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Ljubljana, 9. V. 1975

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE

Letnik I., številka 9

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE

Cena 3 din

skupščine sr

Slovenije

IZ VSEBiNE:
Informacija o izvajanju priporočil
in sklepov Skupščine SR Slovenije
o nočnem delu žena in mladine
v industriji, gradbeništvu in prometu
(ESA 239}

Družbenopolitičnem zboru,
Beno Zupančič; koordinator delegacije SR Slove
nije v Zveznem zboru
Skupščine SFRJ, dr. Joža
Vilfan; delegatka 6. okoliša za gospodarsko področje (s sedežem v Novi
Goirici) v Zboru združenega dela in podpredsednica tega zbora, Nada
Beltram; delegat 28. okoliša za gospodarsko pod-

ročje (s sedežem v Vrhniki) v Zboru združenega
dela, Peter Petkovšek; delegat 3. okoliša za socialno-zdravstveno področje
(s sedežem v Novi Gorici) ,v Zboru združenega
dela, dr. Aleksander Nardin; delegat občine Maribor v Zboru občin, Gto
Kampuš; sekretar Skupnosti stovensikifo občin,
Ludvifk Golob.

Tako so priporočila in sklepi sprejeti v naslednjem besedilu:
Skupščina Socialistične republike Slovenije je, izhajajoč
iz ustavnih temeljev in stališč VII. kongresa ZKS in X.
kongresa ZKJ, v prizadevanju za nadaljnje uveljavljanje
delegatskega sistema, pregledala uresničevanje delegatskih
odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, v občinskih skupščinah in v Skupščini SR Slovenije,
ter dosedanje svoje delo.
Po obravnavi poročila o uresničevanju delegatskega
sistema, ki ga je predložil v obravnavo zborom skupščine
odbor za družbenopolitični sistem družbenopolitičnega zbora
PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČIN SRS
in potem, ko je izrekla podporo oceni in sklepom 3. seje
CK ZKS in stališčem 15. seje Republiške konference SZIDL
Vsi trije zbori Skupščine SR uveljavljanja in izvajanja de- o uresničevanju delegatskega sistema je
Slovenije so na skupnem legatskega sistema in deleSkupščina SR Slovenije na podlagi 336. člena, prvega odzasedanju 25. aprila po raz- gatskih odnosov v temeljnih stavka 342. člena, 344. in 358. člena ustave Socialistične resamoupravnih
organizacijah
pravi, z nekaterimi spre\ publike Slovenije, 2. člena odloka o začasnem poslovniku
membami in dopolnitvami in skupnostih, v občinskih Skupščine SR Slovenije, 239. člena in prvega odstavka 242.
sprejeli predlog priporočil J skupščinah in v Skupščini člena poslovnika Skupščine SR Slovenije na skupnem zasein sklepov glede nadaljnjega SR Slovenije (ESA 245).
danju zbora združenega dela, zbora občin in družbenopolitičnega zbora dne 25. aprila 1975 sprejela naslednja
Skupnemu
zasedanju delegat občane Piran v
PRIPOROČILA IN SKLEPE
vseh treh zborov je pred- Zboru občin, Ivan Bažec;
I.
sedoval Stane Markič, delegatka občine Celje v
predsednik Družbenopoli- Zboru občin, Mila Stamej1. Za nadaljnje izpopolnjevanje delegatskega sistema v
tičnega zbora. Uvod v raz- čič; podpredsednik Izvrtemeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih in s
pravo je dal predsednik šnega sveta Skupščine
tem zagotavljanja možnosti za uveljavljanje vloge delavcev
Skupščine SR Slovenije, SRS, Roman Albreht; dein občanov na njihovih zborih, je potrebno v vsakodnevni
Marijan Brecelj, v raz- legat v Družbenopolitiaktivnosti odgovornih političnih in samoupravnih dejavnikov
pravi pa so sodelovali: čnem zboru, Leo Fusilli;
ter v statutih in drugih samoupravnih aktih čimpreje opredelegat 1. okoliša za go- ielegat občine Ljubljanadeliti pravice in dolžnosti delegacij temeljnih samoupravnih
spodarsko področje (s
organizacij in skupnosti ter delegatov v skladu z ustavnimi
BežigTad
v
zboru
občin,
sedežem v Celju) v Zboin zakonskimi določbami, zlasti pa:
ru združenega dela, Jože Janez Rigletr; član Izvr— način oblikovanja temeljnih stališč, pri čemer bo
Tumšek; delegat 9. oko- šnega odbora Republiške
potrebno določiti, kdaj mora delegacija oblikovati temeljna
liša za gospodarsko pod- konference SZDL, Savin
stališča na podlagi razprav in smernic v zborih delavcev, z
ročje (s sedežem na Je- Jogan; delegat občine Jedelavskim svetom, z drugimi samoupravnimi organi ali z
senicah) v Zboru združe- senice v Zboru občin, Vadružbenopolitičnimi organizacijami dn kdaj lahko delegacije
nega dela Vlado šanca; silij Koman; delegat v
oblikujejo stališča same;
Predlog odloka o poroštvu
SR Slovenije imetnikom obveznic,
izdanih za dograditev TE Šoštanj IV,
v znesku 42 milijonov dolarjev
(ESA 257)

— način sodelovanja to usklajevanja stališč med delegacijami temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti
zaradi sporazumnega oblikovanja skupnih rešitev o vprašanjih iz pristojnosti skupščin in sporazumnega reševanja drugih vprašanj skupnega pomena ter zaradi soočanja s splošnimi družbenimi interesi in potrebami;
— tak način obveščanja, ki bo omogočal delovnim ljudem in občanom v temeljnih samoupravnih organizacijah in
skupnostih opredelitev njihovih interesov in oblikovanje
smernic kot izhodišč za delo delegacij in delegatov ter njihovo uveljavljanje v skupščinah, kakor tudi poročanje o
sprejetih odločitvah v skupščini;
— položaj, pravice in odgovornosti članov delegacij in
delegatov za skupščine družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti kakor tudi delegatov, ki
so izvoljeni oziroma imenovani na samoupravne, javne in
druge družbene funkcije;
— materialne pogoje za opravljanje delegatske funkcije
tako, da bo pri opravljanju te funkcije članu delegacije in
delegatu zajamčen tak materialni položaj, kot ga ima pri
opravljanju rednega dela na svojem delovnem mestu; delegaciji pa materialne in tehnične pogoje za kvalitetno delo;
— pomoč strokovnih in drugih služb pri oblikovanju
smernic in temeljnih stališč, vključno s potrebnimi podatki
in analizami za delo delegacij in za oblikovanje njihovih temeljnih stališč;
— način delovanja delegacij temeljnih samoupravnih
organizacij in skupnosti ter postopek za oblikovanje itn
sprejemanje temeljnih stališč.
2. Temeljne samoupravne organizacije in skupnosti naj
posebno pozornost posvetijo sodelovanju in sporazumnemu
reševanju skupnih vprašanj in rešitev. Povezovanje in usklajevanje se mora še posebej uresničevati v konferencah delegacij, v katerih se delovni ljudje in občani iz temeljnih
samoupravnih organizacij in skupnosti prek svojih delegacij
povezujejo med seboj ravno zato, da bi usklajevali stališča,
našli skupne rešitve in delegirali skupnega delegata. Način
tega povezovanja naj temeljne samoupravne organizacije in
skupnosti uredijo s sporazumi oziroma s poslovniki, v katerih morajo določiti tudi postopek za usklajevanje stališč,
obenem pa zagotoviti stalno povezanost med delegacijami.
3. Stroške za delo delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti ter za konference delegacij in druge
oblike medsebojnega povezovanja in sodelovanja delegacij
krijejo temeljne samoupravne organizacije in skupnosti. Te
samoupravne organizacije in skupnosti sporazumno določijo,
kdo opravlja za konferenco delegacij strokovna, tehnična in
druga opravila in na kakšen način skupaj krijejo te stroške.
n.
1. v občinah je treba ob angažiranju in polni odgovornosti občinskih skupščin kot organov družbenega samoupravljanja in oblasti ter kot konferenc delegacij za delegiranje delegatov v republiško skupščino:
— zagotoviti takšne pogoje za delo delegacij in delegatov, da bodo v odločitvah skupščine prihajali do izraza neposredni interesi delovnih ljudi in občanov;
— uskladiti določbe statutov z ustavno opredeljenimi nalogami občine, pri tem pa posebno pozornost posvetiti podrobnejši razmejitvi pristojnosti posameznih zborov, tako
da bo zbor združenega dela sodeloval pri odločanju o vseh
vprašanjih, ki so pomembna za delavce in druge delovne
ljudi v družbenem delu, posebej o izločitvi dohodka za
skupne in splošne družbene potrebe; da bo zbor krajevnih
skupnosti sodeloval pri odločanju o vprašanjih, ki so pomembna za delovne ljudi in občane v krajevnih skupnostih;
ter da bo družbenopolitični zbor sodeloval pri odločanju o
vprašanjih uresničevanja razvoja in varstva z ustavo določenega socialističnega samoupravnega sistema. Tako opredeljene pristojnosti zborov pa terjajo samostojno obravnavanje in odločanje o posameznih vprašanjih na ločenih sejah.
Na ta način bodo prišli bolj do pravega izraza specifični
interesi, ki naj se v posameznih zborih uveljavljajo;
— razmejiti pristojnosti med skupščino občine in njenim
izvršnim svetom ter upravnimi organi, ki v statutih niso
zadosti jasno opredeljene tako, da izvršni sveti in upravm
organi ne bodo posegali v pristojnosti skupščine oziroma da
a

