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PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 

SR SLOVENIJE 

Na skupnem zasedanju Zbo- 
ra združenega dela, Zbora ob- 
čin in družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Sloveni- 
je 22. junija 1977 so delegati 
najprej poslušali uvodno ob- 
razložitev k poročilu o uresni- 
čevanju družbenega dogovora 
o oblikovanju in izvajanju šti. 
pendijske politike v SR Slove- 
niji, ki jo je podala Ela Ulrih, 
članica Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije in pred- 
sednica Republiškega komite- 
ja za vzgojo in izobraževanje. 
Poslušali so tudi uvodno ob- 
razložitev k zakonom v zvezi 
z družbenoekonomskimi odno- 
si naše republike s tujino, ki 
jo je podal Jernej Jan, pred- 
sednik Komiteja za ekonom- 
ske odnose s tujino. Nato pa 
so na skupnem zasedanju Zbo- 
ra združenega dela in Zbora 
občin delegati poslušali še 
uvodno obrazložitev k pred- 
logu o temeljih družbenega 
plana Jugoslavije za razvoj ag- 
roindustrijskega kompleksa v 
obdobju od leta 1976 do leta 
1980, ki jo je podal Milovan 
Zidar, član Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in re- 
publiški sekretar za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano. 
Po obravnavi poročila o ure- 
sničevanju družbenega dogovo- 
ra o oblikovanju in izvajanju 
štipendijske politike v SR Slo- 
veniji sta Zbor združenega de- 
la in Zbor občin sprejela po- 
seben sklep. 

Zbor združenega dela In 
Zbor občin sta sprejela: 

— Predlog za izdajo zakona 
o odvetništvu in drugi pravni 
pomoči: 

Družbenopolitični zbor pa je 
sprejel: 

-v Stališča k predlogu za iz- 
dajo zakona o odvetništvu in 
drugi pravni pombči, ki ga 
objavljamo na strani 2. 

Zbor združenega dela, Zbor 

občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli: 

— Predlog za iadaj o zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o republiških upravnih 
organih z osnutkom zakona; 

— Osnutek odloka o dopol- 
nitvi odloka o sestavi repub- 
liških komitejev. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela: 

— Predlog zakona o prora- 
čunu socioalistićne republike 
Slovenije za leto 1977 

— Predlog zakona o spre- 
membi zakona o socialnem 
skrbstvu; 

— Predlog zakona o spie- 
membah zakona o zaposlova- 
nju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti; 

— Predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o starostnem zavarovanju 
kmetov; 

— Predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o programiranju in finan- 
ciranju graditve stanovanj; 

— Predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o družbeni pomoči v sta- 
novanjskem gospodarstvu; 

— Predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o komunalnih dejavnostih 
posebnega družbenega pome- 
na; 

— Osnutek zakona o blagov- 
nem prometu; 

— Predlog za izdajo zakona 
o samoupravni interesni sku- 
pnosti v Socialistični republi- 
ki Sloveniji za ekonomske od 
nose s tujino, z osnutkom 
zakona; 

— Predlog za izdajo zakona 
o koordinacijskem odboru aa 
organizacije združenega dela, 
ki opravljajo zunanjetrgovin- 
ski promet ter o nalogah in 
pooblastilih nekaterih orga- 
nov in organizacij v republiki 
na področju zunanjetrgovin- 

skega prometa, z osnutkom 
zakona; 

— Predlog za izdajo zakona 
o prenehanju veljavnosti o pri- 
silni upravi med zavodi o sa- 
časni upravi med organizacija- 
mi združenega dela v sesUvl 
zavodov, ter o prenehanju 
uporabljanja nekaterih določb 
temeljnega zakona o podjetjih 
na območju Socialistične re- 
publike Slovenije, z osnutkom 
zakona; 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta potrdila: 

— Dogovor o temeljih druž- 

delavce in funkcionarje v or- 
ganih federacije v času od 
leta 1975 do 1979; 

—- Osnutek zakona o delit- 
vi sredstev kot pomoč, repub- 
liki Italiji iz sredstev stalne 
proračunske rezerve federa- 
cije; 

— Osnutek zakona o zago- 
tavljanju sredstev federacij« 
za kritje stroškov, nastalih 
pri zatiranju slinavke in par- 
kljevke. 

Zbor združenega dela pa je 
spiejel predlog odloka o so- 
glasju k: 
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benega plana Socialistične fe- 
derativne republike Jugoslavi- 
je za razvoj agroindustrijske- 
ga kompleksa v obdobju od 
leta 1976—1980. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta dala soglasje 
k: 

— Osnutku zakona o dopol- 
nitvi zakona o zagotovitvi 
sredstev za financiranje pro- 
grama graditve stanovanj za 

— Predlogu zakona o ratifi- 
kaciji sporazuma o garanciji 
med Socialistično federativno 
republiko Jugoslavijo in Med- 
narodno banko za obnovo in 
razvoj (YU-1370) 

— Predlogu zakona o ratifi- 
kaciji sporazuma o garanciji 
med Socialistično federativno 
republiko Jugoslavijo in Med- 
narodno banko za obnovo in 
razvoj (YTJ-1371). 



Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli: 

— Predlog odloikp o imeno- 

vanju Toneta Poljšaka za na- 
mestnika republiškega sekre- 
tarja za mednarodno sodelo- 
vanje; 

— Predlog odloka o soglas- 
ju Marije Cigale za vodjo stro- 
kovne službe Skupnosti social- 
nega varstva Slovenije; 

— Predlog odloka o razre- 
šitvi Jožeta Ruparja dolžnosti 
sodnika Okrožnega gospodar- 
skega sodišča v Ljubljani. 

SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 
DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

Družbenopolitični zbor Skuipščine SR Slovenije je na 41. seji dne 22. junija 1977 obravnaval predlog za Izdajo zakona o odvet- 
ništvu in drugi pravni pomoči s problematiko odvetništva in druge pravne pomoči v SR Sloveniji in na podlagi drugega od- 
stavka 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije in prvega odstavka 19. člena poslovnika družbenopolitičnega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije sprejel 

stališča 
k predlogu za izdajo zakona o odvetništvu in drugi pravni pomoči 

1. Razvoj družbenih odnosov na temelju družbenoekonom- 
skega položaja delovnega človeka, kot je opredeljen v ustavi 
in zakonu o združenem delu, terja tudi novo opredelitev druž- 
bene funkcije in vsebine pravne pomoći. Pravna pomoč mora 
izhajati iz temeljnih družbenih odnosov in prispevata k zago- 
tavljanju in uresničevanju ustavnosti in zakonitosti in s tem 
k varsitvu samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene 
lastnine kot podlage samoupravnega položaja delovnega člo- 
veka, odnosov v združenem delu ter varstvu svoboščin, pravic 
in dolžnosti človeka in občana. 

2. Zaradi zagotavljanja samoupravnih pravic in učinkovi- 
tega varstva družbene lastnine in ob dejstvu, da v naši družbi 
vse bolj prevladujejo pravna razmerja, katerim je podlaga 
družbena lastnina in samoupravni položaj delovnega človeka, 
je nujno, da tudi pravna pomoč vse bolj prerašča v družbeno 
službo. Ta bo vedno bolj prevzemala del odgovornosti za 
uveljavljanje pravic in interesov pa tudi odgovornosti delovnih 
ljudi in občanov, v okviru ustavne ureditve. 

3. Tej nalogi je potrebno posvetiti posebno družbeno skrb, 
dejavnosti pravne pomoči pa dati ustTezen družbeni pomen. 
V skladu s tem je potrebno bolj razvijati in usposabljati 
družbene oblike pravne pomoči pri temeljnih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih, družbenopolitičnih skupnostih, 
družbenopolitičnih organizacijah, pri državnih organih in so- 
diščih ter pri drugih samoupavnih organizacijah in skupno- 
stih, kjer bodo potrebe in za to dane možnosti. Pri tem je 
treba zagotoviti, da bo ta pravna pomoč celovita, organizirana 
in strokovna ter dostopna delovnim ljudem, občanom in orga- 
nizacijam ter skupnostim, ki jo potrebujejo. 

Družbena pomoč naj bi se razvijala zlasti na osnovi večje 
specializacije in delitve dela v njej ter s tem zagotavljala 
pravno pomoč tudi na področjih, kjer je zaradi naglega druž- 
benega razvoja, posebno nastajanja samoupravnega prava ta 
poinoč pomanjkljiva. Da bo učinkovito opravila svojo družbe- 
no funkcijo, je potrebno pri vseh oblikah pravne pomoči ize- 
načiti oibseg nuđenja pravne pomoči, kar pomeni, da bodo vse 
te službe opravljale vso pravno pomoč, od dajanja nasvetov 

do zastopanja strank. To je eden od pogojev, da bo lahko 
družbena pravna pomoč prispevala k razvoju ustavnosti in 
zakonitosti. 

4. Pri nuđenju pravne pomoči ima pomembno vlogo od- 
vetništvo, ki ga je treba razvijati in usposabljati za nuđenje 
visoko strokovnih storitev, kar je pogoj za njegovo uspešnejše 
delo. Isti razlogi, ki terjajo, da se razvija družbena pravna 
pomoč, zahtevajo, da se tudi odvetništvo razvija preko organi- 
ziranih oblik (delovnih skupnosti, posebnih organizacij zdru- 
ženega dela). Le tako organizirano odvetništvo bo zaradi večje 
možnosti strokovnega poglabljanja sposobno zagotavljati ustre- 
zno in predvsem vsestransko praivno pomoč. 

Za uspešnejše uveljavljanje družbenega interesa na pod- 
ročju pravne pomoči mora še posebej skrbeti odvetniška 
zbornica. 

5. Eden od pogojev za pravilno delovanje tako družbene 
pravne pomoči kot odrvetništa je njihova samostojnost, ki za- 
gotavlja, da se bodo družbene službe pravne pomoči in odvet- 
ništvo aktivne vključevale v uveljavljanje ustavnosti in zako- 
nitosti. Stališče družbenopolitičnega zbora je, da zaradi njene 
pomembnosti lahko to dejavnost opravljajo le moralno in poli- 
tično neoporečne osebe. Zato naj novi zakon vsebuje tudi do- 
ločbo o moralno-političnem kriteriju, ki ga mora, poleg ostalih 
pogojev, izpolnjevati vsak, ki daje pravno pomoč v družbenih 
oblikah pravne pomoči in kdor z osebnim delom samostojno 
kot poklic opravlja to dejavnost. 

6. Koncept, ki ga vsebuje predlog za izdajo zakona ne 
izraža ustreznega družbenega položaja in razvoja pravne po- 
moči. Novo vsebinsko zasnovo zakona oziroma novo družbeno 
funkcijo pravne pomoči bi moral, po mnenju družbenopolitič- 
nega zbera, odraziti tudi ustreznejši naziv zakona. 

7. Diužbenopolitični zbor meni, da je potrebno o vlogi 
in razvoju služb družbene pravne pomoči in odvetništva širše 
razpravljati v organizacijah in skupnostih ter družbenopolitič- 
nih skupnostih, ki morajo ustvairiti ustrezne pogoje za delo in 
razvoj te dejavnosti. 

■ 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA: 

Predlog zakona 

o varnosti na javnih 
smučiščih (ESA-774) 

i. 
V predlogu za izdajo zako- 

na o varnosti na javnih smu- 

čiščih z dne 3/2-1977 je bilo 
poudarjeno, da narekuje spre- 
jem takega zakona potreba, 

da se ob vse večjem razma- 
hu rekreativnega smučanja v 
naši republiki in ob negativ- 
nih posledicah, ki spremljajo 
to dejavnost, tudi s celovitej- 
šo pravno ureditvijo doprine- 
se k temu, da bo dosežena 
čimvečja varnost udeležencev 
na javnih smučiščih. 

II. 
Zbora občin in združenega 

dela Skupščine SR Sloveni- 

je sta na svojih sejah dne 
24/3-1977 sprejela Osnutek za- 
kona o varnosti na javnih 
smučiščih z dne 3/2-1977 z 
naročilom, naj predlagatelji 
pri pripravi predloga zakona 
upošteva pripombe, predloge 
in mnenja, podana na njunih 
sejah in na sejah njunih de- 
lovnih teles, ki vsebujejo tudi 
stališča posameanih organov 
in organizacij. 

V času skupščinskih raz- 
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prav je dala svoje pripombe 
in predloge k osnutku zako- 
na tudi Gospodarska zborni- 
ca SR Slovenije. 
III. 

V razpravah v skupščini je 
bilo poudarjeno, naj predla- 
gatelja zakona predvsem pro- 
uči, če kaže združiti materijo 
tega zakona z materijo zako- 
na o žičnicah v en zakon, ker 
se obe tematiki v določenem 
smislu prepletata. 

Predlagatelj je po ponovni 
proučitvi z vseh vidikov tega 
vprašanja prišel do zaključ- 
ka, da je več argumentov za 
ločena zakona. Zakon o žič- 
nicah namreč kompleksno 
ureja gradnjo, obratovanje, 
vzdrževanje in nadzorstvo za 
vse vrste žičnic, turističnih 
in industrijskih (sprememba 
pa predvideva tudi nov na- 
čin gospodarjenja), kar vse 
tvori določeno celoto in je v 
ta zakon težko vključiti speci- 
fično materijo o varnosti na 
smučiščih, \ kar želimo uredi- 
ti s predloženim zakonom in 
s predvidenimi podzakonski- 
mi akti. 

Za enoten zakon je argu- 
ment le-ta, da so in bodo jav- 
na smučišča pretežno ob žič- 
nicah, kar po mnenju predla- 
gatelja ne odtehta nasprotnih 
argumentov. 
IV. 

Glede sistematike zakona v 
skupščinskih razpraivah na os- 
nutek ni bilo pripomb in za- 
to ostaja v predlogu nespre- 
menjena, sicer pa je predlaga- 
telj v predloženem besedilu 
zakonskega predloga upošte- 
val praktično vse predloge in 
pripombe skupščinskih teles, 
ki so bile dane k osnutku za- 
kona. 

Tako so upoštevane načelne 
pripombe odbora za stanova- 
nj sko-komunalna vprašanja in 
varstvo okolja, zbora združe- 
nega dela in odbora za ur- 
banizem, stanovanjsfco-komu- 
nalna vprašanja in varstvo 
okolja zbora občin glede do- 
polnitve določb o pridobitvi 
dovoljenja za obratovanje 
smučišča. Ustrezne določbe 
so vnesene v 3., 4. in 21. člen 
predloga. 

Upoštevane so bile vse pri- 
pombe zakonodajnopravne 
komisije k 4., 7. in 26. členu 
osnutka glede določitev pri- 
stojnosti republiškega uprav- 
nega organa za izdajo podza- 
konskih predpisov o tehnični 
ureditvi smučišč oziroma iz- 
dajanje dovoljenj za obrato- 
vanje, glede mnenja krajev- 
nih skupnosti pri lokacijah 
smučišč in glede sankcij za 

prepovedano sankanje na 
smučarskih progah. 

Pripombe odbora za druž- 
benopolitični sistem zbora 
združenega dela so bile dane 
k 1., 3., 4., 9., 11., 20. in 23. 
členu osnutka. 

Ob upoštevanju teh pri- 
pomb je v predlogu izbolj- 
šana definicija javnih smu- 
čišč 1. členu, v 2. oziroma v 
novem 13. členu pa so določ- 
be o drugih, posebnih šport- 
nih dejavnostih v okviru jav- 
nih smučišč. 

Glede pripombe k 3. členu 
o določitvi dolžnosti uprav 
ljalca smučišča je predlaga- 
telj mnenja, da naj jih zakon 
vsebuje, ker gre za temeljne 
dolžnosti, ki ne izključujejo 
podrobnejših določb v podza- 
konskem aktu in tudi ne do- 
ločenih olajšav za manjša 
smučišča, kar je predvideno 
v novem, tretjem odstavku 4. 
člena predloga. 

Pripomba k 4. členu, dana 
na predlog Smučarske zveze 
Slovenije, da naj bi se v za- 
konu določilo, naj bi pri iz- 
daji dovoljenja za obratova- 
nje smučišča sodeloval njen 
strokovnjak, ni kazalo spre- 
jeti, bo pa to možno vnesti 
v podzakonski predpis. 

V predlogu je v smislu pri- 
pomb tega odbora, pripomb 
na sejah zborov in Gospodar, 
ske zbornice bistveno spre- 
menjen 9. člen osnutka, tako 
da sedaj vsebuje okvirne do- 
ločbe o smučarskih progah, 
podrobnejše, zlasti tehnične 
določbe pa bo vseboval pod- 
zakonski akt, 

V predlogu je glede na dane 
pripombe dopolnjen 11. člen 
v tem smislu, da določbe o 
prepovedii obratovanja smu- 
čišča zaradi določenih vre- 
menskih pogojev ne veljajo 
avtomatično za vsa smučišča. 
Sicer pa meni predlagatelj 
glede določb tega člena, da 
mora prevladati varnostni as- 
pekt pred morebitnim odsto- 
panjem upravljalca zaradi ko- 
mercialnih razlogov. 

Opozorilo odbora, da so do- 
ločbe 13. člena osnutka nepo- 
trebne, ki sta ga podpisala 
tudi javno tožilstvo SRS in 
Gospodarska zbornica SRS, je 
predlagatelj sprejel. 

V predlogu so upoštevane 
tudi pripombe odbora k 20. 
členu osnutka glede natan- 
čnejših opredelitev obveznos- 
ti smučarjev na smučišču in 
s tem ustreznih sankcij v ka- 
zenskih določbah. 

Ob pripombi, da je potreb- 
na drugačna formulacija do- 
ločbe glede zadrževanja oseb 
na smučišču, ki so pod vpli- 
vom alkohola, je predlagatelj 

sprejel osnovno pripombo, da 
odpade beseda »očitno«, me- 
ni pa, da ni potrebe, da bi se 
določila najvišja dopustna 
stopnja alkoholiziranosti, ker 
naj velja pravilo, naj bo ude- 
leženec na smučišču popol- 
noma trezen. Tako rešitev na- 
rekujejo predvsem varnostni 
razlogi, razen tega pa bi bila 
kontrola praktično neizvedlji- 
va, razen kadar bi bili na 
smučišču miličniki. 

Upoštevane so tudi pripom- 
be odbora glede kazenskih do- 
ločb in je v predlog vnesena 
sankcija za reditelje, ki ne 
izpolnjujejo svojih dolžnosti, 
pa tudi za starše oziroma skr- 
bnike, če pride na smučišču 
do prekrška otrok zaradi opu- 
stitve nadzorstva. 

V predlogu so upoštevane 

I. 
Predlog za izdajo zakona o 

varstvu rastlin pred bolezni- 
mi in škodljivci z osnutkom 
zakona je bil dne 23. 3. 1977 
obravnavan na 42. seji zbora 
občin in istega dne tudi na 
43. seji zbora združenega de- 
la Skupščine SR Slovenije, na 
katerih je bilo naloženo Izvr- 
šnemu svetu, da pripravi 
predlog zakona. Predlog za iz- 
dajo zakona o varstvu rastlin 
pred boleznimi in škodljivci 
z osnutkom zakona je bil po- 
slan v pripombe tudi vsem 
občinskim Skupščinam. K os- 
nutku predmetnega zakona so 
dali svoja stališča in pripom- 
be: odbor za agrarno politiko 
Skupščine SRS, zbor združe- 
nega dela, zakonodajno-prav- 
na komisija Skupščine SRS 
in odbor za družbeno-eko- 
nomske odnose in razvoj Sku- 
pščine SRS, zibor občin. Važ- 
nejše pripombe navedenih or- 
ganov so predvsem, da se v 
predlogu zakona črtajo vsa 
določila, ki so povzeta iz zve- 
znega zakona, dalje, da se v 
smislu zveznega zakona do- 
polnijo nekatere določbe, 
predvsem, da je varstvo ra- 
stlin pred boleznimi in ško- 
dljivci dolžnost in pravica tu- 
di družbenopolitičnih skupno- 
sti in njihovih organov, da 
naj predlagatelj hkrati s pre- 
dlogom zakona o varstvu ra- 
stlin pred boleznimi in škod- 
ljivci predloži tudi teze za 

sugestije, dane na sejah zbo- 
ra občin in zbora združenega 
dela skupščine, da zadošča za 
ponesrečence in reševalce le 
en primeren prostor ob smu- 
čišču, v prehodnih in končnih 
določbah pa, da je potreben 
daljši rok za tehnično ure- 
ditev obstoječih smučišč. 

Predlagatelj. pripominja, da 
je v gornji obrazložitvi naka- 
zal, kakšne pripombe in pred- 
loge je pri pripravi predloga 
zakona upošteval, pri čemer 
poudarja, da so posamezna 
skupščinska telesa ter drugi 
udeleženci v javni razpravi 
podali določene pripombe ozi- 
roma predloge smiselno ena- 
ko. 

V predlogu so tudi določe- 
ne izboljšave redakcijske na- 
rave. 

(ESA-779) 

poseben predpis o uporabi ke- 
mičnih sredstev za varstvo ra- 
stlin, ki ni škodljiv za čebele, 
ter da je potrebno preformuli- 
rati določbo 26. člena, v kate- 
ri je osnutek zakona predvi- 
deval za delavce pri prome- 
tu s sredstvi za varstvo ras- 
tlin na drobno tudi nižjo stro- 
kovno izobrazbo, ki je pa po- 
zitivna zakonodaja ne pozna. 

Izvršni svet Skupščine ško- 
fja Loka pa je predlagal, da 
bi se v predlog zakona vnes- 
lo tudi določilo, da bi mora- 
le organizacije združenega de- 
la, ki oskrbujejo proizvajalce 
s kemičnimi sredstvi za var- 
stvo rastlin, obvezno preskr- 
beti in vzdrževati določene 
rezerve teh sredstev za even- 
tualne izredne ali vojne raz- 
mere. 

Vsi navedeni predlogi, sta- 
lišča in mnenja k predlogu 
zakona o varstvu rastlin pred 
boleznimi in škodljivci z os- 
nutkom zakona so bila v 
predlogu zakona upoštevana, 
razen predloga Izvršnega sve- 
ta Skupščine občine škofja 
Loka, da bi namreč organiza- 
cije združenega dela, ki os- 
krbujejo proizvajalce s kemi- 
čnimi sredstvi za varstvo ras- 
tlin morale obvezno preskrbe- 
ti in vzdrževati določene re- 
zerve teh sredstev za ev. iz- 
redne ali vojne razmere. Gle- 
de na to, da bi morali ome- 
njeno določilo vsebovati pred- 
pisi s področja obraimJbinih pri- 

PrecHog zakona 

o varstvu rastlin pred 
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prav in ne predlog zakona, kd 
obravnava varstvo rastlin v 
mirnodobskih razmerah, ome- 
njeni predlog ni bil upošte- 
van. 

Vse ostale pripombe so bi- 
le pretežno redakcijskega zna- 
čaja. 
II. 

