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IZ VSEBINE: 

Predlog zakona o skupnostih za ceste 

(ESA 517) 

Predlog za izdajo zakona o prekrških, 

z osnutkom zakona (ESA 663) 

Predlog zakona o varstvu, gojitvi in 

lovu divjadi ter o gospodarjenju z lovi- 

šči (ESA 375) 

Predlog zakona o sladkovodnem ribi- 

štvu (ESA 601) 

Predlog zakona o morskem ribištvu 

(ESA 598) 

Predlog zakona o spremembah in do- 

polnitvah zakona o posebnem republi- 

škem davku od prometa proizvodov in 

od plačil za storitve ter o načinu, po 

katerem občani in zasebne pravne 

osebe obračunavajo in plačujejo da- 
vek od prometa proizvodov in storitev 

(ESA 662) 

SKLICANJE SEJE ZBOROV 

SKUPŠČINE SRS 

Seje vseh treh zborov Sku- 
pščine SR Slovenije so skli- 
cane za 20. oktober 1976. Vsi 
trije zbori bodo obravnavali: 

— obvestilo Ustavnega so- 
dišča SR Slovenije o nekate- 
rih pojavih in problemih ure- 
sničevanja ustavnosti in zako- 
nitosti (ESA 639); 

— predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnit- 
vah zakona o prekrških, z 
osnutkom zakona (ESA 663). 

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

— predlog zakona o vars- 
tvu, gojitvi in lovu divjadi 
ter o upravljanju z lovišči 
(ESA 375); 

— predlog zakona o slad- 
kovodnem ribištvu (ESA 
601); 

— predlog zakona o mor- 
skem ribištvu (ESA 598); 

— predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah za- 
kona o posebnem republiš- 
kem davku od prometa pro- 
izvodov in od plačil za storit- 
ve ter o načinu, po katerem 
občani in zasebne pravne 
osebe obračunavajo in pla- 
čujejo davek od prometa pro- 
izvodov in storitev (ESA 632) 

— predlog za izdajo zakona 
o lukah, z osnutkom zakona 
(ESA 655); 

— predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnit- 
vah zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju, 
z osnutkom zakona (ESA 
590); 

— samoupravni sporazum 
o ustanovitvi Izobraževalne 
skupnosti lesarstva v SR Slo- 

veniji (ESA 652); 
— predlog za potrditev 

spremembe 54. člena statu- 
tarnega sklepa Kulturne sku- 
pnosti Slovenije* (ESA 237); 

— osnutek zakona o spre- 
membi zakona o skupnem 
obsegu proračunskih izdat- 
kov federacije za 1. 1976 
(ESA 654). 

Zbor združenega dela ima 
na dnevnem redu tudi: 

— osnutek zakona o prome- 
tu blaga in storitev s tujino 
(ESA 653); 

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

— osnutek zakona o skup- 
nosti jugoslovanskega elek- 
trogospodarstva (ESA 657); 

— predlog zakona o ratifi- 
kaciji sporazuma o varstvu 
investicij med Jugoslavijo in 
Nizozemsko (ESA 659); 

— predlog zakona o ratifi- 
kaciji pogodbe o ustanovit- 
vi Ineterameriške banke za 
obnovo in razvoj (ESA 570). 

Zbori imajo na dnevnem 
redu tudi vsak svoj program 
dela za obdobje od septem- 
bra 1976 do julija 1977. 

Dnevna reda sej Zbora 
združenega dela in zbora ob- 
čin bosta predvidoma razšir- 
jena z dogovori, ki jih je 
treba sprejeti v zvezi z dru- 
žbenim planom Jugogilavije 
za obdobje 1976—1980 in se 
nanašajo na določitev politi- 
ke za dejavnosti, ki so poseb- 
nega pomena za razvoj Jugo- 
slavije in s katerimi prevze- 
majo federacija in republik« 
materialne obveznosti. 



PREGLED SEJ ZBOROV 

SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

Družbenopolitični zbor skup- 
ščine SR Slovenije je 27. 9. 
1976 kot zainteresiran zbor 
sprejel: 

— stališča in predloge k 
oceni izvajanja resolucije o 
družbenoekonomski politiki 
in razvoju SR Slovenije v pr- 
vem polletju 1976 (v nadalje- 
vanju objavljamo ta akt v ce- 
lotnem besedilu); 

— stališča do predloga za 
izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o po- 
stopku pred Ustavnim sodi- 
ščem SR Slovenije, z osnut- 
kom zakona (v stališčih zbor 
ugotavlja, da je predlagam 
zakon potreben, ter izraža 
podporo osnutku zakona). 

Družbenopolitični zbor je 
sprejel tudi: 

— stališča do osnutka za- 
kona o združenem delu (v 
nadaljevanju objavljamo ce- 
lotno besedilo tega akta); 

— predlog zakona o ljud- 
ski obrambi v SR Sloveniji; 

— predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah za- 
kona o notranjih zadevah. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije sta 29. 9. 1976 spre- 
jela: 

— sklep, s katerim spreje- 
mata na znanje oceno izva- 
janja resolucije o družbeno- 
ekonomski politiki in razvo- 
ju SR Slovenije v 1. 1976, 
podpirata zadevne naloge in 
stališča Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije ter stali- 
šča in predloge Družbenopo- 
litičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije (v sklepu je ugoto- 
vljeno, da so naloge in stali- 
šča Izvršnega sveta trdna po- 
dlaga za najširšo družbenopo. 
Ulično akcijo, ki bo morala 

biti usmerjena v to, da se 
v vseh temeljnih organizaci- 
jah združenega dela in v dru- 
gih samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih čimbolj 
objektivno ocenijo lastni na- 
pori, ki so bili vloženi pri 
uresničevanju predvidenih na- 
log in usmeritev družbenoeko- 
nomskega razvoja v letošnjem 
letu. Zbora sta naložila Izvr\ 
šnemu svetu Skupščine SR 
Slovenije, naj prouči vse kon- 
kretne predloge in stališča, 
ki so jih izrazili delegati na 
skupščinskem zasedanju ter 
naj o možnostih in načinu 
njihove realizacije poroča 
Skupščina SR Slovenije sku- 
pno z analizo uresničevanja 
družbenega plana razvoja SR 
Slovenije za obdobje 1976- 
i9S0 in z izhodišči družbeno- 
ekonomse politike za priho- 
dnje leto. Zbora pozivata vse 
člane temeljnih organizacij, 
naj vzpodbudijo v svojih te- 
meljnih samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih raz- 
prave in ukrepanje za dosled- 
no izpolnjevanje resolucije in 
planov teh organizacij m 
skupnosti, zlasti z vidika več- 
je produktivnosti, uresniče- 
vanja drugih kvalitetnih ele- 
mentov gospodarjenja in di- 
scipline Pri delitvi sredstev- 
za osebne dohodke); 

— stališča do osnutka za- 
kona o združenem delu (v 
nadaljevanju jih objavljamo 
v celotnem besedilu); 

— sklep, s katerim spre- 
jemata na znanje poročilo o 
stanju in solidarnostni- aktiv- 
nosti ter odstranjevanju po- 
sledic • potresa v Posočju, 
odobravata dosedanje delo 
Izvršnega sveta in drugih or- 
ganov, ki so udeleženi v teh 

aktivnostih (v svojih sklepih 
zbora nalagata zadevnim or- 
ganom, da upoštevajo pri na- 
daljnji aktivnosti tudi vse do- 
datne sugestije, ki so bile da- 
ne na skupščinskem zasedan- 
ju. Ob tem zbora pozivata 
vse delovne ljudi in občane 
ter samoupravne organizacije 
in skupnosti, da se kar naj- 
bolj vklučijo v nadaljnjo so- 
lidarnostno aktivnost za čim- 
prejšnjo odstranitev posledic 
potresa v Posočju.); 

— sklep, s katerim spreje- 
mata na znanje informacije 
o železniški nesreči na posta- 
ji Preserje 20. 9. 1976 ter 
podpirata zadevna stališča in 
sklepe Republiškega komite- 
ja za promet in zveze (ta 
stališča in sklepe objavljamo 
v nadaljevanju); 

— predlog zakona o ljud- 
ski obrambi v SR Sloveniji; 

— predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah za- 
kona o notranjih zadevah; 

— predlog zakona o geo- 
detski službi; 

— predlog zakona o ugo- 
tavljanju katastrskega do- 
hodka; 

— predlog za izdajo zako- 
na o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o postopku 
pred Ustavnim sodiščem SR 
Slovenije, z osnutkom zako- 
na; 

— predlog za izdajo zako- 
na o postopku z najdenimi 
stvarmi, z osnutkom zakona; 

— predlog odloka o upo- 
rabi sredstev, plačanih kot 
depozit pri investicijskih vla- 
ganjih v nove negospodarske 
in neproizvodne investicije; 

— sklep o soglasju k os- 
nutku zakona o določitvi ce- 
lotnega zneska sredstev za 
financiranje programa inve- 
sticijskih vlaganj v graditev 
objektov za tuja diplomatska 
in konzularna predstavniš- 

tva v Beogradu od 1. 1976 
do 1980. 

Zbor združenega dela Ld 
Zbor občin sta sprejela tri 
zakonske predloge po hitrem 
postopku, in sicer: 

— predlog zakona o spre- 
membi zakona o osnovah ter 
načinu obračunavanja in pla- 
čevanja prispevkov za finan- 
ciranje samoupravnih inte- 
resnih skupnosti na področju 
družbenih dejavnosti v letih 
1975 in 1976; 

— predlog zakona o izjem- 
nih ukrepih za pospešitev sa- 
nacije in obnove objektov 
na območjih, ki jih prizade- 
ne potres; 

— predlog zakona o dopol- 
nitvi zakona o določitvi sto- 
penj, odbitnih postavk in 
olajšav za republiški davek 
iz dohodka TOZD v J, 1976. 

Zbor združenega dela je 
sprejel tudi: 

— sklep o soglasju k os- 
nutku zakona o združevanju 
organizacij združenega dela 
v splošna združenja in Gos- 
spodarsko zbornico Jugosla- 
vije; 

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

—, sklep o soglasju k os- 
nutku zakona o Narodni ban- 
ki Jugoslavije in enotnem 
monetarnem poslovanju na- 
rodnih bank republik in na- 
rodnih bank avtonomnih po- 
krajin; 

Zbor občin pa je sprejel: 
— predlog zakona o držav- 

ljanstvu SR Slovenije. 
Zbor združenega dela in 

Zbor občin sta preložila ob- 
ravnavo obvestila Ustavnega 
sodišča SR Slovenije o neka- 
terih pojavih in problemih 
uresničevanja ustavnosti in 
zakonitosti na naslednji seji. 

Naloge in stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju jy 

resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v I. 1976 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije je sprejel na 
osnovi Ocene izvajanja resolucije o družbeno-ekonom- 
ski politiki in razvoju SR Slovenije za leto 1976 v 
v prvih osmih mesecih letošnjega leta in svojih nalog 
do konoa letošnjega leta predlog naslednjih nalog in 
stališč; 

1. UGOTAVLJANJE IN DELITEV DOHODKA 

— V sklopu pripravljanja analize o uresničevanju 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 
in dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1976—1980 bo izvršni svet zadolžil Zavod 
SR Slovenije za družbeno planiranje in ustrezne sekre- 
tariate in komiteje, ob sodelovanju Gospodarske zbor- 
nice Slovenije, NB Slovenije, SDK Slovenije in zavoda 
SR Slovenije za statistiko, da pripravijo analitični se- 

parat o dohodkovnem položaju in dohodkovnih zvezah, 
v katere vstopajo posamezne dejavnosti. V težnji, da 
bi koncentrirali analitske kapacitete predvsem na ti- 
sta področja, ki so v žarišču pozornosti, se bodo pri- 
pravili analitični separati o naslednjih dejavnostih: 
1. elektrogospodarstvo; 2. železniško gospodarstvo; 
3. elektroindustrija in bela tehnika; 4. avtomobilska 
industrija; 5. lesna industrija; 6. turizem. 

— Izvršni svet skupščine SR Slovenije vztraja na 
tem, da se morajo terjatve do družbenopolitičnih skup- 
nosti, ki predstavljajo dohodek temeljnih organizacij 
združenega dela, ažurno izplačevati, kadar pa iz prora- 
čunskih razlogov to občasno ni možno, pokrivati z enim 
od vrednostnih papirjev, ki so sposobni za monetizaci- 
jo. 

— Na osnovi določil 2. člena in 5. člena dogovora 
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o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976—1980 bo: 

1. Samoupravna interesna skupnost elektrogospo- 
darstva Slovenije do konca leta 1976 sprejela program 
racionalizacije in zmanjšanja stroškov poslovanja, ki 
ga bodo pripravila združena elektrogospodarska pod- 
jetja Slovenije. Na podlagi tega programa ter na osno 
vi dogovorjene politike cen bo zagotovljeno lastno po- 
krivanje stroškov enostavne reprodukcije; 

2. Železniško gospodarstvo Ljubljana _ pripravilo 
program racionalizacije in zmanjšanja stroškov poslo- 
vanja, ki ga bo do konca leta 1976 sprejela samouprav- 
na interesna skupnost za železniški in luški promet. 
Na podlagi tega programa, z ukrepi organizacije zdru- 
ženege dela v železniškem prometu in samoupravne 
interesne skupnosti ter z uresničevanjem družbenega 
dogovora o skladnejšem razvoju prometa bo zagotov- 
ljeno lastno pokrivanje stroškov enostavne reproduk- 
cije. 

— Temeljne organizacije združenega dela, v kate- 
rih se že dalj časa pojavlja izguba, bodo skupno z 
Gospodarsko zbornico Slovenije, družbenopolitičnimi 
skupnostmi, Zvezo sindikatov, pristojnimi republiškimi 
upravnimi organi, strokovnimi službami v poslovnih 
bankah in SDK analizirale položaj in pripravile rešitve 
za učinkovito sanacijo izgub. 

— Na področju kmetijstva si bo: 
1. Izvršni svet skupščine SR Slovenije prizadeval, 

da se pospeši sklepanje medrepubliškega dogovora o 
razvoju kmetijske proizvodnje zato, da bodo lahko 
sprejete rešitve "v ekonomski politiki in organiziranosti 
v kmetijstvu za leto 1977, oziroma za srednjeročno ob- 
dobje; , 

2. zaradi pomanjkanja obratnih sredstev v kmetij- 
stvu in živilski industriji predlaga izvršni svet skup- 
ščine SR Slovenije, da se sprejme odlok, da se za re- 
eskontno kreditiranje odkup zalog določenih proizvo- 
dov uporabijo sredstva, ki so bila vplačana kot depozit 
pri investicijskih vlaganjih v nove negospodarske in ne- 
proizvodne investicije; 

3. izvršni svet skupščine SR Slovenije si bo priza- 
deval za stimuliranje izvoza hmelja. 

— Izvršni svet meni, da na področju delitve po 
delu v organizacijah združenega dela niso izvršeni po- 
zitivni premiki in sedanji način delitve ne daje zado- 
voljivih rezultatov. Nujno je, da z odgovornostjo vseh 
dejavnikov, zlasti sindikatov, družbenopolitičnih skup- 
nosti (občin in republike ter njihovih organov), pose- 
bej pa še z zavzetostjo samih delavcev v organizacijah 
združenega dela in odgovornostjo poslovodnih organov 
ter ob pomoči strokovnih institucij, skupnih komisij 
udeležencev samoupravnega sporazumevanja in komi- 
sije za presojo skladnosti samoupravnih sporazumov 
uveljavljamo tak sistem delitve osebnih dohodkov, ki 
bo upošteval zlasti zahtevnost dela, odgovornost pri 
delu, pogoje pod katerimi delavec dela, delovni učinek, 
dosežene prihranke pri delu in izrabi delovnega časa, 
novatorstvo in racionalizacijo. 

— Skupne komisije udeležencev samoupravnih spo- 
razumov s področja razporejanja dohodka in za deli- 
tev sredstev za osebne dohodke morajo doseči spošto- 
vanje sprejetih samoupravnih sporazumov in zoper 
kršilce teh samoupravnih sporazumov za leto 1975 ukre- 
pati v smislu zakona o samoupravnem sporazumeva- 
nju in družbenem dogovarjanju o merilih za razpore- 
janja dohodka in za delitev sredstev za osebne dohod- 
ke. Prav tako pa morajo takoj te skupne komisije, sku- 
paj s komisijo o presoji skladnosti samoupravnih spo- 
razumov o razporejanju dohodka in komisijo za druž- 
beno dogovarjanje ter pristojnim odborom sindikatov, 
obravnavati tiste skupine, katerih delitvena razmerja 
so v nasprotju s sprejeto ekonomsko politiko v letih 
1975 in 1976 in s tem tudi s samoupravnimi sporazumi, 
zlasti še, če se zaradi njih poglabljajo neskladni odno- 

si. Problematične skupine bodo posebej obravnavane 
zato, da bodo mogoči selektivni ukrepi za usklajeva- 
nje. 

2. INVESTICIJE 

— Upravljalci v poslovnih bankah bodo v poslov- 
no politiko vgradili diferencirane kreditne pogoje pri 
uresničevanju investicijskih programov na področjih, 
ki so skupnega pomena. Zbrana dopolnilna sredstva 
bodo ob upoštevanju stopnje reproduktivne sposobno- 
sti organizacij združenega dela, oziroma dejavnosti, 
in ob upoštevanju stopnje združevanja dela in sredstev 
v okviru usklajenih razvojnih programov zagotavljali 
z ugodnejšo obrestno mero, diferencirano lastno ude- 
ležbo in daljšimi odplačilnimi roki. 

— Samoupravna interesna skupnost za elektrogo- 
spodarstvo in samoupravna interesna skupnost za že- 
lezniški in luški promet bosta ob sodelovanju pristoj- 
nih republiških komitejev pripravili do sprejema do- 
kumenta o politiki uresničevanja srednjeročnega plana 
v letu 1977 seznam ukrepov za predvideno dinamiko 
investicijskh del v prihodnjem letu. 

— Izvršni svet skupščine SR Slovenije se bo pri 
oblikovanju družbenega dogovora o usmerjanju inozem- 
skih investicijskih sredstev zavzemal za njegov čim- 
prejšnji sprejem ob upoštevanju kriterijev učinkovitej- 
šega koriščenja inozemskih posojil, zlasti pri objektih, 
ki so že v izgradnji in pri katerih prekoračenje rokov 
neposredno vpliva na večji del slovenskega gospodar- 
stva. 

— Občinske skupščine bodo ob sodelovanju pristoj- 
nih organov pospešile odobravanje lokacijskih in grad- 
benih dovoljenj za stanovanjsko izgradnjo, da ureja- 
nje investicijsko tehnične dokumentacije ne bo ovira- 
lo popolnejšega izkoriščanja zmogljivosti izvajalcev 
gradbenih del. Pri pripravi predlogov za hitrejši odkup 
zemljišč za stanovanjsko izgradnjo, kakor tudi pri prou- 
čevanju ustrezne višine nadomestila za komunalno ure- 
ditev zemljišč bodo sodelovale samoupravne interesne 
skupnosti za stanovanjsko gospodarstvo in pristojni or- 
gani družbenopolitičnih skupnosti. 

— Gospodarska zbornca Slovenije naj organizira 
potrebno aktivnost, da. se v skladu s sprejetim zako- 
nom o skupnih vlaganjih v gospodarsko manj razvitih 
republikah in SAP Kosovo povezujejo organizacije zdru- 
ženega dela in poslovne banke za pripravo skupnih 
programov naložb na ta območja. 

3. EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO 

— Gospodarska zbornica Slovenije in poslovne 
banke bodo inicirale, da se bodo organizacije združe 
nega dela v okviru slovenskega, kot tudi celotnega ju- 
goslovanskega gospodarstva, v večji meri organizirale, 
medsebojno povezovale ter združevale delo in sred- 
stva zaradi povečanja deviznega priliva in racionalne 
substitucije uvoza. Hkrati bodo spospeševale sklepanje 
dolgoročnih sporazumov, skupna vlaganja in druge ob- 
like sodelovanja, ki bodo v večji meri dolgoročno za- 
gotavljale oskrbo z domačimi surovinami in opremo. 

— Gospodarska zbornica Slovenije in poslovne ban- 
ke bodo inicirale, da bodo organizacije združenega de 
la na osnovi samoupravnih sporazumov in dogovorov 
o združevanju dela in sredstev v skladu z veljavnim 
sistemom na področju ekonomskih odnosov s tujino 
v večji meri združevale devizni priliv in uvozne pra- 
vice ter tako zagotavljale njihovo čimbolj racionalno 
uporabo. 

— Organizacije združenega dela se bodo še v večji 
meri vključevale v akcije za organiziran nastop sloven- 
skega gospodarstva na tržiščih DVR in SEV; gospo- 
darska zbornica Slovenije pa bo še nadalje vodila in 
usmerjala aktivnost pri oblikovanju konzorcijev in in- 
teresnih skupnosti za nastop na tujih tržiščih. 
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— Izvršni svet skupščine SR Slovenije in gospo- 
darska zbornica Slovenije si bosta prizadevala, da se 
v najkrajšem času podpiše družbeni dogovor o razvi- 
janju zunanjetrgovinske menjave blaga in storitev, iz- 
bojšanju njene regionalne strukture ter racionalnem 
nadomeščanju uvoza za obdobje 1976—1980. 

— Izvršni svet skupščine SR Slovenije se bo še 
nadalje zavzemal za izpopolnjevanje izvoznega in uvoz- 
nega režima ter skupno z organizacijami združenega 
dela in gospodarsko zbornico Slovenije ustvarjal pogo- 
je za doslednejšo uveljavitev novega sistema v ekonom- 
skih odnosih s tujino. 

— Izvršni svet skupščine SR Slovenije si bo pri- 
zadeval za določene korekcije in racionalne sprostit- 
ve pri uvozu reprodukcijskega materiala tako, da bo 
omogočeno zadovoljevanje potreb proizvodnje tudi ob 
dinamičnejši proizvodnji in investiranju. 

4. DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

— Republiške samoupravne interesne skupnosti s 
področja družbenih dejavnosti bodo v sodelovanju s 
pristojnimi republiškimi komiteji pospešile delo pri 
uresničevanju zasnove o svobodni menjavi dela in pri 
pripravi minimalnih standardov za posamezna področ- 
ja. 

— Izvršni svet skupščine SR Slovenije priporoča 
poslovnim bankam, da Izobraževalni skupnosti Slove- 
nije, Raziskovalni skupnosti Slovenije in skupnosti za 
starostno zavarovanje kmetov odobre premostitvene 
kredite .pod izjemnimi pogoji, s katerimi se bodo tem 
skupnostim zagotovila nujna sredstva za njihovo nemo- 
teno poslovanje. 

— Če v kratkem še ne bo rešeno vprašanje ažur- 
nega regresiranja nekaterih pokojnin iz zveznega pro- 
računa, si bo izvršni svet skupščine SR Slovenije prav 
tako prizadeval, da se skupaj s poslovnimi bankami 
najdejo ustreznejše rešitve za republiško skupnost za 
invalidsko in pokojninsko zavarovanje, da ne „bo ta 
skupnost z najemanjem dragih kratkoročnih kreditov 
povzročila gospodarstvu dodatnih stroškov. 

— Republiške in občinske interesne skupnosti s 
področja družbenih dejavnosti so dolžne dosledno ures- 
ničevati določila družbenega dogovora o razporejanju 
dohodka, ki se nanašajo na dogovorjene okvire sred- 
stev, ki izvirajo iz razmerij, dogovorjenih z resolucijo; 
koordinacijski odbori za razporejanje dohodka pa so 
odgovorni za izvajanje te naloge. 

— Samoupravne interesne skupnosti morajo zago- 
toviti uresničitev programov po kvaliteti in dogovorje- 
nih prioritetah. 

5. ZAPOSLOVANJE 

— Skupnosti za zaposlovanje, organizacije združe- 
nega dela in sindikati morajo do konca letošnjega leta 
sprejeti samoupravne sporazume o minimalnih standar- 
dih za življenjske in kulturne pogoje pri zaposlovanju 
delavcev na območju občine. 

— Skupnosti za zaposlovanje morajo skupaj z or 
ganizacijami sindikata in Gospodarske zbornice Slove- 
nije biti pobudniki sklenitve samoupravnih sporazu- 
mov o obsegu zaposlovanja v posameznih občinah 
ki bodo izhajali iz samoupravnih sporazumov o te- 
meljih plana zaposlovanja in samoupravnih sporazu- 
mov o minimalnih standardih za življenjske in kultur- 
ne pogoje pri zaposlovanju delavcev. 

— Izvršni svet skupščine SR Slovenije opozarja 
na visoko zaposlovanje v negospodarskih dejavnostih. 

pa tudi na splošno hitro zaposlovanje na administra 
tivnih delovnih mestih. Zato poziva vse organizacije 
združenega dela, tako na področju gospodarstva kot 
negospodarstva, da stalno spremljajo in analizirajo svo- 
jo politiko zaposlovanja in uveljavljajo čimbolj racio- 
nalno zaposlovanje novih delavcev. 

6. TRŽIŠČE IN CENE 

— Izvršni svet skupščine SR Slovenije in ostali 
udeleženci družbenih dogovorov v SR Sloveniji morajo 
do konca letošnjega leta ponovno pregledati dogovore 
in njihovo usklajenost s politiko cen, začrtano s sred- 
njeročnim družbenim planom in družbenoekonomsko 
vsebino dihodkovnih odnosov. 

— Družbenopolitične skupnosti in organizacije zdru 
ženega dela s področja trgovine in agroindustrijskega 
kompleksa bodo sprejele konkretne ukrepe za izbolj- 
šanje preskrbe prebivalstva s kmetij sko-živilskimi pro- 
izvodi. 

— Pristojni organi za cene bodo pri cenah proiz- 
vodov in storitev iz njihove pristojnosti zagotovili or- 
ganizacijam združenega dela na področjih, kjer so dis- 
paritete v cenah očitne, enakopravne možnosti za pri- 
dobivanje dohodka; tako se bodo spremenile cene ne- 
katerim kmetijskim izdelkom, prevoznim storitvam ter 
nekaterim industrijskim izdelkom. 

— Izvršni svet skupščine SR Slovenije se bo pri 
pristojnih zveznih organih še nadalje zavzemal za od- 
pravo tistih disparitet v cenah, ki so že dalj časa 
očitne. 

7. POSPEŠEVANJE SKLADNEJŠEGA REGIONAL- 
NEGA RAZVOJA V SR SLOVENIJI 

— Ker udeleženci družbenega dogovora o pospeše- 
vanju skladnejšega regionalnega razvoja še niso kon- 
stituirali odbora udeležencev tega dogovora, ki bo skr- 
bel za izvajanje nalog iz dogovora, bodo to storili do 
15. oktobra letošnjega leta. 

— Gospodarska zbornica Slovenije in upravljalci 
v poslovnih bankah bodo organizirano sodelovali pri 
iniciranju projektov in samoupravnega združevanja 
sredstev za naložbe na manj razvitih in obmejnih ob- 
močjih SR Slovenije — pri tem bodo upravljalci v po- 
slovnih bankah dosledno uveljavljali predvidene stimu- 
lativne ukrepe pri kreditiranju in hkrati omogočili odo- 
bravanje kreditov ob nižji zahtevani lastni udeležbi in- 
vestitorjev na teh območjih. 

— Samoupravne interesne skupnosti s področja 
družbenih dejavnosti bodo zagotovile, da bodo samo- 
upravni sporazumi o temeljih planov teh dejavnosti, 
ki so v pripravi, zagotavljali večja solidarnostna sred- 
stva, kot v preteklih letih. 

8. ODPRAVLJANJE POSLEDIC POTRESOV V PO- 
SOČJU 

— Izvršni svet bo od Skupščine SR Slovenije zah- 
teval pooblastilo za izredno ukrepanje pri odpravlja- 
nju posledic potresov v Posočju. 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije bo na podlagi 
analize uresničevanja družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1976—1980 v letu 1976 pripravil osnutek re- 
solucije o družbeno-ekonomskem razvoju SR Slovenije 
v letu 1977 ter predložil oba dokumenta Skupščini SR 
Slovenije v mesecu novembru. 
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Stališča in predlogi Družbenopolitičnega zbora k oceni izvajanja resolucije 

o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v prvem polletju 1976 

Družbenopolitični zbor je na seji čine 27. septembra 
1976 obravnaval oceno izvajanja resolucije o družbeno- 
ekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v prvem 
polletju 1976 z dopolnitvami z dne 13. septembra 1976 
in na podlagi 88. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije sprejel naslednja 

stališča in predloge: 
1. V sedanjem trenutku je izredno pomembna realna 

ocena gospodarskega položaja v republiki kot nujen po- 
goj za sprejem ustreznih in učinkovitih ukrepov, ki bodo 
prispevali k uresničevanju ciljev in nalog iz resolucije 
o družbenoekonomski politiki do konca letošnjega leta. 

2. Realna ocena družbenoekonomskega položaja je 
pomembna zlasti v času uveljavljanja novega sistema 
ugotavljanja rezultatov poslovanja in delitve dohodka, 
ki je bil uveden v začetku letošnjega leta. Statistični 
in drugi podatki za prvih osem mesecev letošnjega leta 
nam kažejo, da je uvedba novega sistema obračunavanja 
in delitve dohodka v temeljnih organizacijah dala vrsto 
pozitivnih rezultatov, ki se kažejo v večji urejenosti 
upniško-dolžniških in denarno-blagovnih odnosov. Močno 
se je -izboljšala likvidnost gospodarstva ter zmanjšala 
investicijska poraba brez kritja. Zato ob teh rezultatih 
družbenopolitični zbor podpira nov način obračunavanja 
dohodka, ki temelji na plačani realizaciji. 

Nekateri ukrepi ekonomske politike v novem sistemu 
obračunavanja dohodka pa so povzročili stanje, ki tre- 
nutno ne daje povsem jasne slike odnosov v gospodar- 
stvu. To pa ima lahko negativne posledice glede zavze- 
tosti in naravnanosti subjektivnih sil v gospodarstvu za 
uresničevanje postavljenih ciljev družbenoekonomskega 
razvoja v letu 1976, kar je vsekakor v nasprotju z in- 
tencijami zakonodajalca ob sprejemu novega sistema. 

Zaradi prehoda na nov način obračunavanja celotnega 
dohodka, ob revalorizaciji osnovnih sredstev ter zaradi 
prepoznega sprejema nekaterih spremljajočih zakonskih 
in podzakonskih aktov, je velik del organizacij združe- 
nega dela v naši republiki v polletnih obračunih izkazo- 
val izgubo. V takšnem položaju je mogoče, da si samo- 
upravni, poslovodni in družbenopolitični činitelji prema- 
lo prizadevajo, da bi z analizo notranjih odnosov, pre- 
strukturiranjem proizvodnje, racionalizacijo, uvajanjem 
nove tehnologije in inovacij ter z večjo delovno discipli- 
no in storilnostjo iskali izhod iz nastalega položaja, tem- 
več navajajo kot vzrok izgub predvsem ukrepe ekonom- 
ske politike. To jih navaja k temu, da vidijo rešitev 
predvsem v spremembi predpisov in ukrepih organov 
in organizacij družbenopolitičnih skupnosti. Takšno sta- 
nje ima lahko zelo negativne posledice za uveljavljanje 
socialističnih samoupravnih odnosov in pri razvoju in 
učinkovitosti proizvajalnih sil. K dokaj lagodnim odno- 
som lahko prispeva tudi relativno ugodno finančno sta- 
nje na žiro računih, ki pa ni toliko posledica boljšega 
gospodarjenja v tem letu, ampak je v veliki meri rezul- 
tat urejanja finančnih odnosov med organizacijami 
združenega dela in večje finančne discipline. 

Zaskrbljenost ob rezultatih polletnih obračunov je 
toliko večja zaradi vpliva, ki ga omenjene izgube lahko 
imajo na gospodarska gibanja do konca leta, na tok 
družbene reprodukcije in na razvoj socialnega področja, 
če bi se ne glede na vzroke v polletju izkazanih izgub 
izvajali zakonski ukrepi, ki so predvideni s-,a uporabnike 
družbenih sredstev v takšnih primerih (sanacija, prisilna 
poravnava in v skrajnem primeru stečaj). 

Ob tem ko se delegati zbora zavzemajo za nadaljnjo 
uveljavljanje načina obračunavanja celotnega dohodka 
na podlagi plačane realizacije, poudarjajo pomembnost, 
da se čimprej sprejmejo vse tiste dopolnitve tega si- 
stema, ki so nujno potrebne za odpravo tistih vplivov, 
ki izkrivljajo realne odnose na gospodarskem in soci- 
alnem področju. Družbenopolitični zbor podpira rešitve, 

ki jih je v zvezi s tem predlagal Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije zveznim organom, pri čemer ostaja težišče 
prizadevanj na delavcih v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela za učinkovito gospodarjenje in uveljavljanje 
kvalitetnih faktorjev, zlasti družbene produktivnosti dela 
in novih odnosov v družbeni reprodukciji. 

3. V prvih osmih mesecih uresničevanja resolucije 
o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije 
ter neposrednih nalogah v letu 1976 so bili doseženi po- 
membni pozitivni premiki na gospodarskem in social- 
nem področju. Povečala se je splošna stabilnost gospo- 
darstva, ki se kaže v relativno stabilni rasti cen in živ- 
ljenjskih stroškov, čeprav so slednji v veliki meri re- 
zultat restriktivnih ukrepov na tem področju. Pojavili 
so se tudi nekateri drugi kvalitetni premiki v gospodar- 
jenju, ki se kažejo predvsem v boljšem prilagajanju 
proizvodnje zahtevam tržišča. Izvoz se je povečal, uvoz 
pa močno zmanjšal, kar še nadalje izboljšuje razmerja 
v plačilni bilanci Jugoslavije, čeprav še niso doseženi 
ustrezni premiki v regionalni strukturi ekonomskih od- 
nosov naše republike s tujino. 