delegatska skupščina ne bo prevzemala zadev, za katere so
po ustavi in statutih pristojni in odgovorni izvršni sveti to
upravni organi;
— uveljaviti tak način dela in ustrezne postopke za sprejemanje skupščinskih aktov, da bodo v njih prišli do izraza
interesi delovnih ljudi in občanov v temeljnih samoupravnih
organizacijah in skupnostih. To omogoča obravnava skupščinskih aktov v dveh fazah, pri čemer naj se zagotovi še v
prvi fazi možnost, da pridejo do izraza pobude, predlogi,
mnenja in stališča iz temeljnih samoupravnih organizacij in
skupnosti, ki bodo podlaga za pripravo končne odločitve.
Pri tem je potrebno še posebej proučiti potrebo oblikovanja
delovnih teles skupščine in njenih zborov in opredeliti njihovo vlogo;
— obravnavati kot konference delegacij za republiško
skupščino vse pomembnejše zadeve, o katerih odloča republiška skupščina, ter do njih zavzemati stališča; zlasti to
velja glede tistih zadev, od katerih je predvsem odvisen
družbenoekonomski položaj delovnih ljudi in občanov ter
njihovi drugi življenjski in delovnih interesi; tej funkciji
občinskih skupščin mora biti podrejena in prilagojena vloga
in dejavnost skupin delegatov za pošiljanje delegatov v republiško skupščino,
— obravnavati kot konferenca delegacij za delegate iz
SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ vse pomembnejše zadeve, ki se obravnavajo v tem zboru ter do njih
zavzemati stališča;
— povezati skupine delegatov za zbor združenega dela
oziroma za zbor občin v republiški skupščini najtesneje
z delegacijami temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti ter občinskimi skupščinami. Da bi člani skupin lahko
učnkoviteje vzpostavili dejanska delegatska razmerja z občinsko skupščino kot njihovo delegatsko bazo, je treba posebej proučiti, kako uresničiti načelo zamenljivosti delegatov
v skupinah za pošiljanje delegatov v republiško skupščino.
2. Stroške za sestajanje in delovanje skupin delegatov za
pošiljanje delegatov v republiško skupščino krijejo občinske
skupščine. Občinska skupščina oziroma občinske skupščine
sporazumno so dolžne nuditi prek svojih strokovnih, upravnih in drugih služb vso pomoč za delo skupin delegatov
oziroma za delegate, ki jih pošiljajo v republiško skupščino.
3. Skupščine občin skupaj z družbenopolitičnimi organizacijami analizirajo dosedanje uveljavljanje in funkcioniranje delegatskega sistema, način informiranja in svoje dosedanje delo. Pri tem naj v prvi vrsti ocenijo, v kakšni meri
delegatski sistem že omogoča uveljavljanje pristnih interesov delovnih ljudi v temeljnih samoupravnih organizacijah
in skupnostih v delu in odločanju skupščin ter kako pospešiti razvoj delegatskega sistema in delovanje skupščin v tej
smeri. Na podlagi teh ugotovitev oblikujejo ustrezne rešitve
v občinskih statutih in poslovnikih občinskih skupščin ter
drugih splošnih aktih ali sporazumih.
III.
Da bi se Skupščina SR Slovenije celovito uveljavila kot
delegatska skupščina, je potrebno;
1. zagotoviti tak sistem komuniciranja, ki bo zagotavljal
pretok informacij iz temeljnih skupnosti v skupščino in nazaj in v katerem bodo delovni ljudje in občani ter njihove
delegacije pravočasno seznanjeni z vprašanji, ki so na dnevnem redu sej zborov Skupščine SR Slovenije; to bo omogočalo uveljaviti temeljna stališča delegacij, ki morajo priti do
izraza v odločitvah v republiški skupščini, vključno z njihovimi pobudami za oblikovanje programov dela in dnevnih
redov sej zborov skupščine;
2. podpreti in sodelovati pri izdelavi programa dolgoročnega razvoja množičnih občil v vsej republiki in ga povezati v celovit informativni sistem. V programu morajo
biti zajeti dnevni tisk, radio in televizija, pokrajinska in
občinska glasila, glasila temeljnih samoupravnih organizacij
in skupnost, kot tudi založniška dejavnost. Takemu programu naj sledijo akcijski programi posameznih dejavnikov v
sistemu obveščanja;
3. ustanoviti v republiški skupščini, v občinah, v večjih
krajevnih skupnostih in v večjih organizacijah združenega
dela informacijsko-dokumentacijske centre, v katerih naj se
ob pomoči strokovnih služb skupščin zbirajo vsa izvirna in
dokumentarna gradiva, dodatne informacije in poročila, ki

so v zvezi z obravnavo vprašanj v občinskih, republiških in
v zvezni skupščini in kjer naj nudijo pomoč delegatom pri
pripravah za obravnavanje teh vprašanj; zagotovijo naj tudi
ustrezna materialna in tehnična sredstva za delo teh centrov
in poskrbe z ustrezne kadre;
4. zagotoviti pogoje za redno izdajanje in za razširjanje
»Poročevalca«, s katerim Skupščina SR Slovenije • povzetki
oziroma s celotnim besedilom obvešča delovne ljudi in občane in njihove delegacije o zadevah, ki se obravnavajo v
Skupščini SR Slovenije in Skupščini SFRJ. Skupščina SR
Slovenije zato poziva vse temeljne samoupravne organizacije in skupnosti in družbenopolitične organizacije, da naročijo toliko izvodov »Poročevalca«, kolikor jih je potrebno
za popolno obveščenost članov delegacij;
5. zagotoviti, da bodo pri oblikovanju delovnih programov skupščin prišli v celoti do izraza interesi delovnih ljudi
in občanov; zato morajo biti programi sprejeti na podlagi
najširše razprave v temeljnih samoupravnih organizacijah in
skupnostih. Program mora biti odraz potreb in interesov,
ki so se oblikovali v delegatski bazi, hkrati pa predstavljati
usklajeno podlago za delo zborov skupščin družbenopolitičnih skupnosti ter skupščin samoupravnih interesnih skupnosti;
6. preiti na takšno določanje dnevnih redov, ki bodo
krajši in vsebinsko kar se da zaokroženi, kar bo omogočilo
delegacijam, da bodo veliko lažje pošiljale na seje zborov
delegate, izbrane glede na vprašanja, ki se bodo obravnavala;
7. časovno programirati delo zborov skupščine tako, da
bodo imele delegacije, konference delegacij in občinske
skupščine na razpolago dovolj časa za razpravo in usklajevanje stališč, ki jih po delegatih posredujejo v republiško
skupščino. Hkrati je potrebno zagotoviti tako pripravljena
gradiva, da bodo razumljiva vsem, ki sodelujejo v postopku
delegatskega odločanja;
8. zavzemati se, da se bodo republiški zakoni omejili
predvsem na urejanje temeljnih sistemskih vprašanj, materialnih družbenih odnosov ter uveljavljanje pravic in dolžnosti organizacij združenega dela, samoupravnih organizacij
in skupnosti, dražbenopolitičnih skupnosti in občanov; vprašanja glede izvrševanja zakonov in drugih skupščinskih aktov
pa urejati z odloki in uredbami Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije, a strokovno-tehnična vprašanja s predpisi republiških upravnih organov. Tako bo omogočeno delegatskim zborom, da se ukvarjajo z bistvenimi družbenimi vprašanji, kar hkrati pomeni možnost za uresničevanje ustavnih
nalog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in republiških
upravnih organov pri izvrševanju njihovih izvršilnih funkcij;
9. zakonodajni postopek speljati tako, da bo pri sprejemanju končnih rešitev mogoče zajeti pobude, predloge, mnenja, pripombe in stališča, ki jih delovni ljudje in občani
izražajo v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih.
V zakonodajnem postopku posvetiti posebno pozornost
prvim fazam dela, to je predlogu za izdajo zakona oziroma
osnutku zakona, poleg tega pa omogočiti, da se stahšča temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti pojavljajo tudi že v pripravah zakona oziroma splošnega akta. Tak način
dela bo omogočil, da bodo v -zadnji fazi, pri obravnavanju
zakonskega predloga, vgrajene kar najbolj usklajene rešitve.
Skrajšani postopek mora postati pri sprejemanju aktov
v Skupščini SR Slovenije izjema, ko ne gre za obsežne in
pomembne akte.
Po hitrem postopku je v delegatski skupščini mogoče
sprejemati akte samo v primerih, ko je to nujno za to, da
se preprečijo ali odpravijo večje motnje v gospodarstvu,
kadar to terjajo interesi ljudske obrambe, državne varnosti,
naravne nesreče in druge izredne potrebe republike.
10. Vlogo komisij, odborov zborov in drugih teles skupščine opredeliti tako, da bodo s svojim delom lahko kar
največ pripomogla, da bodo v skupščinskih odločitvah upoštevana stališča, mnenja in predlogi temeljnih samoupravnih
organizacij in skupnosti in njihovih delegacij, kakor tudi
mnenja drugih zaintresiranih republiških organov in organizacij in samoupravnih in drugih organizacij, potem ko se
bodo ta stališča medsebojno soočala in usklajevala, da bo
njihova vsebina zajeta v pravno pravilno oblikovanih rešitvah in da bodo pri tem upoštevana strokovna in znanstvena
spoznanja.

