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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 

Seja Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije 
je sklicana za ponedeljek, 17. 
julija 1978, seji Zbora združe- 
nega dela Skupščine SR Slo- 
venije in Zbora občin Skup- 
ščine SR Slovenije pa sta skli- 
cani za sredo, 19. julija 1978. 

Zbor združenega dela, zbor 
občin in družbenopolitični 
zbor bodo obravnavali: 

- predlog zakona o organu 
samoupravne delavske kon- 
trole (ESA 883); 

- predlog zakona o izvrše- 
vanju kazenskih sankcij (ESA 
947); 

- osnutek zakona o pravni 
pomoči (ESA 845); 

- predlog odloka o pripravi 
in sprejetju dolgoročnega pla- 
na SR Slovenije za obdobje od 
leta 1986 do leta 1995 oziroma 
za določena področja tudi do 
leta 2000 (ESA 53); 

- predlog odloka o določitvi 
števila sodnikov in sodnikov 
porotnikov višjih ssodišč v SR 
Sloveniji (ESA 51); 

- predlog odloka o določitvi 
števila namestnikov javnih to- 
žilcev pri višjih javnih tožilstvih 
v SR Sloveniji (ESA 30). 

Zbor združenega dela in 
zbor občin bosta obravnavala 
tudi: 

- predlog zakona o investi- 
cijskih vlaganjih SR Slovenije 
v graditev objektov in nabavo 
opreme v obdobju od leta 1978 
do 1982 (ESA 1005); 

- predlog zakona o ukrepih 
v živinoreji (ESA 798); 

- predlog za izdajo zakona 
o uskladitvi posameznih do- 
ločb republiških zakonov v 
zvezi z lokacijskimi postopki z 
osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona 
o revalorizaciji in amortizaciji 
stanovanjskih hiš in stanovanj 
v družbeni lastnini z osnutkom 
zakona (ESA 52); 

- predlog odloka o usta- 
noviteljstvu Veterinarskega za- 
voda Slovenije (ESA 45); 

- predlog odloka o potrditvi 
dogovora o izboljšanju varstva 

družinskih članov oseb, ki so v 
obvezni vojaški službi (ESA 
43); 

- odločbo Ustavnega sodi- 
šča SR Slovenije o ugotovitvi, 
da določbi drugega in tretjega 
odstavka 13. člena zakona o 
pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Ur. I. SRS, št. 
54/72 in 19/77) nista v skladu z 
ustavo SR Slovenije (ESA 54); 

- osnutek zakona o spre- 
membah zakona o določitvi 
skupnega zneska sredstev za 
financiranje programa investi- 
cijskih Vlaganj Zveznega se- 

kretariata za zunanje zadeve 
od leta 1976 do leta 1980 (ESA 
44). 

Zbor združenega dela bo 
obravnaval še: 

- osnutek zakona o združe- 
vanju organizacij združenega 
dela v splošna združenja in go- 
spodarske zbornice (ESA 
1072). 

Vsi trije zbori imajo na 
dnevnem redu seje še volitve 
in imenovanja ter predloge in 
vprašanja delegatov. 

SKLICANE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
sredo, 26. julija 1978. 

Vsi trije zbori bodo obrav- 
navali: 

- poročilo Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o 
izvajanju družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 
1976-1980 v letih 1976,1977 in 

1978 (ESA 64). 
Zbor združenega dela in 

Zbor občin bosta obrav- 
navala: 

- osnutek zakona o spre- 
membah zakona o skladu soli- 
darnosti z neuvrščenimi drža- 
vami in državami v razvoju 
(ESA 56); 

- zakon o sklepanju in 
izvrševanju mednarodnih po- 
godb (ESA 923). 

REPUBLIŠKI KOMITE ZA VPRAŠANJA BORCEV NOV IN VOJAŠKIH INVALIDOV 

INFORMACIJA 

o uresničevanju stališč Skupščine SR Slovenije in 

predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije o 

izvajanju in nadaljnjem urejanju sistema socialne var- 

nosti borcev NOV in drugih borcev ter vojaških invali- 

dov (ESA-61) - povzetek 

Informacija je sestavljena iz treh delov; 
- v uvodnem delu je podan krajši povzetek sklepov in 

stališč X. kongresa ZKJ in VII. kongresa ZZB NOV Jugoslavije 
iz leta 1974 in stališč Skupščine SR Sjovenije in predsedstva 
republiške konference SZDL Slovenije iz leta 1976, ki se 

nanašajo na urejanje socialne varnosti borcev in vojaških 
invalidov. V tem delu so tudi opisani ukrepi federacije v 
razdobju usklajevanja zveznih zakonov z ustavo s področja 
borčevsko-invalidskega varstva ter našteti predpisi in drugi 
dokumenti iz obdobja dela prve delegatske skupščine, s kate- 
rimi je SR Slovenija dopolnilno urejala to področje. 



- V drugem delu informacije so podrobneje obdelana po- 
samezna področja varstva borcev NOV in drugih borcev ter 
vojašikih invalidov in podan celovit prikaz te ureditve v SR 
Sloveniji v obravnavanem obdobju. 

- Zaključni del informacije vsebuje ugotovitve o realizaciji 
stališč Skupščine SR Slovenije in Republiške konference 
SZDL Slovenije ter krajši pregled stanja na področju socialne 
varnosti borcev NOV in vojaških invalidov. Ta del vsebuje tudi 
nekatere predloge za nadaljnje urejanje tega področja. 

a) Uvodni del: 
Informacija ima predvsem namen ugotoviti, v kolikšnem 

obsegu so bila uresničena stališča predsedstva Republiške 
konference SZDL Slovenije (sprejeta 24. marca 1976) in stali- 
šča Skupščine SR Slovenije o izvajanju in nadaljnjem urejanju 
socialne varnosti borcev NOV in drugih borcev ter vojaških 
invalidov (sprejeta 23. junija 1976 - Uradni list SRS št. 17- 
746/76) ter vzpodbuditi razpravo v novih delegatskih skup- 
ščinah in pri delegatih XI. kongresa ZKJ in VIII. kongresa ZZB 
NOV Jugoslavije o nadaljnjih ukrepih za dopolnjevanje in 
zboljšanje sistema socialne varnosti borcev NOV in drugih 
borcev ter vojaških invalidov. 

Glede na to, da je predložena informacija v razpravo v času, 
ko pričenjajo s 4-letnim mandatom nove delegatske skup- 
ščine in pred kongresi ZKJ in ZZB NOV Jugoslavije je pred- 
lagatelj njen obseg razširil na obdobje zadnjih štirih let. Zato 
vsebuje tudi podatke o uresničevanju sklepov X. kongresa 
Zveze komunistov Jugoslavije, VII. kongresa zveze združenj 
borcev NOV Jugoslavije o sistemu socialne varnosti borcev 
NOV in drugih borcev ter vojaških invalidov in družin padlih 
borcev ter o realizaciji stališč zveznega odbora Skupščine 
SFRJ o uresničevanju temeljnih pravic borcev NOV in voja- 
ških invalidov ter družin padlih borcev (z dne 18. maja 1975). 

Po sprejemu nove ustave SFRJ je bilo v Skupščini SFRJ 
opravljeno usklajevanje temeljne zakonodaje o pravicah bor- 
cev in vojaških invalidov z ustavo, ob tem pa so bile sprejete 
tudi nekatere dopolnitve, ki so pozitivno vplivale na socialni in 
ekonomski položaj borcev in vojaških invalidov: 

- za 6 odstotkov je bila povečana vsakoletna osnova za 
borčevski dodatek za zaposlene borce ter znaša v letu 1978 
mesečno 4.450,00 din; 

- za 6 odstotkov je bila povečana vsakoletna osnova za 
odmero zagotovljene pokojnine borcev NOV pred 9. 9. 1943 
oziroma do 13.10.1943, ki jo prejema cca 110.000 upokojenih 
borcev ter znaša v letu 1978 mesečno 3,782.50 din; 

- odprt je bil rok za priznanje posebne dobe v dvojnem 
trajanju s pričami, ter je od 31. 12. 1977 v SFRJ zaprosilo za 
izdajo ustreznega potrdila 69.505 oseb; 

- od 1. 1. 1978 je bila zvišana osebna in družinska invali- 
dnina za 19 odstotkov; 

- ugodneje je bil urejen materialni položaj vojaških invali- 
dov-samohranilcev; 

- vojaški invalidi NOV in upravičenci do družinske invali- 
dnine, ki živijo v zamejstvu so glede zravstvenega varstva in 
glede višine invalidskih prejemkov izenačeni z vojaškimi in- 
validi v SFRJ; 

- vojaški invalidi - kmetje oproščeni plačevanja prispevkov 
za zdravstveno varstvo; 

- sprejet je bil zakon o evidencah borcev, vojaških invali- 
dov in družin padlih borcev; 

- podpisan je bil dogovor o skupnih kriterijih pri uveljavlja- 
nju pravic borcev, vojaških invalidov in družin padlih in umrlih 
borcev, ki se urejajo s predpisi republik in avtonomnih pokra- 
jin; 

- v izdelavi je gerontološka raziskava socialno-zdrav- 
stvenega stanja borcev NOV in vojaških invalidov, v katero bo 
zajeto 14700 borcev NOV in vojaških invalidov v SFRJ, od tega 
1200 v SR Sloveniji; 

- v tem razdobju je bil tudi ustanovljen zvezni komite za 
vprašanja borcev in vojaških invalidov, ki je izdelal več analiz 
in informacij s tega področja ter s svojim delovanjem po- 
membno prispeval k zboljšanju socialne varnosti borcev in 
vojaških invalidov. 

V letu 1978 je v proračunu federacije predvidena poraba za 
temeljno borčevsko-invalidsko varstvo v višini 11.901,000.000 
din, kar je 14,85 odstotkov celotnega zveznega proračuna. 

Tudi v SR Sloveniji so sprejeti dokumenti in stališča začrtali 
nadaljnjo pot razvoja dopolnjevanja sistema socialne varnosti 
borcev NOV in vojaških invalidov v republiki. Poseben pouda- 

rek je bil dan tudi delovanju nekaterih samoupravnih intere- 
snih skupnosti s področja socialnega varstva in zdravstva, v 
katerih se realizira večji del pravic borcev in vojaških invalidov 
(zdravstveno varstvo, pokojnine, stanovanjske zadeve itd.). 
Pri posameznih samoupravnih interesnih skupnostih so bili 
tudi ustanovljeni odbori za vprašanja borcev NOV in vojaških 
invalidov. Sprejet je bil družbeni dogovor o urejanju ob- 
činskih borčevskih priznavalnin, izboljšan sistem zdrav- 
stvenega varstva borcev NOV, bolje urejen položaj upokoje- 
nih borcev NOV. Zvišani so bili prejemki vojaških invalidov, 
pomembno je bil izpopolnjen sistem socialne varnosti civilnih 
invalidov vojne. Povečala se je skrb za grobišča in grobove 
borcev in pripadajoče spominske objekte. 

b) Razvoj posameznih oblik varstva v SR 
Sloveniji: 

- na področju zdravstvenega varstva je ob koncu leta 
1977 delovalo 46 dispanzerjev irr ambulant za borce; kažejo se 
še določene pomanjkljivosti in neusklajeno delovanje ter 
slabo razvito sodelovanje osnovnih, specialističnih in bol- 
nišničnih zdravstvenih služb. Po samoupravnem sporazumu o 
pravicah in obveznostih iz enotnega programa zdravstvenega 
varstva v SR Sloveniji (Ur. list. SRS št. 4-219/78) uživajo borci 
NOV od letos dalje popolno zdravstveno varstvo. Sprejet je bil 
dogovor o odobritvi koristnega zdravljenja v zdraviliščih za 
najmanj 1500 borcev v letu 1978. Borci NOV pred 9. 9. 1943 
oziroma 13. 10. 1943 so oproščeni vseh participacij, borci 
NOV, ki imajo priznano posebno dobo v dvojnem trajanju 
najmanj od 1. 1. 1945 pa so oproščeni participacij pri zdravi- 
lih, kurativnih zdravniških pregledih in pri zdraviliškem zdrav- 
ljenju; 

Skrb za zdravstveno varstvo borcev NOV se nanaša tudi na 
borce NOV in vojaške invalide NOV, ki žive v zamejstvu (ca. 
45000 borcev in 884 invalidov); 

- na področju pokojninskega zavarovanja je uzakonjena 
nova osnova za izračun pokojnine od zajamčene osnove tako, 
da je le-ta enaka poprečnemu osebnemu dohodku iz prete- 
klega leta. Letos znaša varstvena pokojnina 4.842,00 din ter jo 
prejema preko 27 000 borcev. 

Tekoče se rešujejo vprašanja priznanja posebne dobe bor- 
cem-prekomorcem od vloženih 1331 zahtev, jih je bilo 937 
pozitivno rešenih, v reševanju pa je še 88 vlog. Do 31. 3. 1978 
je bilo vloženih tudi 3748 zahtevkov za priznanje posebne 
dobe s pričami, od katerih je bilo približno polovico že obrav- 
navanih; 

V letu 1977 se je pričelo reševati vprašanje priznanja de- 
lovne dobe prisilnih mobilizirancev v nemško ali madžarsko 
vojsko, ki so pozneje pobegnili ter so se do 15. 1. 1945 
pridružili NOV, doslej je bilo vloženih nekaj nad 800 vlog; 

Treba pa bo še izvršiti nalogo proučitve možnosti omilitve 
kriterijev za izboljšanje pokojninskega varstva kmetov-borcev 
NOV. 

- Podatki kažejo, da močno upada število borcev NOV v 
delovnem razmerju, prav tako pa tudi borcev, ki prejemajo 
borčevski dodatek, le-tega je po zadnjih podatkih uživala 
1141 borcev, osnova za republiški dodatek pa znaša v letu 
1978 din 5.425,00. 

- Za področje občinskih priznavalnin je bil v letu 1977 
sklenjen družbeni dogovor vseh občin, ki naj bi postopno v 
roku 3 let poenotil sistem občinskih priznavalnin in odstranil 
razlike med ekonomsko močnješimi in šibkejšimi občinami. 

V letu 1977 je prejemalo stalne občinske priznavalnine 8796 
borcev, za to področje varstva pa je bilo porabljenih 
67,474.167 din. Za 2/3 realizacijo družbenega dogovora v letu 
1978 pa je predvidena poraba v višini 167,550.768 din. 

- Stanovanjska problematika borcev se je v preteklem 
obdobju ugodno reševala predvsem v samoupravnih stano- 
vanjskih skupnostih ter je bilo v času od 1. 1. 1975 do 31. 3. 
1978 rešenih 3788 stanovanjskih vprašanj borcev, še vedno pa 
je odprtih 2209 stanovanjskih vprašaa kar bi bilo potrebno 
zagotoviti prek 250 milijonov dinarjev. V večini primerov gre 
za izboljšanje stanovanjskega standarda, predvsem kmetov- 
borcev NOV. 

- Na področju invalidskega varstva je poglavitna oblika 
dopolnilnega varstva v republiki —aiidki o nvalidski dodatek, 
ki je enak mejnemu znesku najnižjih pokojninskih prejemkov 
v SR Sloveniji ter znaša v letu 1978-2377 din. Skupno je v SR 
Sloveniji 22.204 invalidskih upravičencev (10.421 osebnih vo- 
jaških invalidov in 11.783 družinskih invalidskih upravičen- 
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cev). V pripravi je novela republiškega zakona o vojaških 
invalidih, ki predvideva nekatere izboljšave glede materialne 
preskrbe invalidov. 

- Okrog 1604 še živečih borcev za severno mejo in slo- 
venskih vojnih dobrovoljcev prejema nadomestilo za letni 
dopust v višini 1748 din, zagotovljeno jim je zdravstveno 
varstvo ter ena brezplačna vožnja in dve vožnji s popustom; 

- V letu 1978 je bil sprejet zakon o civilnih invalidih vojne, 
po katerem bo uživalo kvalitetno na višjem nivoju kot doslej 
varstvo okrog 1249 oseb. Najpomembnejša novost zakona je 
ocenjevanje invalidnosti po seznamu, ki velja za vojaške in- 
valide ter vzpostavitev določenega razmerja prejemkov v ra- 
zmerju do prejemkov vojaških invalidov (civilna invalidnina- 
50 odstotkov vojaške invalidnine). Poprečno se je nivo denar- 
nih prejemkov dvignil v letu 1978 za 27 odstotkov, v letu 1979 
pa se bo dvignil za poprečno 82 odstotkov, v primerjavi z 
materialnim varstvom po prejšnjem zakonu. 

- V letošnjem letu je bil sprejet zakon o grobiščih in grobo- 
vih borcev, ki vnaša tudi na to področje elemente družbenega 
dogovarjanja in samoupravnega sporazumevanja glede var- 
stva, vzdrževanja in urejanja grobišč in grobov borcev. V SR 
Sloveniji je po nepopolnih podatkih 543 grobišč in grobov 
borcev, v katerih je pokopanih 16039 borcev; 

- Zboljšal se je sistem obveščanja javnosti o vprašanjih 
borcev NOV in vojaških invalidov tudi preko obveščanja dele- 
gatov skupščin družbenopolitičnih skupnosti o urejanju bor- 
čevsko-invalidskega varstva; 

- Še vedno so opazne organizacijsko-strokovne po- 
manjkljivosti službe za varstvo borcev NOV in vojaških in- 
validov v občinah pri samoupravnih interesnih skupnostih in 
republiki; 

- Odpirajo se novi problemi mladoletnikov iz časa vojne, 
zlasti 400 »ukradenih otrok« in 22 pionirjev »slivniškega bata- 
ljona«, ter drugih pionirjev, kurirjev, skojevcev iitd., glede 
katerih bo potrebno zavzeti ustrezna stališča. 

c) Ugotovitve in predlogi 
V SR Sloveniji je bilo v obdobju delovanja prvih delegatskih 

skupščin sprejetih vrsta ukrepov, ki predstavljajo pomemben 
napredek pri izboljšanju socialne varnosti borcev NOV in 
vojaških invalidov. 

Pomembno iniciativo pri tem so imele organizacije ZZB 
NOV in SZDL Slovenije. Združenemu delu so naložene pre- 
cejšnje materialne obveznosti iz dopolnilnega varstva borcev 
NOV in vojaških invalidov v republiki. V letu 1978 je v repu- 
bliškem proračunu določenih v ta namen 726,977.465 din 
sredstev, kar predstavlja 8,73 odstotkov celotnega repu- 
bliškega proračuna. 

V bodoče bo potrebno še v večji meri podružbljati bor- 
čevsko-invalidsko varstvo ter ga vključevati v delo krajevnih 
skupnosti in v pristojne samoupravne interesne skupnosti, 
zlasti socialnega varstva in samoupravne skupnosti, ki jih 
združuje in skupnosti zdravstvenega varstva. Pri tem bo po- 
membna tudi vloga koordinacijskega odbora za vprašanja 
borcev NOV in vojaških invalidov pri samoupravni interesni 
skupnosti socialnega varstva. 

Posebno skrb bo treba posvetiti razvoju zdravstvene službe 
za borce NOV in zdravstvenemu varstvu borcev NOV na sploh 
ter urejanju življenjskih razmer za osamele in onemogle borce 
v domovih za starejše občane ter razvijanju patronažne službe 
po domovih borcev. 

Vsa nerešena vprašanja je treba reševati na solidarnostnem 
načel u, še posebej velja to za področje stanovanjskih in 
zdravstvenih zadev ter občinkih borčevskih priznavalninah. 

Posebno skrb pa bo treba posvetiti vprašanju kadrov, pred- 
vsem dvigu strokovnega nivoja služb za zadeve borcev NOV in 
vojaških invalidov v občinah, pri samoupravnih interesnih 
skupnostih in v republiki ter njihovem povezovanju. 

Osnutek zakona o prav- 
ni pomoči 

(ESA-845) 

i. 

Odvetništvo in drugo pravno 
pomoč ureja zakona o 
odvetništvu in drugi pravni po- 
moči (Uradni list SRS, št. 
29/72). Novo ureditev pravne 
pomoči narekuje ustavna 
preobrazba pravosodnega si- 
stema kot celote, v katerega 
širši sestav sodi tudi pravna 
pomoč. 

II. 

Določbe so v zakonu ra- 
zvrščene v 3 dele: splošne in 
skupne določbe, organizacija 
pravne pomoči ter prehodne in 
končne določbe. 

V splošnih in skupnih določ- 
bah je opredeljena pravna po- 
moč, organizirane oblike prav- 
ne pomoči, in sicer službe 
pravne pomoči in odvetništvo, 
obseg dajanja pravne pomoči 
- celovita pravna pomoč ter 
pravna pomoč s posameznimi 
opravili oziroma dejanji, spe- 
cializacija odvetnikov in daja- 
nje pravne pomoči na določe- 
nem pravnem področju in sa- 
moupravno sporazumevanje 

glede nagrajevanja odvetni- 
kov. 

V izvrševanju družbene 
funkcije pravne pomoči preko 
organiziranih oblik pravne po- 
moči je posebej poudarjena 
neodvisnost in samostojnost 
tistega, ki daje pravno pomoč 
v skladu z ustavo, zakonom in 
samoupravnimi splošnimi akti. 

Osnutek zakona uveljavlja 
odgovornost odvetnikov kot 
nosilcev funkcije pravne po- 
moči in določa, da so odvetni- 
ki odgovorni za izvrševanje 
družbene funkcije pravne po- 
moči, zlasti glede uresničeva- 
nja ustavnosti in zakonitosti, 
varstva družbene lastnine ter 
varstva samoupravnih pravic. 

Določbe o splošnih in stro- 
kovnih pogojih, ki jih mora iz- 
polnjevati kandidat za odvetni- 
ka, razlogih za prenehanje 
pravice opravljati odvetniško 
dejavnost so podobne, kot so 
predvidene za sodnike rednih 
sodišč. 

Glede organiziranih oblik 
pravne pomoči osnutek zako- 
na določa, da se službe pravne 
pomoči organizirajo kot or- 
ganizacije združenega dela ali 

kot delovne skupnosti v skladu 
z določbami zakona o združe- 
nem delu in da se odvetništvo 
kot ena izmed možnih oblik 
pravne pomoči lahko organizi- 
ra kot delovne skupnosti 
odvetnikov ali pa kot oprav- 
ljanje odvetniške dejavnosti z 
osebnim delom kot poklicem. 
Delovne skupnosti odvetnikov 
in odvetniki, ki opravljajo 
odvetniško dejavnost z oseb- 
nim delom kot poklicem, sode- 
lujejo pri opravljanju vseh ali 
določenih opravil oziroma da- 
janj pravne pomoči z organiza- 
cijami združenega dela in dru- 
gimi samoupravnimi organiza- 
cijami in skupnostmi. 

V določbah o delovnih skup- 
nostih odvetnikov so urejene 
nekatere temeljne rešitve, dru- 
go pa je prepuščeno samou- 
pravni regulativi delovnih 
skupnosti odvetnikov. Pred- 
vsem je opredeljeno, da 
odvetniki združujejo svoje de- 
lo, lahko tudi sredstva, in 
ustanavljajo delovne skupno- 
sti odvetnikov zaradi združe- 
nega opravljanja odvetniške 
dejavnosti. Delovne skupnosti 
odvetnikov imajo v osnovi 
enak položaj kot organizacije 
združenega dela. Uporabljajo 
in upravljajo družbena sred- 
stva pod pogoji, pod katerimi 
jih uporabljajo oziroma uprav- 
ljajo delavci v organizacijah 
združenega dela. 