Ob vseh teh ugotovitvah pa zaskrbljuje dejstvo, da 
se ne uresničujejo nekateri temeljni cilji iz resolucije 
o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije 
ter neposrednih nalogah v letu 1976. Predvsem bodo 
nižji od predvidene: rast proizvodnje, proizvodnosti dela 
in družbenega dohodka, kar bo nujno imelo posledice 
tudi pri zadovoljevanju potreb skupne in splošne pora- 
be. Ugotovljena nižja rast investicijskih naložb od v 
resoluciji predvidene je med drugim tudi izraz upadanja 
reproduktivne in akumulativne sposobnosti gospodarstva 
in slabitve realnih možnosti, da bodo v nadaljnjem 
uresničevanju srednjeročnega razvoja izpolnjene neka- 
tere bistvene naloge iz petletnega plana razvoja. Ena od 
od najpomembnejših nalog je sprememba strukture go- 
spodarstva v korist prioritetnih dejavnosti, da bd bila 
s tem dosežena osnova za rast družbenega proizvoda, 
načrtovanega v srednjeročnem planu naše republike. 

Pri ocenjevanju gospodarskih gibanj v prvih osmih 
mesecih tega leta, je posebej pomembno vprašanje, kako 
se uveljavljajo v resoluciji predvideni kvalitetnejši fak- 
torji, kot osnovni pogoj za hitrejši družbenoekonomski 
razvoj. Dejstvo je namreč, da je produktivnost nizka, 
da stroški proizvodnje naraščajo hitreje kot cene pro- 
izvajalcev, zmanjšujejo se tudi zgoraj omenjena repro- 
ruktivna sposobnost gospodarstva ter sposobnost inve- 
stiranja za modernizacijo in prestrukturiranje proizvod- 
nje. To pa so nekateri znaki, ki kažejo, da se še pre- 
počasi uveljavljajo kvalitetni premiki v našem gospo- 
darjenju. 

Pri proučevanju delitve celotnega dohodka pa je po- 
sebno pomembno vprašanje oblikovanja osebnih dohod- 
kov, za katere mora, zaradi ugotovljenega stanja še, 
prav posebej veljati njihova povezanost z rezultati dela 
in poslovanja. 

4. Predvidevanja razvoja do konca leta, ki kažejo, 
da bo rast proizvodnje okoli 2 odst. in da tudi nekatere 
druge naloge iz resolucije ne bodo uresničene, terjajo 
pravočasno proučitev odnosov v vseh oblikah potrošnje 
na vseh ravneh. Predvidena gospodarska gibanja do kon- 
ca letošnjega leta terjajo varčevanje tako na gospodar- 
skem področju kot na področju skupne in splošne po- 
rabe. 

Na takšen odnos do varčevanja s sredstvi oziroma 
pri oblikovanju celotne družbene potrošnje opozarja 
dejstvo, da se sredstva za skupno porabo sicer gibljejo 
v globalu na predvideni ravni, zaradi višje, ekstenzivne 
stopnje zaposlovanja pa obstaja nevarnost pritiskov za 
povečanje sredstev za te oblike porabe. Na to opozarja 
tudi dejsitvo, da programi družbenih dejavnosti in nji- 
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hovo financiranje ob sprejemu res#lucije niso bili uskla- 
jeni. 

Slabosti v razmerju med dejavnostjo družbenih služb 
to njihovim financiranjem izvirajo tudi iz prepočasnega 
uresničevanja ustavnega koncepta svobodne menjave 
dela, kar pomeni, da naj bi se preko družbenega dogo- 
varjanja usklajevali interesi, potrebe in možnosti raz- 
voja obsega dela in financiranja družbenih dejavnosti. 

5. Družbenopolitični zbor podpira predloge ukrepov, 
ki jih je pripravil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
za uresničevanje resolucije za leto 1976 in pri tem še 
posebej opozarja na naslednje probleme in naloge: 

— Potrebni so napori za nadaljnje uveljavljanje kva- 
litetnih dejavnikov v celotnem družbenem razvoju, kot 
so: večja produktivnost, kvalitetna proizvodnja ob 
zmanjševanju proizvodnih stroškov, boljša organizacija 
dela in izkoriščanje kapacitet, večja uporaba znanstve- 
nih dosežkov to inovacij, boljša kadrovska zasedba ipd. 
V zvezi s tem naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
pripravi posebno analizo uresničevanja kvalitetnih fak- 
torjev razvoja to pripravi oeiroma dopolni svoje pred- 

Skupščina Socialistične republike Slovenije je na 
podlagi 6. točke 314. člena in 15. alinee 335. člena ustave 
Socialistične republike Slovenije, na podlagi 197. in 245. 
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ter v sikladu 
s 179. ta 180. členom poslovnika Skupščine SFRJ, na 
sejah Zbora združenega dela in Zbora občin dne 29. sep- 
tembra 1976 in na seji Družbenopolitičnega zbora dne 27. 
septembra 1976 obravnavala osnutek zakona o združe- 
nem delu (AS-202) in sprejela naslednja 

stališča: 

1. Osnutek zakona o združenem delu predstavlja ures- 
ničevanje in konkretizacijo ustavnih načel ter nadalje- 
vanje razvoja socialističnih samoupravnih odnosov. Po- 
men osnutka zakona o združenem delu je v urejanju 
družbenoekonomskih odnosov v smislu ustavnih določb, 
ki na ta način predstavljajo revolucionaren prispevek 
k nadaljnjemu dograjevanju dohodkovnih odnosov v 
združenem delu na podlagi družbene lastnine, svobod- 
nega združevanja delavčevega dela ter zavesti sociali- 
stične solidarnosti to soodvisnosti vseh delov združe- 
nega dela, svobodne menjave dela to pravice do rezul- 
tatov živega to minulega dela ob zaostreni odgovornosti 
za gospodarjenje z družbenimi sredstvi. 

2. Osnutek zakona prav tako pomeni nov korak v 
razvoju to pomemben prispevek v izgradnji celovitega 
sistema samoupravnega združenega dela to k urejanju 
družbenoekonomskega položaja delovnih ljudi in obča- 
nov ter k izpopolnjevanju odnosov, pravic, obveznosti 
ta odgovornosti med delavci v temeljnih organizacijah 
združenega dela ter delovnih ljudi in občanov v krajev- 
nih in družbenopolitičnih skupnostih. Osnutek zakona 
dovolj natančno opredeljuje tudi cilje in oblike zdru- 
ževanja dela in sredstev ter pridobivanja dohodka ta 
njegove delitve kot tudi odnose v celotnem procesu 
družbene reprodukcije. 

3. Zakon bo omogočil ta dal nove pobude za nadalj- 
njo krepitev vloge in položaja delovnih ljudi v združe- 
nem delu in njihov odločilen vpliv na tokove družbene 
reprodukcije in procese odločanja v organizacijah zdru- 
ženega dela in v družbi ter jim zagotovil takšen samo- 
upravni položaj, v katerem bodo popolneje uresničevali 
svoje osebne in skupne interese ter pravice ta dolžnosti. 

loge kako le-te čimbolj učinkovito uresničevati. Takšna 
analiza bo omogočila tudi družbenopolitičnim organi- 
zacijam stalno spremljanje in analiziranje uresničeva- 
nja razvojnih programov in aktivnosti pri uresničevanju 
družbeno razvojnih ciljev. 

— Na področju menjaive blaga in storitev s tujino 
Družbenopolitični zbor podpira začete akcije za pri- 
pravo ta uresničevanje zakonov in- drugih ukrepov, ki 
naj uveljavijo prilagajanje zakonodaje, ukrepov ekonom- 
ske politike ta odločanje v organizacijah združenega dela 
na tem področju ustavi in usmeritvam za graditev 
novega mednarodnega ekonomskega sistema. 

— Zaradi predvidevanj, da do konca leta 1976 ne bo 
ustvarjen planiran družbeni produkt ta dohodek ta za- 
radi sedanjega stanja likvidnosti, so potrebni ukrepi, 
da se vse oblike potrošnje na vseh ravneh uskladijo 
z realnimi možnostmi. To terja organizirano varčevanje 
na vseh področjih. Na ta način je možno doseči, da 
bodo ustvarjena predvidena sredstva za razširjeno re- 
produkcijo, modernizacijo ter za načrtno uveljavljanje 
še nekaterih drugih kvalitetnih dejavnikov razvoja. 

T) 

V tej zvezi velja poudariti, da je že sama javna raz- 
prava o osnutku zakona uspešno spodbudila akcije za 
urejanje družbenoekonomskih odnosov v združenem de- 
lu na ustavni podlagi in tako prispevala k izpopolnje- 
vanju sistema, odnosov, pravic, obveznosti in odgovor- 
nosti med delavci v temeljnih in drugih organizacijah 
združenega dela, kot tudi v okviru družbenopolitičnih 
in samoupravnih interesnih skupnosti. 

4. Za celovito izvajanje zakona v družbeni praksi je 
posebej pomembno uveljavljanje takih dohodkovnih od- 
nosov, ki bodo še bolj spodbudili interes delavcev za 
gospodarjenje z družbenimi sredstvi v celoti, vključno 
z združevanjem dela ta sredstev ter z razporejanjem ta 
delitvijo dohodka po rezultatih tekočega ta minulega 
dela. 

Od razvoja teh odnosov ter od izvajanja samouprav- 
ljanja na vseh področjih družbenega dela in kako bodo 
delovali vsi samoupravni instituti ta mehanizmi v naši 
samoupravni socialistični družbi, so najneposredneje od- 
visni družbenoekonomski položaj delavcev in družbeno- 
ekonomski ta politični odnosi med ljudmi, nadaljnji 
razvoj naše socialistične samoupravne družbe ter krepi- 
tev oblasti delavskega razreda. 

5. Analize ta razprave o uresničevanju delegatskega 
sistema ta delegatskih odnosov v skupščinah in družbe- 
nopolitičnih skupnostih, samoupravnih interesnih skup 
nostih ta v krajevnih skupnostih so potrdile načelo os- 
nutka zakona o združenem delu, da je tudi odločanje 
delavcev in občanov po delegatih v teh skupščinah se- 
stavni ta neločljivi del njihovih samoupravnih pravde ta 
dolžnosti. 

Nadaljnji razvoj ta poglabljanje samoupravljanja v 
temeljnih organizacijah združenega dela, krajevnih skup- 
nostih ta v drugih samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih, ustvarja tudi pogoje za pqdružbljanje državnih 
funkcij skupščin družbenopolitičnih skupnosti. Poveza- 
nost delegatov z njihovo baizo pa je eden izmed tistih 
pogojev, ki omogoča uspešno to ustrezno delovanje dele- 
gatov v skupščinah, v skladu s smernicami delovnih lju- 
di ta občanov, ki so jih izvolili ta da lahko na temelju 
dogovarjanja ta usklajevanja različnih stališč ta intere- 
sov oblikujejo odločitve, ki so najbolj v skladu z dolgo- 
ročnimi interesi delavskega razreda. 

Stališča Skupščine SR Slovenije do osnutka zakona o združenem delu 
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6. Ob naslonitvi na analize o stanju in razvitosti sa- 
moupravnih odnosov v svojih sredinah, naj temeljne in 
druge organizacije združenega dela ter skupnosti posve- 
tijo posebno skrb usklajevanju samoupravnih aktov, da 
bi odpravili pomanjkljivosti ali nezakonitosti in da bodo 
v te akte vključene izvirne rešitve, ki jih narekujejo 
potrebe družbene prakse in možnosti optimalnega raz- 
voja. 

7. Z zakonom o združenem delu, v katerem bodo jasno 
razmejene pristojnosti zvezne in republiške zakonodaje, 
prevzemajo Skupščina SR Slovenije in njena delovna 
telesa odgovorno nalogo v zvezi s pripravo ustreznih 
republiških zakonov. Glede na njihovo pomembnost za 
združeno delo bo potrebno znova vzpodbuditi k razpravi 
celotno delegatsko bazo in tudi občinske skupščine kot 
konference delegacij za Zbor združenega dela in za 
Zbor občin Skupščine SR Slovenije. 

Zakon o združenem delu s svojo koncepcijo odpira 
številna tematska področja, ki jih bo potrebno urediti 
z novimi ali spremembami in dopolnitvami obstoječih 
zakonov. Zato je nujno potrebno, da se le-ti pravočasno 
sprejmejo in tako omogočijo dosledno in takojšnjo uve- 
ljavitev tega poleg ustave najpomembnejšega akta. 

8. Zato Skupščina SR Slovenije opozarja na pomemb- 
nost pravočasnega sprejema zakona, kar bo omogočalo 
nadaljnje utrjevanje novih odnosov v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela in drugih samoupravnih organi- 
zacijah ter skupnostih, kjer so še vedno nekatera neraz- 
čiščena vprašanja, ki nastajajo zaradi različno tolmače- 
nih določb pozitivne zakonodaje. Zato je izredno po- 
membno, da bo zakon sprejet v dogovorjenem roku. 

9. Skupščina SR Slovenije ocenjuje, da ta delegatsko 
oblikovana stališča ter pripombe, predloge in mnenja, 
ki so jih izrazila delovna telesa vseh treh zborov in 
delovna telesa Skupščine SR Slovenije, kakor tudi pri- 
pombe in predlogi Republiškega sveta za vprašanja dru- 
žbene ureditve, ki so bile že predložene Zveznemu zboru 
Skupščine SFRJ, izražajo realna hotenja delovnih ljudi 
in občanov SR Slovenije, kar še posebej izhaja iz nekaj- 
mesečne javne razprave, ter da so v skladu s temeljnimi 
političnimi izhodišči in načeli osnutka zakona. Zato pred- 
laga Zveznemu zboru ter predlagatelju osnutka zakona 
o združenem delu, da jih skrbno proučita in upoštevata 
pri oblikovanju besedila predloga zakona. 

J 
Stališča in sklepi 

Republiškega komiteja za promet 

in zveze v zvezi z nesrečo 

na železniški postaji Preserje 

Republiški komite za promet in zveze je na svoji 
seji dne 22. 9. 1976 razpravljal o vzrokih nesreče, ki 
se je pripetila dne 20. 9. 1976 na postaji Preserje. Poleg 
informacije, ki jo je pripravil Prometni inšpektorat, se 
je komite seznanil z izrednimi dogodki v letu 1976 ter 
sklepi in stališči sveta ZK ŽG Ljubljana. 

Ugotovljeno je bilo, da je do nesreče prišlo zaradi 
prevoženega uvoznega signala, to je zaradi nespošto- 
vanja predpisov o varnosti železniškega prometa. Vzrok 
prevoza uvoznega signala še ni znan. 

Na to nesrečo kot tudi na druge izredne dogodke 
v letu 1976 je v veliki meri vplivaila tehnična zaosta- 
lost v modernizaciji železnice, predvsem pa je v za- 
ostanku uvajanje sodobnih signalnih in telekomunika- 
cijskih naprav: 

Poleg tehničnega zaostajanja so vzroki za izredne 
dogodke v človeškem faktorju, ki je odvisen od pogo- 
jev dela, socialnih pogojev, discipline, strokovne uspo- 
sobljenosti, fluktuacije delavcev in drugih vzrokov. 

Pri tem pa je največkrat vzrok nesreč v sočasnem 
delovanju različnih faktorjev, kot so tehnični, psihofi- 
zični in organizacijski. Zaradi večje varnosti in izva- 
janja programa skupnih ukrepov za izvajanje ukrepov 
skupščine SFRJ o poboljšanju stanja varnosti v želez- 
niškem prometu se mora: 

1. proučiti organiziranost in delovanje notranje 
kontrole na vseh nivojih v ŽTP Ljubljana ter sprejeti 
ustrezne kadrovske in organizacijske ukrepe za dosled- 
no in sistematično uresničevanje vseh predpisov, 

2. zaostriti odgovornost na vseh nivojih tako vo- 
dilnih. tehničnih kakor tudi operativnih delavcev ter 
energično ukrepati proti kršilcem delovnih dolžnosti. 
Pri tem mora notranja in delavska kontrola najstrožje 
ukrepati do nespoštovanja predpisov o varnosti pro- 
meta, 

3. V celoti uvesti stalno kontrolo sposobnosti oprav- 
ljanja službe izvršilnega osebja pred nastopom službe, 
ki jo mora odgovorno opravljati za to strokovno uspo- 
sobljeno osebje, 

4. uvesti študij vpliva delovnih pogojev in raziska- 
ve vplivov psihofizične utrujenosti na celotno delo iz- 
vršilnega osebja, 

5. brezpogojno rešiti problem prezaposlenosti izvr- 
šilnega osebja v celoti in ga omejiti pri nadurnem 
delu, 

6. urediti kompleksno socialno in materialno stanje 
izvršilnega osebja, 

7. podrobno proučiti in prilagoditi vzgojno, strokov- 
no, osnovno in stalno dopolnilno izobraževanje delav- 
cev v železniškem prometu, 

8. proučiti vprašanje samčne zasedbe vlečnih vo- 
zil, zlasti pa najnovejšo odločbo SJŽ glede samčne 
zasedbe vlečnih vozil brez sklepnika z ozirom na ne- 
dokončano modernizacijo, predvsem pa avtomacijo že- 
lezniškega prometa. 

Poleg navedenih ukrepov v železniškem gospodar- 
stvu je nujno takoj pristopila k izdelavi analize o in- 
vesticijskih naložbah v preteklem planskem obdobju 
ter ugotoviti učinke modernizacije. 

Zagotoviti izvršitev srednjeročnega programa, ki je 
določen v samoupravnem sporazumu o temeljih plana 
razvoja za obdobje 1976—1980, ter upoštevati prioritete 
v smislu povečanja propustnosti in varnosti prometa. 

Pospešeno sprejeti družbeni dogovor o prometni 
politiki SFRJ, družbeni dogovor o ekonomskih in dru- 
gih ukrepih za zagotovitev normalnega poslovanja že- 
leznice ter družbeni dogovor o prometni politiki v 
SR Sloveniji. 

S široko družbeno-politično akcijo zagotoviti spre- 
jem samoupravnega sporazuma o zagotovitvi sredstev 
za pokrivanje stroškov infrastrukture v letih 1976 do 
1980 po predlogu SIS. 

V celoti izvajati sklepe skupščine SFRJ, zveznega 
izvršnega sveta, odbora za notranjo politiko in sklepe 
skupnega zasedanja skupščine SJZ ter izvršilnega od- 
bora zveznega odbora sindikatov prometa in zvez 
Jugoslavije, med katerima so utrditev TOZD glede sa- 
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moupravne odgovornosti pri sprejemanju ukrepov z 
namenom pospeševanja in razvijanja železniškega pro- 
meta in varnosti in brezpogojno izvajanje in spoštova- 
nje zakona o osnovah varnosti v železniškem prometu 
ter spremljajočih prometno-tehničnih predpisov. 

Izvršiti _ analizo organiziranosti in delovanja pro- 
metnega inšpektorata s ciljem zagotovitve večje varno- 
sti v železniškem prometu. 

Komite podpira sklepe in stališča, sprejete na raz- 
širjeni seji sveta ZK ŽG Ljubljana, kakor tudi ukrepe, 
ki jih je ŽG sprejelo za zagotovitev večje varnosti, 
odpravljanje pomanjkljivosti in zagotovitve normalne- 
ga opravljanja prometa. 

Izvajanje zgoraj sprejetih nalog bo republiški ko- 
mite za promet in zveze tekoče spremljal ter o tem 
obveščal organe izvršnega sveta Slovenije. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA: 

Predlog za izdajo zakona o spremembi 

zakona o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju z osnutkom zakona 
(ESA 590) 

Ustavno sodišče SR Slove- 
nije je 4. maja 1976, ugotovi- 
lo, da določbe 116. člena za- 
kona o pokojninskem in in- 
validskem zavarovanju niso v 
skladu z ustavo SR Slovenije. 
Po 412. členu ustave SR Slo- 
venije je skupščina SR Slo- 
venije dolžna v 6 mesecih 
od dneva prejema te odločbe 
uskladiti določbe 116 člena 
zakona o pokojninske,/, in 
inrvlidskem zavarovanju z us- 
tavo. će tega ne bo storila, 
bodo te določbe nehale vel- 
jati, kar bo ugotovilo ustavno 
sodišče s posebno odločbo. 

Na podlagi sklepa zborov 
skupščine SR Slovenije je iz- 
vršni svet pripravil predlog 
za izdajo zakona o spremem- 
bi zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, z 
osnutkom zakona. Izvršni 
svet predlaga, da se 116. člen 
spremeni v tem smislu, da 
se zadrži možnost izrednega 
pravnega sredstva, pri tem pa 
odpravijo pomanjklivositd, na 
katere v svoji obrazložitvi 

Osnutek zakona o interes- 
nih skupnostih za cesite so te- 
lesa skupščine SR Sloveni- 
je obravnavala v začetku ju- 
lija 1976, Zbor združenega 
dela in Zbora občin pa 12. 
julija 1976. Zbora sta spreje- 
la sklepa, da se sprejme os- 
nutek zakona, Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije pa 

opozarja Ustavno sodišče SR 
Slovenije. 

Bistvo spremenjenega 116. 
člena je v naslednjem: 
— izredno pravno sredstvo 
skupnost pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja lah- 
ko uporabi le za tiste odloč- 
be, s katerimi je bil očitno 
kršem materialni zakon, ki je 
veflijial ob izdaji odločbe; 
— izredno pravno sredstvo je 
možno le zoper odločbe, ki so 
postale dokončne do 31. de- 
cembra 1972; 
— izrednega pravnega sred- 
stvu ni mogoče uporabiti v 
primerih, ko je zavarovana 
oseba na podlagi Pravnomoč- 
ne odločbe o pokojninski do- 
bi že uveljavila kakšno pravi- 
co iz pokojninskega in inva- 
lidiskega zavarovanja; 
— izrednega pravnega sredst- 
va ne bi bilo mogoče več 
uporabiti v primerih, ko je 
bil napravljen napačen sklep 
na podlagi ugotovljenih dej- 
stev. 

Izvršni svet predlaga vari- 
antno rešitev, da se 116. člen 
črta. 

naj pri pripravi predloga 
upošteva predloge dane v 
priporočilih skupščinskih te- 
les in ostalih gradivih ter 
predloge, dane v razpravi na 
seji zborov. 

Predlagatelj je oblikoval 
konstrukcijo predlaga zako- 
na na tistih osnovnih izhodi- 
ščih, ki so doslej bila spre- 

jeta ob predlogu za izdajo 
zakona in ob osnutku zako- 
na, to je: 

— Delovni ljudje in obča- 
ni postajajo vedno pomemb- 
nejši nosilci programov de- 
la in razvoja kompleksnih 
področij družbeno ekonom- 
skega sistema, usklajevalci 
osebnih in skupnih potreb 
ter interesov, prevzemajo pa 
tudi skrb za zbiranje sroci- 
stev, ki so potrebna za op- 
ravljanje dejavnosti poseb- 
nega družbenega pomena. 

— Z zakonom o cestnih 
skupnostih je treba urediti 
temelje za novo organizira- 
nost samoupravnih interes- 
nih skupnosti za ceste. 

— S tem zakonom je tudi 
potrebno uveljaviti nove dru- 
žbeno-ekonomske odnose na 
področju javnih cest in ne- 
posredne odnose med delav- 
ci v združenem delu in cesta- 
mi kot objekt družbene re- 
produkcije. 

— Preko interesnih stoupnio- 
sti za ceste bodo delavci v 
TOZD in občani v KS spreje- 
mali plane razvoja, jih uskla- 
jevali s plani DPS ter tako 
zagotavljali usklajene odnose 
v celotni družbeni reproduk- 
ciji, pri čemer jim bo omo- 
gočeno dosledno in kom- 
pleksno opravljanje funkcije 
v procesu družbenega plani- 
ranja. 

— Končno gre tudi za iz- 
polnjevanje nalog in resolu- 
cije o družbenoekonomski 
politiki in razvoju SR Slo- 
venije ter neposrednih nalo- 
gah v letu 1975, kjer je pou- 
darjeno, da je treba na ti- 
stih področjih gospodarstva, 
kjer interesne skupnosti še 
niso zaživele, čimprej zagoto- 
viti njihovo konstituiranje. 

Izhajajoč iz zgornjega, se 
je predlagatelj tudi oprede- 
lil do posameznih predlogov 

in pripomb, ki so bili poda- 
ni na osnutek zakona. 

Tako je predlagatelj spre- 
jel med drugim pripombe in 
predloge k naslednjim določ- 
bam; 

• Za besedilo 12. čl. je 
bilo več pripomb, češ, da je 
nerazumljivo. Zato predlaga- 
mo korigirano besedilo v 
tem smislu, da po neuspelem 
usklajevalnero postopku o 
bistvenem vprašanju interes- 
ne skupnosti lahko za obmo- 
čno skupnost to urede občin- 
ske skupščine z območja te 
skupnosti na predlog svojih 
izvršnih svetov. Torej je po- 
trebno odločanje vseh svojih 
izvršnih svetov. Torej je po- 
trebno odločanje vseh občin- 
skih skupščin. 

• V skladu z določbami o 
odnosih in postopku v siste- 
mu družbenega planiranja po 
oit. zakonu je predlagatelj 
tudi spremenil in dopolnil 
besedilo 15. čl. predloga. Bi- 
stvo te spremembe je v tem, 
da je sedaj določen postopek 
za sprejem dogovora o teme- 
ljih dolgoročnega ln srednje- 
ročnega plana razvoja javnih 
cest tudi za območne skup- 
nosti in ne samo za skup- 
nost SR Slovenije za ceste. 

• Glede na nekatere pri- 
pombe in po lastni presoji je 
predlagatelj ponovno v ce- 
loti proučil način financira- 
nja javnih cest na samoup- 
ravni podlagi. Tudi v razpra- 
vi ni bilo doslej sporno 
vprašanje virov sredstev in 
samoupravno združevanje 
sredstev TOZD za potrebe 
javnih cest. Bile pa so po- 
dane pripombe na ne dovolj 
precizne formulacije določbe 
o formiranju sredstev za 
ceste po posebnih predpisih 
kakor tudi odnos območna 
skupnost — skupnost SR 
Slovenije za ceste. 

Predlog zakona o skupnostih za ceste 
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Predlagatelj se je odločil za 
preformulacijo zadevnega 16. 
člena razen zadnjega odstav- 
ka. Prvi odstavek (uvodni) 
samo opredeljuje vire sred- 
stev območne samoupravne 
skupnosti za potrebe javnih 
cesit; to so samoupravno 
združena sredstva TOZD in 
sredstva, zbrana po posebnih 
predpisih. 

Nadalje ta člen določa, da 
določi skupščina skupnosti 
za ceste v SR Sloveniji viši- 
no in kriterije za oblikovanje 
virov sredstev, ki jih po po- 
sebnih predpisih morajo pla- 
čevati vsi uporabniki javnih 
cest v SR Sloveniji. Skupšči- 
na skupnosti za ceste lahko 
določi višino in kriterije šele 
po predhodni obravnavi v 
območnih skupnostih. 

V 3. odstavku tega člena je 
predvideno obvezno združe- 
vanje sredstev oziroma obve- 
zen prispevek, če s samoup- 
ravnim združevangem zbra- 
na sredstva ne bi zadoščala 
za izvedbo osnovnih ciljev 
srednjeročnega načrta razvo- 
ja cest v SR Sloveniji. Obve- 
zno združevanje oziroma ob- 
vezen prispevek bodo lahko 
predpisale občinske skupšči- 
ne (za območje območne sku 
pnosti) ter Skupščina SR Slo- 
venije (za celo Slovenijo), 
še prej pa.bo potrebna pred- 
hodna obravnava v skupšči- 
nah prizadetih skupnosti za 
ceste. 
• Glede na podaljšani rok 

za sprejem tega zakona je 
bilo seveda potrebno upo- 
števati budi pripombe za po- 
daljšanje roka za ustanovi- 
tev območnih skupnosti za 
ceste in skupnosti SR Slove- 
nije. Območne naj bi se us- 
tanovile najkasneje do 31. ja- 
nuarja 1977, skupnosit za 
ceste SR Slovenije pa do 38. 
februarja 1977. 
• Novost glede na osnu- 

tek zakona predstavljata tu- 
di dolodbi 22. in 23. člena 
predloga zakona. Glede na 
dejstvo, da imamo sedaj le 
republiško skupnost za ceste 
v SR Sloveniji, novi koncept 
zakona pa predvideva tudi 
območne skupnosti, je potre 
bno urediti prenos določenih 
sredstev pravic in obveznosti 
iz republiške skupnosti na 
območne. Le-te bodo gospo- 
darile z vsemi cestami na 
svojem območju. To pa ni- 
kakor ne pomeni, da bo no- 
va — republiška skupnost za 
ceste brez sredstev in pia 
vic, ki so potrebna za nemo- 
teno njeno delovanje. Prene 
sena bodo le tista sredstva, 
pravice in obveznosti, ki po 

naravi stvari ne bodo več so- 
dile v njen okvir. Ta ponos 
bodo opravile območne sku- 
pnosti ter skupnost za ceste 
v SR Sloveniji s samouprav- 
nim sporazumom, in sicer 
najpozneje do 31. marca 1977. 

Nova pa je tudi določba 
23. člena, ki predpisuje, da 
se bodo z dnem, ko bodo 
začele z delom območne sku- 
pnosti, zbirala sredstva za 
javne ceste (po veljavnih 
predpisih — bencinski dinar, 
pristojbine, takse, itd.) us- 
tvarjena na območju območ- 
ne skupnosti, na račun te 
skupnosti. Takšna določba je 
namreč potrebna zaradi za- 
gotovitev materialne osnove 
za delo območnih skupnosti. 

Predlagatelj je skrbno pro- 
učil tudi pripombe, mnenja, 
stališča in predloge k osnut- 
ku zakona, ki jih v predlo- 
gu zakona ni upošteval, in 
sicer zaradi naslednjih razlo- 
gov: 

Podana je bila splošna pri- 
pomba, da predloženi način 
ustanavljanja samoupravnih 
skupnosti za ceste ni v skla- 
du z intencijami ustave, ker 
ni zagotovljeno, da bi delovni 
ljudje in občani skupaj z 
delavci v cestnem gospodar- 
stvu določali namen združe- 
nih sredstev, sprejemali in 
uresničevali programe dela 
in razsoja itd. Zato je bilo 
predloženo, da naj bi se 
skupnost za ceste SR Slove- 
nije formirala preko temelj- 
nih. Delegatska baza za te- 
meljne skupnosti naj bi bile 
KS in TOZD. Hkrati pa naj 
bi temeljne skupnosti pove- 
zovale delovne ljudi ene ali 
več občin v skupnost za 
ceste SR Slovenije. 

V skladu z načeli določila 
66. čl. ustave SR Slovenije 
je bilo ugotovljeno, da se za 
javne ceste, ki sodijo v po- 
dročje prometa in zvez, lah- 
ko ustanovijo interesne sku- 
pnosti z nameni, ki so v u^ 
tavi opredeljeni! Ti nameni 
so podrobneje obdelani v 
predloženem zakonu, katere- 
ga osnovni moto je, da se v 
skupnosti za ceste s samo- 
upravnim sporazumom zdru- 
žujejo delavci temeljnih or- 
ganizacij združenega dela ter 
delovni ljudje in občani po 
krajevnih skupnostih skupaj 
z delavci temeljnih organiza- 
cij združenega dela, ki oprav 
ljajo dejavnost cestnega go- 
spodarstva. Namen tega 
združevanja pa je določen z 
določbo, da člani interesne 
skupnosti zagotavljajo pogo- 
je za uresničevanje svojih in- 
teresov (sprejemanje vseh 

planov razvoja javnih cest, 
skrb za njihovo izvrševanje 
in zagotavljanje finančnih 
sredstev). 

Ob tej pripombi je bilo 
ponovno ugotovljeno, da se 
določbe 68. čl. ustave SR Slo- 
venije različno tolmačijo, kar 
je tudi v tem primeru, ko se 
temeljna skupnost po pome- 
nu in vsebini enači s samo- 
upravno interesno skupnost- 
jo. Ustava točno določa, da 
se člani neke že ustanovljene 
samoupravne interesne skup. 
nosti lahko pod pogoji, ki 
jih določa samoupravni spo- 
razum o ustanovitvi te SIS 
ali njen status, organizacijo 
v temeljno skupnost ali eno- 
to za določeno območje ali 
za uresničevanje določenih 
skupnih interesov. 

Na podlagi napačne inter- 
pretacije tega določila je bi- 
lo tudi predlagano, da naj 
bi temeljne skupnosti bile 
baza za skupnost SR Slove- 
nije, hkrati pa se je pledira- 
lo, da naj se za vsako ob- 
čino predvidi skupnost za ce- 
ste. 

Predložena organizacijska 
shema samouprave na podro- 
čju javnih cest predvideva 
območne skupnosti in skup- 
nost za ceste SR Slovenije, 
pri čemer tudi predvideva, 
da bodo območje območne 
skupnosti določili njeni člani 
s samoupravnim sporazu- 
mom. Ta shema je prilagoje- 
na naši družbeno-ekonomski 
situaciji, pri čemer velja po- 
udariti, da so ravno ekonom- 
ski odnosi med organizacija- 
mi združenega dela na dolo- 
čenem območju kakor tudi 
blagovni tokovi in perspek- 
tivni razvoj cestnega prome- 
ta glavni faktorji, ki bodo 
odločali o oblikovanju posa- 
meznih območij območnih 
skupnosti. Hkrati pa bi po- 
udarili, da se pri določanju 
samoupravne organiziranosti 
posameznih prometnih pa- 
nog ne moremo posluževati 
neke enotne oblike, ker so 
razlike v namenu in fraravi 
ter oblikah dela prevelike in 
za vsako prometno panogo 
specifične. 