Komisije, odbori zborov in druga telesa skupščina naj
bi spremljala izvajanja politike, ki jo je določila skupščina,
ugotavljala stanje na posameznih področjih družbenega,
življenja ter spremljala izvrševanje zakonov in drugih splošnih aktov.
Da bi zagotovili uresničevanje tako zastavljenih nalog
skupščine, naj bi se za proučevanje sistemskih vprašanj, določenih skupnih vprašanj ali za proučevanje posameznih zadev ustanavljali odbori, sestavljeni iz stalnih Članov, izvoljenih iz vrst delegatov;
11. strokovne službe skupščine organizirati tako, da bodo
sposobne pomagati delegatom v skupščini, v njenih zborih
ter delovnih telesih skupščine in zborov pri opravljanju njihove funkcije, da bodo sposobne strokovno obdelati posamezna vprašanja, opozoriti na probleme in stanje na posameznih področjih družbenega življenja ter izdelati analize
in ustrezne predloge za rešitev posameznih vprašanj. To pa
terja tudi ustrezne kadrovske, organizacijske in druge dopolnitve strokovnih služb;
12. doseči ustrezno družbeno vrednotenje strokovnega
dela upravnih organov ter podpreti in pospešiti vsebinsko,
organizacijsko ter kadrovsko preobrazbo izvršnih svetov in
upravnih organov;
13. zagotoviti gmotne in druge pogoje za delo delegatov
v zborih Skupščine SR Slovenije ter v delovnih telesih skupščine' in njenih zborov;
14. v smislu ustavnih določb se skupščine samoupravnih
interesnih skupnosti v republiki na področju vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, zdravstva in
sdcialnega varstva vključujejo v skupščinsko odločanje. Zato
je treba podrobneje opredeliti njihove pristojnosti glede enakopravnega odločanja z zbori Skupščine SR Slovenije in zagotoviti, da bodo sprejemale svoje odločitve in usklajevale
stališča s pristojnimi zbori po poslovniku Skupščine SR
Slovenije. Zagotoviti je tudi potrebno koordinacijo dela med
strokovnimi službami samoupravnih interesnih skupnosti in
Skupščine SR Slovenije.
IV,
Delegaciji SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin,
kakor tudi delegatom iz SR Slovenije v Zveznem zboru
Skupščine SFRJ je potrebno z dosledno povezavo celotnega
delegatskega sistema, od temeljev do republike, zagotoviti
možnost takega oblikovanja stališč, da se bo v njih v polni
meri uresničevala odgovornost republike pri oblikovanju
sprejete politike in odločitev v Skupščini SFRJ. Zato je
potrebno:
— da so gradiva Skupščine SFRJ dostopna članom delegacij v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter se tafco zagotovi delegacijam možnost, da se po
vsebini in pomembnosti teh gradiv glede na svoj interes
izjasnjujejo ter oblikujejo stališča in predloge;
— da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in republiški
upravni organi ter organizacije pripravijo za delegacijo SR,
Slovenije v Zboru republik in pokrajin, kakor tudi za delegate v Zveznem zboru Skupščine SFRJ ustrezna strokovna
mneja ter na zahtevo delegacije in delegatov, tudi dodatna
gradiva in podatke k zveznim gradivom in aktom;
— zagotoviti ustrezne pogoje, ki bodo delegaciji in delegatom iz SR Slovenije v zborih Skupščine SFRJ omogočili
njihovo delo v zvezi z oblikovanjem stališč v okviru republike;
— podrobno urediti v poslovniku Skupščine SR Slovenije odnose med delegacijo SR Slovenije v Zboru republik
in pokrajin in delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboruSkupščine SFRJ ter Skupščine SR Slovenije.
V.
1. Da bi se zagotovili družbenopolitični in drugi pogoji
za delo delegacij in delegatov, da bi svoje pravice, dolžnosti
in odgovornosti nemoteno in kvalitetno opravljah, se kaže
potreba po širšem družbenem ovrednotenju delegatske funkcije. Kljub temu, da so ta vprašanja v ustavi, zakonih, statutih, družbenih dogovorih in sporazumih ter poslovnikih
deloma že opredeljena, naj pristojna telesa skupščine proučijo potrebo po opredelitvi položaja delegata s posebnim
republiškim zakonom.

2. Komisija za pripravo poslovnika Skupščine SR. Slovenije in komisije za pripravo poslovnika zborov naj pri izdelavi poslovniških določb upoštevajo oceno in sklepe 3.
seje CK ZK Slovenije, stališča 15. seje Republiški konference
SZDL Slovenije o uresničevanju delegatskega sistema, Ugotovitve, izhajajoče iz skupščinskega poročila o uveljavljanju
in izpopolnjevanju delegatskega sistema ter delegatskih odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih,
v občinskih skupščinah in Skupščini SR Slovenije, ter ta
priporočila in sklepe.
Na sejah 29. aprila so Zbor
združenega dela, Zbor občin,
Družbenopolitični zbor Skupščine SRS in Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije — ta je prvič nastopila
v vlogi enakopravnega zbora
Skupščine SRS — po razpravi z amandmaji sprejeli:
— predlog zakona o visokem šolstvu (ESA 393).
Zbor združenega dela, zbor
občin in družbeno politični
zbor so sprejeli:
— odlok o potrditvi samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Kulturne skupnosti
Slovenije (ESA 233),
— odlok o potrditvi statutarnega sklepa Kulturne skupnosti Slovenije (ESA 237),
— predlog odloka o častnih sodiščih za rezervne nižje oficirje, oficirje in vojaške uslužbence (ESA 240),
ter za predsednika Komisije
Skupščine SRS za narodnosti izvolili Gezo Bačiča, delegata v družbenopolitičnem
zboru.
Zbor združenega dela in
Zbor občin sta sprejela:
— osnutek zakona o založniški dejavnosti (ESA
229) in
— osnutek zakona o dedovanja (ESA 220),
ter olb tem sprejela siklep,
naj Izvršni svet pripravi
predloga obeh zakonov, upoštevaje vse pripombe in predloge, ki. so jih dala skupščinska telesa in skupine
delegatov. Družbenopolitični
zbor je sodeloval v postopku
sprejemanja teh dveh zakonov tako, da je sprejel stališča k osnutkoma zakonov.
Zbor združenega dela in
Zbor občin sta nadalje sprejela:
— odlok o potrditvi samoupravnega
sporazuma
o
ustanovitvi Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije (ESA
241);
— odlok o potrditvi statuta Skupnosti socialnega
skrbstva Slovenije (ESA 241)
— odlok o potrditvi samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Zveze vodnih skupnosti Slovenije (ESA 236);
— predlog zakona o var-

soglasje k predlogu tega za- pombami Skupščine SR Slokona;
venije in v njenem imenu
— odlok o soglasju k pred- da soglasje k predloženemu
logu zakona o ratifikaciji spo- dokumentu.
razuma o garanciji med SFRJ
Zli'ir združenega dela je
in mednarodno banko za sprejel še:
obnovo in razvoj (ESA 235)
— odlok o potrditvi zak(predlog je predložil v so- ljučnega
dohodkov
glasje Zbor republik in po- in izdatkovračuna
Narodne banke
krajin Skupščine SFRJ);
— sklep o soglasju k os- Slovenije za leto 1974 (ESA
nutku zakona o financiranju 214) in
stvu zraka (ESA 193);
— odlok o potrditvi fi— pretilog za izdajo zakona druge etape investicijskih del
o varstvu okolja pred hru- pri regulaciji Donave od Beo- nančnega načrta Narodne banpom (ESA 227), ter zadol- grada do jugoslovansko-mad- ke Slovenije za 1. 1975 (ESA
žila Izvršni svet, da pripra- žarske meje (ESA 244), v 215).
Zbor občin je za svojega
vi zakonski osnutek in pri katerem pooblaščata delegatem upošteva vse pripombe cijo SR Slovenije v Zboru podpredsednika in predisedin predloge skupščinskih te-, republik in pokrajin Skup- nika Komisije Zbora občin
ščine SFRJ, da v skladu s za pripravo poslovnika izvoles in skupin delegatov;
in
pripombami lil Staneta Hrasta, člana sku— predlog Izvršnega sveta predlogi
Skupščine SRS, da Zbor Skupščine SR Slovenije in pine delegatov za Zbor obzdruženega dela in Zbor ob- v njenem imenu da soglas- čin v občini Ljubljana-Bežičin spremenita svoja sklepa je k predlogu tega zakona; grad, ki je zaposlen kot vodv zvezi s predložitvjio za— sklep o soglasju k os- ja kadrovske službe pri CGP
konskega predloga o zagoto- nutku zakona o obveznem Delo.
vitvi dopolnilnih sredstev ob- združevanju železniških transKer je Skupščina občine
činam v 1. 1975 (ESA 173), portnih organizacij v Sup- Piran umaknila svoj predter sprejela sklep, v kate- nost jugoslovanskih železnic log za izdajo zakona o sprerem ugotavljata, da za sedaj (ESA 247), v katerem po- membah in dopolnitvah zani potrebe po predložitvi oblaščata delegacijo SR Slo- kona o davkih občanov (ESA
omenjenega zakona, ker je venije v Zboru republik in 235), je bila ta točka umakvprašanje dopolnilnih sred- pokrajin Skupščine SFRJ, da njena, z dnevnega reda sej
stev občinam v 1. 1975 reše- v skladu s predlogi in pri- zborov.
no s sprejetjem družbenega dogovora o splošni porabi v SR Sloveniji v i. 1975;
— predlog razdelitve presežka dohodkov po zaključ- VPRAŠANJA
nem računu za 1. 1974, ki pripadajo. organizacijam iz 15.
člena zakona o Loterijskem DELEGACIJ
zavodu (ESA 230);
— predlog odloka o spre- IN DELEGATOV
membah o načinu uporabe
sredstev hranilnih vlog pri
Poštni hranilnci (ESA 246); ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 29. 4. 1975
— odlok o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji Naložbe v prometne objekte
sporazumu med SFRJ in republiko Francijo o izogibaDelegait Ivan Zelenšek je, veni ji, ki ga je dala samonju dvojnemu obdavčenju v imenu skupine delegatov upravna interesna skupnost
na področju davka na doho- za gospodarsko področje I. za železniški in luški promet.
dek, s protokolom (ESA 232) okoliša s sedežem v Celju, Republiški komite je sprejel
(predlog je predložil v so- vprašal: »Zakaj v Sloveniji sklep, naj samoupravna inglasje Zbor repufblilk in po- vprašanja razvoja investicij teresna skupnost za železv prometno infrastrukturo niški in luški promet k svoji
krajin Skupščine SFRJ);
— odlok o soglasju k pred- ne obravnavamo hkrati ter pobudi za povišanje prispevlogu o ratifikaciji sporazu- vsebinsko povezano z finan- ne stopnje pripravi utemeljima o garanciji med SFRJ in siranjem hitrih cest (z ob- tev, v kateri bodo navedeni
mednarodno banko za obnovo veznim združevanjem sred- razlogi, ki opravičujejo sprein razvoj (ESA 235) (predlog stev, ki je bilo dogovorjeno membo zakona zlasti glede
je predložil v soglasje Zbor decembra lani), kar bi bilo povišanja prispevne stopnje.
republik in pokrajin Skup- s stališča družbenih intere- Samoupravna interesna skupščine SFRJ);
sov edino racionalno?«
nost je to storila in po vseSamostojni svetovalec v stranski proučitvi predlagala,
— sklep o soglasju k osnutku zakona o spremembi Republiškem komiteju za da se stopnja poviša od 1,6
zakona o kreditu, ki se daje promet in zveze Miha Ban na 5,4 odstotka. Zdaj teče
SR Bosni in Hercegovini iz je v imenu Izvršnega sveta postopek usklajevanja in dosredstev stalne proračunske odgovoril: »Republiški komi- govarjanja o tem, kako naj
rezerve federacije (ESA 223), te za promet in zveze je raz- se — glede na potrebe železv katerem pooblaščata dele- pravljal o investicijah v že- niškega gospodarstva, naloge
gacijo SR Slovenije v Zboru lezniško infrastrukturo in o iz resolucije ter samoupravrepublik in pokrajin Skup- predlogu za povišanje pri- no organiziranje — pristopi
ščine SFRJ, da v imenu spevne stopnje za potrebe k realizaciji predlagane spreSkupščine SR Slovenije da flinansiranja železnic v Slo- membe prispevne stopnje.«