Med določbami o organiza- 

ciji pravne pomoči so.novost 
določbe, s katerimi se pred- 
pisuje organiziranje združenj 
pravne pomoči, v katerih se 
obvezno združujejo službe 
pravne pomoči in delovne 
skupnosti odvetnikov z ob- 
močja ene ali več občin. Zdru- 
ženje pravne pomoči skrbi za 
uresničevanje nalog pravne 
pomoči na območju, za katero 
je ustanovljeno. 

Glede organizacije osnutek 
zakona nadalje določa, da se v 
Odvetniško zbornico SR Slo- 
venije kot samoupravno or- 
ganizacijo obvezno združujejo 
z območja SR Slovenije 
odvetniki v službah pravne po- 
moči in v delovnih skupnostih 
odvetnikov ter odvetniki, ki 
opravljajo odvetniško dejav- 
nost z osebnim delom kot po- 
klicem. 

III. 

Glede na to, da bo po tem 
zakonu organizacija pravne 
pomoči bistveno drugačna od 
dosedanje, bodo obstoječe 
službe pravne pomoči in de- 
lovne skupnosti odvetnikov 
nadaljevale z delom po tem za- 
konu s tem, da bodo morale 
svojo organizacijo in delova- 
nje uskladiti z določbami tega 
zakona do 31. 12. 1979. To in 
rešitev vprašanj v zvezi s kon- 
stituiranjem združevanja prav- 
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ne pomoči, Odvetniške, zbor- 
nice in podobno urejajo pre- 
hodne in končne določbe. 

Za izvedbo tega zakona ne 
bodo potrebna posebna fi- 
nančna sredstva. 

Predlog zakona o or- 
ganu samoupravne de- 
lavske kontrole 

(ESA-883) 

Predlog zakona o organu 
samoupravne delavske kon- 
trole je pripravljen na podlagi 
osnutka zakona o organu sa- 
moupravne delavske kontrole, 
ki ga je Skupščina SR Sloveni- 
je sprejela na zasedanju vseh 
treh zborov dne 27. 3. 1978. 
Zbori so sklenili, naj se pri pri- 
pravi predloga zakona upo- 
števajo stališča družbenopoli- 
tičnega zbora, pripombe, 
predlogi in mnenja delovnih 
teles skupščine in pripombe 
skupin delegatov. Osnutek za- 
kona so obravnavali: odbor za 
družbenopolitični sistem druž- 
benopolitičnega zbora, odbor 
za družbenopolitični sistem 
zbora združenega dela, od- 
bora za družbenopolitični in 
komunalni sistem zbora občin 
ter zakonodajno-pravna komi- 
sija Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga je pred- 
lagatelj sodeloval tudi z Repu- 
bliškim svetom Zveze sindika- 
tov Slovenije in upošteval nje- 
gova stališča zlasti glede vloge 
sindikata pri formiranju ter 
uresničevanju nalog organa 
samoupravne delavske kon- 
trole. Pri obrazložitvi k posa- 
meznim členom oziroma do- 
ločbam predloga je pojas- 
njeno, kako je predlagatelj 
upošteval dana stališča, mne- 
nja, pripombe in predloge in 
katerih predlogov in pripomb 
ni bilo mogoče upoštevati. 
Hkrati je prikazano, v čem se 
osnutek razlikuje od rešitev, ki 
jih je vseboval osnutek tega 
zakona. 

Besedilo 1. člena je dopol- 
njeno z novo določbo 2. od- 
stavka tega člena, ki jasno po- 
ve, kakšni oziroma kateri pred- 
pisi in akti urejajo uresničeva- 
nje samoupravne delavske 
kontrole po organu samo- 
upravne delavske kontrole. 

Zadnji odstavek 2. člena je 
spremenjen oziroma dopol- 
njen tako, da jasno izraža, da 
organ samoupravne delavske 
kontrole v delovni skupnosti 
lahko opravlja nadzorstvo le 
nad izvajanjem zadev iz pri- 
stojnosti delovne skupnosti. V 
zvezi z določbo tega odstavka 
2. člena pa ni upoštevana pri- 
pomba skupine delegatov za 
zbor občin, po kateri naj bi se 
iz prvotnega teksta 4. odstavka 

2.'člena osnutka črtala beseda 
»lahko«. Črtanje te besede bi 
namreč privedlo do spremem- 
be oziroma nasprotja glede na 
določbo zakona o združenem 
delu, ki v 3. odstavku 556. čle- 
na določa, da ima organ samo- 
upravne delavske kontrole lah- 
ko tudi delovna skupnost - to 
določbo zveznega zakona pa 
je očitno treba razumeti tako, 
da delovna skupnost ni dolžna 
imeti organ samoupravne de- 
lavske kontrole. 

Upoštevajoč dane pripom- 
be, so v novem 2. odstavku 3. 
člena še dodatno precizirane 
oziroma razširjene pristojnosti 
nadzora organa samoupravne 
delavske kontrole, s tem da 
mora biti obveščen tudi o za- 
htevkih za varstvo pravic de- 
lavcev, postopkih pred dis- 
ciplinsko komisijo in o prime- 
rih kršitve varstva pri delu. Na 
novo so opredeljene tudi dolž- 
nosti obveščanja in seznanja- 
nja tega organa kakor tudi 
dolžnost pristojnih organizacij 
in služb, da obravnavajo nje- 
gova mnenja, pripombe in 
predloge. 

Določba 4. člena osnutka je 
odpadla, ker je predstavljala 
določeno podvajanje tega, kar 
je urejal 18. člen osnutka in je 
sedaj vsebinsko zajeta v 15. 
členu predloga. 

4. člen predloga je vsebin- 
sko dopolnjen s tem, da je or- 
gan samoupravne delavske 
kontrole najmanj enkrat letno 
dolžan o svojem delu in zapa- 
žanjih dati pisno poročilo or- 
ganu opravljanja, ki je to poro- 
čilo dolžan obravnavati. 

V 5. členu predloga ni upo- 
števana pripomba odbora za 
družbenopolitični sistem zbo- 
ra združenega dela, po kateri 
naj bi se 1. odstavek črtal, ker 
predstavlja 1. odstavek 561. 
člena zakona o združenem de- 
lu, 2. odstavek pa zato, ker je 
po zakonu o združenem delu 
že poslovodni organ odgovo- 
ren za zakonitost dela. Določ- 
ba 1. odstavka res sloni na citi- 
rani določbi zakona o združe- 
nem delu, vendar je dopol- 
njena, določba 2. odstavka 5. 
člena pa ne pomeni zmanj- 
šanje ali krnitve vloge poslovo- 
dnega organa na tem področ- 
ju, temveč le razširja tudi pri- 

stojnost organa samoupravne 
delavske kontrole v tej smeri, 
kar naj še okrepi zagotavljanje 
zakonitosti dela v samouprav- 
nih organizacijah in skupno- 
stih. 

V 6. členu je upoštevana pri- 
pomba zakonodajnopravne 
komisije in je ta člen dopol- 
njen s tem, da je urejena situa- 
cija za primer, ko ima organi- 
zacija manj kot 30 delavcev. 

V skladu z dano pripombo je 
2. odstavek 7. člena predloga 
redakcijsko popravljen. V tem 
členu je dodan nov 3. od- 
stavek, ki ureja volitev in od- 
poklic delegatov uporabnikov, 
ustanoviteljev, organov druž- 
benopolitičnih skupnosti in 
družbenopolitičnih organizacij 
v organu samoupravne delav- 
ske kontrole v organizacijah 
združenega dela, ki opravljajo 
dejavnosti posebnega druž- 
benega pomena, slednje v 
osnutku zakona ni bilo 
urejeno. 

V 8. členu je na novo opre- 
deljena vloga sindikata kot no- 
silca in organizatorja druž- 
benopolitične dejavnosti pri 
volitvah in odpoklicu članov 
organa samoupravne delavske 
kontrole; poleg tega je določ- 
ba tega člena redakcijsko 
izboljšana, vsebinsko pa do- 
polnjena v ustrezno vlogo so- 
cialistične zveze delovnega 
ljudstva na tem področju. 

V 9. členu predloga je v skla- 
du z dano pripombo črtana 
možnost iz osnutka zakona, po 
kateri so lahko odpoklic člana 
organa samoupravne delavske 
kontrole predlagali tudi delav- 
ski svet in poleg sindikata Še 
druge družbenopolitične or- 
ganizacije. S tem v zvezi sedaj 
predlog tudi jasno loči med 
odpoklicem člana organa sa- 
moupravne delavske kontrole 
ter med pobudo za odpoklic 
člana organa samoupravne 
delavske kontrole in oprede- 
ljuje pristojnost v zvezi s tem. 

10. člen predloga vsebuje 
dopolnitev, ki upošteva tudi 
možnost drugačne mandatne 
dobe od dveh let, ki jo je kot 
edino možno predvideval 
osnutek. 

V skladu z danimi pripom- 
bami kot tudi s stališči sindika- 
ta k 13. členu osnutka je 12. 
člen predloga sedaj dopolnjen 
in spremenjen tako, da jasno 
izraža, da gre pri vlogi sindika- 
ta in njegovem odnosu do or- 
gana samoupravne delavske 
kontrole v bistvu za politično 
pomoč, medtem ko je strokov- 
na pomoč temu organu ureje- 
na v 2. odstavku 14. člena 
predloga. Določba je vsebin- 
sko dopolnjena tudi s tem, da 
je razširjena še na občinski 
svet zveze sindikatov. Pri tem 
členu pa ni upoštevana pri- 
pomba odbora za družbeno- 

politični sistem zbora združe- 
nega dela (k 13. členu 
osnutka), po kateri bi kazalo v 
zakonu povzeti določbo 4. od- 
stavka obrazložitve osnutka; 
po mnenju predlagatelja tam- 
kajšnja dikcija ni primerna za 
zakonsko normiranje in bolj 
ustreza nova rešitev, kot jo 
vsebuje 12. šlen predloga. 

Določba 14. člena predloga 
nadomešča 15. in 16. člen 
osnutka zakona. To, kar je 
osnutek določal kot pravico 
organa samoupravne delavske 
kontrole (zahtevati podatke in 
poročila, ki so pomembni za 
uresničevanje njegovih nalog), 
je sedaj v skladu z danimi pri- 
pombami postavljeno kot 
dolžnost teh organov in po 
predlogu tudi strokovnih služb 
v temeljni organizaciji združe- 
nega dela. Določba je tudi do- 
polnjena z novim 2. od- 
stavkom, ki ureja že omenjeno 
strokovno pomoč organu sa- 
moupravne delavske kontrole. 

V predlogu je opuščen 17. 
člen osnutka, ker je sedaj vse- 
binsko vključen v novi 2. od- 
stavek 3. člena predloga. 

V 15. členu predloga sta 
združeni prvotni določbi 18. in 
19. člena osnutka, zajeta pa je 
tudi določba 4. člena osnutka, 
ki ni bila usklajena z 18. čle- 
nom osnutka. Poleg tega je se- 
daj v 2. odstavku tega člena 
enotno in na enem mestu ure- 
jena nekakšna »imunitetna« 
pravica člana organa samo- 
upravne delavske kontrole kot 
tudi vsakega drugega delavca, 
če da pobudo za razpravljanje 
v tem organu oziroma v zvezi z 
nalogami in pristojnostmi tega 
organa da predlog, izrazi mne- 
nje, zahteva podatke in 
podobno. 

V predlogu je opuščena do- 
ločba 20. člena osnutka, ker je 
samo dobesedno povzemala 
določbo 5. odstavka 553. člena 
zakona o združenem delu. 

V skladu z danimi pripom- 
bami je redakcijsko izboljšana 
določba 17. člena predloga, ki 
naj jasno izraža, kdaj gre za 
take podatke, da so člani or- 
gana samoupravne delavske 
kontrole dolžni varovati njiho- 
vo tajnost. 

V skladu s splošno pripom- 
bo k osnutku, da naj bo zakon 
čim krajši, ima predlog manjše 
število členov v primerjavi z 
osnutkom, napravljene pa so 
bile tudi terminološke izboljša- 
ve in uskladitve besedila. 

Opozoriti je treba tudi na to, 
da je sprejeta sugestija druž- 
benopolitičnega zbora ob 
osnutku zakona, po kateri bi 
ob tem zakonu kazalo sprejeti 
še neki dokument s skupnimi 
ugotovitvami in usmeritvami, 
ki jih ni možno sprejeti v za- 
kon. Ta politični dokument bo- 
po dogovoru pripravil sindikat 
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in se vsebinsko ne bo nanašal 
samo na organ samoupravne 
delavske kontrole, temveč bo 
zajemal tudi drugi dve obliki 
uresničevanja samoupravne 
delavske kontrole, to je nepo- 
sredno in preko organov 
upravljanja. Tako pripravljen 
dokument naj tako - skupaj s 

tem zakonom - zagotovi čim 
bolj uspešno in hkratno uve- 
ljavitev vseh treh oblik ure- 
sničevanja samoupravne de- 
lavske kontrole v praksi. 

Izvedba tega zakona ne za- 
hteva posebnih finančnih 
sredstev in ne nalaga novih 
materialnih obveznosti. 

Predlog zakona o in- 
vesticijskih vlaganjih SR 
Slovenije v graditev ob- 
jektov in nabavo opre- 
me v obdobju od leta 
1978 do 1982 

(ESA-1005) 

V skladu z družbenim pla- 
nom SR Slovenije za obdobje 
1976-1980 je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije dne 
2/12-1977 predložil Skupščini 
SR Slovenije 5-letni program 
negospodarskih investicij s 
predlogom za izdajo zakona in 
z osnutkom zakona o investi- 
cijskih vlaganjih SR Slovenije 
v graditev objektov in nabavo 
opreme v obdobju od leta 1978 
do 1982. Skupščina SR Slove- 
nije je na 56. seji Zbora občin 
in 57. seji Zbora združenega 
dela dne 28/12-1977 sprejela 
predloženi predlog za izdajo 
tega zakona z osnutkom zako- 
na in naložila Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije, da 
pripravi predlog zakona in pri 
tem upošteva pripombe, pred- 
loge in mnenja, dana v skup- 
ščinskih telesih in v razpravi 
na seji zborov. Predlog zakona 
je bil predložen Skupščini SR 
Slovenije, vendar ga je Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
na seji zbora združenega dela 
in zbora občin dne 22/2-1978 
umaknil z dnevnega reda. 

Predloženi predlog zakona s 
programom negospodarskih 
investicij za obdobje od leta 
1978-1982 predvideva naložbe 
republike v gradnjo in adap- 
tacijo poslovnih prostorov za 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije, za upravne in pravoso- 
dne organe, organe za notra- 
nje zadeve in zavode za izvrše- 
vanje kazenskih sankcij. 

Namen predlaganega zako- 
na je predvsem doseči enotno 
obravnavanje posameznih 
gradenj in investicij v opremo 
ter s tem rešiti najbolj pereče 
probleme prostorske utes- 
njenosti republiških organov 
državne uprave. 

Zakon zagotavlja tudi mate- 
rialne pogoje za ustavno pre- 
obrazbo republiških organov 
državne uprave in za njihovo 
usposobitev za opravljanje 
funkcij v skladu z njihovo vlo- 
go, položajem in odgovor- 
nostjo v samoupravni družbi 
kakor tudi za ustavno pre- 
obrazbo pravosodja in zagoto- 
vitev njegovega učinkovitega 
dela pri varstvu zakonitosti, 
uveljavljanju družbene od- 
govornosti ter pri preprečeva- 
nju družbeno škodljivih 
pojavov. 

Zagotovitev materialnih po- 
gojev tem organom je po- 
membna naloga, ki je neposre- 
dno povezana s prizadevanji 
za pridobitev strokovno uspo- 
sobljenih in družbeno angaži- 
ranih kadrov. To terja tudi na- 
daljnje napore za učinkovitej- 
še poslovanje teh organov, 
vključno z vlaganji v sodob- 
nejša sredstva za delo in av- 
tomatizacijo opravil. 

Prostorska razmestitev stro- 
kovnih služb izvršnega sveta in 
republiških upravnih organov 
v številnih nefunkcionalnih in 
med seboj oddaljenih objektih 
onemogoča sistematično mo- 
dernizacijo dela z uvajanjem 
sodobnih tehničnih sredstev, 
delovne povezave pa so oteže- 
ne in terjajo nesorazmerno po- 
rabo časa in sredstev. Problem 
poslovnih prostorov teh or- 
ganov je možno zadovoljivo 
rešiti le s pridobitvijo novih po- 
slovnih prostorov, torej z iz- 
gradnjo nove poslovne stavbe, 
ki naj bi se graditi v drugi polo- 
vici leta 1979. Tako bi se izo- 
blikovalo republiško upravno 
središče med Prešernovo, Igri- 
ško, Gregorčičevo in Erjavče- 
vo ulico kot celota, v teh pro- 
storskih okvirih pa bi nova 
upravna stavba v tem kom- 
pleksu pomenila še nadaljnje 

združevanje upravne dejav- 
nosti. 

Z adaptacijo vzhodnega kri- 
la izvršnega sveta in z zgradi- 
tvijo nove poslovne stavbe na 
območju med Gregorčičevo in 
Erjavčevo ulico bo pridob- 
ljenih približno 11.078 m2 po- 
vršin na izvršni svet in repu- 
bliško upravo. Nekateri uprav- 
ni organi bodo še ostali ra- 
zmeščeni v stavbah v Župan- 
čičevi ulici št. 3 in 6 ter Gregor- 
čičevi ulici št. 25 in 27. 

Vrednost zgoraj navedenih 
predvidenih naložb znaša sku- 
paj 334.520.000 dinarjev, od 
tega 55.000.000 dinarjev za 
adaptacijo in nadzidavo vzho- 
dnega krila IS, za zgraditev no- 
ve poslovne stavbe pa 
279.520.000 dinarjev. 

Zavod SR Slovenije za stati- 
stiko posluje v stavbi, ki je za 
njegovo dejavnost premajhna, 
predvsem pa nefunkcionalna 
in ne ustreza sedanjemu ob- 
segu, tehnologiji in organiza- 
ciji poslovanja zavoda. Trajno 
je mogoče rešiti prostorski 
problem Zavoda SRS za stati- 
stiko le z zgraditvijo novega 
objekta. Predvidena naložba 
znaša 132.000.000 dinarjev. 

Arhiv SR Slovenije dela v 
prostorih, ki so premajhni in 
neprimerni za njegovo delo. 
Od 12.500 tekočih metrov ar- 
hivskega gradiva, ki ga Arhiv 
trenutno hrani, je le 6000 teko- 
čih metrov ustrezno vskladi- 
ščenega arhivskega gradiva v 
novo zgrajenem skladišču. 
Ostalo gradivo je zloženo neu- 
rejeno v kleteh in je nedo- 
stopno za uporabo. Organiza- 
cije in organi pa imajo že sedaj 
približno 3000 tekočih metrov 
arhivskega gradiva, starejšega 
od 30 let, ki bi ga moral Arhiv 
SR Slovenije po zakonu o ar- 
hivskem gradivu in arhivih 
sprejeti in hraniti. Ker je letni 
dotok arhivskega gradiva traj- 
ne vrednosti približno 300—400 
tekočih metrov, bo Arhiv SR 
Slovenije do leta 1984 potre- 
boval skladišča s kapaciteto 
približno 18.400 tekočih me- 
trov. Predvideva se, da se bo 
tudi filmsko gradivo od seda- 
njih 7000 naslovov podvojilo v 
prihodnjih 10-15 letih. 

Sanacija Arhiva SR Sloveni- 
je obsega: adaptacijo Viran- 
tove hiše za skladišča arhiva; 
restavriranje in revitalizacijo 
Grubarjeve palače za potrebe 
konzervacijske gradu Lisičje 
pri Grosupljem za skladišče in 
filmski arhiv. Vrednost celotne 
investicije znaša 94.043.000 di- 
narjev. 

Gradnja republiškega centra 
za obrambno vzgojo, je pre- 
dvidena v Aneksu o ljudski 
obrambi k družbenemu planu 
SR Slovenije. V tem centru se 

bo vršilo obrambno usposab- 
ljanje kadrov na področju voj- 
nih zvez in OJOA, civilne za- 
ščite, gospodarstva in druž- 
benih dejavnosti ter teritorial- 
ne obrambe. Gradnjo tega re- 
publiškega centra je obrav- 
naval svet Predsedstva SR Slo- 
venije za ljudsko obrambo na 
seji dne 13/7-1977 in zavzel 
stališče, da je gradnja nujno 
potrebna. Predvidena vre- 
dnost investicije znaša 
87.000.000 dinarjev. 

Naloge organov za notranje 
zadeve kot strokovnega dela 
varnostnega sistema in druž- 
bene zaščite so se bistveno 
povečale in zahtevajo tudi in- 
tenzivnejša vlaganja za zago- 
tovitev potrebnih funkcional- 
nih objektov in delovnih pro- 
storov. Te potrebe so bile na- 
kazane v srednjeročnem pro- 
gramu razvoja organov za no- 
tranje zadeve za razdobje 1976 
do 1980, ki gaje obravnaval in 
potrdil Republiški svet za var- 
stvo ustavne ureditve SR Slo- 
venije. 

Upoštevajoč mednarodne 
obveznosti, sklepe in stališča 
Skupščine SR Slovenije o ob- 
mejnem gospodarskem sode- 
lovanju SR Slovenije s sosed- 
njimi državami in zakonom o 
modernizaciji carinske službe, 
po katerem zvezna uprava ca- 
rin participira pri financiranju 
izgradnje oziroma rekonstruk- 
cije objektov na mejnih preho- 
dih, so v prednostnem planu 
negospodarskih investicij na 
meji predvidene novogradnje 
mednarodnih mejnih preho- 
dov Vrtojba, Lipica, Gederovci, 
Hodoš in Kuzma ter pričetek 
del na novih mednarodnih 
mejnih prehodih Fernetiči - 
avtocesta, Šentilj - avtocesta 
in Karavanški predor - avtoce- 
sta. 

Za izgradnjo objektov na 
mejnih prehodih bi bilo po- 
trebno skupno zagotoviti 
92.175.000 dinarjev. V pred- 
logu zakona je do leta 1982 
zagotovljenih le 42.175.000 di- 
narjev, medtem ko bo potreb- 
no za dokončno realizacijo 
mejnih prehodov Fernetiči, 
Šentilj in Karavanke zagotoviti 
po letu 1982 še 50.000.000 di- 
narjev. S temi sredstvi je za 
velike mednarodne mejne pre- 
hode predvidena le zgraditev 
kontrolnih objektov, ne pa tudi 
razširjenih cestnih površin z 
ustrezno infrastrukturo, ki jih 
narekujejo sprejete mednaro- 
dne obveznosti, politično in 
gospodarsko mednarodno so- 
delovanje in hitrejši pretok 
blagovnega in potniškega 
prometa. 

Pri šolskem centru RSNZ, 
katerega izgradnja je v zak- 
ljučni fazi, je potrebno urediti 
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še zunanje trenažne objekte. 
To bo omogočalo dosledno 
izvajanje učnega programa ka- 
detov in dopolnilno izobraže- 
vanje delavcev milice za delo v 
izjemnih in vojnih pogojih. 

Program izgradnje nujno 
potrebnih funkcionalnih ob- 
jektov in delovnih prostorov za 
potrebe uprav javne varnosti in 
postaj milice predvideva iz- 
gradnjo novih poslovnih pro- 
storov v Celju, Novi Gorici, 
Murski Soboti in Kranju. 

