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SKUPŠČINA SRS BO OBRAVNAVALA 

NARODNA BANKA SLOVENIJE 

Zaključni račun Narodne banke Slovenije 

za leto 1977 (ESA-23) 

Na temelju 12. čl. zakona o Narodni banki Slovenije (Uradni 
list SRS št. 3/73) je Svet Narodne banke Slovenije dne 17. 
februarja 1978 sprejel: 
zaključni račun Narodne banke Slovenije za leto 1977, ki 
izkazuje skupno aktivo 51,800.876.565.06 
in pasivo 51,800.876.565.06 

zaključni račun prihodkov in odhodkov Narodne banke 
Slovenije za leto 1977, ki izkazuje: 

skupne prihodke 
- odhodke po finančnem načrtu 
- sredstva za posebne namene 
- del obresti za NB Jugoslavije 
- presežek dohodka, 
ki se deli 
- posebni rezervni sklad 
- za proračun SRS 

BILANCA STANJA: 
Bilanca stanja Narodne banke Slovenije na dan 31.12.1977 

izkazuje: 

241,468.422.67 
79,293.589.50 

2,500.000.00 
118,854.500.00 
40,820.333.17 

4,082.033.17 
36,738.300.00 

Aktiva: 
- devizna kratkoročna sredstva 
- dinarska kratkoročna sredstva 
- dinarski dolgoročni plasmaji 
- druga aktiva 
Skupaj aktiva 

Pasiva: 
- kratkoročni viri dinarskih 
sredstev 
- druga pasiva 
Skupaj pasiva 

358,752.991.50 
46,346.548.626.84 
4.901,464.679.55 

194,110.267.17 
51.800,876.565.06 

51.152,142.584.46 
648,733.980.60 

51.800,876.565.06 

ZAKLJUČNI RAČUN PRIHODKOV IN 
ODHODKOV: 

Finačno poslovanje Narodne banke Slovenije za leto 1977 
je bilo določeno s finančnim načrtom Narodne banke Slove- 
nije, ki ga je sprejel Svet Narodne banke Slovenije na 15. seji, 
24. februarja 1977 in potrdila Skupščina SR Slovenije z od- 
lokom, ki je bil objavljen v Uradnem listu SRS dne 20. aprila 
1977. 

Z zaključnim računom se dokončno ugotovijo ustvarjeni 
prihodki, potrdijo odhodki, presežek dohodka pa se deli v 
skladu z 58. čl. zakona o Narodni banki Slovenije. 

Realizacija prihodkov in odhodkov v primerjavi s finančnim 
načrtom je naslednja: 

A. prihodki: 

v dinarjih 
Fin. načrt 

1977 
Z R 
1977 

in 
deks 

- obresti od kreditov 76,917.000.00 99,727.751.00 130 
- nadomestila za od- 
stopljena sredstva OZD 77,000.000.00 60.0076,908.1 100 
- prihodki po tarifi 56,000.000.00 63,738.425.82 113 
- ostali prihodki: 
od agencijskih poslov 1,100.000.00 1,078.141.45 98 
ostali prihodki - 15.944.40 
Prihodki skupaj 211,017.000.00 241,468.422.67 114 

Prihodke pridobiva NB Slovenije v glavnem iz naslednjih 
virov: 

- Obresti od kreditov danih poslovnim bankam. Njihova 
višina je odvisna od ukrepov kreditno-monetarne politike, od 
gospodarske aktivnosti OZD v obračunskem obdobju in od 
politike obrestnih mer, ki se določa enotno za vso državo. Z 

RAZŠIRJENI DNEVNI RED SEJ ZBOROV 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

Dnevni red seje Zbora zdru- 
ženega dela in seje Zbora ob- 
čin Skupščine SR Slovenije, ki 
sta sklicani za sredo, 28. juni- 
ja 1978, je razširjen z obrav- 
navo: 

- predloga razdelitve dela 
prihodkov Loterijskega zavoda 
Slovenije za leto 1978, ki pri- 
pada organizacijam iz 15. čle- 

na zakona o Loterijskem zavo- 
du Slovenije (ESA-29). 

Dnevni red seje Zbora zdru- 
ženega dela pa je razširjen še 
z obravnavo: 

- zaključnega računa Naro- 
dne banke Jugoslavije za leto 
1977 (ESA-41); 

- finančnega načrta Naro- 
dne banke Jugoslavije za leto 
1978 (ESA-42). 



obrestmi od kreditov so izenačena tudi nadomestila za od- 
stopljena sredstva OZD. 

- Prihodki po tarifi se obračunavajo po enotni tarifi NBJ, ki 
je obvezna za vse narodne banke in se v preteklem letu ni 
spreminjala. 

- Med ostalimi prihodki so zajeti prihodki od agencijskih 
poslov, ki jih NB Slovenije opravlja po posebni pogodbi za SR 
Slovenijo. 

Primerjava ustvarjenih prihodkov v primerjavi s finančnim 
načrtom nam pokaže, da so skupni prihodki NB Slovenije v 
letu 1977 znašali 241,468 tisoč din in so za 14% višji od 
predvidenih. 

B. odhodki: 

Fin. načrt 
1977 

Z R 
1977 

in 
deks 

- prevozi in zavarova- 
nje denarja do sedežev 
SDK 
- preskrbovanje pošt z 
gotovino 
- za študije, publikacije 
in napredek bančnega 
posl 

99 

- amortizacija 
- adaptacija poslovne 
stavbe, rezervni trezorji 
in stroji 
- poslovni in drugi 
stroški 
- sredstva za delovno 
skupnost 

- sredstva za posebne 
namene 
- del obresti za NBJ 

200.000.00 26.035.05 13 

- 1,733.750.35 

1,100.000.001,083.804.10 

6,800.000.00 6,800.000.00 100 

12,000.000.00 12,000.000.00 100 

17,450.000.00 17,450.000.00 100 

40,200.000.00 40,200.000.00 100 
77,750.000.00 79,293.589.50 102 

- 2,500.000.00 
-118,854.500.00 

Odhodki skupaj 200,648.089.50 

Odhodki Narodne banke Slovenije so se gibali v okviru 
predvidenih v finančnem načrtu in se nanašajo na: 

- izdatke za varnost poslovanja z gotovino in drugimi vre- 
dnostmi, vključno z investicijami za te namene. Stroški pre- 
skrbovanja z gotovino od sedežev SDK do področnih pošt, ki 
v letu 1977 prvič bremenijo narodne banke po določbah 95. in 
96. čl. zakona o SDK. Stroški za študije, publikacije in napre- 
dek bančnega poslovanja. O njih neposredno odloča Svet 
Narodne banke Slovenije. Ti stroški so: prispevek Centru za 
proučevanje sodelovanja z deželami v razvoju, stroški za 
numizmatiko, izdaja publikacije: Slovenska partizanska pla- 
čilna sredstva; ter delno plačilo študije: Mesto SR Slovenije v 

procesu družbene reprodukcije in v plačilni bilanci SFRJ, ki jo 
pripravlja Inštitut za ekonomska raziskovanja v Ljubljani. 

- Sredstva odobrena za adaptacijo poslovne stavbe, za 
izgradnjo rezervnih trezorjev in nakup strojev so bila uporab- 
ljena v skladu z načrtom. Obnova poslovne stavbe teče že več 
let. Dela so končana v kletnih prostorih z dovozom do tre- 
zorja, pritličju, prvo, drugo in tretje nadstropje. Obnovljena je 
tudi streha. Petozadnje nadstropje še ni obnovljeno in z deli 
ne bo mogoče začeti predno NBS ne zagotovi nadomestna 
stanovanja za vse stanovalce. Izgradnja rezervnih trezorjev 
poteka po posebnem načrtu. 

- Sredstva, ki jih razporeja delovna skupnost so realizirana 
v višini, ki je bila predvidena v finančnem načrtu. Svet delovne 
skupnosti je podrobneje opredelil namene koriščenja teh 
sredstev v finančnem načrtu delovne skupnosti in je tudi 
redno spremljal njihovo koriščenje v planiranih okvirih. Sred- 
stva za osebne dohodke je delovna skupnost delila v skladu s 
samoupravnim sporazumom o osnovah in merilih za razpore- 
janje dohodka in za delitev sredstev za osebne dohodke 
skupine poslovnih bank, SKD in Narodne banke, v skladu s 
samoupravnim sporazumom o delitvi sredstev za osebne do- 
hodke in za osebne prejemke ter sredstev skupne porabe 
delovne skupnosti NBS ter v soglasju z resolucijo in sin- 
dikalno listo za leto 1977. 

- Svet NBS je odobril sredstva v višini 2500 tisoč din za 
zagotovitev stanovanj za imenovane funkcionarje NBS. Pred 
NBS se postavljajo vedno nove naloge in za opravljanje le-tih 
bo morala pridobiti nove delavce, zlasti v zvezi z izvajanjem 
devizne in denarno-kreditne politike. 

- Del obresti za NB Jugoslavijo. Od prihodkov od obresti in 
nadomestil za odstopljena sredstva OZD, ki so prihodki naro- 
dnih bank republik in pokrajin, morajo le-te odvajati del za NB 
Jugoslavijo. Višina je določena z odlokom sveta guvernerjev v 
skladu z 2. točko 77. čl. zakona o NBJ in enotnem monetar- 
nem poslovanju narodnih bank republik in pokrajin. Znesek, 
ki odpade na NB Slovenijo za leto 1977 znaša 118,854.500.0 
din. 

Presežek dohodka se deli v skladu z 58. čl. zakona o 
Narodni banki Slovenije, 10% presežka se odvede v posebni 
rezervni sklad, ostanek, ki znaša za leto 1977 36,738 tisoč din 
pripada SR Sloveniji. 

Presežek dohodkov bo odveden republiškemu proračunu 
po potrditvi zaključnega računa. 

Svet Narodne banke Slovenije je v zvezi z izdatki NBS 
sprejel naslednja sklepa, ki jih predlaga v potrditev Skupščini 
SR Slovenije: 

a) da Narodan banka Slovenije v letu 1977 ne izloči sred- 
stev v posebni rezervni sklad v skladu z 56. členom zakona o 
NBS. Sredstva tega sklada znašajo 50,436 tisoč din in zado- 
ščajo za namene določene v 57. členu zakona, to je za kritje 
neizterljivih terjatev in za kritje razlike, ki bi nastala med 
prihodki in odhodki NBS, 

b) da se Narodni banki Slovenije odobrijo dodatna sredstva 
za posebne namene v višini 2500 tisoč din, za zagotovitev 
stanovanj za imenovane funkcionarje NBS. 

Finančni načrt Narodne banke Slovenije 

za leto 1978 (ESA-24) 

Svet Narodne banke Slovenije je na podlagi 13. člena za- 
kona o narodni banki Slovenije (Ur. list SRS št. 24/77) na seji 
dne 25. aprila 1978 

POPRAVEK 

V 12. številki »Poročevalca« je prišlo do dveh napak. Na drugi strani 
v prvi koloni v petem odstavku se mora pravilno glasiti: 
Na skupni seji vseh zborov Skupščine SR Slovenije, vodil jo je 
novoizvoljeni predsednik Skupščine SR Slovenije Milan Kučan, so 
najprej razglasili izvolitev predsedstva Socialistične republike Slo- 
venije. 

Na osmi strani pa se mora prva vrsta zadnjega odstavka v drugi 
koloni glasiti: 
Silva Sever, delegat v Zveznem zboru ... 

sprejel 
finančni načrt Narodne banke Slovenije za leto 1978, ki 

izkazuje: 

- prihodke v višini 
-odhodke v višini 

Obrazložitev: 

284,342.000 din 
165,650.000 din 

V skladu z 13. členom zakona o Narodni banki Slovenije 
poteka financiranje Narodne banke Slovenije po finančnem 
načrtu, ki ga sprejme Svet Narodne banke Slovenije, potrdi pa 
Skupščina SR Slovenije. 

Načrt prihodkov in odhodkov v letu 1978 v primerjavi s 
prihodki in odhodki v letu 1977 je naslednji: 
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v 000 dinar 

leto 1977 
načrt 
1978 indeks 

Prihodki: 
- obresti od kreditov iz primar- 
ne emisije 
- nadomestila za odstopljena 
sredstva OZD 
- obresti od kreditov, ki jih 
usmerja SR Slovenija 
- prihodki po tarifi 
- nadomestila za opravljanje 
agencijskih poslov 
Skupaj prihodki 

99.728 

76.908 

63.738 

1.094 

95.122 

57.750 

64.470 
67.000 

95 

75 

105 

241.468 284.342 117 
Odhodki: 
- obresti na sredstva, ki jih 
usmerja SR Slovenija 
- stroški preskrbovanja z goto- 
vino 
- študije in raziskave 
- ostali izdatki banke 
- izdvojitev za sklade banke 
- sredstva za delovno skupnost 
Skupaj odhodki 

- 61.450 

1.760 
1.084 

22.449 
11.447 
45.054 

2.110 
1.200 

26.940 
17.340 
56.610 

120 
110 
120 
151 
125 

81.794 165.650 202 

Presežek prihodkov, zmanjšan za prispevek k stroškom 
financiranja Narodne banke Jugoslavije, ki bo za leto 1978 
določen s posebnim aktom Sveta guvernerjev Narodne banke 
Jugoslavije, bo Narodna banka Slovenije po potrditvi zak- 
ljučnega računa vrnila TOZD. 

Narodna banka Slovenije pridobiva sredstva za financiranje 
svojih dejavnosti iz prihodkov od obresti za kredite, od nado- 
mestil za odstopljena sredstva OZD v trajno uporabo, prihod- 
kov po tarifi za storitve in iz drugih prihodkov, ki jih doseže pri 
svojem poslovanju. 

Iz prihodkov krije Narodna banka Slovenije odhodke, ki jih 
ima pri svojem poslovanju, zagotavlja sredstva za sklade 
banke in delovno skupnost in odstopi Narodni banki Jugo- 
slavije del prihodka od obresti in nadomestil za odstopljena 
sredstva OZD v trajno uporabo. Višino sredstev na Narodno 

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJE 
Republiški sekretariat za delo 

banko Jugoslavije določi s posebnim odlokom za vsako leto 
Svet guvernerjev Narodne banke Jugoslavije. 

Zakon o Narodni banki Slovenije, ki je bil sprejet konec 
lanskega leta, vključuje v redno dejavnost NBS tudi dejavnost 
v zvezi z usmerjanjem sredstev po predpisih republike. Zato 
se bodo dosedanji agencijski posli NBS za SR Slovenijo 
prenesli v bilanco NBS, s tem pa tudi vsi prihodki iz naslova 
teh poslov. 

V predlogu finančnega načrta so upoštevana določila za- 
kona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in 
dohodka (Ur. list SFRJ št. 62/77) po katerih tudi banke od 1.1. 
1978 dalje ugotavljajo prihodek na podlagi plačanih in ne 
obračunanih obresti in nadomestil. 

Predlog finančnega načrta za leto 1978" je pripravljen na 
podlagi izvršitve za leto 1977, predvidenih sprememb v ob- 
segu kreditov in v skladu s predvidenimi ukrepi kreditno- 
monetarne in devizne politike v letu 1978, ki vplivajo na 
prihodke in odhodke banke. 

Upoštevano je: 
- prihodki od obresti za dane kredite so predvideni po 

sedaj veljavnih obrestnih merah in glede na predvideno višino 
kreditov v skladu s kreditno-monetarno politiko za leto 1978, 

- nadomestila za odstopljena sredstva OZD so predvidena 
v višini 2,5%, 

- da bo tarifa za storitve NBJ ostala nespremenjena in da 
bo v letu 1978 povečanje deviznega plačilnega prometa s 
tujino za 5%, 

- da bodo stroški v zvezi z oskrbovanjem sedežev SDK v 
republiki večji za 20%, 

- predvidena so sredstva za financiranje študij in raziskav 
za napredek bančnega poslovanja, 

- za poslovne in ostale stroške banke je predvideno 20% 
povečanje v primerjavi s preteklim letom, 

- predvidena so sredstva za sklad osnovnih sredstev za 
izgradnjo poslovnih prostorov za ekspozituri v Mariboru in 
Novi Gorici; za nakup garaž in za dodatna dela in opremo za 
računalnik, 

- v finančnem načrtu so predvidena sredstva za delovno 
skupnost v višini 56.610 tisoč din, posli in naloge delovne 
skupnosti izhajajo iz funkcijskih nalog Narodne banke Slove- 
nije in je zato izvršitev teh funkcij in nalog odvisna od dela 
delovne skupnosti. 

POROČILO 

o izvajanju sklepov in priporočil za 

reševanje problematike zaposlovanja 

naših delavcev v tujini, za postopno 

vračanje delavcev z dela iz tujine in za 

njihovo vključevanje v zaposlitev v 

Socialistični republiki Sloveniji za leto 

1977 (ESA-47)   

Poročilo o izvajanju sklepov in priporočil, ki jih je sprejela 
Skupščina SR Slovenije, dne 30. julija 1976, je pripravil Repu- 
bliški sekretariat za delo na temelju podatkov, ki so jih posre- 
dovali republiški upravni organi, samoupravne interesne 
skupnosti, občinske skupščine in drugi nosilci nalog, navede- 
nih v omenjenem skupščinskem dokumentu. 

V letu 1977 se je s posredovanjem skupnosti za zaposlova- 

nje zaposlilo na začasnem delu v tujini iz SR Slovenije 1021 
delavcev, kar je za 9 delavcev oziroma 0,89% več kot v letu 
1976. Po podatkih Zveze skupnosti za zaposlovanje SR Slove- 
nije se je vrnilo z začasnega dela iz tujine v SR Slovenijo 2206 
delavcev, kar je za 447 delavcev oziroma 16,85% manj kot v 
letu 1976. Iz navedenih podatkov izhaja, da so povratni tokovi 
delavcev večji kot zaposlovanje v tujini. V letu 1977 je zapaziti 
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rahlo upadanje povratnih tokov. 
Glede na gibanje na tujem trgu dela kot tudi na imigracijsko 

politiko teh držav bo treba v letu 1978 pričakovati enak ali 
nekaj manjši obseg vračanja delavcev z začasnega dela v 
tujini. 

V okviru zunanjih migracijskih tokov lahko govorimo o 
zaposlovanju le nekaj sto delavcev, od tega v glavnem sezon- 
skih delavcev v Avstriji z območja pomurske regije. 

Problematika, ki je na področju vračanja delavcev z zača- 
snega dela iz tujine prisotna že vrsto let, je pomanjkanje 
možnosti za zaposlovanje prav v regijah, od koder je največ 
delavcev na začasnem delu v.tujini. To vprašanje se je urejalo 
tudi v letu 1977. Zaradi vse boljše informiranosti naših delav- 
cev na začasnem delu v tujini, zlasti še glede možnosti njiho- 
vega vključevanja v ponovno zaposlitev v domovini, ugotav- 
ljamo, da se delavci vse bolj vključujejo v organiziran sistem 
vračanja iz tujine. Tako se je v letu 1977 zaposlilo v druž- 
benem sektorju 1913 delavcev, ki so se vrnili z začasnega dela 
iz tujine, kar je za 80,64% več kot v letu 1976, od tega na 
območju skupnosti za zaposlovanje Murska Sobota 1155 de- 
lavcev, kar je za 1071 delavcev več kot v letu 1976. Kljub 
načrtovanim in delno že realiziranim možnostim in pogojem 
za razvoj organizacij združenega dela oziroma odpiranjem 
novih gospodarskih zmogljivosti v Pomurju so možnosti za 
zaposlovanje manjše od obsega zaposlenih delavcev v tujini. 
Pri tem ni prezreti tudi težja, da se del vračajočih delavcev 
začasno zaposli v kmetijstvu in da bodo kot industrijski de- 
lavci še vedno močno prisotni kot iskalci zaposlitve, ko se 
bodo možnosti za uresničitev teh želja na domačem območju 
aktualizirale. 

Tudi v letu 1977 smo se še vnaprej zavzemali za odprav- 
ljanje vzrokov za odhajanje delavcev na začasno delo v tujino 
in za zagotavljanje pogojev za vračanja delavcev z začasnega 
dela iz tujine. 

Za ugotovitev stanja na manj razvitih območjih z ozirom na 
neizkoriščene prednosti, to je območij, od koder je največ 
delavcev na začasnem delu v tujini, je bila izpeljana anketa. 
Podatki, zbrani po anketi, so zlasti koristili združenemu delu 
pri odločanju investicijskih naložb. Kljub temu da so nekatere 
organizacije združenega dela že pričele z realizacijo priporo- 
čil, da svoje nove obrate locirajo v območja, kjer je dovolj 
delavcev, ki imajo rešen stanovanjski problem kakor tudi 
družbeni standard, ugotavljamo, da še vse v premajhni meri. 
Organizacije združenega dela iz razvitejših območij še vedno 
preveč vztrajajo na dosedanjih lokacijah in na splošno pre- 
malo sodelujejo pri aktiviranju razvojnih možnosti manj ra- 
zvitih območij. Še vedno je tudi v premajhni meri prisotna 
aktivizacija združenega dela in denarnih sredstev občanov. 
(Po izgradnji planiranih proizvodnih objektov v obdobju do 
leta 1980 bo zaposlenost povečana na manj razvitem Pomurju 
za okrog 2900 delavcev). 

V letu 1977 je bil v razvoju drobnega gospodarstva dosežen 
določen napredek, in sicer tako v organizacijah združenega 
dela, zadrugah in v pogodbenih organizacijah združenega 
dela kot tudi v razvoju individualnega sektorja. Kljub temu da 
je bila predvidena stopnja rasti drobnega gospodarstva dose- 
žena, moramo pospešiti dela na tem, da dobi drobno go- 
spodarstvo ustrezno mesto v razvojnih programih, zlasti v 
nekaterih matičnih proizvodih združenega dela. Ob reviziji teh 
programov in investicijskih planov z vidika izločanja tistega 
dela proizvodov in storitev, ki po svojem značaju sodijo v 
drobno gospodarstvo, bomo odprli pot za večje naložbe v 
dislocirane delovne enote zlasti na območja z nizko stopnjo 
zaposlenosti prebivalstva. 