Neprometni znaki
Delegat Srečko šajn je, v
imenu skupine delegatov za
gospodarsko področje 20.
okoliša s sedežem v Postojni,
vprašal: »Ali je Republiški
komite za promet in zveze,
kot pristojni upravni organ,
izdelal pravilnik o neprometnih znakih in kdaj bo le-ta
sprejet? Neurejenost pravnih
predpisov na tem poročju
nedvomno povzroča precejšnjo škodo.«
Samostojni svetovalec1 v
Republiškem komiteju za
promet in sveze Miha Ban
je v imenu Izvršnega sveta
odgovoril: »Pravilnik o postavljanju napisov in opozorilnih znakov na javnih cestah ter v varovalnem pasu
še ni sprejet. Predvidel ga
je zakon o javnih cestah iz
leta 1971 z določilom, da tak.
pravilnik izda republiški
upravni organ, ki je pristojen za ceste. Komaj je omenjeni zakon začel veljati, so
bili sprejeti ustavni amand-

maji ter kasneje nova ustava. Zaradi postopka usklajevanja večine zakonov s
področja prometa ni bilo
mogoče izdelati potrebnih
izvršilnih in tehničnih predpisov. To velja tudi za pravilnik o tako imenovanih neprometnih makih.
V skupščinskem zakonodajnem programu za leto
1975 je tuda uskladitev zakona o javnih cestah. Takrat
bo ponovno preučeno to
vprašanje, kako pa bo rešeno, še ne bi mogli reči; zakon najbrž takih podrobnosti ne bo urejeval.
Radi bi opozorili, da je
taka vprašanja — če gre za
znake ob regionalnem in magistralnih cestah — možno
že zdaj reševati v sodelovanju z Republiško skupnostjo
za ceste. Ta skupnost namreč že ima nekatere norme,
ki bodo v veliki meri tudi v
bodoče veljale glede postavljanja in vzdževanja teh
znakov.

Kredit za ŽG Ljubljana
Delegat Ivan Zelenšek je
v imenu steupine delegatov
za gospodarsko področje I.
okoliša s sedežem v Celju
zastavil dopolnilno vprašanje v zvezi z dodelitvijo deviznih sredstev iz dinarske
protivrednosti tujih finančnih kreditov Železniškemu
gospodarstvu Ljubljana za
modernizacijo. Vprašanje se
glasi: »Ala se je pri razporejanju sredstev republiške
devizne kvote za leto 1974 in
1975 upoštevalo, da je bilo
Železniškemu gospodarstvu
Ljubljana odobrenih 35 milijonov dolarjev in da je
treba glede na doslej dodeljenih 20,545.000 dolarjev odobriti še razliko 14,455.000 dolarjev?«
Republiška sekretarka za
finance in članica Izvršnega
sveta Milica Ozbič je odgovorila: »Izvršni svet Skupščine SRS ni nikoli sprejel
sklepa, da se najame za račun Železniškega gospodarstva Ljubljana inozemski
finančni kredit v višini 35
milijonov dolarjev v breme
republiške devizne kvote.
Delegata obveščamo, da je
Izvršni svet Skupščine SRS
na 11. seji 3.4.1975 sprejel
sklep, da se iz letošnje devizne^ kvote tujih finančnih
posojil zagotovi še razlika
do 20 milijonov dolarjem v

skladu s sklepom Izvršnega
sveta Skupščine SRS iz preteklega leta. Ta sklep je izvršen.«
Na vprašanje predsedujočega, ali je zadovoljen z odgovorom, je delegat Ivan Zelenšek izjavil, da želi spomniti sekretarko za finance
na zapisnik 2. seje poslovodnega odbora za določanje porabe sredstev za modernizacijo, na kateri sta bila navzoča tudi takratni republiški sekretar za finance in
njegov namestnik, Jože Florjančič in Miro Kert. V tem
zapisniku da je dano »neke
vrste pismeno oziroma ustmeno zagotovilo, da bo republiška sekretariat za finance preskrbel iz deviznih kvot
35 milijonov ameriških dolarjev.«
Republiška sekretarka za
finance je na to odgovorila:
»Kot je povedal že delegat
Ivan Zelenšek, gre pri tem
za sklicevanje na ustmena
zagotovila, katerih pa ne moremo označiti za sklep izvršnega sveta, ki ga je treba izpolnita. Podrobnosti o
tem nesporazumu pa bi sekretariat za finance želel posredovati delegatu pismeno,
ker menim, da je te podrobnosti zdaj težko obravnavati brez dokumentov,«

Regres za skupinska potovanja otrok
in mladine
Delegatka Marija Zaje je
v imenu skupine delegatov
za prosvetno-kulturno področje 3. okoliša s sedežem
v Kopru vprašala: »Leta 1974.
so bili ukinjeni regresi za
skupinska potovanja otrok
in mladine. Tako je bila
zmanjšana možnost prirejanja izletov in strokovnih
ekskurzij, povečani stroški
pa so dodatno finančno obremenili organizatorje in
starše. Izvedeta želimo, kako
bo v letošnjem letu ter v bodoče s finansiranjem ekskurzij in izletov, ki so po učnem načrtu obvezni in so
obenem sestavni del progra-ma organizacij, ki se ukvaa jajo z vzgojo mladine in
otrok.«
Namestnik predsednika republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje Leopold
Kejžar je odgovoril: »Po zakonu o regresih za skupinska potovanja otrok in mladine (Ur. Ust SRS, št. 5/69 in
40/69) imajo otroci in mladina pri skupinskih potovanjih pravico do 30 odstotnega regresa od polne cene
prevoza, kar skupaj s 30 odstotnim komercialnim popustom, katerega dajejo prevozna podjetja po posebni
pogodbi, sklenjeni na podlagi tega zakona, pomeni 60
odstotni popust od polne
prevozne cene. Sredstva za
regrese za skupinska potovanja bi po tem zakonu
morali zagotavljati za šolske
in poučne izlete učencev ter
študentov Izobraževalna skupnost Slovenije, za skupinska potovanja v druge namene, navedene v zakonu,
pa SRS v svojem proračunu.
V letu 1974 je za regrese
za skupinska potovanja zagotovila SR Slovenija približno 1,800.000 dinarjev, to
je toliko, kot v letu 1973.
Manj sredstev sta leta 1974
prispevali tudi telesno kulturna skupnost Slovenije in
kulturna skupnost Slovenije,
medtem ko izobraževalna
skupnost Slovenije v tem letu ni mogla prispevati potrebnih sredstev. Zato so
šole, ki bi morale prejeti
30 odstotni regres pri Izobraževalni skupnosti Slovenije, organizirale svoje izlete preko Počitniške zveze
ali drugih organizacij, ki so
prejele v letu 1974 finančna
sredstva iz republiškega proračuna za ta namen. Izdatki

teh organizacij za 30 odstotne regrese so se leta 1974
toliko povečali, da razpoložljiva sredstva niso zadostovala. S tem pa so tudi prevozna podjetja ukinila dajanje lastnih 30 odstotnih popustov.
Za ureditev tega vprašanja
v letu 1975 je pripravljen
predlog družbenega dogovora, s katerim naj bi podpisniki zagotovili enako kot doslej mladini in otrokom na
skupinskih potovanjih prevoz po ceni, ki znaša 40 odstotkov od polne prevozne
cene. Prevozna podjetja naj
bi še nadalje dajala 30 odstotni komercialni popust za
opravljene prevoze, republiške interesne skupnosti ter
Izvršni svet Slovenije pa
naj bi zagotavljali sredstva
za regrese v viSdni 30 odstotkov od polne prevozne cene
za predvidene prevoze. Od
interesnih skupnostih bi sodelovale tiste, katerih programi so poveaani a vzgojnoizobraževalnim procesom ter
rekreacijo mladine, in sicer
so to: Izobraževalna skupnost Slovenije, Telesno-kulturna skupnost Slovenije,
Kulturna skupnost Slovenije
in Republiška skupnost otroškega varstva. Pobudnik in
koordinator akcije je Republiška konferenca Socialistične mladine Slovenije.
V proračunu SR Slovenije
za leto 1975 je predvideno
za regrese za skupinska potovanja otrok in mladine
1,800.000 dinarjev, Izobraževalna skupnost Slovenije pa
bo zagotovila predvidoma
2,500.000 dinarjev. Ostale interesne skupnosti, predlog še
obravnavajo in še niso določile višine svojih prispevkov.
Omenjeni dogovor oziroma
samoupravni sporazum bo
urejal regrese za skupinska
potovanja v letu 1975, pri
čemer naj bi se dogovorili
za določene zneske, ki bi jih
podpisniki v te namene prispevali. Kasneje pa naj bi ta
problem trajno uredili z
družbenim dogovorom. Popuste in regrese za skupinska potovanja otrok in mladine bo mogoče uveljavljati, ko bodo ' podpisniki
sklenili dogovor in dali na
razpolago potrebna £inaačna sredstva.«
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Strokovni izpiti za gradbene strokovnjake
Delegat Jože Kužnik je v
imenu skupine delegatov za
gospodarsko področje 29. okoliša s sedežem v Ljubljani—
Bežigrad, zastavil vprašanje
»v zvezi s 16. členom zakona
o graditvi objektov, ki določa, da morajo imeti delavci,
kateri izdelujejo tehnično dokumentacijo, izvršujejo kontrolo nad njo, terodgovorni
vodje del in nadzorni organi
nad deli, strokovni izpit.«
Svetovalec republiškega sekretarja za industrijo Dragan
Raič je v imenu Izvršnega
sveta odgovoril: »Zakon o
graditvi objektov iz leta 1973
je nadomestil le del tvarine
bivšega temeljnega zakona o
graditvi investicijskih objektov, in sicer tisti del, ki se
nanaša na projektiranje ter
graditev objektov. Ostalo tvarino (vprašanje investicijskega programa in sredstev za
finansiranje objektov) bo urejal drug zakon, ki . je v pripravi. Tako zakon ne ureja
celotne investicijske dejavno,
sti, kot navaja delegatsko
vprašanje, temveč le tehnična
vprašanja projektiranja in
gradnje objektov. Zaradi tega
strokovnega izpita, ne opravljajo delavci, ki izdelujejo investicijske programe, ker ta
dokumentacija po 7. členu
zakona ne šteje za tehnično
dokumentacijo. Izpita tudi ni
dolžan imeti strokovnjak, ki
npr. v »Iskri« projektira telefonsko centralo.
Predpisi, ki so veljali pred
sprejetjem zakona o graditvi
objektov, so določali, da lahko tehnično dokumentacijo
(projekte) izdelujejo le strokovnjaki z visoko, višjo ali
srednjo strokovno izobrazbo.
Enako je veljalo za odgovorne vodje del in. za nadzorne
organe. Taka določila so bila že v temeljnem zakonu o
graditvi investicijskih objektov, kakor tudi v republiškem zakonu o ureditvi določenih vprašanj s področja
graditve investicijskih objektov.
Na podlagi določil bivšega
temeljnega zakona o . graditvi investicijskih objektov je
bil 1962 izdan pravilnik o
strokovni izobrazbi in praksi
oseb, ki izdelujejo investicijsko-tehnično dokumentacijo
ter oseb, ki vodijo posamezne
vrste del pri graditvi investicijskih objektov (Ur. list
SFRJ št. 51/62).
Te izpite za delavce gradbene, strojne in elektrostroke
6

