- 
doval ta-le odgovor: »Delegat 
utemeljeno opi?i>rja na po- 
trebo po pravni u tditvi, ki 
bo zagotovila čiravečjO učin- 
kovitost ukrepanja na tem po- 
dročju, kot tudi na potrebo, 
da se predpise čim- 
pre; sprejme 

V zvezi s tem rjij pojasni- 
mo. da Su priprave za are 
;anje tega vpr.-šsnja stekle 
ž-! v i 197F in da ro /'.ie la- 
ni izdelane že tudi prve teze 
za izdi-lavo zaicona o ugotav- 
ljanju - izvora premoženja. 
Vzporedno s tem in z željo, 
da se SFRJ erntno aredi 
vprašanja v zvez' 7. ugotav 
lianjem premoženja, pa te- 
čejo tudi prizadet anja za 
mei-epubliško usk ad tev teh 
vprašani. 

Zvezni izvršni svet je zato 
na seji 9. J.O. i.975 zadolžil 
medrepubliški in merlpokra- 
jir.ski odbor pri Zveznem iz- 

republiki rezerve morske so- 
li kot republiške tržne bla- 
govne rezerve.« 

vršnem svetu /a področje 
premoženjsko pravnih zadev, 
da pripravi dogovor o eootnih 
izhodiščih za ugotavljanje iz- 
vora premoženja. Navedeno 
koordinacijsko telo Zveznega 
izvršnega sveta za področje 
premoženjsko-pravnih zadev 
je osnutek dogovora že tudi 
pripravilo in je osnutek zdaj 
v fazi usklajevanja med re- 
publikami. 

Po osnutku dogovora naj 
bi se: 

1. materijo s področja ugo- 
tavljanja izvora premoženja 
uredilo z zakonom; 

2. določilo, da je predmet 
ugotavljanja izvora premože- 
nje občana, in sicer tisto, 
ki ga trenutno ima, | ali pa tu- 
di tisto, ki ga je medtem 
odtujil; 

3. opredelilo komisije kot 
pristojne organe za uvedbo 
in izvajanje postopka; 

4. uredilo krajevno pristoj- 
nost za vodenje postopka; 

5. določile odvzem proti- 
pravno pridobljenega premo- 
ženja kot obliko sankcije, in 
sicei- v naturalijah ali denar- 
ni obliki. 

Osnutek dogovora docela 
prepušča republikam in po- 
krajinam, da s svojimi zako- 
ni natančneje uredijo vse 
druge zadeve s tega področ- 
ja, od obveznosti prijavljanja 
premoženja do načina obli- 
kovanja strokovnih služb ko- 
misij. 

Nekatere republike so v 
tem času sicer že sprejele za- 
kone o ugotavljanju izvora 
premoženja in ugotavljamo, 
da so bolj ali manj usklaje- 
ni z osnutkom medrepubliške- 
ga dogovora. Za vse doslej 
sprejete zakone je značilno, 
da opredeljujejo ugotavljanje 
izvora premožnja kot poseb- 
no obliko družbega ukrepa- 
nja. Namen ukrepanja pa je 
učinkovitejša zaščita družbe- 
ne lastnine zoper vsakršne 
pojave protipravnega in ne- 
moralnega zboljševanja mate- 
rialnega položaja posamezni- 
kov, kjer ne smemo prezreti, 
da pri neupravičenem prido- 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 23. 6. 1976 

Uveljaviti stanovanjsko zadružništvo 
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bivanju premoženja ne gre 
samo za davku podvržene 
oziroma neustrezno obdavče- 
ne dohodke, marveč tudi za 
druge nezakonite in mimo 
moralnih norm pridobljene 
dohodke. Ta ukrep je torej 
sestavni del širše dužbene 
akcije zoper negativne pojave. 
S sankcijo odvzema proti- 
pravno pridobljenega premo- 
ženja posega v premoženjsko- 
pravne odnose povsem dru- 
gače kot doslej, ko je bilo 
tako ugotovljeno premoženje 
obdavčeno. 

V rešitvi posameznih dru- 
gih vprašanj pa najdemo v 
teh zakonih različne rešitve, 
tako npr., različno rešuje 
vprašanje odvzema protiprav- 
no pridobljenega premoženja 
na podlagi pravnomočnih od- 
ločb komisij (ponekod ga 
odvzamejo sodišča, drugod or- 
gani za premoženjsko-pravne 
zadeve); različno je ureje- 
no tudi izvajanje strokovnih 
in administrativno tehničnih 
opravil, ki jih za komisije 
ponekod opravljajo organi za 
premoženjsko-pravne zadeve, 

drugod pa ustrezne strokov- 
ne službe komisij, in v SR 
Hrvatski davčne uprave. 

Osnutek medrepubliškega 
dogovora, pa tudi nekateri 
že sprejeti zakoni drugih re- 
publik imajo do nekaterih 
vprašanj tudi drugačen pri- 
stop, kot je bil predviden v 
tezah za pripravo slovenske- 
ga zakona. Tako je npr. pred- 
met ugotavljanja izvora le 
premoženje občana, in sicer 
tisto, ki ga trenutno ima, ali 
pa tudi tisto, ki ga je med- 
tem odtujil. Pri nas pa je 
bilo predvideno, da naj bi 
ugotavljali neskladje med do- 
hodki na eni in trošenjem 
občana na drugi strani (to 
je njegove naložbe v premo- 
ženje in druge oblike troše- 
nja). Iz navedenega izhaja, 
da je treba razrešiti še vrsto 
odprtih vprašanj, zato meni- 
mo, da je treba s pripravami 
za zakonsko ureditev tega po- 
dročja intenzivno nadaljeva- 
ti, da pa naj bi se zakon 
sprejelo šele po uskladitvi teh 
vprašanj, torej ko bo skle- 
njen medrepubliški dogovor.« 

Inšpekcijske službe 
Delegat Stane Gavez je za- 

stavil naslednje delegatsko 
vprašanje: 

»V organizacijah ZK so bi- 
li sprejeti sklepi, da je treba 
inšpekcijske službe v obči- 
nah organizacijsko in kadrov- 
sko okrepiti, k čemur bi pri- 
pomogla tudi njihova organi- 
zacija na ravni regij. Dogaja 
pa se, da skušajo občine 
organizirati inšpekcijske služ- . 
be v vsaki občini, čeprav zato 
ni niti organizacijskih niti 
kadrovskih pogojev. 

S tem v zvezi postavljam 
Izvršnemu svetu naslednje 
vprašanje: Kako poteka v ob- 
činah organiziranje inšpekcij- 
skih služb glede na omenje- 
ne sklepe organizacij ZK; ali 
lahko Izvršni svet pripravi o 
tem posebno informacijo?« 

Republiški podsekretar v 
Republiškem sekretariatu za 
pravosodje, organizacijo in 
upravo ter proračun Ivo Rau 
je posredoval ta-le odgovor: 

»Velika neenotnost pri or- 
ganizaciji inšpekcijskega nad- 
zorstva v občinah, zlasti raz- 
drobljenost inšpekcijskih 
služb po posameznih notra- 
njih organizacijskih enotah 
občinske uprave, občutno po- 
manjkanje inšpekcijskih ka- 
drov, pa tudi majhna pri- 
pravljenost nekaterih občin, 
da bi reševale probleme v 
zvezi z organizacijo inšpekcij- 
skih služb, so dale povod, da 
je Skupščina SR Slovenije 

1974. i leta sprejela zakon o in- 
špekcijah v SR Sloveniji 
(Uradni list SRS, št. 13/74). 
Zakon je splošni organizacij- 
ski predpis, ki velja za vse 
inšpekcije, kolikor ni s po- 
sebnim zakonom drugače do- 
ločeno. V 8. členu ima zakon 
pomembno določbo, da lah- 
ko občine organizirajo skup- 
ne medobčinske inšpekcijske 
organe in daje napotke za 
njihovo ustanovitev. 

Ugotovitev, da je precej ob- 
čin, ki ne morejo organizirati 
inšpekcijskega nadzorstva na 
svojem območju ter spozna- 
nje, da ni smotrno in zaradi 
težkih kadrovskih razmer tu- 
di ne izvedljivo, da bi se v 
vsaki občini organizirale vse 
inšpekcije, sta privedla do 
pobude, da se je že 1973. le- 
ta pričelo proučevati možno- 
sti za načrtno ustanavljanje 
medobčinskih inšpekcijskih 
organov. V ta namen je ta- 
kratni Republiški sekretariat 
za pravosodje in občo upra- 
vo skupaj z republiškimi in- 
špektorati še v tistem letu 
pripravil predlog za organi- 
zacijo skupnih medobčinskih 
inšpekcijskih organov. Ti naj 
bi bili skupni organi občin 
v regiji s specializiranimi in 
tehnično dobro opremljenimi 
kadri z ustrezno strokovno 
izobrazbo; pomenili naj bi 
višjo organizacijsko obliko v 
primerjavi z do tedaj orga- 
ziranimi medobčinskimi in- 

špekcijskimi službami, ki so 
v bistvu organi ene občine, 
njeni inšpektorji pa opravlja- 
jo inšpekcijski nadzor tudi v 
sosednjih občinah. Republi- 
ški sekretariat je pripravil tu- 
di osnutek dogovora, s kate- 
rim naj bi občinske skupšči- 
ne ustanovile skupne medob- 
činske inšpekcijske organe, 
republiški inšpektorati pa so 
izdelali orientacijski predlog 
glede vrste in števila kadrov, 
ki bi jih potrebovali medob- 
čmsk' inšpekcijski organi na 
posameznih medobčinskih 
območjih. 

Republiški sekretariat za 
pravosodje, organizacijo 
uprave in proračun ter repu- 
bliški inšpektorati so dali 
lansko leto in tudi letos več 
konkretnih pobud za pristop 
k organizaciji medobčinskih 
inšpekcijskih organov (na po- 
svetovanjih, s priporočili, v 
neposrednih kontaktih itn.), 
vendar pri tem nismo dosegli 
željenih rezultatov. 

Razmeroma majhni učinki 
pri skupnem reševanju orga- 
nizacijskih vprašanj inšpek- 
cijskih služb so dali povod, 
da je problem obravnaval tu- 
di IK Predsedstva CK ZKS 
na svoji 29. seji. Ocenil je, 
da je odklonilno stališče ne- 
katerih občin do organizira- 
nja medobčinskih .inšpekcij- 
skih služb nesprejemljivo in 
ugotovil, da obstajajo zato 
neizkoriščene številne pred- 
nosti skupnih služb in da 
hkrati obstajajo široka po- 
dročja, kjer ni dejansko no- 
bene kontrole in se tako ne- 
posredno spodbuja nezakoni- 
to ravnanje. Sprejet je bil 
tudi sklep, s katerim je IK 
zavezal osnovne organizacije 
ZK v občinah in druge orga- 
ne ZK, da v sodelovanju z 
Republiškim sekretariatom za 
pravosodje, organizacijo 
uprave in proračun ter z re- 
publiškimi inšpektorati takoj 
sprožijo pobudo in politično 
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akcijo za uskladitev inšpek- 
cijskih organov. Vsi, ki so 
zadolženi izvršiti to akcijo, 
morajo uveljaviti pri tem svo- 
jo polno odgovornost. 

Ta 'ocena in sklep IK Pred- 
sedstva CK ZKS sta pospeši- 
la prizadevanja v tej smeri 
in je prišlo med občinami do 
novih stikov in do novih kon- 
kretnih predlogov za ustano- 
vitev skupnih medobčinskih 
inšpekcijskih organov. Na 
novo sta bila ustanovljena 
dva medobčinska inšpekcij- 
ska organa, in sicer za koro- 
ško in posavsko regijo, pri- 
pravlja se ustanovitev med- 
občinskega inšpekcijskega or- 
gana za goriško regijo; v no- 
vomeški in zasavski regiji 
pripravljajo reorganizacijo že 
obstoječih medobčinskih in- 
špekcijskih služb, da bi od- 
pravili dosedanje pomanjklji- 
vosti; v širši ljubljanski regi- 
ji se izgrajuje več medobčin- 
skih inšpekcijskih organov za 
območja nekaterih občin (I- 
drija — Logatec — Vrhnika, 
Ribnica — Kočevje, Kam- 
nik — Domžale itd.); kot 
medobčinski inšpekcijski or- 
gani delujejo že dalj časa še 
uprava za inšpekcijske službe 
pri Skupščini mesta Ljublja- 
ne, . oddelek za inšpekcijske 
službe pri Skupščini obalne 
skupnosti v Kopru in medob- 
činski inšpekcijski organ v 
Postojni. Precej razvito je tu- 
di sodelovanje med občinami 
tako, da posamezni inšpek- 
torji nekaterih občin pogod- 
beno opravljajo inšpekcijsko 
nadzorstvo tudi v sosednjih 
občinah, ki nimajo organizi- 
ranih inšpekcij. 

Podatki o trenutnem stanju 
inšpekcijskega nadzorstva v 
občinah, posebej še proble- 
matika v zvezi z organizira- 
njem medobčinskih inšpek- 
cijskih organov pa je razvi- 
dna iz posebne informacije, 
ki ste jo prejeli.« 

POPRAVEK 

V predlogu »Samoupravnega sporazuma o te- 
meljih plana razvoja magistralnih in regionalnih 
cest v SR Sloveniji za obdobje 19™G—1980«, objav- 
ljenem v »Prilogi Poročevalca« 14. junija 1976 je 
tiskarski škrat povzročil napako v 13- členu (str. 
17). 

Pravilno besedilo 2. odstayka 13. člena se glasi: 
»V kolikor predlagani ukrepi ne bodo izvedeni, 
ne bo mogoče realizirati srednjeročnega plana in 
tega samoupravnega sporazuma « 

Opravičujemo se podpisnikom sporazuma in 
vsem drugim prejemnikom »Priloge Poročevalca«, 
ter jih prosimo, da popravek vnesejo v besedilo 
objavljenega sporazuma. 
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NAROČILNICA 

Naročamo .... Izvodov »POROČEVALCA« ođ tega 

 Izvodov za (Ime in naslov prejemnika): 

Izvodov za (ime ln naslov prejemnika); 

izvodov za (ime tn naslov prejemnika): 

izvodov za (ime to naslov prejemnika); 
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Iz Skupščine SFRJ 

NOVI PREDPISI 

Kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj 

razvitih - splošna obveznost 

# Za stalna sredstva Sklada se izloči 1,97 odstotka proizvoda družbenega 
gospodarstva 

• Začenja se proces postopnega prilagajanja družbenim odnosom, ki so konstituirani 
z Ustavo SFRJ 

• Združeno delo postaja aktiven udeleženec uresničevanja politike hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo 

# Določa se pogoje za oprostitev vpisa posojila in postopek za ugotavljanje viška 
vplačanih sredstev 

Osnutek zakona o stalnih 
sredstvih Sklada federacije 
za kreditiranje hitrejšega ra- 
zvoja gospodarsko manj ra- 
zvitih republik in avtonom 
nih pokrajin v obdobju od 

Z Osnutkom tega zakona 
se ureja način oblikovanja 
oziroma zagotavljanja stalnih 
sredstev Sklada ter določa 
razmerja, po katerih se bo- 
do oblikovala sredstva iz ob- 
veznega posojila in iz na- 
slova združevanja ter skup- 
nih vlaganj (o virih stalnih 
sredstev Sklada podrobneje 
govori prispevek, posvečen 
Osnutku zakona o Skladu — 
AS 346). 