Na predlog zakonodajno- 
pravne komisije so določbe 
prvega, drugega in tretjega 
odstavka 15. člena osnutka za- 
kona črtane zaradi tega, ker 
je to že urejeno s splošnimi 
načeli odškodninskega prava 
in ker bi s temi določbami 
zakon posegel v premoženjske 
pravice imetnika rastlin iz na- 
slova zavarovalne pogodbe 
Namesto določb, ki se črtajo, 
pa je temu členu dodan nov 
odstavek, s katerim je določe- 
no, da se odškodnina daje iz 
republiškega oziroma občin- 
skega proračuna glede na to, 
kdo je odredil ukrep glede 
prepovedi gojitve določene vr- 
ste rastlin na določenem ob- 
močju oziroma glede uničenja 
rastlin in embalaže. 

V 20. členu predloga za iz- 
dajo zakona o varstvu rast- 
lin pred boleznimi in škodljiv- 
ci z osnutkom zakona je bi- 
la postavljena zahteva, da 
sme opravljati dezinsekcijo, 
dezinfekcijo oziroma deratiza- 
cijo v prostorih za hrambo 
kmetijskih pridelkov in v pre- 
voznih sredstvih le organiza- 
cija združenega dela, ki ima 
potrebno opremo in delavca 
z visoko strokovno izobraz- 
bo m s specializacijo iz varstva 
rastlin. Ta določba glede na- 
mestitve delavca z visoko 
strokovno izobrazbo in s spe- 
cializacijo iz varstva rastlin 
pa je bila za organizacije 
združenega dela, ki to delo 
opravljajo v svojih lastnih 
objektih, prezahtevna, zato je 
v predlogu zakona ostala za- 
hteva glede namestitve, za 
varstvo rastlin specializirane- 
ga delavca, samo za tiste or- 
ganizacije združenega dela, ki 
to delo opravljajo kot storit- 
ve, se pravi, so za to dejav- 
nost specializirane. 

V 28. členu je v predlogu 
zakona novo določilo glede 
tega, da se sredstva od pris- 
tojbin za zdravstvene pregle- 
de rastlin v notranjem pro- 
metu zbirajo v proračunu ob- 
čine, sredstva, zbrana od pla- 
čanih pristojbin za opravlja- 
ne zdravstvene preglede ras- 
tlin pri izvozu, pa v proraču- 
nu republike. V zvezi z zdrav- 
stvenimi pregledi rastlin pri 
izvozu je potrebno omeniti, 
da je v drugem odstavku 28. 
člena zakona o varstvu rast- 
lin pred boleznimi in škod- 

/ 

ljivci, ki ogrožajo vso državo 
(Uradni list SFRJ, št. 49/76), 
navedeno, da mora pri izvozu 
opraviti obvezni zdravstveni 
pregled in izdati zdravstveno 
spričevalo pristojni organ v 
republiki, če je v kraju nak- 
ladanja mejna postaja za var- 
stvo rastlin, pa to opravi mej- 
na postaja. Na podlagi tega 
določila in določil v predlogu 
zakona bo republiški sekreta- 
riat za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano določil pooblaš- 
čene strokovnjake za varstvo 
rastlin, ki bodo opravljali 
zdravstvene preglede rastlin 
pri izvozu, s tem da bodo iz- 
vozniki nakazovali pristojbi- 
ne republiškemu proračunu. 

V kazenskih določbah so bi- 
la upoštevana priporočila pri- 
stojnih republiških organov 
glede višine kazni. Poleg tega 
so bile v predlogu zakona 
upoštevane še nekatere pri- 
pombe redakcijskega značaja. 
III. 

Predlog zakona enako kot 
v predlogu za izdajo zakona 
o varstvu rastlin pred bolez- 
nimi in škodljivci z osnutkom 
zakona predvideva dve mate- 
rialni obveznosti družbenopo- 
litičnih skupnosti, in sicer od- 
škodnino za uničene rastline 
in prepoved gojenja rastlin. 
Ti dve odškodnini se po pred- 
logu zakona poravnata iz pro- 
računa republike oziroma ob- 
čine, odvisno od tega, kdo od- 
redi ukrep. Kot je pokazala 
dosedanja praksa, bodo te fi- 

Skupščina SR Slovenije je 
na seji zbora združenega de- 
la in zbora občin dne 23. mar- 
ca 1977 in na seji skupščine 
Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije dine 20. aprila 1977 
sprejela predlog za izdajo za- 
kona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju z 
osnutkom zakona, ki ga je 
skupščini predložil njen izvr- 
šni svet. 

Predlagane spremembe in 
dopolnitve ne predstavljajo 
vsebinskega usklajevanja sis- 
tema pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja z duhom 
nove ustave ter z novim dru- 

nančne obveznosti minimalne, 
saj gre le za izjemne prime- 
re, za katere morajo bita iz- 
polnjeni vsi pogoji, predpisa- 
ni v predlogu zakona, pa še 
to le v primerih, če prizade- 
ti niso uveljavili odškodnine 
pri zavarovalnem zavodu. Re- 
publika oziroma občine bodo 
imele v skladu z določbami 
Iz 28. člena predloga zakona 
dohodek v svojem proračunu 
iz vplačanih pristojbin za op- 
ravljene zdravstvene pregle- 
de. Glede na dosedanjo prak- 
so o vplačanih pristojbinah 
iz tega naslova v daljšem ča- 
sovnem razdobju menimo, da 
bodo dohodki presegali izpla- 
čila za odškodnino. V zvezi z 
določbo 27. člena predloga za- 
kona, da republika organizi- 
ra opravljanje zdravstvenih 
pregledov pri izvozu in v zve- 
zi z določbo 28. člena predlo- 
ga zakona, da so sredstva od 
plačanih pristojbin Za oprav- 
ljene zdravstvene preglede 
prihodek republike, bo mora- 
la republika tudi zagotoviti 
ustrezna finančna sredstva 
kot nadomestilo n opravlje- 
no delo. 

IV. 
Glede na to, da so v pred- 

logu zakona upoštevane pri- 
pombe, podane k predlogu za- 
kona o varstvu rastlin pred 
boleznimi in škodljivci z os- 
nutkom zakona, se predlaga, 
da se predlog zakona sprejme 
v nespremenjenem besedilu. 

žbenoekonornskim in samoup- 
ravnim položajem delavca na 
področju združenega dela. Ob- 
likovanje pokojninskega siste- 
ma, ki bo temeljil na novem 
družbenoekonomskem in sa- 
moupravnem. položaju delavca 
v združenem delu, je zahtevna 
strokovna. in politična naloga, 
ki je ni mogoče opraviti z us- 
taivnim zakonom v določenem 
roku. Ta naloga je torej ne- 
posredno pred nami. Predla- 
gane spremembe in dopolnit- 
ve v bistvu predstavljajo for- 
malnopravno uskladitev zako- 
na z ustavo in odpravo koli- 
zije med pokojninskim zako- 
nom ter zakonom o medse- 

bojnih razmerjih delavcev v 
adruženem delu oziroma zako- 
nodajo o združenem delu »la 
eni strani, na drugi strani pa 
realizacijo stališč o izboljša- 
nju socialne varnosti upoko- 
jenih borcev NOV in rešitsv 
nekaterih odprtih vprašanj v 
zvezi z izvajanjem zakona. 

Pri pripravi predloga zakona 
je predlagatelj upošteval ve- 
čino pripomb, mnenj in sta- 
lišč, izraženih v i-azipravi o 
predlogu za izdajo zakona a 
osnutkom zakona. Da bi omo- 
gočil izdajo prečiščenega bese. 
dila zakona, pa predlaga ža 
določene spremembe in dopol- 
nitve, ki so predvsem redak- 
cijskega anačaja. 
K 1. členu 

V primerjavi z osnutkom 
gre za nov člen, ki je uteme- 
ljen glede na to, da bo iz- 
dano prečiščeno besedilo za- 
kona. Pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje se namreč ne 
ureja samo z zakoni, samoup- 
ravnimi akti in družbenimi 
dogovori, temveč tudi s samo- 
upravnimi sporazumi, kar v 
sedaj veljavnem zakonu ni iz- 
recno poudarjeno. 

K 2. členu 
Osnutek zakona je predvi- 

deval črtanje 8. člena veljav- 
nega zakona, ki ureja zavaro- 
vanje delavcev, ki jim je de- 
lovno razmerje prenehalo za- 
to, ker zaradi tehnoloških ali 
esoiiomskih razlogov njihovo 
delo v OZD ni več potrebno. 
Po zakonu o medsebojnih raz- 
merjih delavcev v združenem 
delu in po zakonu o združe- 
nem delu (213. člen) delavcu 
ne more prenehati delovno 
razmerje, če zaradi tehnološ- 
kih in drugih iaboljšav, s ka- 
terimi se prispeva k večji 
produktivnosti dela in večje- 
mu uspehu temeljne organiza- 
cije, njegovo delo v tej orga- 
nizaciji ni več potrebno. Upo- 
števajoč določilo 218. člena 
zakona o združenem delu, da 
pod pogoji in na način, Id 
jih določata samoupravni splo- 
šni akt, s katerim s3 ureja de- 
lovno razmerje, in zakon lah- 
ko preneha delavcu delovno 
razmerje, če se je začel po. 
stopek za prenehanje njegove 
temeljne organizacije, oziroma 
za prenehanje delovne organi- 
zacije, v katere sestavi je nje- 
gova temeljna organizacija, in 
ni možnosti, da bi v skladu s 
tem zakonom nadaljeval delo 
v drugi temeljni organizacije. 
Menimo, da je sprejemljiva 
pripomba, da se 8. člen v ce- 
loti ne črta, temveč spremeni 
v predlaganem smislu. 

Predlog zakona o spre- 
membah in dopolnit- 

vah zakona o pokojnin- 

skem in invalidskem 
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zavarovanju 
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K 3. členu 
V primerjavi z osnutkom za- 

kona se predvideva tudi čr- 
tanje tretjega odstavka 16. čle- 
na, ki določa sestav komisije, 
ki odloča v primeru spora v 
zvezi z zajposlitvijo delovnega 
invalida. Glede na določila no- 
vega zakona o združenem 
delu_ republiške predpise 
o zaposlovanju, še zlasti pred- 
pise o usposabljanju in zapo- 
slovanju invalidnih oseb, je 
črtanje tretjega odstavka ute- 
meljeno. 

K 4. členu — poseben prispe- 
vek zaposlenih upokojencev 

Upoštevana je pripomba za- 
konodajnoiprajvne komisije 
Skupščine SR Slovenije, da je 
treba v zadnjem odstavku jas- 
no izraziti, da gre za primere, 
ko zavezanec posebnega pris- 
pevka ni užival pokojnine vse 
leto, ker ima nekdo lahko sta- 
tus upokojenca, ne uživa pa 
pokojnine. 

K 5. in 6. členu — varstvena 
pokojnina borcev NOV preti 
9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 
1943 in reaktivizacija teh bor- 
cev 

V razpravi o predlogu za iz- 
dajo zakona z osnutkom sa- 
kona je bila osrednja pozor- 
nost posvečena zagotovitvi 
varstvene pokojnine borcem 
NOV pred 9. 9. 1943 oziroma 
do 13. 10. 1943 in usklajeva- 
nju pokojnin teh borcev. Os- 
nutek zakona je vseboval 3 
variante o višini varstvene po- 
kojnine v letu 1977 (3.900, 
3.850 oz. 3.800 — polna pokoj- 
nina). Organizacije ZZB NOV 
in komisija Skupščine SR Slo 
venije za vprašanja borcev 
NOV so zatvzeli stališče, da 
nobena od predlaganih vari- 
ant ne ustreza in da je treba 
zagotoviti tako sistemsko re- 
šitev, po kateri bo varstvena 
pokojnina v tekočem letu ena- 
ka poprečnemu osebnemu do- 
hodku delavcev v SR Sloveni- 
je za preteklo leto, to je 
4.068 din v letu 1977. Tako 
stališče so podprli tudi dele- 
gati na seji zborov. V razpravi 
pa so bila tudi izražena mne- 
nja, naj bi predlagatelj pri 
določitvi nove ravni varstvene 
pokojnine upošteval tudi mo- 
žnosti republiškega proračuna, 
ki mora zagotovili v ta na- 
men potrebna sredstva. Upo- 
števajoč omenjena stališča, 
predlog zakona predvideva, da 
se sedaj določena pokojnin- 
ska osnova poveča za 17,6 od- 
stotka, kar zagotavlja, da bo 
polna varstvena pokojnina v 
tekočem letu enaka poprečne- 

mu osebnemu dohodku delav- 
cev v SR Sloveniji v pretek- 
lem letu. 

V zakonu je treba določiti 
pokojninsko osnovo, ker se 
višina pokojnine izračunava od 
pokojninske osnove, odvisne 
od dolžine pokojninske dobe. 
Povečanje sedanje zajamčene 
pokojninske osnove (poprečni 
OD vseh zaposlenih v SR Slo- 
veniji v letu pred uveljav.tvi- 
jo pokojnine) za 17,6 odstot- 
ka zagotavlja, da bo polna 
varstvena pokojnina (85 od- 
stotna od pokojninske osno- 
ve) v tekočem letu vedno ena- 
ka poprečnemu OD delavcev 
v SRS v preteklem letu. To- 
rej tega procenta — 17,6 od- 
stotka ne bo treba spreminja- 
ti. 

Upoštevajoč pripombe skup- 
ščinske komisije za vprašanja 
borcev NOV in drugih orga- 
nov, predlog zakona v primer- 
javi z osnutkom zakona dolo- 
ča, da novo odmero pokojni- 
ne lahko zahteva le tisti 00- 
rec NOV pred 9. 9. 1943 oziro- 
ma do 13. 10. 1943 s starostno 
pokojnino na podlagi pokoj- 
ninske dobe 35 (moški) oziro- 
ma 30 (ženske) let, ki se re- 
aktivira in je bil po uveljavit- 
vi tega zakona v delovnem 
razmerju ali je opravljal sa- 
mostojno dejavnost najmanj 
eno leto. Tako določilo je po- 
trebno, sicer bi lahko zavaro- 
vanci, ki so se upokojili že 
pred letom 1966, uveljavili no- 
vo odmero pokojnine že na 
podlagi osebnega dohodka iz 
šestmesečne zaposlitve, kar pa 
ni bil namen predlagane spre- 
membe drugega odstavka 24. 
člena. Glede na veljavne pred- 
pise o oblikovanju pokojnin- 
ske osnove se bodo za novo 
odmero pokojnine upoštevali 
vsi zavarovančevi osebni do- 
hodki, doseženi v zadnjih le- 
tih pred ponovno odmero po- 
kojnine, pa zavarovanec ni bil 
zaposlen 5 let, pa tudi oseb- 
ni dohodek iz obdobja pred 
prvo upokojitvijo, pri tem pa 
le osebni dohodek iz obdobja 
po 1. 1. 1966. 
K 7. do 15. členu — financi- 
ranje 

Sedaj veljavni republiški po- 
kojninski zakon podrobno ure- 
ja financiranje tega področja, 
in sicer: načela o financiranju, 
prispevke zavarovancev, pris- 
pevke organizacij in drugih ter 
povračila družbenopolitičnih 
skupnosti kot tudi dospelost, 
iateiijatve in zastaranje pris- 
pevkov. Upoštevajoč načela 
zakona o združenem delu in 
določila zakona o osnovah ter 
načinu obračunavanja ter pla- 

čevanja prispevkov za finan- 
ciranje samoupravne uiteres- 
ne skupnosti na področju dru 
žbenih dejavnosti, ki tudi ure- 
ja financiranje pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, 
naj bi s to novelo v tej fazi 
uredili le način določanja ob- 
veznosti zavarovancev — čla 
nov skupnosti. 

Vprašanje financiranja p > 
kojninskega in invalidskega 
zavarovanja kot eno temelj- 
nih vprašanj sistema bo treba 
celovito urediti v drugi faa, 
ob oblikovanju novega siste- 
ma. V razpravi ob osnutku za 
kana je bila osrednja pozor- 
nost posvečena vprašanju, ali 
naj v primeru, ko samouprav- 
ni sporazumi niso sklenjeni 
ali pa jih sklene le del Ude- 
ležencev in sredstva za izved- 
bo programa niso zagotovlje- 
na, določi stopnjo prispevka 
sama Skupščina SR Slovenije 
ali enakopravno s skupščino 
Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije. Glede na to, da pri 
skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja ne 
gre za menjavo dela na eni 
strani in upoštevajoč obstoje- 
čo in novo funkcijo samoup- 
ravne interesne skupnosti so- 
cialističnega varstva predlaga- 
telj meni, da ni podana osno- 
va za vključitev te interesne 
skupnosti v določanje stopnje 
prispevka. Pri tem je treba 
upoštevati, da skupnost soci- 
alnega varstva neposredno ne 
sodeluje pri sklepanju samo- 
upravnih sporazumov, s kate- 
rimi se določajo obveznosti 
članov, tako kot npr. sodeluje 
skupnost zdravstvenega var- 
stva, ki v takih primerih tu- 
di soodloča s skupščino pris- 
tojne družbenopolitične skup- 
nosti, če ta po samoupravni 
poti ne doseže ustreznega do- 
govora. V interesu socialne 
varnosti upokojencev in dru- 
gih upravičencev do dejstev 
iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja pa j "5 tre- 
ba v takem primeru čimprej 
zagotoviti potrebna sredstva in 
zato v najkrajšem možnem ča- 
su sprejeti odločitev Skupšči- 
ne SR Slovenije — zbora zdru- 
ženega dela. Za razliko od os- 
nutka zakona predlog ne pred- 
videva več predhodnega mne- 
nja skupščine pokojninske 
skupnosti, ker bo skupščina 
tako mnenje po lastni presoji 
lahko zahtevala od pokojnin- 
ske skupnosti. 

V primerjavi z osnutkom 
zakona, upoštevajoč stališče 
pokojninske skupnosti, predvi- 
deva črtanje sedaj veljavnega 
62. člena, ki določa, da zaveza- 
nec prispevka, ki ni plačal pri- 

spevka ob zaposlitvi, mora 
plačati kazenske obresti po 
obrestni ' meri 0,1 % na dan 
(13. člen predloga zakona). 

Nov je tudi 14. člen, ki 
spreminja: določila sedaj ve- 
ljavnega -63.. člena., .Ta določa,- 
da zavezancu prispevka, ki ne 
plača zapadlih prispevkov v 
predpisanem roku ali a? pla- 
ča vseh prispevkov, izda sku 
nost plačilni nalog, da mora 
v 8 dneh od vročitve plačati 
zapadle prispevke z zamudni- 
mi obrestmi, zavezanec pa 
ima pravico ugovora, če pa 
ugotavlja, lahko skupnost uve- 
ljavlja svojo terjatev samo s 
tožbo pri posebnem sodišču. 
Po sedaj veljavnih predpisih 
ni več plačilnega naloga. Skup- 
nost naj bi v prihodnje svojo 
terjatev uveljavila pri poseb- 
nem sodišču združenega dela, 
ki ga je sama ustanovila pn 
posebnem sodišču združenega 
dela, ki ga je sama ustanovi- 
la. V skladu s spremembo 63. 
člena je predvidena tudi spre- 
memba 64. člena (15. člen 
predloga zakona). 
K 16. do 19. členu — posto- 
pek za uveljavljanje pravic 

Upoštevajoč pripombo zako- 
nodajnopravne komisije, je 
predlagatelj v predlog zakona 
vnesel nov člen (19. člen), ki 
rešuje tudi vprašanje molka 
organa skupnosti, če zavaro- 
vanec ni zadovoljen Z dokon- 
čnim posamičnim samouprav- 
nim aktom skupnosti, lahico 
v nadaljnjih 30 dneh uveljav- 
lja sodno varstvo pred poseb- 
nim sodiščem združenega d*- 
la. Sodno varstvo lahko uve- 
ljavlja tudi v primeru, (pri 
tem pa ni vezan na rok), če 
skupnost ne izda posamične- 
ga akta v roku, ki je dolo- 
čen v . splošnem aktu skupnos- 
ti. Po mnenju predlagatelja pa 
ni potrebe, da bi zakon dolo- 
čil začetek dela posebnega so- 
dišča združenega dela, ker je 
v aktu o ustanovitvi tega so- 
dišča, ki ga je skupščina sku- 
pnosti sprejela 17. marca 1977, 
določeno, da sodišče prične z 
delom 1. 1. 1978. Rok, v ka- 
terem mora skupnost izdaj 
posamične samoupravne akte 
v pravici iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, bo 
opredeljen s samoupravno re- 
gulativo. S samoupraivnim 
splošnim aktom skupnosti bc 
rešeno tudi vprašanje, v kak- 
šnem roku in iz kakšnih raz- 
logov lahko pristojni organ 
skupnosti odpravi ali spreme- 
ni dokončne posamične samo- 
upravne akte o pravici, zoper 
katerega zavarovanec ni uve- 
ljarvil sodnega varstva. 

Upoštevajoč pripombe zako- 
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nođajnopravne komisije in ko- 
misije za pravosodje, predlog 
zakona vsebuje dva nova čle- 
na (27. člen predloga zakona) 
— 117. a in 117. b člen. Do 
uveljavitve samoupravnega 
splošnega akta skupnosti, s 
katerim bo urejen postopek 
za uveljavljanje pravic v okvi- 
ra skupnosti, se uporabljajo 
glede postopka dosedanji 
predpisi, upravne spore, ki do 
pričefcka delovanja posebnega 
sodišča združenega dela ne 
bodo pravnomočno rs^ieni, pa 
bo rešilo Vrhovno sodiiioe SR 
Slovenije. 
K 20. do 23. členu 

Upoštevajoč pripomb ■> skup- 
nosti socialnega varsV'a, pred- 
log zakona vsebuje določilo, 
da se pokojninska skupnost 
a drugimi SIS povezuje v sku- 
pnost socialnega varstva v 
skladu s posebnim zakonom. 
Upoštevajoč pripombo zako- 
nodajnopravne komisije, pred- 
log zakona določa, da samoup- 
ravni sporazum in statut sku- 
pnosti potrjuje Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 
K 28. členu 

V prehodnih in končnih do- 
ločbah je treba jasno dolo- 
čiti, da se tudi pokojnine bor- 

Predilog zakona je priprav- 
ljen na podlagi osnutka za- 
kona, ki ga je Skupščina SR 

cem NOV z zajamčeno pokoj- 
ninsko osnovo, ki so jih borci 
uveljavili do konca 1978, vsa- 
ko leto uskladijo po novsin 
režimu (spremenjen 38. člen). 
K 29. členu. 

Upoštevajoč, da gre za 4. 
novelo veljavnega pokojnin- 
skega zakona, in mnenja, iz- 
ražena v razpravi ob osnutku 
zakona, se pooblašča zakono- 
dajnopravna komisija, da ia- 
da prečiščeno besedilo zakona. 
Ocena potreb po finančnih 
sredstvih 

Predlagane spremembe in 
dopolnitve, razen spremembe 
glede zajamčene pokojninske 
osnove za borce NOV in gle- 
de priznavanja dela v kmeč- 
kih delovnih zadrugah v po- 
kojninsko dobo, ne terjajo no- 
vih finančnih sredstev. Spre- 
memba glede zajamčene po- 
kojninske osnove za borce 
NOV bo terjala povečanje ob- 
veznosti republiškega prora- 
čuna, in sicer za ca 127,3 mio 
dim (bruto pokojnine). Prizna- 
nje članstva v kmečkih delov- 
nih zadrugah v pokojninsko 
dobo pa bo terjala povečanje 
obveznosti pokojninske skup- 
nosti sa ofcoli 5 mio din let- 
no. 