Pretežno število občin je v svojih razvojnih programih 
obravnavalo samostojno osebno delo, zlasti z vidika potreb in 
zmogljivosti deficitarnih dejavnosti, kar je ugodno vplivalo na 
razvoj samostojnega osebnega dela. Premalo pa je bilo stor- 
jenega za spodbujanje obrtnikov k ustanavljanju pogodbenih 
organizacij in odpravljanju ovir za razvoj te oblike združenega 
dela. Napredek je bil dosežen tudi v razvoju obrtnih zadrug, ki 
se kaže v novo ustanovljenih zadrugah ter v povečanemu 
obsegu poslovanja samostojnih obrtnikov na eni strani in 
poslovnih stikov z združenim delom na drugi strani. 

V letu 1977 je bil sprejet Akcijski program za izvajanje 
dogovora o temeljih družbenega plana za razvoj agroin- 
dustrijskega kompleksa v obdobju 1976/80. Naravnanost na- 
log iz akcijskega programa je zastavljena z namenom uve- 
ljavitve temeljnih določil zakona o združenem delu. Na tej 
osnovi pridobivajo kmetje v načelu enak položaj in enake 

pravice in obveznosti, kot jih imajo delavci v združenem delu, 
kar nadvomno vpliva tudi na proces deagrarizacije. 

V preteklem letu so bile opazne tendence blagega porasta 
razvoja kmečkega turizma. V Prekmurju pa se razvija kot 
izletniški turizem na področju Goričkega. 

Možnosti za izobraževanje mladine v poklicnih kmetijskih 
šolah tudi za šolsko leto 1977/78 niso bile izkoriščene - 
vpisalo se je 372 učencev oziroma 30% manj (v letu 1976 40% 
manj) od razpisanih prostih mest. Zanimanje za izobraževanje 
na tehniških kmetijskih šolah pa je presegalo potrebe - raz- 
pisanih je bilo 255 prostih mest, vpisalo pa se je 74 učencev 
več. 

Delavci, ki so na začasnem delu v tujini ali so se vrnili z dela 
iz tujine, so tudi v preteklem letu v veliki meri vlagali svoje 
prihranke v razvoj kmetijske proizvodnje, predvsem mehani- 
zacije, obnovitev in novogradnje tako stanovanjskih kot go- 
spodarskih objektov. Pri gradnji individualnih stanovanjskih 
hiš so v večji meri posvečali pozornost izgradnjam poslovnih 
prostorov. 

Glede na to da so možnosti za opravljanje obrtnih storitev 
velike, so se delavci po vrnitvi v večji meri kot v preteklih letih 
odločali za odpiranje oziroma ustanavljanje obrti. Še vedno 
pa prevladuje interes za proizvodnje obrti ter avtoprevoz- 
ništvo, malo pa se jih odloča za storitvene obrti. 

V zvezi s prizadevanji za graditev stanovanj za delavce, ki so 
se vrnili z dela iz tujine, niso bili sprejeti kakšni posebni ukrepi 
za reševanje tega vprašanja. Obstaja pa možnost, da se vklju- 
čijo v organizirano stanovanjsko graditev preko stanovanjskih 
zadrug. 

Vprašanje carinskih olajšav je še vedno prisotno v obrav- 
navah problematike, ki je v zvezi z vračanjem naših delavcev z 
dela iz tujine. 

Glede predpisov, samoupravnih splošnih in drugih aktov, v 
katerih se ureja vprašanje zaposlovanja naših delavcev v 
tujini, njihovega vračanja in ponovnega vključevanja v zapo- 
slitev, naj navedemo, da so bili v letu 1977 sprejeti: 

- Zakon o evidencah na področju dela (Uradni list SFRJ, št. 
2/77), ki uvaja evidenco o jugoslovanskih državljanih, ki so na 
začasnem delu v tujini; 

- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list SRS, št. 24/77), ki 
določa, da se izjemoma lahko sklene delovno razmerje brez 
oglasa oziroma javnega razpisa v primeru, če gre za občana, 
ki združuje v temeljni organizaciji svoja denarna sredstva 
zaradi razširjanja materialne osnove dela in za ustvarjanje 
novih zaposlitvenih možnosti; 

- Samoupravni sporazumi o minimalnih standardih za živ- 
ljenjske in kulturne razmere pri zaposlovanju delavcev, kate- 
rih namen je, da prispevajo k učinkovitejšemu in hitrejšemu 
reševanju temeljnih vprašanj na področju zaposlovanja - ko- 
nec leta 1977 so bili podpisani v več kot polovici občin; 

- Družbeni dogovor o temeljih skupne politike zaposlova- 
nja v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji (Uradni list 
SFRJ, št. 56/77), s katerim se udeleženci zavezujejo, da bodo 
v skladu s potrebami in možnostmi zaposlovanja v Jugoslaviji 
organizirano spodbujali in usmerjali postopno vrnitev delav- 
cev z začasnega dela v tujini in njihovo delovno pritegnitev v 
Jugoslaviji 

Se vedno pa ni prišlo do dokončno oblikovanih predlogov 
Medrepubliškega dogovora o vzgoji in izobraževanju otrok 
jugoslovanskih državljanov, ki so na začasnem delu v tujini, 
družbenega dogovora o financiranju dejavnosti med jugo- 
slovanskimi delavci na delu v tujini in družbenega dogovora o 
priznanju strokovne usposobljenosti, ki si jo pridobe delavci s 
praktičnim delom. V pripravi pa je Zakon o pridobivanju in 
uporabi zunanjih sredstev za povečanje zaposlenosti in za 
zaposlovanje povratnikov z dela iz tujine. 

Urejanju osebnih zadev naših delavcev na začasnem delu v 
tujini je bila posvečena vsa pozornost. V domače matične 
knjige je bilo vpisanih 1369 v tujini rojenih otrok, 635 v tujini 
sklenjenih zakonskih zvez (od tega 533 mešanih in 311 umr- 
lih). Število v tujini sklenjenih zakonskih zvez še nadalje 
upada, kar je posledica dejstva, da se mladi v zadnjih letih 
zaposlujejo v vse manjšem številu. 

Iz državljanstva SR Slovenije in SFR Jugoslavije je bilo v 
letu 1977 odpuščenih 1250 oseb (preko 300 mladoletnih). Od 
tega se je v tujini zaposlilo pred letom 1970 kar 841 oseb, kar 
nedvomno dokazuje, da je močno prisoten asimilacijski 
element. 

Za potna dovoljenja za stalno bivanje v tujini je zaprosilo 
428 naših državljanov. 
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SFR Jugoslavija je do sedaj sklenila 17 meddržavnih spora- 
zumov o socialni varnosti, 2 sporazuma o preprečevanju 
dvojne obremenitve s prispevki o socialnem zavarovanju (z 
Libijo in Panamo), 5 sporazumov o širšem sodelovanju na 
področju zdravstvenega varstva in socialne politike ter 8 spo- 
razumov o zdravstvenem varstvu diplomatsko-konzularnega 
osebja. Naša država si nenehno prizadeva za sklenitev novih 
sporazbmov o socialni varnosti zdržavami, kjer se v večjem 
številu zaposlujejo naši delavci. Že sklenjene sporazume pa 
skušamo dopolniti v vseh vprašanjih, ki še niso rešena ali pa 
so rešitve neustrezne in pomanjkljive. 

Pri uveljavljanju zdravstvenega varstva ni opaziti, da bi tuji 
organi izvajali diskriminacijo nasproti našim delavcem. Naši 
delavci pa so večkrat zaradi samih razmer postavljeni v slabši 
položaj (slabo poznajo pravice in postopke za njihovo uve- 
ljavljanje, pretirana delovna obremenitev, pogosto nezdrave 
stanovanjske in prehrambene razmere) in posledice tega se 
kažejo pogosto v prezgodnji zdravstveni in delovni izčrpano- 
sti in invalidnosti. 

Tekoče reševanje zadev po določbah meddržavnih spora- 
zumov o socialni varnosti zahteva precejšnjo aktivno pomoč 
naših samoupravnih interesnih skupnosti in drugih dejav- 
nikov, v tujini pa naših diplomatsko-konzularnih predstavni- 
štev in naših socialnih delavcev. 

V preteklem letu se je povečalo tudi število vloženih za- 
htevkov za denarno nadomestilo za čas brezposelnih v skladu 
z določili sporazuma o zavarovanju za primer brezposelnosti, 
sklenjenega z ZR Nemčijo, kar kaže na to, da se vračanje iz 
tujine pogojuje s pravico do denarnega nadomestila za čas 
brezposelnosti (leta 1976 247 vlog, leta 1977 300 vlog). 

V letu 1977 je bil dosežen napredek na področju informa- 
tivno propagandne dejavnosti. Svoje naloge je uspešno 
opravljal slovenski osrednji in pokrajinski tisk, radio in televi- 
zija, samoupravne interesne skupnosti in drugi dejavniki, svoj 
delež pa so prispevali tudi jugoslovanski kulturno informa- 
tivni centri v tujini ter glasila slovenskih društev in klubov v 
tujini. 

V pripravi je zasnova časnika, namenjenega našim delav- 
cem na začasnem delu v tujini. V zvezi s tem je bila opravljena 
vrsta konzultacij in sestankov, tako glede vsebine, načina 
financiranja, distribucije ipd. Žal še ni prišlo do dokončnega 
dogovora. 

Kljub težkim materialnim razmeram in najrazličnejšim vpli- 
vom tujega okolja se proces samoorganiziranja naših delav- 
cev vse bolj širi, tako da imamo že skoraj v vseh krajih z 
nekoliko večjo koncentracijo slovenskih delavcev organizi- 
rana društva in klube. V preteklem letu smo zabeležili tudi 
dobre uspehe pri uresničevanju sprejetih družbenopolitičnih 
stališč v zvezi s povezovanjem naših delavcev na začasnem 
delu v tujini ter njihovih združenj z domovino, in sicer s 
posameznimi občani, krajevnimi skupnostmi in drugimi 
ustreznimi strukturami. To povezovanje se je utrjevalo z obi- 
ski družbenopolitičnih in drugih javnih kulturnih delavcev, s 
strokovno pomočjo, s pošiljanjem leposlovne in strokovne 
literature, športnih, rekvizitov ipd. Poleg tega so v nekaterih 
občinah pripravili v času prihodov naših delavcev v domovino 
tovariška srečanja, nastopanje kulturnih in športnih skupin 
itd. 

Pri financiranju teh dejavnosti so se v nekaterih občinah 
soočili z določenimi težavami, ker njihovi programi niso bili 
verificirani v ustreznih samoupravnih strukturah. V letu 1978 
bo potrebno doseči pravočasno programiranje, financiranje 
in izvajanje teh nalog predvsem v okviru samoupravnih intere- 
snih skupnosti.. 

Iz leta v leto raste število slovenskih otrok, ki so vključeni v 
dopolnilhi pouk. Tako je leta 1977 1551 šoloobveznih otrok 
obiskovalo dopolnilni pouk v slovenskem jeziku, kar je za 
38,4% več kot v letu 1976. Ustanovljenih je bilo 19 novih 
oddelkov. V pripravi pa so novi oddelki v Avstiiji, ZR Nemčiji, 
Belgiji in na Švedskem. V preteklem letu so se pričeli ustanav- 
ljati prvi slovenski oddelki predšolske vzgoje (nekateri usta- 
novljeni v okviru slovenskih društev). Zaradi vedno večjega 
števila v tujini rojenih otrok moramo težiti k pospešenemu 
razvoju predšolske vzgoje v materinem jeziku. Ze v letu 1976 
začeto prizadevanje za vključitev mladine srednješolske sta- 
rosti v dopolnilni pouk se je v letu 1977 nadaljevalo. Vzgojno- 
izobraževalno delo je opravljalo v tujini 40 učiteljev. 

V preteklem letu je bilo opaziti vse manjši interes tujih 
šolskih oblasti za učinkovito reševanje problemov dopol- 
nilnega izobraževanja jugoslovanskih otrok na bilateralni 

osnovi, kar se odraža tudi v čedalje bolj skopih finančnih 
sredstvih, ki so jih države imigracije pripravljene dati na 
razpolago za dopolnilni pouk. Zaradi tega se SFR Jugoslavija 
poskuša vključevati v multilateralno dogovarjanje za reševa- 
nje problema izobraževanja in ohranjanja nacionalne iden- 
titete otrok migrantov zlasti v okviru UNESCO in Evropskega 
sveta. 

Povezovanje oddelkov dopolnilnega pouka z domovino se 
je nadaljevalo tudi v letu 1977 v obliki stikov s šolami in 
posamezniki, obojestranskimi obiski, vključevanjem otrok v 
kolonije v domovini in tako dalje. 

Dopisna delavska univerza »UNIVERZUM« iz Ljubljane je 
ustanovila študijski središči v Stuttgartu in Zahodnem Berlinu 
(število vpisanih v Stuttgartu je 133, v Zahodnem Berlinu pa 
89). Izobraževanje delavcev poteka po metodah dopisnega 
izobraževanja z občasnimi konzultacijami. V to obliko izobra- 
ževanja se je vključil tudi del tiste slovenske mladine, ki ji 
tamkajšnji šolski in družbeni sistem ne nudita možnosti za 
nadaljevanje šolanja oziroma se izučiti poklica. 

Celotno dejavnost v zvezi z odhajanjem delavcev na zača- 
sno delo v tujino, z njihovim bivanjem ter vračanjem in ponov- 
nim zaposlovanjem je usklajeval in usmerjal Koordinacijski 
odbor za vprašanja naših delavcev na začasnem delu v tujini 
pri predsedstvu RK SZDL Slovenije; dejavnost strokovnih 
služb pa Komisija za vprašanja zaposlovanja v tujini in vrača- 
nja delavcev z začasnega dela iz tujine pri Republiškem se- 
kretariatu za delo. 

Koordinacijski odbor je kot osnovni nosilec povezovanja 
vseh neposrednih nosilcev posameznih dejavnosti na tem 
področju uresničeval svojo nalogo s tem, da je usklajeval, 
spremljal in spodbujal izvajanje delovnih programov ob- 
činskih koordinacijskih odborov in drugih nosilcev dejavnosti 
v republiki oziroma usklajeval stališča med posameznimi de- 
javniki v SR Sloveniji kakor tudi v okviru federacije, spremljal 
in spodbujal procese reševanja te problematike, predlagal 
določene rešitve ter po potrebi tudi vodil posamezne akcije. 

ZAKLJUČKI 
Zaposlovanje v tujini je sestavni del politike zaposlovanja v 

domovini. Da bi lahko še v večji meri uresničili izvajanje 
sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije iz leta 1976 za 
reševanje problematike naših delavcev v tujini, za postopno 
vključevanje v zaposlitev v SR Sloveniji se moramo še do- 
sledneje zavzemati: 

- za uresničevanje pogojev za hitrejše in produktivno za- 
poslovanje delovno sposobnega prebivalstva; 
- za nadaljnji razvoj drobnega gospodarstva ob njegovem 

tesnejšem povezovanju z večjimi organizacijami združenega 
dela ter programiranjem razvoja kooperacije in drugih oblik 
poslovnega sodelovanja; 

- da se pri odločitvah o lociranju novih investicij upošteva, 
da so pogoji za ustvarjanje možnosti za zaposlitev pogosto 
ugodnejše v manj razvitih in obmejnih območjih, zlasti če tam 
obstajajo potrebni infrastrukturni objekti; 

- za spodbujanje delavcev na začasnem delu v tujini, da 
vlagajo svoje prihranke v razvoj organizacij združenega dela 
in si tako tudi sami povečajo in pospešijo možnosti za zapo- 
slovanje; 

- za tekoče objektivno informiranje naših delavcev na za- 
časnem delu v tujini v zvezi s političnim, družbenim in go- 
spodarskim stanjem in razvojem v domovini kakor tudi o 
konkretnih možnostih zaposlovanja; 
- da z našimi delavci na začasnem delu v tujini vzdržujemo 

najtesnejše stike, kar bomo uresničili z različnimi oblikami 
združevanja in povezovanja (vsestranska pomoč pri organizi- 
ranju društvenega življenja, razvijanju kulturno zabavne de- 
javnosti, pri povezovanju z interesnimi področji v domovini ter 
pri negovanju in razvijanju jugoslovanskega samoupravnega 
socialističnega patriotizma, bratstva in enotnosti narodov in 
narodnosti ter medsebojne solidarnosti, pa tudi v boju proti 
vsem sovražnim vplivom in delovanju); 
- za organizirano izobraževanje ob delu naših delavcev v 

času njihovega bivanja v tujini ter za vključevanje mladine, ki 
je ostala brez možnosti za nadaljevanje šolanja v obliki izo- 
braževanja za delavce, ki ga v tujini organizirajo posebej 
pooblaščene jugoslovanske vzgojno-izobraževalne organiza- 
cije za izobraževanje delavcev v tujini; 

- da otrokom naših delavcev na začasnem delu v tujini 
omogočimo in še izboljšamo dopolnilni pouk in predšolsko 
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vzgojo v materinem jeziku tfer skrbimo za njihovo povezovanje 
s šolami, kolonijami in drugimi dejavnostmi v domovini; 

- da se starši in mladina seznanja s pogoji izobraževanja v 
domovini kakor tudi z možnostmi štipendiranja in bivanja v 
dijaških domovih. Skrb za izvajanje te dejavnosti je ob upo- 
števanju interesov združenega dela potrebno vključiti v pro- 
grame izobraževalnih skupnosti ter angažirati tudi druge 
družbene dejavnike, zlasti pa Zvezo socialistične mladine 
Slovenije; 

- za sistemsko urejanje financiranja programov na po- 
dročju dela z delavci na začasnem delu v tujini, zlasti na 

informativno propagandnem in vzgojno-izobraževalnem po- 
dročju; 

- da bo problematika delavcev, zaposlenih v tujini, in še 
posebej vprašanja, povezana z njihovim vračanjem, bila 
stalno in konkretno pristojna in splošno razvojnih programih 
vseh subjektov planiranja tako politično-teritorialnih enot kot 
tudi temeljnih organizacij združenega dela, samoupravnih 
organizacij in skupnosti. 

Za uresničevanje teh nalog je potrebno še naprej krepiti 
usklajevanje vseh dejavnikov, ki se ukvarjajo s problematiko 
začasne zaposlitve naših občanov v tujini. 

Predlog zakona o 
ukrepih v živinoreji (ESA-798) 

i. 

Osnutek zakona o ukrepih v 
živinoreji sta 27. marca 1978 
obravnavala in sprejela na 60. 
seji zbor občin Skupščine SR 
Slovenije in na 61. seji zbor 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije. 

Osnutek zakona so obrav- 
navali za družbenoekonomske 
odnose in razvoj zbora občin, 
odbor za agrarno politiko in 
odbor za družbenoekonomski 
razvoj zbora združenega dela 
in zakonodajnopravna komisi- 
ja Skupščine Socialistične re- 
publike Slovenije. 

V obravnavi v odborih in ko- 
misiji ter na sejah obeh zborov 
so bile dane pripombe in stali- 
šča, ki naj se upoštevajo pri 
izdelavi predloga zakona. 

Osnutek zakona je bil v raz- 
pravi tudi v Republiškem ko- 
miteju za tržišče in cene, Za- 
družni zvezi Slovenije in Živi- 
norejski poslovni skupnosti 
Slovenije. Obravnavali so ga 
vsi kmetijski in živinorejsko- 
veterinarski zavodi, Inštitut za 
reprodukcijo in genetiko do- 
mačih živali in VTOZD za Vete- 
rinarstvo Biotehniške fakultete 
Univerze v Ljubljani. Obrav- 
navala sta ga tudi Zveza čebe- 
larskih društev in Zavod za ri- 
bištvo. 

Tudi navedene organizacije 
in skupnosti so dale pripombe 
in predloge, ki so se upošteva- 
le pri izdelavi predloga 
zakona. 

II. 

V razpravah so skupščinski 
odbori dali pripombe in stali- 
šča, ki so bila pri izdelavi pred- 
loga zakona pretežno upo- 
števana. 

Predvsem so bile upošteva- 
ne pripombe in priporočila, ki 
so jih dali delegati v skup- 
ščinskih odborih in organiza- 
cijah združenega dela glede 
zadev družbenega pomena, 
predvsem vprašanj, ki zadeva- 
jo reprodukcijo domačih živali 
in selekcije. 

Odbori zbora občin in zbora 
združenega dela so dali na- 
slednje predloge: 

- naj se v 7. členu na koncu 
prvega odstavka dodajo še be- 
sede: »pod odbrane pleme- 
njake«. Za ta člen naj bi se 
predpisala tudi sankcija, ker 
gre za pomembne odločitve 
rejca; navedeno vprašanje je 
urejeno v 9. členu, s katerim se 
določa, da se za oplojevanje 
smejo uporabljati le ocenjeni, 
odbrani in priznani pleme- 
njaki. Dopolnitev k 7. členu za- 
to ni potrebna. Dopolni pa se v 
kazenskih določbah člen 36 
točka 1, s tem da se doda na 
koncu »ali če dopuste oploje- 
vanje živali z neodbranim ple- 
menjakom«. 

Glede na različne načine 
oplojevanja pa je predlagatelj 
ugotovil, da je potrebno prvi 
odstavek 7. člena na koncu 
dopolniti z besedama »oziro- 
ma parjenjem«. Ta način 
oplojevanja se namreč upo- 
rablja pri perutnini; 
- naj se 8. člen dopolni ta- 

ko, da bo zajel tudi rejo pleme- 
njakov za pripust, 

- naj se k 8. členu doda nov 
odstavek, ki naj se glasi: »z 
vzrejo plemenjakov za pripust 
se smejo ukvarjati organizacije 
združenega dela, ki jih poo- 
blasti skupščina občine«, 

- naj se k 10. členu doda 
odstavek: »v organizacijah 
združenega dela iz prvega od- 
stavka 8. člena skrbijo tudi za 
zadostno število plemenjakov 
tiste živalske vrste v pripustu, 
ki jih določijo skupščine 
občine«. 