Glede načina oblikovanja 
stalnih sredstev Sklada se 

1. 1976 do 1980 (AS 344) )e 
Skupščini SFRJ dostavil Zvezr 
ni izvršni svet in bo na dnev- 
nem redu julijske seje Zbo- 
ra republik in pokrajin. 

začenja proces postopnega 
prilagajanja družbenim od- 
nosom, ki so konstituirani 
z Ustavo SFRJ. Za razliko 
od dosedanjega Zakona, po 
katerem se je stalna sred- 
stva Sklada zagotavljalo v 
celoti z obveznim posojilom, 
se zdaj daje združenemu de- 
lu možnost, da postane ak- 
tiven udeleženec uresničeva- 
nja politike hitrejšega razvo- 
ja gospodarsko manj razvitih 
republik in SAP Kosova. To 
možnost daje zakonska do- 

ločba, po kateri lahko orga- 
nizacije združenega dela na 
samoupravni podlagi združijo 
in skupno vlagajo sredstva v 
razvojne programe gospo- 
darsko manj razvitih republik 
in SAP Kosova. 

Za nov način oblikovanja 
stalnih sredstev Sklada je 
treba jasno določiti tudi 

Kar se tiče celotnega obse- 
ga stalnih sredstev Sklada 
ter posebnih sredstev za za- 
gotavljanje najhitrejšega ra- 
zvoja SAP Kosova, je dolo- 
čeno, da znaša stopnja izlo- 
čanja za stalna sredstva 
Sklada 1,97 odstotka družbe- 
nega proizvoda družbene- 
ga gospodarstva Jugoslavije, 
ustvarjenega v letu, za kate- 
ro se ta sredstva obračuna- 
va. 

Od celotne stopnje izloča- 
nja za stalna sredstva Skla- 
da se najprej izloči 0,17 od- 
stotka za kreditiranje najhi- 
trejšega razvoja SAP Koso- 
va in 0,03 odstotka za delež 
pri financiranju izgradnje 
hidrosistema Ibar—Lepenac, 

razmerja sredstev iz obvezne- 
ga posojila ter iz naslova 
združevanja in skupnih vla- 
ganj. Zato je v Osnutku pre- 
dlagano, naj se do 20 odstot- 
kov stalnih sredstev Sklada 
v obdobju do 1. 1980 obliku- 
je z združevanjem in skup- 
nimi vlaganji, ostalo pa s 
sredstvi obveznega posojila. 

medtem ko se bo sredstva 
Sklada, oblikovana po stop- 
nji 1,77 odstotka, uporabilo 
za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in SAP Ko- 
sova. 

Izločanje družbenega pro- 
izvoda družbenega gospodar- 
stva po stopnji 1,97 odstotka 
je globalna obveznost vseh 
republik in pokrajin do Skla- 
da. V okviru ^e globalne ob- 
veznosti lahko republike in 
pokrajini vodijo selektivno 
politiko glede določanja viši- 
ne obveznosti temeljnih or- 
ganizacij - združenega de- 
la po posameznih gospodar- 
skih področjih, panogah in 
grupacijah. To pomeni, da 
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se lahko določi manjšo ali- 
večjo obveznost kot 1,97 od- 
stotka. Seveda je treba pri 
tem upoštevati, da se mora 
zagotoviti letni znesek, ki 
ustreza stopnji 1,97 odstotka 
družbenega proizvoda družbe- 
nega gospodarstva. 

Po Osnutku zakona tiste 
organizacije združenega dela, 
ki trajno opravljajo gospo- 
darsko dejavnost na območ- 
ju dveh ali več republik ozi- 

Stalna sredstva, ki se ob- 
likujejo iz obveznega posoji- 
la, pritekajo v Sklad v ena- 
kil mesečnih akontacijah, in 
sicer do 25. v mesecu za pre 
tekli mesec. Dinamika prite- 
kanja sredstev, ki se jih za- 
gotavlja iz naslova združeva 
nja in skupnih vlaganj, pa 
se določi s samoupravnim 
sporazumom oziroma s po- 
godbo zainteresiranih temelj- 
nih organizacij združenega 
dela. 

če temeljna organizacija 

roma pokrajin, izpolnjujejo 
svoje obveznosti do Sklada po 
stopnjah, ki jih določi repu- 
blika ali pokrajina, na ob- 
močju katere opravljajo ta 
del dejavnosti. Da bi se na- 
tančno vedelo, na katere or- 
ganizacije se nanaša ta določ- 
ba, je Zvezni izvršni svet po- 
oblaščen, da predpiše, kaj se 
šteje za trajno opravljanje 
gospodarske dejavnosti. 

združenega dela vloži sred- 
stva iz naslova združevanja 
in skupnih vlaganj, jo lahko 
republika ali pokrajina opro- 
sti obveznega vpisa posojila 
(največ do zneska obvezno 
sti za vplačilo obveznega po 
sojila v obdobju od i. 1976 
do 1980). Vendar pa se za 
znesek sredstev, ki ga te- 
meljne organizacije združene- 
ga dela vložijo iz tega našlo 
va, zmanjša — ne glede na 
njihovo obveznost za vplači 
lo obveznega posojila — ob- 

veznost republik in pokrajin 
(obveznost jim zmanjša 
Sklad). 

Oprostitev se prizna na 
podlagi potrdila, ki ga izda 
o izvršenih vlaganjih banka 
ali druga .organizacija go- 
spodarsko manj razvitih re- 
publik in SAP. Kosova. Takš- 
na potrdila se izdaja na 

Mehanizem kredi tranja iz 
sredstev Sklada je dobil v 
Osnutku zakona utrezno me- 
sto. Tako je predvideno, da 
se obvezno posojilo vpisuje 
na 15 let ob 4 odstotnih obre- 
stih, da pa se ga na območ- 
ja gospodarsko manj razvitih 
republik in pokrajin plasira 
na 14 let ob 4,1666 odstotnih 
obrestih (na območju SAP 
Kosovo se krediti plasirajo 
na 17 let in 6 mesecev ob 
3 odsotni letni obrestni me- 
ri). 

Odplačevanje obveznega po- 
sojila oziroma kredita se 

podlagi soglasja izvršnih sve- 
tov teh območij. Ker se bo 
dogajalo, da bodo organiza- 
cije združenega dela vložile 
več sredstev, kot pa znaša 
njihova obveznost iz obvez- 
nega posojila, je predvideno, 
da se s posebnim zveznim 
zakonom uredi priznavanje 
takšnih viškov. 

začne tri leta potem, ko pre- 
teče rok, za katerega je po- 
sojilo vplačano oziroma v 
katerem je kredit dan. 

Osnutek zakona ureja tudi 
pogoje, pod katerimi se stal- 
na sredstva Sklada na samo- 
upravni podlagi združuje m 
skupno vlaga v razvjone pro- 
grame v gospodarsko manj 
razvitih republikah in SAP 
Kosovu. 

Na koncu je predlagano 
naj bi se zakon uporabljalo 
od 1. januarja 1976, ne gle- 
de na to, kdaj bo izdan ozi- 
roma kdaj bo začel veljati. 

PRITEKANJE SREDSTEV V SKLAD 

POGOJI PLASIRANJA IN ODPLAČILA KREDITOV 

Ko razčlenjuje določbe os- 
nutkov zakonov o Skladu in 
stalnih sredstih Sklada fede- 
racije za kreditiranje hitrej- 

šega . razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in po- 
krajin (AS 344 in 346), Osnu- 
tek zakona o delitvi sredstev 

Sklada (AS 345) izhaja iz sta- 
lišča, da še sredstva Sklada 
oblikuje po stopnji 1,97 od- 
stotka družbenega proizvoda 
družbenega gospodarstva. Od 
tega se najprej izloči 0,17 od- 
stotka za kreditiranje najhi- 
trejšega razvoja SAP Koso- 
va, 0,33 odstotka pa za de- 
lež pri financiranju graditve 
hidrosistema Ibar—Lepenac 
(prav tako v SAP Kosovo). 

Potem, ko je tako urejeno 
predhodno izločanje za dolo- 
čene namene, je v Osnutku 
zakona določeno, da gredo 
gospodarsko manj razvitim 
republikam in SAP Kosovu 
sredstva, ki se oblikujejo po 

stopnji 1,77 odstotka. Od teh 
sredstev gredo gospodarsko 
manj razitim republikam in 
SAP Kosovu naslednji dele- 
ži: SR Bosni in Hercegovini 
34 odstotkov, SR Crni gori 
12 odstotkov, SR Makedoniji 
24 odstotkov in SAP Kosovu 
30 odstotkov. 

Predvideno je, da bo ta za- 
kon, skupaj z Družbenim 
planom Jugoslavije in z dru- 
gimi spremljajočimi zakoni, 
katerih osnutke prikazujemo 
v tej številki »Poročevalca«, 
sprejet na julijski seji Zbora 
republik in pokrajin. Predla- 
gano je, naj bi se ga uporab- 
ljalo od 1. januarja 1976. 

Določa se delitvena 

razmerja glede sredstev 

za manj razvite 

6 Dopolnilna sredstva za najhitrejši razvoj 
SAP Kosova se izloča po stopnji 0,17 od- 
stotka družbenega proizvoda družbenega 
gospodarstva 

# Namenska sredstva za delež pri financi- 
ranju hidrosistema Ibar—Lepenac po 
stopnji 0,33 odstotka 

$ Od preostale mase sredstev gre SR Bo- 
sni in Hercegovini 34 odstotkov, SR Črni 
gori 12 odstotkov, SR Makedoniji 24 odstot- 
kov in SAP Kosovu 30 odstotkov 

SPREJEMAMO NAROČILA ZA: 

PRAVDNI POSTOPEK univ. prof. dr. Jožeta Juharta 
z dopolnitvami, ki sta jih pripravila Lojze V de, sodnik 
Vrhovnega sodišča SRS in Dragica Wedam-Luki6, asi- 
stentka pravne , fakultete v Ljubljani glede na novele 
zakona s sodno prakso, navedbo književnosti ter s 
stvarnim kazalom. 

STANOVANJSKI PREDPISI 5 - zakon o gospo 
darjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnim 
s komentarjem dr. Mira Sajeta ter zakon o stanovanj 
skih zadrugah. 

CZ URADNI LIST SRS, Ljubljana 
Veselova 11, p. p. 379/VI1 
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Namenska uporaba sredstev za razvoj manj razvitih 

• Organizacija in poslovanje Sklada za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin se prilagaja novemu sistemu družbene 
reprodukcije 

• Iz distributerja sredstev prerašča Sklad v svojevrstno poslovno inštitucijo 

# Obvezno posojilo in samoupravno združena sredstva — dva vira za vzdrževanje 
Sklada 

# Večji vpliv združenega dela na odločite v organov upravljanja Sklada 

Zvezni izvršni svet je po 
slal Skupščini SFRJ Osnutek 
zakona o Skladu federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvo- 
ja gospodarsko manj razvitih 
republik in avtonomnih po- 

Predlagane rešitve v Osnut- 
ku zakona so pogojene z do- 
ločbami ustave SFRJ ter z 
opredelitvami X. kongresa 
ZKJ. Tako je zagotovljeno, 
da bo vloga Sklada federa- 
cije za kreditiranje hitrejše- 
ga razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in pokrajin 
usklajena s politiko, ki je 
začrtana glede njihovega hit- 
rejšega razvoja, oziroma, da 
bo organizacija in poslovanje 
Sklada prilagojena novemu 
sistemu družbene reprodukci- 
je ter da bo lahko Sklad bolj 
učinkovito opravljal svojo 
funkcijo. 

Zato, da bi uresničeval 
omenjene smotre, bo Sklad 
opravljal vrsto pomembnih 
zadev. Predvsem zbira stal- 
na sredstva, ki se oblikuje- 
jo iz obveznega posojila za 
kreditiranje hitrejšega, razvo- 
ja gospodarsko manj razvitih 
republik in pokrajin, vodi pa 
tudi evidenco o vplačevanju 
teh sredstev. Poleg tega 
Sklad vodi evidenco o sred- 
stvih, ki jih organizacije 
združenega dela združujejo 
na samoupravni osnovi in 
skupaj vlagajo v razvojne 
programe v gospodarsko manj 
razvitih republikah in pokra- 
jinah. Ta sredstva se prište- 
va med stalna sredstva Skla- 
da. 

krajin (AS 346). Ta zakona 
je treba sprejeti obenem z 
Družbenim planom Jugoslavi- 
je za obdobje od leta 1976 
do 1980, ker je eden od za- 
konov, ki sodijo k planu. 

Med bistvenimi nalogami 
Sklada je pospeševanje zdru- 
ževanja dela in sredstev, po- 
slovnega sodelovanja in dru- 
gih oblik samoupravnega po- 
vezovanja organizacij združe- 
nega dela iz gospodarsko 
manj razvitih republik in 
pokrajin z organizacijami 
združenega dela iz vse drža- 
ve. 

Po določbah Osnutka zako- 
na Sklad sodeluje z organi- 
zacijami združenega dela, z 
domačimi in tujimi kreditno- 
finančnimi zavodi, s pristoj- 
nimi organi republik in av- 
tonomnih pokrajin ter z dru- 
gimi institucijami, ki se 
ukvarjajo z zadevami, ki ima 
jo pomen za razvoj gospodar- 
stva v gospodarsko manj ra: 

zvitih republikah in pokraji 
nah. 

V Osnutku zakona so jas 
no opredeljene tudi druge 
naloge Sklada: zagotovitev in 
razporeditev potrebnih deviz- 
nih sredstev, razporejanje 
stalnih sredstev Sklada, 
spremljanje uporabe teh 
sredstev, plačevanje anuitet 
itn. Posebej je poudarjena 
obveznost Sklada, da sprem 
lja in analizira uresničevanje 
politike hitrejšega razvoja go- 
spodarsko manj razvitih re- 
publik in pokrajin, da pri- 
stojnim organom predlaga 

ukrepe za bolj uspešno ures- 
ničevanje te politike ter da 
proučuje naše in tuje izkuš 
nje glede pospeševanja hit- 
rejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih območij. 