Predlagatelj prav tako ni 
upošteval pripombe, naj se 
na strani izvajalcev v skup- 
nost za ceste združujejo le 
delavci Organizacij združene- 
ga dela, ki trajno opravljajo 
dejavnost v cestnem gospo- 
darstvu. Ob takšni formulaci- 
ji bi namreč ne bila omogoče- 
na najširša organiziranost 
na strani izvajalcev, saj bi 
se skrčila le na cestna, pod- 
jetja, ki edina z določeno 

trajnostjo opravljajo le do- 
ločen segment dejavnosti ce- 
stnega gospodarstva (le vzdr- 
ževanje magistralnih in re- 
gionalnih cest). 

Glede na položaj, vlogo in 
funkcije skupnosti za ceste 
pa je treba zagotoviti, da bo 
pokrito celotno cestno gospo- 
darstvo (od projektiranja, 
graditve, rekonstrukcije in 
vzdrževanja cest), pri čemer 
je potrebno poudariti, da je 
dejavnost skupnosti za ces- 
te posebnega družbenega po- 
mena, ne pa dejavnost orga. 
nizacij združenega dela, ki 
opravljajo dejavnosti cestne- 
ga gospodarstva. 

Ravno tako ni bilo možno 
upoštevati pripomb, ki so šle 
v tej smeri, da naj bi zakon 
na podlagi nekih trdneje do- 
ločenih kriterijev že določil 
več ali manj stalne meje ob- 
močnih skupnosti. V tem pri- 
meru bi vsekakor odpadlo 
samoupravno sporazumeva- 
nje in je tudi vprašanje, na 
kakšen način naj bi se taka 
interesna samoupravna sku- 
pnost ustanovila. Poleg tega 
pa je pri ustanavljanju inte- 
resne skupnosti primarno 
stanje prometa in potrebe 
gospodarstva, ki narekujejo 
tudi vse ostalo. To pa vedo 
in najbolj občutijo uporab- 
niki javnih cest. Hkrati je 
potrebno pri formiranju teh 
interesnih skupnosti upošteva- 
ti tudi fleksibilnost promet- 
nih tokov, zaradi česar ne 
kaže kakorkoli omejevati po- 
treb, hotenj in želja članov 
bodočih samoupravnih skup- 
nosti za ceste. 

Ustrezno organiziranost na 
območju posamezne občine, 
kadar območna skupnost ob- 
sega več občin, zakon omo- 
goča preko temeljnih skup- 
nosti oz. enot ali v okviru 
občinskih komunalnih skup- 
nosti. 

Druga splošna pripomba 
se je nanašala na to, da s 
predloženo koncepcijo zdru- 
ževanja sredstev omogočamo 
nastajanje novega odtujeva- 
nja kapitala. 

Združevanje sredstev naj 
bi bilo povezano z neposred- 
nim odločanjem o progra- 
mih in načrtih delegatske ba- 
ze. Dogovori med občinami 
in širšo družbeno-politično 
skupnostjo pa bi pomenili 
ustvarjanje proračunskih od- 
nosov. Pripomba je nejasna, 
ker se s tem želi dokazovati 
hkrati tudi neprimernost 
predložene organiziranosti 
samoupravnih skupnosti. 

Pripombo je možno sma- 
trati tako, da je usmerjena 
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na izvajanje zakona. Besedilo 
osnutka namreč ni bilo tako, 
da bi vzpodbujalo odtujeva- 
nje kapitala, temveč ravno 
nasprotno, z vsemi vgrajeni- 
mi mehanizmi vzpodbuja 
združevanje sredstev. Vseka- 
kor pa ne moremo samoup- 
ravnega združevanja sredstev, 
za katerega se odločijo de- 
lavci v TOZD in delovni lju- 
dje v KS, smatrati za odtu- 
jevanje kapitala, še posebno, 
če ti isti v okviru interesne 
skupnosti tudi določijo na- 
men teh združenih sredstev. 

Kot splošen je bil podan 
tudi predlog, da naj bi sa- 
moupravna organiziranost bi- 
la prilagojena kategorizaciji 
javnih cest. Tako naj bi ime- 
li tri vrste interesnih skup- 
nosti: republiško za magi- 
stralne, območno za regio- 
nalne in občinske za lokalne 
javne ceste. 

Predlog se nanaša dejan- 
sko na zasnovo zakona in je 
v tej smeri bil osamljen. Gle- 
de kategorizacije pa velja 
omeniti, da ne sodi v ta za- 
kon o javnih cestah; vendar 
tudi tu se pojavlja vrsta 
vprašanj, kakšen pomen bo 
imela kategorizacija v bodo- 
če oz. kakšna bo. verjetno, 
da je potrebno razporediti 
ceste po namenu, kateremu 
služijo; glede upravljanja pa 
ne bo več dilem, ker bodo z 
vsemi cestami upravljale ob- 
močne skupnosti za ceste. 

Poleg tega predlagatelj tu- 
di ni mogel upoštevati neka- 
terih konkretnih predlogov 
in pripomb, in sicer zaradi 
naslednjega; 
• 2. čl. — Zamenjalo naj 

bi se besedilo tako, da bi za- 
kon določal kot zadevo po- 
sebnega družbenega pomena: 
cestno gospodarstvo. 

Posamezna določila takega 
zakona kot je zakon o skup- 
nostih za ceste, ki je sistem- 
ski zakon, ne morejo posa- 
mezno v celoti doseči nekega 
smisla ali načela, ki ga za- 
kon kot celota zasleduje. Ta- 
ko je tudi z določilom 2. čl. 
V smislu 70. čl. ustave SR 
Slovenije se z zakonom us- 
tanavljajo skupnosti za ces- 
te ravno zato, ker je na pod- 
ročju javnih cest vrsta zadev, 
ki so posebnega družbenega 
pomena. Te zadeve naj bi v 
bodoče bile v celoti v pri- 
stojoosti samoupravnih inte- 
resnih skupnosti, predlog za- 
kona jih točno navaja v na- 
daljnjih določbah, iz česar 
sledi, da je celotna dejavnost 
interesnih skupnosti poseb- 
nega družbenega pomena. 
Pri tem je treba upoštevati, 

da gre samo za odločanje in 
delovanje organov interesne 
skupnosti in ne za morebit- 
nih drugih organizacij, ki 
operativno iavajajo določena 
dela. 
• 4. člen — Termine: »de- 

lavci, delovni ljudje, občani« 
naj bi v tem zakonu uporab 
Ijali skladno z določili osnut- 
ka zakona o združenem delu. 

Določila osnutka o združe- 
nem delu so splošnega znača- 
ja v primerjavi s predlože- 
nim zakonom, ki naj natanč- 
neje opredeli, kdo so člani 
interesnih skupnosti za ces- 
te. poleg tega tudi osnutek 
zakona o združenem delu več 
ali manj povzema ustavno 
opredelitev ustanoviteljev sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti in še to na področju 
družbenih služb. Zakon o 
skupnostih za ceste pa mora 
konkretizirati člane skupno- 
sti. (delavci TOZD in delov- 
ni ljudje in občani v KS ter 
delavci TOZD, ki opravljajo 
dejavnosti v cestnem gospo- 
darstvu). 
• 6. člen — Predlagano je 

bilo, da naj se predvidi, da 
soglasje k določbam samo- 
upravnih sporazumov o us- 
tanovitvi in statutom skup- 
nosti dajejo skupščine DPS 
in ne njegovi izvršni sveti. 

Predilagatelj se je odločil, 
da naj bo dajanje omenjenih 
soglasij v pristojnosti izvrš- 
nih svetov, ker je upošteval 
obremenjenost skupščin DPS 
ter želel, da bo ta sicer upo- 
števal obremenjenost skup- 
ščin DPS ter želel, da bo ta 
sicer strokovna naloga tudi 
racionalneje opravljena. Po- 
leg tega pa to dopušča udi 
135/III čl. ustave SR Slove- 
nije, ki pravi, da to lahko 
pri interesnih skupnostih, ki 
opravljajo dejavnosti poseb- 
nega družbenega pomena, 
stori organ DPS, če tako do- 
loči zakon. 
• 9. člen Na vsebino tega 

člena je bila podana pripom- 
ba, da ne obvezuje dovolj sa- 
moupravnih skupnosti s pod- 
ročja cest za sodelovanje z 
drugimi panogami prometa. 

Z zakonom ni možno pred- 
videvati, še manj pa predpi 
sati vseh oblik in relacij, ki 
naj bi jih samoupravne skup- 
nosti imele v bodoče na pod- 
ročju skupnega reševanja 
cestne oz. širše prometne pro 
blematike. Poleg tega pa bo 
sodelovanje odvisno od tre- 
nutnih potreb in se bo sproti 
realiziralo v Sloveniji še za 
skladno delovanje vseh pro 
metnih panog predvideno for- 
miranje samoupravne skup- 
nosti za ves, promet. 

0 13. in 14. člen — Smisel 
pripombe je bil v tem, da 
naj bi naloge območne skup- 
nosti oz. skupnosti SR Slove- 
nije bile bolj opredeljene, 
vendar brez konkretnih pred- 
logov. 

V 13. in 14. čl. so zagete sa- 
mo osnovne zadeve, ki godi- 
jo v pristojnost območnih 
skupnosti oz. skupnosti za 

Glede na ustavni zakon za 
izvedbo ustave (Uradni list 
SRS, št. 7/74) in 17/75) je 
potrebno do 30. 6. 1977 
uskladiti z ustavo SR Slove- 
nije določbe zakonov, ki ni- 
so v skladu z ustavo SR 
Slovenije. 

Veljavni zakon o prekrš- 
kih je bil sprejet z ustavni- 
mi amandmaji v letu 1973 
in dopolnjen v letu 1974. Re- 
publiška ustava v 11. točki 
prvega odstavka 321. člena 
določa, da Skupščina SR 
Slovenije ureja postopek o 
prekrških. 

Pristojni zvezni organi so 
v skladu s pooblastili iz 
zvezne ustave pripravili pred 
log zveznega zakona o pre- 
krških, ki bo urejal poleg 
organov za prekrške in po- 
stopek za prekrške, Ki ga 
uporabljajo ti organi, še os- 
nove odgovornosti in sankci- 
je za prekrške, ki jih pred 
pisujejo zvezni organi. Na 
tej podlagi pa ne bo mo- 
goče ugotavljati odgovornosti 
za prekrške in predpisovati 
prekrške v primerih, ko iz- 
dajajo predpise o prekrških 
organi, določeni z republiš- 
kim zakonom o prekrških. 
Da bi zagotovili enotne os- 
nove odgovornosti, je treba 
zaradi smotrnosti podobno 
kot z zveznim zakonom ure- 
diti odgovornost za prekrške 
in razpone sankcij, ki jih je 
možno predpisovati z novim 
republiškim zakonom o pre- 
krških. 

Predlagani republiški za- 
kon o prekrških je grajen 
kot sistemski zakon. Pri tem 

Skupščina SR Slovenije je 
na zasedanju zborov dne 19. 
11. 1975 obravnavala predlog 
za izdajo zakona o varstvu, 
gojitvi in lovu divjadi ter o 
upravljanju lovišč, z osnut- 

ceste SR Slovenije ter pred- 
stavljajo okvirno napotilo za 
sklenitev samoupravnih spo- 
razumov, ki bodo te bistvene 
naloge s podrobnejšimi in 
dodatnimi določili oplemeni- 
tili. 

Za realizacijo določil tega 
zakona niso potrebna sredst- 
va proračunov družbeno-po- 
litičnih skupnosti. 

se nanašajo na uskladitev z 
ustavo predvsem nekatere re- 
dakcijske spremembe, vsebin- 
ske spremembe s tega po- 
dročja pa se nanašajo na po- 
ložaj socialistične zveze de- 
lovnega ljudstva v postopku 
za izvolitev in razrešitev sod- 
nikov za prekrške. Ostale 
spremembe v osnovah odgo- 
vornosti se nanašajo pred- 
vsem na uskladitev s kazen- 
sko pravno odgovornostjo po 
veljavnem oziroma predlaga- 
nem zveznem kazenskem za- 
konu, spremembe v postop- 
ku pa s prilagoditvijo neka- 
terih institutov z določbami 
veljavnega zakonika o kazen- 
skem postopku in predlaga- 
nih sprememb v tem zako- 
niku. Te spremembe imajo 
za cilj zagotoviti učinkovi- 
tejše izvajanje načela zako- 
nitosti v postopku za pre- 
krške. V postopku se na no- 
vo predvideva opredelitev ob- 
ravnave, vsebine odločb o 
prekrških, na novo se uvaja 
prekinitev postopka in zača- 
sen odvzem potne listine za 
zagotovitev obdolženca v po- 
stopku, med izrednimi prav- 
razveljavitev in odprava 
nimi sredstvi pa se opušča 
pravnomočne odločbe o pre- 
kršku in nadomešča z zahte- 
vo za varstvo zakonitosti v 
pristojnosti Vrhovnega sodi- 
šča SR Slovenije. 

Ostale določbe se z izje- 
mo redakcijskih sprememb 
in nekaterih dopolnitev, ki 
predstavljajo izboljšavo dose- 
danjega teksta, ne spremi- 
njajo. 

kom zakona ter ju sprejela, 
hkrati pa naročila, naj se pri 
pripravi predloga upoštevajo 
stališča, mnenja in predlogi, 
ki so jih določili zbori in nji- 
hova delovna telesa. 

Predlog za izdajo zakona o prekrških, 
z osnutkom zakona (ESA 663) 

Predlog zakona o varstvu, gojitvi in 

lovu divjadi ter o gospodarjenju z lo- 

višči (ESA 375) 
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K osnutku zakona so izra- 
zili svoje mnenje, stališča in 
predloge tudi Republiško ja- 
vno pravobranilstvo, Republi- 
ško javno tožilstvo, Vrhovno 
sodišče SR Slovenije, organi- 
zacije SZDL, občinske skup- 
ščine, Zavod SR Slovenije za 
spomeniško varstvo, samo- 
upravne interesne skupnosti 
za gozdarstvo, Zadružna zve- 
za Slovenije ter Lovska zve- 
za Slovenije in skupnost za- 
vodov za gojitev divjadi, ki 
sta pri pripravi zakona sode- 
lovala. Poleg teh so svoje pri- 
pombe in predloge poslale 
nekatere zainteresirane orga- 
nizacije združenega dela, dru- 
ge saimouprame organizaci- 
je in skupnosti ter posame- 
zne skupine delegatov. 

Predlagatelj je v največji 
možni meri upošteval stali- 
šča in predloge; vse je bilo 
nemogoče upoštevati, ker jih 
je bilo mnogo nasprotujočih 
si stališč. Skupno je predla- 
gatelj dobil 817 pripomb na 
posamezne člene. 

V podrobnejši obrazložitvi 
stališč, mnenj, pripomb in 
predlogov navajamo tiste, ki 
Jih nismo upoštevali ter raz- 
loge za to, pri čemer se v 
glavnem omejujemo na pri- 
pombe in predloge organov 
in teles skupščine SR Slove- 
nije. 

Naslov zakona ostaja isti, 
čeprav zakonodajno-pravna 
komisija predlaga krajši na- 
slov: zakon o lovstvu. Pred- 
lagatelj zakona meni (to je 
tudi stališče Lovske zveze 
Slovenije ter skupnosti za- 
vodov za gojitev divjadi), da 
mora že naslov zakona izra- 
žati njegovo bistvo ter odno- 
se, ki jih zakon ureja. 

Ker ne gre le za lov in lov- 
stvo (pri čemer je šele v 
prvem členu pojasnjeno, kaj 
je lovstvo) temveč tudi za 
upravljanje lovišč, je ostal 
naslov predloga zakona enak. 

K l. členu*: Republiška 
konferenca SZDL — Kmečka 
sekcija je predlagala, da se 
ta člen dopolni tako, da bo 
izražal, da je namen zakona 
tudi v tem, da zagotovi ne- 
moteno kmetijsko in gozdno 
proizvodnjo. Predlagatelj te- 
ga predloga ni upošteval, ker 
je namer, predloženega zako- 
na ureditev varstva, gojitve 
in lova divjadi ter upravlja- 
nje z lovišči. Nasprotja, ki 
cb tem nastajajo pa se po 
predlogu zakona usklajujejo 

• Številke členov se nana- 
šajo na zakonski osnutek. 

i družbenim dogovorom in 
v ostalih zakonskih določi- 
lih. 

K 4. členu: Odbor za agrar- 
no politiko ter Odbor za druž- 
beno-ekonomski razvoj Zbora 
združenega dela sta predlaga- 
la, naj se že na tem mestu 
podrobneje opredeli pojem 
»lovske površine«. Te pri- 
pombe predlagatelj zakona ni 
sprejel, saj spada določba 4. 
člena med splošne določbe, 
ki so konkretizirane in pre- 
ciziran- v nadaljevanju za- 
kona. Predlagatelj s tem v 
zvezi meni, da je pojem »lov- 
ne površine« (lovišč) jasno 
opredeljen v 21. členu pred- 
loga. 

K 6. členu: Ni upoštevan 
predlog skupine delegatov v 
Zboru združenega dela skup- 
ščine SR Slovenije za po- 
dročje gospodarstva naj se 
za zadevo posebnega družbe- 
nega pomena šteje tudi us- 
klajevanje interesov z osnov- 
nimi upravljalci in uporabni- 
ki zemljišč. To po mnenju 
predlagatelja zakona urejajo 
določbe o družbenem dogo- 
voru, vsebovane v predlogu 
zakona. 

K 7. členu: Skupina delega- 
tov Zbora združenega dela 
skupščine SR Slovenije s 
področja gospodarstva obči- 
ne Nova Gorica in Ajdovšči- 
na — skupina delegatov Zbo- 
ra občin Skupščine SR Slo- 
venije meni, da na trofeji ni 
mogoče pridobiti lastninsko 
pravico, temveč le trajno in 
brezplačno uporabo ali po- 
sest. 2e dosedanja ureditev 
vprašanja pridobivanja last- 
ninske pravice na trofejah 
kaže, da ni nevarnosti, da bi 
trofeje postale predmet pre- 
prodajanja, ker imajo vred- 
nost le za tistega, ki ,ie div- 
jad uplenil. Poleg tega pa 
predlagatelj meni, da ni mo- 
goče delati razlike med tuji- 
mi lovci, ki lahko pridobijo 
lastninsko pravico do trofej, 
in domačini, ki bi jo po pre- 
dlogu te skupine delegatov 
ne mogli pridobiti. 

K 11. členu in 14. členu: 
Zakonodajno-pravna komisija 
je predlagala črtanja določb 
tega člena, keir da so izrazito 
tel.učnega značaja in bi jih 
lahko uredili z izvršilnim 
predpisom. Predlagatelj se je 
po proučitvi tega vprašanja 
odločal, da pripombe ne 
sjrrejme iz naslednjih razlo- 
gov. 

— Svet za družbeno eko- 
nomske odnose v kmetijstvu, 
gozdarstvu in na vasi pri RK 
SZDL je v celoti osvojil sta- 

lišče Zadružne zveze Sloveni- 
je, ki meni, da definiranje in 
določanje lovne divjadi in 
določanje lovne dobe niso 
tehnična vprašanja, pač pa 
so te zadeve toliko pomemb- 
ne za urejanje odnosov med 
lovstvom in zlasti kmetij- 
stvom, da morajo biti ureje- 
ne v samem zakonu; 

— Lovska zveza Slovenije, 
Kmetijske zadružne zveze 
ter strokovne organizacije na 
podlagi lovstva predlagajo 
opredelitev divjadi z zako- 
nom; 

— zakon bo namenjen v 
prvi vrsti lovcem, kmetom in 
drugim občanom, zato je pra- 
vilno, če kompleksno obrav- 
nava problematiko en zakon, 
ki ureja vsa bistvena vpraša- 
nja, 

— vsi zakoni o lovstvu dru- 
gih republik naštevajo div- 
jad fer predvidevajo lovne 
dobe za posamezne, z zako- 
nom določene divje živali. 

DoločT-e 13. člena je pred- 
lagatelj zakona uskladil z re- 
publiškim sekretariatom za 
urbanizem. V prvem odstav- 
ku so zaradi celovitosti na- 
štete živali, ki so bile pred- 
met lova, so pa sedaj s pred- 
pisi o varstvu narave zašči- 
tene (so pa nelovne). V dru- 
gem odstavku zakon določa 
divje živali, k: jih zaradi red- 
kosti ni dovoljeno loviti vse 
leto. če pa se bodo v zadost- 
ni meri razmnožile, bo pre- 
nehal vzrok za takšno var- 
stvo. Zato pa je v tretjem 
odstavku predvideno, da re- 
publiški sekretar za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano 
lahko dovoli odstrel določe- 
nega števila take divjadi. 

K 14. členu: Nov je drugi 
odstavek, ki predvideva, da 
je medvede dovoljeno loviti 
od 1. oktobra do 30. aprila 
na območju, ki ga določi re- 
pub'išk; sekretar za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano. 
Izven tegt območja pa je lov 
na medveda dovoljen vse 
leto. 

Lovna doba za divjega pra- 
šiča je napram osnutku za- 
kona podaljšana. Vse leto 
pa je po predlogu zakona do- 
voljeno loviti mladiče in lan- 
ščdke divjega prašiča.. Spre- 
membe je narekovala razpra- 
va t- skupščini, ker so take 
ukrene utemeljevali delegati 
s preveliko škodo, ki jo po- 
vzroča.o prašiči na kmetij- 
skih kulturah. 

K 16. členu: Republiška 
konferenca Socialistične zve- 
ze delovnega ljudstva Slove- 
nije je predlagala razširitev 
tega člena za primere »nepo- 

sredne nevarnosti za zdravje 
in življenje ljudi«. 

Teh dejanj v skrajni sili 
zakon ne omenja, sar pa se- 
veda ne pomeni, da se občan 
ne sme braniti oziroma sam 
pokončati nevarnj divjad (ki 
mu predstavlja neposredno 
nevarnost za zdravje in živ- 
ljenje). Da je zahteva po po- 
sebnem dovoljenju pri nepo- 
sredni ogroženosti ljudi od- 
več, je tudi stališče skupin 
delegatov zbora združenega 
de. a in zakonodajno-pravne 
komisije. 

K 20. členu: Predlagatelj 
zakona se je odločil glede na 
pripombo Odbora za družbe- 
nopolitični sistem Zbora 
združenega dela črtati tretji 
odstavek, ki je predpisoval, 
d1- morajo biti kmetijski stro- 
ji opremljeni s svarilnimi 
oziroma plašilnimi naprava- 
mi, ker je zaenkrat praktič- 
no neizvedljivo. V drugem 
odstavku tega člena pa je 
glede na pripombo Zakono- 
dajno-pravne komisije črtal 
rok 3 dni, v katerem bi mo- 
ra: lastnik zemljišča opozo- 
riti lovsko organizacijo o 
uporabi kemičnih sredstev. 
Bistveno je, da to stori pred 
uporabo. 

K 21. členu: Glede na pri- 
pombo Odbora za družbeno- 
politični sistem Zbora zdru- 
ženega dela, da je treba še 
proučiti določbo o oborah s 
stališča uresničevanja ustav- 
nia človekovih pravic in in- 
teresa varstva okolja, se je 
predlagatelj odločil bistveno 
omejiti te primere. Potrebno 
je mnenje strokovne organi- 
zacije, prizadete krajevne 
skupnosti, dovoljenje pa da 
republiški sekretar za kme- 
tijstvo, gozdarstvo ji prehra- 
no. Podobno e bilo mnenje 
oduora za družbeno-politični 
in komunaln. sistem zbora 
občin (k zahteva št soglasje 
občinske skupščine in lovske 
družine). 

K 24. členu: Po mnenju 
Zbora občin ter Odbora za 
stanovanjsko-komunalna vpra- 
šanja in varstvo okolja je 3. 
točka v nasprotju z zakonom 
o varstvu narave, sao naro- 
dni park ne more biti lovi- 
šče. Predlagatelj te pripom- 
be ni upošteval: površine, iz- 
vzete iz lovišča, so naštete v 
21. členu. Narodni parki so 
bili dodeljeni v gospodarje- 
nje •do i za gojitev div- 
jadi in predstavljajo tudi lo- 
višča, 11 režim (varstva, go- 
jitev in lova divjadi) je v 
njih r^ugačen. 

K 31. členu: Po mnenju 
Odbora za agramo politiko 



In Odbora za družbenoeko- 
nomski razvoj Zbora združe- 
nega dela naj bi prednostna 
pravica lovske organizacije, 
da kupi oziroma vzame kme- 
tijsko zemljišče v zakup, na- 
stopila po vrstnem redu, ki 
velja po zakonu o kmetijskih 
zem'jiščih, in sicer za kme- 
tom-sosedom. Predlagatelj 
meni, da to ne bi bilo ustre 
zno. Lovskim organizacijam 
je treba namreč zagotovit' 
možnost nakupa kmetijskih 
zemljišč, saj je cilj tega na 
kupa ali zakupa preprečeva 
nje škod po divjadi na dru 
gih zemljiščih v lovišču, če 
bi lovska organizacija lahko 
uveljavljala prednostno pra 
vico kot zadnji zakonski 
upravičenec, bi ta problem 
glede preprečevanja škode ne 
bil rešen. V praksi pa se po 
mnenju predlagatelja ni tre- 
ba ban, da bi na račun lov- 
skih organizacij bili glede na- 
kupa kmetijskih zemljišč pri- 
krajšani kmetijske organiza- 
cije ter kmetje. 

K 33. členu: Skupina dele- 
gatov Zbora združenega dela 
Skupščine SB Slovenije s 
podr~x;a gospodarstva občine 
Nova Gorica in Ajdovščina 
ter skupina delegatov Zbora 
občin tkir-SR Sloveni- 
je je jre Vupala, naj bi lov 
skogojitvena območja dolo- 
čale občinske skupščine, Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slo- 
venije pa le v primerih,če do 
sporazuma med občinskimi 
skupščinami ne bi prišlo. 
Osnova za določitev območij 
naj bi bilo mnenje območ 
nih lovskih zvez in Lovske 
zveze Slovenije. Tega predlo 
ga predlagatelj zakona n 
upošteval. Gre za zadevo šir 
šega pomena, zato o njej od 
loči izvršni svet, na predlos 
Lovske zveze Slovenije in po 
slovne skupnosti organizaci; 
združenega dela, k: gospoda 
rijo z divjadjo tei na pod 
lagi mnenja občinskih skup 
šoin. 

K 34. členu: Predloga sku- 
pine delegatov v Zboru zdru 
ženega dela Skupščine SR 
Slovenije za področje gospo- 
darstva — 8. okoliš, naj bi 
za besedo vzpostavljanje do 
dali še besedo vzdrževanje 
predlagatelj ni upošteval. Po 
jem ohranjevanje namreč že 
obsega tuđi pojem vzdrževa- 
nje. 

K 3G. členu: Iz določb tega 
člena je izpuščeno le našte 
vanje zadev iz dejavnosti 
6. člena (k: se štejejo za za 
deve posebnega družbenega 
pomena). Nova pa je prva 
alinea, tei jo je predlagal od 

bor za družbeno-politični si- 
stem zbora združenega dela. 
S to spremembo oziroma z 
novo prve alineo je jasno po 
stavljena pravica in dolžnost 
vseh ude.'ežencev družbenega 
dogovora, da skupaj odločajo 
o vrsti, številu in strukturi 
staleža divjadi. S tako formu- 
lacijo in tudi jasnejša pove- 
zava z določbami prvega od- 
stavka 39. in 40. novega čle- 
na, ki predpisujejo, da mora- 
jo biti lovskogospodarski na- 
črti, gozdnogospodarski načr- 
ti in načrti o razvoju kmetij- 
stva v občini medsebojno 
usklajeni glede števila in 
strukture posameznih vrst 
divjadi in ne smejo biti v 
nasprotju z določbami druž- 
benega dogovora. 

K 39. členu: Občinska kon- 
ferenca SZDL Tržič je pred- 
lagala, naj bo osnutek lov- 
skega načrta razgrnjen in 
dan na vpogled in presojo 
osebam, ki imajo glede zem- 
ljišča, na katerem je lovišče, 
pravice in obveznosti, šele 
po uskladitvi mnenj in pri- 
stanku na obveznosti ga lah- 
ko uveljavi lovska organiza- 
cija. 

Takšna rešitev bi bila ne- 
izvedljiva in preveč zaplete- 
na, je pa tudi nepotrebna, 
saj se intencije, ki jih zasle- 
duje občinska konferenca 
SZDL Tržič, v celoti zagotav- 
ljajo z družbenim dogovo 
rom. 

K 42. členu: Lovskogospo 
darski načrt lovske organiza- 
cije potrjuje občinska skup- 
ščina, na območju katere je 
lovišče oziroma njegov prete 
žni del. Takšno je tudi mne 
nje Zadružne zveze, Zakono 
dajnopravne komisije ter Od- 
bora za agrarno politiko in 
Odbora za družbenoekonom 
ski razvoj Zbora združenega 
dela. 

Predlagatelj zakona pa ni 
upošteval predloga Odbora 
za agrarno politiko in Odbo- 
ra za družbenoekonomski si- 
stem Zbora združenega dela, 
naj sprejme lovskogospodar 
ski načrt občinska skupščina 
na predlog lovske organizaci 
je in v sodelovanju s koordi 
nacijskim odborom udeležen 
cev družbenega dogovora 
ker se usklajevaije interesov 
izvrši z ■ družbenim dogovo 
rom. 

Nova je rešitev v drugem 
odstavku, ki omogoča, da 
ahko občinska skupščina za 
:ne postopek za spremembo 
potrjenega lovskogospodar 
skega načrta na zahtevo kra- 
jevne skupnosti, na območju 
katere je lovišče, če ugotovi, 

da se z gospodarjenjem z 
divjadjo zaradi njenega pre- 
velikega števila povzroča 
znatna škoda na kmetijskih 
ali gozdnih kulturah. 

Gre za lovskogospodarski 
načrt, ki ga mora sprejeti ti- 
sti, ki gospodari z divjadjo 
in loviščem (lovska organiza- 
cija). Sodelovanje koordina- 
cijskega odbora v tej faai ni 
potrebno, saj je zagotovljeno 
v prejšnjih fazah in bi pred- 
lagana dopolnitev zadeve le 
skomplicirala. Naj ob tem 
poudarimo, da tudi gozdno- 
gospodarske načrte spreje- 
ma gozdnogospodarska orga- 
nizacija združenega dela. 

K 52. členu: Predloga Za- 
družne zveze Slovenije, naj 
bo prepovedano le naklepno 
prijemanje in prilaščanje 
mladičev divjadi, predlaga- 
telj zakona ni mogel sprejeti; 
vsako prijemanje in prilašča 
nje namreč vsebuje namen 
(naklep). 

K 55. členu: Predloga Od 
bora za agrarno politiko in 
Odbora za družbenoekonom- 
ski razvoj Zbora združenega 
dela, da bi lahko lastnik v 
ograjenih kmetijskih zemlji 
ščih pokončal razen zajca 
še vso drugo škodljivo div 
jad, če je po obvestilu v ro- 
ku enega tedna ne bi pregna- 
la lovska organizacija, pred- 
lagatelj zakona ni upošteval 
iz dveh razlogov: 

— z milejšo obliko kot je 
uplenitev — s pregonom tak- 
šne divjadi se lahko doseže 
isti cilj; 

— predlagana rešitev je ne- 
realna, saj bd lastnik zemlji- 
šča moral pustiti divjad 1 
teden v svojem sadovnjaku, 
nato pa bi jo uplenil. Prak 
tično pa jo bo vedno tako.' 
pregnal iz svojega ograjene 
ga zemljišča. 

Glede na mnenje Odbora 
za družbenopolitični in ko 
munalni sistem Zbora občin, 
da mogoče ni dovolj jasno 
razvidno, da je divjad, ki jo 
pokonča lastnik ograjenega 
zemljišča »last« lovske druži 
ne, predlagatelj zakona sodi. 
da je to po določbah novega 
7. člena zakona dovolj jasno 

K 56. členu: Odbor za 
agrarno politiko in Odbor za 
družbeno-ekonomski razvoj 
Zbora združenega dela sta 
predlagala spremembo te do 
ločbe, tako da bi lahko last- 
nik zemljišča v svojem po 
slopju ali na svojem ograje- 
nem zemljišču pokončal vsa 
ko škodljivo divjad. 

Ker je vsaka divjad s stali- 
šča kmetijstva in gozdarstva 
lahko škodljiva bi takšna za- 

konska rešitev ne bila ustre- 
zna, saj bi dajala lastnikom 
zemljišč neomejeno pravico 
pobijanja divjadi. To seveda 
ne pomeni, da se lastnik ne 
sme braniti pred škodo, ki 
jo divjad napravi (kot meni- 
ta odbora), vendar je treba 
za dosego istega cilja upora- 
biti milejše sredstvo. 

K 59. členu: Glede na po- 
men in v vogo lovskih dru- 
žin kot subjektov, ki gospo- 
darijo z družbeno lastnino in 
ki opravljajo dejavnost, ki 
je po svojem značaju mnogo 
širša in družbeno bolj po- 
membna kot dejavnost tako 
imenovanih »klasičnih« dru- 
štev, se je predlagatelj za 
kona odločil, da se z zako- 
nom določi, da imajo lovske 
družine status družbene or- 
ganizacije. Podobna rešitev 
je bila že uveljavljena za ga- 
silska društva v zakonu o 
varrvu pred požarom. 

K 60. členu: Predlagatelj 
zakona je upošteval pripom- 
bo Odbora za družbenopoli- 
tični sistem Zbora združene- 
ga dela, da lahko vsak ob- 
čan postane ob enakih pogo- 
jih član lovske družine. Gle- 
de na to ni bilo mogoče upo- 
števati pripomb Odbora za 
stanovansko-komunalna vpra- 
šanja in varstvo okolja Zbo- 
ra združenega dela in Odbo- 
ra ža urbanizem, stanovanj- 
sko komunalna vprašanja in 
varstvo okolja Zbora občin, 
naj se črta besedilo »ob ena- 
kih pogojih«, ker ti niso op- 
redeljeni (so, predpisi o dru- 
štvih in po splošnih aktih 
lovskih družin). 