Zadeve, ki so predlagane za 
dopolnilo k 8. in 10. členu se 
bodo urejale z določbami čle- 
na 7. Po tem členu je skup- 
ščina občine dolžna, da z od- 
lokom predpiše način oploje- 
vanja živali na svojem ob- 
močju in poskrbi za izvedbo 
predpisanega načina. Vsa 
vprašanja in zadeve v zvezi z 
rejo plemenjakov se bodo torej 
reševala na ravni občine, zato 
predlagatelj meni, da pred- 

lagane dopolnitve niso po- 
trebne; 

- naj se v 8. členu ponovno 
prouči določba drugega od- 
stavka, s katero se določa, da 
lahko izjemoma osemenjujejo 
v hribovitih in odročnih prede- 
lih pod nadzorstvom organiza- 
cije združenega dela, ki je 
pooblaščena za osemenjeva- 
nje, tudi rejci živali, ki niso v 
delovnem razmerju v teh or- 
ganizacijah. Mnenja o ustrez- 
nosti te določbe so bila ra-. 
zlična. Določen del delegatov 
je podprl to določbo, da bi se 
področje osemenjevanja gove- 
je živine na ta način lahko raz- 
širilo tudi v hribovite kraje, kjer 
se doslej ni osemenjevalo, 
drugi del delegatov pa je bil 
mnenja, da je v Sloveniji sora- 
zmerno malo težko dostopnih 
krajev in da bi obstoječa služ- 
ba za osemenjevanje živali lah- 
ko z organizacijskimi rešitvami 
uredila navedeno vprašanje, 
pa zato določba ni potrebna. 
Po številnih razpravah s pred- 
stavniki organizacij združene- 
ga dela predlagatelj dopol- 
njuje drugi odstavek, ki se gla- 
si: »Ne glede na določbo 
prejšnjega odstavka lahko iz- 
jemoma osemenjujejo govedo 
v odročnih hribovitih predelih, 
do kamor ne more seči organi- 
zirano osemenjevanje, tudi 
ustrezno strokovno usposob- 
ljeni rejci živali, ki niso v delov- 
nem razmerju v teh organiza- 
cijah«. 

Na predlog Inštituta za re- 
produkcijo in genetiko doma- 
čih živali, ki zagovarja misel, 
da osemenjevanje svinj lahko 
opravljajo tudi občani, se do- 
daja nov tretji odstavek, ki se 
glasi: »Osemenjevanje svinj 
lahko opravljajo razen delav- 
cev organizacije združenega 
dela, ki izpolnjujejo določene 
pogoje po tem zakonu, tudi 
rejci živali, ki niso v delovnem 
razmerju v teh organizacijah, 
in osemenjujejo svinje, ki so 
njihova last«,8' naj se v 11. čle- 
nu doda nov četrti odstavek: 
»Organizacije združenega de- 
la, pooblaščene za oseme- 
njevanje, morajo osemenjevati 
živali s semenom iste pasme, 
če ni z rejskimi piogrami dru- 
gače določeno«; predlog je 
upoštevan in je le zaradi večje 
jasnosti novi odstavek obliko- 

van takole: »Križanje živali ni 
dovoljeno, razen če ni z rej- 
skimi programi drugače dolo- 
čeno«; v kazenskih določbah 
se v 36. členu doda nova četrta 
točka: »če ne skrbi za izvajanje 
rejskega programa, enotne 
metode za osemenjevanje ter 
programa osemenjevanja«; 

- naj se v 12. členu predpiše 
enotna oblika in vsebina pri- 
pustnice; predlagatelj meni, 
da je s citiranim členom točno 
določena vsebina pripustnice, 
zato ni potrebno izdajati še po- 
sebnega predpisa. S predpisi, 
ki bodo izdani na podlagi do- 
ločb 20. člena, bodo za izdajo 
enotnih pripustnic zadolžene 
organizacije združenega dela, 
ki se ukvarjajo s selekcijo; 

- naj se drugi odstavek 13. 
člena dopolni, s tem da mora 
biti imenovan v komisijo tudi 
predstavnik z območja tiste 
občine, kjer so plemenjaki za 
ocenjevanje in.'odbiro; v tem 
primeru gre za komisije, ki od- 
birajo in ocenjujejo pleme- 
njake za osemenjevanje, kate- 
rih živalsko seme se uporablja 
za osemenjevanje živali na po- 
dročju cele republike. Glede 
na pomen teh plemenjakov 
mora odbiro vršiti komisija, ki 
jo sestavljajo člani, ki se stalno 
ukvarjajo z vprašanji selekcije 
in reprodukcije in, ki so spo- 
sobni, da urejajo tudi druga 
strokovna vprašanja, ki so po- 
membna za razvoj določene 
živinorejske panoge v repu- 
bliki, Zaradi pomembnosti 
vseh teh vprašanj predlagatelj 
prepušča presoja za sestav ko- 
misije republiškemu sekretarju 
za kmetijstvo gozdarstvo in 
prehrano; 

- naj se v 17. členu jasneje 
določi, kdo predpiše kastracijo 
neodbranih plemenjakov; gle- 
de na to, da je v 13. členu ra- 
zvidno, da odbiro vršijo komi- 
sije, ki jih imenujejo ustrezni 
upravni organi, ki so pristojni, 
da izdajajo tudi odločbe o ka- 
straciji' plemenjakov, pred- 
lagatelj meni, da v 17. členu 
dopolnilo ni potrebno; 

- naj se v 35. členu doda 
alinea: »nadzorovati predpise, 
ki so izdani na osnovi tega za- 
kona«; nadzor nad izvajanjem 
predpisov, izdanih na osnovi 
tega zakona, opravljajo na 
podlagi 34. člena, izvzemši za- 
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deve, ki so v pristojnosti veteri- 
narske inšpekcije, občinski' 
upravni organi, pristojni za 
kmetijsko inšpekcijo in repu- 
bliški kmetijski inšpektorat. 
Dopolnitev zato ni potrebna. 

Poleg navednih so bile upo- 
števane vse pripombe skup- 
ščinskih odborov in zakono- 
dajno-pravne komisije, ki so 
redakcijskega značaja in se 
nanašajo na 7., 8. in 21. člen. 

Upoštevane so bile tudi pri- 
pombe republiškega komiteja 
za tržišče in cene; 

- naj se šesta alinea v 4. čle- 
nu preoblikuje, ker navedeni 

Skupščina SR Slovenije je 
na svojem zasedanju 27. mar- 
ca 1978 obravnavala in spreje- 
la predlog za izdajo zakona o 
združevanju organizacij zdru- 
ženega dela v splošna združe- 
nja in gospodarske zbornice s 
tezami za osnutek zakona ter 
sprejela sklep, naj Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije pri 
pripravi osnutka zakona upo- 
števa stališča Zbora občin, 
Zbora združenega dela, Go- 
spodarske zbornice Slovenije 
in predloge, dane v poročilih 
skupščinskih teles. Predloženi 
osnutek ta stališča in predloge 
upošteva in je usklajen tudi s 
stališči Gospodarske zbornice 
Slovenije. 

Po določbah 52. člena 
ustave SR Slovenije se organi- 
zacije združenega dela, ki 
opravljajo gospodarsko dejav- 
nost, in njihova poslovna zdru- 
ženja združujejo v gospodar- 
ske zbornice ali druga splošna 
združenja, da v njih skupno 
pospešujejo delo in poslova- 
nje, usklajujejo posebne, 
skupne in splošne družbene 
interese, se dogovarjajo o pla- 
nih in programih za delo in ra- 
zvoj ter da obravnavajo in ure- 
jajo druga vprašanja skupnega 
pomena. Za uresničevanje teh 
ciljev se tudi organizacije 
združenega dela, ki opravljajo 
družbene dejavnosti, lahko 
združujejo v združenje za po- 
samezne dejavnosti oziroma 
področja dela in v druga sploš- 
na združenja. V gospodarsko 
zbornico se lahko združujejo 
tudi delovni ljudje, ki samo- 
stojno opravljajo gospodarsko 
dejavnost s sredstvi v lastnini 
občanov. 

Četrti odstavek 52. člena 
ustave SR Slovenije predvide- 
va, da lahko zakon določi ob- 
vezno združevanje organizacij 

udeleženci družbenega dogo- 
vora niso pooblaščeni za us- 
klajevanje kriterijev za obliko- 
vanje cen na področju prome- 
ta z »živino in živalskimi proiz- 
vodi; šesta alinea se preo- 
blikuje takole: »merila za 
oblikovanje dohodkovnih od- 
nosov na področju proizvod- 
nje predelave in prometa«; 

- naj se/prvi odstavek 6. čle- 
na ustrezno preoblikuje, da se 
ne bi razumelo, da je to zaprt 
krog in da gre za zapiranje 
trga; prvi odstavek tega člena 
se preoblikuje takole: »Med- 
sebojna razmerja organizacij 
združenega dela s področja 

proizvodnje, predelave in pro- 
meta, ki so pomembna za uve- 
ljavljanje posebnega druž- 
benega interesa v živinoreji, se 
uredijo s samoupravnim spo- 
razumevanjem v živinorejski 
skupnosti, če ni s tem zako- 
nom drugače določeno«; 

- naj se v 29. členu v zvezi z 
živinskimi sejmi doda približno 
tole: »Plemenska živina se lah- 
ko prodaja tudi na živinskih 
sejmih«. V SR Sloveniji se v 
zadnjem času vedno bolj or- 
ganizirano pristopa k prodaji 
plemenske goveje žeivine za 
druge republike in se zato or- 
ganizirajo posebni sejmi. 

Predlog je ustrezna rešitev za 
tovrstne živinske sejme, zato 
se dodaja drugi odstavek, ki se 
glasi: »plemenska živina se 
lahko prodaja na posebej v ta 
namen organiziranih sejmih«. 

Glede na razprave v skup- 
ščinskih odborih in na podlagi 
razprav v organizacijah zdru- 
ženega dela so pripombe pre- 
težno upoštevane. Z ozirom na 
intenzivno sodelovanje dolo- 
čenih organov in organizacij 
že pri sestavljanju osnutka za- 
kona o ukrepih v živinoreji 
večjih sprememb za izdelavo 
predloga zakona ni bilo treba 
izvršiti. 

trebnem in neutemeljeno 
izvajale po dveh tirih, saj bodo 
področja dela gospodarskih 
zbornic in splošnih združenj 
definirana v njihovih statutih. 

- Zakon naj predvidi član- 
stvo ali pa vsaj obvezne oblike 
sodelovanja gospodarskih 
zbornic ter samoupravnih in- 
teresnih skupnosti materialne 
proizvodnje; opredeli naj tudi 
odnos med velikimi poslovni- 
mi sistemi oziroma sestavljeni- 
mi organizacijami združenega 
dela. Glede tega vprašanja 
predlagatelj meni, da za včla- 
njenje samoupravnih intere- 
snih skupnosti v gospodarske 
zbornice ni ustavne podlage. 
Vprašanje njihovega sodelova- 
nja in vprašanje sestaVvljenih 
organizacij združenega dela 
pa bo urejeno v statutih drugih 
samoupravnih splošnih aktih 
gospodarskih zbornic in 
splošnih združenj, pa tudi sa- 
mih sestavljenih organizacij 
združenega dela. 

- Nobene utemeljitve ni, da 
bi bile članice gospodarske 
zbornice tudi poslovne skup- 
nosti; glede tega je potrebno 
ugotoviti, da tako ustava SR 
Slovenije kot zakon o združe- 
nem delu predvidevata njihovo 
članstvo v gospodarskih zbor- 
nicah, saj se določeni oziroma 
dogovorjeni interesi združene- 
ga dela uresničujejo tudi v njih 
oziroma po njih. 

- Zakon naj določneje opre- 
deli teritorialno organiziranost 
občinskih oziroma medob- 
činskih zbornic. V javni razpra- 
vi je glede tega vprašanja reši- 
tev v zakonu doživela pod- 
poro. Predvsem in le od zdru- 
ženega dela na nekem ob- 
močju je odvisno, ali se bo od- 
ločilo za občinska ali za me- 
dobčinsko zbornico, upo- 
števajoč pri tem konkretne po- 
trebe, razvitosti območja in 
povezanost združenega dela 
na določenem območju. Pri 
tem je potrebno upoštevati le 
to, da bo celotno območje SR 
Slovenije »pokrito« z občinski- 
mi zbornicami (bodisi za ob- 
močje ene občine ali za ob- 
močje dveh ali več občin). 

Osnutek zakona o 
združevanju organizacij 
združenega dela v 
splošna združenja in 
gospodarske zbornice (ESA-1072) 

združenega dela in delovnih 
ljudi, ki samostojno opravljajo 
gospodarsko dejavnost z de- 
lovnimi sredstvi, ki so lastnina 
občanov, v gospodarske zbor- 
nice in načela za njihovo or- 
ganizacijo in delovanje. 
Ustavna podlaga za izdajo za- 
kona je torej dana. 

Zakon, ki bi obravnaval 
združevanje organizacij zdru- 
ženega dela ter drugih sub- 
jektov v gospodarske zbornice 
ter določal načela za njihovo 
organizacijo in delovanje, je 
predviden le fakultativno. 
Zaenkrat republiškega zakona 
na tem področju nimamo. 
Združevanje organizacij zdru- 
ženega dela v gospodarsko 
zbornico SR Sloveniji urejajo 
le določbe 24. člena zveznega 
temeljnega zakona o enotnih 
gospodarskih zbornicah in po- 
slovnem sodelovanju v go- 
spodarstvu, ki se od 1971. leta 
uporabljajo kot določbe repu- 
bliškega zakona. Novi zakon je 
potrebno sprejeti, da se zago- 
tovi obvezno članstvo organi- 
zacij združenega dela in dru- 
gih subjektov v gospodarskih 
zbornicah, saj na sedanji stop- 
nji družbenoekonomskega ra- 
zvoja še ni možno zagotoviti 
združevanja vseh subjektov v 
gospodarstvu na prostovoljni 
podlagi v zbornici. Poleg tega 
le potrebno urediti vprašanja 
ravnih pooblastit Gospodarske 
zbornice Slovenije ter zago- 
tavljanja sredstev za delovanje 
gospodarskih zbornic. Razlogi 
za sprejem novega zakona so 
torej dani in utemeljeni. 

Predlog za izdajo zakona s 
tezami je bil v javni razpravi, ki 
io je organizirala Gospodarska 
zbornica Slovenije ter nato 
oblikovala na podlagi pri- 
oomb, predlogov in mneni sta- 

lišča k zakonu. V javni razpravi 
so predlog za izdajo zakona s 
tezami obravnavali ter poslali 
pripombe oziroma mnenje tudi 
Republiški svet Zveze sindika- 
tov Slovenije, Izvršni svet 
Skupščine mesta Ljubljane, 
Ekonomska fakulteta v Ljub- 
ljani, Komisija za družbenoe- 
konomske odnose in ekonom- 
sko politiko občinske kon- 
ference ZKS Maribor, zbori de- 
legatov posameznih združenj 
temeljnih organizacij združe- 
nega dela, Izvršni svet Skup- 
ščine obalne skupnosti Koper 
ter nekatere samoupravne or- 
ganizacije in skupnosti. Pred- 
lagatelj je pri izdelavi osnutka 
zakona upošteval številne pri- 
pombe in sugestije, razen ti- 
stih, ki niso v skladu z 
izhodiščnimi rešitvami in kon- 
ceptom zakona, ki ga je Skup- 
ščina SR Slovenije 27. marca 
1978 sprejela in ki je v javni 
razpravi doživel podporo ozi- 
roma potrditev. 

Med vsebinskimi pripom- 
bami, ki jih predlagatelj' ni mo- 
gel upoštevati, so zlasti tele: 

- Zakon naj določi število 
splošnih združenj; te pripom- 
be predlagatelj ni upošteval, 
ker meni, da je stvar združene- 
ga dela, da odloči, koliko 
splošnih združenj bo; ob tem 
je potrebno ugotoviti tudi to, 
da bodo družbeni razvoj in 
spremenjene potrebe verjetno 
terjale tudi spremembe v or- 
ganiziranju, zlasti pa v številu 
splošnih združenj; zato je bolj 
smotrno, da se splošna zdru- 
ženja ne naštevajo v zakonu. 

- Zakon naj konkretneje 
opredeli odgovornost go- 
spodarskih zbornic in splošnih 
združenj; predlagatelj meni, 
da je v zakonu dovolj oprede- 
ljena, saj okvirno izhaja z de- 
lovnega področja zbornic in 
splošnih združenj, ki ga zakon 
primeroma našteva. Konkret- 
neje pa bo odgovornost dolo- 
čena v statutih gospodarskih 
zbornic in splošnih združenj, 
ki bodo tudi podrobno urejali 
vsebino njihovega dela. To bo 
tudi preprečevalo, da bi se po- 
samezne aktivnosti po nepo- 
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- Zakon preveč poudarja 
proračunski značaj sredstev, 
potrebnih za delovanje go- 
spodarskih zbornic in splošnih 
združenj. Upoštevati bi moral 
dohodkovni odnos prek svo- 
bodne menjave dela. 

Predlagatelj meni, da ta pri- 
pomba ni utemeljena. Člani 
splošnih združenj in go- 
spodarskih zbornic namreč 
samoupravno združujejo sred- 
stva za izvajanje nalog na pod- 
lagi programa dela. Prispevki 
gospodarskim zbornicam in 
splošnim združenjem se iz- 
plačujejo iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela 
(110. člen, šesta alinea zakona 
o združenem delu). Sama do- 
ločba 44. člena osnutka zako- 

i na, da se za finančno poslova- 
nje splošnih združenj in go- 
spodarskih zbornic uporab- 
ljajo predpisi, ki veljajo za or- 
gane družbenopolitičnih skup- 
nosti, seveda ne poudarja pro- 
računskega značaja sredstev. 
Ob tem velja poudariti, da vse- 
buje prav takšno določbo tudi 
zvezni zakon o združevanju or- 
ganizacij združenega dela v 
splošna združenja in Go- 
spodarsko zbornico Slovenije. 
Sredstva za delovanje go- 
spodarskih zbornic in splošnih 
združenj bodo člani zagotav- 
ljali na podlagi programa. Tu 
gre za uporabo načel svobo- 
dne menjave dela, ne pa prora- 
čunskega financiranja. Tudi 
delovanja delovne skupnosti 
»■strokovnih služb« gospodar- 
ske zbornice oziroma splošnih 
združenj osnutek zakona ne 
obravnava kot nekakšne 
»upravne organe«, pač pa gre 
za delovno skupnost, ki oprav- 
lja administrativna in strokov- 
na dela. Medsebojne pravice, 
obveznosti in odgovornosti 
teh delavcev in gospodarskih 
zbornic ter splošnih združenj 
bo urejal samoupravni spora- 
zum, ne pa zakon. 

Osnutek zakona o združeva- 
nju organizacij združenega 
dela v splošna združenja in go- 
spodarske zbornice ima 12 po- 
glavij: 

Temeljne določbe oprede- 
ljujejo cilje in namene združe- 
vanja organizacij združenega 
dela in drugih subjektov, ki jih 
določa zakon, v splošna zdru- 
ženja in v gospodarske zbor- 
nice; poleg tega določajo ne- 
katera načela (samoupravno 
sporazumevanje, udeležba v 
družbenem dogovarjanju, jav- 
nost dela, sodelovanje s samo- 
upravnimi organizacijami in 
skupnostmi ter z družbenopo- 
litičnimi skupnostmi) za njiho- 
vo delovanje. V primerjavi s te- 
zami je v osnutku zakona nova 
določba 8. člena, ki predvideva 
ustanovitev družbenih svetov 
pri gospodarskih zbornicah. 

Drugo poglavje zakona pre- 

dvideva obvezno ustanovitev 
občinskih zbornic, ki se usta- 
novijo za območje ene občine 
oziroma za območje dveh ali 
več občin. Zakon izhaja iz dej- 
stva, da vsebina dela določa 
organizacijo. Ker so mnoge 
zadeve takšne narave, da jih 
lahko združeno delo naju- 
strezneje in najuspešneje ure- 
ja na ožjem območju, so pre- 
dvidene občinske oziroma me- 
dobčinske zbornice. V njih bo- 
do člani usklajevali stališča in 
interese ter obravnavali in re- 
ševali zlasti vprašanja vključe- 
vanja gospodarstva v reševa- 
nje prostorskih razvojnih pla- 
nov, nadaljnjega razvoja in 
usmeritve gospodarstva na 
tem območju, predlaganja 
ukrepov za hitrejši razvoj 
drobnega gospodarstva ter 
opravili vrsto nalog, ki jih bodo 
določili s statutom. Priprave za 
ustanovitev občinskih oziroma 
medobčinskih zbornic bodo 
izvedli obstoječi medobčinski 
zbori in odbori, odločitve o 
tem pa bodo sprejeli člani z 
določenih območij, za katere 
bodo ustanovljene zbornice. 
Predvideno je torej, da se za 
določeno območje ustanovi ali 
občinska ali medobčinska 
zbornica, ne pa na obeh nivo- 
jih. Za razliko od tez pa so v 
osnutku (14. člen) naloge ob- 
činskih zbornic (za eno ali več 
občin) jasneje in pregledneje 
določene, upoštevajoč pri- 
pombe in stališča v razpravi o 
tezah. 

Tretje poglavje zakona 
obravnava splošna združenja. 
Ta se obvezno ustanavljajo za 
območje cele SR Slovenije, in 
sicer za pospeševanje dela in 
poslovanje organizacij združe- 
nega dela ene ali več go- 
spodarskih panog, da v njih 
člani uresničujejo cilje in iz- 
polnjujejo naloge, določene z 
zakonom. Naloge splošnega 
združenja so na novo oprede- 
ljene. V osnutku zakona je pre- 
dvideno, da imajo Zadružna 
zveza Slovenije ter Zveza zdru- 
ženj samostojnih obrtnikov in 
Združenj bank Slovenije že po 
zakonu položaj splošnega 
združenja. Osnutek zakona še 
določa, da se splošno združe- 
nje ne sme ukvarjati z go- 
spodarskimi dejavnostmi. 
Črtana je določba, da lahko 
položaj splošnega združenja 
pridobi tudi poslovna skupno- 
sti, v kateri so združene or- 
ganizacije združenega dela 
posamezne panoge, če se s 
tem strinja skupščina go- 
spodarske zbornice. 