Z doslednim uresničeva- 
njem navedenih nalog bi se 
značaj Sklada precej spre- 
menil: iz tega, da je pretež- 
no distributer sredstev ob- 
veznega posojila, bi Sklad 
prerasel v svojevrstno po- 
slovno institucijo. • 

V temeljnih določbah Os- 

V drugem delu Osnutka 
zakona je govor o sredstvih 
Sklada. Kot rečeno, -gre za 
stalna sredstva, oblikujejo pa 
se iz dveh virov — iz obvez- 
nega posojila in sredstev or- 
ganizacij združenga dela, ki 
jih le-te na samoupravni os- 
novi združujejo in skupno 
vlagajo v razvojne programe 
gospodarsko manj razvitih 
republik in pokrajin. Obvoz 
nost, da vplačujejo sredstva 
obveznega posojila, je dolo- 
čena le za organizacije zdru- 
ženega dela gospodarski^ de 
javnosti, t.j. za tiste, ki do- 
segajo in obračunavaio 't 
delijo dohodek. 

Vsa vprašanja, ki se nana- 
šajo na stalna sredstva Skla- 
da (obvezno posojilo in skup- 
no vložena sredstva organi- 
zacij združenega deiai, so 
urejena s posebnimi zvezni 
mi zakoni, katerih osnutka 
prikazujemo v tej številki 
»Poročevalca«. 

Stalna sredstva Sklada iz 
obveznega posojila se bo raz- 
porejalo posameznim gospo- 
darsko manj razvitim republi- 
kam in pokrajinam v obliki 
kreditov. Tako izločena sred- 
stva se izloča na poseben ra- 
čun Sklada teh republik in 
pokrajin, oziroma na poseben 

nutka zakona je določeno, da 
Sklad vodi svoja sredstva 
pri Službi družbenega knji- 
govodstva Jugoslavije, šteje 
pa se jih za depozite Narod- 
ne banke Jugoslavije. Za ob- 
veznosti, ki jih ima Slad iz 
naslova obveznega posojila, 
jamči, federacija, s čimer je 
izključena možnost nenamen- 
ske uporabe sredstev Sklada 
in so zaostreni pogoji za nji- 
hovo pravočasno pritekanje, 
stalnost in stabilnost. 

račun banke ali druge orga- 
nizacije, ki jo s svojim pred- 
pisom določi gospodarsko 
manj razvita republika ali 
pokrajina. Ta račun se vodi 
pri Službi družbenega knji- 
govodstva zadevne republike 
oziroma pokrajine. 

Glede uporabe sredstev 
Sklada je določeno, da se 
jih uporablja v skladu s te- 
meljnimi rešitvami v siste- 
mu financiranja družbene re- 
produkcije, v skladu s pro- 
grami razvoja, ki so določe- 
ni z družbenimi plani gospo- 
darsko manj razvitih repub- 
lik in pokrajin Jugoslavije 
kot celote. To bo konkretno 
urejeno v kreditni pogodbi, 
sklenjeni s Skladom. . 

Devizna sredstva za potre- 
be Sklada zagotavlja federa- 
cija, obseg teh sredstev pa 
določi Zvezni izvršni svet v 
soglasju z izvršnimi sveti re- 
publik in pokrajin. 

V Osnutku zakona je pred- 
videno, da se stalna sred- 
stva Sklada uporablja na 
podlagi plana uporabe teh 
sredstev. Ta plan se sprej- 
me za obdobje, za katero se 
sprejme tudi Družbeni plan 
Jugoslavije ter v skladu z 
njim. V sklopu tega plana 
se sprejme letne plane. 

OSNUTEK ZAKONA O SKLADU FEDERACIJE ZA 
KREDITIRANJE HITREJŠEGA RAZVOJA GOSPO- 
DARSKO MANJ RAZVITIH REPUBLIK IN AVTO- 
NOMNIH POKRAJIN — AS 346 

ORGANIZACIJA 1^1 POSLOVANJE SKLADA 

OBLIKOVANJE IN RAZPOREJANJE SREDSTEV 
SKLADA 



NAMENSKA UPORABA SREDSTEV 

Da bi se zagotovilo namen- 
sko uporabo sredstev Sklada, 
je predpisano, da se sred- 
stva obveznega posojila upo- 
rablja za naložbe v osnovna 
in trajna obratna sredstva 
gospodarstva, za delež pri 
kreditiranju gospodarskih in- 
vesticij, ki se jih financira iz 
drugih virov, za odobravanje 
kreditov organizacijam zdru- 
ženega dela s področja dru- 
gih republik in pokrajin (če 
se s tem pripomore k hitrej- 

šemu razvoju gospodarsko 
manj razvitih republik in po- 
krajin). Omenjena sredstva 
se bo uporabljalo za prete- 
govanje dodatnih naložb iz 
domačih in inozemskih kre- 
ditov ter za spodbujanje do- 
datnih naložb, s katerimi se 
pospešuje razvoj teh repu 
blik in pokrajin. O uporabi 
stalnih sredstev Sklada od- 
ločajo pristojni organi re 
publik in pokrajin. 

ORGANI UPRAVLJANJA SKLADA 

Posebno poglavje Osnutka 
zajkona je posvečeno orga 
nom, ki upravljajo Sklad. 

Da bi se zagotovilo večji 
vpliv združenega dela na 
odločitve, ki jih sprejemajo 
organi upravljanja Sklada, je 
predvideno, da se konstitui- 
ra skupščino kot najvišji or- 
gan upravljanja Sklada. V 
skupščini Sklada, ki ima 44 
delegatov (po šest Iz repu 
blik, po štiri pa iz pokrajin), 
so praviloma predstavniki 
organizacij združenega dela. 
Vlogo dosedanjega upravne- 

ga odbora naj bi nadomestil 
izvršilni odbor Sklada kot 
izvršni organ skupščine 
Sklada. 

Ob tem, ko so natančno 
določene pristojnosti skup- 
ščine in izvršilnega odbora, 
je predvideno, da bo s statu- 
tom sklada določena njego- 
va organizacija in poslova- 
nje, način odločanja v nje- 
govih organih, delovno pod- 
ročje in odgovornost organov 
upravljanja ter direktorja kot 
tudi samoupravne pravice de- 
lovne skupnosti Sklada. 

Ukrepi in merila za 

izločanje in razdeljevanje 

dopolnilnih sredstev 

• Gospodarsko manj razvite republike in 
SAP Kosovo so upravičene uporabljati 
dopolnilna sredstva iz proračuna federaci- 
je, da pokrijejo manjkajoča sredstva za fi- 
nanciranje osnovnih potreb splošne in 
skupne porabe 

• Celotni znesek dopolnilnih sredstev je 
določen v višini 0,93 odstotka od družbene- 
ga proizvoda celotnega gospodarstva Ju- 
goslavije v obdobju od L 1976 do 1980 

• Dopolnilna sredstva se dodeljujejo ne- 
povratno 

pogoje za uresničevanje 
funkcij, ki so jih na podlagi 
ustave in zakonov dolžne fi- 
nancirati vse družbenopolitič- 
ne skupnosti. Uporaba tega 
zakona je poleg tega nepo- 
sredno povezana s cilji poli- 

tike skupnega družbenega in 
ekonomskega razvoja Jugo- 
slavije, ki je proglašena v 
Osnutku srednjeročnega pla- 
na razvoja, tako se tudi pred- 
lagane zakonske rešitve na- 
našajo na to obdobje. 

ENAKOPRAVNOST PRI FINANCIRANJU SPLOŠNIH 
IN SKUPNIH POTREB 

S tem zakonom se ureja, 
poleg pravice na uporabo do- 
polnilnih sredstev, tudi dve 
bistveni vprašanji v zvezi z 
njihovim oblikovanjem in 
razporejanjem v proračunu 
federacije. Najprej gre za 
kriterije, merila in način do- 
ločanja višine zneska teh 
sredstev, ki se jih daje na 
razpolago tistim republikam 
in avtonomnima pokrajinama, 
ki ne morejo iz lastnih sred- 
stev financirati izvrševanje 
svojih ustavnih funkcij. Kot 
je poudarjeno v 3. členu Os- 
nutka zakona so torej kot 
lastna sredstva mišljeni kal- 
kulativni prihodki, ki se jih 
na enoten način določa za 
vse republike in avtonomni 
pokrajini po načelu enake 
obremenitve njihovega celot- 
nega družbenega proizvoda. 

Od sredstev, ki so tako iz- 
ločena v družbenopolitičnih 
in samoupravnih interesnih 
skupnostih za financiranje 
družbenih in drugih služb, so 
izvzeti samo izvirni prihodki 
za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, za zdravstveno 
zavarovanje, za otroški doda- 
tek ter za neposredno otro- 
ško varstvo in za zaposlova- 
nje. V istem členu zakon- 
skega besedila je podrobno 
razčlenjena tudi metoda do- 
ločanja kalkulativnih prihod- 
kov. 

Tako predlagani sistem ob- 
računa se usklaja z načelom 
enakopravnosti republik in 
avtonomnih pokrajin glede 
zagotavljanja pogojev za fi- 
nanciranje splošnih in skup- 

nih družbenih potreb. Gre za 
načelno stališče, da se skup- 
ne potrebe financira po na- 
čelu menjave dela ter da je 
obseg sredstev za zadovolje- 
vanje teh potreb odvisen od 
števila upravičencev na to 
porabo, ne pa od števila pre- 
bivalcev. To stališče je po- 
nazorjeno s številom upoko- 
jencev na 1.000 prebivalcev, 
ki znaša v SAP Kosovo 22,4, 
v SR Sloveniji 112, poprečje 
za Jugoslavijo pa 62. Ob tem 
je na 1.000 prebivalcev v 
SAP Kosovo 97 zaposlenih, v 
SR Sloveniji 374, poprečje za 
Jugoslavijo pa je 219. 

Po osnutku zakona imajo 
pravico do uporabe dopolnil- 
nilnih sredstev v obdobju od 
1. 1976 do 1980 republike in 
avtonomne pokrajine, za ka- 
tere je z zveznim zakonom 
določeno, da se jih šteje za 
gospodarsko manj razvite, 
oziroma: SR Bosna in Herce- 
govina, SR Crna gora, SR 
Makedonija in kot najmanj 
razvita SAP Kosovo. Te druž- 
benopolitične skupnosti bodo 
uporabljale dopolnilna sred- 
stva iz proračuna federacije 
za pokritje sredstev, ki jim 
jih primanjkuje za financi- 
ranje tistih osnovnih potreb 
splošne in skupne porabe, 
prek katerih se uresničujejo 
njihove z ustavo in zakoni 
določene funkcije, pri čemer 
se bo ta sredstva namensko 
uporabljalo za financiranje 
družbenih in drugih služb po 
posebnih programih, ki jih 
izdelajo republike in SAP 
Kosovo same. 

NAČIN RAZDELJEVANJA SREDSTEV IZ 
PRORAČUNA 

Z osnutkom zakona je do- 
ločeno, da mora celotna ma- 
sa dopolnilnih sredstev zna- 
šati 0,93 odstotka družbenega 
proizvoda, ki ga v obdobju 
od 1. 1976 do 1980 doseže ce- 
lotno gospodarstvo Jugoslavi- 

je. S tem se navedenim re- 
publikam in SAP Kosovu, 
ki pri razvoju teh dejavnosti 
zaostaja, zagotavlja hitrejše 
zmanjševanje razlik v porabi 
sredstev na prebivalca v pri- 
merjavi z jugoslovanskim po- 

V komplet novih spremlja- 
jočih predpisov Družbenega 
plana Jugoslavije, ki jih bo 
na julijski seji obravnaval 
Zbor republik in pokrajin, je 
uvrščen tudi Osnutek zakona 

o dopolnilnih sredstvih repu- 
blikam in avtonomnim pokra- 
jinam v obdobju od 1. 1976 
do 1980 (AS 343). Z dosledno 
uporabo načela solidarnosti 
se po tem predpisu izenačuje 
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prečjem. Dopolnilna sredstva 
se dodeljuje nepovratno. 

Od tako oblikovanih sred- 
stev v proračunu se najprej 
izloči in razporedi znesek, ki 
ustreza stopnji 0,07 odstotka 
družbenega proizvoda celot- 
nega gospodarstva Jugoslavi- 
je, in se ga nameni za razvoj 
materialne osnove družbenih 
služb v SAP Kosovu, 0,03 od- 

stotka pa za Črno goro na račun 
posebnih dopolnilnih sredstev 
zavoljo specifičnih proble- 
mov, ki izvirajo iz majhnega 

števila prebivalcev in redke 
naseljenosti. 

In končno se maso sred- 
stev, ki se oblikuje iz pre- 
ostalih 0,83 odstotka družbe- 
nega proizvoda celotnega go- 
spodarstva Jugoslavije, raz- 
poredi takole: 
— za SR Bosno in Hercego- 

vino —t 40,15 odstotka, 
— za SR Makedonijo — 18,30 

odstotka, 
— za SR Crno goro — 10,30 

odstotka, 
— za SAP Kosovo — 31,25 

odstotka. 
Določeno je tudi, da se ob 

koncu vsakega leta dokončno 
obračuna višino sredstev, ki 
so izločena na podlagi ustva- 
rjenega družbenega proizvo- 
da celotnega gospodarstva Ju- 
goslavije. če bi se ugotovilo, 
da je kakšni republiki ali 
avtonomni pokrajini izplačan 
večji ali manjši znesek, bi 
se razliko avtomatično vneslo 
v proračun federacije za na- 
slednje leto. 

Na ta način se dosledno za- 

gotavlja izvajanje določene 
politike zmanjševanja razlik 
glede možnosti financiranja 
skupnih potreb. Ta zakonski 
osnutek dobiva s tem tudi 
značaj planskega instrumen- 
ta, ki kot spodbujevalen 
ukrep pomaga pospešenemu 
razvoju gospodarsko manj 
razvitih republik in SAP Ko- 
sova, ki imajo za te potre- 
be še vedno 40 odstotkov 
manj namenskih sredstev na 
prebivalca kot pa maša ju- 
goslovansko poprečje. 

Združenje gospodarstva v sistem zbornic 

na novih temeljih 

• Organizacije združenega dela se združujejo v splošna združenja in Zbornico, da bi 
na strokovni ravni ter v razmerjih soodvisnosti dogovorno delale na zboljševanju dela 
in poslovanja 

• Z osnutkom zakona je splošnim združenjem izrecno prepovedano ukvarjati se z 
gospodarskim poslovanjem, ker bi se sicer izenačila z obstoječimi poslovnimi 
združenji 

• Splošna združenja in Zbornica svojih nalog ne uresničujejo s pomočjo prisile, 
marveč učinkujejo s svojo avtoriteto kot organizatorji in koordinatorji skupnih 
aktivnosti svojih članov 

Novi družbenoekonomski 
odnosi in položaj samou- 
pravnega združenega dela v 
družbeni reprodukciji in delit- 
vi dela, ki izvirajo iz ustav- 
nih načel, terjajo ustrezno in- 
tegriranost gospodarstva, ne 
le iz naslova združevanja de- 
la in sredstev v dohodkovnih 
odnosih, temveč tudi v stro- 
kovno organizacijskem po- 
menu, da bi organizacije 
združenega dela organizirano 
koordinirale svojo aktivnost 
pri zboljševanju svojega de- 
la in poslovanja. 