K 62. členu: Odbor za dru- 
žbenopolitični in komunalni 
sistem Zbora občin je menil, 
da premoženjskih razmerij 
glede premoženja lovskih dru- 
žin zakon ne rešuje dovolj 
precizno. Tako npr. ni jas- 
no, čigavo je premoženje lov- 
ske družine, ki preneha ob- 
stajati. 

V zvezi s tem vprašanjem 
predlagatelj zakona meni, da 
to ni sporno. Ustanovitelj 
zemljišča (občina) prenese 
premoženje lovske organiza- 
cije, ki preneha obstajati, na 
drugo lovsko organizacijo, 
kateri dodeli lovišče v upo- 
rabljanje. V zvezi s tistim de- 
lom premoženja, na katerem 
ima lovska družina (kot ci- 
vilna pravna oseba) lastnin- 
sko pravico, pa po mnenju 
predlagatelja zakona veljajo 
pravila lovske družine (ki 
lahko to premoženje prene- 
se na drugo lovsko družino 
ali njihovo zvezo). Ob progla- 
sitvi lovskih družin za dru- 
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žbene organizacije (in s tem 
v zvezi za družbeno pravne 
osebne) pa ta del problema 
odpade (novi člen 56). 

K 63. členu: Glede na pri- 
pombo Zadružne zveze Slove- 
nije ter Lovske zveze Slove- 
nije naj bi morala vsaka lov- 
ska organizacija imeti sklad 
za poravnavo škode po divja- 
di (torej tudi organizacije 
združenega dela s področja 
lovstva), je predlagatelj za- 
kona to predvidel. 

K 64. členu: Določbo, da 
lovska organizacija odgovarja 
po splošnih predpisih o od- 
govornosti za škodo, ki jo 
napravijo v lovišču ali na di- 
vjadi njeni delavci a.i čla- 
ni, je predlagatelj zakona čr- 
tal glede na pripombo zako- 
nodajno-pravne komisije. 

K X. členu: Glede na pri- 
pombe Zakonodajno-p ravne 
komisije, in glede na števil- 
na različna in nasprotujoča 
si stališča, predloge in mne- 
nja izražene k osnutku zako- 
na, je predlagatelj poglavje 
o preprečevanju in povračilu 
škode ponovno proučil in 
vnesel nekatere sprenlembe. 

Med novostmi v tem pogla- 
vju naj omenimo dolžnost 
lastnika kmetijskega zemlji- 
šča, na katerem je lovišče, da 
uporablja ustrezna zaščitna 
sredstva (kemična, akustična 
sredstva, strašila, električne, 
ga pastirja itd.), ki mu jih 
preskrbi in kupi lovska or- 
ganizacija. 

Škodo, ki jo povzroča div- 
jad, deli zakon v škodo, pov- 
zročeno na premoženju (v 
glavnem gre tu za takoimeno- 
vano poljsko in gozdno ško 
do), in sicer v lovišču. To 
škodo mora povrniti lovska 
organizacija, če gre za divjad, 
za katero je določen polni ali 
delni lovopust, oziroma če so 
škodo povzročili divji praši 
či ali medved izven določene- 
ga območja, škodo, ki jo 
povzroči divjad, za katero je 
predpisana trajna ali začasna 
prepoved lova pa mora po- 
vrniti družbeno-politična 
skupnost, katere organ je od- 
redil prepoved. 

O višini škode in o plačilu 
odškodnine se pismeno spo- 
razumeta oškodovanec in lov- 
ska organizacija, Poskus ta- 
ke poravnave je torej obve- 
zen. 

Ce do sporazuma ne pri. 
de, pa zakon daje oškodo- 
vancu možnost vložitve prija- 
ve na občinski upravni or- 
gan, pristojen za lovstvo. Na 
podlagi te prijave se mora 
imenovati posebna komisija 
za ugotovitev višine škode. 

Komisija mora ugotoviti na- 
čin povzročitve škode, obseg 
škode, in druga pomembna 
dejstva. 

Spore o povračilu škode pa 
rešuje pristojno redno sodi- 
šče. Pri tem je vezano na pro- 
cesno predpostavko, aa mo- 
ra oškodovanec najprej po- 
skušati doseči sporazum z 
lovsko organizacijo ter vlo- 
žiti, če sporazum ne doseže, 
prijavo pristojnemu občin- 
skemu upravnemu organu. 

Glede škode, ki jo povzro- 
či divjad ha ljudeh ali na ce- 
sti voznikom motornega vo- 
zila, njegovim sopotnikom 
ter na samem motornem vo- 
zilu pa zakon predvideva, da 
veljajo splošna načela o od- 
škodninski odgovornosti. V 
zvezi s tem ni potreben pred- 
hoden sporazum z lovsko or- 
ganizacijo glede povračila 
škode niti ni potrebna pri- 
java občinskemu upravnemu 
organu. 

K XII. poglavju: Kazenske 
določbe je predlagatelj zako- 
na poslal Vrhovnemu sodišču 
SR Slovenije, Republiškemu 
senatu za prekrške ter Re- 
publiškemu sekretariatu za 
pravosodje, organizacijo up- 
rave ter proračun. V celoti 
je upošteval njihove pripom- 
be glede opredelitev dejan- 
skih stanov za gospodarske 
prestopke in prekrške ter gle- 
de višine posameznih zagro- 
ženih kazni. 

Finančne posledice izdaje 
zakona o varstvu, gojitvi in 
lovu divjadi ter o gospodar- 
jenju z lovišči 

V predlagani vsebini nove- 
ga zaikona so v pretežni me 
ri povzeti in ohranjeni teme- 
lji sedanje sistemske uredit- 
ve gospodarjenja z lovišči — 
z določenimi dopolnitvami in 
ustreznejšimi rešitvami neka- 
terih v sedanjem sistemu ne 
povsem zadovoljivo rešenih 
vprašanj. Zato bo uveljavitev 
predlagane ureditve gospo 
darjenja z lovišči pomenila 
določene nove finančne ob 
veznosti občin za občinske 
oziroma medobčinske lovske 
inšpekcije. Te obveznosti bo 
potrebno kriti iz občinskih 
proračunuov. Višina stroškov 
je odvisna od števila občin 
skih oziroma medobčinskih 
lovskih inšpektorjev in je * 
zakonom zaenkrat nI mogo 
če točno določiti. 

Izvršilni predpisi 
1. Na podlagi določila 13. 

člena predloga zakona bo iz- 
da;! republiški sekretar za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano odredobo, s kate- 
ro bo določeno območje v 
SR Sloveniji, na katerem je 
za medveda določena lovna 
doba od 1. oktobra do 30. 
aprila. Izven tega območja pa 
je dovoljeno loviti medveda 
vse leto. 

2. Na podlagi določil pred- 
loga zakona bo izvršni sve! 
skupščine SR Slovenije na 
predlog Lovske zveze Slove- 
nije in skupnosti organizacij 
združenega dela določil lov- 
sko gojitvena območja. Pred- 
vidoma bo vseboval predlog 
14 do 16 območij. Pri določa- 
nju območja bodo upošteva- 
ni biološki kriteriji ter kri- 
teriji za možnost usklajeva- 
nja interesov drugih zainte 
resiranih dejavnosti. 

3. S predpisom o lovskogo- 
gospodarskih načrtih bodo 
določene obvezne sestavine, 
ki jih bo moral vsebovati in 
izkazovati načrt. Določal bo 
vse elemente, ki jih bo moral 
upravljalec lovišča izkazovati 
tako, da bo zagotovljen ob- 
stoj in optimalni razvoj po- 
sameznih vrst divjadi ter v 
skladu z interesi ostalih pa 
nog. 

4. Republiški sekretar za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano bo predpisal obra- 
zec lovskega katastra in po- 
datke, ki jih bo vseboval lov- 
ski kataster, ziasti o številu, 
vrsti, strukturi in površinah 

Predlog zakona o 

štvu (ESA 598) 

Skupščina SR Slovenije je 
na zasedanju zborov dne 23. 
6. 1976 obravnavala predlog 
za izdajo zakona o sladko- 
vodnem ribištvu, z osnutkom 
zakona ter ju sprejela, hkra- 
ti pa naročila, naj se pri 
pripravi predloga upoštevajo 
stališča, mnenja in predlogi, 
ki so jih določili zbori in 
njihova delovna telesa. 

K predlogu za izdajo za- 
kona in k osnutku zakona so 
izrazili svoje mnenje, stali- 
šča in predloge tudi Repu- 
bliški sekretariat za notra 
nje zadeve, Ribiška zveza 
Slovenije, temeljna organiza- 
cija združenega dela, Biološ- 
ki oddelek biotehniške £akul 
tete, Zavod za ribištvo v 
Ljubljani ter vrsta ribiških 
družin in njihovih zvez. 

Predlagatelj je koristne in 
tehtne pripombe k osnutku 
zakona upošteval, ni pa mo- 
gel upoštevati tistih, ki niso 
konsistentne s celotno zasno- 
vo in strukturo zakona. 

V podrobnejši dbrazložitvi 

lovišč, o divjadi v njih ter 
drugih podatkih. Kataster 
lovišč vodi za lovstvo pristoj- 
ni občinski upravni organ. 

5. Z določbo 46. člena zako- 
na določi republiški sekretar 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano obliko, način in 
postopek za izdajanje tro- 
fejnega lista ter vrhunske 
oziroma posebno pomembne 
trofeje. Trofejni list je listi- 
na o lastnini in ocenitvi tro- 
feje odstreljene divjadi. S 
tem podzakonskim predpi- 
som bo določeno za katero 
divjad se izdaja trofejni list 
in kako se ocenjuje posame- 
zne trofeje. 

6. Po določilu 66. člena za- 
kona določi republiški sekre- 
tar za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano načela organiza- 
cije gojitvenočuvajske službe 
ter program in način oprav- 
ljanja izpitov za lovske ču- 
vaje. S tem predpisom bo 
določen zlasti način organi- 
ziranja čuvajske službe v lo- 
viščih, opis službenega zna- 
ka in izkaznice za lovskega 
čuvaja. 
7. Z odločbo o odškodnin- 
skem ceniku za povračilo 
škode na divjadi, ki jo bo 
izdal republiški sekretar za 
kmetijistvo, gozdarstvo in pre- 
hrano, bo določena višina od- 
škodnine za posamezno div- 
jad, ki jo mora plačati pov. 
zročitelj škode. 

sladkovodnem ribi- 

stališč, mnenj, pripomb in 
predlogov so v nadaljevanju 
omenjeni tisti, ki jih predla- 
gatelj ni upošteval ter raz- 
logi za to ter vsebinsko no- 
ve rešitve glede na osnutek 
žakona. 

K 2. členu: Dodan je nov, 
prvi odstavek, ki določa, da 
so vse sladke vode v SR Slo- 
veniji (reke, potoki, mrtvice, 
jezera, ribniki, itd.) ribolov- 
ne vode. Takšna določba je 
potrebna, sicer bi ostajalo ne- 
jasno, ali ob ribolovnih "O- 
dali (ki ne bi bile definira- 
ne) obstajajo tudi neribolov- 
ne vode. 

K 4. členu: črtana je do- 
ločba četrtega odstavka, ki 
jo je vseboval osnutek. To 
vprašanje ureja 18. člen za- 
kona, na kar je opozorila 
Ribiška zveza Slovenije. 

Termin »gospodarjenje z ri- 
bami« je zamenjan s termi- 
nom »upravljanje ribolovnih 
voda«. 

K 14. členu: Predlagatelj 
je upošteval pripombo zako- 



nođajno-pravne komisije ter 
črtal 4., 5., 7. in 8. alineo 
(odlaganje smeti in drugih 
odpadkov v ribolovne vode: 
spuščanje žagovine v ribolov, 
no vodo; spuščanje v ribo- 
lovne vode neprečiščene od- 
padne vode in druge snovi, 
ki bi utegnile ogroziti ob- 
stoj ali zdravje rib in dru 
gih vodnih živali; odlaganje 
ob bregovih ribam škodljivih 
snovi). Ta vprašanja že v ce- 
loti zajema zakon o vodah. 
Ponavljanje je zato odveč m 
bi bilo tudi nepravilno, saj 
bi povzročilo tudi dvojnost 
glede sankcioniranja (zakon 
o vodah, zakon o sladkovod- 
nem ribištvu). Ker prepove- 
duje zakon o vodah le pra- 
nje motornih vozil ob vodi, 
določa predlog zakona o 
sladkovodnem ribištvu, da je 
prepovedano tudi pranje 
kmetijskih traktorjev in dru- 
gih delovnih strojev. 

K 15. členu: Predlagatelj je 
ponovno proučil določbo te- 
ga člena in vztraja pri njej. 
Možnost, na katero opozarja 
Zakonodajno-pravna komisi- 
ja, da namreč lahko ribiške 
organizacije po zakonu o 
splošnem upravnem postopku 
kot stranke uveljavljajo svo- 
je pravice v postopku za pri- 
dobitev gradbenega dovolje- 
nja, je po mnenju predlaga- 
telja prešibka garancija za 
varovanje voda in rib pred 
objekti in napravami, veza- 
nimi na vodo. Kot stranke 
bi lahko uveljavljale to svo- 
jo pravico največkrat prepo- 
zno, kar praksa vsakodnevno 
potrjuje. Treba je namreč 
zagotoviti ribiškim organiza- 
cijam, da bodo od vsega za- 
četka lahko uveljavljale svo- 
je pravice v zvezi z uprav- 
ljanjem ribolovnih voda, za- 
to predlagatelj meni, da je 
pravilno zahtevati pri izdaji 
dovoljenj tudi mnenje priza- 
detih ribiških organizacij. 

K 17. členu: Predlagatelj se 
je odločil za rešitev, da bo 
spore o povračilu škode na 
ribah in škode na ribji vodi 
reševalo pristojno redno so 
dišče. Pred uvedbo postopna 
pred rednim sodiščem pa bo 
potreben obvezen predhoden 
postopek. Ribiška organizaci- 
ja je namreč dolžna pred 
vložitvijo tožbe poskusiti v 
30. dneh, odkar je zvedela za 
škodo in povzročitelja, doseči 
poravnavo. Takšna rešitev bo 
po mnenju predlagatelja pri- 
merna. 2e v dosedanji pra- 
ksi so namreč ribiške orga 
nizacije brez posredovanja 
sodišč uredile večino škod- 
nih primerov neposredno s 

povzročitelji. Osnova za pla- 
čevanje škode na ribah je 
odškodninski cenik, ki ga iz- 
da republiški sekretar za 
kmetijstvo, gozdarsitvo in 
prehrano. 

K 19. členu: Predlagatelj 
je upošteval pripombo Zako- 
nodajno-pravne komisije, da 
verjetno ni potrebno, da ob- 
činska skupščina najprej z 
odločbo dodeli ribiški okoliš 
ribiški organizaciji, nato pa 
z njo sklene še pismeni spo- 
razum. Predlagatelj torej me- 
ni, da zadostuje pismeni 
sporazum. 

K 25. členu: Predlagatelj 
je upoštevaj pripombo Zako 
nodajno-pravne komisije, naj 
ribiško-gojitveni načrt potr- 
di občinska skupščina. 

Izjema bo verjetno le za- 
vod za ribištvo, katerega ri- 
biško-gojitveni načrt bo po- 
trdil republiški organ. Suge- 
stije Zakonodajno-pravne ko- 
misije, da bi naj kazalo mor- 
da določiti, da se ta načrt 
sprejme s samoupravnim 
sporazumevanjem na tem po- 
dročju, predlagatelj ni mogel 
upoštevati. Ribiško gojitveni 
načrt je načrt in program 
dela ribiške organizacije, ki 
ga mora sama sprejeti. Po- 
trditev s strani organa druž- 
benopolitične skupnosti pa 
je potrebna zaradi zagotovit- 
ve širšega družbenega intere- 
sa (kot je to urejeno tudi 
na področju lovstva, gozdov 
ipd.). 

K 30. členu: Predlagatelj 
je glede na pripombo Za- 
konodajno-pravne komisije 
spremenil besedilo v tem 
smislu, da gre pri kemičnih 
sredstvih le za tista, ki so 
namenjena ubijanju, zastrup- 
ljanju in omamljanju rib. 
Pesticidi in insekticidi ter 
mineralna gnojila, ki se upo- 
rabljajo v kmetijstvu, se mo 
rajo uporabljati v skladu s 
posebnimi predpisi. 

K 31. členu: Pripombe Za- 
konodajno-pravne komisije, 
da bi bilo potrebno glede na 
poseben fenomen Cerkniške 
ga jezera predvideti tudi iz- 
jemne ukrepe za vsakoletno 
naravno praznjenje tega jeze- 
ra, predlagatelj ni upošteval. 
To vprašanje lahko v celot' 
ureja izvršilni predpis. 

K 36. členu: Nova je do- 
ločba prvega odstavka, ki 
vsebinsko opredeljuje ribiško 
družino. Ribiška družina je 
samoupravna organizacija 
občanov, ki se prostovoljno 
združujejo zaradi varstva in 
gojitve rib, ribolova ter 
upravljanja ribiških okolišev, 
zaradi varovanja voda kot 

dela naravnega človekovega 
okolja ter zaradi športno-re- 
kreativne dejavnosti. Takšna 
vsebina dela oziroma naloge 
ribiških družin na eni strani, 
ob določenem mestu in vlo- 
gi tudi na področju splošne 
ljudske obrambe in družbe- 
ne samozaščite, postavlja ri- 
biške družine kot novo kva- 
liteto samoupravnih organi- 
zacij v vrste družbenih orga- 
nizacij. Ribiška družina nam- 
reč v celoti presega s takšno 
svojo vlogo in pomenom 
(varstvo naravnega človeko 
vega okolja, varstvo in go- 
jitev rib kot dobrine sploš 
nega pomena) značaj dru- 
štva. 

Glede na takšna izhodišča 
oziroma ugotovitve zakon iz- 
vaja tudi določene posledi 
ce. Ena od njih je izražena 
tudi v četrtem odstavku 36. 
člena, da nihče ne more bi- 
ti hkrati član dveh ali več 
ribiških družin. 

Z ustavo je zajamčena svo- 
boda združevanja občanov. 
Uresničevanje te pravice kon- 
kretizira zakon o društvih. 
Ta zakon postavlja načelo, da 
lahko postane vsak občan ob 
enakih pogojih član društva, 
in sicer tako, kot določajo 
pravila. Ustavna pravica de- 
lovnih ljudi in občanov je, 
da se svobodno združujejo 
v društva — prostovoljne 
asociacije z menjajočim se 
in nezaključenim številom 
članov, ki prostovoljno dela- 
jo za določene skupne name- 
ne. Niti zakon niti pravila 
društva ne smejo omejevati 
števila članov. Takšno ome 
jevanje bi bilo protiustavno. 
Ce pa nekdo že uresničuje 
svoje interese v nekem dru- 
štvu, ki opravlja popolnoma 
enakovrstno dejavnost, kot 
tisto društvo, v katerega se 
še želi včlaniti, po našem 
mnenju ni prizadet v svoji 
ustavni pravici. 

Ribe v naravnih vodah kot 
družbena lastnina, so na raz 
polago v omejenem obsegu. 
Nedvomno je, da vsi obča- 
ni ne morejo biti polnoprav 
ni člani vseh ribiških družin, 
s pravico lova, ker je to gle 
de na omejenost te dobrine 
(rib) praktično nemogoče 
oziroma nesmotrno, saj bi v 
nem primeru član ribiške 
družine čakal po 5 let in več 
da bi prišel na vrsto pri 
lovu. 

V družbenem interesu je; 
da čim več ljudi lahko ure- 
sničuje svoje skupne interese 
v društvih, pri čemer pa je 
potrebno poudariti, da je po 
ložaj lovske sili ribiške dru- 

žine bistveno drugačen kot 
pri drugih društvih (npr. za 
zaščito živali, društvu filate- 
listov, rejcev malih živali, 
naturistov, ljubiteljev ptic 
pevk, ljubiteljev vina, itd.). 
Lovskim in ribiškim druži- 
nam je namreč zaupano 
upravljanje družbene lastnine 
(divjad, ribe). Zakon jim da- 
je določene pravice, nalaga 
pa jim tudi dolžnosti in od- 
govornosti. 

Omejenost dobrin (divjadi 
in rib) na eni strani ter po- 
sebna vloga in namen lov- 
skih in ribiških družin, ob 
čvrstejšem zakonskem pose- 
ganju na to področje na 
drugi strani, postavlja lovske 
in ribiške družine v druga- 
čen položaj kot ga imajo si- 
cer društva in člani društev. 

Nesporno je, da je družbe- 
ni interes, da čim širši krog 
ljudi uresničuje svoje intere- 
se v društvih. Nesporno pa 
je tudi, da ta interes ne bi 
mogel biti uveljavljen, če bi 
bil nekdo lahko član več 
lovskih in več ribiških dru- 
žin, drug pa nobene. 

Upoštevajoč vse te okoli- 
ščine se je predlagatelj od-' 
ločil za rešitev, da je lahko 
vsakdo član le ene ribiške 
družine. Takšna rešitev je 
po mnenju predlagatelja 
smotrna, pravilna, utemelje- 
na in ni v nasprotju z usta- 
vo iz že opisanih razlogov. 
Pri tem je predlagatelj upo- 
števal tudi dejstvo, da biti 
član ribiške družine ne po 
meni le imeti pravico odlova 
rib, temveč predvsem tudi 
dolžnost varstva in gojitve 
rib. vlaganje mladic ter 
opravljanje vseh drugih del 
v zvezi z varstvom, razvojem 
in zdravjem rib, zato lahko 
član optimalno opravlja to 
dejavnost, če je v eni druži- 
ni, ne pa v dveh ali vedih. 
Ce bi bil član večih ribiških 
družin, bi se namreč ta nje- 
gova dejavnost skrčila le na 
odlov rib, vsa druga aktiv- 
nost v zvezi z varstvom vo- 
da in rib kot naravnega člo- 
vekovega okolja pa bi bila v 
celoti zanemarjena. Ob kon- 
cu pa je potrebno poudariti 
še politični aspekt tega pro- 
blema. Tako kot ni v intere- 
su naše družbe, da bi se ma- 
terialne dobrine kopičile le 
pri naketerih (stanovanjski, 
zemljiški maksimum), tako 
tudi ni njen interes, da bi 
bil nekdo lahko član več ri- 
biških družin, ker ima pač 
boljši gmotni položaj, in lah- 
ko plača tolikšno članarino 
ter prispevek v denarju, dru- 
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gi pa ne bi mogel postati 
član niti ene. 

K 38. členu: Glede na po- 
sebno funkcijo ribiških dru- 
žin kot upravljalcev družbe- 
ne lastnine se je predlaga- 
telj zakona odločil za reši- 
tev, da so ribiške družine 
družbene organizacije. 

K 39. členu: Zaradi tunk 
cije ribiških družin v zvezi 
z upravljanjem ribiških oko 
lišev, upravljanjem družbene 
lastnine ter skrbi in odgo- 
vornosti v zvezi z varstvom 
naravnega človekovega okolja, 
se je predlagatelj odločil za 
zakonsko obveznost združe- 
vanja ribiških družin v zve- 
ze, te pa v Ribiško zvezo 
Slovenije in tako torej ni 
upošteval predloga skupine 
delegatov za Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije in 
občine Tolmin ter skupine 
delegatov za zbor združene- 
ga dela s področja gospodar- 
stva 7. okoliša. Predlagatelj 
meni, da razlogi, ki jih je 
skupina delegatov navedla, 
ne drže. Samoupravno orga- 
niziranje v celotni vsebini in 
obsegu je neokrnjeno; samo- 
upravnega razvoja ribiških 
družin zakon ne zanika, niti 
ne zožuje njihovih samo- 
upravnih pravic. Postavlja le 
dolžnost, da se ribiške dru- 
žine združujejo v zveze, te pa 
v Ribiško zvezo Slovenije. 
Za takšno rešitev je tudi Ri- 
biška zveza Slovenije. 

K 40. členu: Predlagatelj 
kljub stališču Zakonodajno- 
pravne komisije meni, da so 
v določbah tega člena na- 
štete le bistvene zadeve, ki 
naj jih vsebuje samoupravni 
sporazum. Prizadete oziroma 
zainteresirane samoupravne 
organizacije se z obsegom 
teh zadev v celoti strinjajo. 

K 42. členu: Crtana je re- 
šitev, da lahko opravlja ri- 
biški čuvaj tudi osebno pre 
iskavo oseb. Na to nepra- 
vilnost je opozorila Zakono- 
dajno-pravna komisija. 

K X. poglavju: V poglavju 
kazenske določbe so našteti 
prekrški in kazni zanje. Za- 
kon ne predvideva gospo- 
darskih prestopkov niti kaz- 
nivih dejanj. Inkriminacija 
hujših dejanj je namreč že 
predvidena v zakonu o vo- 
dah (64., 65. člen). 

K Predhodnim In končnim 
določbam: 

V 52. členu zakona je pred- 
videno, da morajo občani, ki 

so člani dveh ali več ribiš- 
kih družin, do 31. decembra 
1977 prilagoditi svoje član- 
stvo določbi četrtega odstav- 
ka 36. člena zakona. 

V 53. členu (prej neošte- 
vilčenem predzadnjem členu 
osnutka) je izpuščena 2. toč- 
ka — odredba o izločitvi po- 
sameznih vod iz ribiških 
okolišev (Uradni list LRS št. 
17-95/59), ker je ta predpis 
dejansko že izvršen. 

V, zvezi s tem je treba 
osvetliti problematiko in sta- 
tus Zavoda za ribištvo v 
Ljubljani. 

Z odredbo o izločitvi po- 
sameznih vod iz ribiških 
okolišev so bile na podlagi 
39. člena zakona o sladko- 
vodnem ribištvu (Uradni list 
LRS št. 22-128/58) in na 
predlog Ribiške zveze Slove- 
nije iz nekaterih ribiških 
okolišev izločene določene 
vode — zaradi zgledne in in- 
tenzivne gojitve rib. Te vo- 
de so se izročile v upravlja- 
nje Upravi gojitvenih lovišč 
LRS v Ljubljani. le potok 
Gobovšek se je izročil v 
upravljanje državnemu go- 
spodarskemu podjetju »Ri- 
barstvo Slovenije« v Ljub- 
ljani. 

Odločba o ustanovitvi Za- 
voda za ribištvo v Ljubljani, 
ki jo je izdal Izvršni svet 
Ljudske skupščine Ljudske 
republike Slovenije (Uradni 
list LRS št. 1/61) je dodeli- 
la vse izločene vode v uprav- 
ljanje zavoda. Njegove nalo- 
ge so naslednje: 

— raziskovanje in prouče- 
vanje sladkovodnega in mor- 
skega ribištva in zasledova- 
nje izsledkov ribištva v sve- 
tu ter njihovo prilagajanje 
domačim potrebam; 

— dajanje strokovne po- 
moči in strokovnih mnenj 
ribiškim organizacijam in 
državnim organom, 

— proizvajanje v vodah, ki 
jih upravlja, in v ribogojni- 
cah ribe in ribji naraščaj, 

— pospeševanje akvaristike 
in vzdrževanje v ta namen 
lastne akvarije. 

Predlagatelj meni, da je 
profesionalna strokovna orga- 
nizacija na področju sladko- 
vodnega ribištva • potrebna, 
zato tudi ni upošteval pri 
pomb, češ da so izločene vd- 
de v nasprotju z ustavo in 
da naj zavod postane le 
strokovna služba Ribiške zve- 
ze Slovenije. Predlagatelj tu- 

di meni, da likvidacija zavo- 
da kot organizacije združene- 
ga dela ne bi bila v skladu 
z ustavo. 

Zaradi strokovnih uslug, ki 
jih zavod nudi, ali jih lah- 
ko nudi ribiškim organizaci- 
jam, zlasti v zvezi s poriblja- 
vanjem voda, ki so bile opu- 
stošene, strokovne pomoči, 
ki jim jo nudijo delavci za- 
voda in ne nazadnje tudi za- 
radi ohranitve varstvenih vo 
da, predlagatelj meni, da 
mora zavod ostati samosto- 
jen. Vprašanje javnosti dela 
zavoda, družbenega nadzor- 
stva nad njegovim delom t.er 
druga vprašanja pa se bo- 
do uredila z uskladitvijo z 
zakonom odločbe o ustano- 
vitvi zavoda. 

Takšno stanje, ko Zavod 
za ribištvo v Ljubljani osta- 
ja samostojna strokovna or- 
ganizacija združenega dela, 
ki upravlja določene vode (ki 
so bile izločene 1. 1959) ni v 
nasprotju z našim pravnim 
sistemom niti s samim zako- 
nom o sladkovodnem ribi- 
štvu. Novi zakon namreč za 
vnaprej ureja vprašanje in 
razmerja na tem področju, v 
določeni meri pa tudi upošte- 
va zatečeno stanje. Odredbe 
o izločitvi posameznih vod iz 
ribiških okolišev ni potrebno 
razveljavljati, saj je bila kot 
je že bilo omenjeno, izvrše- 
na. Ob tem naj končno ome- 
nimo, da tudi na področju 
lovstva obstoje še naprej 
lovske organizacije združene- 
ga dela, poleg lovskih dru- 
žin. 

Pripombe delegatov Zbora 
združenega dela skupščine 
SR Slovenije in skupine Zbo- 
ra občin — Postojna, naj bi 
v samem zakonu opredelili 
vlogo, pristojnosti in naloge 
Zavoda za ribištvo v Ljublja- 
ni, predlagatelj ni upošteval 
ker bodo ta vprašanja ureje- 
na v odločbo o ustanovitvi 
(ki bo usklajena z zako- 
nom). Prav tako predlagatelj 
ni upošteval pripomb ome- 
njene skupine delegatov, da 
morajo rešitve v zakonu 
omogočiti povezavo ribištva 
z lovstvom, kmetijstvom, 
varstvom okolja, turizmom in 
športno rekreacijsko dejavno 
stjo, česar pa v zakonu ni 
čutiti. Po mnenju predlaga- 
telja so vse te povezave in 
sodelovanje omogočena — 
zakon jih sploh ne zožuje 
ali preprečuje, je pa to za- 
deva samoupravnih organiza. 
cij in skupnosti, da s svo- 
jo aktivnostjo dosežejo te 
smotre. Kolikor bo potreb- 

no določene povezave nakaza- 
ti ali vzpodbujati pa bo to 
možno po mnenju predlaga- 
telja izvesti v zakonu o var- 
stvu narave, ki bo kompleks- 
no zajel vsa področja. 

Izvršilni predpisi 

Po določilu 49. člena zako- 
na o sladkovodnem ribištvu 
bo republiški sekretar za 
kmetijstvo in gozdarstvo iz- 
dal v roku 6 mesecev po 
uveljavitvi tega zakona na- 
slednje izvršilne predpise: 

1. S predpisom o varstveni 
dobi glede lova posameznih 
vrst rib ter o najmanjših 
dolžinah lovnih rib in rakov 
bodo določene vrste rib ji 
določena doba, ko se . teh 
rib ne sme loviti. Obenem 
bodo s tem predpisom dolo- 
čene tudi vode in deli voda 
za posamezne vrste rib z na- 
vedbo dobe, ko se jih ne 
sme loviti. 

2. S predpisom o načinu 
upravljanja varstvenih voda 
bo določen režim v varstve- 
nih vodah, ki so določene 
za vzrejo ribjega naraščaja 
in za ribe plemenke. 

3. S predpisom o odškod- 
ninskem ceniku za povračilo 
škode na ribah bo določena 
višina odškodnine za posa- 
mezno vrsto rib, ki jo mora 
plačati povzročitelj škode na 
podlagi določila 16. člena za- 
kona. 

4. S predpisom o ribiško, 
gojitvenih načrtih bodo do- 
ločeni vsi elementi, ki jih bo 
morala, izkazati organizacija, 
ki upravlja ribiški okoliš ta- 
ko, da bo zagotovljen obstoj 
in optimalni razvoj posamez- 
nih vrst rib in z usklajenimi 
interesi z drugimi panogami. 

5. S predpisom o ribiškem 
katastru bodo določeni po- 
datki, ki jih bo vseboval ri- 
biški kataster. Ti podatki bo- 
do služili tudi kot osnova za 
sestavo ribiškogojitvenih na- 
črtov ter pri ugotavljanju 
odškodninskih zahtevkov za 
škodo na ribah. 

6. S predpisom o gojitveno- 
čuvajski službi in o izpitih 
za ribiške čuvaje bodo do- 
ločena načela organizacije 
gojitveno čuvajske službe ter 
program in način opravljanja 
izpitov za ribiške čuvaje. Do- 
ločen bo zlasti način organi- 
ziranja čuvajske službe v ri- 
biških okoliših, opis službe- 
nega znaka in izkaznice za 
ribiškega čuvaja. 
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Predlog zakona o morskem ribištvu 

(ESA 598) 

Skupščina SR Slovenije je 
na zasedanju zborov na 31. 
seji dne 23. 6. 1976 obrav- 
navala predlog za izdajo za- 
kona o morskem ribištvu z 
osnutkom zakona ter ju 
sprejela, obenem pa naroči- 
la, naj se pri pripravi pred- 
loga upošteva stališča, mne- 
nja in predloge, ki so jih do- 
ločili zbori in njihova delov- 
na telesa. 

Predlog za izdajo zakona 
in osnutek so obravnavali: 

— Odbor za agrarno poli- 
tiko 

*— Odbor za družbenoeko- 
nomski razvoj 

— Zakonodajno-pravna ko- 
misija. 