Uprava javne varnosti Celje 
uporablja za svoje upravne 
prostore del zgradbe zdrav- 
stvenega doma v Celju. Ker so 
ti prostori nujno potrebni 
zdravstveni službi v Celju, jih 
mora uprava javne varnosti iz- 
prazniti najpozneje do leta 
1980. Del sredstev za izgradnjo 
novih poslovnih prostorov za 
upravo javne varnosti Celje bo 
prispevala skupščina občine 
Celje v skladu s 145. členom 
zakona o družbeni samoza- 
ščiti, varnosti in notranjih 
zadevah. 

Izgradnja novih poslovnih 
prostorov za potrebe UJV, 
PPM, PMM in PM Nova Gorica 
je potrebna glede na to, da je 
potres močno poškodoval po- 
slovne in funkcionalne pro- 
store v objektih v Solkanu, v 
katerih dela del služb UJV in 
DV. Iz varnostnih razlogov je 
bila uporaba nekaterih ob- 
jektov prepovedana. Sanacija 
obstoječih objektov bi bila gle- 
de na njihovo starost zelo za- 
htevna in draga. Del sredstev 
za izgradnjo novih prostorov 
bo prispevala skupščina ob- 
čine Nova Gorica. 

Uprava javne varnosti Mur- 
ska Sobota deluje v treh 
zgradbah; eno od teh mora iz- 
prazniti najkasneje do leta 
1980. Glede na njihovo veli- 
kost nobena izmed teh zgradb 
ne omogoča združitve vseh 
služb na enem mestu, po ur- 
banistični presoji pa tudi ni 
mogoča dozidava navedenim 
objektom. Zato je nujna iz- 
gradnja novih poslovnih pro- 
storov za vse službe uprave 
javne varnosti na že pridob- 
ljeni novi lokaciji. 

Izgradnjo novih prostorov za 
UJV in PPM Kranj narekuje 
dejstvo, da so sedanji funkcio- 
nalni in tehnični prostori teh 
služb popolnoma neustrezni in 
premajhni. 

Program investicij zajema 
tudi modernizacijo laboratori- 
jev in zagotovitev drugih te- 
hničnih pogojev ter druge 
manjše preureditve funkcio- 
nalnih in delovnih prostorov 
organov za notranje zadeve. 

Za vse navedene investicije 
za potrebe organov notranjih 
zadev bi bilo treba zagotoviti 
skupaj 346.337.000 dinarjev. V 

predlogu zakona je do leta 
1982 zagotovljenih republiške- 
mu sekretariatu za notranje 
zadeve SRS le 256.337.000 di- 
narjev, medtem ko bo potreb- 
no za dokončno realizacijo iz- 
gradnje mejnih prehodov Fer- 
netiči, Šentilj, Karavanke, za 
UJV Kranj in usposobitev funk- 
cionalnih prostorov RSNZ za- 
gotoviti po letu 1982 še 
90.000.000 dinarjev. 

Ob sprejemu organizacijskih 
predpisov na področju pravo- 
sodja, ki dajejo normativno 
podlago za učinkovitejše delo- 
vanje pravosodnih organov in 
osnovo za delovanje samou- 
pravnih sodišč je bilo v razpra- 
vah delegatov v skupščini pou- 
darjeno, da bodo na novo or- 
ganizirani pravosodni organi 
lahko učinkoviteje delovali le, 
če bodo zagotovljeni ustrezni 
materialni in kadrovski pogoji. 
Med materialnimi pogoji je tre- 
ba v prvi vrsti zagotoviti 
ustrezne prostore. Zato je v re- 
soluciji o izvajanju družbene- 
ga plana v letu 1977 predvide- 
no, da se bo v okviru petletne- 
ga programa negospodarskih 
investicij začelo pospešeno re- 
ševati vprašanje prostorov 
pravosodnih organov. 

Glede na prostorske ra- 
zmere je nujno, da se najprej 
zagotovijo potrebni prostori za 
višje sodišče in višje javno to- 
žilstvo v Kopru in Mariboru. In- 
vestitor novih prostorov v Ko- 
pru bo Skupščina občine Ko- 
per, republika pa bo zagotovila 
sredstva samo za prostore or- 
ganov, ki jih financira. V Mari- 
boru bodo dodatni prostori 
pridobljeni z nadzidavo juž- 
nega trakta sodnega poslopja. 
Zaradi povečanja prostorov bo 
potrebno povečati tudi zmog- 
ljivosti centralnega ogrevanja. 
Enako kot v Kopru bo tudi v 
Mariboru republika prispevala 
samo del sredstev v skladu s 
svojimi obveznostmi, preostali 
del pa Skupščina občin Mari- 
bor. Predvidena soudeležba 
republike za navedeni investi- 
ciji znaša 63.107.000 dinarjev. 

Nova kazenska zakonodaja 
in razmere na področju izvrše- 
vanja kazenskih sankcij za- 
htevajo, da se uveljavijo so- 
dobnejše prevzgojne metode 
pri izvrševanju zapornih kazni. 
Sodobnejših prevzgojnih me- 
tod v obstoječih kazenskih po- 
boljševalnih zavodih ni mogo- 
če izvajati, ker večina zavodov 
ne ustreza že sedanjim mini- 
malnim standardom. 

V večini kazenskih pobolj- 
ševalnih zavodov ni ustreznih 
šolskih prostorov za osnovno 
in poklicno izobraževanje ob- 
stojencev, učnih delavnic, pri- 
mernih prostorov za terapevt- 
sko dejavnost, primernih pro- 
storov za delovno prevzgojo, 

primernih objektov za šport- 
no-rekreativno dejavnost, pa 
tudi bivalni prostori ne ustre- 
zajo predpisanim standardom. 
Otežkočeno je tudi učinkovito 
zavarovanje zavodov. 

Večina kazenskih pobolj- 
ševalnih zavodov je potrebna 
temeljite obnove, nekatere ob- 
jekte pa bo potrebno zgraditi 
na novo. V obdobju 1978-1982 
je potrebno izvesti le naj- 
nujnejše investicije, za katere 
je potrebno zagotoviti skupaj 
159.175.000 dinarjev. 

II. 
V skladu s pripombami, 

predlogi in mnenji iz razprave 
v skupščinskih telesih in na se- 
jah zborov Skupščine SR Slo- 
venije je predlog zakona v pri- 
merjavi z osnutkom zakona 
dopolnjen oziroma spreme- 
njen, in sicer: 

1. Vrednost investicij v ob- 
jekte in opremo, ki je bila v 
osnutku zakona navedena z 
upoštevanjem cen iz leta 1976, 
je v predlogu zakona izračuna- 
na na podlagi cen iz leta 1977. 
Za izračun valorizacije cen je 
uporabljen pregled indeksov 
za obračunn razlike v ceni 
gradbenih storitev Biroja grad- 
beništva Slovenije iz decem- 
bra 1977. Z navedeno valoriza- 
cijo je upoštevan predlog Od- 
bora za finance Zbora občin. 

2. V 4. členu predloga zako- 
na je upoštevan predlog Od- 
bora za finance Zbora združe- 
nega dela in Odbora za finan- 
ce Zbora občin, tako da bodo 
zneski investicij, določeni za 
posamezna leta, valorizirani 
ob sprejetju proračuna repu- 
blike za naslednje leto na pod- 
lagi podatkov Zavoda SRS za 
statistiko o gibanju cen za pro- 
izvode in storitve oziroma 
gradbenih stroškov, vendar le, 
če bo njihov porast večji od 
5%. 

3. Drugemu členu predloga 
zakona je dodan 3. odstavek, 
ki daje Izvršnemu svetu Skup- 
ščine SR Slovenije možnost, 

da koordinira izvajanje investi- 
cij, da bi se začenjale, in 
odvijale čimbolj usklajeno in 
ob racionalni porabi proračun- 
skih sredstev. Ker časovnega 
poteka investicij ni mogoče 
načrtovati s popolno gotovost- 
jo, meni predlagatelj, da je ob 
tem potrebno Izvršni svet poo- 
blastiti, da v soglasju z izvesti- 
torji lahko tudi spremeni dina- 
miko vlaganj v okviru posa- 
meznega leta. 

4. V program investicijskih 
vlaganj ni vključeno sofinan- 
ciranje Kulturnega doma Ivan 
Cankar. Skupščina SR Slove- 
nije je z odlokom o pooblasti- 
tvi Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, da sklene druž- 
beni dogovor o izgradnji Kul- 
turnega doma Ivan Cankar, 
prevzela obveznost sofinan- 
ciranja te investicije, zato do- 
datno prejemajo obveznosti s 
tem zakonom ni potrebno. 

5. V predlogu zakona ni 
uresničen predlog Odbora za 
finance Zbora občin, da se v 
zakonu opredeli namen upora- 
be izkupička od prodaje po- 
slovnih prostorov, ki jih po do- 
graditvi nove poslovne stavbe 
republiški upravni organi ne bi 
več uporabljali. Po izgradnji 
novih poslovnih prostorov se v 
prvi fazi namreč še ne pre- 
dvideva izpraznitev večine po- 
slovnih prostorov, v katerih so 
sedaj republiški organi držav- 
ne uprave, ker se bo s pred- 
laganimi investicijami samo 
omilila prostorska stiska. S 
prodajo oziroma prenosom 
pravice uporabe na izpraz- 
njenih prostorih tudi sicer ni 
pričakovati znatnejšega iz- 
kupička z ozirom na določbe 
37. člena zakona o poslovnih 
zgradbah in poslovnih pro- 
storih (Uradni list SRS, št. 
18/74) in 5. do 10. člena zako- 
na o razpolaganju z nezazida- 
nim stavbnim zemljiščem (Ura- 
dni list SRS, št. 27/72). 

O celotni problematiki bo 
predložena posebna, širša in- 
formacija. 

Osnutek zakona o Tri- 
glavskem narodnem 
parku 

(ESA-1101) 

Osnutek zakona o Tri- 
glavskem narodnem parku 
predlaga Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije na pobudo 
spomeniško varstvenih, plan- 
skih in urbanističnih služb, 
planinskih in drugih društev 
ter delegacij Skupščine SR 
Slovenije z namenom, da se 

območje Julijskih Alp celovite- 
je zavaruje pred stihijskimi po- 
segi, pri tem pa tudi aktivirajo 
njegove krajinske lepote in 
prednosti za širšo rekreacij- 
sko, turistično in drugo z in- 
teresi varstva narave združljivo 
dejavnostjo. Predlog za izdajo 
tega zakona sta sprejela zbor 
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združenega dela in zbor občin 
Skupščine SR Slovenije na seji 
dne 27. 3. 1978. 

Varstvo ožjega območja Ju- 
lijskih Alp smo posvečali v 
vsem povojnem obdobju pre- 
cejšnjo skrb, saj smo kmalu po 
osvoboditvi zavarovali s po- 
sebnimi akti območje Male 
Pišnice, Mlinarice-Razor, Ku- 
kle v Trenti, Martuljkovo Koč- 
no, Alpinum Julijana in al- 
pinum v steni Kukle. V letu 
1959 smo sprejeli zakon o na- 
rodnih parkih, na njegovi pod- 
lagi pa čez dve leti razglasili 
Triglavski narodni park, ki ob- 
sega območje Doline sed- 
merih jezer z gorskim obrob- 
ljeni. Razen tega pa širše ob- 
močje Julijskih Alp ni bilo s 
stališča naravovarstvenih 
ukrepov dovolj sistematično in 
skladno urejeno. 

V predhodnih študijah o na- 
ravovarstveni inventarizaciji 
območij Julijskih Alp in zlasti v 
študiji »Julijske Alpe - regio- 
nalni prostorski načrt območij 
za posebne namene« (Urbani- 
stični inštitut SRS, I. 1970) so 
bili dognani krajinski in naro- 
vovarstveni ukrepi na podlagi 
celovite presoje razvojnih 
možnosti ter predvidene izra- 
be tal in organizacije prostora 
Julijskih Alp. Na osnovi te štu- 
dije ter na podlagi sprememb 
in dopolnitev, ki so jih pred- 
lagale prizadete občinske 
skupščine, pristojni organi, or- 
ganizacije ter društva, je v letu 
1972 Zavod SRS za regionalno 
prostorsko planiranje pripravil 
gradivo za zavarovanje ob- 
močja Julijskih Alp v obsegu 
76.080 ha površin (3,7% celot- 
ne površine SR Slovenije). V 
istem letu je bil hkrati priprav- 
ljen predosnutek zakona o Tri- 
glavskem narodnem parku, v 
letu 1973 pa teze za nov zakon 
o »Krajinskem parku Julijske 
Alpe« in »Triglavskem naro- 
dnem parku«. Ti predlogi so se 
opirali na takratne ustavne 
amandmaje in na zakon o var- 
stvu narave. 

Opirajoč se na utemeljene 
pobude za razširitev Tri- 
glavskega narodnega parka in 
na to, da je varstvo narave in- 
tegralen element celovitega 
prostorskega planiranja in 
družbenega planiranja ter na 
ustavna načela o pravici in 
dolžnosti vseh in vsakogar, da 
zagotavlja pogoje za ohranitev 
in razvoj naravnih in z delom 
pridobljenih vrednot človeko- 
vega okolja, se območje Julij- 
skih Alp po osnutku zakona 
ureja na ta način: 

1. Temeljno načelo za zava- 
rovanje območja Julijskih Alp 
je varovanje krajine za človeka 
kakor tudi uskladitev go- 

spodarskih in drugih interesov 
z interesi varstva narave, in to 
na način, ki omogoča funkcio- 
nalno razvijanje prostora in 
aktiven odnos do njegove izra- 
be ter uveljavljanje njegovih 
posebnosti in vrednosti. Ob- 
močje Triglavskega naro- 
dnega parka naj bo zato do- 
stopno vsem občanom, z iz- 
jemo le ožjih območij, ki naj 
bodo zavarovana za posebne 
namene. Osnutek izhaja iz 
ugotovitve, da sta kmetijstvo in 
gozdarstvo v gorskem svetu 
potrebna za ohranitev kulturne 
krajine in za vzdrževanje av- 
notežja v prostoru. Osnutek ne 
izloča tudi drugih dejavnosti, 
ki varujejo naravno okolje (vo- 
dno gospodarstvo itd.). 
Osnutek namreč upošteva, da 
ima kulturno oblikovana in va- 
rovana pokrajina z elementi 
naravne prvobitnosti s števil- 
nimi naravnimi lepotami in na- 
ravnimi znamenitostmi tudi ve- 
liko turistično vrednost in da je 
podlaga za oddih v naravi, za 
domači in tuji turizem ter za 
dopustniško in redno množič- 
no rekreacijo na koncu tedna. 

2. Sedanji Triglavski naro- 
dni park se razširi na območje 
Julijskih Alp, ki je po oprav- 
ljenih analizah ovrednoteno 
kot pomembno naravovar- 
stveno območje in obsega pri- 
bližno 76.080 ha zemljišč. Ob- 
močje sedanjega Triglavskega 
narodnega parka se smotrno 
zaokroži in predstavlja jedro 
novega narodnega parka. 

3. Obravnavano naravovar- 
stveno območje se zavaruje 
pred možnimi stihijskimi pose- 
gi z namenom, da se ohranijo 
naravne lepote, prirodna prvo- 
bitnost in kulturna krajina, za- 
varujejo značilna flora in fav- 
na, omogoči uživanje naravnih 
in kulturnih vrednot ter ohrani 
in neguje zgodovinski pomen 
tega slovenskogorskega 
območja. 

4. Zaradi različne kvalitete 
prostora v narodnem parku in 
upoštevajoč metodologijo za 
razvrščanje območij v naravo- 
varstvene režime, se Triglavski 
narodni park deli v štiri ob- 
močja ter v teh območjih tudi 
uveljavi ustrezen režim, ki bo 
zagotavljal kulturno in name- 
nu zavarovanja neškodljivo ra- 
bo zemljišč v teh območjih. 

Meje posameznih območij 
Triglavskega narodnega parka 
določa osnutek zakona smi- 
selno po predlogih, ki jih je 
Zavod za regionalno prostor- 
sko planiranje pripravil po do- 
govoru z Zavodom za spome- 
niško varstvo SRS, s Planinsko 
zvezo Slovenije, z Urbani- 
stičnim inštitutom SRS, s pri- 
zadetimi delovnimi organizaci- 

jami in občinskimi skupščina- 
mi v letu 1973. 

Posamezna območja naro- 
dnega parka in njihove meje se 
v osnutku zakona določajo ta- 
ko, da se upoštevajo poleg na- 
ravovarstvenih interesov tudi 
drugi porabniki prostora ven- 
dar v območjih, ki so z var- 
stvenega stališča ocenjena kot 
najbolj vredna, dajejo določe- 
no prednost naravovarstvenim 
ciljem ter tudi upoštevajo na- 
čelna poenotenja meril kot ce- 
lotno območje predlaganega 
narodnega parka. 

5. Osnutek nadrobno dolo- 
ča sistem dovoljenih izjem za 
poseg v prostor Triglavskega 
narodnega parka in sistem 
prepovedi za poseg v prostor. 
Le v jedru Triglavskega naro- 
dnega parka (prvo območje) 
se uveljavijo načela strogega 
varstva tega območja. Zato v 
tem območju niso možni pro- 
storski posegi z izjemo vzdrže- 
valnih del planinskih koč, peš- 
poti, počivališč, postavljanja 
oznak in podobno ter posegi v 
floro in favno, ki jih terjajo sa- 
nitarno varstvo oziroma so po- 
trebni za znanstvene namene. 

6. Za četrto območje Julij- 
skih Alp se vprašanje naravo- 
varstvenega režima in uprav- 
ljanje tega območja po osnut- 
ku zakona urejuje z družbenim 
dogovorom kot novim elemen- 
tom sistema družbenega pla- 
niranja, s tem, da pristojne ob- 
činske skupščine v svojih pro- 
storskih in urbanističnih doku- 
mentih v skladu z zakonom o 
varstvu narave upoštevajo 
smernice, ki so določene v 
osnutku zaradi varstva tega 
območja. 

7. Glede upravljanja z naro- 
dnim parkom določa osnutek, 
da se ta poveri Samoupravni 
interesni skupnosti Triglavski 
narodni park. To interesno 
skupnost ustanovijo delovni 
ljudje in občani z območja pri- 
zadetih občin, krajevne skup- 
nosti, planinska, prirodo- 
slovna, lovska in ribiška druš- 
tva, društva za varstvo okolja, 
zavoda za spomeniško var- 
stvo, Zavod za gojitev divjadi 
Bled ter delegacija SR Slove- 
nije, ki jo določi Skupščina SR 
Slovenije. SIS sprejema sred- 
njeročni plan in letne progra- 
me za urejanje krajinskega ob- 
močja kot celote, finančne na- 
črte, sprejema splošne samo- 
upravne akte v zvezi z var- 
stvenimi ukrepi, sodeluje pri 
pripravi in sprejemanju pro- 
storskih planov, urbanističnih 
načrtov in drugih urbani- 
stičnih dokumentov ter daje 
mnenja na investicijske pro- 
grame za gradnjo objektov v 
družbeni lastnini na tem ob- 

močju. Organ te skupnosti je 
skupščina, ki je oblikovana po 
delegatskem načelu. 

Takšna široko zasnovana 
SIS bi omogočila prav vsem 
občanom, organizacijam zdru- 
ženega dela, samoupravnim 
interesnim skupnostim, druž- 
benopolitičnim skupnostim, 
drugim samoupravnim organi- 
zacijam in skupnostim v repu- 
bliki, da preko svojih delega- 
tov sodelujejo pri upravljanju 
Triglavskega narodnega par- 
ka, in da združujejo sredstva 
za opravljanje nalog ustanov- 
ljene SIS. S takšno samou- 
pravno organizacijo bi se tudi 
v praksi utrdil pomen varstva 
obravnavane naravne zname- 
nitosti, združevanje sredstev 
za potrebe izvajanja nalog pa 
bi bilo močno olajšano, ker ne 
bi obremenjevalo le ožji krog 
prizadetih občin, organizacij 
in občanov. 

8. Financiranje nalog v zve- 
zi z varstvom in urejanjem Tri- 
glavskega narodnega parka 
naj temelji na načelu solidar- 
nega združevanja sredstev 
vseh ustanoviteljev interesne 
skupnosti in njenih članov ter 
na dohodku, ki ga ta skupnost 
sama ustvari. 

Zavarovalne ukrepe, sanaci- 
jo naravnega ambienta in kul- 
turne dediščine financirajo in- 
teresna skupnost, občinske 
skupščine občin Jesenice, Ra- 
dovljica in Tolmin, Skupščina 
SR Slovenije, organi, ki oprav- 
ljajo varovalno dejavnost v na- 
rodnem parku, in organizacije 
združenega dela, ki opravljajo 
v narodnem parku gospodar- 
sko in negospodarsko dejav- 
nost. Njihova udeležba naj se 
določi z razvojnim progra- 
mom, ki ga interesna skupnost 
sprejme praviloma za sred- 
njeročno obdobje. 

Stroški v zvezi s poslova- 
njem interesne skupnosti se 
krijejo iz proračunov občin Je- 
senice, Radovljica in Tolmin 
ter iz republiškega proračuna, 
če ni z družbenim dogovorom 
o zagotavljanju in združevanju 
sredstev drugače določeno. 
Tak družbeni dogovor sklene- 
jo interesna skupnost, druž- 
benopolitične skupnosti in 
drugi interesenti. 

Koliko bo znašala konkretna 
obremenitev posameznega 
udeleženca v financiranju, še 
ni mogoče določiti, ker je to 
odvisno od razvojnega progra- 
ma in družbenega dogovora, 
ki ga bodo sprejeli interesenti. 

Ker pa se stroški-porazdelju- 
jejo med številne'udeležence, 
menimo, da bodo njihova 
sredstva v ta namen nepo- 
membno obremenjena. 

poročevalec 
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Predlog odloka o določi- 
tvi sodnikov in sodnikov 
porotnikov višjih sodišč 
v SR Sloveniji 

(ESA-51V 

Predlagano število soaniKov 
posameznih višjih sodišč je v 
skladu z določbo prvega od- 
stavka 59. člena zakona o re- 
dnih sodiščih. Predvideni ob- 
seg dela, ki bo v glavnem ob- 
stajal iz pritožbenih kazenskih, 
civilnih, gospodarsko-kazen- 
skih in gospodarskih spornih 
pritožbenih zadev, je izraču- 
nan na podlagi zadev iz leta 
1976 in 1977, ki so pripadla 
okrožnim sodiščem ter Vrhov- 
nemu sodišču SR Slovenije 
glede na območje posameznih 
višjih sodišč. Tako naj bi po 
teh podatkih pripadlo višjim 
sodiščem naslednje število za- 
dev: Celje 1148, Koper 1393, 
Ljubljana 6013 in Maribor 
2322. Število teh zadev, razen 
tistih iz sedanje pristojnosti 
Vrhovnega sodišča SR Slove- 
nije, je bilo nato ovrednoteno 
po doslej uporabljenih orien- 
tacijskih merilih za storilnost 
sodnikov okrožnih sodišč iz le- 
ta 1969 in se je tako dobilo 
potrebno število sodnikov za 
reševanje teh zadev. Potrebno 
število sodnikov za reševanje 
zadev, ki bodo prešle iz pri- 
stojnosti Vrhovnega sodišča 
SR Slovenije, se je ugotovilo 
na podlagi poprečne storil- 
nosti sodnikov tega sodišča. 
Tako izračunano število so- 
dnikov je bilo treba nekoliko 

Predlog za izdajo zako- 
na o revalorizaciji in 
amortizaciji stanovanj- 
skih hiš in stanovanj v 
družbeni lastnini, z 
osnutkom zakona 

(ESA-52) 

Zakon določa način in roke 
za revalorizacijo kakor tudi 
stopnjo amortizacije stano- 
vanjskih hiš in stanovanj v 
družbeni lastnini. 