Strokovno-organizacijsko 
integriranje gospodarstva je 
bilo doslej urejeno z Zako- 
nom o združevanju gospodar- 
skih organizacij v Gospodar- 
sko zbornico Jugoslavije, ki 
je bil izdelan na podlagi 
ustavnih amandmajev. Zvezni 
izvršni svet je, sodeč, da ta 

Zakon ni popoln odsev novih 
sprememb v družbenoeko- 
nomskih odnosih in ustavnih 
načel, ki se nanašajo na po- 
ložaj združenega dela v siste- 
mu zbornic, začel postopek 
za izdajo novega zakonskega 
predpisa, s katerim bo to važ- 
no področje ustrezneje ure- 

NUJNOST POVEZOVANJA 
ZDRUŽENEGA DELA 

Organizacije združenega 
dela se združujejo v splošna 
združenja, ta pa v zbornice 
zlasti zato, da bi se na stro- 
kovni ravni v odnosih med- 
sebojne odvisnosti, odgovor- 
nosti in solidarnosti po dogo- 
voru ukvarjale z zboljševa- 
njem dela in poslovanja ozi- 
roma, da bi uresničevale ti- 
sti del samoupravnih pravic 
in obveznosti v družbeni re- 
produkciji, ki ga sicer ne mo- 

jeno. Tako je skupščini 
SFRJ dostavljen Osnutek za- 
kona o združevanju organiza- 
cij združenega dela v splo- 
šna združenja in Gospodar- 
sko zbornico Jugoslavije (AS 
347), ki se ga bo obravnava- 
lo na eni naslednjih sej Zbo. 
ra republik in pokrajin. 

ORGANIZACIJ 
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rejo v svojih organizacijah in 
drugih oblikah združevanja. 

V Osnutku zakona je opre- 
deljeno, da je poglavitna na- 
loga združenj in Zbornice da 
skupno delajo na zboljševa- 
nju dela in poslovanja orga- 
nizacij združenega dela, da se 
borijo za večjo delovno sto- 
rilnost, zboljševanje tehnolo- 
gije in nadaljnji razvoj proiz- 
vajalnih sil, kar je v skladu 
s samoupravnim značajem 
teh organizacij in družbeno- 
ekonomskim položajem delav- 
cev v združenem delu. 

Aktivnost splošnih združenj 
je naravnana na zboljševanje 
dela in poslovanja organiza- 
cij združenega dela, ki so za- 
jete v teh združenjih. Osnu- 
tek zakona izrecno prepove- 

duje, da bi se splošna združe- 
nja ukvarjala z gospodar- 
skim poslovanjem, ker bi se 
sicer izenačila z obstoječimi 
poslovnimi združenji ter ne 
bi imela tistega značaja, ki se 
jim ga želi dati z novim za- 
konom. 

V Osnutku je določeno, da 
Zbornica začenja in usklaju- 
je aktivnosti združenj in gru- 
pacij organizacij združenega 
dela v zvezi z vprašanji po- 
večevanja delovne storilno- 
sti, skladnejšega in hitrejše- 
ga razvoja proizvajalnih sil, 
razvoja samoupravnih odno- 
sov, zboljševanja medseboj- 
nih odnosov organizacij zdru- 
ženega dela na enotnem ju- 
goslovanskem trgu in vsesplo- 
šnega povezovanja jugoslo- 
vanskega gospodarstva v ok- 
viru skupnih interesov panog, 
grupacij in gospodarstva v ce- 
loti. Zbornica dela tudi na 
pospeševanju in razvoju eko- 
nomskih odnosov s tujino, 
pospeševanju zunanje trgovi- 
ne, organiziranju predstavni- 
štev in koordiniranju skup- 
nega nastopanja organizacij 
združenega dela na tujih tr- 
gih. 
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OSEBKI ZDRUŽEVANJA 

V splošna združenja se 
združujejo delovne organiza- 
cije, sestavljene organizacije 
združenega dela in njihove 
poslovne skupnosti, in sicer 
glede na dejavnosti, ki jih 
opravljajo. 

Kot je razvidno, se temelj- 
ne organizacije združenega 
dela ne združujejo neposred- 
no v splošna združenja. Na- 
men te določbe je v združe- 
vanju spodbujati sporazume- 
vanje, dogovarjanje ali dolo- 
čanje skupnih stališč z dru- 
gimi organizacijami združene- 
ga dela o vprašanjih, o kate- 
rih so temeljne organizacije 
združenega dela že uskladile 
svoja stališča v okviru svoje 
delovne organizacije oziroma 
poslovne skupnosti. 

V splošna združenja se lah- 
ko združijo tudi organizacije 
združenega dela, ki se ukvar- 

Samoupravno sporazumeva- 
nje in udeležba organizacij 
združenega dela, združenj in 
Zbornice v družbenem dogo- 
varjanju je glavni način ures- 
ničevanja ciljev združevanja 
v splošna združenja in Zbor- 
nico. V Osnutku zakona je 
določeno, da združenje in 

jajo z znanstveno-raziskoval- 
nim in razvojnim delom ter 
izobraževanjem kadrov za go- 
spodarstvo. 

Osebki združevanja v Zbor- 
nico so praviloma splošna 
združenja. 

V Zbornico se obvezno 
združujejo tudi skupnosti ju- 
goslovanskih železnic, PTT in 
elektrogospodarstva, Združe- 
nje bank Jugoslavije, Združe 
nje skupnosti premoženjske- 
ga in osebnega zavarovanja 
Jugoslavije in Zadružna zve- 
za Jugoslavije. 

V Osnutku zakona je pred- 
videno, da v Gospodarski 
zbornici Jugoslavije sodeluje- 
jo republiške in pokrajinske 
gospodarske zbornice, ni pa 
predvideno njihovo članstvo 
v Zbornici, kajti to bi pome- 
nilo zvezo gospodarskih zbor- 
nic. 

Zbornica pri opravljanju svo- 
jih zadev pobujajo samou- 
pravno sporazumevanje zain- 
teresiranih organizacij zdru- 
ženega dela ter družbeno do- 
govarjanje o vprašanjih skup- 
nega pomena. Zbornica in 
združenja sodelujejo v druž- 
benem dogovarjanju, če s te- 

mi dogovori prevzemajo dolo- 
čene pravice in obveznosti pri 
izvrševanju svojih nalog, ne 
morejo pa prevzemati obvez- 
nosti v imenu organizacij 
združenega dela. 

Pri izpolnjevanju nalog 
splošnih združenj in Zborni- 
ce ni prisile, marveč deluje- 
jo s svojo avtoriteto kot or- 
ganizatorji in koordinatorji 
skupnih aktivnosti svojih čla- 
nov. 

Organi združenj in Zborni- 
ce smejo sprejemati obvezne 
sklepe samo glede statutar- 
nih vprašanj (o prispevni 
stopnji, o ukrepih družbene 
discipline, o javnosti dela or- 

Kot je določeno v Osnutku 
zakona, so organi splošnega 
združenja in Zbornice občni 
zbor, izvršni odbor in nad- 
zorni odbor. Zbornične orga 
ne sestavljajo poleg delegatov 
splošnih združenj tudi dele- 
gati gospodarskih zbornic re- 
publik ih pokrajin, s čimer 
se zagotavlja tudi regionalno 
zastopanost gospodarstva v 
Zbornici. Pri Zbornici se ob- 
likuje kot samoupravne in- 
stitucije Častno sodišče, Zu- 
nanjetrgovinska arbitraža in 

ganov in teles idr.). Le izje- 
moma in v posameznih zade- 
vah lahko sprejemajo sklepe, 
kadar so za to izrecno po- 
oblaščeni z zveznim zako- 
nom. 

V Osnutku je določeno, da 
imajo Zbornica in splošna 
združenja pravico in dolžnost 
dajati mnenja, pripombe in 
predloge k osnutkom zveznih 
zakonov in drugih predpisov 
ter ukrepov, ki se nanašajo 
na gospodarstvo. Določena je 
tudi obveznost organov fede- 
racije, da pošiljajo osnutke 
takšnih predpisov v obrav- 
navo splošnim združenjem in 
Zbornici. 

Stalno sodišče. 
Sredstva, ki so potrebna za 

delo združenja in Zbornice, 
se zagotavlja s prispevki or- 
ganizacij združenega dela na 
način, ki je določen s statu- 
tom združenja oziroma Zbor- 
nice. Osnutek zakona daje tu- 
di možnost, da organizacije 
združenega dela na podlagi 
samoupravnega sporazuma 
združujejo v okviru združe- 
nja in Zbornice sredstva za 
financiranje njihovih skupnih 
akcij. 

POSPEŠEVANJE DRUŽBENEGA DOGOVARJANJA 

STRUKTURA IN FINANCIRANJE ZDRUŽENJ 
!N ZBORNICE 

Zboljšan položaj zakonca vojaškega zavarovanca 

# Zakonec umrlega vojaškega zavarovanca, ki ni pridobil pravice do družinske 
pokojnine, se mora priglašati zavodu za zaposlovanje le do določene starosti (žene 
45, moški 55 let) 

9 Razvezani zakonec vojaškega zavarovanca bo imel pravico do zdravstvenega 
zavarovanja tudi potem, ko otroci ne prejemajo več preživnine, če je dotlej dopolnil 
45 oziroma 55 let 

# Povečuje se število predpisov, ki jih lahko izdaja Skupščina Skupnosti vojaških 
zavarovancev 

Zvezni izvršni svet je dosta- 
vil Skupščini SFRJ v obrav- 
navo in sprejetje Predlog za 
izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o 

zdravstvenem zavarovanju vo- 
jaških zavarovancev, z Osnut- 
kom zakona (AS 342), ki bo 
na dnevnem redu ene nasled- 
njih sej Zveznega zbora. 

Med uporabo veljavnega Za- 
kona o zdravstvenem zavaro- 
vanju vojaških zavarovancev 
se je pokazala potreba po ne- 
katerih manjših spremembah 
in dopolnitvah, s katerimi bi 
zboljšali sistem tega zavaro- 
vanja in razširili pooblastila 
Skupščine Skupnosti vojaških 
zavarovancev glede izdajanja 
določenih predpisov. V zvezi 
s tem naj bi izdajanje pred 
pisov, s katerimi se ne pose 
ga v organizacijo in povelje 

vanje vojaškim enotam, pre- 
nesu z Zveznega sekretariata 
za ljudsko obrambo na Skup- 
ščino Skupnosti vojaških za- 
varovancev in na njene orga- 
ne. Gre za predpise o načinu 
uveljavljanja pravic zdrav- 
stvenega zavarovanja vojaških 
zavarovancev in njihovih dru- 
žinskih članov, o pristojnosti 
vojaškega organa, da izdaja 
listine o vojaškem zavarova- 
nju, o uživanju zdravstvenega 
varstva v tujini idr. 
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J OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DO- | 
U POLNITVAH ZAKONA O ZDRAVSTVENEM ZA- 1 
s VAROVANJU VOJAŠKIH ZAVAROVANCEV — 1 
J AS 342 I 
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Po veljavnem Zakonu je 
zakonec umrlega vojaškega 
zavarovanca, ki je ob njegovi 
smrti dopolnil 40 (žena) ozi- 
roma 55 let (mož), pod dolo- 
čenimi pogoji zavarovan kot 
družinski član vojaškega za- 
varovanca tudi po smrti no- 
silca zavarovanja. Zakonec, 
ki ni dopolnil 40 oziroma 55 
let, pa se mora redno prigla- 
šati zavodu za zaposlovanje 
delavcev, in sicer, kot izhaja 
iz zakona, traja ta obveznost 
vse življenje. S spremembo 

te določbe veljavnega Zakona 
naj bi odpravili obveznost, 
da se zakonec in razvezani za- 
konec vojaškega zavarovanca 
priglaša zavodu za zaposlova- 
nje potem, ko je dopolnil 45 
oziroma 55 let. Potem bi se 
mu zavarovanje nadaljevalo 
ne da bi se mu bilo treba 
priglašati pristojnemu zavo- 
du. 

Po veljavnem zakonu še 
mora tudi razvezani zakonec, 
ki so mu s sodno odločbo da- 

ni otroci v varstvo in vzgojo, 
redno priglašati zavodu za za- 
poslovanje, da bi ohranil pra- 
vico do zdravstvenega zavaro- 
vanja. Ta pravica traja, do- 
kler otroci prejemajo preživ- 
nino, potem pa ugasne. S 
predlagano spremembo pa 
naj bi omogočili razvezanemu 
zakoncu, da obdrži pravico 
do tega zavarovanja tudi po 
tem, ko otroci nehajo preje- 
mati preživnino, če je do ta- 
krat dopolnil 45 oziroma 55 
let, ker je v tej starosti zelo 

težko skleniti delovno raz- 
merje. 

Z Osnutkom zakona se zo- 
žuje krog družinskih članov 
vojaškega zavarovanca, ki se 
lahko odločijo za zdravstve- 
no varstvo pri vojaškem 
zdravstvenem zavodu, če so 
zavarovani iz drugega naslo- 
va. Doslej je bilo do tega 
upravičeno več družinskih 
članov vojaškega zavarovanca 
(zakonec, otroci in starši), 
odslej pa naj bi bil upravičen 
le še zakonec. 

Pravosodje 

Enostavnejši in učinkovitejši kazenski postopek 

• Popolnejša moralna rehabilitacija in odškodnina osebam, ki so bile neupravičeno 
obsojene in jim je bila neutemeljeno odvzeta prostost 

• Strogo prepovedano izsiljevanje priznanja obdolženca s silo, grožnjo ali prevaro 

• Zasebne tožbe se bo obvezno odstopalo poravnalnemu svetu 

• Uvaja se rekonstrukcijo kot posebno obliko ogleda 

V okviru dela na usklaje- 
vanju številnih zakonov z 
Ustavo SFRJ je Skupščini 
SFRJ dostavljen tudi Osnu- 
tek zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakonika o 
kazenskem postopku, ki ga 
bodo na eni prihodnjih sej 
obravnavali delegati v Zvez- 
nem zboru. 