Pri pripravi predloga je 
predlagatelj nekatere pri- 
pombe upošteval; druge, ki 
niso konsistentne z ostalim 
besedilom zakona oziroma 
se nanašajo na razmerja ter 
vprašanja, ki se bodo ureja- 
la z izvršilnimi predpisi, pa 
niso zajeta v " zakonskem 
predlogu. 

V nadaljevanju so omenje- 
ne pripombe ter stališča in 
predlogi, ki jih predlagatelj 
ni upošteval, ter razlogi za 
takšno odločitev. 

K 2. členu: Odbor za ag 
rarno politiko in Odbor za 
družbenoekonomski razvoj 
Zbora združenega dela sta 
predlagala, naj zakon določi 
občinske meje — meje ob. 
činskih voda oziroma ribo. 
lovnega morja ali vsaj nave 
de predpis, ki ureja to vpra- 
šanje (če obstaja tak pred- 
pis). 

Predlagatelj meni, da je 
zakonska določba — taka 
kot je — ustrezna in ni po- 
trebna nobena dopolnitev. 
Določba drugega odstavka 
namreč jasno predvideva, da 
bo meja ribolovnega morja 
v izlivu reke v morje dOio- 
čila občinska skupščina, na 
območju katere se reka izli- 
va v morje. Kakšen pa bo 
ta predpis, je stvar občine. 

V prvem odstavku pa je 
predvideno, da je ribolovno 
morje, na katerega se zakon 
nanaša, del obalnega morja 
SFRJ v mejah SR Slovenije. 
Po mnenju predlagatelja ni 
nobene potrebe v tej določbi 
predpisovati občinske meje. 
K 11. členu: Odbor za ag- 
rarno politiko ter Odbor za 
družbenoekonomski razvoj 
Zbora združenega dela sta 
predlagala, naj se ta člen 
spremeni in dopolni tako, da 

se bo ločila vrsta ribolova 
od načina, po katerem se 
določeni ribolov opravlja. De- 
finiranje gospodarskega ribo- 
lova po obeh kriterijih hkra- 
ti po mnenju odborov ne 
prispeva jasnosti opredelitve. 
Predlagatelj navedene pri- 
pombe ni upošteval. Kaj je 
gospodarski ribolov (ribolov, 
katerega namen je pridobi- 
vanje dohodka), je določeno 
v drugem odstavku 9. člena, 
za razliko od športnega ri- 
bolova. 

V 11. členu so omenjeni 
le načini oziroma obseg ga 
spodarskega ribolova, šport- 
ni ribolov obsega poseben 
način lova ter sredstva, s 
katerimi se lahko opravlja. 
Mejo med tema dvema vr- 
stama ribolova bodo določi- 
li izvršilni predpisi, ki oodo 
določili, s katerimi vrstami 
ribolova iz 11. člena se je 
možno ukvarjati športno. 

K 14. členu: Pripombo Od- 
bora za agrarno politiko in 
Odbora za družbenoekonom- 
ski razvoj Zbora združenega 
dela k 14. členu je predla 
gatelj upošteval. 

K 26. členu: Na zasedanju 
Zbora združenega dela je bi- 
lo predlagano, da bi kazalo 
dopolniti določbo tega člena 
tako, da se ne bi zakonska 
določba upoštevala pri lovu 
z mrežo plavarico in mrežo 
za globinski lov — pri go- 
spodarsko pomembnih ribah 
in drugih morskih živalih. 
Pri navedenem ulovu namreč 
ni mogoče klasificirati rib po 
velikosti. Ulov je masoven, 
po več ton, in ko se riba 
izvleče na ladjo, je že mrtva. 
Ce bi jo vrgli nazaj v morje, 
bi s tem povzročili gospo- 
darsko škodo. Ribolov z na- 
vedenimi mrežami po mne- 
nju delegata ne ogroža ne- 
varnosti nedoraslih rib in 
drugih morskih živali, zato 
predlaga, naj se za prvim 
odstavkom doda nov drugi 
odstavek: »Izjemoma se ne 
upošteva 3. točka pri lovu 
na gospodarsko pomembne 
ribe in druge morske živali 
njihove velikosti, z mrežo 
plavarico in mrežo za glo- 
binski lov.« 

Predlagatelj pripombe ni 
upošteval, ker je to vpraša- 
nje možno urediti že v do- 
sedanji 3. točki tega člena 
Izvršilni predpis bo omogo 
čal predlagano rešitev (z do 
ločitvijo velikosti očes v po 
sameznih vrstah mrež, torej 

tudi plavarlc in mrež za glo- 
binski ribolov). 

K 31. členu: Zakonodajno- 
pravna komisija je predlaga- 
la jasnejšo opredelitev poj- 
ma »potapljaški aparat«. 
Predlagatelj je to pripombo 
upošteval. 

K 38. členu: Zakonodajno- 
pravna komisija je predlaga 
la razmejitev pristojnosti ri 
biške inšpekcije: med občin 
ske, obalno in republiško in- 
špekcijo. 

To pripombo je predlaga- 
telj delno upošteval. Določilo 
38. člena je dopolnil v tem 
smislu, da je predvidel, ka- 
tere pristojnosti ima občin- 
ski ribiški inšpektor. Ker je 
obalni (medobčinski) inšpek- 
tor glede na določbe zakona 
o inšpekcijskih službah 
pravzaprav občinski inšpek- 
tor (več občin se dogovori 
za skupen inšpekcijski or- 
gan), bi bilo nepravilno, če 
bi pristojnosti delili med ob- 
činsko in obalno inšpekcijo. 
Pristojnosti republiške ribi- 
ške inšpekcije pa po mnenju 
predlagatelja ni potrebno na- 
vajati, ker so predvidene že 
v zakonu o inšpekcijskih 
službah. 

K 42. členu: Predlagatelj 
se je odločil za črtanje 5. 
točke tega člena glede na 
pripombo zajkonodajno-prav- 
ne komisije. 

K 50. členu: Upoštevana je 
tudi pripomba zakonodajno- 
pravne komisije, da je po- 
trebno prvi odstavek iz re- 
dakcijskih razlogov izločiti in 
prenesti v samostojen 51. 
člen. 

Izvršilni predpisi 
Po predlogu zakona dolo 

či republiški sekretar za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano pogoje in način 
opravljanja gospodarskega 
ribolova. Predpis bo določil 

zlasti način ribolova za po- 
samezne vrste rib, s tem da 
se obvaruje obstoj posamez- 
nih vrst rib. 

Po določilu predloga zako- 
na določi republiški sekretar 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano pogoje in način iz- 
vajanja športnega ribolova. 
S temi pogoji in načinom 
športnega ribolova se bo 
skušalo preprečiti čezmerno 
izkoriščanje ribjega fonda in 
obenem onemogočiti izvajati 
šport in rekreacijo čim šir- 
šemu krogu občanov. 

Občinski upravni organ, 
pristojen za morsko ribištvo, 
bo s predpisom določil viši- 
no pristojbine za športni ri- 
bolov. 

Po predlogu zakona dolo- 
či republiški sekretar za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano število in sestav 
posebne strokovne komisije 
ter program za ugotavljanje 
strokovne sposobnosti obča- 
nov, ki jo morajo izkazati 
za pridobitev dovoljenja za 
opravljanje gospodarskega 
ribolova. 

Po predlogu zakona bo re- 
publiški sekretar za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano 
predpisal vsebino in obliko 
ribiškega registra za posa- 
meznike, ki se ukvarjajo z 
gospodarskim ribolovom in 
obrazec dovoljenja za oprav- 
ljanje gospodarskega oziroma 
šoprtnega ribolova. 

Po predlogu zakona pred- 
piše republiški sekretar za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, kaj se šteje za 
ribji zarod in kaj za nedo- 
rasle ribe in druge morske 
živali v zvezi s prepovedjo 
lova. Isti organ bo določil 
tudi lovopust za posamezne 
vrste rib in velikost očes po- 
sameznih vrst mrež, kakor tu- 
di bo določil, kaj so za go- 
spodarstvo pomembne ribe. 

Predlog zakona o spremembah in do- 

polnitvah zakona o posebnem repub- 

liškem davku od prometa proizvodov 

in od plačil za storitve ter o načinu, 

po katerem občani in zasebne pravne 
osebe obračunavajo in plačujejo davek 

od prometa proizvodov in storitev 
(ESA 662) 

Ob. preučevanju možnosti 
za povečanje sredstev repu- 
blnšfeega proračuna je bilo 
ocenijeno. da bi bilo primer- 
no uvesti posebni republiški 
davek od prometa umetnih 

brezalkoholnih pijač in soda- 
vice. Poleg fiskalnih vidikov 
opravičuje tako odločitev tu- 
di dejstvo, da- se poraba 
umetnih brezalkoholnih pi- 
jač vse bolj povečuje, in to 
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brazđivomno tudi zaradi ugod- 
nega razmerja cen tovrstnih 
pijač v primerjavi s sadnimi 
sokovi in drugimi vrstami 
sadnih pijač. Ob temu tudi 
ne gre prezreti, da ostaja ve- 
lik del domače surovinske 
baze za sadne pijače pogosto 
neizkoriščen, ker je proizvod 
nja teh pijač zahtevnejša in 
dražja. 

Zvezni zakoin o obdavčenju 
proizvodov in storitev v pro- 
metu dopušča možnost ob- 
davčenja umetnih brezalko 
bolnih pijač, sodavice in mi 
neralne vode; izrecno pa so 
po zveznem aakonu temeljne 
ga in posebnega prometnega 
davika oproščeni sadni sotkovi 
ion osvežilne sadne pijače. 

Po predlogu bi se posebni 
republiški davek od prometa 
proizvodov plačeval od umet- 
nih brezalkoholnih piijač in 

sodavice. Po predlagani for- 
mulaciji nove 1. točke opom- 
be k tarifni številki I, ki pov- 
zema opredelitev proizvodov 
iz zveznega zakonia oziroma 
pravilnika k zveznemu zako- 
nu, bi se davek plačeval od 
naslednjih pijač oziroma pro- 
izvodov za izdelavo pijač: 
— osvežilnih pijač iz narav 
nih ekstratov, bistrih ali mot 
nih (Ci»ca-Cola, Pepsi-Cola, 
Canada-Dry, Tonic Water, 
Biter-Lemon, Cocta in podob 
no); 
— aromatiziranih osvežilnih 
pijač, bistrih in motnih (aro 
matizirane oranžade in limo- 
nade, izdelane iz aromatizira- 
nih sirupov); deita (limona, 
pomaranča, grape fruit); vseh 
ostalih pijač, izdelanih na os- 
novi aromatiziranih sirupov 
(Seča, umetna oranžada in 
podobno); 

— sodavice in aromatizirane 
sodavice; 
— aromatiziranih sirupov, 
razen sirupov izdelanih na 
osnovi sadnih sokov, sadnih 
koncentratov, sadja v prahu 
in sadnih baz; 
— praškov in pastil (vključno 
mutant proizvodov) za izdelavo 
brezalkoholnih pijač, ki niso 
izdelani iz naravnih sadnih 
sokov, sadja v prahu, sadnih 
baz in sadnih koncetratov 
(Fla-Vor-Aid , umetne mine- 
ralne vode in podobno). 

Davek se torej ne bi plače- 
val od sadnih napitkov, bis- 
trih motnih ali kašastih (No- 
vi dvojni C m podobno) in 
osvežilnih napitkov (negazi- 
ranih) iz sadnih baz, bistrih 
in motnih (Dvojni C, Zlati 
sok in podobno) in mineral- 
ne vode. 

Ker se prometni davek pla- 
čuje ob prodaji proizvodov 
končnemu potrošniku, to po- 
meni, da bo obdavčena vsa 
prodaja teh proizvodov v SR 
Slovniji, ne glede na to, ali 
gre za proizvode slovenskih 
proizvajalcev ali proizvajal- 
cev i z drugih republik. 

Po predlogu naj bi se po- 
sebni republiški davek pla- 
čeval po stopnji 7% od pro- 
dajne cene teh pijač. Glede 
na ceno teh proizvodov bi 
obremenitev znašala v trgo- 
vini 0,40 do 0,72 dinarjev za 
liter, v gostinstvu pa glede 
na višjo prodajno ceno us- 
trezno več. 

Po zbranih statističnih po- 
datkih o prodaji teh pijač 
ocenjujemo, da bo letos pri- 
liv davka iz tega naslova zna- 
šal okrog 20 milijonov dinar- 
jev. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 29. 9. 1976 

Onesnaženje Drave 

Edvard Marčič, delegat sku- 
pine delegatov za obrtno in 
podobne dejavnosti 4. okoli- 
ša (s sedežem v Mariboru) 
je v delegatskem vprašanju 
navedel, da je Tovarna avto- 
mobilov in motorjev Mari- 
bor med 22. in 23. majem 
1975 spustila iz svojih proiz 
vodnih prostorov večjo koli- 
čino strupenih snovi (vrtalno 
olje, ki vsebuje fenol). Za- 
radi tega je v Dravi prišlo 
do množičnega pogina rib in 
drugih živali. Strokovnjaki 
menijo, da je na tem odse- 
ku za več let onemogočeno 
življenje vsakršni vodni favni 
in flori. Ker ta primer ni 
osamljen, in ker gre za one- 
snaževanje okolja, ki ima 
lahko v bodočnosti velike 
posledice na podtalnici, ka- 
kor tudi živini, ki se napaja 
z reke, delegat sprašuje: 

— kaj namerava storiti 
Skupščina SRS, da bi se pre- 
prečilo takšne primere; 

— kako se bo ukrepalo 
proti povzročitelju v navede- 
nem primeru, to je proti 
OZD TAM in proti odgovorni 
fizični osebi. 

Namestnica predsednika 
republiškega komiteja za 
varstvo okolja Danica Bres- 
janac je posredovala tale od- 
govor: 

»1. S svojim delegatskim 

vprašanjem o ukrepih v enem 
primeru zastrupitve Drave 
odpira tov. Edvard Marčič iz 
Maribora vprašanje širšega 
pomena. Zastrupljanje voda 
je mnogo širši problem kot 
so pogini rib oziroma uniče- 
nje favne in flore v vodah, 
saj so tekoče vode vključene 
v kroženje vode na površju, 
pod površjem in v ozračju 
našega planeta. S tem se stru- 
pene snovi prenašajo v talno 
vodo, v izvire pitne vode, v 
rastline in v živa bitja sploh. 
Snovi, zaradi katerih poginja- 
jo ali obolijo ribe in drugi 
vodni organizmi, ne morejo 
biti koristne ali nenevarne 
človeku. Pogini rib so pred- 
vsem opozorila, da gre za 
naravno zastrupljanje člove- 
kovega okolja in ljudi. Z vso 
odgovornostjo je treba pre- 
prečevati takšne nesreče in z 
vso strogostjo obravnavati 
vsak primer. S stališča var- 
stva ljudi in varstva okolja 
so potrebni vsi ukrepi, tudi 
kazenski. 

2. Večkrat po nezgodah in 
uničenju ekološkega ravnotež- 
ja težko ugotovimo povzro- 
čitelje in krivce, potem pa 
prihaja tudi do pritiskov, na.j 
bi krivcev ne kaznovali in ne 
sprejemali posebnih varstve- 
nih ukrepov. Vse take neod- 
govorneže bi morali šteti kot. 

soodgovorne dejavnike in jih 
obravnavati pri sprejemanju 
ukrepov varstva in kaznova- 
nju krivcev. V tem pogledu 
so vsi organi za varstvo pra- 
vic delovnih ljudi za zaščito 
družbene skupnosti in odno- 
sov v njej ter dejavniki za 
varstvo okolja dolžni odloč- 
no ukrepati, da bi se zastru- 
pitve voda ne ponavljale več 
in da bi se njihove povzroči- 
telje ustrezno obravnavalo. 
Sodobna znanost in gospodar- 
ski dejavniki sedaj že lahko 
zagotovijo takšno tehnologijo 
in njeno obvladovanje, da bi 
lahko preprečili podobne po- 
jave zaradi neodgovornosti, 
malomarnosti in neznanja. 
Spremeniti je potrebno mar- 
sikje odnose do okolja in 
kaj več storiti tudi za vzgo- 
jo vseh odgovornih dejavni- 
kov. V prenekateri organiza. 
čiji združenega dela bi .ah- 
ko take in druge nezgode 
preprečili z boljšo organiza- 
cijo dela in z večjim redom 
oziroma disciplino, kar vse 
skupaj pomeni, da je potreb- 
no okrepiti vlogo zavestnih 
dejavnikov in da zato veči- 
noma niso potrebne nove ma- 
terialne naložbe. 

3. Po podatkih ribiške zve- 
ze Slovenije je bilo od leta 
1962 do leta 1975 registrira- 
nih 606 primerov večjih za- 
strupitev voda, s katerimi je 
bila povzročena škoda naj- 
manj 11,232.070 din. Samo Za- 
vod za ribištvo SR Slovenije 
je od leta 1973 pa do septem- 

bra meseca letos v 106 pri- 
merih poginov rib ugotavljal 
vzroke in delno obseg škod, 
ki so pri tem nastale. Naj- 
več zastrupitev je bilo v reki 
Savi, potem pa v Sori, Mir- 
ni, Paki, Savinji in Kamni- 
ški Bistrici. Savinja je taka, 
da ogroža delovanje zdravi- 
lišča v Laškem in zdravje 
ljudi. V večini primerov so 
ob zastrupitvah voda občin- 
ske in republiške inšpekcij- 
ske službe po svoje ukrepale. 
Glavni vzrok vseh teh pogi- 
nov temelji na zanemarjanju 
obstoječe zakonodaje ter na 
slabem delu odgovornih de- 
lavcev. Seveda v pogojih hi- 
trega in dostikrat neskladne- 
ga industrijskega razvoja, ki 
ni sproti zagotavljal dovolj 
možnosti tudi za učinkovito 
varstvo okolja, ni bilo izva- 
janja vseh potrebnih ukrepov, 
včasih zaradi pomanjkanja 
sredstev, dostikrat pa tudi za- 
radi neznanja in slabe ureje- 
nosti dejavnosti, pri čemer 
mislimo tako na tehnologijo 
kot organizacijo dela. 

4. Ribiške organizacije sku- 
šajo s tožbami dobiti sred- 
stva za obnovo favne in flo- 
re v zastrupljenih vodah. 
Znan je primer uničenja ži- 
vljenja v Savi od Most do 
Medvod pred dvema letoma, 
s čimer je nastala škoda sa- 
mo na ribjem stanju najmanj 
6 milijonov, din. Ribiška zve- 
za Slovenije je vložila tožbo, 
ki še do danes ni rešena. Ri- 
biška družina Kranj je za po- 



novno poribljanje voda vlo- 
žila nad 700.000 din; samo v 
Zbiljsko jezero so vložili 2,5 
tone konzumnih postrvi, za 
kar so morali ribiči zbrati 
ustrezna sredstva, medtem ko 
povzročitelji nesreče še niso 
ničesar prispevali. Naložbe ri- 
bičev se medtem razvrednoti- 
jo, celotna nesreča pa zbledi 
in navadno tudi epilog na so- 
dišču ni dovolj učinkovit, o 
čemer priča ponavljanje pri- 
merov. 

5. Delegat je zahteval po- 
jasnilo v zvezi s pomorom 
rib v Dravi. Srednjeročni 
plan vodnega gospodarstva 
in varstva okolja določa na 
osnovi dogovora, da bomo 
odpravili zastrupljanje voda 
in tudi najmanj IV. kategori- 
jo onesnaženja. V celoti pa 
naj bi se onesnaženje zmanj- 
šalo v teb letih najmanj za 
polovico Preprečiti je seveda 
treba tudi izredne zastrupit 
ve. želeli bi ob tej priložno- 
sti podčrtati, da se podobni 
primeri zastrupitev dogajajo 
tudi v ozračju, ki terjajo 
enake ukrepe. Strupi iz zra- 
ka tudi prehajajo v površin 
ske in talne vode in v rast- 
linje, zlasti pa mnogo hitreje 
in škodljiveje vplivajo na lju- 
di. Obstaja še en zelo neva- 
ren vir onesnaženja virov in 
izvirov pitne vode. To so od- 
lagališča smeti, zlasti v gra- 
moznicah in drugod, kamor 
se odložijo prav tako strupe- 
ne snovi in od koder se ke- 
mično in biološko onesnažuje 
talna in tekoča voda in 
ozračje. 

6. V zvezi s prvim delom 
delegatskega vprašanja je tre- 
ba ugotoviti, da je Skupšči- 
na SR Slovenije sprejela 
ustrezne predpise, predvsem 
zakon o vodah, ki določa vse 

vidike varstva voda. To po- 
meni, da do primerov zastru- 
pitve voda in poginov rib v 
Dravi ne prihaja zaradi neu- 
rejene zakonodaje ali po- 
manjkanja predpisov, pač pa 
zaradi njihovega neizvajanja 
in nespoštovanja v praksi. 
Vsekakor pa je treba zaostri- 
ti kaznovalno politiko in po- 
večati kazni, ki naj bodo tem 
ostrejše v primerih, ko po- 
vzročitelji še otežujejo obnav- 
ljanje ekološkega ravnotežja. 
Izkušnje kažejo, da je treba 
bolj usposobiti in preventiv 
no uporabljati inšpekcijo Kot 
družbeni nadzor in pomoč. 
Obenem želimo podčrtati, da 
vodni prispevki niso odškod- 
nine, ki bi opravičevale po 
vzročeno škodo. Odškodnine, 
ki jih morajo prispevati po- 
vzročitelji škode za zagotovi 
tev ekološkega ravnotežja in 
zdravih pogojev za življenje 
ljudi, pa tudi ne smejo biti 
opravičilo za kaznivo dejanje 
V tem pogledu se posvetuje- 
mo z ustreznimi organi, ki 
bodo še letos zaostrili odgo 
vornost in kazni. 

V zvezi z drugim delon.- 
vprašanja pa lahko delegate 
informiramo, da so ustrezni 
inšpekcijski organi ukrepali 
takoj, ko so bili na kateri 
koli način obveščeni o pogi 
nu rib, opravili so inšpekcij- 
ski ogled posledic in ugotav- 
ljali stanje, izdana je bila 
ureditvena odločba glede od- 
vajanja odplak iz nove hale 
tovarne TAM, UJV Maribor je 
zaslišala v zvezi s poginom 
rib prizadete in celotno zade 
vo predala javnemu tožilstvu 
v nadaljnji postopek. Želimo, 
da bi reševanje tega primera 
že odsevalo večjo učinkovi 

tost ustreznih organov.« 

Izvajanje štipendijske politike 

Skupina delegatov gospo- 
darskega področja 13. okoliša 
(s sedežem v Mariboru) je 
navedla v delegatskem vpra- 
šanju, da so zadnji ukrepi 
skupne komisije podpisnic sa- 
moupravnega sporazuma o 
štipendiranju negativno od- 
jeknili med študenti Univerze 
v Mariboru. Zato skupina de- 
legatov zastavlja naslednja 
vprašanja, ki naj bodo povod 
za kritično oceno izvajanja 
štipendijske politike in za to, 
da si jasno začrtamo nadalj- 
njo pot pri reševanju tega 
žgočega problema: 

»Kako je skupna komisija 
podpisnic samoupravnega 
sporazuma o štipendiranju 

samoupravno konstituirana? 
Zakaj niso prisotni študentje 
(UK ZSMS Maribor in UK 
ZSMS Ljubljana), ki se s pro- 
blemom štipendij najpogoste- 
je srečujejo? — Kako to, da 
doslej še ni prišlo do spre- 
memb samoupravnega spora- 
zuma o štipendiranju, čeprav 
stalno ugotavljamo pomanj- 
kljivosti? — Kako se izvaja 
planiranje na področju šti- 
pendiranja v SR Sloveniji? — 
Kako to, da še ni ustrezno 
urejen odnos štipenditor—šti- 
pendist?« 

Namestnik. predsednice Re- 
publiškega komiteja za vzgo- 
jo in izobraževanje Leopold 
Kejžar je posredoval nasled- 

nji odgovor: 
»Po družbenem dogovoru o 

oblikovanju in izvajanju šti- 
pendijske politike v sociali- 
stični republiki Sloveniji in 
samoupravnih sporazumih o 
štipendiranju učencev in štu- 
dentov gospodarijo z združe- 
nimi sredstvi za štipendje 
skupne komisije udeležencev 
samoupravnega sporazuma o 
štipendiranju v občinah ter 
zbor delegatov skupnih ko- 
misij v republiki. Skupne ko- 
misije v občinah so oblikova- 
ne na enak način kot zbori 
združenega dela občinskih 
skupščin, njihove naloge, pri- 
stojnosti, pravice in obvezna 
sti pa urejajo udeleženci sa- 
moupravnih sporazumov o 
štipendiranju s pravili. V vse 
komisije izvolijo svoje dele- 
gate tudi učenci in študenti. 

Po ugotovitvah skupnih ko- 
misij udeležencev v republiki 
pa delovanje teh organov v 
praksi ni povsod zadovoljivo. 
V mnogih občinah se skupne 
komisije udeležencev zelo 
redko sestajajo in o štipen- 
diranju odločajo pretežno 
strokovne službe. Celo na se- 
je skupne komisije v repub- 
liki pogosto prihajajo name- 
sto delegatov samo delavci 
strokovnih služb. Povezava s 
samoupravnimi organi v de- 
lovnih organizacijah je mar 
sikje slaba. 

Zaradi nedoslednega ures- 
ničevanja sprejetih določil in 
tudi neažurnosti služb priha- 
ja do motenj v delovanju si- 
stema, zaostankov v izpolnje- 
vanju solidarnostnih obvezno- 
sti ter zaradi tega do zaostan- 
kov v izplačevanju štipendij. 
Posebno zaskrbljujoča pa je 
tendenca, da kadrovske šti- 
pendije po številu in sred- 
stvih relativno vse bolj zao- 
stajajo, hkrati pa se poveču- 
je pritisk na štipendije iz 
združenih sredstev, kar ni v 
skladu z družbenimi prizade- 
vanji na tem področju. Po 
Dodatkih Zveze skupnosti za 
zaposlovanje v septembru 
1976 še za okoli 2000 razpisa- 
nih kadrovskih štipendij ni 
bilo interesentov, hkrati pa s 
sedanjim obsegom združenih 
sredstev ni več mogoče zago. 
tavljati štipendij za učence in 
študente, ki pri skupnih ko- 
misijah v občinah prosijo za 
štipendije iz združenih sred- 
stev. 

Nemoteno delovanje dogo- 
vorjenega štipendijskega si- 
stema je bistveno odvisno od 
doslednega uresničevanja do- 
sovorjene politike v vsaki ob- 
čini in vsaki organizaciji 

združenega dela. Udeleženci 
družbenega aoguvma ugotav- 
ljajo, da je potreono zlasti 
poostriti odgovornost skup- 
nih komisij, preveriti sestav 
in delavnost delegatov ter po 
potrebi tudi izpopolniti orga- 
niziranost organov in služb. 

Pomanjkljivosti pri uresni- 
čevanju dogovorjene politike 
pa ne izvirajo samo iz orga- 
nizacije služb in nedosledno- 
sti pri izvajanju dogovorjene 
politike v organizacijah zdru- 
ženega dela in skupnih ko- 
misij v občinah. Posamezni 
udeleženci in tudi skupne ko- 
misije v občinah so dale že 
številne predloge, naj bi tudi 
družbeni dogovor in samou- 
pravne sporazume dopolnili 
tako, da bi lahko učinkovite- 
je usmerjali štipendiranje v 
skladu s potrebami združene- 
ga dela. Že v začetku leta 
1976 je skupna komisija v re- 
publiki pozvala vse udeležen- 
ce dogovora in sporazumov, 
da pripravijo predloge za 
spremembo družbenega dogo- 
vora in samoupravnih spora- 
zumov. Te predloge in anali- 
zo trenutnega stanja bo ko- 
misija obravnavala na eni od 
prvih prihodnjih sej. Izvršni 
svet skupščine SRS se bo 
kot eden od podpisnikov do- 
govora zavzemal, da bi s spre- 
membami v dogovoru odpra- 
vili nekatere vzroke za neu- 
strezno izvajanje dogovorje- 
ne politike. Izvršni svet me- 
ni, da je zlasti potrebno tu- 
di materialno spodbujati ti- 
ste delovne organizacije in in- 
teresne skupnosti, ki nudijo 
več kadrovskih štipendij ter 
omejiti štipendiranje iz zdru- 
ženih sredstev dejansko na 
prehodno in časovno omeje- 
no obliko pomoči tisti mladi- 
ni, ki zlasti ob prehodu iz 
osnovne v srednjo šolo še ni 
uspela dobiti ustrezne ka- 
drovske štipendije. Tisti del 
mladine, ki si izbira smeri 
študija, ne glede na izražene 
družbene interese in potrebe 
združenega dela in zato za te 
smeri študija ni ustrežflih ka- 
drovskih štipendij, pa ne bi 
mogel trajno dobivati druž- 
bene pomoči za študij. Ena- 
ko naj bi veljalo tudi za ti- 
ste, ki jim je bila kadrovska 
štipendija omogočena, pa je 
po lastni odločitvi niso spre- 
jeli. To sicer ureja že seda- 
nji dogovor, vendar udeležen- 
ci niso povsod zagotovili iz- 
vajanja tega določila. 

Na vprašanja skupine dele- 
gatov pa daje izvršni svet 
skupščine SRS naslednji od- 
govor: 
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1. Skupno komisijo udele- 
žencev samoupravnega spora- 
zuma o štipendiranju v re- 
publiki v skladu s samou- 
pravnimi sporazumi sestavlja- 
jo delegati skupnih komisij v 
občinah, kjer ima vsaka ob- 
činska skupna komisija en 
glas. Glede na to, da so 
učenci in študenti zastopani 
v vseh občinskih skupnih ko- 
misijah, imajo možnost sode- 
lovanja pri odločitvah, ki jih 
skupna komisija v republiki 
sprejema po načelih delegat- 
skega sistema. V kolikor pa 
organizacije zveze mladine 
visokih šolah menijo, da ni- 
so (ustrezno predstavljene, 
lahko preko svojih delegatov 
v odboru podpisnikov druž- 
benega dogovora dajo pobu- 
do za ustrezno dopolnitev sa- 
moupravnih sporazumov. 

2. Skupna komisija udele- 
žencev samoupravnega spora- 
zuma v republiki in odbo- 
rov podpisnikov družbenega 
dogovora pripravljata obrav- 
navo predlogov udeležencev 
in analize stanja. Izvršni svet 
bo pri tem sodeloval in se 
zavzemal za izpolnitev .iogo- 
vora in sporazumov v skladu 
s temi stališči. 

Skupina delegatov prosvet- 
no-kulturnega področja 1.oko- 
liša (s sedežem v občini 
Ljubljana—Vič—Rudnik) je 
zastavila delegatsko vpraša- 
nje, kako da je bila v »Delu« 
objavljena napačna informa- 
cija o tem, kaj so menili 
skupščinski zbori o predlogu 
za izdajo in o osnutku zako- 
na o slovenski himni. 

Svetovalec v Sekretariatu 
za informacije Skupščine SR 
Slovenije, Marjan Gogala je 
prebral ta-le odgovor: »Sku- 
pina delegatov kulturno-pro- 
svetnega področja 1. okoliša, 
Ljubljana—Vič—Rudnik je 
30. 7. 1976 zastavila delegat- 
sko vprašanje v zvezi z infor- 
macijo, objavljeno v »Delu« 
13. 7. letos pod naslovom 
»Slovenska himna že bliže«. 
Skupina delegatov namreč 
meni, da informacija ne ust- 
reza resnici, saj je v njej 
rečeno, da so s predlogom 
za izdajo in osnutkom zako 
na o slovenski himni sogla- 

S. Načrtovanje Stipendira- 
nja je predvsem sestavina na- 
črtovanja razvoja v temelj- 
nih organizacijah združenega 
dela in se izraža v ustreznem 
obsegu in strukturi kadrov- 
skega štipendiranja ter 
usmerjanju uporabe združe- 
nih sredstev. V ta namen je 
bil tudi sklenjen družbeni do- 
govor in samoupravni spora- 
zumi o štipendiranju, h ka- 
terim so pristopile vse delov- 
ne organizacije in skupnosti 
v SR Sloveniji. Le v kolikor 
bi prihajalo do bistvenih mo- 
tenj uresničevanja družbenih 
oiljev na tem področju, bi bila 
dolžnost družbenopolitičnih 
skupnosti, da dajejo pobude 
in sprejemajo ukrepe za za- 
gotovitev skladnosti štipen- 
dijske politike z razvojnimi 
predvidevanji. 

4. Odnosi med štipendisti 
in štipenditorji so v vseh pri- 
merih urejeni s pogodbami, 
štipendisti, ki izpolnjujejo 
svoje pogodbene obveznosti 
imajo možnost, da v prime- 
ru kršitev s strani štipendi- 
torja uveljavljajo izpolnjeva- 
nje pogodb z vsemi pravnimi 
sredstvi.« 

šali vsi trije zbori. Znano je, 
da je Zbor združenega dela 
sprejel le predlog za izdajo 
tega zakona, ne pa tudi os- 
nutka. Sekretariat za infor- 
macije Skupščine SR Slove- 
nije je na to napako opozo- 
ril uredništvo »Dela«, ki je na 
osnovi tega opozorila sklenilo 
netočno informacijo poprav- 
viti, tako da je zaprosilo 
predsednika komisije, ki je 
pripravljala izbor himne za 
sejo predsedstva SZDL Slo- 
venije, tov. Toneta Fajfarja 
za razgovor o tej tematiki. 
Zaradi bolezni in dopustov 
se je objava pogovora zavlek- 
la vse do sobote 25. septem- 
bra, ko je bil pogovor objav- 
ljen, hkrati pa je bilo tudi 
povedano, da Zbor združene- 
ga dela osnutka zakona o slo- 
venski himni ni sprejel. Ured- 
ništvo »Dela« meni, da je za- 
voljo tega sedaj javnost pra- 
vilno obveščena o sklepu 
Družbenopolitičnega zbora 
SR Slovenije in tega Zbora«. 

is primarne emisije, M so 
namenjena za odpravljanje 
posledic naravnih nesreč, in 
ob katerih ni bilo zagotovlje- 
nih sredstev za odpravo po- 
sledic potresa na Kozjan- 
skem. 