Četrto poglavje ureja načela 
za organizacijo in delovanje 
Gospodarske zbornice Slove- 
nije. Ta ni več predvidena kot 
enotna in temeljna gospodar- 
ska zbornica za celo Slovenijo; 
osnutek zakona jo predvideva 

kot samoupravno organizacijo 
in skupnost njenih članov, 
združenih po splošnih združe- 
njih ter po občinskih zbor- 
nicah. V Gospodarski zbornici 
Slovenije bodo njeni člani re- 
ševali zadeve in vprašanja ter 
usklajevali interese in stališča, 
ki jih najbolj racionalno lahko 
opravljajo za območje celotne 
SR Slovenije. Vprašanja skup- 
nega pomena, ki jih urejajo na 
tem mestu, določa zakon le 
primeroma. Osnutek zakona 
za razliko od tez bolj sistema- 
tično in jasneje opredeljuje ta 
vprašanja skupnega pomena. 
V Gospodarski zbornici Slove- 
nije bodo njeni člani usklaje- 
vali tudi stališča in predloge 
občinskih zbornic, in sicer gle- 
de tistih vprašanj, za katera se 
bodo tako dogovorili. Osnutek 
zakona ne našteva podrobno 
nalog Gospodarske zbornice 
Slovenije, ki so že določene z 
drugimi zakoni s področja zu- 
nanjetrgovinskega sistema, 
obrti, delovnih razmerij ipd. 
Pripomba zakonodajnopravne 
komisije, naj se v zakonu črta- 
jo obveznosti splošnega zdru- 
ženja in Gospodarske zbor- 
nice Slovenije do priprav na 
splošno ljudsko obrambo in 
do družbene samozaščite, ni 
bila sprejeta. Predlagatelj me- 
ni, da so te določbe v osnutku 
zakona potrebne in ustrezne, 
saj opredeljujejo aktivnost go- 
spodarske zbornice in sploš- 
nih združenj tudi na tem po- 
dročju dela. 

Peto poglavje obravnava 
upravljanje v splošnih združe- 
njih in v gospodarskih zbor- 
nicah. Kot njihovi organi so 
predvideni skupščina, izvršilni 
odbor in nadzorni odbor. Pre- 
dvideno je, da delegate v skup- 
ščino volijo organi upravljanja 
organizacij združenega dela 
ter drugih samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti - čla- 
nov, če za to v temeljnih in 
drugih organizacijah ne izvoli- 
jo posebnih delegacij. V tem 
poglavju je predvideno, katera 
vprašanja .zlasti morata urejati 
statut splošnega združenja ter 
statut gospodarske zbornice. 
Nova je določba 28. člena, ki 
predvideva obvezno organizi- 
ranje sekcij Gospodarske 
zbornice Slovenije za po- 
speševanje ekonomskih od- 
nosov s tujino. V te sekcije se 
obvezno povezujejo organiza- 
cije združenega dela, ki oprav- 
ljajo zunanjetrgovinske posle z 
določeno državo ali skupino 
držav. 

Šesto poglavjfe se nanaša na 
samoupravne sporazume, 
družbene dogovore in akte 
splošnih združenj in go- 
spodarskih zbornic, v sedmem 
poglavju pa je opredeljeno ra- 
zmerje med splošnim združe- 
njem oziroma Gospodarsko 

zbornico Sloveniji in organi 
republike. 

Osmo poglavje obravnava 
častno sodišče in stalno ar- 
bitražo pri Gospodarski zbor- 
nici Slovenije. Častno sodišče 
bo skrbelo za razvijanje, uve- 
ljavljanje in krepitev dobrih 
poslovnih običajev ter načel 
socialistične morale in druž- 
bene odgovornosti. Zakon ok- 
virno tudi določa pristojnost 
častnega sodišča. Stalna ar- 
bitraža kot samoupravno sodi- 
šče bo reševala v skladu z za- 
konom spore med družbenimi 
pravnimi osebami in spore 
med njimi ter fizičnimi oseba- 
mi, ki izhajajo iz medsebojnih 
pogodbenih odnosov in ki bo- 
do podrobno opredeljeni v sta- 
tutu Gospodarske zbornice 
Slovenije. V določbah 38. čle- 
na je nov peti odstavek, ki 
predpisuje, da je pri častnem 
sodišču tožilec, ki predlaga 
uvedbo postopka in zastopa 
predlog pred častnim sodi- 
ščem. V 39. členu je črtana do- 
ločba, da je odločba stalne ar- 
bitraže dokončna iz izvršljiva, 

" predpisuje zakon o pravdnem 
postopku (483. člen), da pa je 
izvršljiva, je določeno že v re- 
publiškem zakonu o samo- 
upravnih sodiščih (29. člen). 

V devetem poglavju, ki ga 
teze za osnutek niso obsegale,, 
je okvirno urejeno vprašanje 
nagrad Borisa Kraigherja. Do- 
ločeno je, da Gospodarska 
zbornica Slovenije vsako leto 
podeljuje nagrada Borisa 
Kraigherja, in sicer kot moral- 
no in materialno priznanje za 
izjemne dosežke trajnejšega 
pomena pri poglabljanju sa- 
moupravnih odnosov v go- 
spodarstvu. 

V desetem poglavju osnutka 
zakona so urejena izhodišča in 
načela za zagotavljanje sred- 
stev za delo splošnih združenj 
in gospodarskih zbornic. 
Sredstva se bodo zbirala kot 
prispevki. Osnovo in stopnjo 
za plačevanje prispevkov bo 
določita skupščina splošnega 
združenja oziroma gospodar- 
ske zbornice. Za finančno po- 
slovanje splošnih združenj in 
gospodarskih zbornic se druž- 
benopolitičnih skupnosti. 

V enajstem poglavju so 
obravnavane strokovne službe 
splošnih združenj in go- 
spodarskih zbornic. 

Dvanajsto poglavje ureja 
vprašanje ustanovitve splošnih 
združenj, občinskih zbornic 
ter Gospodarske zbornice Slo- 
venije. Predvideno je, da mora 
obstoječi upravni odbor Go- 
spodarske zbornice Slovenije 
v 30 dneh od uveljavitve zako- 
na sprejeti sklep, s katerim do- 
loči, za katere gospodarske 
panoge bodo ustanovljena 
splošna združenja. Priprave za 
njihovo ustanovitev pa bodo 
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izvedli izvršni odbori združenj 
TOZD panog. Priprave za usta- 
novitev občinskih zbornic bo- 
do izvedli medobčinski zbori 
in odbori, odločitev o tem pa 
bodo sprejeli člani z določene- 
ga območja, za katero 
ustanavljajo občinsko zbor- 
nico. Z osnutkom zakona je že 
predvideno, da morajo biti 
splošna združenja in občinske 

I. Del prihodkov za 
socialno-humanitarne 
organizacije 

Pri določanju predloga raz- 
delitve dela prihodkov po fi- 
nančnem načrtu zavoda za le- 
to 1978 na posamezne social- 
no-humanitarne organizacije 
je loterijski svet upošteval: 

- da se vsem organizacijam 
dodelijo sredstva za redno de- 
javnost v višini, ki omogoča 

Predstavniki socialističnih 
republik in avtonomnih pokra- 
jin so 27. 2. 1978 v Beogradu 
podpisali družbeni dogovor o 
izboljšanju varstva družinskih 
članov oseb, ki so v obvezni 
vojaški službi. V imenu SR Slo- 

Veterinarski zavod Slovenije 
je ustanovil Izvršni svet ljudske 
skupščine LR Slovenije z ured- 
bo o Veterinarskem zavodu 
Slovenije (Uradni list LRS, št. 

zbornice ustanovljeni v 6 me- 
secih, Gospodarska zbornica 
Slovenije pa je dolžna v 8 me- 
secih od uveljavitve zakona 
prilagoditi novemu zakonu 
svojo organizacijo in delo. 

S sprejemom novega zako- 
na ne nastanejo za družbeno- 
politične skupnosti nove fi- 
nančne obveznosti. Za organi- 
zacije združenega dela, po- 

realizacijo predloženih pro- 
gramov; 

- da se del sredstev tudi v 
letu 1978 nameni za investicij- 
ska vlaganja v objekte, name- 
njene invalidom in invalidskim 
organizacijam; 

- da se 410.000 din nameni 
za stroške organizacije »Me- 
dnarodnega tabora Sutjeska 
1978«, ki ga bo v letošnjem 
letu organizirala Zveza prijate- 

(ESA-43) 

venije je dogovor podpisal 
član Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije in pred- 
sednik republiškega komiteja 
za zdravstvo in socialno var- 
stvo tov. Anton Fazarinc. 

Po 9. členu dogovora o 

21-111/59), ki je bila spreme- 
njena z uredbo o spremembi in 
dopolnitvi uredbe o Veterinar- 
skem zavodu Slovenije (Uradni 
list LRS, št. 19-178/61) in ured- 

slovne skupnosti ter delovne 
ljudi, ki samostojno z osebnim 
delom opravljajo gospodarske 
dejavnosti s sredstvi v lastnini 
občanov (člane), prav tako ne 
bodo nastale nove obveznosti, 
ker že plačujejo prispevek 
zbornici. O novi višini pri- 
spevka ter o osnovi za izračun 
prispevka, ki bo potreben za 
financiranje zbornice, pa se 

Ijev mladine Slovenije v Do- 
lenjskih Toplicah. 

V postopku priprave pred- 
loga je bil glede predlagane 
razdelitve sredstev invalidskim 
organizacijam dosežen dogo- 
vor o financiranju programov 
redne dejavnosti, kot tudi o 
prioriteti investicijskih vlaganj 
ali drugih enkratnih nalog na 
Koordinacijskem odboru in- 
validskih organizacij Sloveni- 
je. S predlagano razdelitvijo so 
soglašale tudi vse druge so- 
cialno-humanitarne organiza- 
cije. 

II. Del prihodkov 
za telesnokulturne 
skupnosti 

Planirani del prihodkov od 
športne napovedi se tudi v letu 
1978 v celoti dodeli tele- 
snokulturnim skupnostim ob- 
čin namensko, za financiranje 

izboljšanju varstva družinskih 
članov oseb, ki so v obvezni 
vojaški službi začne dogovor 
veljati, ko ga potrdijo skup- 
ščine republik in pokrajin. 

Skupščina SR Slovenije je 
dne 22. 2. 1978 na seji Zbora 
združenega dela in Zbora ob- 
čin sprejela zakon o varstvu 
družinskih članov oseb, ki so v 
obvezni vojaški službi. Enako 
besedilo zakona je sprejela tu- 
di Skupščina skupnosti social- 
nega varstva Slovenije na svoji 
seji dne 27. 3. 1978. Zakon je 
bil objavljen v Uradnem listu 
SR Slovenije št. 8-468/78. 

Zakon o varstvu družinskih 
članov oseb v obvezni vojaški 

bo o spremembah in dopol- 
nitvah uredbe o Veterinarskem 
zavodu Slovenije (Uradni list 
LRS, št. 10-57/62). Veterinar- 
ski zavod Slovenije je bil vpi- 
san v register, znanstvenih za- 
vodov pri bivšem Republiškem 
sekretariatu za prosveto in kul- 
turo pod registrsko številko 16. 

Ustanovitelji po navedenih 
uredbah so trije, in sicer: 

Socialistična republika Slo- 
venija, Biotehniška fakulteta v 
Ljubljani in Gospodarska 
zbornica Slovenije kot pravna 

bodo člani v skladu s statutom 
samoupravno dogovorili v ok- 
viru same zbornice. Obvezno- 
sti do gospodarskih zbornic 
bodo zaradi nove organizira- 
nosti (splošna združenja, ob- 
činske zbornice) nedvomno 
malo višje, vendar bodo s tem 
ustvarjene materialne razmere 
za uspešnejše, kvalitetnejše in 
boljše delovanje zbornice. 

izgradnje novih in vzdrževanje 
obstoječih objektov in naprav 
telesne kulture. 

Kot udeležba SR Slovenije v 
financiranju VIII. Mediteran^ 
skih iger v Splitu leta 1979 se 
nameni 3 odstotke prihodkov 
od športne napovedi. 

MNENJE REPUBLIŠKE 
KONFERENCE 
SZDL SLOVENIJE 

Izvršni odbor Predsedstva 
RK SZDL Slovenije je na 72. 
redni seji razpravljal skladno z 
določilom zakona o Loterij- 
skem zavodu Slovenije o pred- 
logu razdelitve dela prihodka 
Loterijskega zavoda Slovenije 
za leto 1978, ki pripada organi- 
zacijam iz 15. člena omenjene- 
ga zakona. 

Izvršni odbor ni imel pri- 
pomb k predloženemu pred- 
logu razdelitve dela prihodka. 

službi temelji na določilih do- 
govora o izboljšanju varstva 
družinskih članov oseb, ki so v 
obvezni vojaški službi, rešitve 
predvsem materialnih vprašanj 
pa so prilagojene ekonomskim 
razmeram v SR Sloveniji. 

Ker republiški zakon o var- 
stvu družinskih članov oseb v 
obvezni vojaški službi povsem 
ustreza in oblikam in načinom 
reševanja materialnih in dru- 
gih vprašanj, ki so dogovor- 
jena v dogovoru o izboljšanju 
varstva družinskih članov 
oseb, ki so v obvezni vojaški 
službi, so izpolnjeni vsi pogoji 
za pottditev dogovora v Skup- 
ščini SR Slovenije. 

naslednica bivše Zbornice za 
kmetijstvo in gozdarstvo. Ker 
se je Gospodarska zbornica 
Slovenije odpovedala usta- 
noviteljstvu, kar je sporočila z 
dopisom z dne 28. 3. 1964, in 
pri čemer vztraja tudi sedaj, je 
treba ustanoviteljsko razmerje 
proti Veterinarskemu zavodu 
Slovenije regulirati s tem od- 
lokom, zaradi jasnosti pa je na 
koncu odloka potrebno nave- 
sti tudi prenehanje ustanovi- 
teljskih pravic Gospodarske 
zbornice Slovenije. 

Predlog razdelitve dela 
prihodkov Loterijskega 
zavoda Slovenije za leto 
1978, ki pripada 
organizacijam iz 15. 
člena zakona o 
Loterijskem zavodu 
Slovenije (ESA-29) 

Predlog odloka o 
potrditvi dogovora o 
izboljšanju varstva 
družinskih članov oseb, 
ki so v obvezni vojaški 
službi 

Predlog odloka o 
ustanoviteljstvu 

Veterinarskega zavoda 
Slovenije (ESA-45) 
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/z Skupščine SFRJ 

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

Krajevna skupnost - eden od stebrov 

samoupravnega sistema 

• Zvezni zbor skupščine SFRJ poziva vse samoupravne organizacije in skupnosti, 
predvsem delovne ljudi v krajevnih skupnostih, naj sodelujejo v razpravi in pri- 
spevajo k dokončnemu oblikovanju rešitev v tej resoluciji. 
• Uspešna izgradnja in delovanje krajevnih skupnosti sta bistvena pogoja ure- 
sničevanja in razvoja našega družbenega sistema. 
• Poleg temeljnih organizacij združenega dela so krajevne skupnosti nepogrešljiva 
oblika vključevanja delovnih ljudi in občanov v celovit sistem socialističnega samo- 
upravljanja 
© Krajevna skupnost je bistvena sestavina samoupravljanja v občini - zato moramo 
krepiti vlogo delegacij krajevnih skupnosti pri odločanju o družbenih zadevah v 
občini 
© V mestih mora biti krajevna skupnost središče, tako da bo omogočala svojim 
prebivalcem kar najbolj neposredno medsebojno sodelovanje. 
© Na vaških območjih naj načeloma velja pravilo: ena vas - ena krajevna skupnost. 
© S samoupravnimi sporazumi in zakonskimi predpisi moramo urediti zahtevno 
področje samoupravnega organiziranja delovnih ljudi in občanov v krajevni skupno- 
sti. 

Pomemben pogoj uresniče- 
vanja in razvoja našega druž- 
benega sistema je gotovo 
uspešna izgradnja in delova- 
nje krajevnih skupnosti. Poleg 
temeljnih organizacij združe- 
nega dela so namreč krajevne 
skupnosti nepogrešljiva oblika 
vključevanja delovnih ljudi in 
občanov v celovit sistem so- 
cialističnega samoupravljanja. 
Taka je uvodna ugotovitev 
Predloga resolucije o nadalj- 
njem razvoju krajevnih skup- 
nosti na temeljih Ustave SFRJ 
(AS 594). Besedilo tega doku- 
menta so delegati opredelili na 
seji Zveznega zbora Skupščine 
SFRJ, ki je bila 19. aprila 1978. 
leta. Zbor je na tej seji sklenil, 

naj bi pred sprejemanjem re- 
solucije v Zveznem zboru, po- 
tekala o predlogu dokumenta 
široka razprava v delegatski 
bazi. 

Zato je Zbor pozval vse sa- 
moupravne organizacije in 
skupnosti, predvsem delovne 
ljudi v krajevnih skupnostih, 
organizacijah združenega de- 
la, družbenopolitičnih organi- 
zacijah, kakor tudi znanstvene 
in strokovne organizacije, naj 
sodelujejo v tej razpravi in pri- 
spevajo k dokončnemu obliko- 
vanju rešitev v resoluciji. Do- 
kument mora namreč po- 
membno spodbuditi razvoj in 
delovanje krajevnih skupnosti 
na temeljih Ustave SFRJ. 

Glede na izreden pomen 
vsebine resolucije, v tem zapi- 
su povzemamo vse bistvene 
značilnosti besedila in ukrepe 
ter akcije, ki naj bi jih izvedli v 
prihodnjem obdobju. 

KRAJEVNA SKUPNOST 
- BISTVENA 
SESTAVINA OBČINE 

Prvi del Predloga resolucije 
podrobno analizira mesto in 
vlogo krajevne skupnosti v na- 
ši družbeni ureditvi. Pri tem je 
poudarjeno, da sta krajevna 
skupnost in temeljna organi- 
zacija združenega dela po- 
glavitna stebra sistema sociali- 
stičnega samoupravljanja in 
oblasti delavskega razreda ter 
delovnih ljudi. Zaradi tega so v 
Predlogu resolucije posebej 
omenjeni različni vidiki samo- 
upravnega organiziranja de- 
lovnih ljudi in občanov v kra- 
jevnih skupnostih. Tako je 
med drugim zapisano, da de- 

lovni ljudje in občani v krajevni 
skupnosti samostojno odloča- 
jo o izredno pomembnih vpra- 
šanjih svojega dela in druž- 
benega življenja. Na ta način 
jim je omogočeno, da ne od- 
ločajo samo o problemih in za- 
devah svoje najožje skupnosti, 

'temveč tudi o vprašanjih, ki so 
širšega splošnega pomena. 

S sodelovanjem v razpravi in 
odločanju o pomembnih vpra- 
šanjih življenja in dela ki mora 
ustrezati lastnim sposob- 
nostim in nagnjenjem, se mora 
delovni človek razvijati kot ak- 
tivni subjekt družbenega od- 
ločanja in kot suverena oseb- 
nost, ki obvladuje ostanke svo- 
je odtujenosti od družbenih 
zadev. 

V krajevni skupnosti kot 
svojski samoupravni interesni 
skupnosti morajo delovni lju- 
dje in občani, v sodelovanju in 
povezovanju z delavci v te- 
meljnih organizacijah združe- 
nega dela in delovnimi ljudmi v 
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drugih samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih, odločati 
o uresničevanju skupnih in- 
teresov in o solidarnem zado- 
voljevanju najpomembnejših 
osebnih in skupnih potreb. Od 
urejanja stanovanjskih vpra- 
šanj do komunalne dejavnosti, 
otroškega varstva, izobraževa- 
nja, kulture in vsega drugega. 
Pri tem je še posebej pomemb- 
no, da krajevna skupnost sa- 
mostojno rešuje ta vprašanja 
in se obenem povezuje z dru- 
gimi krajevnimi skupnostmi ta- 
krat, ko je potrebno rešiti kate- 
rega od problemov, kjer se in- 
teresi medsebojno prepletajo. 

Predlog resolucije poudarja, 
da je krajevna skupnost bi- 
stvena sestavina občine in sa- 
moupravnega sistema v njej. 
Zaradi tega je potrebno do- 
sledno uresničevati delegatski 
sistem in še posebej krepiti 
vlogo delegacij krajevnih 
skupnosti ter drugih samo- 
upravnih organizacij in skup- 
nosti pri odločanju o druž- 
benih zadevah v občini. 

Zahtevne naloge uresniče- 
vanja ustavne zamisli krajevne 
skupnosti bodo lahko uspešno 
opravljene le, če bo zagotov- 
ljena široka in stalna akcija 
Zveze komunistov in drugih 
družbenopolitičnih organiza- 
cij, omenja na koncu tega dela 
Predlog resolucije. 

POZITIVNI USPEHI IN 
ODPRTA VPRAŠANJA 

V dosedanjem razvoju kra- 
jevnih skupnosti smo dosegli 
pomembne uspehe pri izgrad- 
nji novih družbenoekonom- 
skih odnosov, še posebej pri 
združevanju dela in. sredstev. 
Predlog resolucije med dru- 
gim opozarja na potrebnost 
zagotovitve nujne materialne 
osnove za zadovoljevanje ra- 
zličnih potreb delovnih ljudi in 
občanov (komunalni objekti, 
objekti družbenega standarda 
itd). Mimo tega so krajevne 
skupnosti s svojimi pobudami 
prispevale k razvoju malega 
gospodarstva, predvsem stori- 
tvenih dejavnosti za pomoč 
družini in gospodinjstvu. Ne 
nazadnje pa Predlog tudi oce- 
njuje, da so.se krajevne skup- 
nosti potrdile kot pomemben 
subjekt in tvoren dejavnik pri 
pripravah za splošno ljudsko 
obrambo in pri uresničevanju 
družbene samozaščite. 