se je opravljalo do leta 1967
pri republiškem sekretariatu
za gospodarstvo. Z 1.1.1967
so bili ti. izpiti ukinjeni z
odločbo republiškega sekretarja za gospodarstvo. Po določilih bivšega temeljnega zakona o graditvi investicijskih
objektov (Ur. list SFRJ, št.
20/67) so bile delovne organizacije pooblaščene, da s
svojim pravilnikom določijo
strokovno izobrazbo in prakso, ki jo morajo imeti tisti,
kateri izdelujejo posamezne
vrste tehnične dokumentacije
in tisti, ki vodijo gradnjo posameznih vrst objektov. Na
tej podlagi so se delovne, organizacije gradbeništva sporazumele, da se opravljanje
strokovnih izpitov organizira
pri Gospodarski zbornici
SRS, ki je v ta namen imenovala izpitno komisijo.- Tu
so delavci s področja gradbeništva opravljali strokovne izpite do sprejetja zakona o
graditvi objektov. Pri sprejemanju zakona o graditvi objektov je bilo stanje v zvezi s strokovnimi izpiti omejeno v obrazložitvi zakona,
kjer je bilo rečeno, da je treba zaradi velike odgovornosti
za vamo in kvalitetno gradnjo objektov zagotoviti v
širšem družbenem interesu
strokovnost kadrov tudi z
ustreznim strokovnim izpitom, brez katerega tudi ne bi
mogli opravljati svoje dejavnosti v drugih republikah.
Na besedilo 16. člena zakona o graditvi objektov ni bilo pripomb niti v odborih,
niti v postopku sprejemanja
zakona v Skupščini SRS.
V razpravah o predlogu zakona so delovne organizacije na podlagi dolgoletnih
izkušenj smatrale, da je potrebno preverjati znanje projektantov in vodij del glede
poznavanja in uporabe zakonov, tehničnih predpisov
in standardov, varnosti pri
delu, da bi zagotovili potrebno varnost in stabilnost objektov.
Iz teh razlogov zakon vsebuje določilo, da morajo
imeti določeni strokovnjaki
strokovni izpit, s čimer se
zagotavlja večja verjetnost,
da bo pri projektiranju in izvajanju del zagotovljena potrebna varnost in stabilnost zgrajenih objektov.
Zato Izvršni svet ne namerava predlagati nobenih sprememb zakona«.

Kdaj zakon o samoupravljanju
in medsebojnih razmerjih v združenem
delu v upravnih organih?
Delegat Ivan Hrastnik je pravili skupna stališča, ki
v imenu skupine delegatov bi opredeljevala temelje si4. okoliša za področje držav- stema uprave v SFRJ ter nanih organov s sedežem v Ma: čela za njeno organizacijo,
riboru vprašal: »Kdaj bo na nadalje vprašanja družbenodnevm red republiške skup- ekonomskega položaja delavščine, dan predlog zakona o cev v upravnih organih ter
samoupravljanju m medse- njihove samoupravne pravibojnih razmerjih v združe- ce, kot tudi konkretna vpranem delu v upravnih orga- šanja organiziranja in delonih?«
vanja uprave na ravni fedeNamestnik republiškega se- racije. Delo na oblikovanju
kretarja za pravosodje, orga- teh stališč je že steklo, pri
nizacijo uprave in proračun njem sodelujejo vse repubVlado Tance je odgovoril: like in pokrajine, tako da
»Na podlagi 6. točke 22. čle- bi torej imela stališča tudi
na ustavnega zakona za iz- značaj medrepubliškega dovedbo ustave SRS je treba govora.
omenjeri zakon uskladiti z
V skladu s to razpravo je
ustavo SRS. Skupščina SRS bilo v zveznem svetu za vpraje osnutek zakona sprejela šanja družbene ureditve spre29. 1. letos in naložila Izvrš- jeto stališče o nujnosti širnemu svetu, da v skladu z šega angažiranja upravnih or.
njenimi stališči in pripomba- ganov in drugih zainteresirami pripravi predlog zakona nih struktur (političnih, znanin- ga predloži skupščini v stvenih ter drugih javnih m
sprejem.
strokovnih delavcev), ki naj
Priprava predloga zakona bi s skupnim delom in sopa se je časovno ujela z raz- delovanjem pripravili ustrepravami v zveznem svetu za zna stališča o tej problemavprašanja družbene ureditve tiki.
o položaju in vlogi uprave v
stališča bi pomenila tunašem družbenopolitičnem si- diTapodlago
za zakonsko urestemu in samoupravnem dru- ditev teh vprašanj
bodisi na
žbenoekonomskem položaju zvezni, bodisi republiški
delavcev v upravi. Ta raz- ni kot tudi v občinskih ravstaprava je opozorila na poseben pomen in širino teh vpra- tutih.
Zato menimo, da je treba
šanj, kakor tudi na potrebo,
da se celoviteje preuči vlogo postopek sprejemanja omein funkcijo uprave s stališča njenega zakona uskladiti s
riove ustave, ter opredeli ti- pripravo teh skupnih izhosta vprašanja, ki jih je glede dišč.
Hkrati pa nam priprave za
na družbeni in politični interes treba urediti po enotnih republiški zakon pomenijo
tvorno jkicUago za medrepunačelih.
. Sklenjeno je bilo, naj bi v bliško sodelovanje pri obliokviru omenjenega sveta pri- kovanju skupnih stališč.«
ZBOR OBČIN 29.4. 1975
Skladiščenje neužitnih uvoženih piščancev
Delegaitka Kristina Šrrud hladilnicah (tudi v koprski),
(občina Ljubljana-Bežigrad) saj se s tem izguba pri tem
je vprašala: »V časopisih smo nakupu še povečuje, medbrali, da piščanci, ki jih je tem pa imamo naše goveje
lani uvozilo neko beograjsko meso vskladiščeno v .tujini
podjetje, še do danes niso (v Italiji in Grčiji) in plabili uničeni, čeprav je bilo čujemo skladiščne stroške v
ugotovljeno, da so ti piščan- devizah?«
ci tako zastrupljeni s pestiNačelnik republiške vetericidi, . da so nevarni za pre- narske uprave dr. Karel Gohrano in da niso primerni, šler je odgovoril: »Ni nam
niti za predelavo. Zakaj uvo- znano, kolikšna je skupna
ženih piščancev vse doslej količina in vrednost perutniso •uničili?
ninskega mesa, ki je bilo
Kako opravičujemo skladi- uvoženo v letih 1973 do 1974,
ščenje teh piščancev v naših ker so imeli nadzorstvo nad

uvozom zvezni organi. Po
podatkih obmejne veterinarske inšpekcije v Kopru je
prva pošiljka teh piščancev
prispela v koprsko luko z
ladjo »Argonamt« 19 11. 1973,
in sicer je bilo tega perutninskega mesa. 2952 ton. Z
laboratorijskimi pregledi- vzorcev zmrznjenih piščancev .Oki
so kitajskega izvora) so med
22. 11. 1973 in 8. 12. 1973 na
veterinarskem oddelku Inštituta za higieno živil Biotehnične fakultete v Ljubljani dokazali v mesu piščancev prekomerne, količine pesticidov. Na podlagi rezultatov analize je Zvezni sekretariat za delo in sooialno politiko 15. 3. 1974 odredil, da
je primernih za prehrano le
1.151 ton teh piščancev..
Ladja »Kontaloup« je februarja 1974 pripeljala v koprsko luko 1.736 ton zmrznjenih piščancev. Ta pošiljka je bila še istega meseca
prepeljana v Surčin in v Bohovo, kjer so opravili tudi
odvzem in analizo vzorcev.
Po zakonu o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe morajo namreč uvožena živila glede
zdravstvene neoporečnosti in
kakovosti ustrezati pogojem;
ki so za takšna živila predpisani v Jugoslaviji. Zdravstveno nadzorstvo nad uvozom živil izvaja na meji Zvezni sekretariat za delo . in socialno politiko.
Glede primerov, ko pošiljka, ne ustreza predpisanim
pogojem, mednai-odne konvencije in sporazumi ne določajo vselej, da se takšno
pošiljko lahko uniči. V zakonu o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov
splošne rabe pa je določeno, da zvezni sekretariat lahko zaradi varstva zdravja
prebivalstva prepove uvoz živil, ki so oporečna, ter odredi, da se jih vrne pošiljatelju. V tem primeru torej ni
bilo zakonske podlage za uničenje piščančjega mesa.
Ni nam znan celoten postopek v zvezi z uvozom teh
zmrznjenih piščancev; kajti
celoten uvoz je opravil beograjski »Generalexport«, uvoz
pa sta nadzirala Zvezni
komite za kmetijstvo ter
Zvezali sekretariat za delo in
socialno politiko.
Od celotne količine uvoženih piščancev preko koprske
luke so v hladilnicah na območju Slovenije hranili naslednje količine:
— v Luki Koper 650 ton od
19. 1:1. 1973 do novembra 1974,