(ESA-862) 

Slovenije sprejela hkrati s 
predlogom za izdajo na se- 
jah zborov dne 22. 6. 1977. 

S predlaganim zakonom se 
urejajo nekatera nujna vpra- 
šanja v zvezi s pristojnostmi 
in organizacijo republiških 
upravnih organov, ki jih nI 
mogoče odložiti do priprave 
novega celovitega zakona o 
držaivni upravi v SR Sloveni- 
ji, ki bo sprejet v skladu z 
zveznim zakonom o temeljih 
sistema državne uprave v 
SFRJ. 

Bistvene spremembe prina- 
ša zakon na področju eko- 
nomskih odnosov s tujino; 
predvidena je ustanovitev no- 
vega republiškega komiteja 
za ekonomsike odnose s tuji- 
no, kar predstavlja skupaj z 
zakonom o samoupravni in- 
teresni skupnosti za ekonom- 
ske odnose s tujino ter za- 
konom o koordinacijskem 
odboru za organizacije zdru- 
ženega dela-, ki opravljajo zu- 
nanjetrgovinski promet, po- 
memben organizacijski u- 
krep v republiki, s temi za- 
koni se opredeljujejo funkci- 
je in vloga republiških orga- 
nov na področju ekonomskih 
odnosov s tujino. 

V predlogu zakona je upo- 
števana pripomba zakonodaj- 
nopravne komisije, da se v 
zvezi s 86. členom zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o splošnem uprav- 
nem postopku (Uradni list 
SFRJ, št. 4/77) opredeli pri- 
stojnost republiških uprav- 
nih organov za odločanje na 
drugi stopnji zoper odločbe 
občinskih upravnih organov 
in izvršnih svetov občinskih 
skupščin v upravnem postop- 
ku. S spremembami in do- 
polnitvami zakona o sploš- 
nem upravnem postopku je 
namreč republikam prepu- 

ščeno, da z zakonom določi- 
jo organ, ki odloča na drugi 
stopnji v zadevah, v katerih 
je za odločanje na prvi stop- 
nji pristojen občinski uprav- 
ni organ. Da pri odločanju 
na drugi stopnji ne bi nas- 
tala pravna praznina je v 
predlaganem zakonu izrecno 
opredeljena pristojnost re- 
publiških upravnih organov 
za. odločanje o pritožbah zo- 
per odločbe občinskih uprav- 
nih organov in izvršnih sve- 
tov občinskih skupščin. 

Predlagatelj v predlogu za- 
kona ni mogel sprejeti pri- 
pombe zakonodajnopravne 
komisije, da se v zakon uvr- 
stijo tudi določbe v zvezi z 
ustanovitvijo in delovnim po- 
dročjem republiškega uprav- 
nega organa, ki bi opravljal 
devizno inšpekcijo, v sklopu 
celovite reorganizacije eko- 
nomskih odnosov s tujino ni- 
so bila do kraja razčiščena 
le še organizacija, delovno 
področje in druga vprašanja 
v zvezi z organom, ki bi op- 
ravljal devizno kontrolo iz 
republiške pristojnosti. Ta 
proučevanja so še v teku, 
ustrezne rešitve pa bodo 
predvidoma sprejete do za- 
četka prihodnjega leta, ko 
bodo začeli delovati vsi me- 
hanizmi v sistemu ekonom- 
skih odnosov s tujino, pa tu- 
di republiš'ka devizna in- 
špekcija. Pač pa so v zvezi s 
to pripombo zakonodajno- 
pravne komisije ustrezno 
spremenjene določbe v pred- 
logu zakona o samoupravni 
interesni skupnosti za eko- 
nomske odnose s tujino m 
zakona o koordinacijskem 
odboru za organizacije zdru- 
ženega dela, ki opravljajo 
zunanjetrgovinski promet. 

Predlog zakona o spre- 

membah in dopolnit- 

vah zakona o republi- 

ških upravnih organih 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA — 22. 6. 

1977 

Problematika zagotovitve nepovratnih 

ali kreditnih sredstev samoupravnim 

interesnim skupnostim za odpravljanje 

posledic potresa na objektih družbe- 

nih dejavnosti 

Skupina delegatov zbora 
združenega dela za področje 
gospodarstva občin Ajdov- 
ščina in Nova Gorica ter 

skupina delegatov zbora ob- 
čin Skupščine SR Slovenije 
sta na seji dne 26. aprila 1977 
obravnavali problematiko, ki 

se nanaša na odpravo posle- 
dic potresa v Posočju ter 
sprejeli naslednja stališča: 

Poročilo operativnega repu- 
bliškega štaba za civilno za- 
ščito SR Slovenije št. 48/77- 
GV/Kk z dne 18.4.1977 po- 
sreduje tudi stališča in ugo- 
tovitve, ki se nanašajo na 
odpravljanje posledic potresa 
v Posočju za področje druž- 
benih dejavnosti. 

Ta stališča so naslednja: 
a) Za obnovo šolskih 

objektov ni zagotovljenih 
80.358,000,00 din. Zagotovili bi 
jih z ustreznim kreditira- 
njem samoupravnih interes- 
nih skupnosti s področja 

vzgoje in izobraževanja (ob- 
činske in republiške) oziro- 
ma njihovim solidarnostnim 
združevanjem sredstev v pla- 
nih 1976—1980. 

b) Za obnovo objektov na 
področju kulture, telesne kul. 
ture, zdravstva in socialnega 
skrbstva, štab meni, da se 
organizira zagotavljanje sred- 
stev znotraj ustreznih samo- 
upravnih interesnih skupno- 
sti v občinah in republiki 
preko solidarnosti s plani 
1976—80 oziroma z ustrezni- 
mi krediti. 

V tem času vodimo v naši 
republiki zaključne javne raz- 
prave o predlogih samo- 
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upravnih sporazumov o te- 
meljih piana razvoja družbe- 
nih dejavnosti za obdobje 
1976—1980. Naša delegacija 
ugotavlja, da v teli dokumen- 
tih niso nakazane možne re- 
šitve za odpravo posledic 
potresa na objektih družbe- 
nega standarda po izdelanih 
sanacijskih programih. 

Posamezne samoupravne in- 
teresne skupnosti v občini 
Nova Gorica so za del sa- 
nacije zagotovile lastne de- 
leže, ali so bili ti zagotov- 
ljeni s solidarnostjo SR Bos- 
ne in Hercegovine ter Črne 
gore, pretežni delež za sani- 
ranje potresa pa ostaja še 
vedno odprt. 

ravnimi orgam in opera- 
tivnim štabom za odpravo po- 
sledic potresa v Posočju po- 
novno proučijo obseg in pro- 
gram obnove objektov druž- 
benih dejavnosti zlasti z vi- 
dika upravičenosti, -nujnosti 
in možnosti postopnega obna- 
vljanja. 

2. Za obnovo objektov dru- 
žbenih dejavnosti manjkajoča 
sredstva je potrebno zagoto- 
viti z namenskim združeva- 
njem sredstev, ki jih vsi de- 
lovni ljudje in občani v SR 
Sloveniji solidarnostno zdru- 
žujejo v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih družbenih 
dejavnosti in njihov namen 
opredeljujejo v postopku kon- 

Tolmačenje pravilnika o uveljavljanju 

pravic iz zdravstvenega zavarovanja 

SIS 
Zagotovljena _T Skupna lastna sredstva Neza. 

potresna in pomoč gotovi,jena 
škoda republike sredstva 

lzobražev. skupnost 
Kuituma skupnost 
Telesno kulturna 
skupnost 

103.193.000,00 72.213.000,00 30.980.000,00 
64.925.000,00 1.533.000,00 63.392,000,00 

2.135.000,00 338.000,00 1.797.000,00 

SKUPAJ 170.253.000,00 74.084.000,00 96.169.000,00 

Sanacijske programe je ve- 
rificiral Republiški štab za 
civilno zaščito SR Slovenije. 

V tej zvezi postavljamo sle- 
deče delegatsko vprašanje: 

KAKO NAJ SAMOUPRAV- 
NE INTERESNE SKUPNO- 
STI V SR SLOVENIJI IZ 
OMENJENIH SREDSTEV 
SKUPNE PORABE V LETIH 
1977—1980 ZAGOTOVIJO V 
OKVIRU SAMOUPRAVNIH 
SPORAZUMOV O TEMELJ 
NIH PLANOV RAZVOJA 
DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 
NEPOVRATNA ALI KREDIT 
NA SREDSTVA ZA ODPRAV- 
LJANJE POSLEDIC POTRE 
SA NA OBJEKTIH DRUŽ- 
BENIH DEJAVNOSTI? 

Na vprašanje je odgovoril 
dr. Anton Fazarinc, član Iz- 
vršnega sveta' Skupščine SR 
Slovenije in predsednik Re- 
publiškega komiteja za zdrav- 
stveno in socialno varstvo. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije in njegova delovna 
telesa so o problemu zagoto- 
vitve manjkajočih sredstev za 
odpravo posledic potresa nr> 
objektih družbenih dejavnosti 
v Posočju razpravljali več 
krat. Na svoji 127. seji dne 16 
S. 1977 je Izvršni svet -sprejel 
v zvezi s tem naslednja stali 
šča: 

1. Področne, občinske in re- 
publiške samoupravne itite 
rasne skupnosti družbenih de- 
javnosti naj v sodelovanju s 
pristojnimi republiškimi up- 

tinuiranega planiranja. Raz- 
položljiva sredstva je potreb- 
no usmeriti po prednostnem 
redu na posamezne objekte. 

3. Dopolnilna sredstva za iz- 
vršitev najprioritetnejših ob- 
novitvenih nalog bo treba za- 
gotoviti s prerazporeditvijo in 
združevanjem razpoložljivih 
sredstev samoupravnih inte- 
resnih skupnosti in s krediti, 
odplačevanje le-teh pa zago- 
toviti iz solidarnostno zdru- 
ženih sredstev v ustreznih sa- 
moupravnih skupnostih. 

Možnost takojšnje pridobit- 
ve premostitvenih sredstev 
omogoča zakon o prenehanju 
veljavnosti zakona o posebnih 
pogojih za dajanje investicij- 
skih kreditov, ki je bil 3. ju- 
nija . letos sprejet v Zvezni 
skupščini. Z zakonom se od- 
pravlja dotedaj veljavni za- 
kon, ki je bil kot restriktivni 
ukrep sprejet v letu 1972 in 
ki je onemogočal samouprav- 
nim interesnim skupnostim s 
področja družbenih dejavnos- 
ti, da najamejo investicijske 
kredite. 

4, Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije se bo tudi v na- 
prej zavzemal za vključitev 
obnovitvenih del na objektih 
družbenih dejavnosti v Posoč- 
ju v programe ustreznih sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nostih in za uresničitev us- 
treznih solidarnostnih aJccij 
ter zagotovitev potrebnih kre- 
ditov. 

FRANC STEINER, delegat 
za gospodarsko področje 32. 
okoliša Ljubljana-šiška je za- 
stavil naslednje delegatsko 
vprašanje: 

Kot je že znano iz sred- 
stev javnega obveščanja, je 
število namišljenih bolovanj 
v SR Sloveniji občutno pora- 
slo. Veliko temeljnih organi- 
zacij združenega dela vsled 
tega ne more nemoteno izpol- 
njevati zastavljenih planov, 
kar se tudi odraža na ostan- 
ku dohodka. Ena izmed teh 
je tudi naša temeljna organi- 
zacija združenega dela, kjer 
že ta občasno dosegajo tudi 
nad 12 odstotkov mesečno. 

V prizadevanju za zmanj- 
šanje le-teh stnio predvzeli re- 
sne načine. Med drugim smo 
se posluževali Pravilnika o 
uveljavljanju pravic iz zdrav- 
stvenega zavarovanja, Skup- 
nosti zdravstvenega zavarova- 
nja delavcev v Ljubljani, ob- 
javljenega v Ur. listu SRS št. 
8/71, podaljšanega in objav- 
ljenega v Ur. listu SRS, št. 
21/75, ki med drugim določa: 

— kdo je pristojni zdrav- 
nik za odobravanje začasne 
zadržanosti z dela zaradi bo- 
lezni; 

— kdo in kako ima pravico 
odobriti začasno zadržanost z 
dela, 

— komisijski pregledi za- 
varovanca, ki prinese potrdi- 
lo o dela nezmožnosti od 
zdravnikov nepristojnih zdrav- 
stvenih organizacij. 

Iskali smo tudi tolmačenja 
v zvezi s tem od republiške- 
ga sekretariata za delo in re- 
publiškega komiteja za zdrav- 
stveno in socialno varstvo ter 
dobili odgovor, da postopamo 
pravilno. 

V nekaterih primerili, ko 
smo po določbah gori nave- 
denega pravilnika in tolma- 
čenj postopali, so se prizade- 
ti zavarovanci pritožili pri so- 
dišču združenega dela, ki je 
razsodilo, da je zavarovanec 
upravičen do denarnega na- 
domestila za tako dela ne- 
zmožnost. 

V razgovoru s pravnikom 
regionalne zdravstvene skup- 
nosti Ljubljana smo dobili 
informacijo, da je točno, da 
navedeni Pravilnik obstaja, 
vendar ga sodišče združenega 
dela ne priznava niti ne upo- 
iteva. 

V zveži s tem postavljam 
naslednje vprašanje: 

— kdo je pristojni zdrav- 

nik oziroma zdravstveni or- 
gan za odobravanje začasne 
zadržanosti z dela, 

— zakaj regionalna zdrav- 
stvena skupnost ne opravlja 
komisijskih zdravniških pre- 
gledov delavcev in to odkla- 
nja celo v primerih, določenih 
v pravilniku in 

— ali lahko nek organ obi- 
de določila pravilnika, objav- 
ljenega v uradnem listu, do- 
kler ta določila niso prekli- 
cana? 

Na vprašanje je odgovoril 
dr. ANTON FAZARINC, član 
Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije in predsednik 
Republiškega komiteja za 
zdravstveno in socialno varst- 
vo. 

Ad 1: 
To delegatsko vprašanje po- 

sega v tkim. pravico proste 
izbire zdravnika in zdravstve- 
ne organizacije, ki jo v 231. 
členu priznava in prvič uza- 
konja ustava SRS ter v skla- 
du z njo 37. člen zakona o 
zdravstvenem varstvu, ki is- 
točasno pooblašča zdravstve- 
ne skupnosti, da uredijo na- 
čin uveljavljanja te pravice 
v svojih splošnih aktih. 

Na tej ustavni in zakonski 
podlagi so zdravstvene skup- 
nosti uredile uveljavljanje pra- 
vice proste izbire v svojih 
statutih ter v pravilnikih, 
Skupnost zdravstvenega zava- 
rovanja delavcev Ljubljana 
konkretno v pravilniku o uve- 
ljavljanju pravic iz zdravstve- 
nega zavarovanja (Ur. list 
SRS, št. 8/71), katerega veljav- 
nost je sedanja Regionalna 
zdravstvena skupnost Ljublja- 
na podaljašala do sprejetja 
novih predpisov s sklepom 
(Ur. list SRS, štev. 21/75). 

Po cit. pravilniku je pristoj- 
ni zdravnik za ugotavljanje 
začasne zadržanosti od dela 
tisti, ki ga skupnost pooblasti 
v pogodbi z zdravstveno orga- 
nizacijo, oziroma zdravnik 
obratne ambulante ali izbrani 
zdravnik v najbližjem zdrav- 
stvenem domu glede na kraj 
bivanja oziroma zaposlitve. 
Od. drugih zdravnikov zavaro- 
vanec nima pravice zahtevati, 
da odloči o njegovi zadržano- 
sti od dela. 

Točna je ugotovitev delega- 
ta, da je sedanja koncepcija 
pristojnega zdravnika iz cit. 
pravilnika prispevala k izvr- 
ševanju planskih nalog delov- 
nih organizacij in k prepreče- 
vanju namišljenih obolenj, in 
točna tudi ugotovitev, da so- 
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dišča združenega dela, vključ- 
no s Sodiščem združenega de- 
la SRS ne rešujejo zadevnih 
sporov na podlagi določb cit. 
pravilnika in priznavajo pra- 
vice iz bolniških staležev ozi- 
roma iz delanezmožnosti, ki 
so jih za zavarovance z ob- 
močja Regionalne zdravstve- 
ne skupnosti Ljubljana prizna- 
li zdravniki izven njenega ob- 
močja, največkrat celo z ob- 
močij drugih republik. Mo- 
žna je ugotovitev, da sodišča 
združenega dela izhajajo pr- 
venstveno iz zgoraj citirane 
ustavne in zakonske pravice 
in da ne upoštevajo zadevnih 
rešitev po samoupravnih splo- 
šnih aktih zdravstvenih skup- 
nosti. 

To prakso sodišč združene- 
ga dela v nasprotju s svoji- 
mi samoupravnimi splošnimi 
akti akceptira tudi Regional- 
na zdravstvena skupnost Lju- 
bljana in v nasprotju s svo- 
jo prakso Izpred sodišč zdru- 
ženega dela sedaj kot pri- 
stojnega zdravnika priznava 
vsakega zdravnika oziroma 
zdravstveno organizacijo, ki 
na predpisan način uradno iz- 
da zavarovancu poročilo o 
zadržanosti od dela (citat iz 
dopisa Regionalne zdravstve- 
ne skupnosti Ljubljana z dne 
20. 5. 1977 v zvezi z zadev- 
nim delegatskim vprašanjem). 

Ta situacija pa povzroča ne- 
upravičene možnosti angažira- 
nja finančnih sredstev orga- 
nizacij združenega dela in 
zdravstvenih skupnosti, vtem 

primeru Regionalne zdravst- 
vene skupnosti Ljubljana, po 
zdravnikih iz vseh skupnosti 
z območja SFRJ. Najbolj pri- 
zadete delovne organizacije so 
posledice tega stanja že ozna- 
čile kot politični problem. 

Ad 2: 
Na to vprašanje povzema- 

mo odgovor iz pojasnila Re- 
gionalne zdravstvene skupno- 
sti Ljubljana: Eventualno ne- 
opravljanje komisijskih zdrav- 
stvenih pregledov delavcev se 
glede na prej obrazloženo sta- 
nje nanaša le na tiste pri- 
mere, ko zavarovanci izkazu- 
jejo svoj bolniški stalež in de- 
lanezmožnost z zdravniški' 
spričevalom od drugod, ko 
ugotavljanje tega stanja zh 
nazaj ni medicinsko možno, 
glede na prakso sodišč zdru- 
ženega dela pa tudi nesmisel- 
no. Vse ostale primer pa pri- 
stojne zdravniške komisije 
obravnavajo v skladu s pred- 
pisi. 

Ad 3: 
Na to delegatsko vprašanje 

odgovarja Regionalna zdrav- 
stvena skupnost Ljubljana: 
»Zdravstvena skupnost in nje- 
ni organi so prvi, ki jih to 
vprašanje močno pesti, in zad- 
nji, ki bi na kršitev svojih 
samoupravnih aktov pristali, 
vendar gre praksa sodišč 
združenega dela svojo pot in 
se ne ozira na določila pra- 
vilnika, ki niso v skladu s 
pravico proste izbire zdravni- 
ka in zdravstvene organizaci 
je« 

Problematika odprtih vprašanj finan- 

ciranja geološke karte Slovenije in Ju- 

goslavije 
OLGA SINDIG, delegatka 

skupine delegatov zbora zdru- 
ženega dela 29. okoliša z go- 
spodarskega področja, je za- 
stavila naslednje delegatsko 
vprašanje: 

Skupina delegatov 29. oko- 
liša zbora združenega dela z 
gospodarskega področja je ob 
ravnavala odgovor na delegat- 
sko vprašanje tovariša dr. 
Draga Ocepka in sklenila, da 
na podlagi sklepa zbora de- 
lovnih ljudi Geološkega zavo- 
da, TOZD geologija, geomeha- 
nika in geofizika postavi na- 
slednje delegatsko vprašanje 
ki je bilo obravnavano tudi 
na raziskovalni skupnosti ob 
čine Ljubljana-Bežigrad in 
sprejeto stališče, da se dopol- 
nilno vprašanje posreduje 
na skupščino SR Slovenije. 

Na vprašanje tov. Draga 
Ocepka, delegata za I. okoliš 

kulturnoprosvetno področje, 
ki se je nanašalo na posto- 
pek prenosa in financiranja 
sredstev za geološko karto, 
je na seji zbora združenega 
dela skupščine SK Slovenije 
odgovoril dr. Milan Osredkar, 
član izvršnega sveta in pred- 
sednik republiškega komiteja 
za raziskovalno dejavnost. Iz 
njegovega odgovora izhaja, da 
je republika, od kar je pre- 
vzela skrb za karto, urejala 
to vprašanje skoraj vsako le 
to na drugačen način. Pou 
lariti je, da je bila v časii 
prenosa obveznosti s federa 
eije na republike obravnava 
aa tudi tematika regionalnih 
geoloških raziskav in da jt 
bilo pri tem sklenjeno, da se 
poleg prenosa obveznosti n<: 
republike zagotovi tudi ustre 
zen regularen sistem financi 
ranja teh dejavnosti v repu- 

blikah. Zvezni izvršni svet je 
v soglasju z zveznim komite- 
jem za energetiko in industri- 
jo, zveznim sekretariatom za 
finance In zveznim geološkim 
zavodom uredil vprašanje, ki 
je ostalo v zvezni domeni, 
saj je zagotovil sredstva za 
tiskanje geoloških kart v svo 
jem proračunu skladno z 
mnenjem zveznega sekretari- 
ata za zakonodajo in pravne 
zadeve. Zategadelj je bil pri- 
pravljen medrepubliški dogo- 
vor za delo na regionalni geo- 
loški karti, ki so ga po neu- 
radnih informacijah, s kate- 
rimi razpolagamo, podpisale 
vse republike in pokrajini ra- 
zen SR Slovenije. Nerešena 
sistemska in finančna vpraša- 
nja se seveda odražajo na 
procesu in izvajanju teh ra- 
ziskav in je zato republika 
Slovenija v zaostanku v odno- 
su na nekatere druge repu- 
blike, prav tako pa tudi ne 
more uradno odgovarjati in 
usklajevati letnih ter večletnih 
potekov teh raziskav. 

Le-ti si? opravljajo neurad- 
no in »ad hoc«, da ne bi za- 
radi nerešenih vprašanj v 
tem pogledu prišlo do prehu- 
dih razlik v planih, nivoju 
izdelave, obsegu del in drugih 
pomembnih skupnih elemen- 
tih, ki se v karti vsako leto 
z medrepubliško komisijo 
preverjajo, ocenjujejo in spre 
jemajo. Menimo, da je odgo- 
vor tov. dr. Milana Osred- 
karja, predsednika republi- 
škega komiteja za raziskoval- 
no dejavnost na seji skupšči- 
ne SR Slovenije 20. aprila 
1977 nepopoln in bi želeli, da 
ga v tem pogledu bolj podro 
bno obrazloži ter obvesti o 
rokih, ki so planirani v dogo 
varjanju, da bi čimprej pri 
šli do medsebojnega republi- 
škega dogovora ter rešitvi 
vseh onih vprašanj znotraj 
republike Slovenije, ki so še 
odprta v zvezi z geološko kar 
to in ki bi omogočal neovira 
no delo v zvezi s temi razi 
skavami. 