Kljub temu pa je dosedanja 
praksa pokazala nekatere pro- 
bleme, slabosti in težave. O 
njih Predlog resolucije po- 
drobno govori. Tako med dru- 
gim piše, da so se na nekaterih 
območjih oblikovali Krajevne 
skupnosti brez točneje dolo- 
čenih meril. Take krajevne 
skupnosti se zaradi tega tudi 
niso mogle razviti kot dejanska 

središča ljudi in s tem tudi ne 
kot temeljne samoupravne 
skupnosti. Po drugi strani so 
marsikje zgolj formalno spre- 
jemali normativne akte (statute 
in druge samoupravne splošne 
akte). V njih niso upoštevali 
konkretnih razmer in specifič- 
nosti in niti ne potrebe po na- 
daljnjem razčlenjevanju vsebi- 
ne in metod delovanja krajev- 
nih skupnosti. 

Poleg nekaterih slabosti pri 
delu delegacij krajevnih skup- 
nosti pa Predlog resolucije še 
ugotavlja, da tudi aktivnost 
družbenopolitičnih organizacij 
ni bila vedno programsko in v 
zadostni meri akcijsko poveza- 
na oziroma usmerjena' na 
ključna vprašanja uresničeva- 
nja ustavne zamisli krajevne 
skupnosti. 

PREOBRAZBA 
OBSTOJEČIH IN 
OBLIKOVANJE NOVIH 
KRAJEVNIH 
SKUPNOSTI 

Osrednji del Predloga reso- 
lucije vsebuje cilje in naloge 
nadaljnjega razvoja krajevnih 
skupnosti na temeljih Ustave 
SFRJ. Zaradi tega razumljivo 
najprej poudarja, da moramo 
spodbujati in družbeno usmer- 
jati proces preobrazbe ob- 
stoječih in oblikovanje novih 
krajevnih skupnosti. Te naj bo- 
do naravne celote in hkrati re- 
snične samoupravne skupno- 
sti. 

Tako je med drugim zapisa- 
no, da mora krajevna skupnost 
v mestih zagotoviti svojim pre- 
bivalcem kar najbolj neposre- 
dno medsebojno sodelovanje. 
S tem bo krajevna skupnost 
dejansko tudi humana sredina, 
ki bo delovala v nasprotju s 
prisotnimi procesi dehumani- 
zacije medčloveških odnosov. 

Kar zadeva krajevne skup- 
nosti na vaških območjih 
Predlog resolucije izhaja iz na- 
čela: ena vas - ena krajevna 
skupnost. Prav tako gradivo 
opozarja, da naj bi z zakonom 
določili načela postopka or- 
ganiziranja krajevnih skupno- 
sti in objektivizirali merila nji- 
hovega oblikovanja. Opredelili 
pa naj bi tudi način registrira- 
nja obstoječih krajevnih skup- 
nosti. 

Krajevne skupnosti morajo 
omogočiti neposredno izraža- 
nje, demokratično usklajeva- 
nje in učinkovito uresničeva- 
nje skupnih interesov in po- 
treb delovnih ljudi in občanov. 
Pri oblikovanju krajevnih 
skupnosti ima posebno od- 
govornost krajevna organiza- 
cija SZDL. 

Ker je razvoj samoupravnih 
družbenoekonomskih od- 
nosov tudi pomembna sestavi- 

na nadaljnjega uresničevanja 
ustavne koncepcije krajevne 
skupnosti, Predlog resolucije 
zelo podrobno in dorečeno 
razčlenjuje tudi naloge na tem 
področju. 

MATERIALNI TEMELJ 
SAMOUPRAVLJANJA V 
KRAJEVNI SKUPNOSTI 

Glede materialnega temelja 
samoupravljanja v krajevni 
skupnosti gradivo poudarja, 
da mora predvsem izhajati iz 
samoupravnega združevanja 
dela in sredstev med delovnimi 
ljudmi in občani iz temeljnih 
organizacij združenega dela, 
samoupravnih interesnih 
skupnosti in drugih samo- 
upravnih organizacij in skup- 
nosti. Bistvena značilnost ure- 
sničevanja tega procesa mora 
biti ustrezno zmanjševanje 
oziroma ukinjanje nekaterih fi- 
skalnih obremenitev, ki jih po- 
rabimo za iste namene. 

Pri podrobnejši razlagi na- 
čel, ki naj usmerjajo to za- 
htevno in odgovorno nalogo, 
Predlog resolucije posebej 
poudarja, da naj bi z druž- 
benim dogovorom na ravni ob- 
čine (ob upoštevanju meril, ki 
jih vsebujejo republiški in po- 
krajinski zakoni) točno določi- 
li, katere splošne družbene po- 
trebe v krajevni skupnosti za- 
dovoljujemo z občinskimi pro- 
računskimi sredstvi ali pa z od- 
stopanjem dela dohodkov ob- 
čine krajevni skupnosti. 

Uresničevanje novega si- 
stema samoupravnega plani- 
ranja je prav tako pomemben 
pogoj za uspešnejše delovanje 
krajevne skupnosti, v kateri se 
povezujejo vsi zainteresirani 
dejavniki zaradi reševanja 
konkretnih življenjskih pro- 
blemov delovnih ljudi in ob- 
čanov v kraju, kjer stanujejo. 
Pri tem je še posebej pomemb- 
no kar najbolj popolno us- 
klajevanje razvojnih progra- 
mov krajevne skupnosti z ra- 
zvojnimi plani organizacij 
združenega dela in samo- 
upravnih interesnih skupnosti 
na območju krajevne skupno- 
sti. 

V ta proces, poudarja Pred- 
log resolucije, morajo biti 
vključene tudi vse druge or- 
ganizacije in skupnosti, ki so 
zainteresirane za uresničeva- 
nje skupnih potreb delovnih 
ljudi in občanov v krajevni 
skupnosti. Predlog resolucije 
zaradi tega opredeljuje funk- 
cijo in vsebino razvojnega pla- 
na krajevne skupnosti. 

Med drugimi nalogami na- 
daljnjega razvoja krajevnih 
skupnosti pa Predlog resoluci- 
je omenja potrebo večjega 
vključevanja delovnih ljudi in 
občanov pri reševanju določe- 

nih vprašanj v okviru malega 
gospodarstva. Pri tem poudar- 
ja pomen izgradnje novih 
zmogljivosti v storitvenih de- 
javnostih, še posebej tistih, ki 
so namenjene potrebam dru- 
žin in gospodinjstev. Prav tako 
priporoča, da bi v krajevnih 
skupnostih odprli čimveč obrt- 
nih delavnic in drugih ser- 
visov. Zato dokument predlaga 
angažiranje sredstev v lasti ob- 
čanov in njihovo združevanje z 
delom in sredstvi v družbeni 
lasti, predvsem v okviru po- 
godbenih organizacij združe- 
nega dela. 

Krajevne skupnosti na va- 
ških območjih morajo spod- 
bujati razvoj kmetijske proiz- 
vodnje in družbenoekonom- 
skih odnosov v kmetijstvu, 
omenja Predlog resolucije. Še 
posebej pa se zavzema in pou- 
darja pomen spodbujanja koo- 
peracije ter drugih oblik zdru- 
ževanja individualnih proizva- 
jalcev z združenim delom in 
ustanavljanje zadrug. 

Kot pomembno sestavino iz- 
gradnje novih družbenoeko- 
nomskih odnosov pa doku- 
ment opredeljuje tudi samo- 
upravno organiziranje in delo- 
vanje potrošnikov in uporab- 
nikov storitev pri varstvu svojih 
interesov. Njihovo samo- 
upravno povezovanje z organi- 
zacijami združenega dela, ki 
se ukvarjajo s proizvodnjo in s 
prometom blaga in storitev pa 
je prav tako nujno, če želimo 
uresničiti začrtane naloge, na 
koncu tega poglavja ocenjuje 
Predlog resolucije. 

SAMOUPRAVNA 
ORGANIZIRANOST 
KRAJEVNE 
SKUPNOSTI 

Namen samoupravne or- 
ganiziranosti krajevne skup- 
nosti je, da bi odločitve o reše- 
vanju skupnih vprašanj spreje- 
mali z usklajevanjem stališč. 
Torej enakopravno in pro- 
stovoljno. Pri tem morajo or- 
gani krajevne skupnosti zago- 
toviti usklajevanje stališč de- 
lovnih ljudi in občanov ter ra- 
zlične oblike organiziranja, ka- 
kor tudi učinkovito koordina- 
cijo pri uresničevanju teh od- 
ločitev. 

Kar zadeva oblike uresniče- 
vanja samoupravljanja v kra- 
jevni skupnosti, Predlog reso- 
lucije poudarja, da se to lahko 
uresničuje z odločanjem na 
zborih, z referendumi in dru- 
gimi oblikami osebnega iz- 
javljanja, s samoupravnim 
sporazumevanjem in druž- 
benim dogovarjanjem (preko 
delegatov in delegacij), s 
skrbjo za uresničevanje spre- 
jetih sklepov in z nadzorstvom 
nad delom organov krajevne 
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skupnosti. Predlog resolucije 
ločeno razčlenjuje vsako 
izmed omenjenih oblik ure- 
sničevanja samoupravljanja. 
Tako med drugim vztraja, da 
mora statut krajevne skupnosti 
predvideti, o katerih vpraša- 
njih bodo delovni ljudje in ob- 
čani odločali z osebnim iz- 
javljanjem. Pri tem pa pred- 
laga, naj bi na referendumu 
odločali predvsem o ustanav- 
ljanju, ukinjanju in združeva- 
nju krajevnih skupnosti. 

Skupščino krajevne skupno- 
sti kot temeljni organ samo- 
upravljanja tvorijo delegati 
vseh subjektov, ki sestavljajo 
to skupnost. V Predlogu reso- 
lucije je poudarjeno, da mora 
ta organ praviloma sprejemati 
odločitve s soglasjem, spora- 
zumevanjem in dogovarjanjem 
vseh subjektov, ki jih v skup- 
ščini zastopajo delegati. Kljub 
temu pa se lahko predvidijo 
primeri, ko bo skupščina spre- 
jemala odločitve z večino 
glasov. 

Nadalje Predlog resolucije 
našteva naloge sveta krajevne 
skupnosti, ki je izvršni organ 
skupščine. Posebej pa govori 
tudi o pomenu kvalificiranih 
strokovnih služb, ki opravljajo 
nujne zadeve za potrebe kra- 
jevne skupnosti. Svetuje, naj bi 
povsod, kjer je to mogoče, 
spodbujali povezovanje in so- 
delovanje krajevnih skupnosti 
pri ustanavljanju skupnih stro- 
kovnih služb (računovodskih, 
knjigovodskih in podobnih). 
Nujno pa je tudi potrebno za- 
gotoviti pomoč strokovnih or- 
ganov oziroma služb samo- 
upravnih interesnih skupnosti, 
upravnih organov in občinskih 
strokovnih služb na področju 
planiranja, spremljanja demo- 
grafskih in drugih tokov ra- 
zvoja krajevne skupnosti. 

DELOVANJE 
DELEGACIJ 
KRAJEVNIH 
SKUPNOSTI 

Problematika delovanja de- 
legacije krajevne skupnosti za 
skupščino družbenopolitične 
skupnosti je v Predlogu reso- 
lucije posebej osvetljena. Med 
drugim je v tem delu Predloga 
zapisano, naj bi zborom kra- 
jevnih skupnosti zagotovili ne- 
posredno in odgovorno sode- 
lovanje pri odločanju o vseh 
vprašanjih, ki so skupnega po- 
mena za delovne ljudi in ob- 
čane v krajevni skupnosti (gre 
za vprašanja, ki sodijo v pri- 
stojnost občinske skupščine, 
ter za vprašanja iz pristojnosti 
skupščin širših družbenopoli- 
tičnih skupnosti, o katerih raz- 
pravljajo in sprejemajo stališča 
v tem zboru). 

Za sodelovanje delovnih lju- 
di in občanov krajevne skup- 
nosti pri delu skupščin samo- 
upravnih interesnih skupnosti 
je nujno, da se praviloma v 
vsaki krajevni skupnosti 
oblikujejo posebne delegacije 
za vsako interesno skupnost. 

Uspešnega delovanja teh in 
drugih oblik samoupravljanja v 
krajevnih skupnostih pa si ni 
mogoče zamisliti brez politič- 
nih priprav za kandidiranje in 
usmerjanje delegatov v organe 
krajevne skupnosti. V Pred- 
logu resolucije je zato poudar- 
jeno, da mora biti v krajevni 
skupnosti nosilec teh priprav 
krajevna organizacija SZDL. 

Pri naštevanju oblik in vsebi- 
ne samoupravnega organizira- 
nja krajevne skupnosti je 
ustrezno mesto odmerjeno tu- 
di poravnalnim svetom in dru- 
gim načinom razreševanja 
konfliktov in sporov na samo- 

upravnih temeljih. Prav tako 
Predlog resolucije opozarja, 
naj bi preučili možnosti, da bi 
krajevnim skupnostim, v skla- 
du z Ustavo SFRJ, zaupali ure- 
janje določenih odnosov, za 
katere imajo delovni ljudje in 
občani širši interes. Oprav- 
ljanje teh javnih pooblastil bi 
namreč zagotovilo, da bi dolo- 
čene zadeve državnih organov 
hitreje in učinkovitejše izvajali. 
Mimo tega pa bi jih izpolnjevali 
tudi na samoupraven način. 

Predlog resolucije vsebuje 
tudi poseben del, v katerem so 
omenjene naloge delovnih lju- 
di in občanov na področju 
usmerjanja razvoja sociali- 
stičnih samoupravnih odnosov 
v krajevni skupnosti. 

SMERI IN VSEBINA 
BLIŽNJIH AKCIJ IN 
UKREPOV 

Ob upoštevanju omenjenih 
ugotovitev in ocen ter stališč o 
nadaljnjem razvoju in delu kra- 
jevnih skupnosti, Predlog re- 
solucije opredeljuje smeri in 
vsebino bližnjih akcij in ukre- 
pov vseh družbenih subjektov. 
Predvsem je poudarjena ob- 
veznost vseh samoupravnih in 
državnih organov, ki morajo 
nameniti vso pozornost samo- 
upravnemu organiziranju, de- 
lovanja in razvoju krajevnih 
skupnosti. 

Predlog poziva vse temeljne 
samoupravne organizacije in 
skupnosti, družbenopolitične 
organizacije in organe druž- 
benopolitičnih skupnosti naj 
preuče položaj in rezultate sa- 
moupravnega organiziranja 
ter razvoja krajevnih skupno- 
sti. Tako se bodo lahko določi- 
li konkretni ukrepi in naloge za 
hitrejše premagovanje določe- 

nih težav in dilem. Poudarjeno 
je, da moramo pri uresničeva- 
nju teh zahtevnih nalog zago- 
toviti široko sodelovanje, 
koordiniranje in uskladitev de- 
javnosti samoupravnih in 
državnih organov ter drugih 
družbenih dejavnikov. 

Temeljna vprašanja, po- 
membna za uresničitev 
ustavne opredelitve krajevne 
skupnosti, poudarja Predlog 
resolucije, naj urede tudi zako- 
ni. (Pri tem pa je potrebno 
upoštevati vse različne pogoje 
in možnosti.) S tem bi namreč 
odpravili določene dileme pri 
praktičnem uresničevanju 
ustavne preobrazbe krajevne 
skupnosti. K razrešitvi odprtih 
vprašanj pa bi pripomoglo tudi 
dopolnjevanje statutov krajev- 
nih skupnosti. 

Predlog resolucije omenja 
tudi, da morajo vse družbeno- 
politične skupnosti redno in 
sistematično spremljati razvoj 
in delo krajevnih skupnosti. Pri 
tem je potrebno opredeliti ob- 
veznosti ustreznih samo- 
upravnih dejavnikov in določe- 
nih državnih organov, posebej 
upravnih organov specializira- 
nih organizacij na področju 
družbenega sistema informira- 
nja. Posebno vlogo in naloge 
imajo družbenopolitične or- 
ganizacije, združene v Sociali- 
stični zvezi delovnega ljudstva 
z Zvezo komunistov na čelu. 

Ob koncu Predloga resolu- 
cije je določena tudi ob- 
veznost Zveznega zbora Skup- 
ščine SFRJ in njegovih delov- 
nih teles, da spremljajo izvaja- 
nje resolucije in predlagajo 
oziroma določajo ukrepe za 
doslednejše in učinkovitejše 
uresničevanje načel in določb 
Ustave SFRJ v krajevnih skup- 
nostih. 

ČASOPISNI ZAVOD »URADNI L.ST SRS« 
obvešča vse upravne organe, organizacije združenega 
dela, samoupravne organizacije in skupnosti in zainte- 
resirane posameznike, da je izdal in založil: 

ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU S KO- 
MENTARJEM IN SODNO PRAKSO 

Publikacija vsebuje prečiščeno besedilo zakona ter 
komentar k posameznim določbam zakona, ki ga je 
napisal dr. Vilko Androjna, sodnik Vrhovnega sodišča 
SR Slovenije, ki je zbral tudi obsežno sodno prakso k 
tem določbam in pripravil tudi stvarno kazalo. Publika- 
cija je praktični pripomoček za delo organov in njihovih 
uradnih oseb v upravnem postopku, nudi pa tudi ustrez- 
no pomoč organizacijam združenega dela samouprav- 
nim organizacijam in skupnostim pri uporabi določb 
zakona o splošnem upravnem postopku za izdajanje in 
izvrševanje posameznih samoupravnih aktov v zvezi z 
uresničevanjem pravic, obveznosti in odgovornosti de- 
lavcev, pa tudi, ko bodo s svojim statutom oziroma 
samoupravnim splošnim aktom v skladu s statutom 
urejali ta postopek. 

Publikacija vsebuje poleg stvarnega kazala zakona o 
splošnem upravnem postopku tudi predpise o povračilu 
stroškov in nagrad pričam, izvedencem in tolmačem v 
upravnem postopku, navodilo za izdajanje potrdil o 
premoženjskem stanju v zvezi z oprostitvijo stranke 
plačila stroškov upravnega postopka in republiški za- 
kon o upravnih taksah s taksno tarifo. 

ZAKON O UPRAVNIH SPORIH S KOMENTARJEM IN 
SODNO PRAKSO 

Ta publikacija dopolnjuje publikacijo »Zakon o sploš- 
nem upravnem postopku«, obe skupaj pa predstavljata 
zaokroženo komentirano zbirko predpisov, ki se upo- 
rabljajo pri delu v upravnem postopku in sodnem var- 
stvu pravic oziroma zakonitosti posameznih upravnih 
aktov. 
UPRAVNI POSTOPEK IN UPRAVNI SPOR 

Knjiga, ki jo je pripravil dr. Vilko Androjna, je učni 
pripomoček študentom, tistim, ki se pripravljajo na 
strokovne izpite in je praktični pripomoček za tiste, ki 
vodijo upravni postopek in odločajo v konkretnih uprav- 
nih stvareh ali opravljajo samo posamezna dejanja v 
upravnem postopku. 
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Poseben družbeni interes na področju 

proizvodnje in prometa sredstev 

oborožitve in vojaške opreme 

© Sistematično in celovito se urejajo ekonomski in drugi odnosi v proizvodnji in 
prometu sredstev oborožitve in vojaške opreme 
9 Predvideno obvezno družbeno dogovarjanje in samoupravno sporazumevanje o 
cenah sredstev oborožitve in vojaške opreme. ^ 
• Predsedstvo SFRJ je sprejelo ukrepe o začasno omeienem zunanjetrgovinskem 
prometu s temi proizvodi. 

Osnovni ekonomski in drugi 
odnosi na področju proizvod- 
nje in prometa sredstev oboro- 
žitve in vojaške opreme do 
zdaj niso bili pravno enotno 
urejeni, čeprav več zveznih za- 
konov vsebuje posamezne do- 
ločbe, ki se nanašajo na to 
gradivo. Takšno stanje neza- 
dovoljivo vpliva ne samo na 
ekonomski in pravni položaj 
teh proizvajalcev, ampak tudi 
na stabilen položaj domače 
vojne industrije, kot glavnega 
nosilca za opremljanje oboro- 
ženih sil SFRJ. Zato je Zvezni 
izvršni svet pripravil in poslal 
Skupščini SFRJ Osnutek zako- 
na o ekonomskih in drugih od- 
nosih v proizvodnji in prometu 
sredstev oborožitve in vojaške 
opreme (AS 631), o katerem 
bodo na eni prihodnjih sej raz- 
pravljali delegati v Zboru repu- 
blik in pokrajin Skupščine 
SFRJ. 

Z Osnutkom zakona se ure- 
jajo odnosi na področju cen 
sredstev oborožitve in vojaške 
opreme, zunanjetrgovinskem 
prometu in drugi odnosi v pro- 
izvodnji in prometu sredstev 
oborožitve in vojaške opreme, 
kot tudi vprašanja varnosti, sa- 
mozaščite in nadzorstva te 
proizvodnje. Predložene reši- 
tve izhajajo iz specifičnosti te 
proizvodnje, ekonomskih in 
drugih odnosov na tem po- 
dročju ter položaja organizacij 
združenega dela, ki se ukvarja- 
jo z naštetimi dejavnostmi, z 

namenom, da se zagotovi čim 
popolnejša uporaba določb 
Ustave SFRJ, Zakona o zdru- 
ženem delu in drugih si- 
stemskih zakonov. Poseben 
družbeni interes in specifič- 
nost te dejavnosti, kot tudi s 
tem pogojene rešitve ekonom- 
skih in drugih odnosov, izhaja- 
jo predvsem iz interesa obram- 
be in varnosti države. 