ko je bilo v Surčin odpremIjeno 320 ton, v decembru
1974 pa še 280 ton. Trenutno
je v hladilnici Luke Koper
50.160 kg tega. mesa;
— v hladilnici podjetja »Agraria« Koper je bilo 30T ton
tega mesa od 19. 11. 1973 do
maja 1974, ko je bilo odpremljeno v hladilnico »Bohova« pri Mariboru;.
— v hladilnici »Bohova« je
bilo 220.020 kg piščancev od
20. 2. 1974 do 13. 1. 1975 ter
307.180 kg od 8. 5. 1974 do
28.. .12. 1974, ko je bilo odpremljeno na Surčin pri Beogradu.
Meso iz Bohove je odpremil veterinarski inšpektor s
klavzulo »za prehrano ljudi
neprimerno«. .
Transport iz ene hladilnice v drugo je bil odobren
z odločbami Zveznega, komiteja za kmetijstvo. z dne 16.
aprila 1974 in 19. 9. 1974.
Opravičilo za, tako zelo dolg
postopek pri uvozu oziroma
vračilu pošiljke, katera rri ustrezala novim predpisom, lahko da samo »General export«
oziroma zvezni organi, ki so
celotno zadevo vodili oziroma nadzirali.
Po našem mnenju uvoznik
ni dovolj upošteval:
— da je bil uvoz mesa opravljen v času, ko je bilo
na našem tržišču dovolj perutninskega mesa;
— da naše tržišče zmrznjenega mesa ne bo sprejelo,
kajti takrat je bilo dovolj
domačega svežega perutninskega mesa boljše kakovosti
(uvoženi piščanci so večinoma tehtali manj kot 1 kg);
— da imamo v naši državi
predpise o zdravstveni neoporečnosti kot tudi o maksimalno dovoljenih količinah
pesticidov v živilih (že prej
so v govejem mesu, uvoženem iz iste države, ugotovili,
da ne ustreza našim normativom);
— da v SFRJ primanjkuje
hladilniških zmogljivosti in
da moramo uporabljati hla.
dilnice v drugih državah;
— da zmrznjeni piščanci pri
temperaturi minus 20 stopinj C obdrže organoleptične lastnosti 10 do 14 mesecev, nato pa se kakovost mesa znatno poslabša. Skladiščenje, ki je trajalo 20 mesecev, torej ni bilo strokovno.
Ni nam znano, kolikšna je
gospodarska škoda pri tem
uvozu. Po našem mnenju bi
bilo prav, da celotno zadevo
pregledajo pristojni zvezni
organi.«

Železniške tarife
Delegatka Kristina šmid je
v imenu skupine delegatov iz
občine Ljubljana-Bežigrad izrazila nezadovoljstvo ob odgovoru, ki so ga dobili na
predprejšnji seji Zbora občin na vprašanje njihovega
delegata Janeza Bohinca, in
sicer na vprašanje, ki se je
glasilo: »Kdo je odgovoren za
prenizko in prepozno odobrene tarife ' za železniške prevoze?« — Vprašanje je bilo
konkretno, zato pričakujemo
tudi konkreten odgovor, je
dejala delegatka.
Odgovoril je predsednik Republiškega komiteja za tržišče in cene Štefan Korošec:
»Tarife v železniškem blagovnem prometu so v pristojnosti federacije in se oblikujejo
na podlagi »Družbenega dogovora o pogojih oblikovanja
prevoznih cen v železniškem
blagovnem prometu in merilih za njihovo določitev ter
o razmerjih med železnico
in uporabniki železniških storitev«. Ta družbeni dogovor
je bil objavljen v Uradnem
listu SFRJ št. 62/74, podpisali pa so ga Zvezni izvršni
svet,: Gospodarska zbornica
Jugoslavije in Skupnost jugoslovanskih železnic.
Na podlagi tega dogovora
je Skupnost jugoslovanskih
železnic predlagala Zveznemu
sekretariatu za tržišče in cene, da se tarife v blagovnem prometu v prvi fazi povečajo za 30 odstotkov, z veljavnostjo od 1.1.1975. V
zvezi s tem je Skupnost jugoslovanskih železnic menila,
da kalkulacije, na podlagi
katerih je bil pripravljen za-

hteveik za predlagano povečanje cen, še niso dokončne.
Zaradi tega naj bi vprašanje
preučili v posameznih železniških transportnih podjetjih
ter zagotovili ustrezne rešitve
do 1.4.1975, to je do prvega
usklajevalnega roka po 7. členu družbenega dogovora o
cenah, ki določa, da železniška transportna podjetja
usklajujejo prevozne cene v
blagovnem prometu vsako
leto 1. aprila in 1. oktobra.
,Zvezni sekretariat za tržišče in cene je potem, ko je
ta predlog podrobno pTeučil,
menil, da je mogoče popraviti tarife, v železniškem blagovnem prometu s 1.1.1975
za 22 odstotkov. Predhodno
pa je bilo na sestanku predstavnikov organov, ki so pristojni za cene v republikah
in avtonomnih pokrajinah/dogovorjeno, da se tarife v železniškem potanškem prometu, ki so v. pristojnosti republik in pokrajin, povečajo
hkrati in za enak odstotek,
kot se povečajo tarife v železniškem blagovnem prometu, in sicer zato, ker ni dovolj čvrstih elementov za poseben izračun ekonomskega
položaja, v katerem so dejavnosti potniškega in dejavnosti
blagovnega prometa.
Na podlagi tega dogovora
in določila 1. člena družbenega dogovora je Zavod SRS
za cene dal soglasje, da železniško gospodarstvo Ljub«
ljana lahko poveča, potniške
tarife s 1.1.1975 za 22 odstotkov, hkrati pa so se za
isti odstotek povečale tudi
tarife za blagovne storitve.«

»Vajino skupno življenje«
Delegat Lado Dejanovič
občine Domžale je zastavil
vprašanje v zvezi s pripravo
na . izdajo knjige »Vajino
skupno življenje,« to je knjige, s katero skupščina občine obdari mlado poročence,
ko sklenejo zakonsko zvezo.
Predsednik
Republiškega
komiteja za kulturo Andrej
Ujčič je pojasnil: »Zveza
prijateljev mladine Slovenije
s svojim izdajateljskim svetom . pripravlja ponoven ponatis knjige »Vajino skupno
življenje;« ki jo je pred 12
leti namenila novoporočencem, da bi le-ti v njej našli
dovolj spodbud in odgovorov na vprašanja, fci jim jih
prinaša odločitev za življenje v dvoje.
Izdajo in prvi ponatis knji-

ge je založila Cankarjeva
založba. Knjiga je izšla skupno v 24.000 izvodih in so
jo prejemali novoporočenci
v dar na vseh matičnih uradih v letih 1963, 1964 in 1965,
ker so se za to odločile
vse občine v naši republiki
in knjige odkupile.
že vsa ta leta nazaj, ko
knjige . mladoporočenci niso
prejemali, je dobivala Zveza
prijateljev mladine številne
pobude, predloge in želje,
da naj knjigo ponovno pripravijo za tisk. Pobude so
dajali matičarji, skupščine
občin, organizacije Zveze prijateljev mladine in druge
organizacije. Zveza prijateljev mladine Slovenije je na
svoji 6. skupščini decembra
1973 sklenila, da knjigo po7