Na vprašanje je odgovori! 
dr. Milan Osredkar, predsed- 
nik Republiškega komiteja zs» 
raziskovalno dejavnost: 

V zvezi s financiranjem geo- 
loške karte Slovenije je izvr- 
šni svet skupščine SR Slove- 
nije v odgovoru na delegat- 
sko vprašanje dr. D. Ocepka, 
danim na 44. seji zbora zdru- 
ženega dela dne 20. 4. 1977, dal 
naslednje pojasnilo: 

Geološka karta Slovenije je 
bila do vključno leta 1974 fi- 
nancirana iz sredstev, ki jih 
je do leta 1973 raziskovalni 
skupnosti Slovenije zagotav- 
ljala republika na osnovi po- 
sebne pogodbe iz republiške- 
ga proračuna. V letu 1973 so 
bila sredstva za izvajanje ra- 
ziskav na geološki karti zago- 
tovljena iz posebnega računa 
SR Slovenije za posege v go- 
spodarstvu, v letu 1974 pa v 
okviru sredstev prometnega 
davka. 

Na osnovi dogovora v izvr- 
šnem svetu skupščine SR 
Slovenije v mesecu marcu t. 
1. bo nadaljnje izvajanje pro- 
grama raziskav na geološki 
karti Slovenije urejeno v ok- 
viru programa raziskovalne 
skupnosti Slovenije s sred- 
stvi, zagotovljenimi v samo- 
upravnem sporazumu o teme- 
ljih plana razvoja raziskoval- 
ne dejavnosti 1976—1980. 

Ponovno zastavljeno dele- 
gatsko vprašanje se nanaša 
aa problematiko koordinacije 
in usklajevanja pri izdelavi 
jaoloških kart v Jugoslaviji in 
na roke, v katerih ho vpra- 
šanje financiranja v SR Slo- 
veniji dokončno urejeno. 

Vprašanje koordinacije bo 
urejal medrepubliški dogovor 
o izdelavi kompleksne geolo- 
ške karte Jugoslavije, ki pa 
je še v pripravi, tako infor- 
macije o tem, da naj bi neka- 
sre republike dogovor že 
lodpisale, niso točne. 

Glede na to, da bo financi- 
ranje izdelave geološke karte 
Slovenije urejeno v okviru 
raziskovalne skupnosti Slove- 
nije, samoupravni sporazum 
o temeljih plana razvoja razi- 
skovalne dejavnosti kot osnov- 
ni dokument za sprejemanje 
finančnih obveznosti pa je v 
fazi sprejemanja, bodo po- 
drobnosti v zvezi s financira- 
njem lahko urejene takoj po 
podpisu tega sporazuma. 

Mi lahko Izvršni svet brez predhodne- 

ga sprejema v skupščini odvaja sred- 
stva, ki bi sicer morala priteči v pro- 

račun za leto 1977 

Miroslav Brečko, delegat Ljubljana Šiška, je 26. maja 
;kupine delegatov za gospo- 1977 v zboru združenega de- 
darsko področje 32. okoliša la skupščine SR Slovenije ob 
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obravnavi predloga o zaklju- 
čnem računu o izvršitvi pro- 
računa SR Slovenije za leto 
1976, postavil naslednje vpra- 
šanje: 

»Ali laliko izvršni svet brez 
predhodnega sprejema v sku- 
pščini odvaja sredstva, ki bi 
sicer morala priteči v pro- 
račun za leto 1977. Dohodek 
za leto 1977 ne more biti 
vključen v dohodek prora- 
čuna za preteklo leto, am- 
pak je lahko obveznost za 
nazaj vključena v novi pro- 
račun (to je za leto 1977) 
tako, da delegati lahko ima- 
jo celovit pregled na dohod- 
ke in obveznosti v določenem 
proračunskem razdobju. Pri 
tem pa je pomembno to, ka- 
ko bomo ta primanjkljaj kri- 
li v času proračunskega ob- 
dobja za leto 1977«. 

Na vprašanje je odgovoril 
Marjan Oblak, republiški pod 
sekretar Sekretariata za pra- 
vosodje, organizacijo uprave 
in proračun: 

Do leta 1971 je bil temeljni 
prometni davek opredeljen 
kot izvirni dohodek federaci- 
je. Z uveljavitvijo obračunava- 
nja prispevka republik in po- 
krajin po zakonu o financira- 
nju federacije, je bil temeljni 
prometni davek od oktobra 
1971 opredeljen kot vir dohod- 
kov republik in pokrajin. Iz 
tega vira dohodkov so repub- 
like in pokrajini poravnavale 
svoj delež proračunu federa- 
cije. Do leta 1975 so republi- 
ke in pokrajini pozitivno raz- 
liko lahko uporabljale tudi 
za kritje svojih republiških 
oziroma pokrajinskih prora 
čunskih potreb, šele v zad 
njih dveh letih je federacija 
tako po prilivu kot po pora- 
bi podaljšala izvrševanje pro- 
računa do 31. 1. naslednjega 
leta. Tako določbo vsebuje 
tudi drugi člen zakona o iz- 
vrševanju proračuna federa- 
cije za leto 1976 (Uradni list 
SFRJ, št. 60-1687/75). V zve- 
zi s tem se je vplačevanje 
prispevkov republik in pokra 
j in za tekoče leto pričelo še- 
le s 1. februarjem, ker se je 
januarski priliv- temeljnega 
prometnega davka uporabljal 

FRANCKA HERGA, dele 
gatka skupine delegatov za 
gospodarsko področje 13. oko- 
liša — Maribor je zastavila 
naslednje vprašanje: 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje 13. oko- 
liša Maribor je nameravala 

za poravnavo prispevka fede- 
raciji za preteklo leto. Nave- 
deni zvezni zakon, h katere- 
mu je pred sprejemom dala 
soglasje tudi skupščina SR 
Slovenije, obvezuje republike 
in avtonomni pokrajini, da 
poravnajo prispevek federaci- 
ji za leto 1976 do 31. januarja 
1977 oziroma do 3. februarja 
1977. 

Skupščina SR Slovenije je 
s sprejemom zakona o pora- 
čunu SR Slovenije za leto 
1976 dala istočasno tudi sogla- 
sje, da je v republiškem pro- 
računu vključena celotna ob- 
veznost SR Slovenije do pris- 
pevka federaciji za leto 1976 
v višini 5.340.587.800 din. Iz 
tega izhaja, da je bila SR Slo- 
venija na podlagi določb za- 
kona o izvrševanju proračuna 
federacije za leto 1976 in za- 
kona o proračunu SR Slove- 
nije za leto 1976 dolžna porav- 
nati obveznost SR Slovenije 
do prispevka federaciji za le- 
to 1976 s tem, da je za pokri- 
tje celotne obveznosti za leto 
1976 uporabila delno tudi 
vplačila temeljnega prometne- 
ga davka v letu 1977. Predlog 
zakona o zaključnem računu 
o izvršitvi proračuna SR Slo- 
venije za leto 1976 je pregle- 
dala služba družbenega knji- 
govodstva in ugotovila, da je 
sestavljen v skladu s predpi- 
si ter nanj ni imela pripomb. 

Vplačila temeljnega promet- 
nega davka v letu 1977, ki so 
bila uporabljena za poravna- 
vo obveznosti do prispevka fe- 
deraciji za leto 1976, ne bodo 
vključena v dohodke prora- 
čuna SR Slovenije za leto 
1977, pač pa bodo v skladu z 
navedenim zveznim zakonom 
za poravnavo prispevka fede- 
raciji za leto 1977 uporablje- 
na tudi sredstva iz vplačil 
temeljnega prometnega dav- 
ka do 31. januarja 1978. Hi- 
trejša ali počasnejša poravna- 
va obveznosti do prispevka 
federaciji za leto 1977 je od- 
visna od vplačil temeljnega 
prometnega davka. Višine teh 
sredstev v letošnjem letu še 
ni mogoče natančneje oceniti, 
ker nihajo od meseca do me- 
seca. 

postaviti enako vprašanje kot 
sta ga postavili delegaciji iz 
Nove Gorice in Litije. Ko 
smo zaslediti to delegatsko 
vprašanje, smo čakali na od- 
govor, misleč, da bomo do- 
bili potreben odgovor. Sedaj 
ugotavljamo, da se ne more- 

mo z odgovorom zadovoljiti, 
ker ne rešuje oziroma ne na- 
kazuje reševanja problemati- 
ke, ki se postavlja. Zato po- 
stavljamo naslednja vpraša- 
nja: 

1. Kako lahko delavci v 
združenem delu vplivamo na 
vsebino in sprejetje zakonov, 
ki so v pristojnosti zveznega 
izvršnega sveta? 

2. Zakaj niso zakoni, ki ob- 
ravnavajo isto problematiko 
(bil je sprejet zakon o ban- 
kah, zakon o knjigovodstvu, 
zakon o kontnem planu, pra- 
vilnik o uporabi kontnega 
plana, ki je prišel sedaj, v 
pripravi je zakon o ugotav- 
ljanju celotnega prihodka in 
delitvi dohodka) bili sprejeti 
naenkrat, tj. do 1. 1. 1977, če 
hočemo do 1. 1. 1978. leta 
uveljaviti dosledna načela, 
ki jih predpisuje zakon o 
združenem delu oziroma, da 
bi v združenem delu lahko 
celovito začeli uveljavljati za- 
kon o združenem delu. 

3. Sprašujemo, v čem je 
večja škoda, ali v tem, da od- 
ložimo sprejetje tega zakona 
do 1. 1. 1978 (zakon o veljav- 
nosti novega kontnega plana), 
ali pa je večja materialna ško- 
da, ki jo povzroča spremem- 
ba zakona sredi leta. Zave- 
dati se je treba, da s tem de- 
jansko zaviramo uveljavlja- 
nje zakona o združenem de- 
lu, uveljavljanje samouprav- 
nih odnosov, ker takšni po- 
stopki in sprejemanje »po 
kapljicah« angažira strokovne 
kadre, ki bi se dejansko mo- 
rali angažirati drugje, to se 
pravi na drugih področjih za- 
kona o združenem delu (sa- 
moupravno organiziranje, do- 
hodkovni odnosi, nagrajeva- 
nje po delu). 

Na delegatsko vprašanje, ki 
ga je Francka Herga, delegat- 
ka skupine delegatov za go- 
spodarsko področje 13. okoli- 
ša Maribor postavila v zvezi 
z uveljavljanjem novega zako- 
na o kontnem planu, je odgo- 
voril Dragan Mozetič, namest- 
nik republiške sekretarke za 
finance: 

Tako na vsebino kot na 
sprejemanje zakonov vpliva- 
jo delavci v združenem delu 
preko svojih delegatov v de- 
legatski skupščini: Zakonov 
ne sprejema Zvezni izvršni 
svet, temveč delegatska skup- 
ščina. 

Zakoni, ki sistemsko ureja- 
jo odnose v združenem delu, 
kot sta jih opredelila ustava 
;n zakon o združenem delu. 
se sprejemajo po terminskem 
načrtu zvezne skupščine. Za 
radi izredno težkih proble- 

mov, na katere naletavajo 
predlagatelji sistemskih zako- 
nov in zaradi dolgotrajnih raz- 
pravljanj o vsebini teh zako- 
nov v delegatskih skupščinah, 
so predvideni roki za spreje- 
manje teh zakonov večkrat 
podaljšujejo, da naglica ne bi 
škodovala kvaliteti sprejetih 
sistemskih rešitev. 

Zato tudi kasni dokončna 
zakonodajna prilagoditev na 
področjih, ki jih omenja v 
svojem vprašanju delegatka. 
Kljub temu, pa s prilagaja- 
njem poslovanja določilom 
zakona o združenem delu ne 
moremo odlašati. Pravilnik o 
kontnem planu, ki ga kot pod- 
zakonski akt sprejema zvez- 
ni izvršni svet v svoji pri- 
stojnosti, je eden od doku- 
mentov, katerih cilj je zama- 
šiti vrzel, nastalo med staro 
zakonodajno ureditvijo in 
spremenjeno samoupravno or- 
ganiziranostjo združenega de- 
la. Po starem kontnem planu 
ni mogoče registrirati poslov- 
nih dogodkov v združenem 
delu v pogojih take organizi- 
ranosti, kot jo prilagoditev 
določilom zakona o združe- 
nem delu že letos zahteva od 
subjektov v združenem delu. 

Nasprotovanja temu odlo- 
ku zveznega izvršnega sveta 
odražajo predvsem težave, v 
katerih so se znašle knjigo- 
vodske službe, ko sredi leta 
preknjižujejo vse poslovne 
dogodke. Tega dela so nava- 
jeni v začetku, ne pa sredi 
leta. 

Manj je kvalitetnih vsebin- 
skih pripomb. Kar pa jih bo 
združeno delo utemeljeno do- 
kazalo, bodo po zagotovilih 
zveznega sekretariata za finan- 
ce upoštevane. 

Da bi določila zakona o 
združenem delu v celoti bila 
uveljavljena, pa je potrebno 
spremeniti še nekatere zako- 
ne, predvsem zakon o ugotav- 
ljanju in razporejanju dohod- 
ka. 

Pričakujemo, da bo v jeseni 
nov zakon o ugotavljanju in 
razporejanju dohodka v skup- 
ščinski razpravi in sprejet 
ter veljaven s 1. 1. 1978. Ko 
bo sprejet, bo rešitvam vtem 
zakonu dokončno prilagojen 
tudi kontni plan. 

Postopnost v sprejemanju 
teh dokumentov je torej poda- 
na: 

Potem, ko je bila sprejeta 
nova ustava, so šele lahko ste- 
kle priprave za zakon o zdru- 
ženem delu. V področjih, ki 
jih v svojem vprašanju ome- 
nja delegatka, so po sprejet- 
ju zakona o združenem delu 
lahko bili sprejeti in so še 

Uveljavljanje novega zakona o kont- 

nem planu 

9 



v postopku sprejemanja si- 
stemski zakoni. Njim sledijo 
izvedbeni zakoni, tem pa pod- 

Na neko vprašanje, kot ga 
je skupina delegatov zbora 
združenega dela sa področje 
gospodarstva občin Ajdovšči- 
na in Nova Gorica ter skupi- 
na delegatov zbora občin 
Skupščine SR Slovenije po- 
stavila v Zboru združenega 

Na delegatsko vprašanje, ki 
ga je Jože Mirtič, vodja sku- 
pine delegatov SO Litija, po- 
stavil v zvezi s problematiko 
vodenja dvojnega knjigovod- 
stva v krajevnih skupnostih 
glede na finančne možnosti 
krajevnih skupnosti in stro- 
kovno usposobljenost admi- 
nistrativnih delavcev, je 
posredoval odgovor Dragan 
Mozetič, namestnik republi- 
ške sekretarke za finance: 

V skladu z določili 4. in 8. 
člena zakona o knjigovodstvu 
(Ur. 1. SFRJ, št. 58/76) bodo 
krajevne skupnosti od 1. 1. 
1978 morale voditi takoimeno- 
vano dvostavno knjigovod- 
stvo. 

Kontni plan za krajevne 
skupnosti je še v pripravi. 
Pričalkujemio, da bo objav- 
ljen v decembru, in uveljav- 
ljen s 1.1.1078. 

Skupina delegatov sprašuje 
kakšen smisel ima uvedba 
dvostavnega (kopirnega) knji- 
govodstva v krajevnih skup- 
nostih, ko pa te ne razpola- 
gajo z velikimi denarnimi 
sredstvi in za tako knjigovod- 
stvo usposobljenimi kadri. 

Urejeno materialno — pred- 
vsem tudi denarno — poslo- 

Karel Marsel, vodja skupi- 
ne delegatov občine Piran je 
postavil naslednji delegatski 
vprašanji: 

1. Ali izvršni svet SRS pri- 
pravlja revizijo stanovanjske 
zakonodaje in če, kdaj bo 

zakonski akti. Vmesne —• vča- 
sih pa nujne — rešitve imajo 
le začasni značaj. 

dela, je v Zboru občin po- 
sredoval enak odgovor dr. 
Danilo Komadana, podsekre- 
tar v Republiškem komiteju 
za zdravstveno in socialno 
varstvo in ga objavljamo na 
strani 6. 

vanje krajevnih skupnosti je 
nujno. Kot vsi drugi subjekti, 
ki imajo opraviti z material- 
nim poslovanjem, morajo tu- 
di krajevne skupnosti, v kate- 
rih se trošijo čedalje večje 
vsote denarja to svojo poslo- 
vanje podrediti družbeni kon- 
troli. Ta pa ni možna, če je 
urejenost dokumentov, ki 
spremljajo materialno poslo- 
vanje v krajevnih skupnostih 
odvisna od volje ali znanja 
posameznikov, ki v krajevnih 
skupnostih ta opravila oprav- 
ljajo. 

Zato menimo, da imajo na- 
vedena določila v zakonu o 
knjigovodstvu svojo osnovo 
in ne pomenijo nepremišlje- 
nega širjenja administracije. 

V primerih, ko krajevne 
skupnosti nimajo za tako de- 
lo primernega kadra, velja 
priporočilo, da v knjigovods- 
kih službah občinskih skupš- 
čin odgovorno organizirajo 
opravljanje teh opravil za eno, 
več ali vse krajevne skupno- 
sti. Za to ni potrebna niti 
dodatna oprema, niti veliki 
stroštoi. V gradivih o financi- 
ranju krajevnih skupnosti v 
SR Sloveniji, so take rešitve 
omenjene. 

predvidoma predložil ustrez- 
ne predloge skupščini SRS. 

2. Če v bližnji prihodnosti 
ni predvidena celovitejša re- 
vizija sedanje stanovanjske 
zakonodaje, ali naj bi kazalo 
določilo 17. člena zakona o 

stanovanjskih razmerah in 
8. člena zakona o družbeni 
Pomoči v stanovanjskem go- 
spodarstvu čimprej spremeni- 
ti oziroma dopolniti v tem 
smislu, kot ga ureja 29. člen 
citiranega pravilnika samou- 
pravne stanovanjske skupno- 
sti občine Kranj. 

Na vprašanje je odgovoril 
Sergej Bubnov, svetovadec re- 
publiškega sekretarja za 
urbanizem: 

Ad 1) Skupna komisija 
predsedstva CK ZKS in Zve- 
za sindikatov Slovenije je 
pripravila poročilo o proce- 
sih in stanju v stanovanjs- 
kem gospodarstvu, v kate- 
rem so prikazani temelji pro- 
blemi razvoja družibeno-eko- 
nomskih odnosov na področ- 
ju stanovanjskega gospodar- 
stva. To poročilo bo predmet 
obravnave na prihOidnjih pro- 
blemskih konferencah SZDL, 
nato bo predloženo Skupš- 
čini SR Slovenije v potrdi- 
tev. Ko bodo na ta način ve- 
rificirana osnovna izhodišča 
za rešitev problemov stano- 

V imenu skupine delegatov 
občine Maribor je delegat 
Oto Kampuš postavil nasled- 
nje vprašanje: 

Na 46. seji Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije in 
47. seji ZZD Skupščine SR 
Slovenije smo delegati v ime- 
nu delegatske baze Maribora 
iznesli tehtne pripombe in 
vzroke zakaj nismo zadovolj- 
ni z Dogovorom o temeljih 
družbenega plana Jugoslavije 
za razvoj magistralnih cest v 
obdobju 1976 do 1980. 

V »Delu« z dne 27. maja 
1977, kot tudi na televiziji 
pri poročilih ni bila niti z 
besedo omenjena razprava 
mariborskih delegatov. 

Zaradi tega smo se odloči- 
li, da pošljemo tako »Delu« 
kot tudi RTV Ljubljana pi- 
smo z vprašanjem, zakaj o 
tem niso poročali. Ker do 
sedaj še nismo dobili dogovo- 
ra, čeprav smo ga zahtevali, 
postavljamo delegatsko vpra- 
šanje, zakaj sredstva javnera 
obveščanja ne poročajo o 
nekaterih pomembnih razpra- 
vah v skupščinskih telesih 
(odborih) in zborih skupšči- 
ne SR Slovenije. 

Na vprašanje je odgovoril 
Drago Vresnik, sekretar za 
informacije Skupščine SR 
Slovenije: 

vattjskega gospodarstva, bo 
Republiški sekretariat za ur- 
banizem pripravil ustrezno 
spremembo stanovanjske za- 
konodaje upoštevajoč določ- 
be Zakona o združenem delu. 

Ad 2) Parcialna spremem- 
ba 17. člena zaikona o stano- 
vanjskih razmerjih in 8. čle- 
na zaikona o družbeni pomo- 
či v stanovanjskem gospo- 
darstvu, ne bi bilo umestno 
glede na navedeno Ad 1), zla- 
sti ker so najbolj pereči pro- 
blemi na področju stanovanj- 
skega gospodarstva bili ure- 
jeni z Zakoni o dopolnitvah 
Zakona o programiranju in 
financiranju graditve stano- 
vanj in Zakona o družbeni 
pomoči v stanovanjskem go- 
spodarstvu, ki so na dnev- 
nem redu seje Skupščine 
dne 22 junija t. 1. Smatramo, 
da se problemi, ki jih nava- 
ja tov. Karlo Marsel lahko 
uredijo brez spremembe za- 
konodaje, na način kot je to 
urejeno v pravilniku o po- 
gojih za dodeljevanje stano- 
vanj v občini Kranj. 

Vprašanje, ki ga je posta- 
vila skupina delegatov za 
zbor občin Skupščine SRS iz 
Maribora, zakaj Delo in RTV 
Ljubljana nista posredovala 
poročil o nastopu delegatov 
iz mariborske občine, ki so 
izrekli tehtne pripombe in 
vzroke, zakaj niso zadovoljni 
z dogovorom o temeljih dru- 
žbenega plana Jugoslavije za 
razvoj magistralnih cest v 
obdobju 1976-1980, zadeva Ure- 
dniško .politiko obeh sredstev 
javnega obveščanja. Zato zu- 
naj teh dveh organizacij ni 
mogoče iskati odgovora na 
sastavljeno vprašanje, ker 
prizadeva samostojnost in 
odgovornost novinarskega 
iela, odločitve uredništev in 
politike ter stališča samou- 
pravnih družbenih organov 
ter izdajateljev v obeh sred- 
stvih javnega obveščanja. Za- 
to je mogoče jemati vpraša- 
nje skupine delegatov kot 
opozorilo in na seji zbora 
občin Izraženo kritiko o no- 
vinarskem poročanju in od- 
nosu uredništev do skupine 
delegatov. V tem smislu se 
vprašanje delegatov ujema z 
analizo o uresničevanju 
in uveljavljanju delegat- 
skega sistema, zlasti v ti- 
stem delu, ki se posebej na- 
naša na ugotovitev, da v 

ZBOR OBČIN—22,6. 1977 

Problematika zagotovitve nepovratnih 

ali kreditnih sredstev samoupravnim 
interesnim skupnostim za odpravljanje 

posledic potresa na objektih družbenih 

dejavnosti 

Problematika vodenja dvojnega knjigo- 

vodstva v krajevnih skupnostih 

Kdaj revizija stanovanjske zakonodaje 

Ali sredstva javnega obveščanja delo 

delegatov predstavljajo na ustrezen 

način? 
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sredstvih javnega obvešča- 
nja delo delegatov še ni us- 
trezno predstavljeno, da je 
pogosto anonimno, da stališ- 
ča in pobude delegatov v de- 
legacijah in skupščinah še ni- 

majo ustreznega odmeva v 
javnosti, da poleg rednega 
poročanja iz dela zborov 
skupščine ni dovolj različnih 
zapisov in obdelav, ki bi bolj 
ustrezno in učinkovito pred- 

stavila interese delegatska ba- 
ze in nastope delegatov ter 
na tej podlagi razvijala jav- 
no rasipravo in argumentira- 
no soočanje stališč in pogle- 
dov, usklajevanje, dogovarja- 

nje in samoupravno sporazu- 
mevanje. 