Namestnik republiškega se- 
kretarja za finance Drago 
Mozetič je posredoval na- 
slednji odgovor: »Letošnja 
sredstva za odpravo posle- 
dic naravnih nesreč iz virov 
primarne emisije so namenje- 
na odpravi posledic narav- 
nih nesreč (potres, poplave), 
ki so bile v letošnjem letu. 
SR Slovenija je iz skupno 

Delegat Vlado Šanea je v 
imenu skupine delegatov za 
gospodarsko področje 9. oko- 
liša (Jesenice) zastavil de- 
legatsko vprašanje, v kateri 
fazi je izdelava strokovno-teh- 
nične dokumentacije za kara- 
vanški cestni predor in kdaj 
naj bi začeli predor graditi. 

Član Izvršnega sveta in re- 
publiški sekretar za urbani- 
zem Boris Mikoš je odgo- 
voril: »Cestni predor skozi 
Karavanke je meddržavni ob- 
jekt, zato sodelujeta v pripra- 
vah za izgradnjo tega predo- 
ra Jugoslavija in Avstrija, ki 
sta pred tremi leti ustanovili 
posebno komisijo strokovnja- 
kov za proučitev projekta za 
ta cestni predor! V tej komi- 
siji je bil doslej dosežen do- 
govor o izločitvi vseh variant 
za predor z izjemo odseka 
med Jesenicam in Mojstra- 
no. V posebni podkomisiji je 
pripravljen predlog za defi- 
nitivno traso predora, o ka- 
terem bo predvidoma novem- 
bra letos razpravljala jugo- 
slovansko-avstrijska (komisi- 
ja. To bo omogočilo spro- 
stitve določenih urbanistič- 
nih rezervatov, namenjenih za 
cesto zahodno od Jesenic pro- 
ti Ratečam. 

Jugoslovanska stran — v 
njenem imenu Republiška 
skupnost za ceste — inten- 
zivno dela na izdelavi pod- 
lag za razpis izdelave idej- 
nega projekta. Ker na av- 
strijski strani še ni rešeno 
vprašanje financiranja izdela- 
ve projekta, so priprave za 
hitrejše projektiranje v zao- 
stanku glede na naše načr- 
te. Kot je znano je cestni 
predor skozi Karavanke za- 
jet v petletnem planu naše- 
ga cestnega gospodarstva, 
vključen pa je tudi v spo- 

odobrenih sredstev prejela 
250 milijonov dinarjev za od- 
pravo posledic potresa v Po- 
sočju. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je predlagal adruže- 
nju poslovnih bank, da vse 
poslovne banke na območju 
SR Slovenije sklenejo dogo- 
vor o združevanju sredstev 
za dajanje potrošniških kre- 
ditov za odpravo posledic po- 
tresa v Posočju in na Kozjan- 
skem, pod pogoji, ki so do- 
ločeni z odlokom zveznega 
izvršnega sveta o dajanju pot- 
rošniških posojil za odpravo 
posledic naravnih nesreč.« 

razumno dogovorjeni plan re- 
publiških cestnih prioritet ▼ 
Jugoslaviji. V Jugoslaviji 
podvzemamo tudi številne 
korake, da se uredi financi- 
ranje tega velikega projekta, 
ki je širšega evropskega po- 
mena. 

Začetek gradnje je nepo- 
sredno odvisen od napredka 
projektantskih del, ki so ve- 
zana na obsežna pripravljal- 
na dela in od pravočasno 
gospodarsko sprejemljive re- 
šitve financiranja gradnje. K 
PROJEKTIRANJU NI MOGO- 
ČE PRISTOPITI LOČENO 
samo v eni od obeh držav. 

Z avstrijsko stranjo je do- 
seženo načelno soglasje, da 
se bo jugoslovansko-avstrij- 
ska komisija strokovnjakov 
za proučitev projekta cestne- 
ga predora skozi Karavanke 
ponovno sestala po več kar 
kor dveh letih v novembru 
letos. Na tem zasedanju bo- 
mo v obravnavo predložili 
določitev dokončnega poteka 
trase predora, podrobno op- 
redelitev projektne naloge in 
predlog za izdelavo idejne- 
ga projekta in modalitete fi- 
nanciranja gradnje poleg 
drugih vprašanj, ki jih mo- 
ramo obravnavati na skupni 
komisiji. Od dogovorov na 
tem zasedanju in pripravlje- 
nosti republike Avstrije, da 
temu pomembnemu projeiktu, 
ki odpira nove možnosti v 
povezavi med velikimi tržiSčl 
bližnjega vzhoda in indu- 
strijskih predelov zahodne 
Evrope, da v svojih razvoj- 
nih načrtih pomembnejše 
mesto, je v tem trenutku ze- 
lo veliko odvisno, kdaj bo. 
mo pričeli z gradnjo predo- 
ra skozi Karavanke.« 

Nadaljevanje rta str. 31 

Iz emisije le sredstva za odpravo 

posledic letošnjih naravnih nesreč 

Delegat inž. Viktor Hrast- šah je zastavil delegatsko 
nik iz občine Šmarje pri Jel- vprašanje v zvezi s sredstvi 

Popravek časopisne informacije o no- 
vi himni 

Kdaj gradnja predora 

skozi Karavanke? 
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■z Skupščine SFRJ 

\ NOVI PREDPISI 

Ohraniti naravne vrednote človekovega okolja 

# S skupnim delovanjem organov federacije, republik in pokrajin bo zagotovljeno 
kompleksno in učinkovitejše varstvo za zboljševanje človekovega okolja 

# Z razvojnimi, prostorskimi in urbanističnimi plani je treba zagotoviti pogoje za 
ohranitev vrednot človekovega okolja v skladu s predpisi o varstvu 

# Objekte, naprave ali dejavnosti, ki bi utegnile ogrožati človekovo okolje, se ne sme 
namestiti, graditi ali dati v obratovanje, dokler se ne ugotovi, da so izpolnjeni 
predpisani pogoji o varstvu 

9 Vsi tisti, ki onesnažujejo ali na drug način zmanjšujejo vrednote človekovega okolja, 
bodo odgovorni za povzročeno škodo tako, kot se določi z republiškimi in pokrajin- 
skimi zakoni 

Spričo urbanizacije m in- 
dustrializacije družbe je vse 
več pojavov ogrožanja člove- 
kovega okolja (nehigienska 
nasmija, nečista tehnologija, 
zasičen promet, degradirana 
narava), zato je čedalje bolj 
potrebno popolno varstvo 
človekovega okolja pred te- 
mi nemarnostmi. Zavoljo tega 
je Zvezni izvršni svet pri- 
pravil Predtog za izdajo za- 
kona o varstvu in izbolijša- 
vanju človeškega okolja, z 
Osnutkom zakona (AS 23) 
ter ga poslal Skupščini SFRJ 
v obravnavo in sprejetje. Za 
sprejetje tega zakona je pri- 
stojen Zvezni zbor Skupšči- 
ne SFRJ. 

S tem zakonom naj bi do- 
segli ohranitev naravnih in z 
delom pridobljenih vrednot 
človekovega okolja, zagotav- 
ljanje ugodnejših pogojev za 
življenje in delo prebivalstva 
ter vključitev Jugoslavije kot 

celote v svetovni sistem kon- 
trole človekovega okolja. 

CELOVIT SISTEM 
VARSTVA 

V Osnutku zakona se ~na 
kakovostno nov način rešuje 
problematiko varstva člove 
novega okolja, zagotavlja več- 
jo družbeno učinkovitost in 
potrjuje družbeni značaj tega 
varstva; slednje obsega v ce- 
loti vse pojave ogrožanja 
človekovega okolja ne glede 
na to, od kod izvira in kak- 
šne narave so, namesto dose- 
danjega pretežno delnega 
varstva pred posameznimi 
povzročitelji onesnaževanja. 

Zdaj je varstvo človekove- 
ga okolja pri nas pretežno v 
pristojnosti republik in po- 
krajin. Toda z izoliranimi uk 
repi posameznih družbenopo- 
litičnih skupnosti ga ni mo- 
goče učinkovito izvajati, tem- 
več se kaže potreba, da se 

celovit sistem varstva člove- 
kovega okolja izpopolni z 
izdajo zveznega zakona in da 
se ga tako enotno uredi. 
Človekoljubna pomoč 

SPLOŠNI UKREPI ZA 
VARSTVO ČLOVEKO- 
VEGA OKOLJA 

Besedilo Osnutka zakona 
izhaja iz tega, da varstvo 
človekovega okolja ni mogoče 
zagotoviti samo s tem, da se 
preprečuje posledice, marveč 
je treba odpravljati tudi 
vzroke. Za prakso to pomeni, 
da je treba pravočasno uk- 
repati, dla se prepreči ogro- 
žanje človekovega okolja. Za- 
voljo tega je v Osnutku za 
kona poudarjeno preventiv 
no varstvo kot eden važnih 
splošnih ukrepov varstva člo 
vekovega okolja. 

Med splošnimi ukrepi za 
varstVo človekovega okolja je 
v Osnutku določeno, da se 
mora z razvojnimi, prostor 
skimi in urbanističnimi plani, 
vodnogospodarskimi, promet- 
nimi in energetskimi osnova- 
mi in plani kakor tudi s teh- 
nično dokumentacijo za gra- 
ditev objekta zagotoviti po- 

goje za ohranitev vrednot 
človekovega okolja v skladu 
s predpisi o varstvu. Takšni 
plani morajo vsebovati določ" 
be, tehnična dokumentacija 
za izgradnjo objekta pa ele- 
borat, s katerim se nalaga 
uporabo predpisov o varstvu 
in izboljšanju človekovega 
okolja. 

Objektov, naprav ali dejav- 
nosti, ki bi utegnile ogroziti 
človekovo okolje, se ne sme 
namestiti, graditi ali dati v 
obratovanje, dokler se ne 
ugotovi, dia so izpolnjene 
predpisane zahteve glede 
varstva. V aktu, s katerim se 
odobri lokacijo ali izgradnjo 
objekta, mora biti osnova za 
varstvo in zboljševanje člo- 
vekovega okolja. 

Tudi takšnih proizvodov ki 
bi utegniii ogroziti človekovo 
okolje, kakršni so prometna 
sredstva, peči in kotli za og- 
revanje, stroji, detergenti in 
drugo, se ne sme proizvajati 
ali dajati v promet, če ne 
ustrezajo predpisanim zahte- 
vam glede varstva. 

Dalje, Osnutek zakona dolo- 
ča, da so objekti, naprave aili 
dejavnosti, ki ogrožajo ali bi 
utegnile ogrožati človekovo 

OSNUTEK ZAKONA O VARSTVU IN IZBOLJŠE- 
VANJU ČLOVEKOVEGA OKOLJA — AS 23 
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okolje, zavezani kontroli in 
registraciji, ki se jo izvaja 
vsako drugo leto, lahko pa se 
jo izvede, ko se s tehničnim 
pregledom ugotovi, da ti ob- 
jekti ustrezajo predpisanim 
zahtevam. To se nanaša na 
rafinerije nafte, kemično 
industrijo, industrijo celulo- 
ze in papirja, industrijo ce- 
menta, črno in barvno me- 
talurgijo, energetske objekte, 
jedrske naprave, ladjedelni 
ce, železniška vozlišča in že- 
lezniške postaje. 

EKONOMSKI INSTRU- 
MENT VARSTVA 

V politiki ohranitve in iz- 
boljševanja človekovega okol- 
ja se uvaja ekonomski inst- 
rument. Vsi tisti, ki onesna- 
žujejo ali kako drugače 
zmanjšujejo vrednost narav- 
nih virov in vrednot človeko- 
vega okolja, morajo namreč 
odgovarjati za škodo, ki jo 
povzročijo, in sicer tako, kot 
določi republiški in pokrajin- 
ski zakon. 

Za področje človekovega 
okolja so določeni ukrepi in 

normativi, za kate*re je bilo v 
poprejšnih konzultacijah z 
rejpublilkami in pokrajinami 
ocenjeno, da so pomembni za 
vso državo. 

V Osnutku zakona se pred- 
pisuje, da se površinskih in 
podzemskih voda ter vode 
obalnega morja ne sme ones- 
naževati z raznimi odpadki, 
z odpadnimi vodami in z 
drugimi nevarnimi snovmi ter 
odpadki v količinah ali kon- 
centracijah. ki so večje od 
dovoljenih. Luke morajo ime 
ti predpisane napnave za 
prevzem škodljivih snovi z 
ladij. 

V pitni vodi, v vodi za pre- 
delavo živili in v mineralnih 
vodah ne sme biti za življen- 
je in zdravje škodljivih snovi 
v večji količini kot je predpi- 
sana, prav tako se tudi zrak 
ne sme onesnaževati s snov; 
mi, ki so škodljive za življen- 
je. 

Kmetijskih zemljišč ter ze- 
mljišč na morski, jezerski 
in rečni obali se ne sme og- 
rožati s škodljivimi snovmi 
v večjih količinah kot so do- 

voljene, zemljskega in žival- 
skega sveta pa se ne sme 
uporabljati tako, da bi se 
ogrožalo naravno ravnovesje 
m njihov obnovitveni ciklus. 

Odpadki od industrijskih 
proizvodov, zlasti še takšni, 
ki se ne razgrajujejo in so 
škodljivi za človekovo okolje, 
so zavezani predpisanemu po. 
stopku. 

Gospodarskih', gradbenih m 
drugih objektov ter naprav, 
ki bi utegnile ogroziti člove- 
kovo okolje ob naravnih in 
tehničnih katastrofah (popla- 
ve, potresi, požari, snežni pla- 
zovi, eksplozije ipd.) se ne 
sme graditi in nameščati, če 
niso poprej storjeni predpisa, 
ni ukrepi glede varstva pred 
ogrožanjem, ki bi v takšnih 
primerih utegnilo nastopiti. 

Vsi navedeni ukrepi in nor- 
mativi enotnega varstva člo- 
vekovega okolja so v osnut- 
ku opredeljeni kot minimum 
varstva, republikam, pokraji- 
nam in občinam pa je dana 
možnost, da določijo širše 
normative in ostrejše vars- 
tvene ukrepe v skladu z raz- 
merami in potrebami. 

KAZENSKE DOLOČBE 

V Osnutku zakona je dolo- 
čena kazen od treh mesecev 
do pet let zapora za tistega, 
ki ogrozi človekovo okolje in 
s tem spravi v nevarnost ži- 
vljenje ali zdravje ljudi na 
območju' dveh ali več repub- 
lik. Tako bo kaznovana urad- 
na oseba, ki z zlorabo svoje- 
ga položaja ali pooblastila 
odobri lokacijo, izgradnjo, za- 
četek obratovanja ali uporabo 
objekta ali naprave ter s tem 
spravi v nevarnost življenje 
ali' zdravje ljudi. 

V Osnutku so predvidene 
tudi stroge denarne kazni za 
gospodarski prestopek orga- 
nizacij združenega dela in 
drugih družbenih pravnih 
oseb, ki kršijo določbe. tega 
ziakona. Kazni se gibljejo od 
10.000 do milijon dinarjev. 
Za gospodarski prestopek se 
lahko kaznuje tudi odgovor- 
no osebo v organizaciji zdru- 
ženega dela ali v drugi dru- 
žbeni pravni osebi z denarno 
kaznijo od 1.000 do 30.000 di- 
narjev. 

Usklajevanje prakse ter predpisov o pokojninskem 

in invalidskem zavarovanju 

# Nove rešitve po ustavnih načelih 

# Družbeni dogovor se lahko uporablja, če ga sklenejo udeleženci iz vseh republik 
in pokrajin 

# Na enoten način se bo valoriziralo pokojnine 110.000 borcev NOV pred 9, IX. 1943 

# Ugodnejše pogoje za pridobitev pravice do pokojnine se lahko določi z republiškimi 
in pokrajinskimi zakoni 

# Pravica do invalidske pokojnine gre delavcu z dnem, ko dobi temeljna organizacija 
združenega dela pravnomočno odločbo s katero je ugotovljeno, da je delavec 
povsem nezmožen za delo 

V delovnih telesih Zvezne- 
ga zbora Skupščine SFRJ so 
stekle prve razprave o Osnu 
tku zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o te- 
meljnih pravicah iz pokoj- 
ninskega in invalidskega za- 
varovanja (AS 371), katerega 

predlagatelj je Zvezni izvršni 
svet. 

Ta predpis spada v tisto 
skupino sistemskih zakonov, 
ki jih je treba uskladiti z 
Ustavo SFRJ do konca leto- 
šnjega decembra. Ker pa so 
se pri izvajanju predpisov s 

tega področja v republikah 
in pokrajinah, kakor tudi v 
aktih samoupravnih interes- 
nih skupnosti pojavili neka- 
teri problemi in različne raz- 
lage določb temeljnega Zako- 
na, so v Osnutku obenem 
dane tudi rešitve, s katerimi 
se njihova razmerja usklaja 
ter se odpravlja kolizije z 
Osnutkom zakona o združe- 
nem delu. 

Vse rešitve v tem zakon- 
skem besedilu temeljijo na 
načelih, ki so uporabljena v 
veljavnih predpisih s tega 
področja, po katerih se z 

zveznim zakonom ureja le 
temeljne pravice delavcev iz 
pokojninskega in invalidske- 
ga zavarovanja in po katerih 
družbeni dogovori in samo- 
upravni sporazumi dobivajo 
pomen, ki jim gre po Usta- 
vi, hkrati pa se zagotavlja 
enoten položaj delavcev v 
pogojih enotnega jugoslovan- 
skega trga. 

Že v 1. členu novega za- 
konskega besedila je važna 
sprememba 6. člena Zakona, 
in sicer glede splošne obvez- 
nosti družbenega dogovora, 
tako da se novo, z Ustavo 

ai 

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DO- 
POLNITVAH ZAKONA O TEMELJNIH PRAVICAH 
IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZA- 
VAROVANJA — AS 371 



SFRJ usklajeno besedilo gla- 
si: 

»Posamezna vprašanja v 
zvezi s pridobivanjem in do- 
ločanjem pravic, ki jih pred- 
videva ta zakon, so lahko 
urejena z družbenim dogovo- 
rom, če ga sklenejo udeležen- 
ci iz vseh republik in obeh 
avtonomnih pokrajin«. 

Takoj nato je izrecno do- 
ločeno, da družbeni dogovor 
sklenejo zavarovalne skupno- 
sti in Zveza sindikatov. 

ŠE VEČJA SOCIALNA 
VARNOST BORCEV 

Med velikimi vprašanji, ki 
se jih ureja z Osnutkom, je 
ureditev borčevskih pokojnin 
in socialne varnosti borcev, 
ki jo jamči Ustava. V repub- 
likah in pokrajinah so do- 
slej razlagali 42. člen veljav- 
nega Zakona na dva načina. 
V nekaterih so pokojnine va- 
lorizirali glede na povprečni 
osebni dohodek, ki so ga ime- 
li delavci v Jugoslaviji v pre- 
teklem letu, zavarovalne 
skupnosti v drugih republi- 
kah pa so usklajevale pokoj- 
nine glede na povečanje živ- 
ljenjskih stroškov. Ker v po- 
sameznih letih osebni dohod- 
ki in življenjski stroški niso 
naraščali po enaki stopnji, 
so nastajale razlike v zneskih 
izplačanih borčevskih pokoj- 
nin. 

Da bi se to razliko odpra- 
vilo in da bi se izognili mo- 
žnim različnim razlagam 
omenjene zakonske določbe, 
se z novim zakonom določa, 
da se »pri odmeri pokojnine 
za borca NOV pred 9.IX. 1943 
vzame najmanj pokojninska 
osnova, ki ustreza povpreč- 
ju osebnih dohodkov delav- 
cev v Jugoslaviji v zadnjem 
letu pred letom, v katerem 
se uveljavlja pokojnina, po- 
večanem za 6 odstotkov«. 
Ocenjuje se, da se lahko na 
ta način povsem ohrani re- 
alno varstvene pokojnine 
borcev in zboljša njihov ma- 
terialni položaj. 

Po tem zakonu naj bi va- 
lorizirali pokojnine 10.000 
upokojenih borcev, in sicer 
bi garantirana pokojninska 
osnova v 1. 1976, povečana za 
6 odstotkov, znašala 3.244 
dinarjev, pokojnina pa 2.757 
dinarjev; po Osnutku zakona 
naj bi se tako valorizirane 
pokojnine začele uveljavljati 
od 1. januarja 1977. 

NOVOSTI PRI PRIDOBI- 
VANJU PRAVIC DO 
INVALIDSKE POKOJNINE 

Na novo ter v skladu z 
Zakonom o medsebojnih 

razmerjih delavcev v združe- 
nem delu se ureja tudi pra- 
vico delavcev do invalidske 
pokojnine. Po Osnutku zako- 
na gre ta pravica delavcu z 
dnem, ko dobi temeljna or- 
ganizacija združenega dela 
pravnomočno odločbo, da je 
ugotovljena njegova popolna 
nezmožnost za delo, ne pa od 
dneva, ko je invalidnost na- 
stala. Dalje, štetje zavaroval- 
ne dobe s povečanjem ne bo 
veljalo le za zavarovance na 
območju Jugoslavije, mar- 
več tudi za delavce, katerih 
delovne organizacije izvajajo 
dela v tujini, kakor tudi za 
druge jugoslovanske zavaro- 
vance, ki so zaposleni v ju- 
goslovanskih organizacijah v 
tujini. 

Ker veljavni predpisi niso 
natančni je prihajalo tudi do 
sporov med zavarovalnimi 
skupnostmi, kajti v republi- 
kah in pokrajinah so na ra- 
zlične načine šteli posamezna 
obdobja v zavarovalno dobo. 
Po Osnutku zakona naj bi to 
uredili tako, da se pri odlo- 
čanju o priznanju pravic in 
pri odaneri upravičenj iz po- 
kojninskega in invalidskega 
zavarovanja ne bi upošteva- 
lo samo prepisov tiste skup- 
nosti, ki odloča o pravici do 
pokojnine, temveč tudi pred- 
pise druge skupnosti, na ka- 
tere območju je zavarovancu 
tekla pokojninska doba. Da- 
lje, natančno se ureja mate- 
rialna razmerja med zavaro- 
valnimi skupnostmi v prime- 
rih tistih zavarovancev, ki 
jim je tekla pokojninska do- 
ba v različnih krajih države. 
Predlagano je tudi, naj se 
borčevsko dobo oziroma do- 
bo v zvezi z vojnami krije 
po načelu splošne solidarno- 
sti, tako da ne bi bremenila 
le tiste skupnosti, ki odloča 
o pravici. 

Z Osnutkom novega zakona 
se odpravlja tudi nedosled- 
nosti, ki se zdaj pojavljajo 
pri izvajanju veljavnih pred- 
pisov v zvezi z ugodnejšimi 
pogoji za pridobitev pravice 
do pokojnine pri posamez- 
nih kategorijah zavarovancev. 
Predvideno je bilo namreč, 
da se te pogoje lahko izjem- 
no določi z družbenim dogo- 
vorom (enotno za vso drža- 
vo). Vendar so to vprašanje 
v republikah in v obeh po- 
krajinah različno urejali ter 
se. ocenjuje, da ni mogoče 
pričakovati sklenitve družbe- 
nega dogovora v doglednem 
času. Zato se predlaga, da 
se ugodnejše pogoje za pri- 
dobitev do pokojnine in nje- 
no odmero za posamezne 

kategorije zavarovancev lah- 
ko določi z republiškim in 
pokrajinskim zakonom. Da- 
lje, republikam in obema po- 
krajinama naj bi v bodoče 
tudi formalno dali možnost, 
da štejejo posamezna obdob- 
ja v pokojninsko dobo zava- 
rovancem drugače, kot je 
predvideno v veljavnih pred- 
pisih. Tako bi bile odpravlje- 
ne nejasnosti glede zakonito- 
sti in ustavnosti različnega 
urejanja pokojninske dobe, 

Odbor za delo, zdravstvo in 
socialno politiko Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ je 
podprl Predlog za izdajo za- 
kona o spremembah in do- 
polnitvah Zakona o temeljnih 
pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, z 
Osnutkom zakona. 

V vsestranski razpravi pa 
so delegati izrecno poudari- 
li, da je treba s predlaganimi 
spremembami in dopolnitva- 
mi izvršiti samo najnujnejše 
usklajevanje Zakona z Usta- 
vo SFRJ, pri čemer je tre- 
ba rešiti tudi odprta vpraša- 
nja, ki jih je navrgla praksa 
dosedanjega izvajanja siste- 
ma pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja. 'Pri tem 
so se delegati zavzeli za to, 
da se iz Osnutka izloči vsa 
tista vprašanja in rešitve, ki 
po svojem značaju globlje 
posegajo v bistvo veljavnega 
sistema pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja. Prav 
tako je posebna pozornost 
veljala rešitvi, kd bi utegnila 
načeti vprašanje enotnosti si- 
stema, s katerim se zagotav- 
lja v osnovi enak družbeno- 

do katerih Je prišlo v prak- 
si, vendar pa s to zakonsko 
spremembo ne bi mogli na- 
ložiti federaciji nove obve- 
znosti. 

In končno, s predloženim 
Osnutkom zakona se uvaja 
povsem novo rešitev glede 
glede ureditve matične evi- 
dence, ki mora biti enotna 
glede osnovnih podatkov, 
brez česar bi bilo nemogoče 
uveljavljati pravice na ozem- 
lju vse Jugoslavije. 

ekonomski položaj delovnih 
ljudi v vsej državi. 

Kot rešitev, ki na tak na- 
čin posega v sedanji sistem, 
je označena tista določba Os- 
nutka, po kateri se lahko z 
zakoni republik in avtonom- 
nih pokrajin inajemno za 
posamezne kategorije zava- 
rovancev določi ugodnejše 
pogoje za pridobitev pravice 
do starostne pokojnine in za 
odmero zneska pokojnine. 
Zavoljo tega je Odbor zavzel 
stališče, da je treba omenje- 
ni člen izločiti iz besedila 
Osnutka zakona še preden 
bi se njegov smisel in pomen 
vsestransko pretreslo v sko- 
rajšnjem dograjevanju pokoj- 
ninskega in ivalidskega zava- 
rovanja. 

Na seji Odbora so tudi za- 
htevali, da predlagatelj po- 
novno oceni posledice pred- 
lagane rešitve, s katero se 
republikam in avtonomnima 
pokrajinama tudi , formalno 
dopušča dosedanjo prakso, 
da priznavajo posamezna 
obdobja v pokojninsko dobo 
na drugačen način, kot je 
predvideno v veljavnih pred- 
pisih. 

PRIPOMBE ODBORA ZA DELO, ZDRAVSTVO IN 
SOCIALNO POLITIKO ZVEZNEGA ZBORA NA 
OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DO- 
POLNITVAH ZAKONA O TEMELJNIH PRAVICAH 
IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA 
ZAVAROVANJA 

Izločiti rešitve, ki posegajo 

v enotost sistema 

• Preveriti določbo, po kateri lahko repu- 
blike in pokrajini določijo posameznim 
kategorijam zavarovancev ugodnejše po- 
goje za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine 
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Popolneje določen položaj, obveznosti in naloge 

SDK 

9 Služba družbenega knjigovodstva je samostojna in neodvisna organizacija, ki oprav- 
lja zadeve posebnega družbenega pomena in ima javna pooblastila 

• Za svoje delo je SDK neposredno odgovorna Skupščini SFRJ 

• Široka pooblastila na področju kontrole pravilnosti podatkov o uporabi in upravla- 
nu družbenih sredstev ter o razpolaganju z njimi 

• SDK naj njena nova organizacijska struktura omogoči, da bo lahko uspešneje 
opravljala svoje zahtevne naloge 

Zvezni izvršni svet je po- 
slal Skupščini SFRJ v ob- 
ravnavo in sprejetje Predlog 
za izdajo zakona o Službi 
družbenega knjigovodstva, z 
Osnutkom zakona (AS 382). 
Predlagatelj ob tem poudar- 
ja, da je bil veljavni Zakon 
doslej že sedemkrat spreme- 
njen in dopolnjen ter bi za- 
konsko besedilo z nadaljnimi 
spremembami postalo nepre- 
gledno, njegova uporaba pa 
precej otežkočena. Poleg te- 
ga pa izdajo novega zakona 
narekuje tudi potreba, da se 
status in temelje delovanja 
Službe družbenega knjigo- 
vodstva kompleksno uskladi 
z ustavnimi določili. 

ZNAČAJ IN POLOŽAJ 
SDK % 

V temeljnih določbah Osnu- 
tka zakona je določeno, da 
službo družbenega knjigovod- 
stva tvorijo v republikah in 
v avtonomnih pokrajinah 
ter Služba družbenega knji- 
govodstva Jugoslavije. To po- 
meni, da obstaja več služb 
družbenega knjigovodstva, da 
pa je Služba z vidika izvrše- 
vanja svoje vloge enotna pri 
opravljanju zadev, ki so po- 
membne za vso državo. 

Osnutek zakona povzema 
ustavno določbo, po kateri je 
Služba družbenega knjigovod- 
stva samostojna organizacija, 
ki opravlja zadeve posebnega 
družbenega pomena in ima 
javna pooblastila, poleg tega 
pa je v Osnutku tudi dolo- 
čba, s katero s« popolneje 
določa značaj, status in ob- 

veznosti Službe. Tako je n. 
pr. rečeno, da je SDK neod- 
visna skupna služba organi- 
zacij združenega dela in dru- 
gih samoupravnih skupnosti 
ter družbenopolitičnih skup- 
nosti. Katere zadeve SDK 
so pomembne za vso državo, 
določa samo zvezni zakon, 
pri opravljanju teh zadev pa 
je Služba za svoje delo ne- 
posredno odgovorna Skup- 
ščini SFRJ. 

V Osnutku je, poleg tega 
da so naštete zadeve, ki jih 
Služba opravlja, predvidena 
tudi možnost, da Služba za- 
gotavlja podatke, na podlagi 
katerih dobijo delovni ljudje 
v organizacijah združenega 
dela in v drugih pravnih 
osebah, kakor tudi organi sa- 
moupravne delavske kontrole 
vpogled v materialni položaj 
ter v finančno in materialno 
poslovanje svoje ter drugih 
organizacij in sikupnosti. 

Da ne bi bilo nejasnosti 
glede pristojnosti, je določe- 
no, da sme SDK zbirati po- 
datke od uporabnikov druž- 
benih sredstev samo na pod- 
lagi svojih zakonskih poobla- 
stil. 

Zelo važno načelo v Osnut- 
ku je, da je Služba pri svo- 
jem delu neodvisna. S tem 
so dani pogoji za objektivno 
delo Službe, za pravilno in 
objektivno uporabo predpi- 
sov kakor tudi za prepreče- 
vanje morebitnih pritiskov 
na delavce SDK, da bi sto- 
rili nezakonita dejanja, za 
katera se kazensko ali kako 
drugače odgovarja. 

SDK je za svoje delo nepo- 

sredno odgovorna Skupščini 
SFRJ, zato je mora predloži- 
ti letno poročilo, na zahtevo 
Skupščine SFRJ pa tudi po- 
ročilo o izvrševanju posame- 
znih nalog. 

NOVE OBVEZNOSTI 
SDK 

Obveznosti in odgovornost 
Službe, ki izvirajo iz Osnut- 
ka zakona o združenem delu, 
so podrobno razčlenjene. To 
se med drugim nanaša na 
obveznost Službe, da na pod- 
lagi podatkov iz zaključnih 
računov in iz periodičnih ob- 
računov obdeluje in objavlja 
pokazovalce, s katerimi de- 
lavci izkazujejo rezultate 
svojega dela in poslovanja 
temeljne organizacije ter jih 
primerjajo z ustreznimi prej- 
šnjimi obdobji in s planom, 
kakor tudi z rezultati, ki jih 
dosežejo druge temeljne orga- 
nizacije iste ali sorodne de- 
javnosti. 

V sklopu teh in podobnih 
dolžnosti (evidenca in infor- 
miranje o uporabi in uprav- 
ljanju družbenih sredstev ter 
o razpolaganju z njimi) je 
odmerjeno posebno mesto 
institutu izdajanja predpisov, 
s katerimi se podrobneje do- 
loči, kako se določa pokazo- 
valce rezultatov dela in poslo- 
vanja temeljnih organizacij 
združenega dela in njihovih 
skupin. Služba izda takšen 
predpis potem, ko dobi mne- 
nje Zveze sindikatov Jugosla- 
vije in Gospodarske zbornice 
Jugoslavije. 

V primerjavi z veljavnim 
Zakonom pomeni posebno 
novost določba, da bo Služ- 
ba poslala — na zahtevo upo- 
rabnika informacij in analiz 
— svojega predstavnika na 
sejo, na kateri bo to gradivo 
obravnavano. Tako naj bi 
Služba pripomogla, d« bi se 

bolj dojelo vprašanja, ki se 
jih obdeluje. 

I 
SODELOVANJE SDK S 
SAMOUPRAVNO 
DELAVSKO KONTROLO 

V Osnutku zakona so na- 
drobneje razčlenjene določ- 
be, ki se tičejo dejavnosti Slu- 
žbe na področju kontrole 
pravilnosti podatkov o raz- 
polaganju z družbenimi sred- 
stvi in o drugih zadevah, ki 
so določene z zakonom. Med 
drugim je predvideno, da s« 
kontrola nanaša tudi na pra- 
vilnost podatkov o razpolaga- 
nju z deviznimi sredstvi, če 
je to nujno, da bi se dobilo 
celovit vpogled v razpolaga- 
nje z družbenimi sredstvi pri 
določenih uporabnikih. 