Poleg določb, ki se nana- 
šajo na usklajevanje z Usta- 
vo je v Osnutku zakona pred- 
lagano tudi več sprememb 
veljavnega zakonika, s kate- 
rimi naj bi postopek poeno- 
stavili, ga napravili bolj učin- 
kovitega ter razširili določe- 
ne pravice, ki jih imata v 
postopku oškodovanec in ob- 
dolženec. Čeprav se s temi 
spremembami ne posega v 
temelje kazenskega procesa, 
posamično in skupno vseeno 
presegajo parcialne novelaci- 
je zakona in pomenijo revi- 
zijo vseh njegovih določb. 

TEMELJNE REŠITVE 
Z Osnutkom zakona se ne- 

katere temeljne rešitve uskla- 
ja z Ustavo SFRJ. Tako se 
med drugim natančno dolo-, 
ča uporaba jezikov narodov 
in narodnosti pred sodišči in 
med sojenjem, pri čemer je 
zastopana popolna enako- 
pravnost vseh udeležencev. 

V Osnutku je predpisan 
tudi sestav sodišč. Pri tem 
se je izhajalo od tega, da 
pomeni sestav sodišč važno 
jamstvo procedure, ter zato- 
rej mora biti določen v Za- 
koniku o kazenskem postop- 
ku, da bo zagotovljena enot- 
na uporaba v vseh republi- 
kah in pokrajinama. 

V zvezi z obvestili, ki jih 
zberejo organi za notranje 
zadeve in ki bi lahko bila 
koristna za uspešno vodenje 
kazenskega postopka, je v 
Osnutku sprejeto načelo, da 
se takšna obvestila pravilo- 
ma ne morejo uporabiti kot 
dokaz pred sodiščem. Edina 
izjema je določena za pri- 
mer, ko obdolženec sam za- 
hteva, da se to gradivo izne- 
se kot dokaz, ker je to v 
interesu njegove obrambe, ali 
če Vrhovno sodišče v izjem- 
nih primerih odobri upora- 
bo takšnih obvestil, ko gre 
za določena najtežja kazni- 
va dejanja. 

Glede zasebnih tožb je v 
Osnutku zakona predlagano, 
da sodišče sleherno zasebno 
tožbo (zaradi obrekovanja, 
žalitve ali podobnih dejanj) 
obvezno predhodno odstopi 
poravnalnemu svetu, da bi 
se stranke poskusilo pobota- 
ti. Ce pobotanje ne uspe ni- 

ti v treh mesecih, naj bi se 
postopek nadaljevalo s tožbo 
pred sodiščem. 

PRAVICA DO 
REHABILITACIJE 

Oseba, ki je bila neopravi- 
čeno obsojena ali ji je bila 
neutemeljeno odvzeta pro- 
stost, ima pravico do reha- 
bilitacije, pravico do odškod- 
nine, kakor tudi druge pra- 
vice, ki bi se jih utegnilo 
predpisati s posebnimi zako- 
ni. Zategadelj je predlagano, 
da se rehabilitacijo s sred- 
stvi javnega obveščanja, kd 
je predvidena v veljavnem 
Zakoniku in ki se sicer na- 
naša le na neopravičeno ob- 
sojene osebe, razširi tudi na 
osebe, ki jim je bila neute- 
meljeno odvzeta prostost. Da 
bi se pridobilo pravico do 
rehabilitacije, po Osnutku za- 
kona ne bi bilo več treba, 
da gre samo za hujšo krši- 
tev ugleda, marveč le, da je 
kršen osebni ugled. Obvesti- 
lo o rehabilitaciji naj bi po- 

slalo sodišče — poleg tega, 
da ga pošlje sredstvom jav- 
nega informiranja, če so bi- 
la o tem poročala — tudi 
delovni organizaciji, v kateri 
ta oseba dela, ter drugim 
družbenim in samoupravnim 
organizacijam (krajevna 
skupnost, organizacija ZK in 
podobno). 

Pravica do moralne reha- 
bilitacije ni odvisna od pra- 
vice do odškodnine. V Osnut- 
ku zakona je predvideno, da 
se na zahtevo osebe, ki je 
bila neopravičeno obsojena 
ali ji je bila neutemeljeno 
odvzeta prostost, vzpostavi 
staž socialnega zavarovanja 
in druge pravice iz socialne- 
ga zavarovanja (pokojninska 
doba) ter medsebojnih raz- 
merij v združenem delu, ki 
jih je ta oseba izgubila za- 
voljo obsodbe ali odvzema 
prostosti, v primeru ko je 
obstoj teh pravic odvisen od 
delovne ali zavarovalne dobe. 
Vse potrebne prispevke bi 
se plačalo iz družbenih sred- 
stev. 
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POLOŽAJ ZASEBNE 
TOŽBE 

V Osnutku zakona je za- 
vzeto stališče, da ni razlo- 
gov za to, da bi določena 
kazniva dejanja preganjali le 
v primeru, če poda predlog 
za pregon oškodovanec. Za- 
to se predlaga naj bi odpra- 
vili sedanjo določbo o pred- 
logu oškodovanca ter se do- 
loča, da je nekatera od teb 
kaznivih dejanj mogoče pre- 
ganjati na zasebno tožbo, a 
druga, glede katerih se oce- 
ni, da je to potrebno, pa iz- 
ključno na zahtevo javnega 
tožilca. 

V veljavnem Zakoniku ni 
določeno kako ravnati s pro- 
tizakonito pridobljenim ozi- 
roma izsiljenim priznanjem 
ali izjavo obdolženca. Usta- 
va SFRJ določa, da je pre- 
povedano in. kaznivo sleher- 
no izsiljevanje priznanja in 
izjav, prav tako pa izrecno 
jamči pravico do obrambe. 
Glede na to je v Osnutku 
— poleg tega, da je prepo- 
vedano izsiljevanje priznanja 
ali izjave s silo, grožnjo ali 
prevaro — določeno, da na 
tako pridobljenih dokazih ne 
more biti zasnovana sodna 
odločba. Prav tako odloč- 
ba sodišča ne more biti za- 
snovana na izpovedi obdol- 
ženca, če je bil zaslišan v 
odsotnosti branilca. 

Po Osnutku zakona sodna 
odločba tudi ne more biti 
zasnovana na izpovedi pri- 
če, ki je bila izsiljena s silo, 
grožnjo ali podobnimi sred- 
stvi, ali če so bile zaslišane 
osebe, ki ne morejo ali jim 
ni treba pričati. To se nana- 
ša na mladoletnike, zakonca 
in podobno. V izjemnih pri- 
merih lahko obdolženec sam 
zahteva, da se zasliši katero 
od teih prič, če je to v prid 
obdolženca. 

REKONSTRUKCIJA IN 
IZVEDENSKO DELO 

V sedanjem Zakoniku ni 
nikakršnih določb o rekon 
strukciji kot posebni obliki 
ogleda. V Osnutku je pred- 
videno, da se rekonstrukci- 
ja ne sestoji le iz ponovit- 
ve dogodka, kot se je pri- 
petil, marveč lahko tudi iz 
ustvaritve določene situacije, 
ri. pr. postavitve stvari ali 
osebe v določen položaj. 

Predlaga se naj se opusti 
dosedanji vrstni red izveden- 
skega dela, po katerem se ga 
najprej zaupa posamezniku, 
šele v drugi vrsti pa stro- 
kovnemu zavodu. Zlasti še 
zapleteno izvedensko delo bi 
bilo treba zaupati predvsem 
strokovnim zavodom oziroma 
državnim organom, ki oprav- 
ljajo izvedensko delo. 

Z Osnutkom se razširja 
formulacijo o izključitvi ali 
zmanjšanju prištevnosti. V 
veljavnem Zakoniku je kot 
podlaga za izključitev ali 
zmanjšanje prištevnosti nave- 
dena samo duševna bolezen. 
Ta formulacija je zdaj izpo- 
polnjena. Po predlagani rešit- 
vi naj bi opravili ekspertizo 
s psihiatričnim pregledom, če 
se sumi, da je prištevnost 
obdolženca izključena ali 
zmanjšana zaradi trajne ali 
začasne duševne bolezni, za- 
časne duševne zmedenosti, 
zaostalega duševnega razvoja 
ali drugih duševnih motenj. 

UGOVOR NA 
OBTOŽNICO 

Predlaga se, naj bi rok za 
izrekanje ugovora zoper ob- 
tožnico podaljšali s sedanjih 
treh na osem dni. S tem bi 
branilcu omogočili, da popol- 
noma preuči spise, da opravi 
razgovor z obdolžencem in 
da kaikovostoo pripravi ugo- 
vor. 

V Osnutku je tudi po- 

membna novost za naše pro- 
cesno pravo, po kateri se 
sodnemu senatu omogoča, da 
med glavno obravnavo zahte- 
va od preiskovalnega sodni- 
ka, da opravi preiskovalna 
dejanja ali kakšna druga de- 
janja, ki so potrebna, da 
bi se pojasnilo določena dej- 
stva. Pričakuje se, da bo to 
pooblastilo olajšalo in pospe- 
šilo postopek. To je zlasti 
opravičeno v primerih, ko se 
spremeni obtožnico med sa- 
mo obravnavo ali ko se še- 
le na glavni obravnavi izne- 
se več novih dokazov ali dej- 
stev, ki jih je treba preve- 
riti. 

Nova je tudi določba, s 
katero se predlaga, da — v 
kolikor to dopuščajo možno- 
sti določenega sodišča — pri 
odločanju o zahtevi za ob- 
novo sojenja ne sodeluje sod- 
nik,. ki je sodeloval pri iz- 
daji sodbe, za katero se za- 
hteva spremembo. Namen te 
rešitve je odpraviti sleherni 
dvom stranke v objektivnost 
senata, ki odloča o zahtevi 
za obnovo postopka. 

VARSTVO 
ZAKONITOSTI 

V osnutku je predlagano, 
da se sprejme stališče, po 
katerem bi bilo Zvezno sodi- 
šče pristojno odločati o za- 
htevku za varstvo zakonito- 
sti v vseh primerih, ko je 
zahteva vložena zoper pravno- 
močne odločbe republiškega 
ali pokrajinskega vrhovnega 
sodišča ali Vrhovnega voja- 
škega sodišča zavoljo kršit- 
ve zveznega zakona. 

Po dopolnitvi sedanjega čle- 
na Zakonika o kazenskem 
postopku bi lahko vložil za- 
htevek za izredno omilitev 
kazni tudi branilec obtože- 
nega, in ne kot doslej le jav- 
ni tožilec ter obtoženec. 

Nadalje je predlagana no- 
va določba, po kateri bi bi- 

lo mogoče glavno obravnavo 
opraviti tudi v odsotnosti 
branilca obdolženega, če je 
bil pravilno povabljen, s či- 
mer naj bi preprečili zavla- 
čevanje postopka. Toda za- 
stavlja se vprašanje, ali je 
takšna strogost opravičena, 
še zlasti, ker morda obdol- 
ženec sploh ni kriv za izosta- 
nek svojega branilca. 

MEDNARODNA 
PRAVNA POMOČ 

Med določbami o medna- 
rodni pravni pomoči v ka- 
zenskih zadevah je najpo- 
membnejša dopolnitev z dve- 
ma novima členoma, ki ure- 
jata vprašanje odstopanja ozi- 
roma prevzemanja kazenske- 
ga pregona. 

Odstop kazenskega pregona 
pomeni poseben institut, ki 
se ga opravi zunaj pogojev, 
predvidenih za ekstradicijo, 
in ga je mogoče opraviti le 
do začetka glavne obravnave. 
Odstop je omejen le na dolo- 
čene kategorije kaznivih de- 
janj. 

Kar se tiče prevzema ka- 
zenskega pregona na zahtevo 
tuje države, je treba pouda- 
riti, da se takšno zahtevo ne 
sprejme avtomatično, marveč 
se oceni njeno opravičenost 
Pomembna je tudi dopolnitev, 
da se vračuna pripor osebi, 
ki ga je prebila v tuji državi 
med postopkom ekstradicije 

V Osnutku zakona o spre- 
membah in dopolnitvah Za- 
konika o kazenskem postop- 
ku je predvidena še vrsta 
drugih določb, s katerimi se 
razširja pravice oškodovanca 
v postopku, več pozornosti 
pa je odmerjeno tudi obdol- 
žencu, pričam, zlasti pa mla- 
doletnim obdolžencem in 
mladoletnikom, ki nastopajo 
kot priče. 

Naslov Zakonika pa je 
spremenjen v »Zakon o ka- 
zenskem postopku«. 
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Spremenjene pristojnosti sodišč v upravnih sporih 

• Pristojnost republiških in pokrajinskih sodišč glede ocenjevanja zakonitosti vseh 
aktov, razen aktov zveznih organov, se ne bo določalo z zveznim zakonom, marveč 2 
zakoni republik in pokrajin 

• Možnost pritožbe v upravnem sporu je načeloma izključena, dopušča pa se 
možnost, da se s posebnim zakonom predvidi pritožbo na določenem pravnem 
področju 

• Med razloge za spodbijanje upravnega akta je uvrščeno, poleg nepravilne uporabe 
zakona in drugih predpisov, tudi neupoštevanje samoupravnega splošnega akta 

Zvezni izvršni svet je do- 
stavil Skupščini SFRJ v ob- 
ravnavo in sprejetje Predlog 
zakona o spremembah in do- 
polnitvah Zakona o upravnih 
sporih (AS 349), ki bo na 
dnevnem redu ene prihodnjih 
sej Zveznega zbora. 

S predlaganimi spremem- 
bami in dopolnitvami se ve- 
ljavni Zakon usklaja z Usta- 
vo SFRJ. Usklajevanje tega 
Zakona z ustavnimi spremem- 
bami se je v resnici začelo 
potem, ko so bili izdani 
ustavni amandmaji XX —■ 
XLI, tako da je še Skupšči- 
na prejšnjega sklica sprejela 
Predlog za izdajo, zatem pa 
tudi Osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah Za- 
kona o upravnih sporih. Po 
izdaji nove Ustave, in potem 
ko so bili izdelani ali uskla- 
jeni drugi sorodni zakoni s 
področja pravosodja, je bilo 
mogoče nadaljevati postopek 
usklajevanja tega zakona. 

DOLOČANJE 
PRISTOJNOSTI SODIŠČ 

Glavne določbe tega Zako- 
na se ne spremene. Po tem 
Zakonu sodišča v upravnih 
sporih odločajo o zakonito- 
sti aktov, s katerimi državni 
organi in organizacije odlo- 
čajo o pravicah in obvezno- 
stih v posameznih upravnih 
zadevah. S tem se zagotavlja 
sodno varstvo pravic obča- 
nov, delovnih in drugih orga- 
nizacij ter družbenopolitičnih 
skupnosti. 