Drugačnega pojasnila, od 
navedenega, noben upravni, in 
izvršilni organ ali strokovna 
služba ne more dati. 

Iz Skupščine SFRJ 

- ■ • ■ " ■ . ' • . . ■ ■ 
IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

Priznanje za uspešno delo Zveznim upravnim 

organom, vendar tudi kritika slabosti   

# Delegati so pozitivno ocenili delo Zveznega izvršnega sveta in zveznih upravnih 
organov, ki je bilo posebno intenzivno pri realizaciji politike družbenoekonomskega 
razvoja in stabilizacije 

9 Ena od prednostnih nalog je nadaljnje prilagajanje zveznih upravnih organov 
zahtevam Ustave SFRJ in potrebam delegatske osnove 

# Povečala se je stopnja varstva naše ustavne ureditve navzlic temu, da so se 
nenehno vrstili razni napadi s strani nekaterih reakcionarnih in drugih sil 

• Na področju pravosodja so bili doseženi pomembni uspehi, ter so bili z Ustavo 
usklajeni vsi veljavni pravosodni zakoni 

# Treba je ukrepati, da se odpravi neskladje med pravicami do zdravstvenega 
zavarovanja in možnostmi združenega dela za zagotavljanje teh pravic 

• V vseh organizacijah združenega dela bi morali imeti programe socialne politike, 
usklajene s plani krajevnih skupnosti, občin in samoupravnih interesnih skupnosti 

• Skupnost je zagotovila pomembna sredstva za zboljšanje sistema temeljnih pravic 
borcev, vojaških invalidov in družin padlih borcev 

Delovna telesa Zveznega 
zbora so v teku junija na 
svojih sejah obravnavala Po- 
ročilo o delu Zveznega izvr- 
šnega sveta za obdobje od 
maja 1974 do decembra 1976 
ter poročila zveznih upravnih 
organov. 

V razpravi v odborih je bi- 
lo med drugim ugotovljeno, 
da je bilo delo Zveznega iz- 
vršnega sveta iin zveznih 
upravnih organov v minulem 
obdobju zelo intenzivno, še 
zlasti pri usklajevanju zvez- 
nih zakonov z določili Usta- 

ve SPEJ in pri uresničeva- 
nju politike družbenoeko- 
nomskega razvoja in stabili- 
zacije. Vložena so bila po- 
membna prizadevanja za to, 
da se aktivnost in izvajanje 
obveznosti ZIiS in zveznih 
upravnih organov prilagodi 
novemu delegatskemu skup- 
ščinskemu sistemu oziroma 
novemu značaju in nalogam 
Skupščine SFRJ, pri čemer 
so bili doseženi pozitivni re- 
zultati. 

Poudarjajoč, da se prvič po 
sprejetju nove Ustave raz- 
pravlja o delu ZIS in zve- 

znih upravnih organih, so de- 
legati v odborih poudarili, 
da bi morali to storiti vsa- 
ko leto, ter da bi morali Si- 
stem poročanja nadalje iz- 
popolnjevati. 

Poleg teh splošnih ugoto- 
vitev je bila v odborih izra- 
žena vrsta konkretnih pri. 
pomb ter ocein Poročila o 
delu ZIS in zveznih upravnih 
organov. V tem sestavku o 
delu odborov bomo prikazali 
nekatera značilna stališča in 
mnenja, ki so bila dana v 
razpravah o poročilih. 

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill' 
OBRAVNAVANJE POROČILA ZVEZNEGA 
IZVRŠNEGA SVETA IN ZVEZNIH UPRAVNIH 
ORGANOV V DELOVNIH TELESIH 
ZVEZNEGA ZBORA SKUPŠČINE SFRJ 

iiiiiiiMiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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PRILAGAJAT! DELO ZVEZNIH ORGANOV 
POTREBAM DELEGATSKE OSNOVE 

Pri tem, ko so ugotovili, 
da so bili pri dosedanjem 
delu in odnosih med Skup- 
ščino SFRJ in ZIS vloženi 
določeni napori in doseženi 
ustrezni uspehi na novi de- 
legatski podlagi, so delegati 
v Odboru za družbenopolitič- 
ne odnose poudarili, da osta- 
ja vsebinsko prilagajanje de- 
la ZIS in zveznih upravnih 
organov zahtevam Ustave 
SFRJ in potrebam delegatske 
osnove še nadalje ena od 
prednostnih nalog . 

Glede na to, da je bilo op- 
ravljeno veliko zakonodajno 
delo pri usklajevanju zveznih 
zakonov z Ustavo SFRJ, je 
bilo v Odboru rečeno, da bi 
moral ZIS vzporedno z ures- 
ničevanjem zakonodajne po. 
bude v prihodnje uresničeva- 
ti tudi druge svotje osnovne 
funkcije, in sicer zlasti gle- 
de uresničevanja politike 
Skupščine SFRJ, izvajanja 
zakonov in drugih splošnih 
predpisov in aktov ter usme- 
rjanja in usklajevanja dela 
zveznih upravnih organov. 

Posebna poizornost je bila 
v Odboru posvečena vpraša- 
nju splošne in skupne pora- 
be, o kateri je bilo v Poro- 
čilu ZIS rečeno, da presega 
okvire, določene z družbenim 
dogovorom. Ko je obrajvna- 
val to vprašanje, Odbor ni 
zanemaril dejstva, da ima 
ZIS v tem pogledu omejeno 
možnost vplivanja, ker je to 
vprašanje v pristojnosti, re- 
publik in pokrajin, premalo 
pa v pristojnosti združenega 
dela. Vendar Odbor sod', da 
ZIS v svojem Poročilu ni 
osvetlil vzrokov in posledic 
takšnega stanja, in, kar je 
najvažnejše, ni dal pobude 
in ni predlagal ukrepov za 
reševanje tega problema. 

Odbor je obravnava! tudi 

V Odbora za družbenoeko- 
nomske odnose je bilo ugo- 
tovljeno, da je Zvezni izvršni 
svet v minulem obdobju ze- 
lo uspešno izvajal svoje na- 
loge, še posebej v razmerah, 
v katerih se je kazala nesta- 
bilnost gospodarskih gibanj, 
kar je narekovalo velika pri- 
zadevanja za premagovanje 
težav, ki so se v zvezi s terr 
pcujavtijale. 

Vendar so člani Odbora po- 
udarili, da tako obsežna po- 
ročila Zveznih organov in 
organizacij in njihovo hkrat- 

Poročilo o delu m stanju v 
domenah ia delovnega po. 
droćja Zveznega sekretariata 
za pravosodje in organizacijo 
zvezne uprave za obdobje od 
maja 1974 do decembra 1976. 
V zvezi s tem je med dru- 
gim rečeno, da je bilo v de- 
lovanju zveznih upravnih or- 
ganov in zveznih organizacij 
opaziti — navzlic doseženim 
uspehom — določene zastare- 
le metode dela. 

Zvezni upravni organi se 
glede organizacije in delov- 
nih metod bolj prilagajajo, 
manj pa breoblikujejo v 
skladu s cilji in zahtevami 
Ustave SFRJ ter delegatske- 
ga skupščinskega sistema. To 
se kaže, kot je poudarjeno, 
na različne načine. Pri izvr- 
ševanju svoijih obveznosti do 
Skupščine SFRJ na primer 
nosilci strokovne priprave 
predlogov zakonov, drugih ak- 
tov m gradiv praviloma ne 
navajajo in ' argumentirajo 
alternativnih rešitev, s pred. 
logi za izdajo zakonov ali z 
drugimi splošnimi akti pa ne 
predložijo posebnega gradi- 
va oziroma povzetka, ki je 
potreben za informiranje sa- 
moupravnih organizacij in 
skupnosti ter družbenopoli- 
tičnih organizacij in naj bi 
jim rabil kot podlaga za iz- 
rekanje o predloženih aktih. 

V zvezd z nadaljnjim de- 
lom na izpopolnjevanju in 
modernizaciji zveznih uprav- 
nih organov v skladu s ci- 
lji in nalogami, ki bodo za. 
stavljene v ustreznih poli- 
tičnih dokumentih in v za- 
konu o državni upravi, so 
v Odboru podprli sugestijo, 
naj se oblikuje posebna ko- 
misija izvršnih organov, ki 
naj bi spremljala delo upra- 
ve in predlagala rešitve za 
njen razvoj. 

no obravnavanje delegatom 
ne omogočajo, da bi svoja 
stališča in ocene zasnovali na 
verificiranju teh poročil v 
delegatski osnovi. Zato je bi- 
lo sklenjeno, da bi morala v 
prihodnje takšna poročila ve- 
rificirati delegatska osnova. 

V razpravi v Odboru je bi- 
lo rečeno, da poročila pre- 
nalo nakazujejo stanje ir 
probleme na posameznih po- 
dročjih dejavnosti ter da ni 
dovolj poudarjeno vprašanje 
izvajanja Zakona o združe- 
nem delu pri graditvi naše 

družbe po ustavnih princi- 
pih in načelih. Premalo se 
opozarja na potrebo po hit- 
rejšem razvoju dohodkovnih 
odnosov, na procese združe- 
vanja dela in sredstev, na 
obstoječe probleme in na- 
daljnje smeri aktivnosti pri 
razvijanju novih odnosov 
med proizvodnjo in nepro- 
izvodno sfero itd. 

Nadalje je ugotovljeno, da 
se vrsto spremljajočih pred. 
pisov sprejema z zamudo, 
pri čemer še ni rešitve za 
kreditiranje plasmaja opre- 

Delegati v Odboru za not- 
ranjo politiko so v uvodnih 
razpravah poudarili, da je v 
minulem obdobju Zvezni iz- 
vršni svet dosegel visoko 
stopnjo sodelovanja z ustrez- 
nimi organi in organizacijami 
v federaciji, republikah in 
pokrajinah, kar je pripo- 
moglo k uspešnemu izvaja- 
nju številnih nalog iz njego- 
ve pristojnosti. Vendar je bi- 
lo izraženo tudi mnenje, da 
se je premalo konzultiralo 
samoupravne organizacije 
prek njihovih zbornic in 
skupnosti, čemur bi morali 
v prihodnje posvetiti več po. 
zornosti. 

Odbor je ugotovil, da se 
je vzporedno z razvojem na- 
šega samoupravnega sociali- 
zma zvišala stopnja varstva 
ustavne ureditve navzlic te- 
mu, da so se nenehno vrstili 
razni napadi s strani nekate- 
rih reakcionarnih in drugih 
sil, katerim ni po godu na- 
ša samoupravna ureditev, na- 
ša politika neuvršča-nja in 
mednarodni ugled naše dr- 
žave. K uresničevanju tega 
važnega družbenega smotra 
je pripomogla družbena sa- 
mozaščita, ki je postala se- 
stavni del našega samou- 
pravnega socialističnega si- 
stema. 

Kot je bilo ugotovljeno na 
seji Zbora se je zaradi za- 
vesti in visoke stopnje enot 
nosti naših delovnih - ljudi in 
občanov, kakor tudi zarad1 

okrepljene aktivnosti ustrez 
nih državnih organov, v tem 
obdobju lahko uspešno zat' 
ralo vse poiskuse sovražnih 

Odbor za proračun fede 
•acije je obravnaval poleg 
Poročila o delu zrreznega iz- 
vršnega sveta tudi poročili' 
Zveznega sekretariata za fi- 
nance hT Zveznega šekretari- 

me in ladij v državi. Opo- 
zorjeno je tudi, da je nuj- 
no bolj intenzivno razvijati 
sistem dogovarjanja oziroma, 
da je treba jasno in kon- 
kretno povedati, zakaj se ne- 
kateri družbeni dogovori po- 
manjkljivo izvajajo. 

Delegati so poleg tega po- 
udarili, da je treba v pri- 
hodnje posvetiti več pozor, 
nosti družbeni samozaščiti, ki 
mora biti vselej v funkciji 
naše samoupravne socialistič- 
ne družbe. 

organizacij in skupin iz tu- 
jine, kakor tudi posamezni, 
kov v državi, ki so hoteli 
škoditi razvoju našega samo- 
upravnega sistema in ga za- 
vreti. 

V razpravi je poudarjeno, 
da je glede varnosti prome- 
ta stanje še nadalje nezado- 
voljivo, čeprav se je zmanj- 
šalo število poškodovanih v 
prometnih nesrečah. Leta 
1975 je bilo v cestnem pro- 
metu poškodovanih 60.004 
oseb, leta. 1976 pa 57.880, če- 
prav se je občutno povečalo 
število motornih vozil. 

Da bi se povečalo varnost 
prometa, je po mnenju dele- 
gatov nujna stalna družbena 
akcija, s katero naij bi 
spremljali stanje in proble- 
me na tem področju, preven- 
tivno ukrepali in dosledno 
izvatjali posamezne represivne 
ukrepe. 

Ko so gcxvorili o kadrovski 
politiki, so delegati izrazili 
mnenje, da je bilo v minu- 
lem obdobju sprejetih mno- 
go ukrepov, s, katerimi naj 
bi v zveznih organih in or- 
ganizacijah zboljšali kvalifi- 
kacijsko strukturo, dosegli 
kadrovsko pomladitev in ta- 
kšen izbor kadirov, ki imajo 
strokovne in moratoopolitič- 
ne kvalitete. Sprejeta jie bila 
tudi vrsta ukrepov, s kate. 
rimi se je doseglo ustrezno 
lehnično opremljenost, kar je 
oripomoglo k zboljšanju de- 
la ustreznih organov in 
^lužb. Tem vprašanjem velja 
oo mnenju delegatov še na- 
dalje posvečati posebno po- 
kornost. 

ita za pravosodje in organi- 
zacijo zvezne uprave. 

V tej razpravi so dele. 
gabi poudarili, da je bila- v 
minulem obdobju dosežena 
vrsta pomembnih rezultatov 

POROČILA O DELU ZVEZNIH ORGANOV 
VERIFICIRATI V DELEGATSKI OSNOVI 

POVEČANA STOPNJA VARSTVA USTAVNE 
UREDITVE 

USPEŠEN GOSPODARSKf IN DRUŽBENI RAZVOJ 

12 poročevalec 



t našem gospodarskem In 
družbenem razvoiu, :n sicer 
tako na notranjem kot zuna- 
njem področju. Poudarjeno 
je, da je to v prvi vrsti re- 
zultat prizadevanja vseh de- 
lovnih ljudi in njihovih sa- 
moupravnih asociacij, da pa 
so imeli pri vsem tem po- 
membno vlogo tudi Zvezni 
izvršni svet in Skupščina 
SFRJ. 

V raspravi je bilo opozor- 
jeno na določene slabosti, 
ki so spremljale naš celoten 
razvoj, kakor tudi na vpra- 

Člani Odbora za pravosodje 
so poudarili, da je imel 
Zvezni izvršni svet pri zelo 
važni in zelo obsežni nalogi, 
t. j. pri usklajevanju skoraj 
celotne zvezne zakonodaje z 
Ustavo SFRJ, zelo važno vlo- 
go in odgovornost. Po oceni, 
članov Odbora je ZIS svojo 
ustavno vlogo in uresničeva- 
nje nalog odgovorno in us- 
pešno izvajal. Ugotovljeno 
je, da so bili doseženi po- 
membni rezultati na področ- 
ju pravosodja. Z ustavo so 
bili usklajeni vsi veljanmi 
pravosodni zakoni, v novih 
zakonih pa so bile opravlje- 
ne zelo pomembne spremem- 
be oziroma dopolnitve posa- 
meznih institutov in drugih 
doloM. 

Člani Odbora so poudari- 
li, da je navzlic doseženim 
rezultatom nujno, da se 

Delegati v Odboru za delo. 
zdravstvo In socialno politi- 
ko so razpravljali o številnih 
vprašanjih s področij, ki jih 
obravnavajo poročila zveznih 
organov. V tem sklopu so 
pdlag poročila Zveznega izvr. 
snega sveta obravnavali tudi 
poročila Zveznega komitej« 
za zdravstvo in socialno var- 
stvo in Zveznega komiteja z? 
delo in zaposlovanje, katera 
so načelno sprejeli in pozi- 
tivno ocenili. ■ 

Ko so obravnavali tiste de 
le poročil, ki se nanašajo nr 
področje zdravstva, so članr 
Odbora podprli aktivnost 
zveznih organov v zvezi z 
zmanjševanjem razlik med 
posameanimi republikami in 
pokrajinami glede zboljšanja 
kakovosti, učinkovitosti in 

šanja, ki b; jim morah v na- 
slednjem obdobju posvetiti 
več pozornosti, da bi doseg, 
li še večji uspeh. 

Glede sodelovanja ZIS in 
Skupščine SFRJ so delegati 
poudarili, da je bilo zelo 
uspešno. V Poročilu ZIS naj 
bi v bodoče, kot je bilo re- 
čeno, v posebnem poglavju 
prikazali, kako se je izvrše- 
valo sugestije, predloge in 
sklepe, ki so jih sprejemaii 
zbori in njihova delovna te- 
lesca v Skupščini SFRJ. 

Zvezni izvršni svet in drugi 
ustrezni organi in organizaci- 
je angažirajo za nadaljnje 
uveljavljanje skupščinskega 
sistema na delegatskih teme- 
ljih. V zvezi s tem je bilo 
poudarjeno, da bo na ta na- 
čin mogoče zagotoviti še bolj 
kvalitetno delovanje Zvezne- 
ga izvršnega sveta in Zvez. 
nih upravnih organov, ker bo 
prišla bolj do izraza pobu- 
da in vpliv samoupravne de- 
legatske osnove na njihovo 
delo. 

Po mnenju članov Odbora 
bi se morali pravosodni or- 
gani zavzeti za spremljanje 
in proučevanje družbenih od- 
nosov in pojavov, da bi lah- 
ko pravočasno dajali predlo- 
ge za njihovo preprečevanje 
z namenom krepitve zakoni- 
tosti. družbene odgovornosti 
in socialistične morale. 

dostopnosti zdravstvenega 
varstva prebivalstva ter glede 
ustvarjanja možnosti, da bi 
to varstvo bolj uporabljali 
tudi kmetje. Pozitivno so 
ocenili tudi delo v avezi z 
zbolj sevanjem zdravstvenega 
nadzorstva nad živili in pred- 
neti splošne porabe, ki se 
ih uvaža, kakor tudi glede 
■bolj sevanj a varstva pred na- 
szljivimi boleznimi, ki og- 
rožajo vso državo, glede pro- 
meta in samoupravnega inte. 
resnega organiziranja na tem 
nodročju. 

Odbor sodi, da bi morali 
prihodnje vztrajati na 

premiranju uresničevanja 
zdravstvene politike, v sode- 
lovanju s pristojnimi orga- 
ni republik in pokrajin, kot 
je določeno v dolgoročnem 

planu. Pri tem bi morali 
zlasti razvijati preventivno 
zdravstveno varstvo ter gra- 
diti mrežo regionalnih zdrav- 
stvenih zavodov, ki bi bili 
medsebojno povezani in 
sposobni uspešno in racio- 
nalno delovati, 

Poudarili so tudi, da je 
treba v naslednjem obdobju 
sprejeti ukrepe za odpravo 
neskladij med pravicami do 
zdravstvenega zavarovanja in 
možnostmi združenega dela 
za zagotavljanje teh pravic. 
Načelo solidarnosti bi mora- 
lo biti eden bistvenih instru- 
mentov in korektivov za ize- 
načevanje možnosti uporabe 
pravic na področju zdrav- 
stvenega varstva na vseh 
ravneh samoupravnega nor- 
miranja in organiziranja, od 
občine in regije do pokra- 
jine in republike. 

Na področju varstva pred 
nalezljivimi boleznimi so bi- 
li doseženi ustrezni uspehi, 
vendar bi morali pri tem, 
po mnenju delegatov, upora- 
biti vse ukrepe, predpisane 
z Zakonom o nalezljivih bo» 
leznih, ki ogrožaijo vso drža. 
vo. Pri tem je mišljen zla- 
sti sprejem programa za var- 
stvo prebivalstva pred vna- 
šanjem in širjenjem kolere 
in drugih karantenskih bo- 
lezni. 

Dalje je bilo v Odboru opo- 
zorjeno, da se zdravstveno 
nadzorstvo nad neoporečno- 
stjo živil in predmetov splo- 
šne rabe, ki se- jih prote; 
vaja v naši državi, ne izva- 
ja celovito, sistematično in 
redno, čeprav se je povečala 
uporaba pesticidov in raznih 
kemičnih snovi, ki so neizo- 
gibno potrebne v proizvod- 
nji. 

Poudarili so tudi, da je 
treba podrobno ugotoviti in 
analizirati stanje ter pro. 
bleme varstva človekovega 
okolja, in na podlagi dogo- 
vora republik in potoraijin 
normativno urediti druga po- 
dročja, ki imajo pomen za 
vso državo (zrak, tla in pre. 
mični viri hrupa). 

Ocenili so, da planiranje 
na področju socialnega in 
otroškega varstva zaostaja, 
uporaba novih predpisov v 
družbenem planiranju pa je 
pomanjkljiva. Po mnenju de- 
legatov bi morali imeti v 
vseh organizacijah združen; 
ga dela programe sociafof 
politike usklajene s plani 
krajevnih, skupnosti,' občin 
in samoupravnih interesnih 
skupnosti. Prav tako bi mo- 

rali za spremljanje in spre- 
jemanje ustreznih ukrepov 
uvesti evidence na tem po- 
dročju, ki bi bile podobne 
tistim, ki so predpisane. za 
področje dela in zdravstva. 

V razpravi je bilo poudar- 
jeno, da se v poročilih pre- 
malo kritično obravnava do- 
sežene uspehe na področju 
dela in zaposlovanja. Ni na- 
vedeno, zakaj določene na- 
loge niso bile pravočasno 
opravljene. Celovitejši prikaz 
stanja pa bi omogočil, da se 
dosežene rezultate bolj real- 
no oceni, tako da bi bilo več 
možnosti za to, da se ustrez- 
neje določi smernice za de- 
lovanje organov v nasled- 
njem obdobju. 

Člani Odbora so podprli 
prizadevanja Zveznega izvrš- 
nega sveta m drugih orga- 
nov, da se za^tovi učinkovd. 
tejše in popolnejše varstvo 
položaja in pravic jugoslo- 
vanskih državljanov, ki so 
začasno zaposleni v tujini. 
Opozorjeno pa je bilo, da se 
počasi rešuje nekatera vpra- 
šanja, kot na primer: zago- 
tavljanje sredstev za financi- 
ranje aktivnosti v zvezi z de- 
lavci v tujini, zlasti kar za- 
deva zagotavljanje pogojev za 
šolanje otrok naših delavcev 
v materinščini, za financira- 
nje delovanja socialnih de- 
lavcev in podobno. 