Revalorizacija se opravi ta- 
ko, da se kvadratura stanova- 
nja množi s številom točk in z 
novo vrednostjo točke. Nova 
vrednost točke se določa iz ra- 
zmerja povprečne končne pro- 
dajne cene kvadratnega metra 

stanovanj v posamezni občini 
v letu 1977 in povprečnega 
števila točk na eno stanovanje, 
zgrajeno v tem letu v tej občini. 

Revalorizacijo opravijo sa- 
moupravne stanovanjske 
skupščine v občini po stanju 
31. decembra 1977 najpozneje 
do 31. decembra 1978. Zakon 
določa kontinuirano revalori- 
zacijo v bodoče, vsakokrat, ko 
se ppvprečna cena stanovanj 

na trgu zviša za več kot 10% 
napram vrednosti, knjiženi v 
poslovnih knjigah. 

Stanovanjske hiše stare 100 
in več let se ne revalorizirajo in 
ne amortizirajo. 

Kot najnižjo stopnjo amo- 
rtizacije določa zakon stopnjo 
0,25% od revalorizirane vre- 
dnosti. To stopnjo občine lah- 
ko povečajo na predlog sa- 
moupravnih stanovanjskih 
skupnosti. 

povečati zaradi opravljanja 
drugih nalog sodišč, kot so 
spremljanje in proučevanje 
družbenih odnosov in pojavov, 
sodne prakse in obveščanje 
ter zaradi izboljšanja kvalitete 
dela, strokovne pomoči te- 
meljnim sodiščem in pre- 
gledovanjem njihovega dela, 
bolj poglobljenega študijskega 
dela ter zaradi možnosti večje 
družbenopolitične angažira- 
nosti sodnikov. Menimo, da bo 
predlagano število sodnikov 
višjih sodišč zadoščalo za te- 
koče in kakovostno poslovanje 
višjih sodišč, kar z manjšim 
številom sodnikov ne bi bilo 
zagotovljeno. 

Pri predlogu za število so- 
dnikov porotnikov, ki je us- 
klajen s predlogi predsednikov 
okrožnih sodišč na sedežih 
predvidenih višjih sodišč, smo 
razen predvidenega števila pri- 
padlih zadev, v katerih bodo 
sodelovali sodniki porotniki, 
upoštevali tudi ustrezne do- 
ločbe procesnih zakonov o se- 
stavi senatov. Od predlagane- 
ga števila sodnikov porotnikov 
za posamezna višja sodišča bi 
jih približno 3/5 odpadlo za re- 
ševanje zadev s področja go- 
spodarstva, ostali pa za senate 
za mladoletnike in druge 
senate. 

Predlog odloka o pripra- 
vi in sprejetju dolgoroč- 
nega plana razvoja SR 
Slovenije za obdobje od 
leta 1986 do 1995 oziro- 
ma za določena področ- 
ja tudi do leta 2000 

(ESA-53) 

V skladu z zakonom o teme- 
ljih sistema družbenega plani- 
ranja in o družbenem planu 
Jugoslavije je dolgoročni plan 
podlaga in splošno izhodišče 
za oblikovanje srednjeročnih 
planov ter za ustrezne odloči- 
tve vseh nosilcev družbenega 
planiranja. 

Ker se v letu 1985 izteče 
izvajanje zveznega dokumenta 
»osnove skupne politike dol- 
goročnega razvoja SFR Jugo- 
slavije do leta 1985«, se je po- 
kazala potreba, da se nadaljuje 
s proučevanjem in oblikova- 
njem dolgoročnih razvojnih 
usmeritev v Jugoslaviji, s tem 
povezano pa tudi v SR Slove- 
niji. 

Skupščina SFR Jugoslavije 
je 19. aprila 1978 na seji zbora 
republik in pokrajin sprejela 
odlok o pripravi in sprejetju 
dolgoročnega družbenega 
plana Jugoslavije za dobo od 
leta 1986 do leta 1985 oziroma 
za določena področja tudi do 
leta 2000. S tem je bila dana 
tudi podlaga za sprejetje skle- 
pov samoupravnih organizacij 
in skupnosti ter družbenopoli- 
tičnih skupnosti o pripravi in 
sprejetju njihovih dolgoročnih 
planov za isto obdobje. To 
hkrati predstavlja pravno pod- 
lago za predložitev tega od- 
loka v sprejem Skupščini SR 
Slovenije. 

Odlok predvideva, da Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije v 
prvi polovici leta 1984 Skup- 
ščini SR Slovenije predloži 
osnutek dolgoročnega plana 
SR Slovenije za navedeno ob- 
dobje, ter na podlagi javne raz- 
prave o tem osnutku pripravi 
in v zadnjem četrtletju istega 
leta Skupščini SR Slovenije 
predloži predlog dolgoroč- 
nega plana SR Slovenije za 
obdobje od leta 1986 do leta 
1995 oziroma za določena po- 
dročja tudi do leta 2000. 

V skladu z zakonom o teme- 
ljih sistema družbenega plani- 
ranja in o družbenem planu 
Jugoslavije bo na podlagi tega 
odloka Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije v juliju 1978 dolo- 
čil program dela na pripravi 
dolgoročnega plana SR Slove- 
nije, pri čemer pa je predvide- 
no, da ob tem upošteva tudi 
aktivnost, ki se je že pričela in 
bo tudi potekala v času pripra- 
ve dolgoročnega plana SR 
Slovenije v zvezi s pripravo 
prostorskih planov po odloku 
Skupščine SR Slovenije. S tem 
bo podana konkretna pravna 
podlaga in obveznost, da se v 
predvideni aktivnosti na po- 
dročju planiranja v SR Slove- 
niji dejansko med seboj pove- 
žejo različni vidiki družbenega 
planiranja, še zlasti dolgoročni 
vidik in prostorski vidik druž- 
benega planiranja. 

Ob upoštevanju dejstva, da 
že zvezni odlok o pripravi dol- 
goročnih planov zavezuje no- 
silce družbenega planiranja, 
samoupravne organizacije in 
skupnosti ter družbenopolitič- 
ne skupnosti, da pripravijo in 
sprejmejo svoje dolgoročne 
plane za obdobje od leta 1986 
do leta 1995 oziroma za dolo- 
čena področja tudi do leta 
2000, pa predloženi republiški 
odlok še posebej navaja tiste 
samoupravne organizacije in 
skupnosti ter družbenopolitič- 
ne skupnosti, ki morajo svoje- 
mu dolgoročnemu planiranju 
posvetiti posebno pozornost 
ter ob tem v svojih programih 
dela za pripravo svojih dol- 
goročnih planov predvideti tu- 
di svoje sodelovanje v vseh fa- 
zah dela na pripravi dolgoroč- 
nega plana SR Slovenije, pri 
čemer bo kriterije za določitev 
navedenih organizacij združe- 
nega dela opredelil program 
dela na pripravi dolgoročenga 
plana SR Slovenije. 
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Glede na zahtevnost in ob- 
sežnost priprav ter izdelave 
dolgoročnega plana SR Slove- 
nije ta odlok določa tudi način 
financiranja priprave tega dol- 
goročnega plana. 

Z odlokom se predvideva 
dogovor o financiranju in rea- 
lizaciji dela na pripravi dol- 
goročnega plana SR Slovenije, 
s katerim se želi zagotoviti ši- 
roko družbeno aktivnost ter 
strokovno organizacijsko kva- 
litetno delo v zvezi z izdelavo 
dolgoročnega plana SR Slove- 
nije, ter usmerjenost razi- 
skovalnega, strokovno plan- 
skega in organizacijskega dela 
v zvezi z izdelavo dolgoroč- 
nega plana v iskanje strokovno 
utemeljenih, konkretnih, to je 
praktično uporabnih in realno 
izvedljivih razvojnih rešitev 
oziroma usmeritev. Kot udele- 
ženci tega dogovora so miš- 
ljeni predvsem Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, Go- 
spodarska zbornica Slovenije, 
Raziskovalna skupnost Slove- 
nije, Zveza sindikatov Sloveni- 
je in Socialistična zveza delov- 
nega ljudstva Slovenije. S 
sredstvi, ki jih predvideva ta 
odlok, bi se zagotovilo tudi fi- 
nanciranje in realizacija razi-' 
skovalnega dela na tematskih 
področjih, ki jih bo podrobneje 
opredelil program dela iz tega 
odloka. Predvideno razi- 
skovalno in drugo delo v zvezi 
s pripravo dolgoročnega plana 
SR Slovenije bo predstavljalo 
podlago za ovrednotenje po- 
trebnih sredstev in aktivnosti v 
navedenem dogovoru. 
Za leto 1978 se predvideva za- 
gotovitev sredstev v višini 
5,000.000 dinarjev, ki naj bi 
sprožila in še v tem letu omo- 
gočila potrebno širino in in- 
tenzivnost vseh aktivnosti v 

zvezi s pripravo dolgpročnega 
plana. Namembnost, podrob- 
nejšo opredelitev in dinamiko 
porabe teh sredstev bo določal 
program dela. 

Glede na strokovno in koor- 
dinacijsko družbeno funkcijo 
in odgovornost, ki jo ima Re- 
publiški komite za družbeno 
planiranje in informacijski si- 
stem na področju koordinira- 
nja in razvijanja družbene ak- 
tivnosti na področju uveljavlja- 
nja in razvijanja sistema druž- 
benega planiranja in "priprave 
planskih dokumentov v SR 
Sloveniji, odlok predvideva, da 
ta komite skrbi in odgovarja 
tudi za namensko porabo 
sredstev, ki jih SR Slovenija z 
republiškim proračunom na- 
menja za financiranje dela na 
pripravi dolgoročenga plana 
SR Slovenije. 

Kot strokovni nosilec aktiv- 
nosti pri pripravi in izdelavi 
dolgoročnega plana SR Slove- 
nije je predviden Zavod SR 
Slovenije za družbeno planira- 
nje v skladu s svojo dosedanjo 
strokovno funkcijo in delov- 
nim področjem v republiški 
upravi kot republiška strokov- 
na organizacije za področje 
planiranja za potrebe SR Slo- 
venije. 

V skladu z zveznim odlokom 
ta odlok končno odloča, da se 
mora delo na pripravi dolgoro- 
čenga plana SR Slovenije pri- 
četi takoj po sprejetju tega od- 
loka. To še zlasti pomeni ta- 
kojšnjo pripravo ter določitev 
programa dela in pa pripravo 
ter sklenitev dogovora o finan- 
ciranju in realizaciji dela na 
pripravi dolgoročnega plana 
SR Slovenije. Prav tako pa se- 
veda pomeni takojšen pričetek 
ustrezne aktivnosti vseh nosil- 
cev planiranja v SR Sloveniji. 

Predlog za izdajo zako- 
na o spremembah in do- 
polnitvah posameznih 
določb nekaterih repu- 
bliških zakonov v zvezi s 
postopkom za pridobi- 
tev lokacijskega dovo- 
ljenja, z osnutkom 
zakona 

(ESA-55) 

trebna, ker se lahko vprašanja 
razrešijo na sami komisijski 
obravnavi. Odpravijo se tudi 
poprejšnja soglasja sanitarne 
in požarnovarnostne inšpekci- 
je za stanovanjsko gradnjo v 
stanovanjskih soseskah, ki se 
urejajo na podlagi sprejetih 
zazidalnih načrtov, katerim so 
ti organi že dali svoje soglasje. 

Celovitejša rešitev bo dana 

V skladu s stališči, sklepi in 
priporočili za oblikovanje in 
izvajanje prostorske, urbani- 
stične in zemljiške politike 
(Uradni list SRS, št. 4/78) se 
predlaga osnutek zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
posameznih določb nekaterih 
republiških zakonov v zvezi s 

ob novelaciji zakona o urbani- 
stičnem planiranju in ob nove- 
laciji ustreznih materialnih za- 
konov (npr. o javnih cestah). 
Ne glede na to pa že predlože- 
na rešitev predstavlja znatno 
poenostavitev postopkov, 
upoštevati pa je treba, da bodo 
k temu pripomogli tudi popol- 
nejši urbanistični dokumenti. 

Predlog za izdajo zako- 
na o spremembah in do- 
polnitvah zakona o voja- 
ških invalidih, s tezami 
za osnutek zakona 

(ESA-59) 

Predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona predstavlja uskladitev 
veljavnega zakona z medrepu- 
bliškim dogovorom in nekate- 
rimi kasneje izdanimi zakoni, 
poleg tega pa vsebuje še nekaj 
variantnih novih rešitev, ki 
izboljšujejo nivo določenih 
oblik tega varstva. 

Poglavitne spremembe in 
dopolnitve zakona so: 

- starostna meja kot splošni 
pogoj za priznanje invalid- 
skega dodatka se zniža za žen- 
ske od 55 na 50 let, 

- znesek manj kot 100 din, 
ki se kot dohodek ne upošteva, 
se veže na ustrezen odstotek 
mejnega zneska najnižjih po- 
kojninskih prejemkov (10 od- 
stotkov), 

- za redni dohodek od kme- 
tijske dejavnosti se šteje en- 
kratni katastrski dohodek, 

- kot varianta je predlog, da 
so prispevkov k stroškom za 
zdravila oproščeni uživalci 
družinske invalidnine, ki preje- 
majo invalidski dodatek, 

- pravic,a do poklicne reha- 
bilitacije, oskrbnine in zdrav- 
stvenega varstva med poklicno 

rehabilitacijo se prizna tudi 
osebam, ki jim ni bilo priznano 
svojstvo vojaškega mirovnega 
invalida iz naslova bolezni za- 
radi prenizkega.odstotka in- 
validnosti, če znaša njihova te- 
lesna okvara po predpisih o 
vojaških invalidih najmanj 30 
odstotkov, 

- variantni predlog je, da se 
znesek oskrbnine za čas po- 
klicne rehabilitacije določi v 
višini 100 odstotnega popreč- 
nega mesečnega osebnega 
dohodka na zaposlenega v SR 
Sloveniji iz preteklega leta 
(prej 80 odstotkov). 

Besedilo zakona se tudi ter- 
minološko in zakonodajno- 
pravno usklajuje, zlasti glede 
na kasneje izdane zakone. 

Za realizacijo osnovnih za- 
konskih rešitev bi bilo potreb- 
no zagotoviti v republiškem 
proračunu za leto 1979 - 
12,162.627,08 din dodatnih fi- 
nančnih sredstev. Za realizaci- 
jo zakona, ob sprejemu va- 
riantnih rešitev pa 
15,256.410,08 din, kar je za 
3,093.783,00 din več kot po 
osnovni rešitvi. 

postopkom za pridobitev loka- 
cijskega dovoljenja. 

Po koncepciji v osnutku za- 
kona se odpravljajo pismena 
soglasja za lokacijsko dovo- 
ljenje pristojnih (neurbani- 
stičnih) organov, ki se bodisi 
duplirajo ali so glede na eno- 
stavnejšo problematiko nepo- 

Predlog odloka o potr- 
ditvi dogovora o izbolj- 
šanju varstva civilnih in- 
validov vojne 

(ESA-62) 

Predstavniki Izvršnih svetov 
skupščin republik in pokrajin 
so 27. 2. 1978 oziroma 12. 6. 
1978 (SR Slovenija) podpisali 
dogovor o izboljšanju varstva 
civilnih invalidov vojne. V ime- 

nu Izvršnega sveta skupščine 
SR Slovenije je dogovor pod- 
pisal član Izvršnega sveta in 
predsednik republiškega ko- 
miteja za zdravstvo in socialno 
varstvo tov. Anton Fazarinc. 
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Po 10. členu dogovora o 
izboljšanju varstva civilnih in- 
validov vojne začne dogovor 
veljati, ko ga potrdijo skup- 
ščine republik in skupščine av- 
tonomnih pokrajin. 

Skupščina SR Slovenije je 
dne 15. 3. 1978 na seji Zbora 
združenega dela in na seji 
Zbora občin sprejela zakon o 
civilnih invalidih vojne (Ur. I. 
SR Slovenije št. 8/78). Enako 
besedilo zakona je sprejela tu- 
di skupščina skupnosti social- 
nega varstva Slovenije na svoji 
seji dne 27. 3. 1978. 

Zakon o civilnih invalidih 
vojne v celoti upošteva vsebi- 
no in načela, ki jih določa zgo- 
raj navedeni dogovor. 

Glede na to, da republiški 
zakon o civilnih invalidih vojne 
povsem ustreza oblikam in na- 
činu reševanja vprašanj, ki so 
dogovorjena v dogovoru p 

izboljšanju varstva civilnih in- 
validov vojne, so izpopolnjeni 

Predlog za izdajo pred- 
stavlja prečiščeno besedilo za- 
konskih določb objavljenih v 
Uradnem listu SRS št. 51- 
294/71 in št. 19-165/73. Iz do- 
sedanjega zakonskega besedi- 
la se izločajo tiste določbe, ki 

vsi pogoji za potrditev dogovo- 
ra v Skupščini SR Slovenije. 

so imele značaj prehodnih do- 
ločb ter se ne uporabljajo več. 

Borci za severno mejo v letih 
1918 in 1919 in slovenski vojni 
dobrovoljci iz vojn 1912 do 
1918 uživajo pravico do zdrav- 
stvenega varstva že po pred- 

pisih o zdravstvenem varstvu, 
zato se določila o zdrav- 
stvenem varstvu iz zakona 
črtajo. 

Zakon uvaja nov sistem do- 
ločanja nadomestila za stroške 
letnega dopusta, ki naj bi zna- 
šalo vsako leto 75 odstotkov 
mejnega zneska najnižjih po- 
kojninskih prejemkov, ki ga 
določi skupnost pokrajinskega 
in invalidskega zavarovanja v 
SR Sloveniji za tekoče leto. S 
tem se uvaja avtomatizem pri 
določanju te pravice ter od- 
pade poraba, da znesek vsako 
leto z odlokom določi Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

Čeprav bi bila sicer potrebna 
za izvedbo tega zakona malen- 
kostno višja finančna sredstva 
(55.739 din), se zneski name- 
njeni za realizacijo zakona v 
naslednjih letih, zaradi stal- 
nega upadanja števila upravi- 
čencev ne bodo zvišali. 

Predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o borcih 
za severno mejo v letih 
1918 in 1919 in o sloven- 
skih vojnih dobrovoljcih 
iz vojn 1912 do 1918, s 
tezami za osnutek za- 
kona 

(ESA-60) 

RAZPOREDITEV DELEGATOV IZ SR SLOVENIJE V ZVEZNEM ZBORU 

SKUPŠČINE SFRJ ZA VZDRŽEVANJE STIKOV S SKUPŠČINAMI OBČIN 

Zap.št. Ime in priimek Skupščine občine 
1. BOŽIČ Jože Jesenice, Tržič  
2. BREGAR Rudi Hrastnik, Ljubljana- 
  Šiška, Zagorje 

3. BRIŠKI Miha Kočevje, Ribnica  
4. DRAŠKOVIČ Jožica Lendava 
5. FEGUŠ Erika Ptuj  
6. HABJAN Peter Mozirje, Velenje  
7. JANŽIČ Vlado Ljubljana-Bežigrad 
8. JELOVŠEK Mara Radovljica, Škofja Loka 
9. KAPUN Anton Ljutomer, Murska 

  Sobota  
10. KOŠAKMiha Ljubljana-Moste-Polje, 
 Ljubljana-Vič-Rudnik 

11. KRAŠOVEC Sonja Celje, Slovenske 
  Konjice  

12. LONČARIČJože Šentjur, Šmarje pri 
 Jelšah  

13. NAGLIČEva Idrija, Litija, Sežana 
14. OREŠNIKRajko Lenart v Slovenskih 

goricah, Slovenska 
 Bistrica  

15. OSOLNIK Bogdan Grosuplje, Novo mesto, 
   Trebnje 

16. PIRNAVER Mirko Sevnica, Trbovlje 

17. POLAK Bojan-Stjenka Kamnik, Ljubljana- 
Center, Ljubljana- 
 mesto  
18. ROŠKER Janez Brežice, Krško 
19. ROTER Rado Ljubljana-Bežigrad, 

Ljubljana-Center, 
 Metlika  
20. SEITEL Viktor Dravograd, Radlje ob 

Dravi, Ravne na 
Koroškem, Slovenj 

 Gradec  
21. SELIGER Drago Vrhnika, Logatec 
22. SEVER Silva Ajdovščina, Nova 
 Gorica, Tolmin  
23. STADINA Lucijan Izola, Koper, Piran 
24. ŠEPlČRudi Cerknica, Ilirska 
 Bistrica, Postojna 
25. ŠKERBIC Majda Maribor  
26. ŠKRKGracijan Črnomelj  
27. ŠTEFANĆIČ Terezija Ormož  
28. TURNŠEK Jože Laško, Žalec  
29. ULRIH Ela-Atena Gornja Radgona 
30. ZALOKAR Slavko Domžale, Kranj  

* Ta razporeditev je bila sprejeta na pogovoru delegatov 
iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ dne 12.6. 
1978. 
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Iz Skupščine SFRJ 

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

Obveščanje v skladu s potrebami in 

zahtevami združenega dela 

• Zvezni zbor Skupščine SFRJ poziva vse samoupravne organizacije in skupnosti, 
družbenopolitične organizacije ter druge zainteresirane organe in organizacije, da 
razpravljajo o Predlogu resolucije 
• Vsestransko in objektivno obveščanje - neodtujljiva pravica vsakega delovnega 
človeka in občana X5, . 
• Na vseh ravneh družbe je treba proučiti stanje in organizacijo obveščanja o 
bistvenih vprašanjih poslovanja, razvoja, planiranja, dohodkovnih in drugih odnosov 
• Obveščanje ni privilegij ali monopol posameznikov ali ozkih skupin 
• S stalnim in popolnim obveščanjem je treba omogočiti, da delovni ljudje in občani 
razpolagajo z vsemi informacijami in podatki, ki so jim potrebni za sodelovanje pri 
upravljanju z družbenimi zadevami 

Zvezni zbor SKupščine SFRJ 
je na seji, ki je bila 19. aprila 
1978 obravnaval Osnutek re- 
solucije o temeljih družbenega 
sistema informiranja (AS 615). 
Zbor je istočasno pozval vse 
samoupravne organizacije in 
skupnosti, družbenopolitične 
organizacije ter druge zain- 
teresirane organe in organiza- 
cije da razpravljajo o Osnutku 
resolucije. Prav tako je bilo 
sklenjeno, da Komisija Skup- 
ščine SFRJ za informiranje, 
kot predlagatelj, na osnovi po- 
danih mnenj in predlogov v 
delovnih telesih Zbora ter 
mnenj in predlogov, ki bodo 
sproženi v široki razpravi, pri- 
pravi predlog resolucije in ga 
pošlje Zboru v obravnavo in 
sprejem. 

Poziv Zveznega zbora na ši- 
roko razpravo o tem besedilu 
izhaja iz tega, da je Osnutek 
resolucije pravzaprav name- 
njen ne samo neposrednim 
udeležencem v izgradnji celo- 
vitega družbenega sistema in- 
formiranja, ampak vsem delov- 
nim ljudem in občanom. Obe- 
nem jih zavezuje, da v svojih 

samoupravnih organizacijah 
in skupnostih proučijo stanje 
in organizacijo obveščanja o 
vseh bistvenih vprašanjih po- 
slovanja, razvoja, planiranja, 
dohodkovnih in drugih 
odnosov. 