Najvažnejše spremembe, ki 
so predlagane, se nanašajo na 
pristojnost sodišč v upravnih 
zadevah. Z novo določbo se 
predpisuje, da upravne spore 
rešujejo sodišča v republikah 
oziroma avtonomnih pokraji- 

nah ter Vrhovno vojaško in 
Zvezno sodišče. To pomeni, 
da tega ne opravljajo več vr- 
hovna sodišča v republikah 
in pokrajinah, kot je veljalo 
po tem Zakonu doslej, mar- 
več tista sodišča, katera se 
določi z republiškim in po- 
krajinskim zakonom. Dalje 
je predlagano, da se med po- 
sebne organe, ki lahko spro- 
žijo upravni spor, vključi tu- 
di družbenega pravobranilca 
samoupravljanja. 

Med pomembnejšimi spre- 
membami velja omeniti, da 
naj bi se v zvezi z razlogi za 
spodbinaje upravnih aktov, 
upoštevalo, poleg zakonov in 
drugih predpisov tudi samo- 
upravni splošni akt, in nada- 
lje, da bi moralo sodišče pre- 
soditi, ali je organ ravnal tu- 
di v skladu z namenom, s ka- 
terim mu je bilo dano po- 
oblastilo za odločanje po 
prosti presoji. 

KONTROLA 
ZAKONITOSTI ZVEZNIH 
PREDPISOV 

Pristojnost v upravnih spo- 
rih se določa glede na to, 
ali gre za upravne akte zvez- 
nih organov in organizacij ali 
za akte republik in pokrajin. 

Zvezni organi izdajajo up- 
ravne akte takrat, ko gre za 
takšne skupne interese, da 
lahko o njih odločajo le or- 
gani federacije (vprašanja s 
področja ljudske obrambe, 
mednarodnih odnosov ipd.). 
V primerih, ko je na organe 
v republikah in pokrajinama 
preneseno izdajanje upravnih 
aktov v zvezi z izvajanjem 
zakonov, za katere je federa- 
cija neposredno odgovorna, 
mora tudi kontrolo zakonito- 

sti izvajati ustrezno sodišče 
federacije. i 

Ko zvezne predpise izvaja- 
jo zvezni organi gre za bistve- 
no razliko od primerov, ko 
jih izvajajo republiški in po- 
krajinski organi. Zato tudi 
problema pristojnosti za oce- 
no zakonitosti končnih up- 
ravnih aktov zveznih organov 
ni mogoče obravnavati enako 
kot decentralizacijo upravne- 
ga spora o upravnih aktih, 
ki se jih izdal v republikah in 
pokrajinah, ker je določitev 
sodnega varstva zoper takšne 
akte v pristojnosti federacije. 

V zvezi s tem je treba ime- 
ti pred očmi tudi specifič- 
nost upravnega spora. Kaže 
se v tem, da je predmet up- 
ravnega spora ocena zakoni- 
tosti končnega upravnega ak- 
ta, ki ima enak značaj kot 
sodna odločba za razliko od 
drugih sporov (delovni, pre- 
moženjski), v katerih gre le 
za akt« poslovanja, in je za- 
tegadelj zvezne organe mo- 
goče tožiti kot sleherno dru- 
go stranko. 

Pristojnost sodišč federaci- 
je, da odločajo o zakonito- 
sti aktov zveznih organov je 
posebej v skladu s sodnim 
sistemom, v katerem sodišče 
na ravni federacije ni več vr- 
hovno sodišče v enotnem sod- 
nem sistemu, v katerem fede- 
racija nima svojih sodišč na 
vseh ravneh. V skladu s tem 
je tudi sprememba, po kateri 
o zakonitosti vseh aktov (ra- 
zen o aktih zveznih organov) 
odločajo sodišča republik in 
pokrajin, ne pa sodišča fe- 
deracije, njihovo pristojnost 
pa se bo določalo z republi- 
škim ali pokrajinskim zako- 
nom (ne pa z zveznim). 

SPREMEMBA 
KONCEPCIJE 
PRAVNIH SREDSTEV 

Predlog zakona v tem po- 
gledu načelno izključuje pri- 
tožbo v upravnem sporu, do- 

pušča pa možnost, da se s 
posebnim zakonom predvidi 
pritožbo na določenem po- 
dročju. Zato je dodano novo 
stališče, po katerem se v ob- 
liki izrednega pravnega sred- 
stva določi posebne razloge 
za preverjanje sodnih odločb, 
ko gre za akte, s katerimi 
se nekoga postavi v neenako- 
praven položaj na enotnem 
jugoslovanskem trgu, s če- 
mer se bistveno spreminja 
tudi koncepcijo pravnih sred- 
stev. Instančna pristojnost 
Zveznega sodišča je namreč po 
Ustavi možna v zadevah, ko 
se nekoga postavi v neenako- 
praven položaj na enotnem 
jugoslovanskem trgu. Vendar 
pa se zgodi, da v primerih, 
ko je takšna kršitev povzro- 
čena z upravnim aktom, za- 
dostuje sodno varstvo v ob- 
liki izrednega pravnega sred- 
stva, s katerim razpolagajo 
stranke, vendar ob nekoliko 
širših razlogih spodbijanja 
kot glede drugih zveznih za- 
konov, za izvajanje katerih 
je federacija neposredno od- 
govorna po svojih organih. 

Glavna merila za določanje 
pristojnosti Zveznega sodišča 
glede tega izrednega pravne- 
ga sredstva so področja, ki 
so urejena z(zveznimi zakoni, 
za izvajanje katerih so nepo- 
sredno odgovorni zvezni or- 
gani. 

V Predlogu zakona je pred- 
videno, da Zvezno sodišče v 
glavnem preizkuša odločbe 
sodišč v republikah in po- 
krajinah, in to odločbe ki se 
nanašajo na zagotavljanje 
enotnega jugoslovanskega tr- 
ga, pa tudi odločbe Vrhov- 
nega vojaškega sodišča, kise 
nanašajo na področje ljudske 
obrambe, in sicer v glavnem 
na statusna vprašanja pripa- 
dnikov Jugoslovanske ljudske 
armade, vštevši pravice voja- 
ških invalidov (kjer je bila 
doslej predvidena pritožba 
na Vrhovno sodišče Jugosla- 
vije). 
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ANALIZE IN OCENE 

Poraba raste hitreje od družbenega proizvoda 

• Pri 20-odstotnem povečanju nominalnega družbenega proizvoda v I. 1975 so se 
prihodki splošne in skupne porabe povečali za okrog 30 odstotkov, predvideno pa je 
bilo, da se bodo za 16 odstotkov 

• Prihodki splošne porabe (proračuni) so s e povečali za 26,1 odstotka, prihodki skupne 
porabe (samoupravne interesne skupnosti) pa za 33,6 odstotka 

• Gibanje sredstev za splošno in skupno porabo v nobeni republiki oziroma 
avtonomni pokrajini ni v skladu z začrtano politiko 

• Na področju splošne in skupne porabe je nujno potrebno na vseh ravneh zaostriti 
odgovornost za čimbolj dosledno uporabo predpisov in izvajanje dogovorjene politike 

NEDOSLEDNO IZVAJANJE DOGOVORJENE 
POLITIKE 

Z Resolucijo o temeljih 
skupne politike ekonomske- 
ga in socialnega razvoja Ju- 
goslavije v 1. 1975 je dolo- 
čeno, da bodi rast splošne 
in skupne porabe za 20 do 
25 odstotkov počasnejša od 
rasti nominalnega družbene- 
ga proizvoda. Z dogovorom o 
uresničevanju politike sploš- 
ne in skupne porabe v 1. 
1975, ki so ga na podlagi Re- 
solucije sklenile republike in 
pokrajine, je bilo določeno, 
da bodo »s svojimi ukrepi 
in aktivnostjo zagotovile 
uresničevanje politike in 
okvire rasti sredstev za sploš- 
no in skupno porabo.« 

Vendar politika splošne in 
skupne porabe, določena s 
temi dokumenti, ni uresni- 
čena. Medtem, ko se je no- 
minalni družbeni proizvod v 
1. 1975 povečal za okrog 20 
odstotkov, so se prihodki 
splošne in skupne porabe po- 
večali za okrog 30 odstotkov. 
Po politiki, ki je bila dogo- 
vorjena, bi se ti prihodki 
smeli povečati za okrog 16 
odstotkov. Dosežena rast pri- 
hodkov splošne in skupne po- 
rabe je bila za približno 12 
odstotkov večja od dogovor- 
jene, če upoštevamo tudi pro- 
račun federacije pa za 10 od- 
stotkov. Učinek te prekora- 
čitve znaša nad 16 milijard 

dinarjev. Računa se, da je 
okrog polovica teh sredstev 
zajeta iz dohodka gospodarst- 
va. Brez tega čezmernega za- 
jetja bi sredstva gospodarst- 
va, izločena za poslovni 
sklad znašala, namesto 25 
milijard, več kot 30 milijard 
dinarjev. 

To pa je ena izmed bi- 
stvenih ugotovitev v gradi- 
vu »Ocene in stališča Zvez- 
nega izvršnega sveta o ures- 
ničevanju politike splošne in 
skupne porabe v 1. 1975«, ki 
je dostavljeno Skupščini 
SFRJ v obravnavo. Obenem 
je dostavljeno tudi poročilo 
Službe družbenega knjigo- 
vodstva Jugoslavije in infor- 
macija Zveznega sekretariata 
za finance o uresničevanju 
politike splošne in skupne 
porabe v 1. 1975. 

Kljub temu, da so repub- 
like in pokrajini ustrezno 
ukrepale v skladu z obvez- 
nostmi, ki so jih prevzele 
z Dogovorom, se je 1. 1975 
splošna in skupna poraba 
gibala — se ugotavlja v teh 
gradivih — nad dogovorje- 
nimi okviri. To je negativno 
odsevalo pri stabilizaciji go- 
spodarskih tokov, v repro- 
dukcijski in akumulativni 
sposobnosti gospodarstva in 
uresničevanju ciljev njegove- 
ga razvoja. 

Neuresničevanje politike 
splošne in skupne porabe je 
po oceni ZIS v veliki meri 
posledica vrste nedosledno- 
sti pri izvajanju dogovorjene 
politike v praksi, predvsem 
pa zamude pri konkretni raz- 
členitvi in uporabi prvin do- 
govorjene politike v repub- 
likah, pokrajinah, občinah in 
samoupravnih interesnih 
skupnostih. Ukrepi, ki so bi- 
li storjeni sredi 1. 1975 z na- 
menom, da se zmanjša po- 
rabo v dogovorjene okvire, 
so dali manjše uspehe, kot 
pa se je pričakovalo. Na tem 
pomembnem področju druž- 
bene reprodukcije ni prišlo 
do sprememb, ker so se 
družbene dejavnosti premalo 
hitro in dosledno ustavno 
preoblikovale, tako da se je 
v glavnem nadaljevalo z admi- 
nistrativno-proračunskim za- 
jemanjem iz dohodka gospo- 
darstva. 

Izkazalo se je, da je gi- 
banje splošne in skupne po- 
rabe v preteklem letu pote- 
kalo neodvisno od gibanja 
proizvodnje in dohodka go- 
spodarstva ter da je ustvar- 
jalo porabo, ki ni imela pod- 
lage v dohodku. 

Z dogovorom republik in 
pokrajin o politiki splošne 
in skupne porabe je bila 
predpisana obveznost, da vse 
družbenopolitične in samo- 
upravne interesne skupno- 
sti delajo bilance prihodkov 
in odhodkov svoje porabe. 
Vendar pa se te obveznosti 
v praksi ni spoštovalo, s tem 
pa je bilo omogočeno, da se 
je zajemalo prihodke nenad- 
zorovano in mimo začrtane 
politike ter da se je ures- 
ničevalo posamezne oblike 
splošne in skupne porabe. Ta- 
ko se je na tem področju 
nadaljevalo vodenje politike 
na star način. 

VISOKO SPLOŠNO POVEČANJE PRIHODOV 

Celotni prihodki za sploš- 
no in skupno porabo so zna- 
šali v 1. 1975 174.786 milijo- 
nov dinarjev, kar je za 40.363 
milijonov ali 30 odstotkov 
več kot v predhodnem letu. 
Od tega so se prihodki sploš- 
ne porabe povečali za 26,1 
odstotka, prihodki skupne po- 
rabe pa za 33,6 odstotka. 

V sklopu splošne porabe 
se najhitreje povečujejo pri- 
hodki proračunov republik 
in pokrajin (52 odstotkov), 
zatem prihodki federacije 

(29,5 odstotka), najmanj pa 
prihodki občin (17,8 odstot- 
ka), kar je posledica spre- 
memb pri razdeljevanju pri- 
hodkov med družbenopolitič- 
nimi skupnostmi. 

Domala pri vseh interes- 
nih skupnostih je narašča- 
nje sredstev hitrejše od po- 
prečne rasti celotnih sred- 
stev splošne in skupne po- 
rabe (30 odstotkov), še zla- 
sti visoko povečanje je bilo 
doseženo pri kulturnih skup- 
nostih, skupnostih za znanst- 
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veno delo in pri- telesno- 
kulturnlh skupnostih, kar je 
v glavnem posledica spre- 
memb v načinu financiranja 
teh dejavnosti (v 1. 1974 se 
jih je financiralo v glavnem 
iz proračunov, 1. 1975 pa 
se je začelo oblikovati inte- 
resne skupnosti z lastnimi 
viri prihodkov); 

Precej pod poprečnim po- 

večanjem so narasli prihod- 
ki skupnosti za invalidsko 
in pokojninsko zavarovanje 
(ter zaposlovanje), katerih 
delež v celotnih sredstvih 
skupne porabe znaša več 
kot 35 odstotkov, čeprav za 
prihodke teh skupnosti na 
nekaterih območjih ni bilo 
omejitev (Hrvatska, Vojvodi 
na). 

predvideno v Dogovoru Re- 
publike, pri čemer je bila 
rast splošne porabe za 9,6 
nižja, rast skupne porabe p* 
za 21,2 indeksnih točk višja 

V SAP Vojvodini je pora- 
ba naraščala za 8,5 indeks- 
nih točk hitreje od rasti 
predvidene v Resoluciji ozi- 
roma Dogovoru Pokrajine, 
pri čemer je bila splošna po- 

raba za 4,1 indeksne točke 
nižja, skupna pa za 14 in- 
deksnih točk višja od do- 
voljene rasti. 

V SAP Kosovu je pove- 
čanje doseglo 24,2 indeksnih 
točk nad dovoljeno rastjo, 
pri čemer je bila splošna 
poraba za 0,2 indeksne točke 
nižja, skupna poraba pa za 
38,4 indeksnih točk višja. 