Pozitivno so bili ocenjeni 
tudi rezultati, ki so bili do. 
seženi glede zaposlovanja 
žensk, izpopolnjevanja var- 
stva matere in podobno. Ven- 
dar se hkrati opozarja, da je 
treba sprejeti rešitve, ki bo- 
do pripomogle k celovitejše- 
mu in učinkovitejšemu ures- 
ničevanju enakopravnosti 
moških in žensk v naši druž- 
bi. Očitno je, da so še ved- 
no odpori, zlasti glede zaipo. 
slovanja, kjer se daje pred- 
nost moškim. Tudi vodilna 
delovna mesta so bolj do- 
stopna moškim kot ženskam, 
od žensk se zahteva pri za- 
poslovanju celo posebna po- 
trdila (da niso noseče in po- 
dobno), o čemer se . v po- 
ročilih ne govori. 

Izhajajoč iz tega, da ve- 
liko število oseb išče zaposli- 
tev in da je nezaposlenost 
danes velik socialno ekonom- 
ski problem, ki je zlasti iz- 
razit v gospodarsko manj 
razvitih območjih, so člani 
Odbora opozorili, da je tre- 
ba učinkoviteje izpopolnjeva- 
ti rešitve, s. katerimi naj bi 
zagotovili večjo socialno var- 
nost začasno nezaposlenih' 
oseb. 

POMEMBNI REZULTATI NA PODROČJU 
PRAVOSODJA 

VELIK NAPREDEK NA PODROČJU ZDRAVSTVA, 
SOCIALNEGA VARSTVA IN ZAPOSLOVANJA 
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ZBOLJŠAN JE SISTEM TEMELJNIH PRAVIC 
BORCEV IN VOJAŠKIH INVALIDOV 

Člani Odbora za vprašanja 
borcev in vojaških invalidov 
so ugotovili, da sta Zvezni iz- 
vršni svet in Zvezni komite 
za vprašanja borcev in voja- 
ških invalidov, katerega po- 
ročilo so prav taJko obravna- 
vali, iskazala pomembno in 
kontinuirano aktivnost. Oba 
organa sta v celoti uresniče- 
vala ter v praksi issvajala 

politiko, ki je bila glede te 
ga področja določena na X. 
kongresu ZKJ, VII. kongre- 
su ZZB NOV Jugoslavije, v 
Ustavi SFRJ in ustavah re- 
publik in pokrajin, kakor 
tudi politiko Skupščine 
SFRJ in tega Odbora. Spri- 
čo vsega tega se je zboljšal 
sistem temeljnih praivic bor- 
cev, vojaških invalidov in 

družin padlih borcev. 
Vendar so —• kot je bilo 

poudarjeno v Odboru — nav. 
zlic doseženim uspehom v 
tem obdobju ter pomemb- 
nim sredstvom, ki jih je 
skupnost zagotavljala za 
uresničevanje te politike, še 
vedno določeni problemi, ki 
jih je treba v prihodnjem 
obdobju razrešiti. Predvsem 
je nujno, da se uredi ne- 
katera odprta vprašanja po- 
ložaja borcev v sistemu po- 

kojninskega In invalidskega 
zavarovanja, kakor tudi na- 
čin uresničevanja zdravstve- 
nega varstva. Prav tako si 
je treba posebej prizadevati 
za to, da se poenostavi po. 
stopek pri uresničevanju te- 
meljnih pravic borcev in vo- 
jaških invalidov, kakor tudi 
za to, da se še nadalje 
usposablja službe za borčev: 
sko in invalidsko varstvo, 
zlasti v občinah. 

Uresničevanje politične kontrole skupščine nad 

delom izvršnih organov  

• Pozitivno ocenjeno delo Zveznega izvršnega sveta in zveznih upravnih organov 

• S prakso poročanja o delu se omogoča uresničevanje ustavne postavke o politični 
kontroli skupščine SFRJ nad izvršilnimi organi 

• Usmeritev v administrativno ukrepanje ni mogla dati trajnih rezultatov 
pri stabiliziranju gospodarstva 

• Nujno potreben je večji vpliv združenega dela na reševanje problemov razvoja 

• Predlagano je, da Zvezni izvršni svet prenese nekatere pristojnosti na druge 
organe, sam pa da se usmeri v reševanje bistvenih in strateških vprašanj, ki imajo 
pomen za vso državo 

® Pravočasno sprejeti program ukrepov za to, da se zmanjša občutljivost našega 
gospodarstva za svetovna gospodarska dogajanja 

Vsa delovna telesa Zbora 
republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ so obravnavala 
na svojrih sejah, ki so bile 
v prvi polovici junija, Poro- 
čilo o delu Zveznega izvršne- 
ga sveta v obdobju maj 1974 
— december 1976 ter poročila 
zveznih upravnih organov. V 
zelo živahni in konstruktivni 
razpravi je bila izražena pod- 
pora osnovnim stališčem iz 
Poročila, delo Zveznega izvr- 
šnega sveta in zveznih uprav- 
nih organov pa je bilo po- 
zitivno ocenjeno. 

Ocenjeno je bilo, da je 
Zvezni izvršni svet uspešno 
opraivil obsežne in kočljive 
naloge ter da je vložil mno- 
go naporov v graditev poli- 
tike dogovarjanja v novem 

delegatskem sistemu, v uskla- 
jevanje zakonov z ustavo 
SFRJ in v sprejemanje uk- 
repov za stabilizacijo gospo, 
darstva in odpravljanje vzro- 
kov m posledic negativnih 
pojavov. 

Pozitivno je bila ocenjena 
praksa, da se poroča o de- 
lu izvršilnih organov, in po- 
udarjeno je bilo, da se s 
tem omogoča uresničevanje 
ustavne postavke o izvaja- 
nju politične kontrole Zbora 
republik in pofcraijiin nad iz- 
vršilnimi organi. Hkrati je 
bilo izraženo mnenje, naj bi 
se takšna poročila pogosteje 
predložila vsakih šest mese- 
cev, morda pa celo vsake 
tri mesece. 

Pomembni rezultati, ki so 

bili doseženi v obdobju, na 
katero se nanašajo poročila, 
so — je bilo poudarjeno v 
odborih — v precejšnji meri 
rezultat sodelovanja Zvezne- 
ga izvršnega sveta in iavr. 
šnih svetov republik in po- 
krajin, ki je bilo še posebej 
vidno pri delu medrepubli- 
ških komitejev. 

Ko je poeibivno ocenil do. 
sedanjo usmeritev v široko 
konzultiranje v fazi priprav 
predlogov in rešitev, katerih 
nosilec je Zvezni izvršni svet. 
se je Odbor za tržišče in ce- 
ne zavzel za bolj intemzivrn 
razvijanje sistema dogovarja 
nja. Pri tem je bilo poudai 
jeno, da bi s takšno prakst 
zagotovili, da bi bili v faz 
usklajevanja stališč znani ii 
raizčiščeoi osnovni problemi 
ki so se pojavili na določe 
nih področjih. To bi pripo- 
moglo — kot je poudarjeno 
— k večjemu medsebojnemu 

Poleg teh splošnih in skup- 
nih ocen so delovna telesa 
podala vrsto mnenj, predlo- 
gov in stališč o poročilih, ki 
so jih obravnavala v okviru 
svoje pristojnosti. Najvažnej- 
še od tega podajamo v pre- 
gledu dela odborov Zbora re- 
publik in pokrajin. 

zaupanju ter bi vplivalo na 
povečanje odgovornosti in sa- 
mostojnosti zveznega izvršne- 
ga sveta in drugih subjektov. 
Si so odgovorni za določa, 
nje politike na posameznih 
področjih. 

Pripombe, ki so bile dane 
la Poročilo Zveznega izvrš- 
lega sveta, se med drugim 
lanašajo na to, da mnoge oce- 
le gospodarskih gibanj niso 
rile realne. Posebno se je kri- 
tiziralo precenjevanje stanja 
in možnih gibanj na podiročju 
cea. V slabo se šteje tudi to, 
da manjka ocena aktivnosti 

      mu   
OBRAVNAVANJE POROČILA O DELU 
ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA IN ZVEZNIH 
UPRAVNIH ORGANOV V DELOVNIH TELESIH 
ZBORA REPUBLIK IN POKRAJIN SKUPŠČINE 
SFRJ 
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30LJ, INTENZIVNO RAZVIJATI SISTEM 
DOGOVARJANJA 
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na področju uresničevanja 
razvojne politike, razvijanja 
dohodkovnih odnosov, ugo- 
tavljanja ekonomskega polo- 
žaja gospodarstva in tekočih 
gospodarskih gibanj, oziroma, 
da je ta aktivnost pomanj- 
kljivo ocenjena. 

Odbor je obravnaval tudi 
Poročilo o delu Zveznega se- 
kretariata za tržišče in cene. 
Ocenjeno je bilo, da usmeri- 
tev v administrativno ukrepa- 
nje ni mogla dati trajnejših 
rezultatov pri stabilizaciji go- 
spodarstva, oziroma da je po- 
vzročila zmanjšanje reproduk- 
tivne in akumulacijske spo- 
sobnosti gospodarstva, nara- 
ščanje izgub itn. Zato so pod- 
prli stališče Sekretariata, da 
se je treba opirati na eko- 
nomske metode in čimbolj 
vključevati združeno delo v 
reševanje vprašanj s področ- 
ja tržišča in cen. Zlasti je bi- 
lo poudarjeno, da je povsem 
izostala aktivnost inšpekcij- 
skih in sodnih organov pri 
urejanju problemov, ki se po- 

Ena glavnih pripomb Od- 
bora za vprašanja združeva- 
nja v gospodarstvu na Po- 
ročilo o delu Zveznega izvr- 
šnega sveta se nanaša na 
angažiranje združenega dela 
pri razreševanju vrste pro- 
tislovij razvoja in pri iska- 
nju ustreznih ukrepov. Od- 
bor meni, da je bilo v minu- 
lem obdobju mogoče, pri- 
hodnjem pa bo neizogibno 
združeno delo bolj angažira- 
ti pri. teh nalogah, zlasti še 
glede hitrejšega združevanja 
dela in sredstev. Opozorje- 
no je tudi, da je v Poročilu 
premalo analiziran proces 
medrepubliškega dogovarja- 
nja, ki ga je nujno treba 
pospešiti. Odbor sodi, da bi 
bilo mogoče več storiti gle- 
de kadrovskega usposablja- 
nja Zveznega izvršnega sve- 

Člani Odbora za finance 
menijo, da bi moralo Poro- 
čilo Zveznega izvršnega sve- 
ta širše obravnavati vpraša- 
nja, ki zadevajo izenačeva- 
nje pogojev gospodarjenja 
in pridobivanja dohodka ter 
preprečevanja negativnih te- 
ženj, ki se kažejo na enot- 
nem jugoslovanskem tržiš- 
ču. Nadalje so člani odbora 
kritično ugotovili, da je pre- 
malo razjasnjena odgovornost 

jaivljajo v zvezi z delovanjem 
enotnega jugoslovanskega tr- 
žišča. 

Poročilo o delu Zveznega 
tržnega inšpektorata in tržnih 
inšpekcijah v republikah in 
pokrajinama je bilo prav ta- 
ko obravnavano na seji Od- 
bora. Pri tem je bila dana 
podpora predlaganim zaklju- 
čkom, ki se nanašajo na to, 
da je treba novelirati predpi- 
se o tržni inšpekciji, poudar- 
jeno pa je, da je treba zago- 
toviti čimvečjo javnost dela 
in to, da bodo ugotovitve in 
rezultati,, do katerih pride- 
jo inšpekcijski organi, dostop- 
ni vsej jasnosti. 

Pri obravnavanju Poročila 
o delu Zveznega komiteja za 
turizem je bilo opozorjeno, da 
je treba ukrepati za to, da se 
poveča akumulativna sposob- 
nost organizacij turističnega 
gospodarstva, za njihovo mo- 
derniziranje, kakor tudi za 
učinkovitejšo obdelavo turisti- 
čnega tržišča. 

ta, tako glede večje zasto- 
panosti republik, kot glede 
strokovne usposobljenosti ka- 
drov v službah ZIS. 

Odbor je imel na dnevnem 
redu tudi Poročilo o delu 
Zveznega komiteja za energe- 
tiko in industrijo. Ugotovlje- 
no je, da je počasnosti pri 
družbenem dogovarjanju pri- 
pisati v glavnem premajhni 
javnosti: dela medrepubliš- 
kih komitejev. Po drugi pla- 
ti je bilo izraženo mnenje, 
da bi organizacije Komiteja 
morali prilagoditi potrebam 
združenega dela in delegat- 
ske skupščine. Sodi se, da 
bi morala biti pri delovanju 
Komiteja poleg normativno- 
pr&vne v potrebni meri za- 
stopana tudi študijsko-anali- 
tična dejavnost. 

za izvajanje začrtane politi- 
ke. 

Sprejeli so oceno, da Po- 
ročilo premalo obravnava 
problem povečanja splošne 
skupne porabe nad dogovor- 
jene okvire, kar velja tudi 
jlede zmanjševanja reproduk- 
tivne in akumulativne sposo- 
bnosti gospodarstva. Poudar- 
jeno je, da je treba globje 
in bolj argumentirano razčle- 
niti vzroke za omenjene pro- 

bleme oziroma, da bi se v 
primeru, če ne bo ustrezne- 
ga akcijskega programa in 
širše družbene akcije, lahko 
zgodilo, da bi bilo ovirano 
uresničevanje ustavnega po- 
ložaja združenega dela. Suge- 
rirano je bilo, da se disku- 
sije o vprašanjih, ki jih ob- 
ravnava Poročilo, ne konča 
s to razpravo, marveč, da se 
z. njo nadaljuje, ko se bo v 
bližnji prihodnosti obravnav 
valo uresničevanje Družbene- 

Iz živahne in obširne raz- 
prave, ki je o Poročilu Zve- 
znega izvršnega sveta tekla 
v Odboru za kreditno-mone- 
tarni sistem, bi kazalo po- 
udariti ocene, ki se nanaša- 
jo na delovne metode Zvez- 
nega izvršnega sveta. Člani 
Odbora namreč menijo, da 
bi bilo za vso družbo korist- 
no, če bi se Zvezni izvršni 
svet v določeni meri razbre- 
menilo, tako da ne bi ure- 
jal vseh vprašanj iz celotne- 
ga družbenoekonomskega si- 
stema, marveč bi nekatere 
pristojnosti prenesli na dru- 
ge organe (zbornice in po- 
dobno), ZIS pa naj bi se 
bolj posvetil urejanju bistve- 
nih in strateških vprašanj, ki 
so pomembna za vso državo. 
Odbor meni, da bi na ta na- 
čin zagotovili bolj kakovost- 
no delovanje ZIS. 

Odbor za družbeni plan in 
razvojno politiko je vsestra- 
nsko in živahno razpravljal 
o Poročilu Zveznega izvršne- 
ga sveta. Takoj na začetku 
je bilo poudarjeno, da ta 
razprava ne teče v soglasju 
z republiškimi oziroma po- 
krajinskimi skupščinami, a 
da se v delegacijah razprav- 
lja o Poročilu, ter da bi bi- 
lo koristno, če bi člani Od- 
bora v imenu delegacije ali 
pa v svojem osebnem ime- 
nu pripomoglo k boljšemu 
ugotavljanju problemov, na- 
činu njihovega reševanja in 
sprejemanja učinkovitih uk- 

Ko so ocenjevali delo Zvez- 
nega izvršnega sveta, to je 
uresničevanje njegove ustav- 
ne vloge in nalog, so člani 
Odbora za ekonomske odno- 
se s tujino opozorili tudi na 

ga plana Jugoslavije v minu- 
lem obdobju leta 1977. 

Glede Poročila o delu Zve- 
znega sekretariata za finan- 
ce, je bilo med drugim reče- 
no, da se je Sekretariat bolj 
ukvarjal z vprašanji kritja 
izdatkov, kakor pa s finan- 
čno politiko, ki bi morala 
biti podrejena splošni eko- 
nomski politiki, zlasti na po- 
dročju carinske in davčne po- 
litike. 

Kritizirali so prakso, ki se 
pretirano opira na adminis- 
trativno ukrepanje pri izva- 
janju nalog in ciljev ekonom- 
ske politike. Izraženo je bilo 
mnenje, da je v določenih po- 
gojih treba uporabiti admi- 
nistrativno ukrepanje, ven- 
dar si je treba bolj prizade- 
vati za ukrepe, ki so rezul- 
tat delovanja samoupravne- 
ga sistema. Opozorili so, da 
v Poročilu ni dovolj na širo- 
ko razčlenjeno nekaj zelo 
važnih vprašanj. (Povečanje 
primarne emisije, politika 
obrestnih mer in podobno). 

Ko je obravnaval Poročilo 
o delu zveznega sekretariata 
za finance, je Odbor ugoto- 
vil, da nima pripomb na to 
Poročilo, niti glede dela Zve- 
znega deviznega inšpektora- 
ta. 

repov iz pristojnosti Zvezne- 
ga izvršnega sveta. 

Odbor se je na koncu stri- 
njal, da se razpravo o Po- 
ročilu ne konča na seji, am- 
pak da se jo poveže z raz- 
pravo o Poročilu o uresniče- 
vanju Družbenega plana Ju- 
goslavije. Opozorjeno je, da 
bodo nekatera važna vpraša- 
nja ostala odprta še tudi po 
seji Zbora republik in pokra- 
jin. Hkrati je bilo sklenje- 
no, da se od Zveznega izvr- 
šnega sveta zahteva analizo 
stanja na področju združeva- 
nja sredstev. 

določene slabosti. Tako so 
bili zelo kritični, ker se ne- 
upravičeno odlaša pri spre- 
jemanju dokumentov in uk- 
repov, ki so sestavni del pla- 
na in se nanašajo na trajnej- 

VEČJE ANGAŽIRANJE ZDRUŽENEGA DELA 
NA OSNOVNIH VPRAŠANJIH RAZVOJA 

GLOBLJE ANALIZIRATI VZROKE ZMANJŠEVANJA 
REPRODUKTIVNE SPOSOBNOSTI GOSPODARSTVA 

POZITIVNA OCENA DOSEŽENIH REZULTATOV 

ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE DOGOVORJENE 
POLITIKE 

ZBOLJŠANJE DELOVNIH METOD ZVEZNIH 
UPRAVNIH ORGANOV 
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še umirjanje inflacije in pri- 
manjkljaja v plačilni bilan- 
ci. Opozorjeno je, da so se 
letos začeli reproducirati sta- 
ri odnosi v menjavi naše dr- 
žave s tujino ter da se kaže- 
jo tudi druge slabosti, ni pa 
še sprejet program ukrepov, 
s katerimi naj bi preprečili 
negativna gibanja. 

Zvezni izvršni svet in zve- 
zni organi ter organizacije 
so dolžni takšen program 
čimprej zagotoviti in da ga 
z vso odgovornostjo izvajati, 
ker je brez tega — kot je 
bilo rečeno na seji Odbora 
vprašljivo uresničevanje — 
željenega smotra — t. j. hit- 
rejši razvoj države ob zma- 
njšanju občutljivosti našega 
gospodarstva za svetovna go- 
spodarska dogajanja. 

Odbor je ugotovil, da so se 
pokazale resne slabosti pri 
nepravočasnem sprejemanju 
dokumentov, ki so sestavni 
del Družbenega plana Jugo- 
slavije ali resolucij o poli- 
tiki uresničevanja plana v po- 

V Odboru za vprašanja raz- 
voja gospodarsko manjrazvi- 
tih republik in pokrajin je 
bilo med drugim rečeno, da 
so uspehi na posameznih 
področjih mnogo preveč po- 
udarjeni, v tem ko se izpuš- 
ča nekatera važna vprašanja. 
Tako na primer ugotovitev, 
da se je zboljšal materialni 
položaj gospodarstva, neko- 

sameznih letih. Poudarjeno 
je, da teče že drugo leto ure- 
sničevanja Družbenega plana, 
vendar so še vedno v fazi pri- 
prave, družbeni dogovori o 
nekaterih gospodarskih kom- 
pleksih, ki so pomembni za 
realizacijo politike razvoja do 
leta 1980. 

Izraženo je bilo mnenje, da 
bi morali sodelovanje Zvez- 
nega izvršnega sveta z repu- 
blikami ali z institucijami, ka- 
kršne so samoupravna inte- 
resna skupnost za ekonom- 
ske odnose s tujino in gos- 
podarska zbornica, usklajeva- 
ti prek monolitnih delovnih 
teles, ki naj bi izvajala spre- 
jeto politiko ob večjem sode- 
lovanju in z boljšim pregle- 
dom nad problemi, ki nasta- 
jajo v procesu' izvajanja po- 
litike ekonomskih odnosov s 
tujino. 

Ob koncu je bilo sklenjeno, 
da je treba poseben poudarek 
dati odgovornosti za izvaja- 
nje začrtane politike in izva- 
janju sistemskih zakonov. 

liko odstopa od ugotovitve, 
na katero kažejo statistični 
podatki o deležu, ki ga ima- 
jo organizacije združenega 
dela v družbenem proizvodu 
Po drugi plati Poročilo po 
mnenju članov Odbora ne za- 
jema vprašanj, ki so bistve- 
nega pomena za nadaljnje 
uresničevanje politike družbe- 
noekonomskega in socialnega 

razvoja v letu 1977 (varčeva- 
nje na vseh področjih, zma- 
njšanje splošne in skupne po- 
rabe v realne okvire in dru- 
go). 

V razpravi je bilo tudi po- 
udarjeno, da je v času iz- 
grajevanja družbe na samo- 
upravni podlagi prišlo do ob 
čutnega povečanja administ- 
rativnega aparata v upravi, 
začenši od občine pa vse do 
federacije, kakor tudi do po- 
večanja izdatkov v zvezi s 
tem. Delegati so se zavzeli 
za kvalitativno, ne pa kvan- 
titativno krepitev tega apa- 
rata, kakor tudi za to, da se 
znanstvene institucije bolj 
vključuje v kreiranje politi- 
ke. 

Zakonodajno-pravna komi- 
sija je v zvezi s Poročilom o 
delu Zveznega izvršnega sve- 
ta ugotovila, da je bilo v 
obravnavanem obdobju us- 
klajeno z Ustavo SFRJ in ob- 
javljeno 106 zveznih zakonov, 
a da še niso sprejeti nekate- 
ri zakoni, ki so bistvenega 
pomena za nadaljnje preobli- 
kovanje družbenoekonomske- 
ga sistema (zakoni o sistemu 
in družbeni kontroli cen, o 
sredstvih rezerv, o kompen 
zacijah, o Jugoslovanski ban 
ki za pospeševanje ekonom- 
skih odnosov s tujino). Gle- 
de na to komisija meni, da 
bi morali pospešiti delo na 
sprejemanju teh zakonov. 