Novost so tudi določbe, ki 
določajo, da mora Služba pri 
opravljanju zadev kontrole 
sodelovati s samoupravno de- 
lavsko kontrolo in z organi 
upravljanja uporabnikov, in 
jih obveščati o svojih ugoto- 
vitvah. 

Služba je dobila še eno no- 
vo pooblastilo — da kontro- 
lira pravilnost, ažurnost in 
zakonitost vodenja knjigovod- 
skih evidenc, s katerimi se 
zagotavlja pravilnost podat- 
kov, in sicer zavoljo objek- 
tivne j šega in popolnejšega in- 
formiranja. 

V sklopu svojih funkcij, ki 
so določene, Služba opravlja 
— kot rečeno — ekonomsiko- 
finančno revizijo (primeri, 
ko je Služba dolžna opraviti 
revizijo, so podrobno nave- 
deni). 

Pri zadevah plačilnega pro- 
meta je pomembna novost do- 
ločba, ki se nanaša na tako 
imenovano »dvojno pokritje«. 
Gre za to, da se ne bi več 
umaknilo naloga uporabnika 
družbenih sredstev, če banka 
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nima dovolj sredstev, na ra- 
čunu za kreditno poslovanje. 
Predvideno je, da se v takem 
primeru uporabi sredstva re- 
zervnega sklada zadevne ban- 
ke. V zvezi s tem je poudar- 
jeno, da je takšna rešitev v 
slkladu z novim položajem 
bank in z odgovornostjo or- 
ganizacij združenega dela za 
bančno poslovanje. 

SPREMEMBE 
ORGANIZACIJSKE 
STRUKTURE 

Osnutek zakona ureja po- 
leg nalog, pristojnosti in sta- 
tusa SDK tudi temelje njene 
organizacijske strukture. Ta- 
ko generalnega direktorja 

Iz analiz, ki se nanašajo 
na poslovanje samoupravnih 
interesnih skupnosti na pod- 
ročju izobraževanja, znanosti, 
kulture, zdravstva, socialnega 
in otroškega varstva, je raz 
vidno, da imajo te skupnos- 
ti težave glede pravočasnega 
poravnavanja obveznosti s 
strani republiških, pokrajin- 
skih in občinskih proračunov 
ter glede možnosti najeman- 
ja bančnih kreditov, če jim 
dohodki pritekajo neenako 
merno. Zato samoupravne in- 
teresne skupnosti ne morejo 
redno izpolnjevati svojih ob- 
veznosti do organizacij zdru- 
ženega dela, katere financira- 
jo s svojimi prihranki, kar 
povzroča tem organizacijam 

Službe imenuje in razrešuje 
Skupščina SFRJ, Svet službe, 
v katerem so poleg generalne- 
ga direktorja in predstojnikov 
služb v republikah in pokra- 
jinah še po en predstavnik 
Predsedstva Zveze sindikatov 
Jugoslavije in Izvršnega od- 
bora Gospodarske zbornice 
Jugoslavije, pa mora prerasti 
v družbeni organ, in uspeš- 
neje opravljati svoje zahtev- 
ne naloge. 

V prehodnih in končnih 
določbah Osnutka zakona je 
predpisano, da mora Služiba 
družbenega knjigovodstva Ju- 
goslavije v šestih mesecih od 
dneva, ko bo zakon začel vel- 
jati, uskladiti svoj Statut z 
določbami zakona. 

precejšnje materialne proole- 
me in težave pri poslovanju. 

Da bi se te težave odpravi- 
lo, je Zvieani izvršni svet 
predlagal, naj se veljavni Za. 
kon o sredstvih rezerv dopol- 
ni, ter Osnutek dopolnitev 
tega aaikona poslal v obrav- 
navo Skupščini SFRJ. Za 
sprejetje tega zakonskega 
predpisa je pristojen Zbor re 
publdlk in pokrajin. 

V Osnutku zafcona o dopol- 
nitvah Zakona o sredstvih re- 
zerv je določeno, dla lahko 
samoupravne interesne sku 
pnosti, temeljne organizaci- 
je združenega dela in dalov- 
vne skupnosti na področju 
izobraževanja, znanosti, kul- 
ture, zdraivstva, socialnega iin 

otroškega varstva združujejo 
sredstva rezerv v sredstva 
skupnih rezerv. Sredstvla 
skupnih rezerv se uporablja 
za kritje izgub in zagotavlja- 
nje likvidnosti samoupravnih 
skupnosti in organizacij zdru- 
ženega dela na področju izo- 
braževanja, znanosti, kulture, 
zdravstva in socialnega var- 
stva. 

Predlagana zakonska reši- 
tev temelji na načelu solidar. 
nosti delavcev v temeljnih or- 
ganizacijah združenega dela, 
kadar posluje določena te- 
meljna organizacija združene- 
ga dela in dela z izgubo, 

Vse radijske zveze v Jugo- 
slaviji se kontrolira iz šti- 
rih kontrolno-merilnih cen 
trov, ki so v Beogradu, Sko- 
pju, Baru in Reki. Ti centri 
zagotavljajo nemoteno delo- 
vanje radijskih zvez in va- 
rujejo radijske zveze v Jugo- 
slaviji pred motnjami tujih 
radijskih postaj. 

Po analizi sedanjega stanja 
glede planiranja frekvenc in 
kontrole radijskih postaj 
je prišlo do sklepa, da je 
treba poleg štirih obstoječih 
kontrolno-merilnih centfov 
in petega, ki se ga. gradi na 
ozemlju SR Slovenije, zgra 
diti še center v SR Bosni in 
Hercegovini. 

Dalje, zavoljo boljše kon- 
. t.role radijskih zvez v Jugo- 

slaviji je določeno več tako 
imenovanih referentnih mest 

in na načelu solidarnega za- 
gotavljanja sredstev skupnih 
rezerv samoupravnih interes, 
nih skupnosti, temeljnih or- 
ganizacij združenega dela in 
delovnih skupnosti na pod- 
ročju družbenh služb. 

Z oblikovanjem -sredstev 
skupnih rezerv bo mogoče 
odpraviti gmotne težave sa- 
moupravnih interesnih sku- 
pnosti in organizacij združe- 
nega dela in otroškega varst- 
va. S tem se odpirajo mož- 
nosti za dosledno uveljaivitev 
svobodne menjave dela v sa- 
moupravnih interesnih sku- 
pnostih. 

(34) širom po državi, s ka- 
terih se izvaja določeno kon- 
trolo. Pravzaprav se s pomo- 
čjo posebnih naprav in in- 
strumentov registrira vse, 
kar je slišati na teh mestih, 
na katerih frekvencah, nada- 
lje se ugotavlja, ali signali iz- 
virajo iz radijskih postaj, ki 
imajo dovoljenje za delo, ali 
koga motijo ali ne. 

Poleg tega, da je treba 
zgraditi še en kontrolno-me- 
rilni center, je treba nabaviti 
tudi moderno sodobno op- 
remo za obstoječe centre. 
Treba je tudi dopolnilno po- 
sodobiti centre v Beogradu, 
Skopju in Reki, center v Ba- 
ra pa je treba opremiti sko- 
raj povsem z novo opremo. 
Poleg tega je treba končati 
gradnjo kontrolno-merilnega 
centra v Ljutomeru in ga op- 
remiti s kompletno opremo. 

OSNUTEK ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA 
O SREDSTVIH REZERV — AS 389 

OSNUTEK ZAKONA O PROGRAMU RAZVOJA IN 
MODERNIZACIJE DEL NA PLANIRANJU FREK- 
VENC IN KONTROLE RADIJSKIH ZVEZ V OB- 
DOBJU OD L. 1977 DO 1980 

Združevanje sredstev 

skupnih rezerv 

v družbenih službah 

# Z dopolnitvijo veljavnega Zakona se 
omogoča oblikovanje sredstev skupnih 
rezerv samoupravnih interesnih skupno- 
sti, temeljnih organizacij združenega de- 
la in delovnih skupnosti na področju 
družbenih služb 

$ Odpirajo se širše možnosti za dosled- 
nejšo uveljavitev s vobdne menjave de- 
la v samoupravnih interesnih skupnostih 

Modernizira se kontrola 

radijskih zvez   

• Za realizacijo programa razvoja in mo- 
dernizacije del na planiranju frekvenc in 
kontrole radijskih zvez v obdobju od le- 
ta 1977 do 1980 je treba zagotoviti v pro- 
računu federacije 73,8 milijona dinarjev 

i Moderniziralo se bo štiri obstoječe kon- 
trolno-merilne centre, dokončalo grad- 
njo centra v Ljutomeru in zgradilo nov 
center v SR Bosni in Hercegovini 
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Kompletna oprema za en 
kontrolno-merilni center ve- 
lja okrog 10 milijonov dinar- 
jev. 

Da bi rešili vprašanje mo- 
dernizacije dela teh centrov 
ter vrsto drugih vprašanj, je 
Zvezni izvršni svet pripravil 
Predlog za izdajo zakona o 
programu razvoja in moder- 
nizacije del na planiranju 
frekvenc in kontrole radij- 
skih zvez v obdobju od 1. 

1977 do 1980, z Osnutkom za- 
kona, ter ga poslal v obrav- 
navo Skupščini SFRJ. Za iz- 
dajo tega zakonskega pred- 
pisa je pristojen Zvezni zbor. 

V Osnutku je precizirano, 
da se bo v proračunu fede- 
racije zagotovilo sredstva v 
znesku 73,837.850 dinarjev za 
nabavo opreme, izgradnjo 
gradbenih objektov in druge 
potrebe v zvezi z izvajanjem 
začrtanega razvojnega pro- 

grama za obdobje od 1. 1977 
do 1980. 

Izvajanje programa je za- 
upano Zvezni upravi za ra- 
dijske zveze, ki mora o iz- 
vajanju le-tega in o porabi 
sredstev vsako leto poročati 
Skupščini SFRJ. 

V program razvoja in mo- 
dernizacije so predvidena tista 
deda in nabave tiste opreme, 
ki so v tem trenutku videti 
neizogibno potrebna, da bi 

lahko Zvezna uprava za ra- 
dijske zveze opravljala svoje 
naloge, število kontrolno-me- 
rilnih centrov, njihova opre- 
mljenost in strokovni kader, 
ki ga ima Uprava, ne zado- 
stujejo, da bi zagotovili po- 
polno nadzorstvo nad radij- 
skimi zvezami, zato je v pre- 
cej obsežnem programu de- 
la in modernizacije predvide- 
no, da bodo te pomanjkljivo- 
sti odpravljene. 

MEDNARODNE POGODBE 

Jugoslavija - članica 

Interameriške banke 

• Spremenjena pogodba o ustanovitvi In- 
terameriške banke za razvoj omogoča, 
da se včlanijo tudi države iz drugih regij 

• Z včlanitvijo v Banko se bodo Jugoslaviji 
odprle širše možnosti v zvezi s tržišči 
latinskoameriških držav 

(i Kot nova članica Banke bo morala Jugo- 
slavija vpisati delnice v vrednosti pet 
milijonov dolarjev 

Interameriška banka za ra- 
zvoj, ki je bila ustanovljena 
1. 1959, je bila prvotno zami- 
šljena kot strogo regionalna 
organizacija, tako da je bilo 
članstvo omejeno na držaive, ki 
so članice Organizacije ame- 
riških držav. V pogodbi o 
ustanovitvi Banike je poudar- 
jeno, cia je njen namen pripo- 
moči k pospeševanju ekonom- 
skega razvoja tako posamez- 
nih držav članic, kakor tudi 
pospeševanju njihovega sku- 
pnega razvoja, ter usmerjati 
njihovo razvojno politiko ta- 
ko, da bi bila njihova gospo- 
darstva bolj komplementar- 
na. 

Predvsem zato, dia bi pri- 
tegnila nov, dodaten kapitai- 
pa je začela Banka v zadnjih 
letih iskati možnosti za raz- 
širitev članstva. V ta namen 

so bile v februarju L 1972 spre- 
jete dopolnitve Pogodbe o 
ustanovitvi Banke, s katerimi 
je bila dana možnost, da pri- 
stopijo v članstvo, Kanadi in 
drugim državam članicam 
Mednarodnega monetarnega 
sklada ter Švici. 

Ko so 17. decembra 1974 
Interameriška banka za raz- 
voj in 12 neregionalnih dr- 
žav, med njimi tudi Jugosla- 
vija, podpisale Madridsko de- 
klaracijo, so se neregional- 
ne države zavezale, da bodo 
od svojih pristojnih oblasti 
zahtevale potrebne ukrepe za 
včlanitev v Banko. Spremen- 
jena in dopolnjena Pogodba 
o ustanovitvi Banke, ki velja 
od 1. junija 1976, omogoča, 
da se včlanijo neregionalne 
države. 

Glede na to je Zvezni izvr- 

šni svet poslai Skupščini 
SFRJ Predlog zakona o ratifi- 
kaciji Pogodbe o ustanoivitvi 
Interameriške Banke za raz- 
voj. Za sprejetje tega zakona 
sta enakopravno pristojna 
oba zbora Skupščine SFRJ. 

V besedilu dopolnjene in 
spremenjene Pogodbe je pou- 
darjeno, da med neregional- 
nim in regionalnim člans- 
tvom Banke ni nikakršne raz- 
like. 

ČLANSTVO 
JUGOSLAVIJE 

S pridobitvijo statusa nere- 
gionailne članice Interameriš- 
ke banke za razvoj se bodo 
Jugoslaviji odprle široke mo- 
žnosti na tržišču držav Uatin- 
ske Amerike, ki dobivajo od 
nje posojila. Dvostranskemu 
sodelovanju z državami te 
regije se bo s posredovanjem 
najpomembnejše razvojne re- 
gionalne finančne ustanove 
tega področja pridružil še ve- 
liko širši vidik večstranskega 
sodelovanja. 

Jugoslavija, ki Je tudi sama 
airžavla v razvoju, v skladu s 
svojo neuvrščeno politiko in 
posebnim interesom, da raz- 
širi in poveča gospodarsko 
sodelovanje z dTžavami v raz- 
voju iz Latinske Amerike, ve- 

liko pričakuje od svojega pri- 
stopa v članstvo Interameriš- 
ke banike za razvoj. 

Na podlagi pogodbenih do- 
ločb bo morala Jugoslavija 
kot nova članica Banke vpi- 
sati 419 delnic kot interregi- 
onalni kapital v znesku 5 mi- 
lionov dolarjev. Od tega mo- 
ra plačati 69 delnic v dinar- 
ski protivrednosti, 350 delnic 
pa samo vpisati, vplačati pa 
le, če bo Banka to zahtevala 
(prav tako v dinarski proti- 
vrednosti). 

Zvezni izvršni svet je glede 
na funkcije, ki j to ima po Us. 
tavi federacija v zvezi s pos- 
peševanjem in spodbujanjem 
sodelovanja z državami v ra- 
zvoju, sklenil, da naj bodo 
sredlsitva za jugoslovanski de- 
lež v interregionalnem kapi- 
talu Interameriške banke za 
razvoj ter jugoslovanski pri- 
spevek v bančni sklad zago- 
tovljena v proračunu federa- 
cije. V proračunu federacije 
za 1. 1976 so zagotovljena di- 
narska sredstva za protivred- 
nost 1,962.318 dolarjev, kar je 
le za vplačilo prvega obroka 
jugoslovanske obvznosti. 
Zagotovitev sredsteiv za vpla. 
čilo obrokov v naslednjih 
letih bodo določali proračuni 
federacije za ta leta. 

PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE 
O USTANOVITVI INTERAMERIŠKE BANKE ZA 
RAZVOJ — AS 383 

SPREJEMAMO NAROČILA ZA: 

SOD1SCA ZDRUŽENEGA DELA - zvezni in repub- 
liški zakon o sodiščih združenega dela z uvodnimi po- 
jasnili. Sodišča odločajo o sporih iz druSbeno-ekonom- 
skih in samoupravnih razmerij, ki iih konkretno določa 
ustava ali ki izhajajo iz posameznih zakonov (koristi 
tuiranje, vpis v sodni register, sredstva delovnih orga- 
nizacij, medsebojna razmerja delavcev v združenem 
delu itd.). 

CZ URADNI UST SRS, LJubljana, 
Veselova 11, p. p. 379/VII 
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Konec L 1976 je bil izdan 
Zakon o vlaganju sredstev 
tujih oseb v domače organi, 
zacije združenega dela. Od 
tedaj pa do začetka 1. 1976 je 
bito sklenjenih 136 pogodb o 
skupnih vlaganjih. Na pod- 
lagi teh pogodb so domači 
partnerji vložili 16 milijard 

dinarjev, tuje osebe pa 3 
milijarde dinarjev. 

Da bi bolj spodbudili skup- 
ne naložbe je začela naša dr- 
žava na uradne predloge po- 
sameznih vlad sklepati spo- 
razume o medsebojni zaščiti 
investicij pred nekomercial- 
nimi (političnimi) riziki. 

Tako sta bila doslej v Sku- 
pščini SFRJ ratificirana tak- 
šna sporazuma z ZDA in s 
Francijo, v „etu pa so poga- 
janja za sklenitev takšnih 
sporazumov še z nekaterimi 
državami. Februarja letos je 
bil takšen sporazum podpi- 
san tudi med vladama Nizo- 
zemske in Jugoslavije. Pred- 
log zakona o ratifikaciji te- 
ga Sporazuma je Zvezni iz- 
vršni svet poslal Skupščini 
SFRJ, obravnavala pa ga bo- 
sta na eni prihodnjih sej 
oba skupščinska zbora. 

Pričakovati je, da bo ta 
Sporazum, so bo ratificiran, 
pripomogel, da se bo pove- 
čal pritok nizozemskih zaseb- 

nih investicij v našo državo. 
Povečale se bodo možnosti za 
to, da jugoslovanske organi- 
zacije združenega dela vlaga- 
jo kapital in ustanavljajo 
skupna podjetja na Nizozem- 
skem. 

V Sporazumu je določeno, 
da se jamstva zoper neko- 
mercialne (politične) rizike 
nanašajo na zavarovanje vlo- 
ženega kapitala pred riziki, 
ki jih povzročajo vojna, re- 
volucija, vstaja in upor. Da- 
lje je s tem Sporazumom za- 
ščiten vloženi kapital pred 
nacionalizacijo, konfiskacijo 
in pred akti države, s kate- 
rimi bi bil onemogočen tran- 
sfer dobička in repatriacija 
vloženega kapitala. 

Obojestranska zaščita 

vloženega kapitala 

• Sporazum določa recipročno zavarova- 
nje vloženega kapitala pred riziki, ki jih 
povzročajo vojna, revolucija, vstaja in 
upor ter pred drugimi nekomercialnimi 
riziki 

# Pričakovati je, da bo Sporazum pripomo- 
gel, da se bo povečal pritok nizozemskih 
zasebnih investicij v našo državo 

i PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZU- 
MA O ZAŠČITI INVESTICIJ MED VLADO SFRJ 
IN VLADO KRALJEVINE NIZOZEMSKE — 

;l AS 380 
H  

ANALIZE IN OCENE 

Znatno večji delež gospodarstva v celotni denarni 

masi  

• Monetarno-kreditna politika v I. 1975 je bila soočena z izredno zapletenimi 
problemi 

• Denarna masa se je v I. 1975 povečala v primerjavi z decembrom prejšnjega leta 
za 33 odstotkov 

• Sredstva prebivalstva že tretje leto naraščajo relativno umerjeno 

• Likvidnost poslovnih bank se je povečala za 1,9 odstotka 

• Izredno visoko povečanje kreditov za trajne potrošne dobrine — ilustracija neena- 
komerne izkoriščenosti posameznih kreditnih namenov 

• Devizne rezerve že več let v normalnih mejah 

• Raven naše zadolženosti v tujini se gib Ije v dopustnih mejah 18 odstotkov 
tekočega deviznega pritoka 

Zvezni izvršni svet je do- 
stava Skupščini SFRJ gradi- 
vo »Uresničevanje monetaar- 

no-kreditne politike v 1. 
1975«, o katerem bo na eni 
svojih sej razpravljal Zbor 

republik in pokrajin. Spri- 
čo pomena snovi, ki jo vse- 
buje ta obširni analitični 
pregled, se bomo v našem 
prikazu omejili na najbolj 
bistvene ocene in podatke. 

Pri tem, ko se v zadev- 
nem gradivu Zveznega izvr- 
šnega sveta navaja, da so 

osnovni cilji monetarno-kre- 
ditne politike določeni v Re- 
soluciji o temeljih skupne 
politike ekonomskega in so- 
cialnega razvoja v Jugoslavi- 
je v 1.1975, je posebej pouda- 
rjeno, da se je po eni plati 
prizadevalo podpirati nadalj- 
nje visoko naraščanje pro- 

DRESNICEVANJE MONETARNO-KRED1TNE 
POLITIKE V L. 1915 
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izvoctnje In dinamičnejšl go- 
spodarski razvoj, po drugi 
plati pa se je prizadevalo 
uravnovesiti blagovno-denar- 
na razmerja, zavreti rast cen 
in zboljšati splošno plačilno 
bilanco. Prvi cilji so nareko- 
vali razmeroma široke okvi- 
re za povečevanje denarne 
mase tn kreditov, drugi pa so 
narekovali počasnejšo rast 
in zoževanje okvira denarne 
mase. 2e ta dodatek kaže, 
da so bili problemi, s kateri- 

Denarna masa se je v i. 
1975 povečala za 34,3 mili- 
jarde dinarjev, tako da je 
bila za 33 odstotkov večja 
kot decembra 1974. To pove- 
čanje je znatno večje kot je 
bilo v 1. 1974 (ko je znašalo 
26 odstotkov), znatno pa je 
preseglo tudi gornjo mejo, 
ki je bila določena za 1. 1975 
(denarna masa je dosegla 
obseg 34,3 milijarde names- 
to 21,4 milijarde). 

Druga značilnost gibanja 
denarne mase je dinamika 
njenega naraščanja. Kot 
je poudarjeno v gradivu, je 
bila ta dinamika po posamez- 
nih letnih obdobjih zelo ne- 
enakomerna. Denarna masa 
ponavadi najbolj naraste v 
drugem polletju, vendar smo 
zabeležili izredno visoko po- 
večanje v juliju (8,7 milijar- 
de) in v decembru 6,6 mili- 
jarde). 

Iz analiz gibanja denarne 
mase je razvidno, da se je 
njena razporeditev po sek- 
torjih precej spremenila. 
N. pr., znatno so se povečala 
denarna sredstva na sektor- 
ju organizacij združenega de- 
la v gospodarstvu. Stopnja 
povečanja denarnih sredstev 
gospodarstva (67 odstotkov) 
je precej večja kot znaša 
povečanje denarnih sredstev 
na drugih družbenih sektorjih 
(22 odstotkov) in na sektor- 

Ocenjuje se, da je glavni 
vzrok ekspanzije denarne ma- 
se v oblikovanju kreditnega 
potenciala poslovnih bank, 
zlasti iz naslova deviznih 
transakcij s tujimi komiten- 
ti. Kreditni potencial se je 
v 1. 1975 v primerjavi z 1. 
1974 znatno povečal, pri če- 
mer se je spremenila tudi 
struktura povečanja: kredi- 
ti bankam »o bili dvakrat ve- 
čji kot v prejšnjem letu, 
umik prek deviznih transak- 
cij pa je bil občutno manjši. 

Avtonomni tokovi preliva- 

mi se Je soočala monetarno- 
kreditna politika v 1. 1975, 
močno zapleteni. 

Poudarjeno je, da bi bilo 
treba z ukrepi monetarno- 
kreditne politike zagotoviti 
uresničevanje naslednjih os- 
novnih nalog: povečanje de- 
narne mase za okrog 26 od- 
stotkov in selektivno usmer- 
janje bančnega plasmaja, da 
bi na ta način vplivali na 
uresničevanje začrtanih ci- 
ljev ekonomske politike. 

ju prebivalstva (21 odstot- 
kov). Spričo takšnih spre- 
memb so denarna sredstva 
ob koncu 1. 1975 znašala 46,2 
milijarde, kar je približno 

,34 odstotkov celotne denarne 
mase. Posebej je poudarje- 
no, da gre za največji delež 
gospodarstva v denarni masi, 
kar jih je bilo doslej zabe- 
leženih. 

Na sektorju drugih družbe- 
nopolitičnih skupnosti so se 
denarna sredstva po dveh le- 
tih visoke rasti zmanjšala, 
denarna sredstva drugih or- 
ganizacij pa še naprej raz- 
meroma hitro naraščajo. A 
denarna sredstva prebivals- 
tva že tretje leto zapored na- 
raščajo po razmeroma zmer- 
ni stopnji — približno 21 od- 
stotkov. 

V tokovih oblikovanja de- 
narne mase v vsem letu je 
bilo zabeleženo veliko pove- 
čanje kreditov bank komiten- 
tom (kar je vplivalo na po- 
večanje denarne mase) in ve- 
liko povečanje nemonetarnih 
depozitov (kar je vplivalo v 
nasprotni smeri, t. j. na 
zmanjševanje denarne mase). 
V gradivu Zveznega izvršnega 
sveta je podan analitičen 
pregled vseh elementov, ki 
so v končni posledici pripo- 
mogli, da se je denarna ma- 
sa povečala znatno bolj kot 
je bilo načrtovano. 

nja primarnega denarja z ra- 
čunov poslovnih bank, ki so 
izven vpliva kreditno-mone- 
tarne politike, so vplivali na 
zmanjšanje kreditnega poten- 
ciala bank. Toda odtekanje 
primarnega denarja prek av- 
tonomnih tokov ni moglo 
nevtralizirati velikega pove- 

čanja primarnega denarja iz 
naslova povečanja kreditov 
bankam in neposrednim ko- 
mitentom, zlasti zato ne, ker 
je bil umik iz naslova deviz- 
nih transakcij občutno manj- 
ši, kot pa je bilo predvide- 

no. Zavoljo tega je bila lik- 
vidnost poslovnih bank ob 
koncu 1. 1975 znatno večja, 
kot v prvem polletju: pov- 
prečna stopnja likvidnosti je 
znašala v prvem polletju 1,5 
odstotka, v drugem polletju 
pa je dosegla 2,15 odstotka 
(stopnja likvidnosti za vse le- 
to je bila 1,9 odstotka). 

Iz analize podatkov o kre- 
ditih iz primarne emisije je 
razvidno, da je bilo precej 
prizadevanj za uresničevanje 
temeljnih postavk o usmer- 
jevanju sredstev primarne 
emisije za kreditiranje selek- 
tivnih namenov (kreditiranje 

S Temelji skupne monetar- 
no-kreditne politike za 1.1975 
in z Odlokom o ukrepih za 
izvajanje kreditne politike v 
1. 1975, sprejetimi ob začetku 
lanskega leta, so bile podro- 
bno določene osnovne nalo- 
ge na tem področju družbe- 
ne dejavnosti. V gradivu Zvez- 
nega izvršnega sveta je zato 
posvečena posebna pozornost 
uresničevanju ukrepov mo- 
netarno-kreditne politike. 

Zelo sistematično so našte- 
ti vsi ukrepi, ki so bili izda- 
ni v lanskem letu. Med dru- 

DRUŽBENI DOGOVORI IN 
SPORAZUMI BANK 

Kot je poudarjeno v gra- 
divu Zveznega izvršnega sve- 
ta, mora selektivna kreditna 
politika temeljiti na samo- 
upravnih sporazumih in dru- 
žbenih dogovorih, ki jih po- 
slovne banke sklepajo prek 
Združenja bank Jugoslavije. 
Glede na to je podan pre- 
gled samoupravnih sporazu- 
mov in družbenih dogovorov, 
ki so jih sklenili doslej. 

Najprej je navedeno, da 
je bil sklenjen družbeni do- 
govor o postopku in načinu 
ravnanja pri najemanju zu- 
nanjih kreditov in dajanju 
garancij po pooblaščenih 
bankah in organizacijah 
združenega dela. V imenu 
organizacij dela ga je pod- 
pisala Gospodarska zbornica 
Jugoslavije, v imenu bank pa 
Združenje bank Jugoslavije. 

Samoupravni sporazum 
poslovnih bank za opravlja- 
nje plačilnega prometa in 
kreditnih poslov s tujino o 
najemanju zunanjih finanč- 

UPORABA KREDITOV 
Iz analize uporabe posame- 

znih kreditnih namenov je 

organizacij združenega del« 
iz gospodarstva, kreditiranja 
proizvodnje in zalog osnov- 
nih kmetijskih proizvodov, 
kreditiranje izvoza in stori- 
tev). Ob tem je naveden po- 
datek, da je bilo za 1. 1975 
načrtovano da se bodo kre- 
diti iz sredstev primarne 
emisije povečali za 24,6 mi- 
lijarde, dejansko pa so se do 
konca leta povečali za 20,6 
milijarde oziroma samo za 
83,5 odstotka predvidenega 
zneska. Temu je pripomoglo 
manjše povečanje kreditov 
iz dinarske protivrednosti 
zunanjih kreditov. 

gim je omenjeno, da je bila 
spremenjena obrestna mera 
za kredite, ki se dajejo iz 
sredstev primarne emisije 
(namesto prejšnje 3 odstot- 
ne je predpisana 6 odstotna 
obrestna mera), dalje, da je 
bil izdan Zakon o zadolžitvi 
federacije pri Narodni ban- 
ki Jugoslavije zaradi zagoto- 
vitve sredstev za izvršitev 
programa stalnih zveznih bla- 
govnih rezerv, dalje, da je 
bila razširjena možnost na- 
jemanja potrošniških kredi- 
tov itn. 

SAMOUPRAVNI 

niii kreditov, o dajanju ga- 
rancij in sprejemanju depo- 
zitov se uporablja že tri le- 
ta. V tem času je pokazal ve- 
liko učinkovitost pri prilaga- 
janju burnim gibanjem na 
inozemskih finančnih trgih. 

Pri naštevanju dogovorov 
in sporazumov o monetamo- 
kreditni politiki je poudar- 
jen pomen samoupravnih 
sporazumov bank o poslova- 
nju s prebivalstvom (enotna 
ureditev storitev v zvezi s 
hranilnimi vlogami, višine 
obrestne mere za domače 
hranilne vloge, zbiranja devi- 
znih hranilnih vlog itn.), ka- 
kor tudi Samoupravnega spo- 
razuma bank o selektivni 
kreditni politiki v 1. 1975. S 
tem sporazumom so banke 
določile skupno obveznost za 
kreditiranje posameznih se- 
lektivnih namenov. Iz podat- 
kov, ki so na razpolago, je 
razvidno, da so banke — 
gledano na splošno — prese- 
gle načrtovano raven za 10 
odstotkov. 

razviden vpliv vrste činite- 
ljev, na katere je treba ra- 

ZVEČANJE DENARNE MASE VEČJE 
OD PREDVIDENEGA 

IZVAJANJE UKREPOV MONETARNO—KREDITNE 
POLITIKE 

POVEČANJE LIKVIDNOSTI POSLOVNIH BANK 
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Cunati v naslednjem obdob- 
ju. 

N. pr. skupen obseg kre- 
ditov za izvoz je bil realizi- 
ran nad načrtovano ravnijo, 
in sicer iz sredstev bank in 
iz primarne emisije. Poudar- 
ja pa se, da je problematič 

no kreditiranje proizvodnje 
in priprave za izvoz. Ni nam- 
reč zanesljive metode, s ka- 
tero bi ugotavljali, ali je 
predmet kreditiranja zares 
prodan na tujem trgu, tako 
da ni izključena možnost, da 
so bili teh kreditov deležni 
tudi proizvodi, ki niso šli 
v izvoz. 

Kot je znano, se je kredite 
za kmetijsko proizvodnjo in 
zaloge dodeljevalo po priori- 
tetnem načelu. Dinamika do- 
deljevanja teh kreditov je 
odvisna od sezonskih faktor- 
jev, zato se obseg kreditira- 
nja ni povečal, ker je bil pri- 

Naša država izvaja politiko 
intenzivnega gospodarskega 
razvoja že ves čas po vojni, 
zato je morala — da bi ra- 
zvoj olajšala in pospešila ter 
da bi uporabila najnovejše 
tehnološke rešitve — v pre- 
cejšnji meri uvažati opremo 
in druge vrste blaga iz indu- 
strijsko razvitih držav. Ker 
s tekočim deviznim pritokom 
in iz lastnih deviznih rezerv 
ne moremo kriti vseh plačil, 
del uvoza krijemo s kredit- 
nimi aranžmaji. 

Uvoz torej delno krijemo z 
inozemskimi krediti in poso- 
jili, vendar je treba ohraniti 
določeno razmerje med de- 
viznimi rezervami in obse- 
gom celotnih plačil, zlasti 
plačil za uvoz blaga. To je 
nujno potrebno tako zavoljo 
tega, da je država obvarova- 
na pred sleherno okoliščino, 
kakor tudi kot jamstvo za 

delek pšenice manjši od pri- 
čakovanega. 

Zaivoljo ukrepov za omeje- 
vanje uvoza je bila dinamika 
rasti kreditov za uvoz upo- 
časnjena. V nasprotju s tem 
pa je bila obveznost glede 
vlaganj v kredite za trajne 
potrošne dobrine spolnjena 
že v aprilu 1. 1975 in so ob 
koncu leta dosegli ti krediti 
zinesek 18.051 milijonov di- 
narjev (6.000 milijonov več 
od planiranega obsega). Tako 
veliko povečanje kreditov je 
omejevalno vplivalo na kre- 
ditiranje drugih namenov iz 
sporazuma in namenov, ki 
niso zajeti v sporazumu. 