novno pripravi. 1974 je Zve- knjiga stala le 70 din. Uredza prijateljev mladine to na- niški odbor in Zveza prilogo vključila v svoj delovni jateljev mladine menita, da
program, za katerega pa je naj knjiga le ostane kot dadobila le 69 odstotkov za- rilo in da naj ne bi šla v
prošenih sredstev.
širšo prodajo. V knjigi bo
Zdajšnja ponovna pripra/va tudi čestitka s posvetilom,
knjige »Vajino skupno živ- ki jo bo podpisal predsednik
ljenje« upošteva tudi novejša skupščine in čestital mladospoznanja, spremembe in poročencema ob sklenitvi zadopolnila, ka jih morata za- konske zveze.
konca — starša poznati, in
Doslej je pismeno ali teleki jih daje nova ustava. Zvesporočilo 14 občin,
za prijateljev mladine Slove- fonično
da so že sklenile, da knjigo
nije je s svojimi sodelavci naroče.
Zveza prijateljev mlatudi opozorila, da bi mo- dine Slovenije
bo morala še
rali poročnemu obredu dati
globlje socialistično obeležje v tem mesecu skleniti z obdogovor za določeno
ter da bi že ob sklenitvi činami
knjig. Knjiga bo dezakonske zveze vročili zakon- število
cema vodila in napotke, da loma dotisikana v juniju,
bosta vselej tudi v zakonu tako, da bi jo na vseh malahko pričeli
ravnala po normah socialisti- tičnih uradih
mladoporočenci s
čne etike, zlasti pa, da se prejemati
1975, seveda le v
bosta odgovorno obnašala do 1 .julijem
občinah, ki bi se odnačrtovanja, nege in vzgoje tistih
ločile za nakup knjige.
otrok.
Posebnih dotacij za to
Zakon o družinskih razknjigo Zveze prijateljev mla- merjih, ki ga pripravlja Redine ni dobila. Prizadevala publiški komite za zdravstvo
pa si je, da bi bila knjiga in socialno varstvo je bil že
čim cenejša. To pa je mo- sprejet kot osnutek v marcu
goče doseči le z visoko nak- 1974. leta. Na podlagi prilado, s tem, da bi jo vse pomb, zbranih v široki javobčine nabavile za dve leti ni razpravi, pripravlja Re(letno se poroči v naši re- publiški komite za zdravstvo
publiki 14.200 do 15.700 pa- in socialno varstvo predlog
rov). Tako bi naklada labko zakona, ki bo predložen
znašala 30.000 izvodov. Ured- skupščini letos v skladu z
niški odbor je glede opreme njenimi programi. V proin tiska sprejel najcenejšo gramu zakonodajnega dela
varianto, čeprav je obdržal Izvršnega sveta in upravnih
knjigo na dostojni, sodobni organov je zato določen rok
likovni ravni. Glede na to bo 30. 6.1975.«
Financiranje šol na manj razvitih območjih
Skupina delegatov (občina Ijala določena sredstva kot
Murska Sobota) je v zvezi z soudeležbo pri izgradnji šoludeležbo pri sofinansiranju skega prostora. Manj razvita
nekaterih šolskih objektov na območja v Sloveniji so bila
manj razvitih območjih vpra- pri tem obravnavana predšala: »Ali se bo pri delitvi nostno tako pri sprejemanju
sredstev za investicije v sred- programov izgradnje, kakor
nje šolstvo upoštevalo pro- tudi pri določanju pogojev
jekte, ki jim je bila priznana glede višine soudeležbe, obprednost za leto 1974, in kri- restne mere i» dobe vračanja
teriji ter merila, ki so bila odobrenih posojil. Seveda pa
za manj razvita območja do- je bila soudeležba republiške
govorjena in sprejeta (da izobraževalne skupnosti v poRepubliška izobraževalna sku- sameznih letih raalična in
pnost prispeva 70 odstotkov, omejena z višino razpoložskupščina občine pa 30 od- ljivih sredstev.
stotkov)? Karkšen bo način
Za investicije v srednje šolin kakšne so možnosti za so- stvo je republiška izobražefinanciranje izgradnje osnov- valna skupnost v letih do
ne šole v Beltincih letos in 1972 lahko izdvajala le manjv prihodnjem letu od repub- ša sredstva, ter jih razdeljeliške izobraževalne skup- vala v bistvu po enakih krinosti?«
terijih kot sredstva za gradNamestnik predsednika Re- njo osnovnih Sol. V letu 1972
publiškega komiteja za vzgo- so bila z odlokom Skupščine
jo in izobraževanje Leopold SR Slovenije zagotovljena za
Kejžar je odgovoril: »Repub- soudeležbo pri izgradnji sredliška izobraževalna skupnost nješolskega prostora sredstva
je v preteklih letih zagotav- v višini 30 milijonov dinarjev.
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Ta sredstva je razdeljevala
republiška izobraževalna skupnost v skladu s posebnim
družbenim dogovorom o združevanju sredstev ter o načelih in merilih na financiranje investicij za povečanje
zmogljivosti srednjih šol za
izobraževanje in vzgojo strokovnih kadrov ter dijaških
domov. Ta dogovor so sklenili Izvršni svet Slovenije,
Gospodarska zbornica Slovenije, skupnost slovenskih občin v imenu vseh občinskih
skupščin ter Izobraževalna
skupnost Slovenije. Iz teh
sredstev je bila zagotovljena
30-odstotna udeležba pri 14
investicijah v srednje šole in
domove. V letih 1973 in 1974
pa republiška izobraževalna
skupnost ni imela sredstev za
investicije v srednje šolstvo,
razen združenih sredstev
amortizacije vzgojnoizobraževalnih zavodov.
Za gradnjo in sofinanciranje investicij na področju
srednjega šolstva v letu 1975
je pripravljen program, ki
upošteva projekte, katerim je
bila priznana prednost že v
preteklih letih. O tem programu, kot tudi o kriterijih
in pogojih za soudeležbo pri
investicijah v srednje šolstvo
bodo razpravljali vsi organi
izobraževalne skupnosti, dokončo pa bo o tem sklepala

skupščina izobraževalne skupnosti. Osnutek finančnega
načrta za leto 1975 predvideva za investicije v srednje
šolstvo 20 milijonov dinarjev.
Za soudeležbo pri gradnji
osnovnih šol ima Republiška izobraževalna skupnost,
tako kot v letu 1974 tudi za
letos zagotovljena le sredstva
iz anuitet posojil za gradnjo osnovnih šol v preteklih letih. Ta
sredstva pa so že v celoti
angažirana na podlagi sprejetih sklepov iz leta 1972 in
1973. Tako republiška izobraževalna skupnost letos ne bo
imela nobenih sredstev za
sofinanciranje izgradnje osnovne šole v Beltincih v občini Murska Sobota.
V zvezi z novim sistemom
financiranja in dopolnilnega
financiranja osnovnega izobraževanja oziroma dejavnosti
občansikiih izobraževalnih skupnosti si je republiška izobraževalna skupnost prizadevala, da bi v okviru solidarnostnih sredsdtev za izenačevanje pogojev na področju
osnovnega izobraževanja v
letu 1975 zagotovili tudi sredstva za soudeležbo pri izgradnji šolskega prostora na manj
razvitih območjih, vendar pa
v okviru sprejete republiške
bilance sredstev skupne porabe za leto 1975 tega ni bilo
mogoče zagotoviti.«

Razlastitev stavbnih zemljišč v zazidalnih
okoliših
Skupina delegatov iz občine Grosuplje je zastavila
vprašanje, ki zadeva problem razlastitve stavbnih zemljišč v zazidalnih okoliših.
Omenila je primer, ko zasebni lastniki v krajevni skupnosti Višnja gora niso hoteli prodati . stavbnih zemljišč v zazidalnih okoliših
posameznim interesentom.
Postopek razlastitve zemljiških kompleksov za stanovanjsko graditev pa je
zelo dolg in dolgotrajen. Zato so vprašali, kako in kdaj
namerava Izvršni svet Skupščine SRS z ustreznim zakonom konkretizirati 98. člen
Ustave SRS, ki pravi: »Na
zemljiščih v mestih in naseljih mestnega značaja ter
na drugih območjih, namenjenih za stanovanjsko in
drugačno kompleksno graditev, ki jih v skladu s pogoji in po postopku, kot to
določa zakon, določi občina,
ne more imeti nihče lastninske pravice. Pogoje, način in
čas prenehanja lastninske

pravice na zemljišču, na katerem je pred izdajo občinskega odloka imel kdo lastninsko pravico, ter odškodnino za to zemljišče ureja
zakon. Način in pogoje za
uporabo takega zemljišča določa občina na podlagi zakona.«
Pomočnik republiškega sekretarja za urbanizem dr.
Miro Saje je odgovoril:. »Republiški sekretariat za urbanizem pripravlja ob sodelovanju z Republiškim sekretariatom za pravosodje, občo
upravo in proračun naslednje zakonske predpise v
skladu z normativnim programom Izvršnega sveta:
1. zakon o prometu zemljišč
in stavb;
2. zaikon o gospodarjenju s
stavbnimi zemljišči;
3. zakon o lastnini na delih
stavb;
4. zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o razlastitvi
in prisilnem prenosu pravice
uporabe.
Delovna skupina, ki jo je

imenoval Republiški sekretariat za urbanizem, pospešeno pripravlja te zakonske
osnutke in jih bo predložila

skupščini junija letos. Zakonski osnutki upoštevajo
tudi obveznosti iz omenjenega člena Ustave SRS.«

Varstvo pred plazovi
Skupina delegatov iz občane žičnice. Pri pregledu smučarTržič je v zvezi z škodo, ki ske proge Škripi, ki ga je
so jo na kaminskih žičnicah opravila komisija republiškega prometnega inšpektorata
povzročili plazovi, vprašala:
je bilo tudi ugo»1. Ali so predpisi ta nor- 17.2.1974,
da bi bilo treba
mativi, ki zavezujejo investi- tovljeno,
opraviti temeljit ogled teretorja oziroma upravljalca ob- nov
z vidika varnosti pred
jekta, da zagotovi varnost snežnimi
plazovi. Podrobnejpred snežnimi plazovi?
šo študijo je 9.3.1974 opra2. Ce takšni predpisi so, vila podkomisija za plazove
zakaj jih v tem primeru niso Gorske reševalne službe pri
upoštevali že ob izdaji grad- Planinski zvezi Slovenije in
benega dovoljenja oziroma predlagala ukrepe. Alpski tukasneje, ko so bili na to ristični center Bovec je kot
opozorjeni. Kdo je za to od- investitor pričel delati na
tem, vendar pa je zaradi krigovoren in kaiko?
tičnega ftaačnega stanja pod3. Kakšni ukrepi bodo stor- jetja ter neodobrenih kredijeni, da bi se zagotovilo var- tov uspel le v tem, da je s
nost obstoječih objektov, ka- pomočjo Štaba civilne zaščite pri Skupščini občine Toltere ogrožajo plazovi?
min usposobil ekipo žičničar4. Kakšni ukrepi so pred- jev za odstranjevanje ter navideni, da bi se za bodoče merno proženje plazov s
objekte zagotovilo varnost strelnim orožjem. Na predpred snežnimi plazovi že ob log komisije je tudi poslal v
izdaji dovoljenja za gradnjo?« Davos januarja 1975 dva člaSamostojna svetovalka v na na tečaj za reševanje iz
Republiškem komiteju za plazov. Prošnja, ki jo je
promet ta zveze Mara Fafo- Alpski turistični center poslal
JLA za strokovno ta matejančič je odgovorila:
rialno pomoč pri obrambi
»1. Zakon o žičnicah ta proti plazovom, ni bila ugodpravilnik o tehničnih ukrepih no rešena. Ko so se začele
(Uradni list SRS, št. 13 in katastrofalne snežne padavi39/67) zavezujeta investitorja ne ta neugodno vreme, je
oziroma upravljalca žičnic, po navodilih za obratovanje
da v primeru potrebe pred- zaradi varnosti ljudi 27.3.1975
vidi zavarovanje objektov na prenehala obratovati žičnica
trasi ta v postajah pred hu- na Kanin, ta prav tako upravIjalec ni mogel v tem času
dourniki ta plazovi.
izvesti ukrepov za namerno
2. Na lokacijski razpravi za sproženje plazov. Investitor
gradnjo žičnic na Kaninu je je pristopil k reševanju zabilo 23.9.1971 v Bovcu ugo- sute postaje C in bo glede
tovljeno, da ni povsem za- na strokovna mnenja po iznesljivih podaikov o snežnih kopu iz snega predložil naplazovih ta da mora investi- črte za zavarovanje oziroma
tor sistematično opazovati ta ukrepe.
pojav. Odločbo za gradnjo žič3. Republiški prometni inšnic je najprej izdala skupščina občine Tolmin (14.4. pektorat predlaga, da se ime1972), to odločbo pa je re- nuje samostojna komisija za
publiški sekretariat za gos- varstvo površin in objektov
snežnimi plazovi s člapodarstvo odpravil in izdal pred
5.12.1973 novo odločbo. Odo- ni podkomisije za plazove
brena investicijsko tehnična gorske reševalne službe, ter
dokumentacija ni predvideva- predpiše ukrepe. V kolikor
la zavarovanja objektov žič- ni mogoče izivesti predlagane
nic pred snežnimi plazovi. ukrepe pa se prepove obraKonec leta 1973 je bil izvršen tovanje vseh prizadetih obkomisijski pregled žičnišikih jektov.
4. Ustanovi naj se organinaprav, napeljav in opreme
krožne kabinske žičnice na zacija za varstvo pred snežKanin ta potem, ko so od- nimi plazovi, kot je predlapravili ugotovljene pomanj- gala podkomisija za plazove
kljivosti, je republiški pro- pri Gorski reševalni službi
metni inšpektorat izdal so- Planinske zveze Slovenije, in
glasje za poskusno utekanje sicer v sklopu Republiškega

sekretariata za urbanizem. Ta
organizacija varstva pred
snežnimi plazovi bi opravljala tri temeljne dejavnosti:

preučevanje snega in plazov,
varstvo površin ta objektov
pred snežnimi plazovi ter preventivno varstveno dejavnost.«