Glede na takšen pomen 
Osnutka resolucije ter na po- 
men obveščanja za vse delov- 
ne ljudi in vse subjekte druž- 
benega odločanja, obširneje 
predstavljamo Osnutek. 

Glede na takšen pomen 
Osnutka resolucije ter na po- 
men obveščanja za vse delov- 
ne ljudi in vse subjekte druž- 
benega odločanja, obširneje 
predstavljamo Osnutek. 

STRUKTURA 
RESOLUCIJE 

Osnutek resolucije je raz- 
deljen na osem poglavij. V 
uvodnem delu je podrčtan po- 
men obveščanja sploh v ra- 
zvoju našega samoupravnega 
socialističnega družbenopoli- 
tičnega sistema in v tej luči 
potreba po izgradnji celovite- 
ga družbenega sistema infor- 

*eo 
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OSNUTEK RESOLUCIJE O TEMELJIH DRUŽBENEGA 
SISTEMA INFORMIRANJA - AS 615 
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miranja. V drugem poglavju je 
prikazano sedanje stanje, s 
kritičnim pregledom doseda- 
njega razvoja na tem področju. 
V naslednjih štirih poglavjih pa 
so prikazani splošni cilji, vse- 
bina, organizacija in uprav- 
ljanje s tem sistemom. Posebej 
je v sedmem delu obdelana 
promblematika materialnih in 
kadrovskih pogojev za učin- 
kovito delovanje družbenega 
sistema informiranja. 

Na koncu v osmem delu pa 
so določene neposredne nalo- 
ge, ki jih resolucija postavlja 
pred vse organizacije in skup- 
nosti na vseh ravneh. 

POSPEŠITI PROCES 
PODRUŽBLJANJA 
CELOTNEGA 
PODROČJA 
OBVEŠČANJA 

V uvodnem delu Osnutka je 
celovito obdelan družbeni 
značaj obveščanja in je pod- 
črtano v kakšni funkciji se po- 
javlja v razvoju našega si- 
stema. Posebej je poudarjena 
potreba, da se nasedanji stop- 
nji razvoja socialističnega sa- 
moupravljanja opravi samou- 
pravno transformiranje or- 
ganizacije in prakse obvešča- 
nja. V skladu s tem, je rečeno v 
Osnutku, je razumljiv družbeni 

interes in potreba, da se na 
enotnih osnovah konstituira 
celovit sistem za zbiranje in 
prikazovanje objektivnih, stro- 
kovnih in razumljivo obdelanih 
podatkov in informacij, ki bo- 
do rabile samoupravljalcem, 
vsem delovnim ljudem in ob- 
čanom ter drugim dejavnikom 
našega družbenega življenja. 

Medsebojno obveščanje de- 
lovnih ljudi, kot sestavni dei 
samoupravnih odnosov in vse- 
ga političnega sistema, naj de- 
lovnim ljudem omogoči, da 
bodo zagospodarili nad vsemi 
tokovi informacij, ki izražajo 
odnose o razpolaganju pogo- 
jev, sredstvi in rezultati dela ter 
spremljajo presežek dela v 
vseh oblikah, v katerih gre iz 
temeljnih organizacij, kakor 
tudi njegovo uporabo v ra- 
zličnih oblikah splošne in 
skupne porabe in združevanja 
dela in sredstev. 

Pri zagotavljanju čim celovi- 
tejšega, popolnega in objektiv- 
nega obveščanja o vseh druž- 
benih pojavih, odnosih in pro- 
cesih pa bo treba - je podčrta- 
no v Osnutku - premagati ovi- 
re, da je obveščanje posebna 
pravica ali monopol posamez- 
nikov in ozkih skupin, ter po- 
glede, da so delovni ljudje le 
pasivni uporabniki informacij, 
ne pa aktivni in ustvarjalni po- 
budniki vseh družbenih proce- 
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sov in glavni vir informacij. To 
bo obenem tudi prispevek k 
učinkovitejšemu premagova- 
nju ostankov nosilcev pojavov 
tehnomanagerstva in birokrat- 
sko-etatističnih monopolov na 
področju obveščanja oziroma 
ustvarjanje pogojev, da ob- 
jektivno in resnično obvešča- 
nje postane nedotakljiva pravi- 
ca vsakega delovnega človeka. 

Glavni namen družbenega 
sistema informiranja je - kot je 
rečeno v Osnutku - da s stal- 
nim, popolnim, objektivnim, 
kontinuiranim in pravočasnim 
obveščanjem omogoči delov- 
nim ljudem in občanom, da 
čim bolj vsestransko in globo- 
ko spoznajo razvoj, probleme, 
odnose in procese naše druž- 
be in sodobnega sveta, kar je 
nujno za sodelovanje in uprav- 
ljanje družbenih zadev. 

Takšen karakter in cilj druž- 
benega sistema informiranja 
zahteva javnost in odprtost, 
kot tudi dostopnost informacij 
vsem subjektom, da spremlja 
pojave, spremembe in procese 
v naši družbi in tudi širše ozi- 
roma, da se v skladu s temi 
spremembami in družbenim 
razvojem tudi sam spreminja 
in prilagaja. 

SISTEM 
INFORMIRANJA 
USKLADITI Z 
RAZVOJEM 
POLITIČNEGA 
SISTEMA 

Pri dosedanjem oblikovanju 
družbenega sistema informira- 
nja so bili doseženi pomembni 
uspehi, je ugotovljeno v 
Osnutku. Posebej je poudar- 
jeno, da je bila dosežena zado- 
voljiva stopnja zanesljivosti in- 
formacij specializiranih or- 
ganizacij, kot so zavodi za sta- 
tistiko, Službe družbenega 
knjigovodstva in drugi. Te or- 
ganizacije so kljub raznim pri- 
tiskom uspele obdržati neo- 
dvisen položaj in družbi zago- 
tavljajo objektivne informacije. 

Vendar oblikovanje celovite- 
ga družbenega sistema infor- 
miranja teče počasi oziroma 
zaostaja za razvojem zavesti o 
pomenu obveščanja, posebej 
pri delavcih organiziranih v 
združenem delu, in o potrebi 
transformiranja in celovitega 
reguliranja družbenega si- 
stema informiranja. Ocenjeno 
je, da je bil sistem bolj usmer- 
jen k potrebam in zahtevam 
organov družbenopolitičnih 
skupnosti, manj pa k združe- 
nemu delu. 

S prikazom sedanjega sta- 
nja, navaja Osnutek vrsto na- 
pak pri zbiranju informacij, ki 
so zanimive za to družbo. Med 
drugim je navedeno, da sistem 

osnovnih informacij ni popol- 
noma zgrajen in enoten. Prav 
tako obstajajo določena po- 
dvajanja pri zbiranju podatkov, 
kar dela težave tistim, ki dajejo 
podatke. Nepooblaščeno zbi- 
ranje podatkov je ocenjeno kot 
slaba praksa. In nazadnje je 
podčrtano, da analitične in 
druge informacije, ki jih za po- 
trebe združenega dela zbirajo 
informacijske službe niso ve- 
dno dovolj dostopne, tako po 
načinu obdelave, kot po prika- 
zu. Takšna znanstvena pos- 
ploševanja družbenih gibanj bi 
olajšala odločanje v samou- 
pravnih in družbenih organih. 

V Osnutku je posebej pou- 
darjeno, da obstoječa sredstva 
za avtomatsko obdelavo po- 
datkov in stopnja njihove po- 
vezanosti ne ustreza naraslim 
potrebam v organizacijah in 
skupnostih. Ta sredstva se na- 
mreč največkrat stihijsko in 
neplansko nabavljajo in neza- 
dovoljiva opremljenost infor- 
macijskih služb zelo otežuje 
nadaljni razvoj družbenega si- 
stema informirania. 
Rastoče povpraševanje po in- 
formacijah, kot je rečeno, ni 
bilo spremljano z ustreznim 
izobraževanjem kadrov raznih 
profilov. Zaradi tega je prišlo 
do izrazitega pomanjkanja ka- 
drov. Z druge strani pa prema- 
lo razvita splošna in poklicna 
kultura uporabe informacij ze- 
lo otežuje uporabo razpolož- 
ljivih informacij, posebno v 
analitične namene. 

Vsa našteta dejstva nedvou- 
mno potrjujejo, da razvoj si- 
stema informiranja zaostaja za 
potrebami družbe. Iz tega lah- 
ko zaključimo potrebo po iz- 
gradnji celovitega družbenega 
sistema informiranja, ki naj 
postane sestavni del pri na- 
daljnjem razvoju političnega 
sistema. Le na ta način bi bil 
sistem informiranja popol- 
noma v službi združenega dela 
in delovnega človeka. 

DOSTOPNOST 
INFORMACIJ VSEM 
DRUŽBENIM 
STRUKTURAM 

Tretji del vsebuje osnovne 
cilje družbenega sistema in- 
formiranja. V tem poglavju je 
narejen poskus o definiciji te- 
ga sistema s čemer bi se izog- 
nili dvomom in različnim ra- 
zlagam. To je narejeno ne sa- 
mo zaradi tega ker ni redek 
primer, da se družbeni sistem 
informiranja zmotno izenačuje 
s sistemom javnega obvešča- 
nja ali obratno, ampak tudi za- 
radi tega, ker največkrat manj- 
ka jasna predstava o tem, kaj z 
družbenim sistemom informi- 
ranja želimo, si prizadevamo in 
moramo doseči. 

Tako je med drugim rečeno, 
da se družbeni sistem informi- 
ranja izgrajuje zaradi sploš- 
nega obveščanja, določanja 
politike, sprejemanja sklepov, 
samoupravnega planiranja, 
dogovarjanja, sporazumeva- 
nja, spremljanja in usklajeva- 
nja družbenega razvoja. 

Glede usmerjanja razvoja te- 
ga sistema, je poudarjeno, da 
bo treba v prihodnjem ob- 
dobju posebno pozornost po- 
svetiti vsebini informacije, or- 
ganizaciji in delovanju njiho- 
vih med seboj povezanih de- 
lov. Prav tako je poudarjeno, 
da dosežena stopnja razvoja 
socialističnega samouprav- 
ljanja omogoča in zahteva iz- 
gradnjo celovitega, povezane- 
ga, usklajenega, racionalnega 
in na sodobnih tehničnih sred- 
stvih zasnovanega družbene- 
ga sistema informiranja. 

Glede delovanja in vsebine 
družbenega sistema informira- 
nja je rečeno, da je treba z njim 
zagotoviti družbene potrebne 
informacije o stanju, pojavih in 
procesih na posameznih po- 
dročjih družbenega življenja, 
ekonomskih in političnih od- 
nosov. Te informacije se nana- 
šajo na stanje in gibanje v go- 
spodarstvu in na drugih po- 
dročjih združenega dela, na 
pridobivanje in razporejanje 
dohodka, združevanje dela in 
sredstev, povezovanje proiz- 
vodnje, prometa in drugih po- 
dročij, tranformacijo banč- 
nega sistema. Nanašajo se na 
odnose in na svobodno me- 
njavo dela v družbenih dejav- 
nostih, krajevnih skupnostih in 
na delovanje delegatskega si- 
stema v celoti. Razen tega te 
informacije zadevajo stanje in 
gibanje mednarodnih eko- 
nomskih odnosov, vključeva- 
nje naše države v mednarodno 
delitev dela, kot tudi druge bi- 
stvene in aktualne družbene 
pojave in procese. 

Da bi izpolnile svojo druž- 
beno vlogo, morajo biti na- 
štete informacije odprte in do- 
stopne vsem družbenim struk- 
turam pod istimi pogoji in v 
skladu z zakonskimi predpisi. 

TEMELJI 
DRUŽBENEGA 
SISTEMA 
INFORMIRANJA 

četrti del Osnutka prikazuje, 
kaj so enotni temelji, na kate- 
rih bi moral biti zgrajen druž- 
beni sistem informiranja. S 
tem se razume enotna kon- 
cepcija, skupni program ra- 
zvoja in pristop k vprašanjem 
vsebine oziroma vrste in ob- 
sega informacij, viri podatkov 
in urejanje evidence, zbiranje, 
obdelave, hramba, prenos, do- 
stopnost in dostavljanje infor- 

macij, enotne metodologije, 
standardi in instrumenti, or- 
ganizacija sistema, tehnike in 
tehnologije, kadri, načini in 
oblike družbenega usmerjene- 
ga razvoja informacijskih si- 
stemov in druga vprašanja. 

Na osnovi skupnih interesov 
se v družbeni sistem informira- 
nja povezujejo informacijski 
podsistemi, katerih delovanje 
zagotavljajo informacijske 
službe organizacij združenega 
dela, samoupravnih interesnih 
skupnosti, statistike, Službe 
družbenega knjigovodstva, 
narodnih bank in drugih or- 
ganizacij in skupnosti. 

V Osnutku je precej prostora 
posvečenega načinu transfor- 
miranja obstoječih sistemov, 
usklajevanju in racionalizaciji 
njihovega dela. Istočasno je 
poudarjena nujnost, da se z 
organiziranim sistemom sne- 
manja, zasnovanim na znan- 
stveni podlagi, določajo druž- 
bene potrebe po informacijah. 
S tem bi bilo zagotovljeno, da 
bi določene informacije zbirali 
samo enkrat pri viru nastanka 
in da bi se s selekcijo usmerja- 
le k položajem in ravnem od- 
ločanja. Tako bi se izognili 
vzporednemu zbiranju in ob- 
delavi istih informacij z več in- 
formacijskimi sistemi. 

Družbene potrebe po infor- 
macijah, njihovo vsebino, 
vrsto in obseg podatkov in dej- 
stev, ki predstavljajo nujen mi- 
nimum, morajo potrditi upo- 
rabniki in dajalci podatkov. Pri 
tem imajo, kot je rečeno v 
Osnutku, odločilno besedo or- 
gani upravljanja organizacij 
združenega dela, delegatske 
skupščine in družbenopolitič- 
ne organizacije. 

V družbenem sistemu infor- 
miranja - je poudarjeno v 
Osnutku - je treba v največji 
meri uporabljati avtomatizira- 
ne evidence in enotne registre, 
kot nujne instrumente koor- 
dinacije, povezovanja in us- 
klajevanja posameznih infor- 
macijskih služb v funkcionalne 
podsisteme enotnega in celo- 
vitega družbenega sistema in- 
formiranja. 

ORGANIZACIJA 
DRUŽBENEGA 
SISTEMA 
INFORMIRANJA 

Pri določanju organizacije 
družbenega sistema informira- 
nja je bila osnova, da izvirajo 
temeljni viri podatkov in infor- 
macij iz dveh informacijskih 
baz naše družbe - iz temeljne 
organizacije združenega dela 
in iz občine. 

V petem delu Osnutka so za- 
to obdelani elementi organiza- 
cije družbenega sistema infor- 
miranja na vseh ravneh naše 
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družbe. Tako je na primer re- 
čeno, da imajo v organizacijah 
združenega dela in v drugih 
samoupravnih organizacijah 
in skupnostih informacijski si- 
stemi večkratno funkcijo: vo- 
denje knjigovodstva, evidence 
in statistike o pojavih in giba- 
njih, ki so pomembna za delo 
in odločanje; posredovanje 
podatkov za celovit družbeni 
sistem in njihovo prilagajanje 
potrebam odločanja. 

Vzporedno s tem si je treba 
prizadevati za modernizacijo 
informacijskih sistemov. To 
tem bolj, kot je rečeno v 
Osnutku, ker število informacij 
raste, posebej v zvezi z izvaja- 
njem Zakona o združenem de- 
lu in s potrebami za odločanje 
na vseh ravneh. 

V organizacijah in skupno- 
stih je treba oblikovati enotne 
evidence, ki služijo kot vir po- 
datkov specializiranim organi- 
zacijam za informiranje. V za- 
meno pa so informacijske 
službe dolžne, da organizaci- 
jam in skupnostim zagotav- 
ljajo informacije, s katerimi le- 
te ne razpolagajo, rabijo pa jih 
za splošno poslovno usmeri- 
tev, sprejemanje planov po- 
slovanja in razvoja, pripravo 
investicijskih programov, pri- 
merjanje poslovnih uspehov z 
drugimi organizacijami in 
spremljanje drugih sklepov. 

Na temelju takšne organiza- 
cije obveščanja v gospodar- 
stvu, morajo organizacije 
združenega dela, združene v 
gospodarske zbornice in 
splošna združenja s samou- 
pravnim sporazumevanjem in 
medsebojnim sodelovanjem 
razvijati sistem informiranja na 
enotnih temeljih, kot del druž- 
benega sistema informiranja. 

Kar zadeva informacijske si- 
steme na vseh ravneh druž- 
benopolitičnih skupnosti, je 
podčrtano v Osnutku, jih je 
treba enakomerno razvijati, da 
bi lahko v celoti in pravočasno 
.spremljali pojave, gibanja in 
spremembe v družbenem in 
gospodarskem razvoju. 

Informacijski sistemi, ki de- 
lujejo v vsej državi (zavodi za 
statistiko, službe družbenega 
knjigovodstva, narodne banke 
in drugi) se morajo povezovati 
vertikalno, od občine do fede- 
racije. Te službe se morajo po- 
vezovati tudi na ravni druž- 
benopolitičnih skupnosti, da 

bi zagotovile popolne in us- 
klajene informacije iz vseh vi- 
rov na podlagi zakonskih in 
drugih predpisov. 

Na koncu tega dela Osnutka 
je govor o informacijsko-do- 
kumentacijskih (INDOK) služ- 
bah. Njihova naloga v organi- 
zacijah združenega dela in 
drugih samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih, kot tudi 
v družbenopolitičnih skupno- 
stih in organizacijah je, da na 
podlagi samoupravnega spo- 
razumevanja in dogovarjanja 
usklajujejo delo pri zbiranju, 
hrambi, obdelavi in uporabi 
dokumentov in informacij, ki 
so potrebne delovnim ljudem 
in občanom v procesu dogo- 
varjanja, sporazumevanja in 
odločanja, kot tudi drugih do- 
kumentov, potrebnih za znan- 
stveno in strokovno delo. 

SAMOUPRAVNO 
POVEZOVANJE VSEH 
DELOV SISTEMA 
INFORMIRANJA 

Upravljanje družbenega si- 
stema informiranja je obdela- 
no v šestem delu Osnutka. Naj- 
prej je poudarjeno, da se mora 
upravljanje uresničevati na sa- 
moupravnih odnosih, to je 
predvsem na temeljih samo- 
upravnega sporazumevanja in 
družbenega dogovarjanja. Za 
posamezne podsisteme ter za 
določitev nujnih temeljev za 
uspešno delovanje celotnega 
sistema je potrebna normativ- 
na ureditev. 

V skladu s tem je v Osnutku 
predvideno, da se obstoječe in 
bodoče organizacije, ki deluje- 
jo v okviru družbenega si- 
stema informiranja, povezuje- 
jo na načelu samoupravnih 
skupnosti. Vsaka organizacija 
pa v skupnosti obdrži svojo sa- 
mostojnost ter sprejme skup- 
ne temelje in cilje. Sicer pa je 
za vse podatke in njihovo ob- 
jektivnost v skupnosti od- 
govorna tista služba, ki jih zbi- 
ra, ureja, obdeluje in pošilja 
uporabnikom. 

Skupnost družbenega si- 
stema informiranja je odprta 
vsem subjektom družbenega 
odločanja in odgovorna za 
svoje delo družbi in organom, 
ki jih družba imenuje. Z 
osnutkom je predvideno 
oblikovanje ustreznega druž- 

benega telesa. Svet se usta- 
novi na ravni federacije, repu- 
blik in pokrajin. Svet ali drugo 
podobno družbeno telo se 
ustanovi v občini oziroma v 
medobčinskih, regionalnih in 
mestnih skupnostih. 

Svet za družbeni sistem in- 
formiranja na ravni federacije 
imenuje Skupščina SFRJ, ki 
obenem opravlja tudi druž- 
beno nadzorstvo nad delom 
skupnosti družbenega sistema 
informiranja. 

POGOJI ZA USPEŠNO 
DELOVANJE 
DRUŽBENEGA 
SISTEMA 
INFORMIRANJA 

Za delovanje družbenega si- 
stema informiranja je treba za- 
gotoviti normativne, material- 
ne in kadrovske pogoje, ki po- 
menijo enotno celoto. O teh 
pogojih je podrobno govor v 
sedmem delu Osnutka. 

Razen zagotovitve sodobnih 
sredstev za avtomatsko ob- 
delavo in prenos informacij, je 
v Osnutku posebej poudarjen 
pomen ustvarjanja ustreznih 
materialnih pogojev za 
usposabljanje delavcev-sa- 
moupravljalcev za optimalno 
uporabo podatkov in informa- 
cij v delovnem procesu, po- 
slovanju, upravljanju sredstev 
družbene reprodukcije, v sa- 
moupravni praksi in pri sode- 
lovanju v procesu političnega 
odločanja. 

Materialne pogoje za zago- 
tavljanje naštetih pogojev je 
treba zagotoviti - kot je rečeno 
v Osnutku - z ustrezno udelež- 
bo vseh udeležencev sistema, 
ter temeljnih in drugih organi- 
zacij združenega dela, krajev- 
nih skupnosti, samoupravnih 
interesnih skupnosti, druž- 
benopolitičnih skupnosti in 
drugih organov, družbenopoli- 
tičnih organizacij in drugih. 

Glede Kadrov postavlja 
Osnutek dve enako pomembni 
nalogi: zagotoviti ustrezne ka- 
dre za delo v vseh informacij- 
skih službah in specializiranih 
organizacijah in instutucijah, 
kot tudi usposabljanje delov- 
nih ljudi za optimalno uporabo 
teh informacij. To drugo nalo- 
go je treba uresničiti z različni- 
mi oblikami izobraževanja in 
izpopolnjevanja pri delu. 

Konec sedmega dela 
Osnutka je posebej posvečen 
pomenu informatike za izgrad- 
njo družbenega sistema infor- 
miranja, kot tudi uvajanju in 
učinkoviti uporabi računal- 
niške opreme in drugih sred- 
stev za avtomatsko obdelavo 
podatkov. 

SKLEPI, OBVEZNOSTI 
IN NALOGE 

Zadnji osmi del vsebuje 
sklepe, obveznosti in naloge 
za hitrejše oblikovanje celovi- 
tega družbenega sistema in- 
formiranja na enotnih temeljih 
in v skladu z ustavnimi načeli. 
Tako je med drugim rečeno, 
da Skupščina SFRJ meni, daje 
treba v organizacijah in skup- 
nostih na vseh ravneh takoj za- 
četi z analizo sedanjega stanja 
na področju obveščanja, po- 
spešiti aktivnost pri določanju 
lastnih razvojnih programov te 
dejavnosti in z vključevanjem v 
celovit družbeni sistem infor- 
miranja. 

Prav tako je poudarjena po- 
treba po urejanju potreb s po- 
dročja obveščanja v samou- 
pravnih in drugih splošnih ak- 
tih. Podčrtana je nujnost zago- 
tavljanja materialnih in drugih 
pogojev za učinkovito delova- 
nje obveščanja delovnih ljudi 
in občanov. 