ZMANJŠANA RAST PRIHODKOV 
IZ GOSPODARSTVA 

ZAOSTRITI ODGOVORNOST NA VSEH RAVNEH 

Kljub visokemu narašča- 
nju prihodkov za splošno 
in skupno porabo je v pre- 
teklem letu opaziti tudi ne- 
katera pozitivna gibanja. Ta- 
ko je iz podatkov o vpla- 
čanih prihodkih razvidno 
glede prihodkov iz gospodar- 
stva, da je bila med letom 
njihova rast — čeprav rela- 
tivno najbolj naraščajo — 
precej upočasnjena (za 12 in 
deksnih točk), obenem pa so 
občutno narasli prihodki od 
prebivalstva (za 10 indeks 
nih točk), kar je v skladu 
s postavko iz Resolucije, da 
naj se gospodarstvo razbre- 
menjuje na račun zasebnega 
sektorja oziroma na račun 
prebivalstva. 

Zmanjšanje rasti prihod- 
kov iz gospodarstva je del- 
no tudi posledica predpisov, 
po katerih ni mogoče obdav- 
čiti fakturiranega dohodka 
TOZD. ki ni izterjan, delno 
pa tudi posledica tega, da 
so nekatere družbenopolitič- 
ne skupnosti ter samouprav- 

ne interesne skupnosti 
zmanjševale stopnje prispev- 
kov, da bi omejile čezmer- 
no naraščanje prihodkov za 
splošno in skupno porabo. 

V 1. 1975 je prišlo do abso- 
lutnega zmanjševanja sred- 
stev tudi iz nekaterih dru- 
gih virov prihodkov (pri dav- 
kih iz osebnih dohodkov de- 
lavcev in občanov za 7 od- 
stotkov) in do relativnega 
zmanjševanja celotnih pri- 
hodkov od prometnega dav- 
ka in davka na premoženje 
ter . drugih davkov, katerih 
delež v skupnih prihodkih 
se je zmanjšal s 25,4 odstot- 
pa v 1. 1974 na 24,4 odstot- 
ka v 1. 1975. Do teh spre- 
memb je prišlo zavoljo če- 
dalje bolj dosledne uporabe 
novega davčnega sistema, ka- 
terega namen je bil razbre- 
meniti osebne dohodke za- 
poslenih delavcev ter bolj 
obremeniti dohodek organi 
zacij združenega dela in pre- 
bivalstva. 

SPLOŠNA IN SKUPNA PORABA PO REPUBLIKAH 
IN POKRAJINAH 

Razmerja na tem področ- 
ju, ki jih je mogoče global- 
no spremljati na ravni cele 
države, so značilna tudi za 
uresničevanje politike sploš- 
ne in skupne porabe v re- 
publikah in avtonomnima po- 
krajinama. 

V Bosni in Hercegovini je 
celotna splošna in skupna 
poraba v 1. 1975 naraščala za 
11,1 indeksne točke nad rast- 
jo, določeno z Resolucijo in 
Dogovorom Republike, pri če- 
mer . je splošna poraba na- 
raščala za 4,8, skupna po- 
raba pa za 13,7 indeksnih 
točk nad dovoljeno rastjo. 

V Črni gori je splošna in 
skupna poraba naraščala za 
19,5 indeksnih točk — pri 
tem splošna poraba za 7,6, 
skupna pa za 23,8 indeksnih 
točk — nad rastjo, določeno 
v Resoluciji in Dogovoru Re- 
publike glede na ustvarjeni 
družbeni proizvod Republike. 

V Hrvatski se je poraba 
povečevala za 16,9 indeksnih 
točk hitreje od dovoljene ra- 
sti, pri tem splošna poraba 
za 15,2, skupna pa za 17,5 
indeksnih točk. 

V Makedoniji znaša pove- 
čanje 13,8 indeksnih točk 
nad dovoljeno rastjo, pri tem 
je splošna poraba za 2 in- 
deksni točki nižja, skupna 
poraba pa za 19 indeksnih 
točk od dovoljene globalne 
rasti. 

V Sloveniji so se sredstva 
povečala za 3,5 indeksnih 
točk nad rastjo, dovoljeno z 
Resolucijo, pri čemer je bi- 
la rast splošne porabe za 
11,1 indeksnih točk počas- 
nejša, rast skupne porabe 
pa za 8,3 indeksnih točk 
hitrejša od dovoljene. 

V Srbiji (ožji) so celotna 
sredstva za splošno in skup- 
no porabo naraščala za 15,6 
indeksnih točk glede na rast 

Čeprav prihodki splošne in 
skupne porabe naraščajo v 
začetku 1. 1976 bolj umirje- 
no kot so v enakem lanskem 
obdobju ali v vsem 1. 1975 
(v prvih štirih mesecih so 
za okrog 22 odstotkov večji 
kot v istih mesecih lanske- 
ga leta), Zvezni izvršni svet 
ocenjuje, da je mogoče tudi 
zdajšnje gibanje teh prihod- 
kov označiti kot visoko in 
nesorazmerno. Pri tem se 
ima pred očmi zelo visoko 
povečanje teh prihodkov v 
istem obdobju lanskega leta 
(38,4 odstotka), nadalje dina- 
miko proizvodnje in gospo- 
darske aktivnosti ter začrta- 
ne cilje ekonomske politike 
na tem področju. Utemelje- 
na je bojazen, da bodo pri- 
hodki splošne in skupne po- 
rabe tudi v tem letu na- 
raščali čez določene okvire. 

Zavoljo vsega tega ZIS me- 
ni, da so za dosledno ures- 
ničevanje dogovorjene politi- 
ke splošne in skupne pora- 
be izrednega pomena kon- 
kretne akcije in ukrepi re- 
publik in pokrajin, občin ter 
samoupravnih interesnih 
skupnosti. Posebnega pome- 
na je pravočasno ukrepanje 

in usklajevanje instrumen- 
tov, po katerih se oblikuje- 
jo prihodki te porabe, ker 
so dosedanje izkušnje poka- 
zale, da je negativna gibanja 
pozneje zelo težko korigira- 
ti. Nujno potrebno je pravo- 
časno ukrepati, da se orga- 
nizacije združenega dela v 
teh dejavnostih med letom 
ne bi znašle v zelo resnih 
finančnih težavah. 

Pomembno je tudi, da vse 
družbenopolitične in samo- 
upravne interesne skupno- 
sti čimbolj realno, po enot- 
ni metodologiji (predpisani 
z zveznim predpisom) plani- 
rajo bilance sredstev za 
splošno in skupno porabo 
ter da te bilance usklajajo 
z gospodarskimi gibanji. Če 
bi dosežena gibanja znatneje 
odstopala od načrtovanih je 
nujno pravočasna ustrezno 
prilagoditi planirane prihod- 
ke in odhodke. 

V skladu z dogovorom ln 
potrebami tekoče ekonomske 
politike je treba na področ- 
ju splošne in skupne pora- 
be zaostriti odgovornost za 
čimbolj dosledno uporabo 
predpisov in izvajanje poli- 
tike, ki je dogovorjena. 
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IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV 

Pomembni uspehi pri delu organov za notranje 

zadeve 

• Učinkovito so bili preprečeni vsi načrti in akcije sovražnih sil 

9 Vidni uspehi pri preprečevanju kriminala, zlasti na gospodarskem področju 

• V 40.597 prometnih nesrečah 4.302 mrtva, 55.702 poškodovana ter več kot 
milijarda dinarjev gmotne škode 

• V minulem letu je bilo sprejeto mnogo mlajšega in strokovnega kadra 

• Na ravni federacije, republik in pokrajin so izdelani in usklajeni ustrezni načrti za 
modernizacijo 

Skupščini SPEJ je dostav- 
ljeno Poročilo o delu Zvezne- 
ga sekretariata za notranje 
zadeve v letu 1975. Kot je 
pričakovati, bo to poročilo 
ikmalu obravnaval Zvezni 
zbor. 

V Poročilu se ugotavlja, da 
je v minulem obdobju odloč- 
na akcija Zveze komunistov 
in drugih organiziranih sil na- 
še družbe na doslednem ures- 
ničevanju Pisma tovariša Ti- 
ta, sklepov in stališč X. kon- 
gresa ZKJ in določb nove 
Ustave ustvarila ustrezno 
družbenopolitično ozračje, 
ter v tem sklopu tudi zado- 
voljivo stanje varnosti v dr- 
žavi. 

ODLOČNA ZAŠČITA 
VSEH DRUŽBENIH 
VREDNOT 

Zlasti pomembni uspehi so 
bili doseženi pri izgradnji in 
delovanju sistema družbene 
samozaščite kot procesu na- 
daljnjega podružbljanja var- 
nostnih funkcij. Za organe 
notranjih zadev kot dele tega 
sistema so bili ustvarjeni 
ugodnejši delovni pogoji, ta- 
ko da so nastopali bolj ofen- 
zivno ter pri tem dosegli po- 
polnejši razvid in večjo učin- 
kovitost pri odkrivanju In 
preprečevanju sovražne, kri- 
minalne in druge družbeno 
škodljive dejavnosti. 

Opirajoč se — kot vedno 

doslej — na trdno opredelje- 
nost našega delavskega raz- 
reda in vseh delovnih ljudi 
ter občanov naše države za 
politiko ZKJ in na njihovo 
pripravljenost, da odločno 
branijo pridobitve revolucije 
in dosežke samoupravnega so- 
cialističnega razvoja države, 
so bili učinkovito preprečeni 
vsi načrti sovražnih sil. To se 
nanaša tako na skupine in 
posameznike v državi, ki z 
raznih pozicij skušajo pre- 
prečiti naš nadaljnji samou- 
pravni razvoj, kot na ekstre- 
mistično emigracijo in druge 
sovražne sile v tujini, ki z 
najbolj grobimi metodami 
subverzivnega delovanja na- 
padajo enotnost, svobodo in 
neodvisnost naše države . 

Celotna družba, vse njene 
organizirane sile in delovni 
ljudje ter občani postajajo 
bolj občutljivi in budni za vse 
poskuse ogrožanja pridobitev 
revolucije in socialistične iz- 
gradnje ter bolj odločno šči- 
tijo vse družbene vrednote. 

Naša država je bila pred- 
met čedalje močnejših sovraž- 
nih napadov, raznovrstnih ob- 
lik spodkopovalne dejavno- 
sti in pritiskov določenih re- 
akcionarnih sil v tujini, kate- 
rih interesom se ne prilega 
Jugoslavija kot samouprav- 
na, socialistična, neuvrščena 
in neodvisna skuphost na po- 
sebno pomembnem strate- 
škem področju. 
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Sovražna dejavnost je bila 
usmerjena, tako kot že prej, 
v razvrednotenje glavnih pri- 
dobitev revolucije in samou- 
pravnega razvoja družbe, v 
razbijanje bratstva in enot- 
nosti naših narodov in na- 
rodnosti ter ozemeljske celo- 
vitosti in nedotakljivosti Ju- 
goslavije, v slabitev njene 
obrambne sposobnosti in 
mednarodne vloge. Dejavnost 
sovražnih sil v državi in iz 
tujine je usmerjena zlasti v 
zbujanje dvomov o pravilno- 
sti politike ZKJ ter ustvar- 
janje psihoze negotovosti gle- 
de bodočega razvoja našega 
družbenopolitičnega sistema. 

DEJAVNOST 
NOTRANJEGA 
SOVRAŽNIKA 

Vse grupacije notranjega 
sovražnika so v preteklem ob- 
dobju usmerile svoje spodko- 
povalno delovanje na temelj- 
ne vrednote naše družbe z 
namenom spodkopavanja in 
rušenja ustavne ureditve 
SFRJ. Najbolj ekstremistične 
skupine in posamezniki so de- 
lovali organizirano in agresiv- 
no, tako da je bila njihova 
dejavnost družbeno nevarnej- 
ša. 

Glede na izhodišča, iz ka 
terih delujejo, se protisocia- 
listične in protisamoupravne 
sile zbirajo na dveh glavnih 
konceptih: na birokratsko- 
etatističnem (informbirojevci 
in druge grupacije ter nosil- 
ci stalinistično-dogmatskib 
opredelitev) in na buržuaz- 
no-kapitalističnem (ostanki 

buržuaznih struktur, kolabo- 
racionistični elementi iz voj- 
nega obdobja, nacionalisti, 
sovražni elementi iz verskih 
skupnosti, skupine in posa- 
mezniki, ki delujejo z libe- 
ralističnih in skrajno levičar- 
skih pozicij ter drugi). 

Zavoljo odločne akcije in 
uspehov pri preprečevanju 
dejavnosti notranjega sovraž- 
nika ter spričo udarcev in 
porazov, ki so mu bili zada- 
ni, se je notranji sovražnik 
začasno pritajil, pričakujoč 
ugodnejšo možnost za uresni- 
čevanje svojih namer. 

Ker notranji sovražnik ni 
zmožen samostojno doseči 
svojega končnega cilja — zru- 
šenje ustavne ureditve SFRJ, 
se povezuje z zunanjim so- 
vražnikom (fašistično emigra- 
cijo, tujimi obveščevalnimi 
službami in raznimi reakcio- 
narnimi institucijami in po- 
samezniki v tujini). 

V pogojih ugodnega druž- 
benopolitičnega vzdušja v dr- 
žavi in realizacije širših druž- 
benih akcij, uperjenih na 
preprečevanje celotne sovraž- 
ne dejavnosti, so organi za 
notranje zadeve bolj energi- 
čno. organizirano in enotno 
delovali v smeri pravočasne- 
ga odkrivanja in učinkovitega 
preprečevanja sovražne de- 
javnosti vseh kategorij notra- 
njega sovražnika. 

Kot rezultat takšne usme- 
ritve je bilo v minulem letu 
vloženih 1715 kazenskih pri- 
jav, 3827 oseb pa je bilo v 
postopku za prekršek zaradi 
deliktov političnega značaja. 
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DEJAVNOST SOVRAŽNE 
EMIGRACIJE 

V minulem letu so bili za 
dejavnost sovražne jugoslo- 
vanske emigracije značilni 
okrepljena subverzivna dejav- 
nost proti SFRJ, prizadeva- 
nja, da bi se medsebojno ze- 
dinil v okviru »nacionalnih 
grupacij« in poskusi, da se 
težišče subverzivno-teroristič- 
ne dejavnosti prenese v dr- 
žavo. 

Ob določeni gmotni in mo- 
ralni podpori inozemskih kro- 
gov izdaja emigracija števil- 
ne časopise, revije in druge 
publikacije, katere poskuša 
spraviti v državo. Ob pomo- 
či občanov je bilo prepreče- 
no razpečevanje večine tega 
propagandnega gradiva. 