Na seji je bila posebej po- 
udarjena izredna vloga, k: 

Glede problematike hitrej- 
šega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in po- 
krajin je bilo poudarjeno, da 
v Poročilu ni odmerjena us- 
trezna pozornost aktivnosti, 
ki jo je imel Zvezni izvršni 
svet v tej domnevi, in sicer 
ne-le kot nosilec predlogov 
za določanje ciljev in uk- 
repov te politike, marveč 
tudi kot neposredni udeleže- 
nec v postopku usklajevanja 
stališč skupščin republik in 
pokrajin. Zavzeto je bilo sta- 
lišče, da bi morala ta proble- 
matika v prihodnje dobili 
ustrezno mesto in obravnavo 
v podobnih poročilih. 

jo imajo pri usklajevanju 
najpomembnejših sistemskih 
zakonov z Ustavo SFRJ zve- 
zni sveti. Rečeno je bilo tu- 
di, da je dinamično delo na 
izgrajevanju pravnega siste- 
ma narekuje, da se ta pro- 
ces nenehno spremlja in ana- 
lizira. V zvezi s tem je bilo 
poudarjeno, da naj bi Zvez- 
ni izvršni svet v sodelovanju 
z pristojnimi organi v repub- 
likah in pokrajinama spro- 
žil in spremljal samoupravno 
urejanje vrste družbenih raz- 
merij in da naj bi predlagal 
zakonsko ureditev samo glede 
tistih razmerij, ki jih ni mo- 
goče urediti z družbenimi do- 
govori in samoupravnimi spo- 
razumi. 

BOLJ CELOVITO UGOTAVLJATI PROBLEMATIKO 
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH REPUBLIK 
IN POKRAJIN 

KONČATI USKLAJEVANJE ZAKONOV 
Z USTAVO SFRJ 
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Prednost poglavitnim vprašanjem sistemskega 

značaja      

• Do maja 1978.1, se bo v Zveznem zboru obravnavalo vrsto vprašanj sistemskega 
značaja, ki imajo prednostni pomen za nadaljnje izgrajevanje enotnih temeljev 
političnega sistema 

$ Zvezni zbor je v času svojega triletnega delovanja izvršil obveznost usklajevanja 
zakonov z Ustavo SFRJ ter sprejel vrsto pomembnih sistemskih zakonov, v naslednjem 
obdobju pa bo namenil pomembno pozornost spremljanju njihovega izvajanja 
in uresničevanja v praksi 

SISTEM SOCIALISTIČNIH SAMO- 

UPRAVNIH DRUŽBENOEKONOMSKIH 

ODNOSOV 

Delegati v Zveznem zboru tematskega dela s tega podro- 
imajo programirano okviru čja naslednje: 

POROČiLO O IZVAJANJU ZAKONA O POGOJIH 
iN POSTOPKU SANACIJE 

POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O TEMELJIH 
SISTEMA PREMOŽENJSKEGA IN OSEBNEGA 
ZAVAROVANJA 

POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O TEMELJIH 
KREDITNEGA IN BANČNEGA SISTEMA 

POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA 
O ZDRUŽENEM DELU 

Zvezali zbor Skupščine 
SFRJ je pripravil Osnutek 
svojega delovnega programa 
za obdobje od septembra 
1977 do maja 1978, t. j. do 
izteka mandata sedanjega 
sklica Skupščine SFRJ. Po 
tem delovnem programu bo 
imel Zbor, kot je predvideno, 
do maja prihodnjega leta na 
dnevnem redu 58 zatonov 
ter bo obravnaval 44 analiz, 
poročil in drugih gradiv. 

Osnutek delovnega progra- 
ma Zveznega zbora je bil do- 
ločen na sestanku predsed- 
nika Zveznega zbora s pred- 
sedniki delovnih teles Zbora 
18. maja 1977. Ob tej prilo- 
žnosti je bilo sklenjeno, da 
se Osnutek dostavi delega- 
tom, vsem zainteresiranim 
organom, družbenopolitičnim 
organizacijam na ravni fede- 
racije ter vsem republiškim 
in pokrajinskim skupščinam, 
s prošnjo, da dajo svoje pri- 
pombe in predloge do začet- 
ka julija 1977. Zatem bo sre- 
di julija na sestanku predsed- 
nika Zbora s predsedniki de- 
lovnih teles Zbora določen 
predlog delovnega programa 
Zveznega zbora, ki ga bo 
Zbor obravnaval, kot se pri- 
čakuje, na prvi seji po let- 
nih počitnicah. 

Osnova m vsebina Osnutka 
delovnega programa Zveaiega 
zbora Skupščine SFRJ so 
predvsem vprašanja, ki se 
nanašajo na uresničevanje 
Ustave SFRJ, na začrtano 
politiko Skupščine SFRJ ter 
na stališča X. kongresa ZKJ 

in drugih družbenopolitičnih 
organizacij. 

Ker je zvezni Zbor v času 
svojega triletnega delovanja 
izvršil obveznost usklajevanja 
zakonov s Usta/vo SFRJ in 
sprejel vrsto pomembnih si- 
stemskih zakonov kot so Za- 
kon o združenem delu in 
drugi, bo v naslednjem pro- 
gramskem ohdobju njegova 
dolžnost spremljati njihovo 
izvajanje in uresničevanje v 
praksi, kot je sicer predlaga- 
no v tem delovnem progra- 
mu. 

Na podlagi izkušenj iz 
sprejemanja in uresničevanja 
delovnega programa Zbora 
za minulo obdobje se je pri 
pripravljanju tega osnutka 
upoštevalo, da je treba pla- 
nirati poglavitna vprašanja 
sistemskega značaja, ki so 
prednostnega pomena za na- 
daljnje izgrajevanje enotnih 
temeljev političnega sistema 
in sistema socialističnih sa- 
moupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov. 

V Osnutku delovnega pro- 
grama Zbora so naloge in 
vprašanja razvrščena po po- 
dročjih, ki se ujemajo z de- 
lovnimi področji obstoječih 
delovnih teles Zbora. Ta po- 
dročja so: samoupravni dru- 
žbenoekonomski odnosi, poli- 
tični sistem, notranja politika, 
zunanja politika, ljudska ob- 
ramba, proračun federacije, 
pravosodje, delo, zdravstvo 
in socialna politika, pravice 
borcev in vojaških invalidov. 
Sleherni od teh sklepov vse- 
buje vprašanja tematskega in 
zakonodajnega značaja. 

Rok za predložitev vseh na- 
vedenih poročil je zadnje tri- 
mesečje 1977. 1. 

Izhajajoč iz dokumentov 
X. kongresa ZKJ in določb 
Ustave SFRJ ter določb Zako- 
na "o združenem delu se bo 
analiziralo procese preobliko- 
vanja prometnih organizacij 
ter dosedanje rezultate in 
probleme združevanja dela in 
sredstev med prometnimi in 
proizvodnimi organizacijami 
združenega dela. Analizo bodo 
pripravili Zvezni komite za 
energetiko in industrijo, Zve- 
zni sekretariat za tržišče in 
cene ter Gospodarska zbor- 
nica Jugoslavije. 

Glede zakonodajne dejavno- 
sti je planirano, da bodo de- 
legati do konca maja 1978.1. 
obravnavali s tega področja 
14 zakonov: o obligacijah in 
pogodbah; o temeljnih lastoi- 

V prvem trimesečju 1. 1978 
bo, kot je predvideno, obrav- 
navana: 

ško-pravih razmerjih; o ure- 
janju premoženjskih razmerij, 
nastalih zaradi likvidacije 
pravic in obveznosti drža- 
vljanov SFRJ; q obračunava- 
nju celotnega prihodka in 
dohodka; o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o revalo- 
rizaciji osnovnih sredstev in 
sredstev skupne porabe upo- 
rabnikov družbenih sredstev; 
o določenih vrstah vrednost- 
nih papirjev; o temeljnih raz- 
merjih s katerimi se zagotav- 
lja enotnost jugoslovanskega 
tržišča; o sistemu ukrepov, s 
katerimi se preprečuje spod- 
kopavanje enotnosti jugoslo- 
vanskega tržišča; o sanaciji 
in prenehanju organizacij 
združenega dela; o obveznem 
združevanju dela in sredstev 
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OSNUTEK DELOVNEGA PROGRAMA ZVEZNEGA 
ZBORA SKUPŠČINE SFRJ ZA OBDOBJE 
SEPTEMBER 1977—MAJ 1978 
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ANALIZA URESNIČEVANJA POLITIKE 
ZDRUŽEVANJA DELA IN SREDSTEV PROMETNIH 
IN PROIZVODNIH ORGANIZACIJ 
ZDRUŽENEGA DELA 
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proizvodnih organizacij zdru- 
ženega dela z organizacijami 
združenega dela, ki se ukvar- 
jajo s posli prometa blaga 
in, storitev; o abiraaju.ln. ob- 
delavi podatkov o rezervah 
mineralnih , surovin .SFRJ; o 

odgovornosti za jedrske Ško- 
de; o avtorski pravici in o 
varstvu nematerialnih dobrin 
na področju tehnike in go- 
spodarstva (pravica industrij- 
ske lastnine). 

TEMELJI POLITIČNEGA SISTEMA 

V okviru tematskega dela 
bo Zbor obravnaval s po- 

dročja temeljev političnega 
sistema; 

OSNOVNE SMERI IN SMERNICE DELOVANJA 
DELEGATSKEGA SKUPŠČINSKEGA SISTEMA 

To vprašanje je bilo uvr- 
ščeno v delovne programe 
odborov in Zbora obdobje 
september 1976 — julij, 
1977. Obravnava tega vpraša- 
nja je bila odložena, da bi 
organi in družbenopolitične 
organizacije v federaciji ter 
ustrezni dejavniki v republi- 

kah in pokrajinama lahko da- 
li celovitejšo oceno stanja in 
smeri celotnega razvoja dele- 
gatskega skupščinskega siste- 
ma. Analizo bo pripravila 
Zvezna konferenca SZDLJ, 
rok za predložitev pa je zad- 
nje trimesečje 1. 1977. 

NEKATERA AKTUALNA VPRAŠANJA 
KOMUNALNEGA SISTEMA 

Zvezni sveti so oblikovali 
delovno skupino, ki bo pri- 
pravila to gradivo, ki naj bi 
ga obravnavali v prvem tri- 

mesečju 1. 1978. 
Do konca novembra 1. 1977 

mora ZIS predložiti tudi gra- 
divo. 

INFORMACIJA O STANJU IN PROBLEMIH 
IZVAJANJA ZVEZNIH ZAKONOV !N DRUGIH 
ZVEZNIH PREDPISOV IN MEDNARODNIH 
POGODB 

V prvem trimesečju 1. 1978 Skupščine SFRJ obravnavala 
bo Komisija za informiranje 

IZGRAJEVANJE ENOTNEGA DRUŽBENEGA 
SISTEMA INFORMIRANJA 

V sklopu te teme se bo ob- 
ravnavalo razmerje Skupšči- 
ne do Zveznega izvršnega sve- 
ta in oveznih upravnih orga- 
nov, sodelovanje Skupš- 
čine SFRJ s sredstvi javnega 

obveščanja, kakor tudi delo 
organov in, organizacij, ki se 
ukvarjajo z družbenim siste- 
mom informiranja. 

V prvem trimesečju 1. 1978 
bo Zbor obravnaval tudi 

POROČILO O DELU UREDNIŠKIH ODBOROV 

(Glasila Skupščine SFRJ, 
»Jugoslovanske skupščine« in 
drugih publikacij šteupščine 
SFRJ, ki so namenjene tuji- 
ni, ' Informativnega biltena in 

Politične biblioteke Skupščine 
SFRJ ter Stenografskih be- 
ležk s sej zborov Skupščine 
SFRJ). 

družinskem pravu; o medna- 
rodnem sporu zakonov; o te- 
meljih sistema državne upra- 
ve in o Zveznem izvršnem 
svetu in o sveznih upravnih 
organih; o organizaciji in de- 
lovnem ■ področju zveznih 
upravnih organov in zveznih 
organizacij; o pravicah in 

dolžnostih zveznih organov 
glede sredstev v družbeni la- 
sti, ki jih uporabljajo; o 
Arhivu Jugoslavije;, o Jugo- 
slovanskem centru za tehnič- 
no in znanstveno dokumenta- 
cijo;-o zveznih svetih in o ca- 
rinski službi. 

NOTRANJA POLITIKA 

V okviru tematskega dela 
s področja notranje politike 

na dnevnem redu Zbora: 

ANALIZA IZVAJANJA SKLEPOV O UKREPIH 
ZA DOSLEDNO URESNIČEVANJE ZAKONITOSTI 

Zvez<na skupščina je junija 
1973. 1. sprejela sklepe o 
ukrepih za doslednejše ure- 
sničevanje zakonitosti. Ob 
tej priložnosti je bilo zavze- 
to stališče, da se nenehno 
spremlja izvajanje teh za 
ključkov, zlasti pa nalog, ki 
jih morajo v zvezi z uresni- 
čevanjem zakonitosti izvrše- 
vati zvezni organi. V svezi s 
tem bo pripravljena analiza. 

na ,podlagi katere se bo po- 
polneje ugotovilo dosedanjo 
aktivnost in rezultate, ki sO 
bili doseženi pri uresnieevan- 
nju zakonitosti, kakor tudi 
ukrepe, ki bi jih veljalo v 
tem pogledu sprejeti. 

Analizo bo pripravil Odbor 
za notranjo politiko in Odbor 
za pravosodje, rok predložit- 
ve pa je prvo trimesečje 1. 
1978. 

AKTUALNA VPRAŠANJA VARNOSTI IN 
USPOSOBLJENOSTI ORGANOV ZA NOTRANJE 
ZADEVE 

Informacija bo zajela aktu- 
alna vprašanja varnosti naše 
družbe in delo organov za 
notranje zadeve pri prepreče- 
vanju sovražne in druge kri- 
minalne dejavnosti, kakor tu- 
di ukrepe za usposabljanje 
organov za notranje zadeve. 

Informacijo bo pripravil 
Zvezni sekretariat aa notra- 
nje zadeve, Skupščini SFRJ 
pa bo predložena v zadnjem 
trimesečju 1. 1977. 

Do konca tega leta bo 
Zbor obravnaval tudi: 

STANJE IN PROBLEMI VARNOSTI V PROMETU 

STANJE IN PROBLEMI SISTEMA ZVEZ 

V okviru zakonodajne de- 
javnosti bo Zbor obravnaval 
osem zakonov: o opravljanju 
notranjih zadev iz pristojno- 
sti zveznih upravnih organov; 
o prestopanju državne meje 
in gibanju v obmejnem pasu; 

o temeljih sistema varnosti 
SFRJ; o Višji letalski šoli; 
o temeljih varnosti železniš- 
kega prometa; o letalskem 
prometu in o temeljih varno- 
sti cestnega prometa. 

RESOLUCIJA O RAZVOJU KRAJEVNIH SKUPNOST! 
NA PODLAGI USTAVE SFRJ 

RESOLUCIJA O RAZVOJU SAMOUPRAVNIH 
INTERESNIH SKUPNOSTI NA PODLAGI 
USTAVE SFRJ 

Zbor bo obravnaval deset čine SFRJ; o zveznem deviz, 
zakonov s tega področja: o nam inspefctoratu; o reseva- 
volibvali in odpoKLicu delega- nju notranjih sporov zakonov 
tov v Zveznem zboru Skupš- in pristojnosti v civilnem ^ 

ZUNANJA POLITIKA 

S področja zunanje politi- 1978. 1. obravnaval nekaj po- 
ke bo Zvezni zbor do maja membnih tem, in sicer: 

SFRJ IN URESNIČEVANJE NAČEL POLITIKE 
NEUVRŠČANJA 

Zbor bo obravnaval aktiv- 
nost SFRJ v okviru politike 
neuvrščenosti, in sicer v po- 
vezavi s uporabo sJslepov V. 
konference šefov držav ali 
vlad neuvrščenih držav v Co- 
lombu, na mednarodnem in 

notranjepolitičnem področju 
ter zlasti še v zvezi s pripra- 
vami na skorajšnji sestanek 
ministrov za zunanje zadeve 
neuvrščenih držav, ki bo v 
Beogradu v času avgust-sep- 
tember 1978. 
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EVROPSKA VARNOST IN SODELOVANJE 

V zvezi s potekom in re- o rezultatih dela tega sestan- 
zuitati beograjskega sestanka ka, 
bo Zbor obravnaval poročilo 

POSEBNO ZASEDANJE GENERALNE SKUPŠČINE 
OZN O RAZOROŽITVI 

ANALIZA STANJA KRIMINALITETE 

Zbor bo obravnaval plat- 
formo SFRJ za to zasedanje 
in pretresel poročilo o rezul- 

tatih dela, iti aktivnosti dele- 
gacije sfrj. 

POROČILO O DELU 32. ZASEDANJA 
GENERALNE SKUPŠČINE OZN 

PROGRAM PARLAMENTARNIH OBISKOV 
V LETU 1978 

Predvideno je, da bo Zbor 
obravnaval in, sprejel tri. za- 
kone: o organizaciji in delo- 
vanju služb za zunanje zade- 
ve federacije; o sklepanju in 

LJUDSKA OBRAMBA 

S tega področja bo zbor skega dela: 
obravnaval v okviru temat- 

USPOSOBLJENOST GOSPODARSTVA 
ZA DELOVANJE V VOJNIH RAZMERAH 

ANALIZA UPORABE ZAKONA O SLUŽBI 
V OBOROŽENIH SILAH 

ANALIZA IZVAJANJA IN DOSEŽENA STOPNJA 
URESNIČEVANJA POLITIKE IN SMOTROV 
RAZVOJA CIVILNE ZAŠČITE 

OCENA DOSEŽKOV PRI URESNIČEVANJU 
KONCEPTA SPLOŠNE LJUDSKE OBRAMBE 
IN POGLAVITNE SMERI NADALJNJEGA RAZVOJA 

Zbor bo obravnaval tudi pet lah; o ljudski obrambi; o 
zakonov: o vojaških šolah in proizvodnji in prometu oro- 
znanstvenoraziskovalnih zavo- žja in vojaške opreme ter o 
dih; o službi v oboroženih si- vojaški obveznosti. 

PRORAČUN FEDERACIJE 

Zvezni zbor bo do konca te- 
ga leta sprejel Proračun fede- 
racije za 1. 1978 s spremljajo- 
čimi prilogami in aneksi. 

V tem okviru bo Zbor 
sprejel tudi zakon o izvršit- 
vi proračuna federacije za 1. 
1978; zaključni račun prora- 
čuna federaoije za 1. 1977; na 
dnevnem redu pa bo tudi 
obravnavanje poročila o iz- 
vršitvi programa razvoja in 
modernizacije zveznih uprav- 

PRAVOSODJE 

S področja pravosodja bo- 
do delegati v Zveznem zteo- 

nih organov in zveznih orga- 
nizacij za 1. 1977. 

Zbor bo obravnaval in spre- 
jel še tri zakone: o odpravi 
Zakona o evidenci sredstev 
splošno, skupno in drugo po- 
rabo; o programu tretje eta- 
pe investicijskih del na regu- 
laciji Donave od Beograda 
do jugoslovansko-madžarske 
meje in o programu izgrad- 
nje in modernizacije tehnič- 
ne osnove Radia-Jugoslavija 
od 1, 1976 do 1980. 

ru obravnavali tele teme: 

V Analizi bo dan pregled 
obsega, strukture in gibanja 
posameznih oblik kriminalite- 
te s posebnim ozirom na go- 
spodarsko in politično krimi- 
naliteto. Analizo bo pripravil 
Zveani sekretariat za pravo- 
sodje in organizacijo zvezne 

uprave v sodelovanju z Zve- 
znim sodiščem, Zveznim jav- 
nim tožilstvom in Zveznim 
sekretariatom za notranje 
zadeve, predložena pa naj bi 
bila v zadnjem trimesečju 
1977J. 

izvrševanju mednarodnih po- 
godb in o vodenju evidence 
na področju znanstvenega, 
kulturno-prosvetnega in teh- 
ničnega delovanja s tujino. 

PROBLEMI PRAVOSODJA IN USPOSOBLJENOSTI 
PRAVOSODNIH ORGANOV ZA UČINKOVITO 
OPRAVLJANJE PRAVOSODNE FUNKCIJE 

INFORMACIJA O ORGANIZIRANJU IN PRVIH 
IZKUŠNJAH SODIŠČ ZDRUŽENEGA DELA 

V okviru tega področja bo 
Zbor obravnaval tudi zakon 

o izvršilnem postopku. 

DELO, ZDRAVSTVO IN SOCIALNA 

POLITIKA 

S tega področja bodo na 1. tele teme: 
dnevnih redih do maja 1978. 

VARSTVO IN ZBOLJŠANJE ČLOVEKOVEGA OKOLJA 

ZDRAVSTVENA NEOPOREČNOST ŽIVIL 
IN PREDMETOV SPLOŠNE PORABE TER IZVAJANJE 
ZDRAVSTVENEGA NADZORSTVA 
NA TEM PODROČJU 

DRUŽBENOEKONOMSKI ODNOSI 
V SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTIH 
DRUŽBENIH DEJAVNOSTI S POSEBNIM OZIROM 
NA ORGANIZIRANJE IN DELOVANJE INTERESNIH 
SKUPNOSTI NA PODROČJU ZDRAVSTVA, 
SOCIALNEGA IN OTROŠKEGA VARSTVA 

URESNIČEVANJE RESOLUCIJE X. KONGRESA ZKJ 
O SOCIALNI POLITIKI NA PODROČJU ZDRAVSTVA, 
SOCIALNEGA VARSTVA IN PREBIVANJA 

POROČILO O IZVRŠEVANJU SKLEPOV ZVEZNEGA 
ZBORA SKUPŠČINE SFRJ O IZVAJANJU IN 
NADALJNJEM IZGRAJEVANJU POLITIKE 
ZAPOSLOVANJA 

V okviru zakonodajne de- 
javnosti bo Zbor obravnaval 
enajst zakonov: o temeljnih 
pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja; o 
pogojih za sklenitev delovne- 
ga razmerja tujega državlja- 
na; o temeljih za urejanje 
sklepov in normativov varst- 
va pri delu; o matični eviden- 
ci. o zavarovancih in užival- 
cih pokojnin; o evidencah na 
področju dela; o varstvu pre- 

bivalstva pred nalezljivimi 
boleznimi, ki ogrožajo vso 
državo; o zdravstvenem var- 
stvu tujcev v Jugoslaviji; o 
proizvodnji in prometu opoj- 
nih drog; o evidencah na po- 
dročju zdravstva; o zdravst- 
veni neoporečnosti živil in 
predmetov splošne ra.be in o 
Programu razvoja dela siste- 
ma za kontrolo čistoče zraka, 
vode in tal v SFRJ v obdob- 
ju od 1. 1978 do 1982. 

PRAVSCE BORCEV IN VOJAŠKIH 

INVALIDOV 

Obravnavana bo samo-ena tema,- in sicer: 
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DOSEŽENI REZULTATI PRI GRADITVI 
IN IZVAJANJU SISTEMA TEMELJNIH PRAVIC 
BORCEV, VOJAŠKIH INVALIDOV IN DRUŽIN 
PADLIH BORCEV S PREDLOGI UKREPOV 
ZA REŠEVANJE ODPRTIH PROBLEMOV 

Podana bo ocena o tem, 
kako se izvaja začrtano poli- 
tiko družbene skrbi na pod- 
ročju osnovnega borčevskega 

in invalidskega varstva, kot 
tudi prikaz doseženih rezul- 
tatov pri raavoju sistema te- 
meljnih pravio na tem podro- 

čju v obdobju od 1. 1974 do 
1977 in prikaz problemov 
uporabe zakonskih predpisov 
z vidika uresničevanja pravic, 
delovanja mehanizma finan- 
ciranja itn. Analizo bo pri- 
pravil Zvezni komite za vpra- 
šanja borcev to vojaških in- 
validov, SkUjpščtoi SFRJ pa 
bo predložena v drugem tri- 
mesečju 1. 1978. 