Upoštevajoč sedanje stanje, 
je podčrtana nujnost pospeše- 
nega razvoja informacijskega 
sistema v družbenopolitičnih 
skupnostih, posebno v ob- 
činah. Naštete so naloge spe- 
cializiranih organizacij in in- 
stitucij, ki delujejo v okviru 
družbenega sistema informira- 
nja in ki naj uskladijo svojo 
nadaljnjo dejavnost. Prav tako 
so naštete obveznosti zveznih 
organov in organizacij, v fede- 
raciji je treba takoj začeti z 
ustanavljanjem posebnega te- 
lesa z nalogo, da pripravi in 
predlaga vse nujne normative, 
organizacijske in materialne 
ukrepe za oblikovanje druž- 
benega sistema informiranja v 
celoti. 

Izvajanje resolucije bo 
spremljal Zvezni zbor Skup- 
ščine SFRJ in njegova delovna 
telesa. Predlagali in sprejemali 
bodo ukrepe za nadaljnji ra- 
zvoj družbenega sistema infor- 
miranja. 
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ANALIZE IN OCENE 

Uspešno uresničevanje dogovorjene 

politike zaposlovanja 

• V lanskem letu je bilo v družbenem sektorju zaposlenih 220 tisoč novih delavcev 
(stopnja rasti 4,6 odstotka), tako da smo prvič presegli število pet milijonov zapo- 
slenih 
• Na začasnem delu v tujini je bilo koncem lanskega leta 825 tisoč naših ljudi ali za 
275 tisoč manj kot leta 1973 
• Kljub ugodnim pogojem za zaposlovanje v naši državi pa se je število ljudi, ki 
iščejo zaposlitev v lanskem letu, primerjano z letom 1976, povečalo za 10 odstotkov 
• Bolj moramo izkoristiti proizvodne zmogljivosti, pospešiti razvoj malega go- 
spodarstva in osebnega dela s sredstvi v lasti občanov, nadurno delo in delo 
upokojencev pa moramo smotrno omejiti 
• Boljši ukrepi in večja organiziranost za varstvo ogroženega položaja in pravic 
naših delavcev na začasnem delu v tujini 

Lansko leto smo dosegli le- 
pe uspehe pri uresničevanju 
in nadaljnjem izgrajevanju 
politike zaposlovanja v Jugo- 
slaviji in pri postopnem vra- 
čanju naših občanov z dela v 
tujini ter njihovem delovnem 
angažiranju v domovini. V 
družbenem sektorju je bilo 
zaposlenih okoli 5 milijonov 
50 tisoč ljudi ali za 220 tisoč 
več kot v letu 1976. S tem je 
zagotovljeno zaposlovanje 
prirastka aktivnega prebival- 
stva, zaposlovanje šolanih 
kadrov in dela naših zdom- 
cev, ki se vračajo iz tujine. 
Leta 1973 je v tujini delalo pri- 
bližno 1,1 milijona naših ljudi, 
štiri leta pozneje pa se ta šte- 
vilka ustavi pri 825 tisočih. 

Kljub dobrim rezultatom so 
še nakatera odprta vprašanja 
in problemi, ki preprečujejo 
celovitejšo uresničitev politi- 
ke zaposlovanja. Predvsem 
gre pri tem za slabo izkori- 
ščene proizvodne zmogljivo- 
sti, počasen razvoj malega 
gospodarstva in zastoje na 
področju osebnega dela s 
sredstvi v lasti občanov. Tudi 
združeno delo ustvarja še vse 
premalo pogojev za zapo- 
slovanje naših ljudi, ki se vra- 
čajo z začasnega dela v tujini 
itd. 

Vse te ugotovitve vsebuje 
Poročilo o uresničevanju poli- 
tike zaposlovanja, zaposlova- 

nju v tujini in postopnem vra- 
čanju jugoslovanskih držav- 
ljanov z začasnega dela v tuji- 
ni v letu 1977. To Poročilo je 
Zvezni izvršni svet poslal v 
obravnavo Skupščini SFRJ. 

UGODNA RAST 
ZAPOSLENOSTI V 
DRUŽBENEM 
SEKTORJU 

V primerjavi z letom 1976 se 
je število zaposlenih v druž- 
benem sektorju lani povečalo 
za 220 tisoč ljudi. Stopnja za- 
poslovanja je dosegla 4,6 od- 
stotka. Največja je bila v go- 
spodarsko manj razvitih repu- 
blikah in SAP Kosovo, in sicer 
4,7 odstotka, medtem ko je na 
ostalih območjih znašala 4,5 
odstotka. Politika hitrejše ra- 
sti zaposlovanja v nerazvitih 
krajih pa se je le delno ure- 
sničila. Število zaposlenih v 
Črni gori in Makedoniji je na- 
mreč poraslo za 6,8 oziroma 
4,9 odstotka, medtem ko je v 
Bosni in Hercegovini in na 
Kosovu stopnja rasti bila sa- 
mo 4,4 oziroma 3,9 odstotkov. 
Nižjo stopnjo rasti od SAP Ko- 
sova so zabeležili samo v SR 
Srbiji (brez pokrajin) - 3,8 od- 
stotka. 

Kar zadeva kvalifikacijsko 
strukturo, se je v zadnjih dveh 
letih število zaposlenih šola- 
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nih strokovnih kadrov pove- 
čalo za 400 tisoč. To je teko- 
čega priliva. V lanskem letu je 
bilo zaposlenih približno 56 ti- 
soč ljudi kot pripravnikov ali 
16 odstotkov ljudi z dokon- 
čanimi šolami več, kot leta 
1976. 

Kljub vsemu temu pa se ni 
zmanjšalo število šolanih ka- 
drov, ki iščejo zaposlitev, saj 
na izboljšanje kvalifikacijske 
strukture ne kadrov, ki šele 
zaključujejo šolanje, temveč 
tudi angažiranje tistih, ki se 
prej niso mogli zaposliti. Zra- 
ven na to vpliva tudi šolanje 
že zaposlenih delavcev. 

Pomembno je vsekakor tu- 
di, da se je v družbenem sek- 
torju število zaposlenih žensk 
povečalo za 7 odstotkov, mo- 
ških pa le za 2,8 odstotka. 

PREMALO 
IZKORIŠČENE 
MOŽNOSTI ZA VEČJE 
ZAPOSLOVANJE 

Iz analize Zveznega komite- 
ja za energetiko in industrijo 
lahko izvemo, da med leti 
1972 in 1975 ni bilo bistvene- 
ga napredka pri boljšem iz- 
koriščanju proizvodnih zmog- 
ljivosti. Več kot 25 odstotkov 
kapacitet v industriji ni bilo 
dovolj izkoriščenih. Stopnja 
intenzivnega izkoriščanja je 
znašala samo 73 odstotkov, 
koeficient ekstenzivne izrabe 
(delo v izmenah) pa je znašal 
1,47 odstotka. 

Nasprotno temu je zelo za- 
nimiv podatek, da bi, po pre- 
dvidevanjih, samo boljša izra- 
ba polovice premalo izkori- 
ščenih zmogljivosti v industri- 

ji lahko zagotovilo za okoli 25 
milijard dinarjev večji druž- 
beni proizvod. Povečanje šte- 
vila delovnih mest, na katerih 
bi delali v dveh ali treh 
izmenah, za 40 odstotkov, pa 
bi omogočilo zaposlitev še 
170 tisočim novim delavcem. 

Pomembno mesto v politiki 
zaposlovanja zavzema hitrej- 
ši razvoj malega gospodar- 
stva. V zadnjem času je bilo 
mnogo storjenega za ureditev 
vseh vprašanj glede položaja 
in zagotavljanja pogojev za 
njegov hitrejši razvoj. To bo 
gotovo prispevalo k poveča- 
nju števila zaposlenih. 

Več novih delavcev in mla- 
dih strokovnjakov bi lahko za- 
poslili tudi, če bi omejili na- 
durno in dopolnilno delo ter 
delo upokojencev. Zaradi te- 
ga je bil sprejet medrepu- 
bliški dogovor za usklajeva- 
nje temeljnih meril za ureja- 
nje dopolnilnega dela. Ure- 
sničitev njegovih določb bo 
zagotovila, da bo nadurno de- 
lo mogoče samo v izjemnih 
primerih. Upokojenci pa se 
bodo lahko zaposlovali le, če 
se nesebjna objavo prostih 
mest ne bodo prijavili neza- 
posleni delavci ali drugi de- 
lavci, ki izpolnjujejo objavlje- 
ne pogoje. V tem dokumentu 
je tudi zapisano, da sme za- 
časno delo trajati največ 30 
dni. 

Poročilo prav tako omenja, 
da se še ne uresničujejo plan- 
ska predvidevanja glede po- 
večanja števila občanov, ki bi 
se ukvarjali z osebnim delom 
s svojimi sredstvi. Medtem, 
ko je bilo 1976. leta 366 tisoč 
teh delavcev, se je lansko le- 
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to ta številka povzpela le na 
372 tisoč ljudi. To pa je samo 
za 1,6 odstotka več, čeprav 
smo predvideli 5 odstotno let- 
no rast. Zaradi tega so bili že 
sprejeti nekateri ukrepi na 
področju davčne politike, pri 
povezovanju osebnega z 
združenim delom, sprejetih 
pa je bilo tudi več družbenih 
dogovorov. 

V individualnem kmetijstvu 
imamo še prav tako rezerve 
delovne sile, ki se želi zapo- 
sliti v nekmetijskih dejav- 
nostih. To še posebej na go- 
spodarsko manj razvitih ob- 
močjih. Upoštevati moramo, 
da bi rešitev vprašanja eko- 
nomske in socialne varnosti 
starejše kmečke generacije 
zagotovila tudi večje zanima- 
nje tega dela prebivalstva za 
delo v kmetijstvu. 

VEČJE ŠTEVILO LJUDI, 
KI IŠČEJO 
ZAPOSLITEV 

Zapisali smo že, da smo 
lahko zadovoljni z rastjo za- 
poslovanja. Vendar ne sme- 
mo pozabiti, da se zadnja leta 
povečuje število IjucSi, ki 
iščejo zaposlitev. Samo lani 
je tako iskalo delo 700 tisoč 
ljudi ali okoli 10 odstotkov več 
kot leto poprej. Hitrejše na- 
mreč narašča število tistih, ki 
prvič iščejo zaposlitev. To tu- 
di pove, da iščejo delo pred- 
vsem mladi ljudje, saj jih pri- 
bližno 70 odstotkov še ni do- 
polnilo 30 let starosti. Okoli 40 
odstotkov tistih, ki iščejo de- 
lo, so strokovni kadri, drugi pa 
so nekvalificirani ali polkvali- 
ficirani delavci. Moški in žen- 
ske so enako zastopani. 

Za učinkovitejše uresniče- 
vanje politike zaposlovanja 
so se razvile različne oblike 
samoupravnega organizira- 
nja. Po regionalnem načelu 
deluje 212 samoupravnih in- 
teresnih skupnosti za zapo- 
slovanje. Te skupnosti opre- 
deljujejo razvojno politiko in v 
njenem okviru tudi politiko za- 
poslenosti in zaposlovanja, 
spremljajo uresničevanje te 
politike in izvajanje sprejetih 
ukrepov, proučujejo poklicno 
strukturo prebivalstva, posre- 
dujejo pri zaposlovanju in 
podobno. 

Mimo tega so vse pomemb- 
nejši tudi družbeni dogovori 
in samoupravni sporazumi o 
reševanju posameznih vpra- 
šanj in problemov, ki so skup- 
nega pomena. 

ZMANJŠUJE SE 
ŠTEVILO NAŠIH 
DELAVCEV 
ZAPOSLENIH V TUJINI 

Število jugoslovanskih de- 
lavcev na začasnem delu v 
tujini se še naprej zmanjšuje. 
Za tako stanje sta dva vzroka. 
Po eni strani vpliva na to 
spremenjen položaj na tržišču 
dela v državah zaposlovanja, 
po drugi so tudi boljši pogoji 
za zaposlovanje v naši državi. 
Samo lani se je iz tujine vrnilo 
70 tisoč naših delavcev. 

Koncem 1977. leta je delalo 
na tujem še okoli 825 tisoč 
naših ljudi. Od tega v državah 
Zahodne Evrope 615 tisoč ali 
75 odstotkov (največ v ZR 
Nemčiji - 42 odstotkov). V pri- 
merjavi z letom 1973 se je 
skupno število naših ljudi na 
začasnem delu v tujini zmanj- 
šalo za 275 tisoč. Upoštevati 
pa moramo, da delavci vedrio 
dalj časa bivajo v tujini. Pove- 
dano z izračunom poprečja, 
približno sedem do osem let. 

Trend zmanjševanja števila 
naših delavcev, ki odhajajo 
na delo v tujino se je nada- 
ljeval tudi lansko leto. S po- 
sredovanjem skupnosti za za- 
poslovanje je v tujino odšlo 
okoli 5000 ljudi oziroma za 18 
odstotkov manj kot leta 1976. 

V tujini so tudi naši delavci, 
ki jih tja pošiljajo domače or- 
ganizacije združenega dela 
zaradi izvajanja investicijskih 
del. Leta 1977 je bilo tako v 
tujini skupaj 24.000 delavcev, 
več kot polovica v Libiji in Ira- 
ku. Stagnira pošiljanje delav- 
cev iz naših organizacij zdru- 
ženega dela v države Zaho- 
dne Evrope. Nasprotno pa se 
dogaja z začasnim delom v 
deželah v razvoju, naše or- 
ganizacije pošiljajo vse več 
svojih delavcev. 

UGODNEJŠI POGOJI 
ZA ZAPOSLOVANJE V 
JUGOSLAVIJI 

Vse ugodnejši pogoji za za- 
poslovanje pri nas so pri- 
spevali k temu, da se od 1970. 
leta zmanjšuje število Jugo- 
slovanov, ki odhajajo na delo 
v tujino. Koreniti preobrat je 
bil leta 1973, ko je dejansko 
prišlo do ustanovitve zapo- 
slovanja novih tujih delavcev 
v imigracijskih deželah. 

To je upošteval tudi leta 
1976 sprejet Program ukrepov 
in akcij za postopno vračanje 
jugoslovanskih državljanov z 

začasnega dela v tujini in nji- 
hovo delovno angažiranje v 
Jugoslaviji. 

Novi carinski predpisi so 
prinesli mnoge carinske olaj- 
šave za naše povratnike, ko 
uvažajo rabljene gospodinj- 
ske aparate, proizvodno 
opremo in gospodarski in- 
ventar. To je dokaj ugodno 
vplivalo na zagotavljanje bolj- 
ših pogojev za delovno an- 
gažiranje teh ljudi. Vrednost 
uvoženega gospodarskega 
inventarja (strojev, aparatov, 
tovornih vozil, kmetijskih stro- 
jev in vozil) je bila v prvih de- 
vetih mesecih 1977. leta oce- 
njena na približno 400 milijo- 
nov dinarjev. Oprema za delo 
v kmetijstvu pri tem uvozu 
znaša 25 odstotkov. 

Čeprav se je zmanjšalo šte- 
vilo naših delavcev v tujini, je 
v prvih enajstih mesecih lan- 
skega leta narastel transfer 
njihovih prihrankov v Jugo- 
slavijo. Znašal je 1,7 milijarde 
dolarjev ali 9 odstotkov več 
kot v letu 1976. 

VARSTVO PRAVIC IN 
POLOŽAJA NAŠIH 
DRŽAVLJANOV 

Drugačna migracijska poli- 
tika v razvitih zahodnih deže- 
lah ne vpliva samo na hitrejše 
vračanje naših delavcev, am- 
pak tudi na slabšanje njihove- 
ga položaja in na otežene po- 
goje delovanja na področju 
njihovega varstva. V vseh po- 
gledih je ta položaj otežen. Pa 
naj gre pri tem za delov- 
nopravni in statusni položaj 
ali za reševanje socialnih in 
psihofizičnih vprašanj. Zaradi 
tega je okrepljena in razširje- 
na mreža diplomatsko-kon- 
zularnih predstavništev v 
državah, kjer delajo jugo- 
slovanski delavci. Odprli smo 
17 novih konzulatov in 5 infor- 
macijskih centrov, vendar to 
še ni dovolj. Predvsem v ZR 
Nemčiji delujejo tudi nove po- 
svetovalnice, v katerih 98 so- 
cialnih delavcev pomaga na- 
šim državljanom. 

Lansko leto je bila tudi več- 
ja koordinacija in boljše med- 
sebojno dogovarjanje pri- 
stojnih in zainteresiranih 
družbenih in državnih dejav- 
nikov ter družbenopolitičnih 
organizacij. To je prispevalo k 
hitrejšemu reševanju mnogih 
vprašanj varstva, vračanja in 
delovnega angažiranja naših 
zdomcev. Predvsem gre tu za 
celovitejše informiranje de- 
lavcev in naše javnosti o nji- 

hovem življenju in delu, širše 
in bolj vsebinsko zbiranje in 
organiziranje v klube ter za 
povezovanje z ustreznimi or- 
ganizacijami v Jugoslaviji. 
Bolj kakovostno in boljše or- 
ganizirano je bilo tudi osnov- 
no in strokovno izobraževa- 
nje. 

Varstvo pravic in položaj 
naših delavcev v tujini je tudi 
vprašanje, ki je omenjeno v 
vseh bilateralnih stikih in sre- 
čanjih državnih in partijskih 
delegacij naše države s pred- 
stavniki tujih držav, kjer dela- 
jo naši delavci. To je tudi 
predmet razprav na mnogih 
mednarodnih posvetih in v or- 
ganizacijah. Določen napre- 
dek smo, predvsem glede or- 
ganiziranega zaposlovanja, 
pogojev bivanja in strokov- 
nega usposabljanja, dosegli z 
ZR Nemčijo in Avstrijo. 

Pomembno je vsekakor tu- 
di, da so se skoraj vsa sred- 
stva javnega informiranja 
vključila v sistem obveščanja 
naših delavcev v tujini. V tuji- 
no pošiljamo več jugoslovan- 
skih informativno-političnih 
glasil, večina matičnih radij- 
skih postaj pa redno teden- 
sko pripravlja oddaje za naše 
zdomce. 

V dopolnilni pouk je zajetih 
veliko več otrok naših delav- 
cev. V letih 1976 je letno obi- 
skovalo ta pouk v domačem 
jeziku poprečno 7000 otrok, 
tako da je zajel okoli 60 od- 
stotkov več otrok kot prej. 
Enako ugodne so številke po- 
večanja števila naših učite- 
ljev za dopolnilni pouk. V 
evropskih državah jih dela se- 
daj 620. Na novo pa se obliku- 
je tudi vzgojnoizobraževalni 
program za dopolnilni pouk. 

Po podatkih Poročila je v 
državah Zahodne Evrope 
okoli 700 klubov, združenj in 
društev naših državljanov. 
Pomemben je njihov vpliv, saj 
ti centri niso samo rekreacij- 
ska središča, temveč v njih 
poteka tudi organizirano 
družbenopolitično življenje, ki 
zagotavlja pozitiven vpliv na 
naše zdomce. Čeprav vse te 
institucije združujejo samo 10 
do 30 odstotkov naših država- 
Ijanov, je njihov vpliv mnogo 
večji, saj se manifestacij, ki 
jih pripravljajo udeležuje več 
sto tisoč naših ljudi. Klubi in 
društva ter združenja vse te- 
sneje sodelujejo tudi z ustrez- 
nimi organizacijami v Jugo- 
slaviji, kulturnoumetniškimi 
društvi, športnimi ekipami in 
podobno,- kar vse. prispeva k 
čvrstejšim stikom z domo- 
vino. 
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Prispevek kreditno-monetarne in devizne 

politike k uresničevanju ekonomske 

stabilizacije 

• V letu 1977 so bila uresničena pozitivna gibanja na področju proizvodnje, produk- 
tivnosti dela in zaposlenosti 
• Visok porast domačega povpraševanja je omilil negativne učinke zmanjšanega 
uvoza 
• Povečana stopnja rasti cen je večja od predvidene, najbolj pa so se povečale 
cene na drobno za industrijske proizvode 
• Zmanjšanje izvoza je najbolj vplivalo na poslabšanje plačilne bilance, katere 
deficit je lani znašal 1,8 milijarde dolarjev 
• Stabilnost dinarskega tečaja je dragocen prispevek k uspešnemu uresničevanju 
devizne politike 

Letno poročilo Narodne 
banke Jugoslavije, poslano 
Skupščini SFRJ, daje pregled 
uresničevanja kreditno-mone- 
tarne in devizne politike v letu 
1977. Obsežen analitičen do- 
kument, ki je bil poslan skupaj 
z zaključnim računom Naro- 
dne banke Jugoslavije za lan- 
sko leto, vsebuje vrsto drago- 
cenih podatkov, ki kažejo na 
uspehe pa tudi na težave 
izvajanja politike ekonomske 
stabilizacije. Zaradi tega bo 
zanimivo pokazati v tem pre- 
gledu na najbolj bistvene po- 
datke, ki jih vsebuje letno po- 
ročilo Narodne banke Jugo- 
slavije. 

V poročilu je najprej rečeno, 
da sta kreditno-monetarna po- 
litika in devizna politika v letu 
1977 delovali v zapletenih ra- 
zmerah spremenjenih tendenc 
v gospodarskih gibanjih v naši 
državi in tujini. Ne samo, da je 
prišlo do sprememb glede na 
uresničena gibanja v lanskem 
letu, ampak so spremembe 
vplivale tudi na predvidevanja. 

Kljub tako težkim pogojem, 
je poudarjeno, pa sta kreditno- 
monetarna politika in devizna 
politika v visoki stopnji ure- 
sničili postavljene naloge in 
tako v veliki meri prispevali k 
uresničevanju zastavljenih ci- 
ljev ekonomske politike. 

VISOK PORAST 
PROIZVODNJE, 
ZAPOSLENOSTI IN 
PRODUKTIVNOSTI 
DELA 

Gledano v celoti so imela 
gospodarska gibanja v letu 
1977 dve značilnosti: z ene 
strani je prišlo do visokega po- 
rasta proizvodnje, zaposleno- 
sti in produktivnosti dela, z 

druge strani pa je bila precej 
poslabšana plačilna bilanca z 
določenim pospeševanjem po- 
rasta cen. 

Na področju proizvodnje je 
bil največji porast v industriji, 
ki je bil v letu 1977 za 9,4 od- 
stotka večji kot v prešnjem le- 
tu. Za porast industrijske pro- 
izvodnje v letu 1977 je bilo 
značilno dejstvo, da je bil večji 
del tega porasta ustvarjen s 
povečanjem produktivnosti 
dela, kot pa s povečanjem za- 
poslenosti. Zaposlenost v in- 
dustrijski proizvodnji je bila 
večja za 4 odstotke, kar pome- 
ni, da je bila produktivnost de- 
la povečana za 5 odstotkov. 
Tak porast produktivnosti dela 
pomeni pomembno zboljšanje 
v primerjavi s prejšnjima dve- 
ma letoma, ko je ta stagnirala. 

Do prekinitve stagnacije je 
prišlo v gradbeni dejavnosti. 
Merjeno z efektivnimi delov- 
nimi urami je bila proizvodnja 
gradbeništva v primerjavi s 
prejšnjim letom za 5 odstotkov 
večja. Pri tem je bila vrednost 
opravljenih del večja za 29 od- 
stotkov. 

Porast kmetijske proizvod- 
nje je bil znatno manjši (3 od- 
stotke), vendar je tudi takšen 
izjemnega pomena, ker je bil 
ustvarjen po uspešnem letu 
1976, ko je bila kmetijska pro- 
izvodnja za 7 odstotkov večja 
kot v predhodnem letu. 