Zatem se v Poročilu ugo- 
tavlja, da je fašistično-terori- 
stična emigracija v pretek- 
lem letu poskusila ali izvrši- 
la več akcij zoper SFRJ in 
njena predstavništva ter dr- 
žavljane v tujini. Z učinkovi- 
tim ukrepanjem v sklopu si- 
stema družbene samozaščite 
in z okrepljenimi ukrepi var- 
nostnih organov in služb so 
bila onemogočena prizadeva- 
nja emigracije, da v državi 
organizira diverzantsko-tero- 
ristične akcije. Preprečeno je 
bilo več takšnih akcij, od ka- 
terih bi imele nekatere, če 
bi bile izvršene, težke posle- 
dice za življenje ljudi in pre- 
moženje. Odkrilo se je tudi 
storilce težkih terorističnih 
akcij, ki jih je emigracija iz- 
vršila prejšnja leta. Ker ji nI 
bilo mogoče izvajati terori- 
stičnih akcij v državi, je fa 
šistično-teroristična emigraci- 
ja okrepila svoje napade na 
naša diplomatsko-konzularna 
in druga predstavništva ter 
na naše državljane v tujini. 

Kljub temu, da so bili pn 
preprečevanju subverzivne 
dejavnosti fašistično-terori- 
stične emigracije doseženi po- 
membni uspehi, pa se je mo- 
goče nadejati njenih novih 
poskusov in je zato treba na- 
daljevati z razvojem sistema 
družbene samozaščite. 

V Poročilu Zveznega sekre- 
tariata za notranje zadeve se 
ugotavlja, da subverzivno de- 
javnost sovražne emigracije 
omogoča tudi tolerantnost, 
naklonjenost pa tudi nepo- 
sredna pomoč, ki jo emigra- 
cija dobiva od raznih reak- 
cionarnih krogov v nekaterih 
tujih državah. To je med dru- 
gim potrjeno tudi z neučin- 
kovitostjo pri preprečevanju 
napadov na naša diplomat- 
sko-konzularna predstavni- 
štva in predstavnike ter z ne- 

odločnostjo pristojnih orga- 
nov teh držav pri odkrivanju 
in kaznovanju storilcev. 

Organi za notranje zadeve 
so učinkovito preprečevali tu- 
di obveščevalno-subverzivno 
dejavnost tujih obveščevalnih 
služb zoper Jugoslavijo, zla- 
sti služb nekaterih blokov- 
skih držav. Odkrito je bilo 
večje število tujih agentov in 
obveščevalcev, od katerih so 
bili nekateri tudi v kazen- 
skem postopku. 

PREPREČEVANJE 
KRIMINALA 

Po statističnih podatkih so 
organi za notranje zadeve 
ukrepali v 1. 1975 glede skup- 
no 256.781 kaznivih dejanj ali 
glede 2 odstotka več takšnih 
dejanj kot 1. 1974. 

Od skupnega števila kaz- 
nivih dejanj je bil storilec v 
159.832 primerih neznan v 
trenutku, ko se je zvedelo za 
kaznivo dejanje. Od tega šte- 
vila je bilo kasneje pojasnje 
nih 68.606 kaznivih dejanj ali 
42,9 odstotka ter 5.504 kaz- 
nivih dejanj, storjenih v prej- 
šnjih letih. 

V 1. 1975 se je v primer- 
javi s prejšnjim letom pre- 
cej zboljšala učinkovitost de- 
la organov za notranje zade- 
ve, saj so pojasnili 19,9 od- 
stotka več kaznivih dejanj, ta- 
ko da se je število kazni- 
vih dejanj, za katera je ostal 
storilec neznan, zmanjšala za 
8,7 odstotka. 

Nad 96 odstotkov kaznivih 
dejanj, katerih storilec je bil 
neznan, se nanaša na kazni- 
va dejanja zoper družbeno in 
zasebno premoženje. Tudi po- 
samezne vrste kaznivih dejanj 
iz te največje skupine kazni- 
vih dejanj (ko je bil storilec 
neznan) se uspešno pojasnju- 
je (npr. rope in roparske ta- 
tvine v več kot 70 odstotkih 
primerov, grabež v zvezi s 
težkimi in roparskimi tatvi- 
nami, ropi in goljufijami v 
87,3 odstotka ter goljufije v 
88,5 odstotka primerov), bob- 
ri rezultati so bili doseženi 
tudi pri pojasnjevanju kaz- 
nivih dejanj zoper življenje 
in telo, čast in ugled (po- 
jasnjeno 96,7 odstotka de- 
janj), zoper svoboščine in 
pravice občanov (97,8 odstot- 
ka), zoper delovno razmerje 
(91 odstotkov) zoper osebno 
dostojanstvo in moralo (93,3 
odstotka) in zoper najtežja 
med sledniimi — posilstva 
(91.5 odstotka). 

V 1. 1975 je bilo odkrito in 
prijavljeno za 11,8 odstotka 
več kaznivih dejanj s pod- 
ročja gospodarskega krimina- 

la. Od skupno 18.217 eviden- 
tiranih dejanj odpade na kaz- 
niva dejanja zoper gospodar- 
stvo 35,5 odst., zoper uradno 
dolžnost 54,8 odstotka, gra- 
bež 8 odstotkov in na dru- 
ga dejanja 1,7 odstotka. 

Po številu odkritih in pri- 
javljenih kaznivih dejanj 
prednjačijo poneverbe, sledi 
jo zlorabe uradnega položa- 
ja ali pooblastil iz koristo- 
Ijubja, ponareditve in uniče- 
nja uradnih listin, knjig ali 
spisov, nedovoljena trgovina, 
grabež, gozdne tatvine, ponu- 
janje, sprejemanje in dajanje 
podkupnine itn. 

Posebej se poudarja, da je 
bilo delo organov za notra- 
nje zadeve usmerjeno v od- 
krivanje primerov premiš- 
ljenega in organiziranega de- 
lovanja v zvezi s prisvajanjem 
družbenega premoženja, pri- 
vatizacijo ter odnašanjem ka- 
pitala iz države in drugih ob- 
lik kriminala, ki v bistvu po 
menijo spodkopavanje eko- 
nomskih temeljev naše druž- 
be. 

JAVNI RED IN MIR TER 
DRUGA PODROČJA 
VARNOSTI 

V Poročilu se ugotavlja, da 
je bilo stanje javnega reda in 
miru v 1. 1975, gledano v ce- 
loti, zadovoljivo. To ni le re- 
zultat dejavnosti organov za 
notranje zadeve, temveč tu- 
di večje zavzetosti drugih de- 
javnikov, ki s svojo dejav- 
nostjo vplivajo na varnost 
občanov in njihovo mirno živ- 
ljenje in delo. Z razvojem 
družbene samozaščite so po- 
stali problemi javnega in mi 
ru ter osebne varnosti obča- 
nov predmet skrbi in zanima- 
nja mnogih družbenih dejav- 
nikov, ki so v domeni svoje- 
ga delovanja delali, eni bolj 
drugi manj, na krepitvi druž- 
bene odgovornosti in disci- 
pline. 

Poleg tega, da so se v skla- 
du z zakonskimi pooblastili 
sami angažirali pri ukrepa- 
nju, so si organi za notranje 
zadeve prizadevali, da z in- 
formiranjem in strokovno po- 
močjo pripomorejo, da bodo 
drugi subjekti družbene sa- 
mozaščite širše in boljše or- 
ganizirani pri reševanju prob- 
lemov javnega reda in miru. 
Med 1. 1975 so organi za not- 
ranje zadeve vložili 253.429 
zahtevkov za uvedbo postop- 
ka glede prekrška ali za 9.6 
odstotka več kot v 1. 1974. 

Tudi pri kontroli prometa 
čez državno mejo, gibanja in 
bivanja tujcev ter potovanj 
naših občanov v tujino so bili 

doseženi zadovoljivi rezultati. 
To še zlasti velja, če upošte- 
vam, da je bilo lani okrog 
105 milijonov prehodov čez 
mejo v obe smeri. Kljub do- 
ločenim težavam (omejene 
prepustne možnosti nekaterih 
mejnih prehodov, nezadostna 
tehnična opremljenost preho- 
dov in kontrolnih organov, 
neenakomeren promet na 
vseh prehodih, nezasedena de- 
lovna mesta idr.) so bile na- 
loge na tem področju uspeš- 
no opravljene. Med drugim 
je bilo odkritih 29.189 oseb 
z neveljavnim ter 812 s po- 
narejenim potnim listom. 

Kar se tiče varnosti pro- 
meta na cestah, se v Poro- 
čilu poudarja, da je bilo lan- 
sko leto v 40.597 prometnih 
nesrečah 4.303 mrtvih, poško- 
dovanih 55.702 oseb, gmotna 
škoda pa znaša nad milijar- 
do dinarjev. Gre za resen 
družben problem, na katerem 
se morajo, kot se poudarja, 
kar najbolj angažirati vsi 
družbeni subjekti. 

Skoraj 80 odstotkov pro- 
metnih nesreč so povzročili 
vozniki motornih vozil, ok- 
rog 16 odstotkov pešci, 4 od- 
stotke nesreč pa je pripisati 
drugim vzrokom. Najpogo- 
stejše napake voznikov so: 
prekoračitev hitrosti, vožnja 
pod vplivom alkohola, neupo- 
števanje prednosti in nepra- 
vilno prehitevanje. 

Položaj na področju požar- 
nega varstva se v Poročilu 
Zveznega sekretariata za not- 
ranje zadeve ocenjuje kot ne- 
zadovoljiv. Navaja se, da je 
bilo lani 10.579 požarov, kar 
je 9 odstotkov več kot leto 
poprej. Gmotna škoda je 
znašala nad 1,1 milijarde di- 
narjev, kar je 80 odstotkov 
več kot leto poprej. 

V teku lanskega leta je bilo 
razširjeno sodelovanje s tuji- 
mi varnostnimi organi, zlasti 
z varnostnimi organi neuvr- 
ščenih držav. 

KADROVSKA 
USPOSOBLJENOST 

V preteklem obdobju se 
je ob pomoči družbenopoli- 
tičnih dejavnikov federacije, 
republik in avtonomnih po- 
krajin intenzivnejše usmeri- 
lo v kadrovsko krepitev m 
usposabljanje organov za not- 
ranje zadeve. Sistematično se 
je spremljalo razvoj kadrov 
ter programiralo ustrezne 
ukrepe v skladu z določeni- 
mi potrebami in merili, 
sprejetimi glede vođenja ka- 
drovske politike, pri čemer 
se je nenehno prizadevalo, da 
se zagotovi ustrezno nacional- 
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no, republiško in pokrajin- 
sko zastopanost kadrov v 
Zveznem sekretariatu za not- 
ranje zadeve, izvaja načela 
nagrajevanja po delovnih 
uspehih, ustrezneje rešuje 
statusna vprašanja in stan- 
dard, izpopolnjuje organiza- 
cijo m sistemizacijo ter raz- 
vija in izpopolnjuje samo- 
upravne odnose. 

V preteklem letu je bilo 
sprejetih precej kadrov, zla- 
sti mlajših in strokovnih, ta- 
ko da se je kadrovska sesta- 

va zboljšala. Novi delavci so 
v glavnem iz delavskih in 
kmečkih družin (nad 70 od- 
stotkov). 

IZVAJANJE PROGRAMA 
MODERNIZACIJE 

Vloženega je bilo tudi pre- 
cej truda in materialnih sred- 
stev za zboljšanje kvalifika- 
cijske strukture obstoječih 
kadrov, posebnega poudarka 
pri usposabljanju kadrov pa 
je bilo deležno idejnopolitič- 
no izobraževanje. 

Povečan obseg in zaplete- 
nost nalog, ki jih imajo orga- 
ni za notranje zadeve v so- 
dobnih razmerah, ter potreba, 
da jih še bolj učinkovito iz- 
polnjujejo v vseh- situacijah, 
narekuje čedalje širšo 
uporabo znanstvenih in teh- 
ničnih dosežkov oziroma hit- 
rejše opremljanje teh orga- 
nov s sodobnimi tehničnimi 
sredstvi. 

Glede na omenjeno in za- 
to, da bi se organi za notra- 
nje zadeve načrtno in siste- 

matično usposabljali v orga- 
nizacijskem, kadrovskem, 
tehničnem in tehnološkem 
pogledu, so na ravni federa- 
cije, republik in pokrajin pri- 
pravljeni in usklajeni ustrez- 
ni programi modernizacije . 

Sprejeta je skupna zasno- 
va enotnega sistema zvez in 
informacijskega sistema orga- 
nov za notranje zadeve, v te- 
ku pa je tudi uresničevanje 
obsežnega programa moder- 
nizacije. 

VSEBINA 

Iz Skupščine SR Slovenije: 

SKLICANE SEJI. ZBOROV SKUPŠČINE SRS 
RAZŠIRITEV DNEVNIH REDOV ZA SEJE SKUPŠČINSKIH 
ZBOROV 12. VII. 1976 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
— Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik 

in pokrajin o usklajevanju osnutka besedila družbenega pla- 
na Jugoslavije za obdobje 1976—1980 

SKUPŠČINA SRS BO OBRAVNAVALA: 
— Predlog za izdajo zakona o varstvu prebivalstva pred nalez- 

ljivimi boleznimi, z osnutkom zakona (ESA 631) 
— Uresničevanje delegatskega sistema in delegatskih odnosov v 

temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih (ESA 
637) 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 
(ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 23. VI. 1976) 
— Uveljaviti stanovanjsko zadružništvo 

(ZBOR OBČIN 23. VI. 1976) 
— Republiška tržna rezerva soli 

(DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 23. VI. 1976) 
— Ugotavljanje izvora "premoženja 
— Inšpekcijske službe 
POPRAVEK predloga »Samoupravnega sporazuma o temeljih 
plana razvoja magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji 
sa obdobje 1976--1980« 

Iz Skupščine SFRJ: 

NOVI PREDPISI 

15 

15 

15 
16 

17 

Kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih — 
splošna obveznost (Osnutek zakona o stalnih sredstvih Sklada 
federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj 

razvitih republik in avtonomnih pokrajin v Obdobju od 1. 
1976 do 1980 — AS 344) 19 

—- Določa se delitvena razmerja glede sredstev za manj razvite 
(Osnutek zakona o delitvi sredstev Sklada federaoi'je za kre- 
ditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih repub- 
lik in avtonomnih pokrajin v obdobju od 1. 19T6 do 1980 
— A S 345) 20 

— Namenska uporaba sredstev za razvoj manj razvitih (Osnu- 
tek zakona o Skladu federacije za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih 
pokrajin — AS 346) 21 

— Ukrepi in merila za izločanje in razdeljevanje dopolnilnih 
sredstev (Osnutek zakona o dopolnilnih sredstvih republikam 
in pokrajinam v obdobju od 1. 1976 do 1980 — AS 343) 22 

— Združevanje gospodarstva v sistem zbornic na novih temeljih 
(Osnutek zakona o združevanju organizacij združenega dela 
v splošna združenja in Gospodarsko zbornico Jugoslavije — 
AS 347) 23 
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