TOČNEJE DOLOČEN 
POLOŽAJ 
PROIZVAJALCEV 
SREDSTEV 
OBOROŽITVE 

Osnovne postavke in pred- 
ložene rešitve izhajajo iz po- 
treb, da se čim jasneje določi 
družbeni položaj proizvajalcev 
sredstev oborožitve in vojaške 
opreme in da se čim bolj je to 
mogoče odstranijo negativna 
delovanja nujnih omejitev na 
tem področju, kot tudi ob- 
jektivnih gibanj na domačem 
in tujem tržišču. Razen tega so 
tekla prizadevanja, da se naj- 
dejo čim boljše rešitve za izvoz 
sredstev oborožitve in vojaške 
opreme. 

Stanje in specifičnost v pro- 
izvodnji in prometu sredstev 
oborožitve in vojaške opreme 
je bila deloma pogojena tudi z 
načinom in pogoji določanja 
cen teh proizvodov. Te cene so 
bile določene z neposrednim 
sporazumevanjem med or- 
ganizacijami združenega dela 
in Zveznim sekretariatom za 

S OSNUTEK ZAKONA O EKONOMSKIH IN DRUGIH ODNO- S 
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ljudsko obrambo na osnovi 
objektivno določenih stroškov 
proizvodnje. 

Osnutek zakona prinaša do- 
ločene nove rešitve na tem po- 
dročju. Odnosi na področju 
cen se urejajo na način, ,ki za- 
gotavlja, da se zadrži duh in 
temeljne rešitve sistema cen in 
družbene kontrole cen v Jugo- 
slaviji. Osnutek zakona določa 
obvezno uvedbo postopka za 
družbeno dogovarjanje in sa- 
moupravno sporazumevanje o 
cenah za sredstva oborožitve 
in vojaške opreme oziroma iz- 
dajo predpisov o ureditvi ra- 
zmerij na področju cen za 
sredstva oborožitve in vojaško 
opremo, če se ne sklene druž- 
beni dogovor ali samoupravni 
sporazum. Te predpise spreje- 
ma Zvezni izvršni svet'. 

Z določanjem cen za sred- 
stva oborožitve in vojaške 
opreme in z družbeno kontrolo 
cen je treba zagotoviti učin- 
kovit in racionalen razvoj, pro- 
izvodnjo in promet teh proiz- 
vodov ter reprodukcije spo- 
sobnosti zmogljivosti za razvoj 
in proizvodnjo. Dohodek pro- 
izvajalcev na tem področju 
mora biti odvisen od produk- 
tivnosti dela in uspešnosti 
upravljanja in gospodarjenja z 
družbenimi sredstvi. Pri 
oblikovanju cen je treba upo- 
števati tudi gibanje cen goto- 
vih izdelkov, reprodukcijskih 
materialov in surovin na do- 
mačem in tujem tržišču. 

Družbeno kontrolo cen na 
področju sredstev oborožitve 
in vojaške opreme po tem 
predlogu opravlja posebna or- 
ganizacijska enota v Zveznem 

zavodu za cene, delokrog dela 
katere določa Zvezni izvršni 
svet s posebnim predpisom. 

ZUNANJETRGOVINSKI 
PROMET 

Zunanjetrgovinski promet 
sredstev oborožitve in vojaške 
opreme mora biti pod posebno 
družbeno kontrolo. To dejstvo 
zahteva, da je treba z zakonom 
urediti položaj in vlogo tega 
prometa v družbenoekonom- 
skem in pravnem sistemu, po- 
sebej,pa pravice, obveznosti in 
odgovornosti udeležencev v 
tem prometu. 

V Osnutku zakona je določe- 
no, da se lahko z zunanjetrgo- 
vinskim prometom ukvarjajo 
Zvezni sekretariat za ljudsko 
obrambo, ali po njegovem 
pooblastilu, Zvezna direkcija 
za promet in rezerve proiz- 
vodov s posebnim namenom 
ter organizacije združenega 
dela na podlagi soglasja Zvez- 
nega sekretariata za ljudsko 
obrambo. Ta promet se oprav- 
lja v skladu s programi izvoza 
oziroma uvoza sredstev obo- 
rožitve in vojaške opreme. 

Odnosi pri zunanjetrgovin- 
skem prometu sredstev oboro- 
žitve in vojaške opreme se ure- 
jajo z družbenim dogovorom, 
ki ga sklenejo Zvezni izvršni 
svet in organizacije združene- 
ga dela. Ta družbeni dogovor 
ureja pogoje in način za or- 
ganizirano in enotno oprav- 
ljanje zunanjetrgovinskega 
prometa teh proizvodov, po- 
goje za urejanje medsebojnih 
pravic, obveznosti in odgovor- 
nosti, pogoje in način načrto- 
vanja in programiranja zuna- 
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njetrgovinskega prometa, po- 
goje in način določanja in deli- 
tve ustvarjenega dohodka, 
skupnega prevzemanja rizi- 
kov, združevanje sredstev za 
določene namene v tem pro- 
metu in druga vprašanja. 

Izhajajoč iz pomena, ki ga 
ima ta promet je tudi določe- 
no, da izdaja ukrepe o začasni 
omejitvi zunanjetrgovinskega 
prometa sredstev oborožitve 
in vojaške opreme Pred- 
sedstvo SFRJ. Tuje firme se 
zastopajo in posredniški posli 
v zunanjetrgovinskem prome- 
tu se opravljajo na način, ki ga 
predpiše Zvezni izvršni svet. 
Zvezna direkcija za promet in 
rezerve proizvodov s poseb- 
nim namenom pa lahko usta- 
novi stalna predstavništva in 
delegatska mesta v tujini. 

Osnutek zakona ureja tudi 
devizno poslovanje in kreditne 
odnose s tujino oziroma na 
plačilni promet ter na oprav- 
ljanje in sprejemanje plačil s 
tujino. 

Predvidene so tudi ustrezne 
rešitve v zvezi z vlaganjem 
sredstev tujih pravnih in fizič- 
nih oseb v domače organizaci- 
je združenega dela, ki proizva- 
jajo sredstva oborožitve in vo- 
jaško opremo ter način kon- 
trole vlaganja teh oseb. Ob- 
delana so tudi vprašanja v zve- 
zi z oddajanjem tujemu izvajal- 
cu graditve takih investicijskih 
objektov, ki so pomembni za 
IjudSko obrambo, nadalje v 
zvezi z izmenjavo znanja in iz- 
kušenj s področja proizvodnje 
sredstev oborožitve in vojaške 
opreme ter z dolgoročno pro- 

izvodno kooperacijo na po- 
dročju razvoja in proizvodnje, 
zlasti sodobnih sredstev obo- 
rožitve in vojaške opreme. Ob- 
delane so tudi rešitve glede 
vloge in odgovornosti, ki jih 
imajo v zvezi z navedenimi od- 
nosi družbenopolitične skup- 
nosti, organi in organizacije. 

UREDITEV 
VPRAŠANJA VARNOSTI 

Ureditev varnosti in druž- 
bene samozaščite se v 
Osnutku zakona opira na var- 
nost in družbeno samozaščito, 
ki sta že urejeni po Osnutku 
zakona o proizvodnji sredstev 
oborožitve in vojaške opreme. 
Organizacija in izvajanje var- 
nosti in družbene samozaščite 
na področju ekonomskih in 

drugih odnosov temeljita na 
določbah zakona o ljudski 
obrambi in na predpisih, iz- 
danih na tej podlagi. 

Osnutek zakona predvideva 
kot novost, da se sme oprav- 
ljati-tranzit sredstev oborožitve 
in vojaške opreme čez ob- 
močje SFRJ samo na podlagi 
dovoljenja Zveznega sekreta- 
riata za ljudsko obrambo. 

Kršitev posameznih določb 
Osnutka zakona je gospodar- 
ski prestopek oziroma prekr- 
šek, za katerega so določene 
ustrezne kazni za organizacije 
združenega dela ali drugo 
pravno osebo in za odgovorno 
osebo organizacije združene- 
ga dela ali druge pravne 
osebe. 

Zagotovljen enoten sistem dela v vojni 

industriji 

• V Skupnost industrije sredstev oborožitve in vojaške opreme Jugoslavije se 
obvezno združujejo organizacije združenega dela, ki jih Zvezni izvršni svet določi kot 
proizvajalce sredstev oborožitve in vojaške opreme ter zvezna direkcija za promet in 
rezerve proizvodov s posebnim pomenom. 
• V okviru Skupnosti se usklajujejo medsebojni odnosi in določajo skupna stališča 
proizvajalcev sredstev oborožitve in vojaške opreme. 

Za zagotovitev enotnega si- 
stema dela na področju proiz- 
vodnje sredstev oborožitve in 
vojaške opreme in zaradi ure- 
sničevanja posebnega druž- 
benega pomena se organizaci- 
je združenega dela, ki proizva- 
jajo sredstva oborožitve in vo- 
jaško opremo, ter Zvezna di- 
rekcija za promet in rezerve 
proizvodov s posebnim pome- 
nom, združijo v Skupnost in- 
dustrije sredstev oborožitve in 
vojaške opreme Jugoslavije. 
To predvideva Osnutek zakona 
o Skupnosti industrije sred- 
stev oborožitve in vojaške 
opreme Jugoslavije (AS 630), o 
katerem bodo delegati raz- 
pravljali na eni prihodnjih sej v 
Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. 

ENOTEN TEHNOLOŠKI 
SISTEM 

Organizacije združenega 
dela, ki izdelujejo sredstva 

oborožitve in vojaško opremo 
so že sedaj združene v Skup- 
nost industrije sredstev oboro- 
žitve in vojaške opreme Jugo- 
slavije in to na podlagi samo- 
upravnega sporazuma o zdru- 
ževanju. Vendar, kot je rečeno 
v obrazložitvi predloženega 
zakona, s prostovoljnim zdru- 
ževanjem prek skupnosti, ki so 
predvidene v Zakonu o združe- 
nem delu, ne bi mogli zagoto- 
viti posebnega družbenega in- 
teresa, niti nujnega enotnega 
sistema dela in medsebojne 
odvisnosti vseh udeležencev s 
tega področja. Bistven pogoj 
za zanesljivost sredstev oboro- 
žitve in vojaške opreme je na- 
mreč uporaba enotne tehnolo- 
gije v proizvodnji. Na drugi 
strani pomeni vzajemna odvis- 
nost funkcije in učinkovitosti 
sredstev oborožitve in vojaške 
opreme nasploh pri uporabi za 
vojne akcije medsebojno od- 
visnost tehnologije njene pro- 
izvodnje in nalaga potrebo, da 
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se na določen način v celotni 
vojaški industriji zagotovi us- 
klajena tehnološko-tehnična 
raven oziroma enotnost si- 
stema dela. 

Iz teh razlogov je treba s po- 
sebnim zakonom urediti vpra- 
šanje obveznega združevanja 
proizvajalcev sredstev oboro- 
žitve in vojaške opreme. Z za- 
konom je treba tudi zagotoviti, 
da bodo združitev v Skupnost, 
njeno delo in odnosi ter njeni 
odnosi do družbene skupnosti 
temeljili na Ustavi SFRJ in Za- 
konu o združenem delu. 

PROIZVODNJA 
SREDSTEV 
OBOROŽITVE V 
SKLADU Z 
OBRAMBNIMI 
POTREBAMI DRŽAVE 

Z Združevanjem v Skupnost 
bo, po Osnutku zakona, zago- 
tovljena enotnost sistema dela 
in uresničevanje posebnega 
družbenega pomena na po- 
dročju izdelave in prometa 
sredstev oborožitve in vojaške 

opreme. S tem bi dosegli te- 
hnološko enotnost in optimal- 
no izkoriščanje proizvodnih 
zmogljivosti ter surovin na ce- 
lotnem področju SFRJ. Doma- 
ča industrija mora biti sposob- 
na, da optimalno preskrbuje 
oborožene sile s sredstvi obo- 
rožitve in vojaške opreme, kot 
tudi, da planira svoj razvoj in 
razdelitev zmogljivosti v skla- 
du s potrebami obrambe drža- 
ve. 

V Skupnost se obvezno 
združujejo organizacije zdru- 
ženega dela, ki jih Zvezni 
izvršni svet določi kot proizva- 
jalce sredstev oborožitve in 
vojaške opreme, kot tudi Zvez- 
na direkcija za promet in re- 
zerve proizvodov s posebnim 
pomenom. V Skupnost se lah- 
ko združijo tudi organizacije, 
ki sredstva oborožitve in voja- 
ške opreme proizvajajo kot 
kooperanti na osnovi dol- 
goročnih pogodb z Zveznim 
sekretariatom za ljudsko 
obrambo ali z organizacijami 
združenega dela - proizvajalci 
sredstev oborožitve in vojaške 
opreme. 

V Osnutku zakona so dolo- 
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čena temeljna dela in naloge 
Skupnosti. Le-ta obvezno so- 
deluje pri sprejemanju planov 
proizvodnje sredstev oboroži- 
tve in vojaške opreme, izdelavi 
programa graditve, moder- 
nizacije in rekonstrukcije 
zmogljivosti za to proizvodnjo, 
določanju kriterijev za določa- 
nje cen teh proizvodov in spre- 
jemanju programov za njihov 
izvoz. V okviru Skupnosti se 
poleg tega obvezno usklajuje- 
jo medsebojni odnosi in dolo- 
čajo skupna stališča članic 
skupnosti glede proizvodno- 
programske usmeritve v zvezi 
z razvojem, raziskovanjem in 
proizvodnjo sredstev oboroži- 
tve in vojaške opreme. Skup- 
nost lahko oblikuje mnenja in 

predloge in jih daje Zveznemu 
sekretariatu za ljudsko obram- 
bo o delitvi oziroma spremem- 
bi proizvodno-programske 
usmeritve. 

DELEGATSKO 
UPRAVLJANJE 
SKUPNOSTI 

Članice Skupnosti dajejo 
-pobudo in organizirajo druž- 
beno dogovarjanje in samo- 
upravno sporazumevanje o 
vseh pomembnih vprašanjih s 
tega področja, sprejemajo 
ukrepe za pravočasno, kvali- 
tetno in smotrno izvrševanje 
obveznosti iz pogodb in upo- 

rabo določenih kriterijev za or- 
ganiziranje in združevanje teh 
organizacij. 

Proizvajalci sredstev oboro- 
žitve in vojaške opreme v ok- 
viru Skupnosti upravljajo s 
sredstvi, ki se združujejo ali se 
oblikujejo na drug način, 
opravljajo pa tudi druge zade- 
ve in naloge določene v skladu 
z zakonom oziroma s samo- 
upravnim sporazumom o zdru- 
ževanju. To se posebej nanaša 
na spremljanje in analiziranje 
pogojev gospodarjenja in 
družbenoekonomski položaj. 
Sproža pobude za sprejema- 
nje predpisov in ukrepov, ki 
vplivajo na napredovanje dela 
in poslovanja. 

Skupnost upravljajo članice 
na načelih delegatskega si- 
stema. Delegate delegirajo te- 
meljne delegacije združenega 
dela, ki proizvajajo sredstva 
oborožitve in vojaško opremo 
ali delovne skupnosti, ki 
opravljajo določena skupna 
dela za te organizacije/Organi 
Skupnosti so: Skupščina, 
predsednik in Nadzorni odbor. 

Zaradi doslednega izvajanja 
družbenega nadzorstva nad 
poslovanjem Skupnosti, pre- 
dvideva Osnutek zakona ob- 
veznost, da le-ta obvešča 
Skupščino SFRJ, Zvezni 
izvršni svet in Zvezni sekreta- 
riat za ljudsko obrambo o 
vprašanjih s svojega delov- 
nega področja. 

Enotna evidenca bo olajšala postopek za 

uveljavitev pokojninske pravice 

• Osnutek zakona prinaša določbe o enotnem evidentiranju podatkov, ki so nujno 
potrebni za uveljavljanje in izvajanje temeljnih pravic iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja.   . 
• Opredeljena so pravna sredstva, ki se jih bodo lahko poslužili zavarovanci ali 
skupnosti, če bo ugotovljena netočnost podatkov v matični evidenci. 
• V matični evidenci bodo vpisani tudi podatki o delovni dobi naših delavcev pri 
tujih delodajalcih. 

Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ v obravnavo in 
sprejetje Predlog za izdajo za- 
kona o matični evidenci o za- 
varovancih in uživalcih pokoj- 
nin z Osnutkom zakona (AS- 
634). Določbe bodo na eni pri- 
hodnjih sej obravnavali dele- 
gati Zveznega zbora. Pred- 
lagano zakonsko besedilo do- 
loča enoten način evidentira- 
nja podatkov o aktivnih zava- 
rovancih in o uživalcih starost- 
ne, invalidske ali družinske po- 
kojnine. Prav tako bodo v njej 
zajeti uživalci denarnih nado- 
mestil zaradi telesnih okvar. 
Vsi ti podatki so nujno potreb- 
ni za uveljavitev in izvajanje te- 
meljnih pravic iz pokojninske- 
ga in invalidskega zavarova- 
nja. 

MATIČNA EVIDENCA 
ZA VSE 
ZAVAROVANCE 

Taka evidenca je nujna, saj 
gre na tem področju za dol- 

goročne pravice iz zavarova- 
nja. Prav tako zavarovanci v 
času delovne dobe spremi- 
njajo zaposlitev in zavarovanje 
pri več samoupravnih intere- 
snih skupnosti pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja. 
Zaradi tega bi bila uveljavitev 
pravice ob odhodu v pokoj 
precej otežena, če ne bi imeli 
enotne matične evidence. 

Zakon moramo sprejeti, saj 
je potrebno urediti dosedanjo 
prakso glede vodenja matične 
evidence in določanja podat- 
kov ter zajetja ustreznih dopol- 
nitev, ki jih zahteva dosedanja 
praksa. Pomemben razlog je 
tudi ta, da so prejšnji predpisi 
o vodenju matične evidence 
prenehali veljati. 

Osnutek zakona izhaja iz 
predpostavke, da matična evi- 
denca o zavarovancih in uži- 
valcih pokojnine vsebuje tiste 
podatke, ki so pomembni za 
področje vse države glede ure- 
sničevanja in uveljavljanja po- 
kojninskega in invalidskega 
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zavarovanja. Zaradi tega pre- 
dvideva, da morajo predpisi o 
matični evidenci veljati za vse 
zavarovance: tako tiste, ki so 
zavarovani po Zakonu o te- 
meljnih pravicah iz pokoj- 
ninskega in invalidskega zava- 
rovanja kot vse druge, ki so 
zavarovani po republiških ali 
pokrajinskih predpisih oziro- 
ma statutih in drugih samo- 
upravnih splošnih aktih skup- 
nosti pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja. 

VPIS PODATKOV LE NA 
TEMELJU JAVNIH 
LISTIN 

Matično evidenco, kakor 
predvideva Osnutek, vodijo sa- 
moupravne interesne skupno- 
sti pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja. Izjema ve- 
lja za delavce, zaposlene v se- 
kretariatih za notranje zadeve, 
kjer vodijo evidenco organi, v 
katerih ti delavci delajo. Pod- 
laga za vodenje evidence o teh 
delavcih pa je sporazum med 
organi in skupnostmi. 

Prijavo podatkov za vodenje 
evidence daje zavarovanec 
sam ali pa oseba, ki sicer ni 

zavarovanec, vendar mu je 
priznana pokojninska doba. Ta 
zakonska določba misli pred- 
vsem na kmete, gospodinje in 
druge. 

Zakonski osnutek posebej 
določala se lahko v prijave za 
vodenje matične evidence vpi- 
sujejo le podatki iz javnih listin 
oziroma z zakonom določenih 
evidenc. Podatki o delovni do- 
bi se vpisujejo na temelju de- 
lovnih knjižic ali ustreznih do- 
kumentov. Podatki o zavaro- 
vancih (udeleženec NOB, de- 
lovni invalid, vojaški invalid), ki 
vplivajo na pridobitev pravice 
iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja pa se vpisu- 
jejo na temelju odločb, v kate- 
rih so bile te lastnosti zavaro- 
vancev ugotovljene. 

Osebni dohodek, ki je pod- 
laga za določanje pokojninske 
osnove, in zavarovalna doba, 
ustvarjena oziroma dopol- 
njena v prejšnjem koledar- 
skem letu, se vpišeta v matično 
evidenco po prijavah, ki jih vla- 
gajo zavezanci za vplačevanje 
prispevka in samoupravne in- 
teresne skupnosti pokoj- 
ninskega in invalidskega ozi- 
roma zdravstvenega zavarova- 
nja. Predvideno je, da se v evi- 
denco vpišejo le končno ugo- 
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tovljeni podatki o osebnem 
dohodku in zavarovalni dobi. 

Zakonski osnutek omenja 
tudi vsa pravna sredstva, ki se 
jih lahko posluži zavarovanec, 
če meni, da podatki, vneseni v 
prijavo podatkov za vpis v ma- 
tično evidenco, niso točni. Nji- 
hov vpis v matično evidenco je 
namreč možen šele takrat, ko 
se zavarovanec strinja z nave- 
denimi podatki oziroma takrat, 
ko je izčrpal vsa pravna sred- 
stva za ugotovitev točnosti po- 
datkov. 

Skupnost sama prav tako 
lahko preverja točnost vseh 
teh podatkov. Zaradi tega 
Osnutka zakona natančno do- 
loča postopek in medsebojna 
razmerja skupnosti, ki je ugo- 
tovila netočnost podatkov, ter 
organizacije, ki je posredovala 
te netočne podatke. 

Določbe besedila Osnutka 

naštevajo vse podatke, kakor 
tudi njihove eventuelne spre- 
membe, ki se vpisujejo v evi- 
denco o zavarovancih, užival- 
cih pokojnin in denarnih nado- 
mestil. 

VPIS DRUGIH 
PODATKOVV 
MATIČNO EVIDENCO 

Skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja ne 
smejo nalagati obveznosti za- 
vezancem za plačevanje pri- 
spevkov, da zagotovijo tudi 
druge podatke za matično evi- 
denco, razen tistih, ki jih Za- 
kon določa. Toda, ker podatke 
za matično evidenco za užival- 
ce pokojnin in denarnega na- 
domestila za telesno okvaro 

zagotavljajo same skupnosti 
pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, ki tudi vodijo ma- 
tično evidenco. Osnutek pre- 
dvideva, da lahko vpisujejo v 
matično evidenco tudi druge 
podatke poleg tistih, ki jih pre- 
dvideva zvezni zakon. 