Družbeni proizvod, obraču- 
nan po stalnih cenah je bil več- 
ji za 7,3 odstotka od tistega, ki 
je bil ustvarjen v letu 1976. 
Podčrtano je, da pomeni to 
skoraj podvojeno uresničeva- 
nje stopnje rasti v preteklih 
dveh letih. 

Porast celotne zaposlenosti 
v družbenem sektorju za 4,4 
odstotka je bil skoraj petkrat 
večji od odstotka naravnega 

prirastka delavcev in je omo- 
gočil, da se je precej zmanj- 
šala prikrita nezaposlenost, 
kot tudi povečan pritisk delav- 
cev-povratnikov iz tujine. Toda 
kljub tako visokemu odstotku 
porasta zaposlenosti se je šte- 
vilo oseb, ki iščejo zaposlitev, 
še najprej povečevalo, delno 
zaradi okrepljenega priliva de- 
lavcev iz vasi, delno pa zaradi 
povečevanja števila delavcev- 
povratnikov. 

Visok porast zaposlenosti v 
letu 1977 zasluži pozitivne 
ocene zlasti zato, ker je bil ure- 
sničen ob istočasnem po- 
membnem povečanju splošne 
produktivnosti dela v druž- 
benem sektorju (3,2 odstotka). 
V letu 1976 so bila ta gibanja 
mnogo manj ugodna (porast 
zaposlenosti je bil 3,2, produk- 
tivnost dela pa je bila le 0,9 
odstotka). 

Stopnje rasti proizvodnje, 
zaposlenosti in produktivnosti 
dela, dosežene v letu 1977, so 
bile večje od poprečnih sto- 
penj, predvidenih z Družbenim 
planom. Na ta način so bile - 
po oceni v poročilu Narodne 
banke Jugoslavije - pomemb- 
no zboljšane v primerjavi z re- 
lativno nižjimi stopnjami v letu 
1976 (kot prvem letu plana). 
Toda kljub temu pomemb- 
nemu zboljšanju, so povpreč- 
ne letne stopnje porasta proiz- 
vodnje, zaposlenosti in pro- 
duktivnosti dela, gledano v le- 
tih 1976 in 1977 skupaj, ostale 
nižje od predvidenih. 

INVESTICIJE 
PRESEGLE 
PREDVIDEVANJA 

Pozitivni rezultati na po- 
dročju proizvodnje so bili ure- 
sničeni v razmerah ugodnih 
sprememb v obsegu in struk- 
turi povpraševanja, ki so omo- 
gočile, da se nadaljuje porast 
proizvodnje kljub neugodnim 
razmeram za izvoz. 

Za realizirano povpraševa- 
nje v letu 1977 je bil značilen 
precej večji porast od pre- 
dvidenega, pa tudi o proizvod- 
nje. Nosilec visokega porasta 
realiziranega povpraševanja je 
bilo domače povpraševanje, v 
okviru njega pa investicijsko 
povpraševanje, medtem ko je 
bilo izvozno povpraševanje 
zmanjšano. S takšnimi gibanji 
so bili zmanjšani nezadovoljivi 
učinki zmanjšanja izvoza in 
preprečeno večje zmanjšanje 
proizvodnje. 

Zelo visok porast (10,2 od- 
stotka) je bil dosežen pri in- 
vesticijskih povpraševanjih kar 
je precej nad stopnjo porasta 
družbenega proizvoda. In- 
vesticije so bile v letu 1977 za 
9,3 odstotka večje kakor v 
prejšnjem letu, to je precej nad 
predvidenim porastom 6,8 od- 
stotka. Največji porast je bil 
dosežen pri gospodarskih in- 
vesticijah v osnovna sredstva 
(10,2 odstotka), medtem ko so 
bile investicije v stanovanjsko 
gradnjo povečane za 8 od- 
stotkov. 
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Tak porast investicij v letu 
1977 je v pomembni meri po- 
pravil njihovo zaostajanje v 
prejšnjem letu (porast go- 
spodarskih investicij v 
osnovna sredstva le 4,3 od- 
stotka), toda kljub temu so 
imele, gledano v obeh letih 
skupaj, manjšo stopnjo pora- 
sta od povprečne letne stop- 
nje, predvidene z družbenim 
planom (7,2 odstotka v primer- 
javo s predvideno stopnjo 8,5 
odstotka). 

PORABA MANJŠA OD 
PORASTA 
DRUŽBENEGA 
PROIZVODA 

Stopnja porasta porabe je 
bila nekoliko manjša od pora- 
sta družbenega proizvoda (7,1 
odstotka). Na ta način, čeprav 
na višji ravni, je razmerje med 
stopnjo porasta investicij in 
porabe ustrezalo predvideva- 
njem (6,8 odstotka pri investi- 
cijah, 4,5 odstotka pri porabi). 

Če sklepamo po gibanju za- 
log končnega blaga, je bilo 
povpraševanje večje od proiz- 
vodnje iz uvoza delovnih sred- 
stev in reprodukcijskega mate- 
riala (katerih zaloge v industriji 
so se zmanjšale za 16 oziroma 
3 odstotke), bilo pa je manjše 
od proizvodnje in uvoza po- 
trošnega blaga. Zaloge potroš- 
nega blaga v industriji so bile 
povečane za 12 odstotkov, 
medtem ko so bile zaloge v 
trgovini na drobno povečane 
po tekočih cenah za 23 od- 
stotkov, kar približno ustreza 9 
odstotnemu porastu po stalnih 
cenah. 

PORAST CEN VEČJI OD 
PREDVIDENEGA 

Cene so imele v letu 1977 
večjo stopnjo porasta kakor v 
prejšnjem letu, torej tudi večji 
porast od predvidenega. Do 
pospešenega porasta je prišlo 
pri cenah na drobno industrij- 
skih proizvodov in cenah stori- 
tev, medtem ko so bile cene 
kmetijskih proizvodov (zlasti 
cene proizvajalcev) v manjšem 
porastu kakor v prejšnjem letu. 
Največje pospeševanje je bilo 
zabeleženo pri cenah na drob- 
no industrijskih proizvodov 
(14,4 odstotka v primerjavi z 
8,6 odstotka v letu 1976). 

Večji porast cen kot v preš- 
njem letu je bil v glavnem po- 
sledica povečanih stopenj pro- 
metnega davka, odpravljanje 
subvencij cen živil in visokega 
porasta uvoznih cen. Na po- 
rast cen je vplivalo tudi pove- 
čanje cen energije zaradi po- 
večanja akumulativne sposob- 
nosti organizacij združenega 
dela na tem področju. Največji 
porast cen je bil dosežen v prvi 
polovici leta, ko so navedeni 

ukrepi prišli najbolj do izraza. 
V zaključku tega dela poro- 

čila je rečeno, da je visok po- 
rast domačega povpraševanja 
najmanj vplival na porast cen. 
Dejstvo, da je bila dosežena 
manjša stopnja porasta pri ce- 
nah proizvajalcev, ki so bile 
bolj izpostavljene pritisku po- 
večanega investicijskega pov- 
praševanja in večja stopnja 
porasta pri cenah potrošnega 
blaga (pri kateri je bilo povpra- 
ševanje manjše od proizvodnje 
in uvoza), posebej opravičuje 
takšen sklep, je rečeno v poro- 
čilu. 

DIFICIT PLAČILNE 
BILANCE 

Deficit plačine bilance pred- 
stavlja, po oceni v poročilu, 
najpomembnejši negativni po- 
jav v gospodarskih gibanjih v 
letu 1977, V tem kontekstu je 
posebej podčrtano zmanjšanje 
izvoza kot pojava, ki je največ 
prispeval k povečanju deficita 
trgovinske in plačilne bilance. 
Poudarjeno je tudi, da je na 
povečanje deficita teh bilanc 
vplival tudi visok porast uvoz- 
nih in izvoznih cen (14 oziroma 
13 odstotkov). 

Vzroke zaviranja izvoza je 
treba iskati predvsem v restrik- 
tivnih ukrepih naših zunanjetr- 
govinskih partnerjev in njiho- 
vem zmanjšanem uvoznem 
povpraševanju v razmerah za- 
vrte gospodarske aktivnosti. 
Vendar, da je prišlo do po- 
slabšanja našega položaja na 
trgih teh držav je tudi znak, da 
so naši izvozniki bili v po- 
slabšanih razmerah manj učin- 
koviti in konkurenčni. 

Povečan uvoz je prav tako 
negativno deloval na našo 
trgovinsko bilanco. Povečanje 
deficita je hkrati pomenilo tudi 
občutno poslabšanje koefi- 
cienta pokritosti uvoza z 
izvozom (66,2 odstotka v letu 
1976, 54,5 odstotka v letu 
1977). 

V omenjenih pogojih je bil 
deficit trgovinske bilance 4,4 
milijarde dolarjev, kar je za 76 
odstotkov več kot leta 1976. Če 
k temu dodamo še zmanjšan 
suficit neblagovnih transakcij 
(2,6 milijarde dolarjev proti 2,7 
milijarde dolarjev v letu 1976) 
je deficit plačilne bilance v letu 
1977 1,8 milijarde dolarjev, kar 
je očitno poslabšanje namesto 
predvidenega deficita 400 mili- 
jonov dolarjev. 

URESNIČEVANJE 
NALOG KREDITNO- 
MONETARNE 
POLITIKE 

V poročilu je zatem rečeno, 
da je kreditno-monetarna poli- 
tika v letu 1977 delovala v po- 
gojih, ki jih lahko ocenimo kot 

zelo zapletene, vendar je nudi- 
la pomembno podporo pozi- 
tivnim gibanjem. 

Lani je bila ugotovljena viso- 
ka likvidnost, ki je bifa prene- 
sena iz predhodnega leta, ven- 
dar z istočasnimi bistvenimi 
spremembami v denarnem 
povpraševanju gospodarstva, 
kar je oteževalo oceno dejan- 
skih presežkov likvidnosti. Po- 
treba po podpiranju porasta 
proizvodnje ob istočasni pod- 
pori uresničevanja ciljev eko- 
nomske politike glede prepre- 
čevanja večjega porasta cen in 
ciljev na področju plačilne bi- 
lance so terjali nasprotno de- 
lovanje glede gibanja denarne 
mase. 

V takih razmeran je kredit- 
no-monetarna politika opravi- 
la postavljene naloge na vseh 
sektorjih svojega delovanja. 
Denarna masa je bila poveča- 
na za 20 odstotkov, kolikor je 
bilo tudi predvideno in kolikor 
je bil približno povečan druž- 
beni proizvod. Ugodno je tudi 
ocenjena, razširitev uporabe 
vrednostnih papirjev organiza- 
cij združenega dela. Na po- 
dročju selektivne kreditne po- 
litike je bilo zagotovljeno po- 
trebno usmerjanje kreditov 
poslovnih bank. Pomembni re- 
zultati so bili doseženi na po- 
dročju politike obrestne mere 
in pri odobravanju kreditov po 
posebnih zakonih. 

Toda takšno oceno učinkov 
kreditno-monetarne politike v 
letu 1977 je treba dopolniti in 
opozoriti na probleme in ob- 
veznosti te politike, ki se pre- 
našajo v naslednje leto. Na 
prvem mestu je treba omeniti 
potrebo, da se izognemo pre- 
visoki monetarni ekspanziji. 
To pa zaradi tega, ker je bilo 
leto 1977 končano z relativno 
visoko likvidnostjo bančnega 
sistema, kot tudi s pospešenim 
trendom porasta denarne ma- 
se. Prav tako so ostali nerešeni 
problemi, ki ovirajo razširitev 
uporabe vrednostnih papirjev 
organizacij združenega dela 
oziroma prispevajo k temu, da 
je uporaba menice še vedno 
edina oblika monetarizacije. 
Izboljšanje mehanizma selek- 
tivnega kreditiranja in aktivira- 
nje politike obrestne mere so 
prav tako problemi, ki jim bo 
treba posvetiti več pozornosti. 

STABILNOST TEČAJA 
DINARJA 

Devizna politika je v letu 
1977 delovala v razmerah, za 
katere je značilno, da so bile 
obremenjene z vrsto nepriča- 
kovanih in izrednih gibanj in 
pojavov, tako v državi kot tudi 
v tujini. Tako je bil, med dru- 
gim, precej povečan deficit 
plačilne bilance. Upadanje ko- 
njunkture v tujini in krepitev 

državne intervencije na po- 
dročju zunanje trgovine, kot 
tudi oster padec dolarskega 
tečaja in negotovost glede nje- 
govega nadaljnjega gibanja s 
posledicami, so zahtevali po- 
sebna prilagajanja naše deviz- 
ne politike. 

Kljub naštetim pogojem - to 
je posebej podčrtano v poroči- 
lu - je devizna politika 
uspešno opravila svoje naloge 
na področju izvajanja politike 
deviznih tečajev, politike de- 
viznih rezerv in politike zadol- 
ževanja v tujini. Na ta način je v 
mejah svojih možnosti pri- 
spevala k uresničevanju za- 
stavljenih ciljev ekonomske 
politike. 

Vsekakor pa je treba med 
ugodne rezultate izvajanja po- 
litike deviznih tečajev uvrstiti 
stabilnost tečaja dinarja. Za- 
gotovljena je bila stabilnost di- 
narskega tečaja do ZDA dolar- 
ja z blago depresiacijo dinar- 
skega tečaja do drugih valut, v 
prvi vrsti do valut ZR Nemčije 
in Švice. S spoštovanjem na- 
čela »pravilno križanih« teča- 
jev so bili odpravljeni negativni 
učinki padca vrednosti ameri- 
škega dolarja, istočasno pa 
vključeni stimulativni učinki na. 
transakcije v drugih valutah. 

Devizne rezerve so bile v letu 
1977 povečane za 100 milijo- 
nov dolarjev. Na ta način so 
devizne rezerve ob koncu leta 
1977 dosegle znesek 2,8 mili- 
jarde ZDA dolarjev, kar je 
ustrezalo plačilom v višini 3,5 
mesečnega uvoza. Čeprav je 
takšen znesek deviznih rezerv 
nad običajnimi standardi, so 
ocene, da bi zmanjšanje deviz- 
nih rezerv v konkretnih ra- 
zmerah lahko negativno vpli- 
vale na našo kreditno sposob- 
nost v tujini. 
POVEČANJE ZUNANJE 
ZADOLŽITVE 

Konec prejšnjega leta so na- 
še zunanje zadolžitve dosegle 
znesek 9,5 milijarde dolarjev, 
to je povečale so se za 1,6 mili- 
jarde dolarjev. S tem ni bilo 
omogočeno samo kritje viso- 
kega deficita plačilne bilance, 
ampak tudi, kot je bilo ome- 
njeno, določen porast deviznih 
rezerv. Tako gibanje zunanje 
zadolžitve je ocenjeno pozitiv- 
no, prav tako kot gibanje de- 
viznih rezerv. 

Kar zadeva strukturo zuna- 
nje zadolžitve po oblikah in 
namenih strukture te zadol- 
žitve v smislu povečanega de- 
leža blagovnih in zmanjšanja 
deleža finančnih kreditov. To 
je posledica tako povečanega 
porasta uvoza opreme, kot zo- 
ževanja dejavnosti bank na 
tem področju (jemanje posojil 
samo na račun svojih komiten- 
tov). 

Dolgoročno gledano stanje 

poročevalec 17 



naše zadolženosti v tujini lah- 
ko ocenimo kot ugodno. Na 
osnovi tega je bilo zaključeno, 
da je bila naša obremenjenost 
z zunanjimi zadolžitvami v letu 
1977 manjša. Toda ni prišlo do 
pričakovanega zboljšanja gle- 
de strukture zadolženosti po 
področjih in tudi ne glede or- 

ganiziranosti nastopa naših 
prosilcev za kredit na zunanjih 
finančnih trgih. 

Vzporedno z rastjo naše zu- 
nanje zadolžitve so bili pove- 
čani tudi naši krediti tujini. Po- 
rast znaša 183 milijonov dolar- 
jev, skupna vsota danih kredi- 
tov pa se je povzepla na 1,1 

milijarde dolarjev. Ce upo- 
števamo potrebo povečanja 
izvoza opreme in trajnega po- 
trošnega blaga kot bistvenega 
pogoja za večjo uporabo 
zmogljivosti na tem področju, 
kot tudi pomen izvoznih kredi- 
tov s stališča naše konkurenč- 
ne sposobnosti na svetovnih 

trgih, je treba takšen porast 
naših kreditov tujini oceniti kot 
premajhen. To obvezuje je re- 
čeno na koncu poročila Naro- 
dne banke Jugoslavije, da se 
najdejo ustrezne rešitve, ki bi 
omogočile, da bi na tem po- 
dročju dosegli še boljše rezul- 
tate. 

Nujne so vsebinske spremembe 

mednarodnega ekonomskega sistema 

• izgradnji nove mednarodne ekonomske ureditve nasprotujejo razvite države, ki 
se ne morejo sprijazniti z izgubo sedanjega privilegiranega položaja 
• Dežele v razvoju menijo, naj bi pogajanja na tem področju potekala v okviru 
Združenih narodov in ne znotraj zaprtih skupin 
• Jugoslavija ima zelo odgovorne naloge pri usklajevanju stališč neuvrščenih držav 
in dežel v razvoju 
• Bližnja ministrska konferenca neuvrščenih držav v Beogradu bo priložnost za 
jasno določitev in opredelitev taktike teh dežel v dejavnosti za spremembo mednaro- 
dnega ekonomskega sistema 

Svetovno gospodarstvo in 
mednarodni ekonomski od- 
nosi preživljajo globoko krizo. 
To še bolj otežuje sedanji po- 
ložaj v svetu in poraja tudi 
vprašanje miru in varnosti. Vsi 
dosedanji napori za premago- 
vanje te krize niso rodili priča- 
kovanih uspehov. Posledice te 
krize najbolj občutijo dežele v 
razvoju. Njihov ekonomski po- 
ložaj je vse slabši, saj razvite 
dežele, ko izkoriščajo slabosti 
sedanje mednarodne ekonom- 
ske ureditve, velik dei bremen 
valijo prav na dežele v razvoju. 

Te ugotovitve so med dru- 
gim zapisane v Informaciji o 
nekaterih aktualnih vprašanjih 
mednarodnih ekonomskih od- 
nosov in aktivnosti Jugoslavi- 
je, ki jo je Zvezni izvršni svet 
poslal Skupščini SFRJ. O tem 
gradivu bo na eni prihodnjih 
sej razpravljal Zvezni zbor. 

POSLABŠAN 
EKONOMSKI POLOŽAJ 
DEŽEL V RAZVOJU 

Po občasnem oživljanju po- 
novno prihaja do stagnacije 
gospodarske dejavnosti v sve- 
tu. Nadaljnji razvoj je negotov, 
saj so nižje stopnje rasti, ne- 
stabilna gibanja, zraven pa pri- 
haja tudi do zaostrovanja se- 
danjih nasprotij. Krizno stanje 

v razvitih državah vodi tudi do 
zaostrovanja sedanjih naspro- 
tij. Krizno stanje v razvitih 
državah vodi tudi do zaostro- 
vanja njihovih notranjih na- 
sprotij in do slabšanja me- 
dnarodnih ekonomskih 
odnosov. 

V svetovnem gospodarstvu 
je položaj držav v razvoju vse 
slabši, čeprav te države beleži- 
jo absolutni napredek v svo- 
jem razvoju, ki je predvsem re- 
zultat njihovih naporov in na- 
slonitve na lastne sile. Proces 
koncentracije ekonomske mo- 
či v razvitih državah se nada- 
ljuje tako kot se nadaljuje rev- 
ščina v deželah v razvoju. 

Pri tem pa položaj vseh de- 
žel v razvoju ni enak. Ločimo 
ga lahko na tri skupine teh de- 
žel: najmanj razvite, dežele - 
članice OPEC (proizvajalci in 
izvozniki nafte) in druge deže- 
le v razvoju. Razlike v ekonom- 
skem položaju in pri go- 
spodarskem razvoju med njimi 
so take, da moramo vsako sku- 
pino dežel posebej obravnava- 
ti, saj zahtevajo tudi specifičen 
pristop. Še posebej to velja za 
najmanj razvite dežele. 

Tak položaj v mednarodnih 
ekonomskih odnosih ni več 
mogoče ohranjati, ker skriva 
tudi stalno nevarnost krize, ne- 
stabilnosti in pretresov, ki pri- 

zadenejo vso mednarodno 
skupnost in najbolj njen rev- 
nejši del - dežele v razvoju. Tu 
je skrita tudi stalna nevarnost 
za mir in varnost v svetu. Edini 
izhod iz sedanjega položaja je 
možen z vsebinskimi spre- 
membami mednarodnega eko- 
nomskega sistema. 

NAJPOMEMBNEJŠA 
NALOGA 
MEDNARODNE 
SKUPNOSTI 

Koncept nove mednarodne 
ekonomske ureditve, ki je bil 
določen na VI. posebnem za- 
sedanju Generalne skupščine 
Združenih narodov in na Kon- 
ferenci šefov držav ali vlad 
neuvrščenih dežel v Colombu, 
postaja vse pomembnejši. Vse 
bolj se tudi konkretizira in raz- 
širja ne samo na ekonomska, 
temveč tudi na vsa družbena 
področja. Zaradi tega je boj za 
vzpostavitev nove mednaro- 
dne ekonomske ureditve po- 
stal prvorazredno politično 
vprašanje in najpomembnejša 
naloga vse mednarodne skup- 
nosti ter še posebej neuvr- 
ščenih držav in dežel v razvoju. 

Izgradnji nove mednarodne 
ekonomske ureditve zelo na- 
sprotujejo tiste sile, ki se ne 
morejo sprijazniti z izgubo se- 
danjega priviligiranega polo- 
žaja, ki jim omogoča nenehno 
bogatenje na račun dežel v ra- 
zvoju. Njihov odpor ne seže 
samo do blokiranja pogajanj 
temveč zajema tudi ponujanje 
drugačnih rešitev, ki so lahko 

sprejemljive samo za katero 
manjših skupin dežel v ra- 
zvoju, vendar pri tem ne pose- 
žejo v bistvo sedanjega si- 
stema mednarodnih ekonom- 
skih odnosov. Ta odpor raJ 

zvitih držav je bil najbolj izrazit 
na pogajanjih v okviru Kon- 
ference o mednarodnem eko- 
nomskem sodelovanju v Pari- 
zu in na 31. podaljšanem zase- 
danju Generalne skupščine 
OZN. 

Na teh srečanjih so bili do- 
seženi le skromni rezultati, ki 
so bili znatno manjši od priča- 
kovanj dežel v razvoju. Razvite 
države žele na vsak način po- 
dučiti svoje partnerje, da je 
energetski problem eden od 
razlogov, da niso bili doseženi 
saj so v tem trenutku povsem 
zastali pogovori med razvitimi 
in deželami v razvoju. Sociali- 
stične države Vzhodne Evrope 
pa še naprej stoje ob strani teh 
dogajanj. 

Aktivnost neuvrščenih in 
držav v razvoju pa ne poje- 
njuje. Pomembnejše srečanje 
teh držav v zadnjem času je bil 
ministrski sestanek Skupine 
77 dežel v razvoju. Na tem se- 
stanku so sprejeli Deklaracijo, 
ki ponovno nedvomno potrjuje 
čvrsto enotnost Skupine 77 in 
njeno odločnost za nadaljeva- 
nje boja pri vzpostavitvi nove 
mednarodne ekonomske ure- 
ditve. 