☆ 
Poleg navedenih tem in za- 

konskih projektov bo Zvezni 
abor obavmaval tudi določeno 
število vprašanj tematskega 
značaja in nekatere zakone 
iz delovnega področja Zbora 
republik to pokrajin, da bi 
dal temu Zboru svoje mne- 
nje o njih. 

ANALIZE IN OCENE 

Ustvarjeni so temelji za stabilno gospodarjenje 

I# Preseženi so cilji glede obvladovanja inflacije in vzpostavljanja ugodnejših 
razmerij v plačilni bilanci 

Planirana rast proizvodnje v lanskem letu ni bila povsem dosežena, pomembno pa 
je, da je v drugem polletju začela proizvodnja naglo oživljati 

• Porast cen ogroža dosežene uspehe in realizacijo planskih nalog 

!• V prvih štirih mesecih I. 1977 je bil fizični obseg proizvodnje za 11 odstotkov večji 
kot v enakem lanskem obdobju 

I# Po prvi oceni bi družbeni proizvod v 1.1978 lahko naraščal po stopnji 6,5 
do 7,5 odstotka 

V skladu s svojo zakonsko 
obveznostjo je Zvezni izvršni 
svet v teto dneh predložil 
Skupščini SFRJ Poročilo o 
uresničevanju Družbenega pla- 
na Jugoslavije za dobo 1976— 
1980 v letu 1976 s prvo oce- 
no razvoja v letu 1977 in mo- 
žnosti v letu 1978. 

V tej listini je najprej opo- 
zorjeno, da so bili smotri in 
naloge razvojne politike v le- 
tu 1976 naravnani predvsem 
na dosledno izvajanje politi- 
ke ekonomske stabilizacije, 
na pospeševanje gospodar- 
ske aktivnosti in na hitrejši 
razvoj gospodarsko manj ra- 

zvitih socialističnih republik 
in SAP Kosovo ter na nadalj- 
njo krepitev obrambne spo- 
sobnosti države in družbene 
samozaščite. Poudarjeno je 
tudi, da so bili ti smotri na- 
ravnani v tri osnovne smeri 
razvoja: na nadaljnji razrvoj 
samoupravnih socialističnih 
proizvodnih odnosov, na ust- 
varjanje večjega dohodka in 
novih kvalitet v gospodarskem 
in družbenem življenju ter, na 
reševanje strukturnih neskla- 
dij v materialni proizvodnji 
in razvoju družbenih dejavno- 
sti. 

ZAOSTRENI POGOJI GOSPODARJENJA 

Družbenoekonomska in go- 
spodarska gibanja v letu 1976 
in v prvi polovici letošnjega 
leta bo mogoče celoviteje oce- 

niti takrat, ko bomo spreje- 
mali resolucijo za prihodnje 
leto. V poročilu Zveznega iz- 
vršnega sveta pa je že zdaj 
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POROČILO ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA 
O URESNIČEVANJU DRUŽBENEGA PLANA 
JUGOSLAVIJE ZA DOBO 1976—1980 V L. 1976 
S PRVO OCENO RAZVOJA V L. 1977 
IN MOŽNOSTI V L. 1978 
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poudarjeno, da se je nizka 
stopnja rasti iz leta 1975 pre- 
cej povečala v drugem pollet- 
ju 1976. leta ter da se ures- 
ničuje zastavljeno nalogo, da 
se približamo stopnji rasti in- 
flacije, kakršno imajo zahod- 
ne razvite države. Hkrati se 
ocenjuje, da bo izvoz nara- 
ščal dve leti poprečno za ok- 
rog 8,5 odstotka na leto, pri 
čemer zunanja likvidnost dr- 
žave navzlic povečani vredno- 
sti uvoza ne bo ogrožena. 

V prvih dveh planskih le- 
tih bodo. gospodarske inve- 
sticije naraščale po stopnji 5 
odstotkov, predvideno pa je 
bilo 8,5 odstotka, vendar bo 
nastopila težnja pospešitve in 
povečanja naložb v dejavnosti 
posebnega pomena. Pri tem 
bi morala osebna poraba na- 
raščati po stopnji 4,5 odstot- 
ka, čeprav je planirano 6 od- 
stotkov, vendar bodo izdatki 
družbenih dejavnosti precej 
nad predvidenimi in bodo na- 
raščali po stopnji 8,5 odstot- 
ka. 

V Poročilu Zveznega izvr- 
šnega sveta se posebej pou- 
darja, da so se prav na pre- 
hodu v novo plansko obdobje 

zaostrila neskladja v struktu- 
ri materialnih proizvajalnih 
sil kakor tudi neskladja med 
institucionalno določenimi in 
doseženimi samoupravnimi 
odnosi. Ti disproporci so za- 
ostrili probleme delovne sto- 
rilnosti to ekonomičnosti 
sredstev, kar slabo vpliva na 
konkurenčnost našega gospo- 
darstva na svetovnem tržišču. 
Težave so nastale tudi spričo 
globokih sprememb v medna- 
rodnih odnosih ter zelo izra- 
zite nestabilnosti svetovnih 
blagovnih to denarnih gibanj. 
Ob vsem tem je prišlo še do 
določene zamude pri izgrad- 
nji gospodarskega sistema to 
sistema družbenega planira- 
nja to tako je bil seveda tudi 
Družbeni plan sprejet s pol- 
letno zamudo. 

V teku je tudi proces orga- 
niziranja gospodarstva po 
novih ustavnih načelih, ki pa 
na področju prometa, financ 
to družbenih dejavnosti kasni, 
tako da razvoj samoupravnih 
odnosov še ne ustreza potre- 
bam združenega dela. Vse te 
procese in uresničevanje pla- 
niranih nalog je spremljal 
boj za zatiranje inflacije to 
zaviranje visoke rasti cen. 
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PRESEŽENI CILJI GLEDE OBVLADANJA INFLACIJE 

Med letom 1976 je bila stor- 
jena cela vrsta ukrepov za 
ureditev iinačnih tokov dru- 
žbene reprodukcije, izboljšan 
pa je tudi položaj države v 
mednarodni menjavi. 

Vendar je bila v prvem pol- 
letju gospodarska aktivnost 
izrazito nizka, tako da se je 
industrijska proizvodnja v 
vsem letu 1976 povečala le 
za 3,4 namesto za 6 odstot- 
kov, vtem ko se je končna po- 
raba — osebna, splošna in 
skupna — obnašala neodvsi- 
no. Breme takšnega obnaša- 
nja je nosilo gospodarstvo, 
ki je zmanjšalo akumulacijo 
in reprodukcijsko sposobnost. 

Obenem se je denarna ma- 
sa povečala za 73 milijard di- 
narjev ali za 53 odstotkov, 
od česar je največji del pri- 
šel v temeljne organizacije 
združenega dela. Na ta način 
se je zboljšala njihova likvid- 
nost ter je bilo mogoče na- 
daljevati proizvodnjo v pogo- 
jih uporabe novih predpisov. 
Ti ukrepi niso vplivali na 
rast cen, povečale pa so se 
pogodbene obveznosti, ki so 
ogrožale poslovni sklad in 

Kot je rečeno v Poročilu, 
je bila za začetek leta 1977 
značilna dinamična gospodar- 
ska aktivnost. V prvih štirih 
mesecih je bil fizični obseg 
industrijske proizvodnje za 11 
odstotkov večji kot v enakem 
lanskem obdobju, ocenjuje pa 
se, da bo v vsem letošnjem 
letu za vsaj 8 odstotkov več- 
ji kot lani. Tudi na vseh dru- 
gih področjih gospodarjenja 
se je proizvodnja povečala. 
Vendar takšna gibanja spre- 
mlja tudi naraščanje zaposlo- 
vanja po stopnji, ki je večja 
od 4 odstotkov. 

Podatki, ki so doslej na raz- 
polago, kažejo, da narašča 
tudi investicijska poraba in 
druge oblike anticipirane po- 
rabe, izvoz kot spodbujevalni 
dejavnik pa da se zapostav- 
lja. še nadalje se ugotavlja, 
da se gospodarska struktura 

Del Poročila se nanaša na 
dogovore o temeljih Družbe- 
nega plana razvoja do leta 
1980 za razvoj dejavnosti po- 
sebnega pomena. Do konca 
aprila so bili usklajeni ali 
sklenjeni vsi dogovori s te- 
ga področja, razen glede na- 
fte in plina. 

zmanjševale reprodukcijsko 
sposobnost gospodarstva. Ob 
vsem tem so izgube dosegle 
znesek sredstev, ki so izloče 
na v poslovni sklad, in je 
njihovo saniranje še nada- 
lje poseben problem. 

Tudi na področju zaposlo: 
vanja so se pokazale negativ- 
ne posledice; v. negospodar 
skih dejavnostih je naraščalo 
po stopnji 5 odstotkov, v go- 
spodarstvu pa 3,2 odstotka. 

Vendarle se ocenjuje, da so 
bili v letu 1976 preseženi ci- 
lji, ki smo jih bili postavili 
glede obvladovanja inflacije 
razmerij v plačilni bilanci, pri 
čemer pa ni bilo doseženo 
predvideno povečanje proiz- 
vodnje na planirana razmer- 
ja v delitvi. 

Toda za drugo polletje je 
bilo značilno naglo oživljanje 
proizvodnje, začel se je pro- 
ces obnavljanja zalog surovin, 
začele so naraščati tudi cene, 
učinki inflacije so se prepo- 
lovili, vendar so se neugodne 
težnje obdržale vse do začetka 
leta 1977, ko se je naraščanje 
cen pokazalo kot prvorazre- 
den problem. 

počasi spreminja, da je inve- 
stiranje še vedno odvisno od 
uvozne komponente, da po- 
spešeno naraščajo cene in 
življenjski stroški, in da se 
kažejo slabosti pri urejanju 
razmerja med ponudbo in po- 
vpraševanjem ter družbene 
kontrole cen, kar spodkopa- 
va podlago bodoče proizvod- 
nje. 

Opaziti je, da se povečuje- 
jo stopnje raznih davkov in 
prispevkov, da slabi finanč- 
na disciplina, da uvozne cene 
naraščajo dvakrat hitreje od 
izvoznih, vse pa kaže na to, 
da je deficit v plačilni bilan- 
ci večji od pričakovanega. 
Hkrati se opozarja, da je bil 
porast cen, ki je bil predvi- 
den za celo leto, dosežen že 
v prvih štirih mesecih in da 
se v tem skrivajo mnoge ne- 
varnosti. 

Ugotavlja se, da je inten- 
zivnost naložb različna, nana- 
katerih področjih premajhna, 
in da v celoti zaostaja. Naj- 
bolj intenzivne so naložbe v 
naprave za prenos električne 
energije, naložbe v premogov- 
nike tečejo po planu, kar ve- 
lja tudi glede drugih energet- 

skih naprav, zamuja le izgrad- 
nja magistralnega plinovoda 
v vzhodnem delu države. Za- 
ostajajo investicije v črni me- 
talurgiji, zato pa so intenziv- 
ne v barvni metalurgiji in ne- 
kolikanj okrepljene na pod- 
ročju bazične kemične indust- 
rije. Nadalje zaostajajo inve- 
sticije v agroindustrijskem 
kompleksu, kot tudi v magi- 
stralni cestni promet, kjer je 
uresničeno samo 70 odstotkov 
planov, izvršene pa so pripra- 
ve za to, da se letos znatno 
intenzivira dela in ostane pri 
predvidenih rokih. Investicije 
v druge vrste prometa za zdaj 
tečejo po planu. 

Končne bilance za leto 1976 
so pokazale, da so bili na 
področju zunanjetrgovinske 
menjave doseženi zelo ugod- 
ni rezultati. Vrednost izvoza 
se je povečala za 20 odstot- 
kov, vrednost uvoza zmanjša- 
la za 4,5 odstotka, pri tem pa 
se je trgovinski deficit zmanj- 
šal za več kot milijardo do- 
larjev. S tem so se zboljša- 
li rezultati na področju eko- 
nomske menjave s tujino. 
Vendar ta gibanja niso vpli- 
vala na to, da bi se zmanjša- 
lo zadolževanje v tujini, tako 
da so se tudi devizne rezer- 
ve povečale za približno mi- 

V letu 1976 so bili uspešno 
uresničeni dogovorjeni ukrepi 
za pospeševanje hitrejšega ra- 
zvoja gospodarsko manj raz- 
vitih republik in SAP Kosovo. 
V Sklad za razvoj teh obmo- 
čij je bilo med letom vplača- 
no 10,6 milijare dinarjev, za 
financiranje družbenih in dru- 
gih služb iz proračuna fede- 
racije pa še 5,5 milijarde di- 
narjev. Te skupnosti imajo 
tudi največji delež v kreditih 
Mednarodne banke za obnovo 
in razvoj. 

V teku leta so bili sprejeti 
tudi posebni ukrepi za po- 
speševanje najhitrejšega raz- 
voja SAP Kosovo. Vendar se 
sodi, da temeljne organizacije 
združenega dela še niso do- 
volj seznanjene z možnostmi 
skupnih vlaganj v okviru 
Sklada za razvoj gospodar- 
sko manj razvitih. Pristavlje- 
no je, da tudi manj razvite 
republike in SAP Kosovo za- 
mujajo glede sprejemanja us- 
treznih svojih predpisov za 
to področje. 

Letos je predvidena izgrad- 
nja turističnih zmogljivosti za 
17 tisoč postelj, sredstva za 
planirano izgradnjo pa še ni- 
so zagotovljena in je zavoljo 
tega izvršitev plana vprašlji- 
va. Ob tem se poudarja, da 
je proces združevanja sred- 
stev upočasnjen,, in se opo- 
zarja na možnost, da večje 
število organizacij' združene- 
ga dela v dejavnostih poseb- 
nega pomena ne bo pravočas- 
no realiziralo svojih ciljev, 
predvidenih z Družbenim pla- 
nom, in da bo ekonomičnost 
nove proizvodnje precej manj- 
ša. 

lijardo dolarjev. 
Vzporedno s pospeševanjem 

gospodarske aktivnosti so 
nastopile tudi neugodne tež- 
nje na področju ekonomskih 
odnosov s tujino. V prvih 
štirih mesecih letošnjega leta 
se je izvoz povečal samo za 
11,6 odstotka, uvoz pa za 36,3 
odstotka. Devizni prihodki se 
zmanjšujejo in tekoča deviz- 
na bilanca se je že zmanjša- 
la za 512 milijonov dolarjev 
v prvih treh mesecih. Nada- 
ljevanje takšnih teženj bi 
po oceni Zveznega izvršnega 
sveta utegnilo razvrednotiti 
dosedanje rezultate. 

Del Poročila se nanaša na 
probleme financiranja fede. 
racije. Predvsem se poudarja, 
da je čedalje težje kriti izdat- 
ke z rednimi, posebno še z iz- 
virnimi prihodki federacije. 
Delež njenih izdatkov v nacio- 
nalnem dohodku Jugoslavije 
leta 1973 je znašal 12,8 odstot- 
ka, lani 14,7, letos pa 15,2 
odstotka. 

Tako povečanih izdatkov re 
publike in pokrajini niso mo- 
gle kriti s svojimi prispevki, 
zato je financiranje federaci- 
je iz primarne emisije nara- 
slo od 1,4 milijarde dinarjev 
v letu 1973 na 9,5 milijarde 
dinarjev v letu 1977. Vendar 
se ocenjuje, da letošnje fi- 
nanciranje poteka v mejah, ki 
so predvidene s proračunom, 
ker so bili prihodki od carin 
do konca aprila doseženi v 
višini 24,8 odstotka od leto- 
šnjega plana. Ob tem se do- 
daja, da so z izdajo Zakona 
o financiranju federacije ust- 
varjeni pogoji za redno oprav- 
ljanje njenih funkcij. 

PORAST PROIZVODNJE, TODA TUDI CEN 

RAZVOJ DEJAVNOSTI POSEBNEGA POMENA 

NALOŽBE V RAZVOJ MANJ RAZVITIH OBMOČIJ 

EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO 
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UGODNE OKOLIŠČINE ZA PRIHODNJE LETO OHRANITI STABILNOST 
GOSPODARSKIH TOKOV 

Zvezni izvršni svet sodi, da 
morajo do konca leta 1977 vsi 
nosilci družbenega planira- 
nja osredotočiti svoje aktiv- 
nosti na tri osnovne smeri: 
da omogočijo zaustavitev na- 
daljnjega poslabševanja re- 
produkcijske in akumulacij- 
ske sposobnosti gospodarst- 
va, da preprečijo širjenje in- 
flacije in da zaustavijo giba- 
nja, ki vodijo k poslabševa- 
nju plačilne in devizne bilan- 
ce. 

Kot je poudarjeno v Poro- 
čilu, k tem akcijam napelju- 
jejo osnovni zaključki, po ka- 
terih bo po eni strani preseže- 
na spodnja meja stopnje ra- 
sti, pllaniirana z Resolucijo, 
in bo celotna gospodarska ak- 
tivnost večja od planirane, po 
drugi plati pa bo potrošnja še 
bolj intenzivna, kar bo hkra- 
ti pospeševalo proizvodnjo in 
ogrožalo njeno bodočo rast. 

Doseženo raiven gospodar- 
ske aktivnosti bi bilo mogoče 
obdržati le, če bi vše oblike 
porabe spravili v sklad z ra- 
stjo družbene proizvoda. Ta- 
ko bi ustvarili predpostavke 
za nadaljnjo ustavno preob- 
razbo združenega dela. Razlo- 
gi za to, da rezultati pri go- 
spodarjenju odstopajo od za- 
črtane ekonomske politike, so 
namreč v premalo učinkovi- 
tem delu pristojnih organov 
tako v federaciji kot v repu- 
blikah in pokrajinama. 

K vsemu temu je dodano, 
da zdaj imamo izhodiščne os- 
nove za ohranitev stabilnosti 
zunanjih in notranjih tokov 
gospodarjenja, zato je nujno 
treba nadaljevati z začetimi 
aktivnostmi, da. bi se izkaza- 
ne negativne težnje in vplive 
neugodnih gibanj v medna- 
rodni menjavi kar najbolj 
zmanjšalo. 

Glede možnosti v letu 1978 
se že zdaj ocenjuje, da bomo 
stopili v prihodnje leto s so- 
razmerno visoko ravnijo go- 
spodarske aktivnosti, da pa 
bo vendarle odločilna dinami- 
ka industrijskega razvoja,, 
vključno z razvojem agroin- 
dustrijskega kompleksa. Po- 
leg nadaljevanja začetih inve- 
sticijskih gradenj bo treba tu- 
di vse druge oblike porabe 
podrediti investicijam. Pri 
tem so mišljeni infrastruktur- 
ni objekti in dejavnosti po- 
sebnega pomena, pa tudi nuj- 
no potrebna modernizacija ti- 
stih zmogljivosti, v katerih 
je poglavitnih vzrok nizkega 
dohodka zastarela tehnično- 
tehnološka raven. 

Med ugodne okoliščine za 
naslednje leto se prišteva tu- 
di bolj dograjen gospodar- 
ski sistem in njegove meha- 
nizme, napredek pri povezo- 
vanju in organiziranosti zdru- 
ženega dela, operativnost spo- 
razumov in dogovorov ter 
drugo, vendar se opozaTja, da 

so še vedno negotova gibanjE 
konjunkture v svetovnem go 
spodarstvu, tako da je težke 
ocenjevati naže možnosti. 

Vendar Zvezni izvršni sve 
sodi, da bi morali pri pri 
pravljanju temeljev za reso 
lucijo v letu 1978 računati i 
stopnjo rasti družbenega pro 
izvoda okrog 6,5 do 7,5 od 
stotka, industrijske proizvod 
nje okrog 8 do 9 odstotkov ir 
kmetijske proizvodnje okros 
3 do 4 odstotke. Gospodarsk« 
investicije naj bi naraščale pc 
stopnji 8 do 9 odstotkov 
Poudarjen pomen naj bi dal 
uspešnejši menjavi s tujino 
Inflacija bi morala ostati i 
znosnih okvirih. 

Vse to naj bi izhajalo ii 
celotne družbene akcije pr 
izvajanju Zakona o združe 
nem delu, kakor tudi drugi! 
sistemskih zakonov, zlasti ti 
stih, s katerimi se na nov 
podlagi ureja pogoje blagov 
nega in denarnega prometa 1 

državi in s tujino. 
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VSEBINA: 

Iz Skupščine SR Slovenije 
PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

— Stališča Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slo- 
venije k Predlogu za izdajo zakona o odvetništvu in 
drugi pravni pomoči 

— Predlog zakona o varnosti na smučiščih (ESA-774) 
— Predlog zakona o varstvu rastlin pred boleznimi in 
škodljivci (ESA-779) 
— Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ESA-776) 
— Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o republiških upravnih organih (ESA-862) 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA — 22. 6, 1977 

— Problematika zagotovitve nepovratnih ali kreditnih 
sredstev samoupravnim interesnim skupnostim za od- 
pravljanje posledic potresa na objektih družbenih dejav- 
nosti 
— Tolmačenje pravilnika o uveljavljanju pravic iz zdrav- 
stvenega zavarovanja 
— Problematika odprtih vprašanj financiranja geološke 
karte Slovenije in Jugoslavije 
— Ali lahko Izvršni svet brez predhodnega sprejema v 
Skupščini odvaja sredstva, ki bi sicer morala priteči 
v proračun za leto 1977 
— Uveljavljanje novega zakona o kontnem planu 

ZBOR OBČIN — 22. 6. 1977 
— Problematika zagotovitve nepovratnih ali kreditnih 
sredstev samoupravnim interesnim skupnostim za od- 
pravljanje posledic potresa na objektih družbenih dejav- 
nosti 
— Problematika vodenja dvojnega knjigovodstva v kra- 
jevnih skupnostih 
— Kdaj revizija stanovanjske zakonodaje? 
—Ali sredstva javnega obveščanja delo delegatov pred- 
stavljajo na ustrezen način? 

Iz Skupščine SFRJ 
iz Dela skupščinskih teles 
— Priznanje za uspešno delo Zveznim upravnim orga- 
nom, vendar tudi kritika slabosti (Obravnavanje poročila 
Zveznega izvršnega sveta in zveznih upravnih organov v 
delovnih telesih Zveznega zbora Skupščine SFRJ) 
— Uresničevanje politične kontrole skupščine nad delom 
izvršnih organov (Obravnavanje poročila o delu Zvezne- 
ga izvršnega sveta in zveznih upravnih organov v delov- 
nih telesih Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ) 
— Prednost poglavitnim vprašanjem sistemskega značaja 
(Osnutek delovnega programa Zveznega zbora Skupšči- 
ne SFRJ za obdobje september 1977—maj 1978) 

OCENE IN ANALIZE 
— Ustvarjeni so temelji za stabilno gospodarjenje (Po- 

8 ročilo zveznega izvršnega sveta o uresničevanju Družbe- 
nega plana za dobo 1976—1980 v letu 1976 s prvo oceno 

9 razvoja v letu 1977 in možnostmi v letu 1978) 
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