Kar zadeva obveznosti skup- 
nosti do zavarovancev, je pre- 
dvideno, da dajejo vsa obvesti- 
la o podatkih iz matične evi- 
dence, ki so pomembni za ure- 
sničitev pravic iz pokojninske- 
ga in invalidskega zavarova- 
nja. Če gre za dajanje podat- 
kov o drugih pravicah, lahko 
skupnost predpiše pogoje in 
primere, v katerih bo dajala ta- 
ka potrdila 

Določbe Zakona razčlenju- 
jejo tudi postopek ob preselitvi 
zavarovanca z območja ene na 
območje druge skupnosti. Za- 
hteva, da mora skupnost, pri 

kateri so ti podatki registrirani, 
poslati podatke skupnosti, na 
katere območje se zavarova- 
nec preselil in pri kateri je vlo- 
žil prijavo za vpis podatkov v 
matično evidenco. Skupnost 
na novem območju, kamor se 
je preselil zavarovanec, mora 
te podatke registrirati in jih tu- 
di voditi v matični evidenci. 

Na koncu zakonskega 
osnutka je predvideno, da se 
lahko v matično evidenco vpi- 
sujejo tudi podatki, ki se nana- 
šajo na dobo, ki so jo ustvarili 
naši delavci med delom v tujini 
pri tujem delodajalcu. Tako je 
omogočeno, da naši delavci, 
ob uveljavljanju pravice do po- 
kojnine, lahko dokazujejo tudi 
dobo, dopolnjeno v tujini. To 
je bilo doslej pogostokrat ote- 
ženo zaradi tega, ker so zava- 
rovanci izgubili potrdila iz tuji- 
ne, ki so jih hranili sami. 

Povečanje vloge Jugoslavije v 

Mednarodni banki za obnovo in razvoj 

• Dodatna vloga Jugoslavije v selektivno povečanje kapitala Mednarodne banke za 
obnovo in razvoj znaša 72 milijonov dinarjev. 
• Širše možnosti za povezovanje Jugoslavije s tržišči dežel v razvoju. 

Za dodatno vlogo Jugoslavi- 
je v selektivno povečanje kapi- 
tala Mednarodne banke za ob- 
novo in razvoj bo v proračunu 
federacije zagotovljenih 71,8 
milijonov dinaev. Ta sredstva 
bodo zagotovljena v proraču- 
nih federacije za leti 1979 in 
1980, in sicer po 35,9 milijona 
dinarjev vsako leto. 

To je temeljna značilnost 
določb Osnutka zakona za za- 
gotovitev sredstev federacije 
za dodatno vlogo SFRJ v se- 
lektivno povečanje kapitala 
Mednarodne banke za obnovo 
in razvoj (AS 628). Osnutek za- 
kona je Zvezni izvršni svet po- 
slal Skupščini SFRJ. Za spre- 
jetje tega zakonskega pred- 
pisa je pristojen Zbor republik 
in pokrajin. 

Zakonski osnutek prav tako 
podrobno določa, da bodo ta 
proračunska sredstva federa- 
cije izdvojena na poseben ra- 
čun v Narodni banki Jugoslavi- 
je . Na zahtevo Mednarodne 
banke za obnovo in razvoj se 

bodo lahko uporabljala v devi- 
zah, namenjenih za ohranitev 
likvidnosti v mednarodnih pla- 
čilih, v breme tekočih deviznih 
rezerv, s katerimi razpolaga 
Narodna banka Jugoslavije 

INTERES 
JUGOSLAVIJE ZA 
DELOVANJE BANKE 

Jugoslavija je članica Me- 
dnarodne banke za obnovo in 
razvoj vse od njene usta- 
novitve 1944. leta. Od tedaj do 
danes je delovanje te me- 
dnarodne institucije, ki zdru- 
žuje 129 držav članic, več- 
stransko vplivalo na razvoj na- 
še države. 

V povojnem obdobju je bila 
Banka posamično največji tuji 
vir kvalitetnih sredstev za dol- 
goročno financiranje go- 
spodarskega razvoja Jugo- 
slavije. V tem obdobju je in- 
stitucija, ki ima status speciali- 
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zirane agencije Združenih na- 
rodov, odobrila Jugoslaviji 45 
posojil v skupnem znesku 1,7 
milijarde dolarjev. V glavnem 
so bila ta sredstva namenjena 
za financiranje infrastruktur- 
nih projektov. 

Do pomembne razširitve so- 
delovanja z Mednarodno ban- 
ko je prišlo v zadnjih letih. Naj- 
bolj nazorno to prikazuje po- 
datek, da je Jugoslavija dose- 
gla letno poprečno okoli 15 
dolarjev posojila na posamez- 
nega prebivalca letno. To pa je 
znatno več kot znaša popreč- 
na višina posojil Banke drugim 
državam v razvoju. 

S povečanjem svojega an- 
gažiranja pri financiranju pro- 
jektov v deželah v razvoju, je 
Banka morala pred časom po- 
večati tudi svoj kapital, ki se 
deloma povečuje tudi s sred- 
stvi držav članic. Ker se sred- 
stva iz bančnih posojil zaradi 
odobravanja posojil na dolge 
roke (med 15 in 18 leti) ra- 
zmeroma počasi obnavljajo, je 
bila Banka prisiljena sprožiti 
akcijo za povečanje svojega 
kapitala. Če tega ne bi storila, 
bi po letu 1980 ne mogla več 
dajati novih posojil. 

Predlagano selektivno pove- 
čanje kapitala znaša 8,5 mili- 

jarde dolarjev. Označeno je 
kot selektivno, saj zadeva sa- 
mo tiste države članice, ki so 
sprejele povečanje svojih kvot 
v Mednarodnem monetarnem 
skladu. To je v skladu z banč- 
no politiko, saj dovoljuje člani- 
cam vpis kapitala največ do 
ravni njihove kvote v Skladu. 
Omenjeno povečanje naj bi 
Banki omogočilo, da (ob dolo- 
čenem nominalnem poveča- 
nju, ki bi pokrilo inflacijo) 
ohrani sedanjo raven realnega 
vlaganja v razvoj svojih manj 
razvitih članic. Največji znesek 
bodo morale Banki plačati ra- 
zvite dežele ter skupina držav- 
izvoznic nafte. 

VIŠINA 
JUGOSLOVANSKE 
VLOGE 

Po sprejetju Resolucije o se- 
lektivnem povečanju kapitala 
Mednarodne banke za obnovo 
in razvoj se jugoslovanski de- 
lež v Banki povečuje od 142 na 
182 milijonov dolarjev. 

Od dodatne vloge, ki znaša 
40 milijonov dolarjev, bo de- 
jansko vplačanih samo 10 od- 
stotkov (4 milijone dolarjev ali 
71,8 milijona dinarjev). Preo- 
stalih 90 odstotkov sredstev 
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(36 milijonov dolarjev) pa se ne 
vplača, temveč samo zabeleži 
v evidenci o vpisanem kapitalu 
držav članic, ki jo vodi Banka. 

Vpis jugoslovanske vloge ne 
bo bistveno vplival na poveča- 

nje kapitala Banke Bo pa zelo 
pomemben za uresničitev do- 
govorjenega obsega sodelova- 
nja Jugoslavije z Banko v pri- 
hodnjem obdobju. Pričakuje- 
mo namreč lahko, da bo Ban- 

ka do 1981. leta odobrila Jugo- 
slaviji za približno milijardo 
dolarjev posojil. Porabiti naj bi 
jih predvsem za vlaganja v go- 
spodarsko manj razvite repu- 
blike in SAP Kosovo. 

Mimo tega se s selektivnim 
povečanjem kapitala Banke 
odpirajo domačemu go- 
spodarstvu še večje možnosti 
za povezovanje s tržišči dežel v 
razvoju. 

Olajšano bo uresničevanje pravic iz 

pogodb o blagovni menjavi s tujino 

9 Konvencija določa enoten štiriletni zastaralni rok za terjatve iz pogodb o me- 
dnarodni prodaji blaga. 

Številni problemi, ki nastaja- 
jo zaradi zastaranja terjatev v 
okviru mednarodne prodaje 
blaga so spodbudili pripravo 
posebne konvencije. V okviru 
Konference Združenih naro- 
dov je bila 1974. leta sprejeta 
Konvencija o zastaranju na po- 
dročju mednarodne prodaje 
blaga. V njej so določeni enot- 
ni zastaralni roki za terjatve iz 
pogodb o mednarodni prodaji 
blaga. 

Jugoslavija je zaradi razvite 
blagovne menjave s tujino še 
posebej zainteresirana za upo- 
rabo določb te Konvencije. Za- 
to je Zvezni izvršni svet poslal 
Skupščini SFRJ v obravnavo in 
sprejem Predlog zakona o rati- 
fikaciji Konvencije o zastara- 
nju na področju mednarodne 
prodaje blaga (AS 21). Predlog 
bodo na eni prihodnjih sej 
preučili delegati v Zveznem 
zboru. 

Značilnost razvoja ekonom- 
skih stikov Jugoslavije s tujino 
oziroma s 120 državami sveta, 
s katerimi danes na gospodar- 
skem področju sodeluje naša 
država, je tudi povečanje ob- 
sega blagovne menjave z ra- 
zličnimi oblikami gospodar- 
skega sodelovanja. V njego- 
vem okviru številne organiza- 

cije združenega dela in druge 
samoupravne skupnosti skle- 
pajo pogodbe z organizacijami 
iz drugih dežel. Glede na ra- 
zličnost pravnih sistemov pri- 
haja do težav pri uresničeva- 
nju pravic iz sklenjenih po- 
godb, še posebej takrat, ko gre 
za zastaranje terjatev. 

Jugoslavija ima zelo razvite 
trgovinske stike prav s tistimi 
državami, ki so že sprožile po- 
stopek za ratifikacijo Kon- 
vencije (to so na primer: 
SSSR, Poljska, Madžarska, 
ČSSR in DR Nemčija). Ratifi- 
kacija konvencije bo prinesla 
mnoge praktične ugodnosti. 

POGODBA O PRODAJI 
BLAGA IMA 
MEDNARODNI POMEN 

Konvencija določa pogoje in 
časovno obdobje, ko kupec in 
prodajalec ne smeta več upo- 

rabljati pogodbo o mednaro- 
dni prodaji blaga. To časovno 
obdobje je označeno kot »rok 
zastaranja«. Traja pa štiri leta. 
Pogodba o prodaji telesnih 
premičnih stvari ima mednaro- 
dni pomen, če imata v času 
njene sklenitve kupec in pro- 
dajalec svoja sedeža v raznih 
državah, v izjemnih primerih, 
če imata sedež v več kot eni 
državi, če nimata sedeža in 
podobno. 

Določbe Konvencije pravijo, 
da se njeno besedilo uporablja 
ne glede na pravo, ki bi se 
uporabljalo na temelju pravil 
mednarodnega zasebnega 
prava. Konvencija se ne bo 
uporabljala, če so stranke 
izrecno izključile njeno upora- 
bo ali, če gre za blago, ki je 
kupljeno za osebno in družin- 
sko uporabo oziroma za potre- 
be gospodinjstva. Prav tako 
njene določbe ne bodo veljale, 
če gre za prodajo na javni 
dražbi in prodajo v izvršilnem 
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postopku s strani sodnih or- 
ganov. Podobno določila Kon- 
vencije ne veljajo za prodajo 
vrednostnih papirjev, ladij, le- 
tal in električne energije. 

Določbe Konvencije ne za- 
devajo in se zato ne uporab- 
ljajo za pravice, ki temelje na: 
telesnih poškodbah ali smrti 
katerekoli osebe, nuklearni 
škodi, ki jo je povzročila pro- 
dana stvar, privilegiju, hipoteki 
ali drugih sredstvih zavarova- 
nja na premoženju, sodbi ali 
arbitražni odločitvi, sprejeti po 
začetku postopka, transirani 
menici, čeku ali lastni menici. 

Konvencija se ne bo uporab- 
ljala niti, kadar bo šlo za po- 
godbe, ki v pretežni meri zave- 
zujejo prodajalca k izpolnitvi 
določenega dejanja ali stori- 
tve. 

Zastaralni rok bo po določ- 
bah Konvencije prenehal teči, 
ko bo upnik sprožil sodni po- 
stopek proti dolžniku ali spo- 
ročil svojo zahtevo, da dobi 
dolžnikovo priznanje ali iz- 
polnitev. Splošni zastaralni rok 
traja 10 let. Po določbah Kon- 
vencije se iztek tega roka upo- 
števa v vsakem postopku samo 
na predlog zainteresirane 
stranke. To velja tako za glavni 
dolg kot za plačilo obresti na 
ta dolg. 

Uresničena visoka stopnja materialne in 

socialne varnosti borcev in vojaških 

invalidov   

© Izboljšan je materialni položaj posameznih kategorij borcev. 
• Varstvo borcev in invalidov uživa okrog 800.000 oseb. 
• Republike in pokrajini so uvedle nove oblike varstva borcev in jnvalidov. 
0 Še vedno niso ustvarjeni pogoji, da bi se borci lahko posluževali vseh oblik 
zdravstvenega varstva. 

V preteklem štiriletnem ob- predovalo. Ena bistvenih ka- Ijanje tega varstva in dopol- 
dobju je varstvo borcev in in- rakteristik sistema temeljnih nilnega varstva borcev, voja- 
validov v naši državi zelo na- pravic je še naprej podružb- ških invalidov in družin padlih 

borcev s predpisi republik in 
pokrajin, občin, organizacij, 
združenega dela in samo- 
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upravnih interesnih skupnosti. 
To je med drugim podčrtano 

v Informaciji o rezultatih pri iz- 
polnjevanju in izvajanju si- 
stema temeljnih pravic borcev, 
vojaških invalidov in družin 
padlih borcev s predlogi za 
urejanje odprtih vprašanj, ki jo 
je Zvezni izvršni svet poslal 
Skupščini SFRJ. Informacijo je 
pripravil Zvezni komite za 
vprašanja borcev in vojaških 
invalidov. 

BOLJŠA MATERIALNA 
UREDITEV 

Po usklajevanju vseh pred- 
pisov s tega področja z določ- 
bami Ustave SFRJ, je rečeno v 
Informaciji, so. bile oprede- 
ljene temeljne pravice borcev, 
vojaških invalidov ter družin 
padlih borcev, natančneje je 
bil določen njihov obseg ter 
razmejena pristojnost med re- 
publikami in pokrajinama ter 
drugimi družbenopolitičnimi 
skupnostmi. Poleg tega so bo- 
lje rešena materialna vpraša- 
nja težkih invalidov, upravi- 
čencev do družinske invali- 
dnine, ki sami skrbijo zase, 
slepih invalidov, kot tudi tistih, 
ki stanujejo v tujini. 

Prav tako so se povečali me- 
sečni prejemki upravičencev 
tega varstva, vključujoč doda- 
tek za borce, za 6 odstotkov se 
je povečala varstvena pokoj- 
nina borcev, zagotovljeno je 
popolno zdravstveno varstvo 
invalidov-kmetov. Uvedene so 
nove oblike zdravstvenega 
varstva kot je nuđenje patro- 
nažnih storitev, nega na domu 
in opravljanje občasnih si- 
stematičnih pregledov. 

Republike in pokrajini so 
precej povečale tako imenova- 
no dopolnilno varstvo s tem, 
da je bil razširjen krog njenih 
uporabnikov, uvedene so bile 
nove kategorije uživalcev te- 
meljnih pravic in nove oblike 
varstva. Tako je omogočeno 
zdravstveno varstvo vseh bor- 
cev ne glede na čas, ko so 
vstopili v NOV. Zagotovljena je 
dodatna gmotna oskrba za do- 
ločene kategorije udeležencev 
NOV, ki so že bili upravičenci 
temeljnih pravic in pokoj- 
ninskega zavarovanja. Uveden 
je tudi sistem obvezne valori- 
zacije denarnih prejemkov, ki 
se zagotavljajo prek dopol- 
nilnega varstva. S tem je ure- 
sničena visoka stopnja mate- 
rialne in socialne varnosti bor- 
cev in vojaških invalidov. 

UREJANJE TEMELJNIH 
PRAVIC NA ENOTEN 
NAČIN 

Pri izpopolnjevanju in ra- 
zvoju sistema varstva borcev 
in invalidov je bila dosežena 
visoka stopnja sodelovanja 
med republikami in pokrajina- 
ma, tako glede uresničevanja 
enotnosti tega varstva, kot tudi 
zaradi zagotovitve sredstev za 
realizacijo. Poleg tega je bilo 
doseženo tudi vsestransko so- 
delovanje z ZZB NOV in dru- 
gimi družbenimi subjekti, ki 
sodelujejo pri oblikovanju tega 
sistema. 

K zboljšanju tega varstva je 
prispevala tudi krepitev služb, 
ki se ukvarjajo z uporabo pred- 
pisov s tega področja od ob- 
čine do federacije, zlasti pa se- 
stava in delovne metode Zvez- 
nega komiteja za vprašanja 
borcev in vojaških invalidov in 
Zveze skupnosti pokojninske- 
ga in invalidskega zavarovanja 
Jugoslavije. 
V okviru sistema temeljnih 
pravic borcev in vojaških in- 
validov to varstvo uživa okrog 
800.000 oseb. Od tega je pri- 
bližno 260.000 osebnih in dru- 
žinskih invalidov, 370.000 uži- 
valcev pokojninskih prejem- 
kov in 22.000 imetnikov »Pa- 
rtizanske spomenice 1941«. V 
proračunu federacije je za rea- 
lizacijo teh pravic v letu 1978 
predvideno 11,9 milijarde di- 
narjev. 

PROBLEMI UŽIVALCEV 
POKOJNIN 

Glede na starostno strukturo 
borcev, .ki so v delovnem ra- 
zmerju, je pričakovati, da bo 
največje število borcev, zlasti 
tistih, ki so v NOV stopili pred 
9. septembrom 1943, v na- 
slednjih nekaj letih uveljavilo 
pravico do pokojnine. Njihovi 
problemi so identični s pro- 
blemi drugih uživalcev pokoj- 
nin - vrednotenje minulega 
dela, določanje pokojninske 
osnove, razlike med starimi in 
novimi pokojninami. 

Čeprav so ti problemi skup- 
ni, se izraziteje manifestirajo 
pri borcih, ki so bili upokojeni 
relativno mladi, ker njihove 
pokojnine niso bile valorizira- 
ne na ustrezen način. O tem 
najbolje govori podatek, da je 
od več kot 170.000 borcev pri- 
bližno 120.000 uživalcev tako 
imenovane varstvene pokoj- 
nine, ki je lani znašala 3185 

dinarjev. Poleg tega več kot 
7000 upokojenih imetnikov 
»Partizanske spomenice« prav 
tako uživa varstveno pokoj- 
nino. 

Upoštevajoč sedanji položaj 
borcev, kot tudi to, da nov po- 
kojninski sistem ne bo sprejet 
tako kmalu, so- pričele repu- 
blike in pokrajini s svojimi 
predpisi reševati vprašanja teh 
pokojnin. Tako je na primer v 
nekaterih od njih povečana 
osnova za pokojnine za imet- 
nike »Partizanske spomeni- 
ce«. V SR Srbiji je povečana 
zagotovljena osnova za imet- 
nike »Spomenice« ter za dolo- 
čeno kategorijo borcev pred 9. 
IX. 1943, ki so bili na določenih 
funkcijah v vojni in po vojni. 
Tudi v ostalih republikah in 
pokrajinah potekajo priprave, 
da se na podoben način rešijo 
vprašanja. 
V dosedanjih razpravah o ra- 
zvoju pokojninskega in in- 
validskega sistema je splošno 
stališče, da morajo biti temelj- 
ne pravice borcev urejene na 
enoten način. 

PRAVICA DO 
ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA 
S področja temeljnih pravic 
borcev, kot je rečeno v Infor- 
maciji, so najpomembnejša 
vprašanja v zvezi z uveljavlja- 
njem pravic do zdravstvenega 
varstva. Čeprav so zagotov- 
ljena potrebna sredstva, še ve- 
dno niso ustvarjeni zadovoljivi 
pogoji za popolno uživanje te- 
ga varstva. Zaradi nezadovo- 
ljive organiziranosti zdravstva 
veliko število borcev tega var- 
stva ne uporablja pravočasno. 
Razen tega še vedno ni na 
smotrn način rešeno vprašanje 
zdravstvenega varstva tistih 
uživalcev temeljnih pravic, ki 
so izven delovnega razmerja 
ali niso uživalci pokojnin. Zato 
bi pri nadaljnjem razvoju var- 
stva borcev morali računati tu- 
di na to kategorijo borcev, ker 
je njihovo zdravstveno stanje 
vse težje. 

V Informaciji je rečeno, da 
se vse bolj pojavljajo problemi 
pri uveljavljanju varstva borcev 
in invalidov tudi zaradi drugih 
okoliščin, kot so starost in sa- 
mohranilnost. Prav tako se po- 
javljajo problemi zaradi pre- 
malo natančnih posameznih 
zakonskih določb, kar ustvarja 
zmedo in različno uporabo. 

SPORNA IN 
NEUREJENA 
VPRAŠANJA 
Pri realizaciji ustavne zakon- 
ske obveznosti federacije gle- 
de spremljanja uporabe pred- 
pisov s področja temeljnih 

pravic ter njihovega financira- 
nja še vedno nismo našli naj- 
boljših rešitev za realizacijo 
teh obveznosti. Še naprej so 
problemi v zvezi z evidenco 
uživalcev temeljnih pravic, če- 
prav je bil glede tega sprejet 
poseben zakon, ter problemi 
namenske in racionalne pora- 
be sredstev in izenačevanja 
meril glede določanja temelj- 
nih pravic. 