Izražena je bila resna za- 
skrbljenost zaradi vse večjega 
prepada med razvitimi in nera- 
zvitimi in zaradi odsotnosti 
ustreznih naporov razvitih de- 
žel, da bi se ta trend usmeril v 

SOOOOOOOOOOOCOOOOBOSWOOO<B<B<OOOOC 

INFORMACIJA O NEKATERIH AKTUALNIH 
VPRAŠANJIH MEDNARODNIH EKONOMSKIH 
ODNOSOV IN AKTIVNOSTI JUGOSLAVIJE 
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nasprotno smer. Poudarjeno 
je bilo, da so spremembe v me- 
dnarodnem ekonomskem si- 
stemu in pospešeni stalni ra- 
zvoj dežel v razvoju pomemb- 
ne za mednarodno skupnost in 
da imajo obenem vsebinski 
pomen za nenehen razvoj go- 
spodarstva razvitih držav. 

KONSTRUKTIVNE 
AKCIJE DEŽEL V 
RAZVOJU 

S tega sestanka so poslali 
poziv za sklicanje posebnega 
zasedanja Generalne skup- 
ščine OZN v letu 1980. Na njem 
naj bi ocenili napredek, dose- 
žen v različnih telesih Združe- 
nih narodov pri vzpostavljanju 
nove ekonomske ureditve. 
Istočasno pa bi v okviru te oce- 
ne sprejeli tudi ustrezne ukre- 
pe za nadaljnje razvijanje de- 
žel v razvoju in mednarodnega 
ekonomskega sodelovanja ter 
sprejeli novo mednarodno ra- 
zvojno strategijo. 

Deklaracija ministrskega se- 
stanka je pomembno vplivala 
na smeri akcije dežel v razvoju 
na 31. zasedanju Generalne 
skupščine OZN. S svojo od- 
ločnostjo in konstruktivnostjo 
je delno vplivala tudi na razvite 
države, kar se je odrazilo v nji- 
hovih nastopih v generalni raz- 
pravi. 

Svetovna skupnost se zave- 
da, da je preučitev problema 
mednarodnega ekonomskega 
sodelovanja in razvoja postala 
nujnost. Splošen vtis je, da ob- 
stoja pripravljenost za nada- 
ljevanje pogajanj in sprejetje 
konkretnejših rešitev. Toda, ne 
smemo pozabiti, da je vsebin- 
ska razlika med razvitimi in de- 
želami v razvoju glede ocene 
dosedaj prehojene poti. 

Razvite dežele na prvem me- 

stu omenjajo pizitivno stran 
dosedanjih pogajanj in se na- 
čelno strinjajo, da je nujno po- 
trebno postopno uvajanje 
strukturnih sprememb v sve- 
tovnem gospodarstvu. Pri tem 
pa menijo, da bi morali najprej 
določiti vsebino novih od- 
nosov. Zaradi tega si prizade- 
vajo, da bi kot prioritetne nalo- 
ge opredelili vprašanja kot so: 
zadovoljevanje temeljnih člo- 
veških potreb, notranje druž- 
bene reforme, orientacija na 
infrastrukturo in podobno. De- 
jansko to torej pomeni, da si 
žele revizijo koncepta nove 
mednarodne ekonomske ure- 
ditve. 

Nasprotno temu so dežele v 
razvoju nezadovoljne z dose- 
danjimi rezultati pogajanj. Ne- 
katere med njimi, predvsem ti- 
ste, ki jih sedanje stanje v sve- 
tovnem gospodarstvu najbolj 
prizadeva, kažejo določeno 
nervozo in nestrpnost zaradi 
počasnega reševanja najbolj 
aktualnih problemov. Ko za- 
htevajo rešitve za posamezne 
probleme so te dežele celo pri- 
pravljene sprejeti nekatere, 
prej zavrnjene, pobude razvitih 
dežel. 

Tak položaj gotovo zahteva 
preučitev taktike neuvrščenih 
in drugih dežel v razvoju v se- 
danjih pogojih. Pri tem je po- 
trebno ohraniti vse začrtane 
cilje dolgoročnega programa 
za izgradnjo nove ekonomske 
ureditve. Prva priložnost za 
določitev in razčlenitev te tak- 
tike bo ministrski sestanek 
neuvrščenih dežel, ki bo pote- 
kal koncem julija letos v Beo- 
gradu. 

ZASTOJ V 
POGAJANJIH 

Pomembno vprašanje v se- 

danjem trenutku razprav o no- 
vi mednarodni ekonomski ure- 
ditvi je vprašanje določanja fo- 
ruma za globalna pogajanja. 
Sproženo je bilo že na pred 
kratkim zaključenim 32. zase- 
danjem Generalne skupščine 
OZN. Dežele v razvoju so enot- 
ne, da je s Konferenco o me- 
dnarodnem ekonomskem so- 
delovanju zaključeno obdobje 
pogajanj v zaprtih majhnih 
skupinah. Prizadevajo si, da se 
za ta pogajanja celovito izkori- 
sti sistem Združenih narodov. 
Razvite države nasprotno me- 
nijo, da so Združeni narodi, 
predvsem zaradi svojega za- 
pletenega mehanizma, neu- 
strezni za konkretna pogajanja 
in tako tudi ne izključujejo 
možnosti uporabe nekaterih 
drugih oblik pogajanj. 

Informacija spominja, da za- 
stajajo pogajanja v okviru dveh 
pogajalskih forumov: v UNC- 
TAD (Konferenca Združenih 
narodov za trgovino in razvoj) 
in GATT (Splošni sporazum o 
trgovini in carinah). Pri tem 
poudarja, da imajo, celovito 
gledano, najbolj negativno ob- 
našanje med razvitimi država- 
mi še naprej ZR Nemčija, ZDA, 
Velika Britanija in Japonska. 

Ker so se članice Skupine 77 
dogovorile, naj pogajanja po- 
tekajo v okviru sistema Zdru- 
ženih narodov, je zdaj osred- 
nje vprašanje določitev cen- 
tralnega organa, ki bi sprem- 
ljal, spodbujal in določal smer- 
nice za nadaljnja pogajanja. 
Tudi ta organ sam bi bil lahko 
pogajalski forum, če pristojni 
organi in organizacije v si- 
stemu Združenih narodov ne 
bi uspele doseči zadovoljivih 
rezultatov. 

Drugo strateško vprašanje 
neuvrščenih in dežel v razvoju 
je uporaba atomske energije v 

miroljubne namene. Pri tem 
imajo te dežele v mislih pred- 
vsem njihov hitrejši gospodar- 
ski razvoj. 

Tretje prioritetno vprašanje, 
ki zadeva splošni interes vseh 
teh dežel, je organiziranje pri- 
prav za novo mednarodno ra- 
zvojno strategijo. Te priprave 
naj bi se začele v letu 1978. 

POMEMBNE 
AKTIVNOSTI 
JUGOSLAVIJE 

Jugoslavija ima tudi nadalje 
odgovorne naloge v okviru 
Skupine 77 dežel v razvoju. V 
tej Skupini Jugoslavija vodi v 
New Yorku tri akcije. Zanje je 
pripravila tudi ustrezne 
osnutke resolucij: o izkori- 
ščanju atomske energije v mi- 
roljubne namene, o določitvi 
centralnega pogajalskega te- 
lesa in o pripravah za določitev 
mednarodne strategije 
razvoja. 

Informacija tudi poudarja, 
da morajo v prihodnjem ob- 
dobju dežele v razvoju svojo 
aktivnost usmeriti prav na do- 
ločitev njihove taktike pri za- 
htevanju rešitev o naj- 
pomembnejših odprtih vpraša- 
njih. Pri tem bo nujno potreb- 
no upoštevati tudi realne me- 
dnarodne pogoje. Upoštevati 
pa bo treba tudi zapleten polo- 
žaj in obnašanje razvitih dežel 
na eni strani ter na drugi neza- 
dovoljstvo z dosedaj doseženi- 
mi rezultati dežel v razvoju. Ne 
nazadnje pa tudi to, da ni ja- 
snejših usmeritev za nadaljnje 
poti in smeri akcije v deželah v 
razvoju. Gre torej za odločitve, 
ki imajo prvorazreden politični 
pomen in so torej lahko spre- 
jete samo na ustrezni politični 
■■avni. 

Praksi, študiju ter razreševanju in razumevanju obli- 
gacijskih razmerij je namenjena knjiga 

dr. Stojan Cigoj: 

OBLIGACIJE 
sistem splošnega obligacijskega prava v teoriji, sod- 

stvu in primerjalnem pravu 

Knjiga obravnava nastanek, prenos, utrditev, spre- 
membo in prenehanje obligacijskih razmerij, ki nasta- 
nejo s pravnimi posli ali po zakonu. Številni podatki iz 
sodstva in znanstvenih del dajejo bralcu sliko na po- 

dročju obligacijskega prava; obravnava tuje zakonoda- 
je in njihove judikature ter v kateri smeri se razvija 
pravna teorija v tujini. Razen tega opozarja na važnejše 
rešitve v mednarodnih konvencijah unificiranega prava 
aH v osnutkih takih konvencij. To ima tudi svojo praktič- 
no vrednost za vse, ki sklepajo pravne posle s tujimi 
partnerji. 

To obsežno znanstveno in praktično delo je izdal ČZ 
»Uradni list SRS« ob 30-letnici ustanovitve in ga pripo- 
roča delovnim in drugim organizacijam, pravnikom in 
pravnim službam ter posameznikom. 
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Razširitev sodelovanja Jugoslavije z 

deželami v razvoju 

• Jugoslavija je zelo aktivna pri izvajanju sklepov V. konference neuvrščenih držav 
o razvoju medsebojnega sodelovanja neuvrščenih in dežel v razvoju 
• V celotni blagovni menjavi Jugoslavije so dežele v razvoju udeležene s 16 
odstotki 
• V naši državi se šola okoli 1300 študentov iz držav v razvoju, ki so štipendisti 
jugoslovanske vlade 

V minulem obdobju je prišlo 
v Jugoslaviji do znatnih priza- 
devanj za izvajanje sklepov V. 
konference neuvrščenih držav 
v Colombu. Cilj teh prizade- 
vanj je zagotovitev boljših po- 
gojev in ustreznejše organizi- 
ranosti za nadaljnjo razširitev 
sodelovanja med našo državo 
in neuvrščenimi oziroma deže- 
lami v razvoju. 

MEDSEBOJNO 
SODELOVANJE DEŽEL 
V RAZVOJU 

Pri izvajanju sklepov ak- 
cijskega programa V. kon- 
ference neuvrščenih držav po- 
teka aktivnost Jugoslavije na 
treh področjih: nastop in delo- 
vanje neuvrščenih in dežel v 
razvoju v mednarodnih telesih 
in na pogajanjih; multilateral- 
no sodelovanje neuvrščenih in 
dežel v razvoju v gospodarstvu 
in na drugih področjih; razvija- 
nje ekonomskih in drugih od- 
nosov Jugoslavije s temi drža- 
vami. 

Poleg mednarodne dejav- 
nosti oziroma pogajanj z ra- 
zvitimi državami za vzpostavi- 
tev nove mednarodne eko- 
nomske ureditve v okviru si- 
stema Združenih narodov in 
drugih mednarodnih organiza- 
cij in srečanj, je bila Jugoslavi- 
ja zelo aktivna tudi pri izvaja- 
nju tistih delov akcijskega pro- 
grama V. konference in drugih 
srečanj neuvrščenih dežel, ki 
zadevajo medsebojno sodelo- 
vanje neuvrščenih in dežel v 
razvoju. 

Svojo oceno o tej dejavnosti 
bodo, kakor pričakujemo, po- 
vedali tudi delegati v Zveznem 
zboru Skupščine SFRJ, ko bo- 
do obravnavali Poročilo o im- 
plementaciji (izvajanju) skle- 
pov V. konference neuvr- 
ščenih držav. To gradivo, se- 
stavljeno po poročilu pri- 

stojnih organov in organizacij, 
je Skupščini SFRJ poslal Zvez- 
ni izvršni svet. Taje tudi že prej 
sklenil, da bo Poročilo priloga 
platformi za ministrsko kon- 
ferenco neuvrščenih držav, ki 
bo koncem julija v Beogradu. 

KONKRETNI 
PRISPEVKI 
JUGOSLAVIJE 

Jugoslavija je v minulem ob- 
dobju konkretno prispevala k 
izvajanju omenjenega Ak- 
cijskega programa. Kljub temu 
še naprej ostaja vrsta ukrepov, 
ki so bili v zvezi s tem sprejeti, 
vendar še niso postali del na- 
šega sistema. Poročilo ugotav- 
lja, da se na več področjih so- 
delovanja oziroma konkret- 
nega urejanja prek sistemskih 
rešitev in drugih praktičnih 
ukrepov, nahajamo v fazi 
proučevanja ali strokovne pri- 
prave študij, ki so šele pogoj 
za praktično organiziranje in 
konkretiziranje sklepov Ak- 
cijskega programa. 

Del sklepov iz Colomba terja 
zelo podrobno proučevanje. 
Preden jih uresničimo, je po- 
trebno v sedanjem trenutku 
poskušati vsaj konkretizirati 
rešitve na tistih področjih od- 
nosov neuvrščenih in dežel v 
razvoju, kjer je največ mož- 
nosti za dosego konkretnih re- 
zultatov. Predvsem velja to za 
vprašanja na zunanjetrgovin- 
skem in finančno-monetarnem 
področju. 

Poročilo podrobno našteva 
vsa področja delovanja Jugo- 
slavije, kjer je dosegla različne 
uspehe. Delovala je tako v ob- 
stoječih institucijah kot v ok- 
viru teles neuvrščenih držav, ki 
si prizadevajo omogočiti hi- 
trejši ekonomski in družbeni 
razvoj neuvrščenih in dežal v 
razvoju. 

Tako je Jugoslavija pristopi- 
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POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV V. KONFERENCE 
NEUVRŠČENIH DRŽAV 
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la k Skladu solidarnosti za 
ekonomski in socialni razvoj 
neuvrščenih držav, kakor tudi 
k skladom za solidarnost z 
osvobodilnim bojem juga Afri- 
ke in za pomoč Laosu in Viet- 
namu. Sodelovala je na poga- 
janjih o skupnem skladu za su- 
rovine UNCTAD (Konferenca 
Združenih narodov za trgovino 
in razvoj) ter na pogajanjih o 
sporazumih za surovine. Jugo- 
slavija je članica osmih me- 
dnarodnih sporazumov, v ok- 
viru katerih je tesno sodelova- 
la z drugimi deželami v razvoju 
za stabilizacijo surovinskega 
tržišča in izboljšanje ekonom- 
skega položaja dežel v razvoju 
- izvoznic surovin. 

RAST BLAGOVNE 
MENJAVE 

V letu 1977 se je precej po- 
večala blagovna menjava med 
SFRJ in deželami v razvoju. 
Jugoslovanski izvoz je narasel 
za 38, uvoz pa za okoli 21 od- 
stotkov. V celotni blagovni me- 
njavi Jugoslavije so zdaj deže- 
le v razvoju udeležene s pri- 
bližno 16 odstotki. 

Zelo uspešno se razvija tudi 
znanstveno-tehnično sodelo- 
vanje z neuvrščenimi in drža- 
vami v razvoj.u. Z vrsto držav je 
Jugoslavija podpisala večletne 
programe sodelovanja, tako 
da je to sodelovanje na med- 
državni ravni zdaj urejeno z 69 
državami. Koncem 1977. leta je 
v deželah v razvoju delalo 2595 
jugoslovanskih strokovnjakov 
oziroma približno 1000 več kot 
1975. leta. Najobsežnejše je 
sodelovanje na področju šti- 
pendiranja in izobraževanja 
kadrov iz dežel v razvoju. Zaje- 
ma 80 držav in 4 osvobodilna 
gibanja. Tako je na šolanju v 
Jugoslaviji okoli 1300 študen- 
tov - štipendistov jugoslovan- 
ske vlade. Večje število kadrov 
se izobražuje tudi v srednjih in 
strokovnih šolah. 

Poročilo poudarja, da si je v 
sedanjem trenutku potrebno 
prizadevati, da bi kar najhitreje 
začeli z delom: Sklad solidar- 
nosti neuvrščenih držav za 

ekonomski in socialni razvoj, 
Svet združenja proizvajalcev in 
izvoznikov surovin, Mednaro- 
dni center za upravljanje po- 
djetij v družbeni lastnini (v 
Ljubljani) in sistem za informi- 
ranje in raziskovanje ter drugi. 

POSPEŠITI DELO PRI 
SPREJEMANJU 
SISTEMSKIH REŠITEV 

Poročilo ugotavlja, da zao- 
stajamo z realizacijo nekaterih 
sklepov Akcijskega programa. 
To pogojuje več dejavnikov. 
Med drugim je to gotovo po- 
sledica objektivne potrebe po 
temeljiti študijski obdelavi po- 
sameznih ukrepov, saj gre po- 
gosto za občutljiva področja 
sodelovanja neuvrščenih in 
držav v razvoju. Kljub temu je 
nujno, ker sta minili od V. kon- 
ference neuvrščenih držav že 
skoraj dve leti, da pospešimo 
delo pri sprejetju in uporabi 
ustreznih sistemskih ukrepov 
povsod tam, kjer je to nujno in 
hkrati tudi možno uresničiti. 

Prispevek Jugoslavije je, pri 
izvajanju teh sklepov za kar- 
seda široko sodelovanje z dru- 
gimi neuvrščenimi državami, 
izredno politično pomemben v 
sedanjem trenutku, ko poteka- 
jo neposredne priprave za„mi- 
nistrski sestanek neuvrščenih 
v Beogradu. Prav zdaj so na- 
mreč večji pritiski na gibanje 
neuvrščenosti in stalni poskusi 
za razdvajanje neuvrščenih 
držav na raznih temeljih. 

Gibanje neuvrščenosti je 
soočeno z določenimi pro- 
blemi, povezanimi z neugo- 
dnim razvijanjem dogodkov na 
Bližnjem Vzhodu, Afriškem ro- 
gu in na drugih območjih. 
Istočasno pa se ohranja njego- 
va enotnost in akcijska spo- 
sobnost in se hkrati tudi nada- 
lje razvija, kar je potrdil 
uspešen .nastop neuvrščenih 
pri večini osrednjih vprašanj 
na 32. zasedanju Generalne 
skupščine OZN. Posebej očit- 
na je bila enotnost in od- 
ločnost neuvrščenih držav ter 
Skupine 77 pri nadaljevanju 
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boja in pogajanj za novo me- Jugoslavija si mora še pose- usmerjenosti in izvajanja kon- govanju tistih težav in za- 
dnarodno ekonomsko uredi- bej prizadevati, pravi tudi Po- kretnih ukrepov zagotovila stojev, do katerih lahko pride v 
tev. ročilo, da bo prek akcijske polno angažiranost pri prema- akcijah neuvrščenih držav. 



ČZ »URADNI LIST SRS« PRIPOROČA: 

dr. Vilko Androjna - UPRAVNI POSTOPEK IN 
UPRAVNI SPOR - teoretični in praktični učbenik. 

dr. Vilko Androjna - ZAKON O SPLOŠNEM UPRAV- 
NEM POSTOPKU - s komentarjem in sodno prakso. 

dr. Vilko Androjna - ZAKON O UPRA VNIH SPORIH - 
s komentarjem in sodno prakso. 

dr. Stojan Cigoj - OBLIGACIJE - sistem splošnega 
obligacijskega prava v teoriji, sodstvu in primerjalnem 
pravu. 

dr. Stojan Cigoj - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 
- splošni nauki, 1. knjiga, in - posamezna pravna 
razmerja 2. knjiga. 

dr. Jože Juhart, Lojze Ude, Dragica VVedam-Lukič - 
PRAVDNI POSTOPEK. 

Franc Šink - PRA VNI IZRAZI - primerjalni z decimal- 
no klasifikacijo - slovensko - srbohrvaško - franco- 
sko - nemško. 

dr. France Čeme - UVOD V EKONOMSKO VEDO - 
temelji politične ekonomije. 

TEMELJNA POLITIČNA VPRAŠANJA DRUŽBENEGA 
ŽIVLJENJA IN RAZVOJA SR SLOVENIJE 

USTAVA SRS - z ustavnim zakonom 
USTAVA SFRJ 
USTAVI SRS IN SFRJ 
USTAVA SRS v italijanščini 
USTAVA SRS v madžarščini 
KAZENSKI ZAKON SFR JUGOSLAVIJE - uvodna po- 

jasnila dr. Ljubo Bavcon. 
KAZENSKI ZAKON SR SLOVENIJE - uvodna pojasni- 

la dr. Ljubo Bavcon. 
ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU - uvodna poja- 

snila dr. Peter Kobe. 
ZAKON O PRA VDNEM POSTOPKU - uvodna pojasni- 

la Lojze Ude 
PREDPISI O PREKRŠKIH - zvezni in republiški zakon 

z uvodnimi pojasnili - Marjan Šenk. 
GOSPODARSKI PRESTOPKI z uvodnimi pojasnili 

ZBIRKA PREDPISOV 
ZAKONSKA ZVEZA IN DRUŽINSKA RAZMERJA DE- 

DOVANJE 

ZBIRKA USTAVNO SODNIH PREDPISOV 
STANOVANJSKI PREDPISI 4 - samoupravna stano- 

vanjska skupnost 
STANOVANJSKI PREDPISI 5 - gospodarjenje s stav- 

bami v družbeni lastnini - delo hišnih svetov 
ZBIRKA PREDPISOV O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH 

SANKCIJ 
ZVEZNI ZAKON O LJUDSKI OBRAMBI IN O VOJAŠKI 

OBVEZNOSTI 
ZAKON O LJUDSKI OBRAMBI IN O DRUŽBENI SAMO- 

ZAŠČITI, VARNOSTI IN NOTRANJIH ZADEVAH 
ZBIRKA PREDPISOV O GRADITVI OBJEKTOV 
PREDPISI O VARSTVU PRI DELU IN O INŠPEKCIJAH 
ZBIRKA PREDPISOV O GEODETSKI SLUŽBI 
ZBIRKA PREDPISOV O GOSTINSKI DEJAVNOSTI 
STAROSTNO ZAVAROVANJE KMETOV 
SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA 
PRAVILNIK IN TARIFA O NAGRAJEVANJU ODVETNI- 

KOV 
PRAVILNIK O STROKOVNEM IZPOPOLNJEVANJU 

ZDRAVSTVENIH DELAVCEV, O PRIPRAVNIKIH IN 
STROKOVNIH IZPITIH 

NORMATIVI ZA GRADITEV IN OPREMO DOMOV ZA 
UČENCE SREDNJIH ŠOL V SRS 
NORMATIVI ZA GRADITEV IN OPREMO POSEBNIH 
OSNOVNIH ŠOL ŽA LAŽJE DUŠEVNO PRIZADETE 
OTROKE VSRS 

REGISTER PREDPISOV 1969-1971 

OBRAZCI: 
VOLILNI IMENIK, ki je na podlagi veljavnih predpisov 

prirejen za volitve članov delegacij, za nadomestne 
volitve, za glasovanje o odpoklicu, referendumu, o 
uvedbi samoprispevka, kakor tudi za volitve v delavske 
svete. 

OVITEK ZA VOLILNI IMENIK (s podrobnimi navodili za 
izpolnjevanje volilnega imenika) 

M-4 do M-10, za matično evidenco pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja 
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