Glede kreditov za tržne re- 
zerve je poudarjeno, da na- 
črtovani obseg ni bil izkori- 
ščen, ker nismo našli reši- 
tev, ki bi bile sprejemljive 
za tiste, ki kredit dajejo, in 
za tiste, ki zanj prosijo. 

redno odplačevanje obvezno- 
sti iz inozemskih posojil in 
kreditov (če ni tako, ni mo- 
goče računati na to, da bo 
lahko dobiti nova posojila in 
kredite pri inozemskih upni- 
kih). 

Sodeč po nekaterih med- 
narodnih pravilih, pa tudi po 
naših dosedanjih izkušnjah, 
devizne rezerv v višini pov- 
prečnega dvomesečnega uvo- 
za blaga zagotavljajo nujno 
potrebno stopnjo varnosti in 
zunanje likvidnosti. V gradi- 
vu Zveznega izvršnega sveta 
je poudarjeno, da so naše de- 
vizne rezerve že več let v 
teh okvirih, pogosto pa so 
bile tudi nekoliko večje. 

Kako devizne rezerve vpli- 
vajo na gospodarske tokove 
je praviloma odvisno od sto- 
pnje vključitve v mednarod- 
no delitev dela, t. j. od od- 
visnosti domačega gospodar- 
stva od mednarodnega trga. 

Kolikor je ta odvisnost več- 
ja, toliko večji vpliv imajo 
devizne rezerve na gospodar- 
ske tokove. Sicer pa opti- 
malna raven deviznih rezerv 
— je poudarjeno v gradivu 

Zadolževanje v tujini razno- 
tero vpliva na celotne gospo- 
darske in denarne tokove. Z 
racionalnim najemanjem ino- 
zemskih posojil in kreditov 
se pospešuje proces splošne- 
ga gospodarskega razvoja, 
uvajanje nove tehnologije v 
proizvodnjo ter se povečuje 
vključevanje v svetovne gospo- 
darske tokove. Vse to ugod- 
no vpliva na splošna gospo- 
darska gibanja v državi. 

Vendar pa imata uporaba 
in odplačevanje inozemskih 
posojil in kreditov različne 
učinke na denarne tokove v 
državi. Posledica uvoza opre- 
me ali reprodukcijskega ma- 
teriala na kredit iz tujine je 
povečevanje proizvodnih zmo- 
gljivosti ali obsega proizvod- 
nje, hkrati pa tudi bo, da 
podjetja, ki so realizirala do- 
ločene investicijske projekte 
brez angažiranja svojih di- 
narskih sredstev, lahko ta 
sredstva uporabijo za nakup 
blaga na domačem trgu. Po- 
dobno velja tudi glede dinar- 
ske protivrednosti inozem- 
skih finančnih kreditov. 

Povsem drugače pa učinku- 
je odplačevanje zapadlih 
anuitet za inozemsika posoji- 
la in kredite, ki so bili iako 
riščeni. Zaradi spolnjevanja 
teh obveznosti se zmanjšajo 
razpoložljiva dinarska sred- 
stva podjetij in drugih sub- 
jektov, s čimer se zmanjša 
razpoložljiva akumulacija. 

Ob upoštevanju učinkov, ki 
jih imajo razne oblike zadol- 
ževanja v tujini na gospodar- 
ska gibanja in denarne toko- 
ve v državi, se pri projekciji 
kreditno-monetarne politike 

o monetarno-kreditni politiki 
— ugodno vpliva na splošna 
gospodarska gibanja; in sicer 
vpliva na stabilizacijo cen na 
notranjem trgu ter zmanjšu- 
je pritisk na uvoz blaga. 

vselej upošteva tudi plane 
najemanja in odplačevanja 
zunanjih posojil in kreditov, 
t. j. raven naše zadolženosti 
v tujini. 

Po merilih nekaterih med- 
narodnih finančnih organiza- 
cij se ocenjuje, da stopnja 
zadolženosti do 18 odstotkov 
oziroma izločanje do 18 od- 
stotkov tekočega deviznega 
pritoka za odplačilo obvez- 
nosti iz naslova inozemskih 
posojil in kreditov ne ogro- 
ža zunanje likvidnosti države 
ter da pomeni, da se inozem- 
skih posojil in kreditov ne 
uporablja v preveliki meri. 

In kako je s stopnjo naše 
zadolženosti v tujini? V gra- 
divu Zveznega izvršnega sve- 
ta je poudarjeno, da ta stop- 
nja v zadnjih nekaj letih ni 
presegla okvirov, ki smo jih 
navedli (je celo nekoliko 
manjša). 2e dalj časa je 
namreč opaziti, da se je nm- 
cej izboljšala struktura naše 
zadolženosti v tujini, kaiti po- 
večal se je delež posojil z 
daljšimi odplačilnimi roki. 
To, in pa občutno povečanje 
tekočega izvoza blaga in sto- 
ritev — kar načrtujemo za 
naslednja leta — naj bi za- 
gotovilo, da bo stopnja za- 
dolženosti še naprej v pri- 
mernih mejah. 

Ob koncu naj omenimo, da 
je v sklopu razdelka, ki je 
posvečen problemom deviz- 
nih rezerv in ravni zadolže- 
nosti v inozemstvu, podan 
izčrpen prikaz - ukrepov de- 
vizne politike, katerih namen 
je bil nadaljnje izpopolnjeva- 
nje zunanjetrgovinskega in 
deviznega sistema plačilnobi- 
lančnih situacij v državi. 
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Določene konkretne naloge in nosilci politike 

zaposlovanja 

Glavni nosilci večjega zaposlovanja v naslednjem obdobju bodo industrija in 
terciarne dejavnosti 

Predvideni so ukrepi, s katerimi naj bi zavrli odhajanje jugoslovanskih delavcev na 
delo v tujino in pospešili njihovo vračanje 

V sistemskih zakonih, ki so že izdani ali pa so v postopku za izdajo, so izboljšane 
rešitve, katerih namen je večje zaposlovanje v državi in sprejemanje povratnikov iz 
tujine 

Pri šolanju otrok naših zdomcev v materinščini je dosežen precejšen napredek 

Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ je 18. julija 1976 obrav- 
naval Analizo gibanja zapo- 
slenosti in zaposlovanja v 
obdobju od 1. 1971 do 1974 
s Sklepi Zveznega izvršnega 
sveta. Ocenil je, da daje ana- 
liza kvalitetno in dokumenti- 
rano podobo stanja, gibanj 
zaposlenosti in zaposlovanja 
v državi in v tujini in da jo 
je mogoče uporabljati kot 
solidno podlago pri določanju 
in nadaljnji graditvi politike 
zaposlovanja v Družbenem 
planu Jugoslavije za obdob- 
je od 1. 1976 do 1980 ter v Te- 
meljih skupne politike dol- 
goročnega razvoja SFR Ju- 
goslavije do 1.1985. 

Ko je obravnaval to anali- 
zo, je Zvezali zbor Skupščine 
SFRJ sprejel Sklepe o izva- 
janju in nadaljnji graditvi 
politike zaposlovanja. S te- 
mi sklepi je zavezal Zvezni 
izvršni svet, da razčleni ope- 
rativni program akcij za iz- 
vajanje sklepov, da določi 
konkretne nosilce in orienta- 
cijske roke za posamezne 
naloge, da do konca prvega 
polletja 1976 predloži Zvezne- 
mu zboru Skupščine SFRJ 
Poročilo o uresničevanju teh 
sklepov in da predlagana sta- 
lišča vključi v ustrezne sis- 
temske zakone in druge pred- 
pise. 

ZAPOSLENOST IN ZAPOSLOVANJE V RAZVOJNIH 
PLANIH JUGOSLAVIJE 

V 'Poročilu se izhaja iz sta- 
lišča Zveznega zbora, da je 
treba pri oblikovanju Druž- 
benega plana Jugoslavije za 
obdobje od 1. 1976 do 1980 in 
pri oblikovanju skupne poli- 
tike dolgoročnega razvoja 
SFRJ do 1. 1985 s posebno 
pozornostjo raziskati vse re- 
alne možnosti za tolikšno po- 
večanje zaposlenosti, ki bi 
zadostovale, da se angažira 
celotno povečanje delovno 
sposobnega prebivalstva in 
da se bistveno zmanjša za- 
časna zaposlenost v tujini ter 
tekoča nezaposlenost v dr- 
žavi. S tem v zvezi je 
Zbor predlagal, naj se 
znova preuči, ali bo ob 3—4 

odstotni letni rasti zaposleno- 
sti, ki je predvidena v Teme- 
ljih skupne politike dolgo- 
ročnega razvoja SFRJ do 1. 
1985 kot povprečje za vso 
državo, mogoče bistveno 
zmanjšati število nezaposle- 
nih v državi in število naših 
zdomcev v tujini. 

Zbor je tudii sklenil, da je 
treba v Družbenem planu Ju- 
goslavije za obdobje od 1. 
1976 do 1980 ter v Temeljih 
skupne politike dolgoročnega 
razvoja SFRJ do 1. 1985 s 
hitrejšim razvojem proizva- 
jalnih sil na nerazvitih obmo- 
čjih zagotoviti pogoje za več- 
je zaposlovanje. 

Z dolgoročno politiko raz- 

POROČILO O URESNIČEVANJU SKLEPOV ZVEZ- 
NEGA ZBORA SKUPŠČINE SFRJ O IZVAJANJU 
IN NADALJNJI GRADITVI POLITIKE 
ZAPOSLOVANJA 

voja zaposlenosti so določe- 
ne naslednje glavne naloge: 

-r zaposlovanje celotnega 
naravnega prirastka aktivne- 
ga prebivalstva; 

— zmanjšanje nezaposleno- 
sti na družbeno sprejemljive 
razsežnosti; 

— sprejetje dela delavcev, 
ki so začasno zaposleni v tu- 
jini, in — s povečanjem za- 
poslenosti in življenjske rav- 
ni prebivlastva v državi — 
ustvarjati podlago za to, da 
življenjske razmere (delovno 
mesto, stanovanje) postopo- 
ma prenehajo biti motiv za 
odhajanje naših delavcev na 
začasno delo v tujino; 

— odpiranje novih delov- 
nih mest za del presežka ak- 
tivnega prebivalstva v zaseb- 
nem sektorju kmetijstva, ta- 
ko da bi to prebivalstvo do 
1. 1985 zmanjšali na približ- 
no eno tretjino celotnega ak- 
tivnega prebivalstva, kmetij- 
sko prebivalstvo pa približno 
na eno četrtino celotnega 
prebivalstva Jugoslavije; 

— povečanje zaposlenosti 
žensk, zlasti v krajih, kjer 
je "bil ta proces šibek in 
majhen po obsegu. 

Da bi uresničili navedene 
naloge, bi morali — kot je 
ocenjeno — v obdobju do 
1. 1985 zagotoviti, da se odpre 
okrog 180 tisoč novih delov- 
nih mest povprečno na leto, 
od česar okrog 175 tisoč v 
družbenem in približno 15 ti- 
soč v zasebnem sektorju. Ta- 
ko bi zaposlenost v družbe- 
nem sektorju naraščala pri. 

bližno za 3,5 odstotka pov- 
prečno na leto. To pa bi bi- 
la stopnja rasti zaposleno- 
sti, ki jo moramo doseči, da 
se problemi na tem področju 
ne bi še naprej kopičili. 
Hkrati si je treba prizadeva- 
ti tudi za večjo rast za- 
poslenosti, da bi bolj iziko- 
ristili delovni potencial naše 
države. 

Glavni nosilec večjega za- 
poslovanja bodo, poleg indu- 
strije, tudi terciarne dejavno- 
sti. Posebne možnosti za no- 
vo zaposlovanje so v razvo- 
ju tako imenovanega drob- 
nega gospodarstva in v de- 
lovnem angažiranju na pod- 
lagi dela s sredstvi v oseb- 
ni lasti. 

Glede na potrebe in možno- 
sti posameznih regij bo po- 
večanje zaposlenosti različ- 
no, pri čemer se računa, da 
bo hitreje od povprečne ras- 
ti za vso državo naraščala v 
gospodarstvu manj razvitih 
republikah, zlasti pa v SAP 
Kosovo. 

Kot je predvideno v planu, 
naj bi v naslednjem obdob- 
ju odšlo manj jugoslovanskih 
delavcev na delo v tujino in 
naj bi se pospešilo njihovo 
vračanje. V zvezi s tem se 
vztrajno zahteva, da je tre- 
ba intenzivno delati na ures- 
ničevanju že sklenjenih dru- 
žbenih dogovorov na tem 
področju, zlasti kar se tiče 
ustvarjanja pogojev za orga- 
nizirano in postopno vračanje 
zdomcev in za njihovo bolj] 
učinkovito zaposlovanje. 

VNAŠANJE USTREZNIH REŠITEV V SISTEMSKE 
PREDPISE 

V Poročilu se ugotavlja, 
da so med sistemskimi pred- 
pisi, ki so bili medtem iz- 
dani ali pa so v postopku 

sprejemanja, posebno pa. 
membni za reševanje določe- 
nih vprašanj v zvezi z zapo- 
slenostjo in zaposlovanjem. 



t zaposlovanjem v tujini to 
z vračanjem zdomcev tile 
predpisi: Zakon o združe 
delu, Carinski zakon, De- 
vizni zakon in Zakon o pro- 
metu blaga in storitev s tu- 
jino. 

Poudarjeno je, da so v 
Osnutku zakona o združenem 
delu ustrezno rešena mnoga 
vprašanja, ki so bistvenega 
pomena za razvoj zaposleno- 
sti iai zaposlovanja. Vendar 
je ostalo še nekaj vprašanj, 
ki bi jih bilo treba rešiti na- 
knadno, oziroma nekaj reši- 
tev, M bi jih bilo treba v 
postopku sprejemanja za- 
kona zboljšati. To se nanaša 
predvsem na zagotavljanje 
ugodnejših pogojev za zapo- 
slovanje občanov, ki vlaga- 
jo svoja sredstva v razširja- 
nje materialne osnove dela. 

Strokovna služba Zveznega 
komiteja za delo in zaposlo- 
vanje je predlagala, naj bi v 
Zakon o združenem delu 
vključili določbe, ki bodo de- 
lavcem v temeljni organizaci- 
ji združenega dela omogoča- 
le, da sklenejo z občani, ki 
vlagajo svoja sredstva v raz- 
širjene materialne osnove 
dela in ki izpolnjujejo pogoje 
in zahteve za delo na določe- 
nih delovnih mestih, delov- 
no razmerje, ne da bi raz- 
pisali prosto delovno mesto. 
Z Zaikonom o združenem de- 
liu tal bilo treba hkrati pred- 
pisati, dja republiški oziroma 
pokrajinski zakon določi, v 
katerih primerih in pod kak- 
šnimi pogoji se sme izko- 
ristiti to možnost. 

V avezi z materialnim na- 
domestilom med začasno ne- 
zaposlenostjo je predlagano, 
naj se določbe 163. člena Os- 
nutka zakona o združenem 
delu preoblikuje tako, da bi 
bilo precizirano: 

— da združujejo delavci v 
temeljni organizaciji iz svo- 
jega osebnega dohodka sred- 
stva, da bd si zagotovili ma- 
terialno in socialno varnost 
med začasno nezaposlenost- 
jo; 

— da združujejo delavci v 
temeljni organizaciji sredst- 
va iz dohodka temeljne orga- 
nizacije, da bi krili skupne 
potrebe zaposlovanja (po- 
sredovanje pri zaposlovanju, 
Strokovno usposabljanje, pre- 
kvalifikacija, poklicno us- 
merjanje, teritorialna mobil- 

V Poročilu j« zatem pou- 
darjeno, da je v zaključni 
fazi delo na pripravi in us- 
klajevanju Družbenega dogo- 

nost in podobno). 
V novem Carinskem zako- 

nu se ostale ugodnosti za 
povratnike z dela v tujini v 
bistvu enake, le da vrednost 
gospodinjskih predmetov, 
pohištva in gospodarskega 
inventarja, na katero ne bo 
treba plačati carine oziroma 
bo zanje veljala ugodnejša 10 
odstotna carinska stopnja, 
ni določena z zakonom, mar- 
več je pooblaščen Zvezni iz- 
vršni svet, da določi višino 
te vrednosti. Ta rešitev je 
bolj prožna, saj omogoča 
Zveznemu izvršnemu svetu, 
da — kadar meni, da Je to 
smotrno — tudi s carinski- 
mi olajšavami vpliva na vra- 
čanje zdomcev in na usmer- 
janje njihovih prihrankov v 
vlaganja za njihovo delovno 
angažiranje. Poleg tega pred- 
videva zakon možnost, da se 
večje carinske olajšave 
tistim delavcem, ki so bili 
na delu v tujini več kot šti- 
ri leta, kar lahko spodbuja 
njihovo vrnitev. 

Povedati velja, da je bila 
v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ pri obravna- 
vanju programa ukrepov in 
akcij poudarjena zahteva, 
da se tudi organizacijam 
združenega dela, ki uporab- 
ljajo prihranke zdomcev za 
vlaganja v razširjanje materi- 
alne osnove dela, zagotovi 
ustrezne carinske olajšave. 
Zahteva je bila postavljena 
po izdaji novega Carinskega 
zakona, zato je bilo Zvezne- 
mu sekretariatu za finance 
naknadno naloženo, naj jo 
obravnava in predlaga ustre 
me rešitve. 

Kar se tiče Deviznega za- 
kona je Zvezni komite za de- 
lo in zaposlovanje, ko je ob- 
ravnaval Predlog za izdajo 
tega zakona, dal ustrezne su- 
gestije, kako naj bi uredili 
vprašanje uporabe prihran- 
kov zdomcev za vlaganja v 
razvoj domačega gospodar- 
stva z deviznimi posojili, ki 
bi jih razpisale organizacije 
združenega dela, dalje z ve- 
zanjem deviznih sredstev za 
določene organizacije združe- 
nega dela, z vlaganji, ki bi 
jih brez vračila financirali 
zdomci in podobnim, kakor 
tudi vprašanje stanovanj, ki 
bi jih gradili z deviznimi pla- 
čilnimi siredstvi za zdomce- 
povratnike. 

vora o temeljih skupne poli- 
tike zaposlovanja v SFRJ. 

Ta dogovor določa skupne 
temelje za delovanje na pod- 

ročju oblikovanja in izvaja- 
nja politike zaposlovanja, 
osnovne obveznosti in smeri, 
v katerih naj delujejo udele- 
ženci, da bi bili zagotovlje- 
ni pogoji za izvajanje politi- 
ke zaposlenosti in zaposlova- 
nja, planiranje razvoja zapo- 
slenosti, kadrov in izobraže- 
vanja ter usklajevanje izo- 
braževalnih dejavnosti s po- 
trebami združenega dela. Do- 
govor se nanaša tudi na po- 
sredovanje pri zaposlovanju, 
prijavljanje prostih delovnih 
mest in vodenje evidence, 
pripravljanje delavcev za za- 
poslovanje, spodbujanje in 
usmerjanje notranjih migra- 
cij, zaposlovanje mladih šo- 
lanih kadrov, gmotni polo- 
žaj delavcev med začasno 
nezaposlenostjo, financiranje 
zadev zaposlovanja, zadeve 
skupnega pomena na ravni 
federacije in podobno. 

Med pripravljanjem druž- 
benega dogovora je bilo po- 
sebej obravnavano, ali naj 
vprašanja v zvezi z gmotno 
preskrbljenostjo delavcev 
med začasno nezaposlenost- 
jo ureja zvezni zakon ali dru- 
žbeni dogovor. Doseženo je 
bilo soglasje za to, da se z 
Zakonom o združenem delu 
določi, da so delavci dolž- 
ni izločati in združevati sred- 
stva za zagotavljanje svoje 
materialne in socialne varno- 
sti med začasno nezaposleno- 
stjo ter sredstva za skupne 
potrebe zaposlovanja, da pa 
je treba skupne elemente sis- 
tema materialne preskrblje- 
nosti med začasno nezaposle- 
nostjo urediti z družbenim 
dogovorom. 

Po določbah tega družbe- 
nega dogovora je socialna in 
ekonomska varnost začasno 
nezaposlenih delavcev zagoto- 
vljena s pravico do denarne- 
ga nadomestila in z zdrav- 
stvenim zavarovanjem. To 
se uveljavlja z obveznim so- 
cialnim zavarovanjem po na- 
čelu vzajemnosti, solidarnos- 
ti in minulega dela, z zago- 
tavljanjem ustrezne strokov, 
ne in gmotne pomoči pri po- 
novnem zaposlovanju, z za- 
gotavljanjem pogojev za stro- 
kovno usposabljanje in pre- 
kvalifikacijo ter s štetjem 
časa nezaposlenosti, za kate- 
rega je bila uveljavljena pra- 
vica do denarnega nadomesti- 
la, v posebno zavarovalno 
dobo. Dogovorjeno je bilo, 
da pravica do denarnega na- 
domestila, ki se jo uveljavlja 
po načelu obveznega social- 
nega zavarovanja, ne sme bi- 
ti odvisna od premoženjske- 
ga stanja začasno nezaposle- 
nih delavcev jn njihovih 

družinskih članov. Tako se 
odpravijo premoženjski cen- 
zusi pri uveljavljanju pravi- 
ce do gmotne preskrbljanosti 
in se sistem gmotne preskrbe 
usklajuje z ustavnimi načeli. 

Zveznemu komiteju za de- 
lo ln zaposlovanje je nalože- 
no, da ob sodelovanju Zvez- 
nega komiteja za energetiko 
in industrijo, Zveznega sekre- 
tariata za finance in Gospo- 
darske zbornice Jugoslavije - 
inicira sklenitev medrepubli- 
ško-pokrajinskega dogovora 
o skupnih temeljih politike 
razvoja gospodarjenja na 
podlagi osebnega dela. S tem 
dogovorom naj bi določili 
bistvene elemente skupne ra- 
zvojne politike na področju 
gospodarjenja z osebnim 
delom, skupne temelje dav- 
čne politike, politike prispev- 
kov in kreditne politike, us- 
klajevanja pravic in obvezno- 
sti delavcev, ki so zaposleni 
v zasebnem sektorju, zatira- 
nje neregularnega zaposlova- 
nja in neregularnega oprav- 
ljanja dejavnosti na tem po- 
dročju in drugo. S tem bi 
ustvarili ugodnejše razmere 
za hitrejši in skladnejši raz- 
voj gospodarjenja na podla- 
gi osebnega dela in za razvoj 
drobnega gospodarstva, s 
tem pa tudi več možnosti za 
to, da se prebivalstvo delov- 
no angažira v gospodarjenju 
na podlagi osebnega dela. 

Svet Zveze sindikatov Ju- 
goslavije je dal pobudo, da 
se med republikami in avto- 
nomnima pokrajinama sklene 
Družbeni dogovor o izobra- 
ževanju jugoslovanskih delav- 
cev na delu v tujini. Dogovor 
je bil sklenjen konec lanske- 
ga leta. S tem dogovorom se 
določa temeljna merila za 
izbiro izobraževalnih zavo- 
dov za delo v tujini ter os- 
novna vprašanja, o katerih 
se morajo izobraževalni za- 
vodi samoupravno dogovori- 
ti. Družbeni dogovor nalaga 
izobraževalnim zavodom, da 
sodelujejo z jugoslovanskimi 
diplomatsko - konzularnimi 
predstavništvi v tujini, z ju- 
goslovanskimi informativnimi 
centri, s klubi jugoslovanskih 
delavcev in s predstavništvi 
gospodarskih zbornic. Dolo- 
čeno je tudi, da morajo uč- 
ne načrte in programe prej 
verificirati pristojni republi- 
ški oziroma pokrajinski or- 
gani. 

Zvezni komite za delo in 
zaposlovanje je skupaj z 
Zveznim sekretariatom za fi- 
nance pripravil Predlog za 
izdajo zakona o sredstvih za 
financiranje aktivnosti do 
naših delavcev na začasnem 

DRUŽBENI DOGOVORI NA PODROČJU 
ZAPOSLENOSTI IN ZAPOSLOVANJA 

SO 



delu v tujini. V razpravi o 
tem predlogu pa je bilo 
sklenjeno, da se bo to tvari- 
no uredilo z družbenim do- 
govorom. Vlogo nosilca pri- 
prav v zvezi z izdelavo tez za 
družbeni dogovor je sprejel 
Koordinacijski odbor Zvezne 
konference SZDLJ. 

S programom dela m ak 
cij za postopno vračanje ju- 
goslovanskih zdomcev in za 
njihovo delovno angažiranje 
v domovini je bila dana po- 
buda, da republike in pokraji 
ni sklenejo družbeni dogo- 
vor o priznavanju strokovne 
Izobrazbe, ki so si jo pridobi- 
li jugoslovanski delavci z 
delom v tujini. Za izvršitesv 
te naloge je bila ustanovljena 
Medresorska delovna skupi- 
na; pričakovati je, da bo do- 
govor sklenjen do konca le- 
tošnjega leta. 

ZACSNEM DELU V TUJINI 
Pristojni zvezni organi so 

v sodelovanju z republiškimi 
in pokrajinskimi organi ter 
organizacijami pripravili po- 
droben program aktivnosti 
po državah, v katerih so za- 
posleni jugoslovanski delavci. 
Predvsem je s tem progra- 

Nadaljevanje s str. 19 

Janko Muraus, delegat go- 
spodarskega področja 13. 
okoliša (s sedežem v Maribo- 
ru) je navedel v svojem de- 
legatskem vprašanju, da je 
bil v zagrebški izdaji dnev- 
nika »Borba« 27. 9. 1976 ob- 
javljen članek, v katerem je 
napovedano skorajšnje pod- 
pisovanje družbenega dogovo- 
ra republik in pokrajin o iz- 
gradnji modernih prometnic 
v Jugoslaviji do 1. 1980. V 
tem članku pod naslovom 
»900 km avtocest« je navede- 
no med drugim, da je z druž- 
benim dogovorom predvide- 
no, da bi se v Sloveniji do 
1. 1980 zgradilo naslednje 
odseke avtomobilskih cest: 
Kranj—Ljubljana, Črnuče— 
Dolgi most — Škofljica, Seža- 
na—Razdrto in da se bo za- 
čelo prebijati tunel skozi Ka- 
ravanke. V zvezi s to vestjo 
je delegat zastavil Izvršnemu 
svetu Slovenije naslednja 
vprašanja: »Ali so podatki v 
navedenem članku točni in na 
kakšnih planskih dokumentih 
so osnovani? — Če so ti po- 

V Poročilu je navedeno, da 
je bila že 1. 1973 dana pobuda 
za sklenitev družbenega do- 
govora o vzgoji in izobraže- 
vanju otrok jugoslovanskih 
zdomcev. Vendar je Osnutek 
tega družbenega dogovora še 
vedno v obravnavi v republi- 
kah in obeh pokrajinah. 

Kljub temu, da še niso do- 
končno rešena vprašanja v 
zvezi s šolanjem otrok naših 
zdomcev v materinščini, pa 
je bil glede tega šolanja do- 
sežen znaten napredek, zla- 
sti v 1. 1975, in sicer tako 
glede zajetja otrok kakor tu- 
di glede zboljšanja kvalite- 
te pouka. V 1.1975 je bilo od 
skupno 48.700 otrok osnovno- 
šolske generacije zajetih v 
dopolnilni pouk v materin- 
ščini okrog 20.000 otrok, iz- 
vajalo pa ga je okrog 520 uči- 
teljev. 

mom predvideno popolnejše 
in učinkovitejše varstvo po- 
ložaja in pravic jugoslovan- 
skih delavcev, ki so zaposle- 
ni v drugih državah. 

Vprašanju varstva položaja 
in pravic jugoslovanskih de- 
lavcev na delu v tujini pa je 
bila tudi že doslej posvečena 

datki točni, je vprašanje, za- 
kaj so izpuščeni nekateri ce- 
stni odseki, ki jih vključuje 
podpisani dogovor o temeljih 
družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1976—1980, 
ker niso navedeni ti-le cestni 
odseki in objekti: rekonstruk- 
cija mejnega prehoda Šentilj, 
mestni del hitre ceste v Ma- 
ribru, začetek del na cestnem 
odseku Šentilj—Pesnica. — 
Ali bo SR Slovenija takšen 
družbeni dogovor republik 
in pokrajin o izgradnji cest 
v Jugoslaviji do 1. 1980 pod- 
pisala? — Kako bo v nasled- 
njih desetih letih organiziran 
promet med Evropo in Bliž- 
njim vzhodom prek Slovenije 
ter s kakšnimi ukrepi in ka- 
ko hitro bodo ob ugotovlje- 
ni rasti prometa izboljšane 
prometne razmere na cest- 
nem odseku Šentilj—Maribor 
z odsekom proti Zagrebu?« 

Član Izvršnega sveta in re- 
publiški sekretar za urbani- 
zem Boris Mikoš je v odgo- 
voru zatrdil, da Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije na 
medrepubliški ravni podpisu- 
je samo tisto, kar smo v 

pozornost na vseh dvostran- 
skih stikih in na vseh med- 
narodnih srečanjih ob kon- 
cu lanskega in začetku letoš- 
njega leta. O tem vprašanju 
so razpravljali na zasedanju 
Mešanega komiteja SFRJ in 
EGS, na zasedanju ministrov 
za delo in socialna vpraša- 
nja držav članic OECD in na 
svetovni tripartitni konferenci 
o zaposlovanju. 

V 'Poročilu je poudarjeno, 
da se je v državah imigracije 
položaj spremenil, tako da so 
ustavile zaposlovanje, potre- 
be po tujih delavcih pa so 
se zmanjšale, nastala nova 
vprašanja, ki v meddržavnih 
sporazumih sploh niso ure- 
jena tako kot bi bilo v skla- 
du z novim položajem. To 
se nanaša predvsem na za- 
gotavljanje organiziranega 
in postopnega vračanja tudi 
v razmerah, ko preneha po- 
treba po tujih delavcih, na 
neovirano vračanje v kriznih 
situacijah, na ekonomsko in 
finančno sodelovanje z na- 
menom, da bi dosegli ugod- 
nejše pogoje za vračanje de- 
lavcev in za njihovo delovno 
angažiranje v domovini, na 
strokovno usposabljanje za 
vrnitev, na gmotno preskrbo 
delavcev, ki ostanejo brez 

republiki sprejeli v temeljih 
družbenega plana. Popolneje 
pa bo odgovorjeno na delegat- 
sko vprašanje, ko se bo Iz- 

Štipendije kasnijo 

Filip Beškovnik, vodja sku- 
pine delegatov za Zbor občin 
(občina Slovenjske Konjice) 
je v delegatskem vprašanju 
navedel, da so v, zadnjih me- 
secih nastale težave pri naka- 
zovanju štipendij dijakom in 
študentom. Področne skupno- 
sti za zaposlovanje, na katere 
so občine prenesle izvrševa- 
nje nakazovanja štipendij, se 
izgovarjajo, da je temu vzrok 
nepravočasno nakazovanje 
sredstev iz republiškega iz- 
ravnalnega sklada na žiro ra- 
čune regijskih skupnosti za 
zaposlovanje. V občini Slo- 
venske Konjice je bilo več 
primerov, da študentje in di- 
jaki niso dobili štipendij po 
več mesecev. 

Namestnik predsednice Re- 
publiškega komiteja za vzgojo 
in izobraževanje Leopold Kej- 
žar je prečital odgovor, ki 

dela in se zato vrnejo v do- 
movino, na učinkovitejše de- 
lovno-pravno varstvo itn. 

Zato se je celoviteje anali- 
ziralo sklenjene meddržavne 
pogodbe o zaposlovanju in 
se je na tey podlagi določilo 
izhodišča za dopolnitve in 
spremembe, ki naj bi prišle 
v te sporazume. 

Zvezni komite za delo in 
zaposlovanje je skupaj z 
Zvezno konferenco SZDLJ, 
Svetom Zveze sindikatov Ju- 
goslavije in pristojnimi repu- 
bliškimi in pokrajinskimi 
organi dal pobudo, da se pre- 
učuje vprašanja udeležbe ju- 
goslovanskih delavcev, ki so 
na delu v tujini, v delovanju 
delegatskega sistema v domo- 
vini in vprašanja uveljavlja- 
nja njihovih volilnih pravic 
v Jugoslaviji. 

Na koncu je v Poročilu 
ugotovljeno, da je Zvezni iz- 
vršna svet določil Predlog 
zakona o evidencah s podro- 
čja dela in ga poslal v obrav- 
navo Skupščini SFRJ. Ta 
za.kon nalaga samoupravnim 
interesnim skupnostim za za- 
poslovanje, da vodijo evi- 
denco o dejansko zaposlenih 
osebah, ki se priglasijo tem 
skupnostim in iščejo zapo- 
slitev. 

vršni svet seznanil s član- 
kom v »Borbi« in ko bo ugo- 
tovil, na čem temelji to pisa- 
nje. 

je povsem enak, kot ga je dal 
na vprašanje o štipendijski 
politiki v Zboru združenega 
dela, in pristavil še to-le: 
»Glede na motnje, do katerih 
prihaja v uresničevanju soli- 
darnostnega zagotavljanja 
sredstev za štipendije, pri 
katerih so prizadete zlasti ne- 
katere manj razvite občine, 
menimo, da morajo njiho- 
ve komisije udeležencev sa- 
moupravnega sporazuma o 
štipendiranju pri skupni ko- 
misiji udeležencev v republi- 
ki sprožiti postopek za ustrez- 
no izpopolnitev meril o nači- 
nu in pogojih združevanja 
sredstev in za zagotavljanje 
solidarnostnega prelivanja 
združenih sredstev, oziroma 
uveljavitev drugih ukrepov v 
skladu s 5. členom pravil o 
delu skupnih komisij«. 

VARSTVO POLOŽAJA IN PRAVIC DELAVCEV 
NA ZAČASNEM DELU V TUJINI 

Se je BORBA zmotila 

pri »900 km avtocest« ? 

ZBOR OBČIN 29. 9. 1976 
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