Ugotovljeno je da obstajajo 
nekatera sporna vprašanja, ki 
niso urejena z določbami Za- 
kona o vojaških invalidih. S 
tem predpisom, na primer, ni- 
so urejeni pogoji, pod katerimi 
se pridobi lastnost vojaškega 
invalida na podlagi bolezni, 
zadobljene v NOB. To je bilo 
predpisano v navodilu o ugo- 
tavljanju vojaške invalidnosti, 
po katerem se je lahko prido- 
bila lastnost vojaškega invali- 
da samo na podlagi pismenih 
dokazov iz časa vojne ali v 
dveh letih po koncu vojne. To 
pomeni, da si lastnosti voja- 

"škega invalida na podlagi bo- 
lezni ni bilo mogoče pridobiti 
na podlagi prič. Zaradi tega je 
bil sprožen postopek pri 
Ustavnem sodišču Jugoslavije, 
ki je sprejel sklep, da se lahko 
zahteva sprememba takšnih 
zahtev. Ob tem vprašanju je 
Zvezni komite za vprašanja 
borcev in vojaških invalidov 
sprejel stališče, da je treba v 
zakonu predpisati, da se bole- 
zen zadobljena v NOB, ugotav- 
lja na podlagi pismenih medi- 
cinskih dokazov. 

Prav tako je bilo ugotov- 
ljeno, da ni predpisano v kate- 
rem roku družinski člani lahko 
uveljavijo pravice, predpisane 
v zakonu, če vojak zboli pri 
opravljanju obvezne vojaške 
službe ali umre po tem, ko je 
odpuščen iz oboroženih sil. 
Prevladuje mnenje, da je treba 
to vprašanje urediti v zakonu 
tako, da se lahko uveljavi pra- 
vica v petih letih od. dneva 
smrti vojaka, s tem, da daje 
dovoljenje, da se vzame za- 
hteva v postopek, republiški ali 
pokrajinski pristojni organ. 

Po oceni Komiteja bi moral 
dobiti invalid I. skupine s hudi- 
mi telesnimi poškodbami mo- 
torno vozilo nepovratno vsakih 
sedem let, brez pravic do zava- 
rovanja in povračila pavšalnih 
stroškov in ne tako kot sedaj, 
samo v uporabo. 

Ta zvezni organ je prav tako 
mnenja, da se pri pridobivanju 
pravic, zaradi zadobljenih ran 
ali poškodb, ki so pustile sle- 
dove, pojem »vidni sledovi« 
različno obravnava. Treba bi 
bilo točno določiti, kaj se pod 
tem razume. 

Prav tako je prevladalo mne- 
nje, da je treba z zakonom do-' 
ločiti, da imajo pravico za po- 
novno dokazovanje vojaške in- 
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validnosti ne samo vojni, am- 
pak tudi mirovni invalidi, če je 
nesposobnost pod 20, oziroma 
60 odstotki. 

Razen tega je bilo podčrta- 
no, da je treba nekatere zakon- 
ske določbe poenostaviti in ta- 
ko olajšati uživalcem uve- 
ljavljanja posameznih pravic, 
kot so tukaj nega in pomoč, 
ortopedski dodatek, pravica 
do motornega vozila in do 
ortopedskega pripomočka, 
zdraviliško-klimatsko zdrav- 
ljenje ter glede plačevanja 
stroškov v zvezi s pridobiva- 
njem specialističnih in drugih 
izvidov. 

ZAKONITOST PORABE 
SREDSTEV 

V Informaciji je prav tako re- 
čeno, da je Proračunska inš- 
pekcija Zveznega sekretariata 
za finance opravila pregled v 
več občinah glede porabe 
sredstev, zagotovljenih v pro- 
računu federacije za temeljne 
pravice borcev in vojaških in- 
validov. Inšpekcija je dala do- 
ločene pripombe glede iz- 
plačila za delo zdravniških ko- 
misij in invalidskih prejemkov, 
provizij in manipulativnih stro- 
škov SDK, s tem, da je menila, 
da so nezakonita in da bi ti 
stroški morali obremeniti sred- 
stva proračunov občinskih 
skupščin. 

Ob teh pripombah Komite 
navaja, da se invalidski pre- 
jemki izplačujejo iz proračuna 
federacije od leta 1946 in pred- 
laga, da se v Zakonu o vojaških 
invalidih posebej predpiše, da 
se sredstva za izpolnjevanje 
temeljnih pravic zagotovijo kot 
namenska sredstva v proraču- 
nu federacije. Sem sodijo tudi 
izplačila za delo zdravniških 
komisij, kot tudi druga izplači- 
la, ki imajo značaj socialnih 
prejemkov ali pokojnin, stroški 
provizije in manipulativni stro- 
ški SDK. 

Prav tako je v Informaciji 
predloženo, da se dajo zakon- 
ska pooblastila Zveznemu ko- 
miteju za vprašanja borcev in 
vojaških invalidov ter pri- 
stojnim republiškim in pokra- 
jinskim organom, ki opravljajo 
kontrolo porabe teh sredstev, 
za sprejemanje določenih 
ukrepov v primeru, če se ugo- 
tovi, da se le-ta nezakonito 
trosijo. 

NADALJNJI 
NAPREDEK VARSTVA 
BORCEV IN INVALIDOV 

Pri nadaljnjem izvajanju 
predpisov s področja varstva 
borcev in vojaških invalidov se 
bo Komite lotil vseh predpisov 
s katerimi se urejajo temeljne 
pravice borcev, vojaških invali- 
dov in družin padlih borcev in 

pripravil predloge ukrepov ozi- 
roma spremembe in dopol- 
nitve, da bi sedanje nejasnosti 
in in nepravilnosti odpravili. 
Prav tako bo preizkusil tudi 
določene sklepe v postopku za 
izpolnjevanje temeljnih pravic, 
posebno pri uporabi zdrav- 
stvenega varstva in ortoped- 
skih pripomočkov, kot tudi 
vloge zdravniških komisij v 
zvezi z odobravanjem zdravili- 
ško-klimatskega zdravljenja. 

Posebna pozornost bo po- 
svečena vsestranski razpravi o 
načinu izpolnjevanja temeljnih 
pravic v občinskih upravnih 
organih, da bi bila zagotov- 
ljena racionalna poraba sred- 
stev, ki so namenjena za var- 
stvo borcev in invalidov. Prav 
tako bo proučena možnost o 
vključevanju samoupravnih in- 
teresnih skupnosti zdrav- 
stvenega zavarovanja in zdrav- 
stva pri uveljavljanju tega var- 
stva s čemer bi se izboljšal po- 
ložaj uživalcev posameznih 
pravic. 

Komite bo razpravljal o 
vzpostavljenih razmerjih v pre- 
jemkih vojaških invalidov in 
upravičencev družinske invali- 
dnine ter predlagal potrebne 
ukrepe. 

Po sklepu Komiteja na pod- 
lagi rezultatov dobljenih zzna- 
stveno-raziskovalnim delom o 
vplivu starosti in posledic voj- 
ne na zdravstveni, materialni 
in socialni položaj udeležen- 

cev NOV je treba sprejeti stali- 
šča in predlagati ukrepe zaradi 
nadaljnjega napredka varstva 
borcev in invalidov. 

Za izpolnjevanje temeljnih 
pravic borcev, vojaških invali- 
dov in družin padlih borcev, 
posebej zdravstvenega var- 
stva, je po oceni Komiteja po- 
sebnega pomena delo pri- 
stojnih občinskih upravnih or- 
ganov in pristojnih služb sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti. Zato bodo morali z ra- 
zličnimi ukrepi prispevati k na- 
daljnji kadrovski, materialni in 
strokovni krepitvi. 

Pravočasno obveščanje bor- 
cev in vojaških invalidov, or- 
ganizacij ZZB NOV in drugih 
organov in organizacij, ki 
skrbijo o pravicah upravičen- 
cev varstva borcev in invali- 
dov, je bistven dejavnik za ure- 
sničevanje njihovih pravic in 
Komite meni, da bi za oprav- 
ljanje takšne dejavnosti morali 
usposobiti pristojen občinski 
organ. 

Ko je Zvezni izvršni svet 
sprejel to Informacijo je ugoto- 
vil, da so izpolnjeni zadovoljivi 
rezultati na področju izgradnje 
in izvajanja sistema temeljnih 
pravic borcev, vojaških invali- 
dov in družin padlih borcev. 
Prav tako je sklenil, da naj 
Zvezni komite za vprašanja 
borcev in vojaških invalidov 
nadaljuje svojo aktivnost na 
tem področju. 

Sistemska kontrola uporabe družbenih 

sredstev 

• Za potrebe organizacij združenega dela, njihovih asociacij, organov družbenopo- 
litičnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij je Služba družbenega knjigovod- 
stva lani izdelala nad 10.000 informacij in analiz. 
O Zaradi preprečevanja nezakonitosti je Služba sprejela blizu 6000 sklepov in 
vložila 971 kaznivih prijav. 
• Konec lanskega leta je bilo v Službi družbenega knjigovodstva v naši državi 
zaposlenih 21.166 delavcev, kar je za 1054 več kot konec leta 1976. 

organizacijah. Preventivno de- Službe v novih pogojih in 
lovanje na uporabnike druž- zboljševanjem sedanjih metod 
benih sredstev, da se onemo- in tehnike je napredovalo delo 
gočijo kršitve predpisov in zlo- Službe. V ta namen so bili stor- 
rabe pri razpolaganju z druž- jeni napori za zboljšanje in ra- 
benimi sredstvi, je bila ena po- cionalizacijo posameznih evi- 
membnih aktivnosti SDK. To je dene za izpopolnitev obrazcev 
služba uresničila predvsem na plačilnega prometa. Izdelano 
ta način da je dajala uporab- je bilo prvo delovno gradivo o 
nikom družbenih sredstev možnosti zboljšanja načina 
strokovno pomoč (na instruk- plačevanja z uvajanjem obra- 
tivnih sestankih ali kako dru- čuna vrednostnih papirjev, 
nače) in pravočasno obveščala V celoti gledano, je rečeno v 
delavce in njihove organe Poročilu, je bil program dela 
upravljanja o nepravilnostih SDK za leto 1977 uspešno ure- 
nri poslovanju, ki bi utegnile sničen, predvsem če upo- 
biti vzrok za zlorabe. števamo, da je Služba opravila 

Z iskanjem novih metod in tudi precejšen del poslov, ki 
tehnike dela, ki naj bi bila pri- sicer noso bili planirani, pac 
lagojena opravljanju nalog pa jih je narekovala njihova ak- 
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Skupščini SFRJ je bilo po- 
slano poročilo o delu Službe 
družbenega knjigovodstva za 
leto 1977. Razprava o tem do- 
kumentu bo na eni prihodnjih 
sej Zveznega zbora. 

USPEŠNO URESNIČEN 
PROGRAM DELA 
V Poročilu je ugotovljeno, da 
je bila pri opravljanju zadev in 
nalog SDK v lanskem letu po- 
sebna pozornost posvečena 
izvajanju določb Zakona o 

združenem delu, posebno ti- 
stih, ki urejajo vprašanja iz de- 
lovnega področja Službe, kot 
so: ugotavljanje celotnega pri- 
hodka in dohodka, kazalci o 
poslovanju organizacij združe- 
nega dela, sistem žiro računov 
in podobno. 

Posebna pozornost je bila 
posvečena obveščanju delav- 
cev v temeljnih in drugih or- 
ganizacijah združenega dela 
in delovnim skupnostim, dele- 
gatov v delegatskih skup- 
ščinah in družbenopolitičnih 
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tualnost. Pomanjkljivosti pri 
opravljanju planiranih nalog in 
drugih zadev so bile pravoča- 
sno opažene in v glavnem 
uspešno odpravljene med le- 
tom. Izjemoma pa tega ne bi 
mogli reči za izpolnjevanje ro- 
kov pri zagotavljanju posa- 
meznih statističnih podatkov, 
zaradi precejšnjih sprememb, 
ki so med letom nastale v si- 
stemu evidenc (kreditno-mo- 
netarna statistika in druge), 

ZADEVE EVIDENCE IN 
STATISTIKE 
V Poročilu je ugotovljeno, da 
so bile zadeve evidence in sta- 
tistike opravljene v precej tež- 
jih pogojih zaradi sprememb 
posameznih evidenc. Konec 
leta 1976 in v letu 1977 je prišlo 
do precejšnjih sprememb v 
strukturi podatkov ter glede 
števila uporabnikov družbenih 
sredstev, ki so zajeti v posa- 
meznih statističnih raziskavah. 

Z zakonom o knjigovodstvu 
je bila vpeljana obveznost vo- 
denja knjigovodstva in pred- 
laganja periodičnih obračunov 
in zaključnih računov Službi 
družbenega knjigovodstva za 
vse uporabnike družbenih 
sredstev. V skladu s tem so bili 
za dobo od januarja do sep- 
tembra 1977 predloženi prvi 
periodični obračuni za okrog 
3700 organov in organizacij 
družbenopolitičnih skupnosti 
in državnih organov in podatki 
za okrog 6800 samoupravnih 
skupnosti in skladov. Oprav- 
ljene so bile metodološke in 
organizacijske priprave za 
sprejem zaključnih računov za 
leto 1978 za okrog ,150.000 
uporabnikov družbenih sred- 
stev. 

Na ta način postajajo knjigo- 
vodske evidence uporabnikov 
družbenih sredstev in podatki 
iz periodičnih obračunov in 
zaključnih računov podlaga za 
zgraditev enotnega informacij- 
skega podsistema na vseh rav- 
neh združenega dela in širšjh 
samoupravnih struktur. 

Obdelanih je bilo 24.370 
zaključnih računov organizacij 
združenega dela iz gospodar- 
stva in 11.867 zaključnih raču- 
nov družbenih dejavnosti. 

Na podlagi posebnega stati- 
stičnega raziskovanja je Služ- 
ba spremljala pojave in ukrepe 
v postopku reševanja dolž- 
niško-upniških razmerij med 
uporabniki družbenih sred- 
stev, nadalje je spremljala za- 
gotavljanje sredstev in plačil 
za investicije za okrog 29.000 
objektov. 

V Poročilu je še poudarjeno, 
da so pogoste spremembe v 
evidencah in statistiki investi- 
cij in korenite spremembe v 
statistiki denarja in kreditov, 
povzročale posebne težave 
glede zbiranja, predvsem pa 
glede obdelave podatkov. 

INFORMATIVNO- 
ANALITIČNE ZADEVE 
Za potrebe organizacij združe- 
nega dela, njihovih asocialcij, 
organov družbenopolitičnih 
skupnosti in družbenopolitič- 
nih organizacij je SDK v letu 
1977 izdelala 10.126 informacij 
in analiz. Poleg tega, da so bile 
namenjene obveščanju, so bile 
tudi podlaga za izdajanje ukre- 
pov in predpisov za dinamizi- 
ranje gospodarske aktivnosti, 
izvajanje stabilizacijskih ukre- 
pov, omejitev porabe v določe- 
ne okvire in za izdajanje ukre- 
pov tekoče ekonomske poli- 
tike. 

Informacije SDK so zagotav- 
ljale vpogled v materialno sta- 
nje in ekonomsko-finančni po- 
ložaj organizacij združenega" 
dela, grupacij, panog in go- 
spodarskih področij, pogoje, 
pridobivanja dohodka, raz- 
porejanje dohodka, gibanje 
splošne, skupne, investicijske 
in osebne porabe, izločanje za 
razširitev in krepitev material- 
ne osnove združenega dela, 
ter vpogled v gibanje izgub, ki 
so jih izkazovale posamezne 
temeljne organizacije združe- 
nega dela na področju go- 
spodarstva in družbenih dejav- 
nosti ter drugi uporabniki 
družbenih sredstev. Razen te- 
ga so te informacije in analize 
omogočile redno spremljanje 
tudi drugih pojavov in pro- 
blemov v zvezi z likvidnostjo, 
predvsem glede zalog, dolž- 
niško-upniških razmerij, ne- 
plačane realizacije itd. 

Posebno pozornost je Služ- 
ba posvetila izdelavi informacij 
in analiz o stanju izgub po zak- 
ljučnem računu za leto 1978 
ter po periodičnih obračunih v 
letu 1977 kot tudi ugotavljanju 
in kvaliteti kritja teh izgub, kot 
tudi uresničevanju sanacijskih 
programov v organizacijah 
združenega dela, ki so imele 
izgube. Težišče teh analiz je 
bilo na ugotavljanju problema- 
tike izgub v tistih temeljnih or- 
ganizacijah združenega dela, 
ki so imele več kot 20 milijonov 
dinarjev izgube. 

ZADEVE KONTROLE 
Pri opravljanju zadev kontrole, 
je rečeno v Poročilu, je bila 

posebna pozornost posvečena 
preventivnemu delovanju, da 
bi bile onemogočene nezako- 
nitosti, nepravilnosti in bi se 
preprečile zlorabe pri uporabi 
družbenih sredstev. 

Posebna pozornost je bila 
posvečena kontroli pravilnosti 
podatkov v zaključnih računih 
in periodičnih obračunih, kot 
tudi drugim poročilom, ki jih 
Služba prejema od uporab- 
nikov družbenih sredstev. Ta- 
ko je bilo na primer uporab- 
nikom družbenih sredstev 
vrnjenih 434.000 nalogov, ki jih 
je bilo treba popraviti in us- 
kladiti s predpisi. Takšno vra- 
čanje nalogov zaradi for- 
malnih in vsebinskih po- 
manjkljivosti, kot je rečeno, ne 
samo, da preprečuje mogoče 
nepravilnosti in nezakonitosti, 
ampak 'deluje kot opozorilo 
uporabnikom družbenih sred- 
stev, da takšnih in podobnih 
nepravilnosti ne delajo več. 

Za odpravo s kontrolo ugo- 
tovljenih nezakonitosti je SDK 
v letu 1977 izdala 5669 odločb, 
na podlagi katerih je bilo iz- 
dano uporabnikom 42.461 na- 
logov za odpravo ugotovljenih 
nezakonitosti. Služba je vložila 
971 kazenskih ovadb za 1199 
kaznivih dejanj zoper 1522 
sumljivih oseb. Za ugotovljene 
gospodarske prestopke je 
Služba vložila 16.231 prijav. 
Prav tako je bilo vloženih 686 
za začetek prestopka o prekr- 
šku, dve zahtevi za ustavitev 
investicijske gradnje in 147 ža- 
litev za začetek sanacijskega 
postopka, prisilne poravnave 
in stečaja. 

Služba je v letu 1977, kot tu- 
di v prejšnjih letih, posebno 
pozornost posvetila sodelova- 
nju s samoupravno delavsko 
kontrolo. Med letom je poslala 
organom samoupravljanja 
3229 informacij in poročilo 
ugotovljenih nezakonitostih in 
nepravilnostih pri delu upo- 
rabnikov družbenih sredstev. 

ZADEVE 
EKONOMSKOFINANČNE 
REVIZIJE IN 
PLAČILNEGA 
PROMETA 
V Poročilu je ugotovljeno, da 
je SDK za poslovno leto 1977 
opravila popolno ekonomsko- 
finančno revizijo pri 17 OZD in 
2 bankah in delno ekonomsko- 
finančno revizijo pri 3 bankah 
ter vpogled v poslovanje pri 1 
OZD, o čemer so bila podana 
ustrezna poročila. 

V teh poročilih je SDK poda- 

la svoje mnenje o realnosti in 
objektivnosti zaključnega ra- 
čuna domačih organizacij v 
obliki, ki je bila razumljiva za 
tuje partnerje. Razen tega so 
bila izdelana posebna poročila 
za organe upravljanja v katerih 
so odelane ugotovljene napa- 
ke pri organiziranju interne 
kontrole in pri poslovanju or- 
ganizacije v celoti. 

V Poročilu je nato poudar- 
jena aktivnost SDK na področ- 
ju plačilnega prometa v letu 
1977, ki je bila usmerjena v 
sprotno in redno izvrševanje 
nalog uporabnikov družbenih 
sredstev, izpopolnjevanje ob- 
stoječih tehnično-tehnoloških 
rešitev, na uporabo obstoječih 
oblik in načinov plačevanja ter 
v raziskovanje možnosti za po- 
speševanje načina plačevanja 
zaradi učinkovitejše in racio- 
nalnejše uporabe razpolož- 
ljivih sredstev. 

Zaradi pospeševanja cir- 
kulacije sredstev in plačevanja 
so bili izdelani novi enotni in 
unificirani instrumenti - 
obrazci plačilnega prometa, 
katerih uporaba se je začela v 
letu 1978. Novi instrumenti naj 
bi omogočili učinkovitejše in 
kvalitetnejše opravljanje nalog 
uporabnikov družbenih sred- 
stev in zs zagotovili trajno hra- 
nitev dokumentacije plačil- 
nega prometa. 

ORGANIZACIJA SDK 
V Poročilu je ugotovljeno, da 
je konec leta 1977 bilo v SDK 
zaposlenih 21.166 delavcev, 
kar je za 1054 več kot konec 
leta 1976. Pomembno je, da je 
od novosprejetih delavcev 435 
z visoko in višjo izobrazbo, kar 
prispeva k še višji ravni stro- 
kovnosti zaposlenih. V prejš- 
njem letu so nadaljevali s pro- 
gramom avtomatizacije zadev 
Službe. Na avtomatsko ob- 
delavo je prešlo 56 od 107 or- 
ganiziranih enot. 
Posebej je govor o sodelova- 
nju'SDK z delegatskimi skup- 
ščinami in s pristojnimi organi 
pri pripravi in sprejemanju 
predpisov s področja Službe, 
kot tudi zelo uspešno sodelo- 
vanje z organi tožilstev, sod- 
stev, družbenimi pravobranilci 
samoupravljanja, organi za 
notranje zadeve, inšpekcijami 
in drugimi organi za varstvo 
zakonitosti. 

Na koncu je rečeno, da vse • 
težje naloge in zadeve nalaga- 
jo potrebo, da SDK posveti re- 
sno pozornost nadaljnjemu 
izboljšanju ravni strokovnosti 
zaposlenih in dopolnilnemu 
izobraževanju kadrov. 
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