Stanje arhivov
Delegat Miloš Bučar (občina Ljubljana-Center) je v
delegatskem vprašanju opozoril, da arhiv SR Slovenije v takšnem stanju, v kakršnem je, ne more nositi
odgovornosti za obstoj arhivskega gradiva ta uspešno
opravljati zakonsko določenih nalog. Delovna skupnost
tega arhiva je julija 1974 opozorila Izvršni svet Slovenije
na nevzdržno stanje. Delegat
pa je zaprosil skupščino, da
razpravlja o stanju arhiva
SRS ta drugih arhivov, zlasti

pokrajinskega arhiva v Kopru, ki ima tudi velike težave
pri opravljanju svojih nalog.
Glede na vsebino delegatskega vprašanja ta željo delegata je zbor občin vprašanje sprejel kot pobudo za obravnavo stanja Arhiva SRS,
ter s tem v zvezi sprejel
sklep, naj Izvršni svet pripravi ta predloži skupščini
poročilo o problematiki ta
stanju arhiva SRS, pokrajinskega Arhiva v Kopru ta
drugih arhivov, ter po potrebi predloži ukrepe za sanacijo razmer na tem področju.

Skupščina
SR

Slovenije

bo

obravnavala

Predlog odloka o poroštvu
SR Slovenije imetnikom obveznic,
izdanih za dograditev TE Šoštanj IV,
v znesku 42 milijonov dolarjev
(ESA 257)
Elektroenergetski
objekt
Termoelektrarne Šoštanj IV
je predviden v programu izgradnje energetskih objektov
v obdobju 1970—1980 ter je
kot tak prioritetna investicija v smislu srednjeročnega
plana ta sprejetih resolucij.
Finančna konstrukcija za
ta objekt je bila postavljena
tako, da se naj za financiranje izgradnje tega objekta
v pretežni meri angažirajo
tuji krediti; ter v skladu z
zakonom o oddajanju graditve investicijskih objektov tujemu izvajalcu.
Investitor, uvoznik in banka so skladno s predpisi navedenega zakona zaključili
izgradnjo TE Šoštanj IV »na
ključ«.
Pri realizaciji finančno tako zahtevnih investicij kot je
TE Šoštanj IV ta NE Krško
je skupščina SR Slovenije s
sprejetjem odloka o določitvi
obveznosti SR Slovenije do
Ljubljanske banke, v zvezi z
njenimi obveznostmi za iz-

gradnjo Nuklearne elektrarne Krško ta Termoelektrarne Šoštanj IV. (Uradni list
SRS, št. 39/74), dala. podporo investitorjem in Ljubljanski banke z garancijskimi zagotovili, da bo pravočasno
ukrepala glede zagotovitve
dinarskih sredstev za odplačilo glavnice in obresti (obrazložitvi je priloženo bese.
dilo sprejetega odloka).
Pretežni del kreditev (preko 90%) za oba navedena objekta je na zunanjih trgih kapitala Ljubljanska banka uspela zagotoviti na osnovi svoje bonitete in zagotovila republike v smislu sprejetega
odloka. V okviru konstrukcij financiranja za oba objekta je doslej ostal nezagotovljen le znesek 42 milijonov dolarjev.
Spremembe na mednarodnem trgu kapitala, predvsem
na eurodolarskem tržišču so
privedle do tega, da o pomembnih sredstvih neposred-

neje odločajo arabske dežele
— proizvajalke nafte. Ljubljanska banka je ugotovila,
da najetje 42 milijonov dolarjev posojila iz razpoložljivih virov proizvajalk nafte ni
mogoče na način, kakršen je
bil v praksi doslej, ker posojilodajalci terjajo, da se
posojilni odnos oblikuje na
osnovi obveznic (v smislu
anglosaksonskega prava), kjer
je izdajatelj obveznic — po
sojiloijemalec neposredno suverena družbenopolitična skupnost ali pa agent z njeno
garancijo.
če se torej želi zagotoviti
iz teh virov omenjeno posojilo za TE Šoštanj, mora SR
Slovenija sprejeti odlok, s
katerim pooblašča določen
svoj organ, da izda nepreklicno — garancijo za vračilo posojila. Iz navedenih razlogov IiS SR Slovenije predlaga Skupščini SR Slovenije
prejetje posebnega odloka o
fedaji take garancije, ki je
v skladu tudi z veljavnim zakonom o kreditnih poslih s
tujino (člen 34. zakona —

Uradni list SFRJ, št. 36/72 in
6/74).
Predlog odloka predvideva,
da lahko izda republiški sekretariat za finance poroštveno izjavo le v primeru,
če dobi predhodno jamstvo
upravljalcev Ljubljanske banke in upravljalcev Samoupravne interesne skupnosti
elektrogospodarstva Slovenije, da bosta republiki povrnila vsa sredstva, ki bi jih
republika morebiti plačala
namesto Ljubljanske banke
ob dospetju obveznic.
Ker je status financiranja
TE Šoštanj IV reguliran z
registracijo pri zveznih organih v smislu zatkona o oddajanju graditve investicijskih
del tujemu izvajalcu, Narodna banka Jugoslavije pri' oblikovanju kreditno-monetarne
politike obseg zadolžitve za
TE Šoštanj IV z odgovarjajočo dinamiko vključuje v
predloge devizne bilance s
tujino kot del skupne denarne in devizne politike v okviru predlogov za skupne osnove kreditne politike.

Informacija o izvajanju priporočil
in sklepov Skupščine SR Slovenije
o nočnem delu žena in mladine
v industriji, gradbeništvu in prometu
(ESA 239)
Informacijo, ki jo je pri- vseboval tudi Temeljni zapravil Republiški sekretariat kon o delovnih razmerjih iz
za delo, je predložil Skup- leta 1965 in jih vsebuje tudi
ščini SRS Izvršni svet. Ce- zakon o medsebojnih razlotno besedilo se glasi:
merjih delavcev v združenem
1. Jugoslavija je dne 30. de- delu iz leta 1973 (Uradni list
cembra 1955 ratificirala Kon- SFRJ št. 22/73). V svojem
vencijo o nočnem delu žena 34. oz. 36. členu cit. zakona
in dne 15. 1. 1957 Konvencijo ureja nočno delo žena in
o nočnem delu mladine v mladine zaposlene na podindustriji, ki ju je sprejela ročju industrije, gradbenišMednarodna organizacija de- tva in prometa. Skladno z
la na svojem 31. zasedanju omenjenimi določili ni možleta 1948. Po teh konvencijah no naložiti delavki, da dela
je praviloma prepovedano ponoči, če bi ji delo v tem
delati ženam in mladini iz- času onemogočilo, da uvepod 16. leta starosti na noč- ljavi najmanj 7-urni počitek
nem delu v industriji, rud- med 22 in 7. uro naslednjenikih, kamnolomih, gradbe- ga dne. Ta prepoved se ne
ništvu, mladini pa tudi v nanaša na delavko, zaposleprometu. Konvencija dovo- no na vodilnem delovnem
ljuje, da lahko države, v iz- mestu ali na delu zdravstvejemnih primerih, če to za- ne ali socialne službe v orhtevajo posebno resne oko- ganizaciji združenega dela.
Ne glede na obstoječo preliščine, vpeljejo začasno nočno delo žena in mladine. V poved se sme delavcu naloskladu z omenjenima kon- žiti delo ponoči, če je treba
vencijama je Jugoslavija pr- delo nujno nadaljevati, ko
vikrat uredila nočno delo že- ga je med dnevom prekinila
na in mladine z zakonom o višja sila, ali če je treba
delovnih razmerjih iz leta preprečiti škodo na surovinah ali materialu ali, če to
1961.
Določila o prepovedi noč- terjajo posebno resne družnega dela žena in mladine je bene, ekonomske, socialne in

podobne okoliščine, ter ob
pogojih, ki jih določa zakon.
Delavcu v temeljni organizaciji združenega dela s
področja industrije, gradbeništva ali prometa, ki še ni
star 18 let, ni dovoljeno delo ponoči med 22. in 6. uro
naslednjega dne. V izjemnih
pogojih, kadar zaradi posebno hudih okoliščin tako terja splošna korist, se sme delavcu, ki je dopolnil 17 let
naložiti, da dela ponoči ob
enakih pogojih, ob katerih
se sme to naložiti delavki
(36. člen ZMRD).
Določba 51. člena zakona
o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu in
o delovnih razmerjih med
delavci in zasebnimi delodajalci, ki je stopil v veljavo
maja 1974 (Ur. 1. SRS št.
18/74), je prepoved nočnega
dela žena razširil še na področje prometa in proizvodne
obrti. Izjemoma se sme naložiti delavki, da dela ponoči, če to terjajo posebne resne družbene, ekonomske, socialne in druge okoliščine ob
pogoju, da da za tako delo
soglasje republiški sekretar
za delo.
Le-ta odloči o soglasju, ko
dobi predhodno mnenje republiškega odbora ustreznega sindikata, gospodarske
zbornice Slovenije in pristojnega organa inšpekcije dela,
ko ugotovi, da je izdelan
program o postopnem zmanjševanju in odpravljanju nočnega dela žena, če je delavkam v nočnem času zagotovljeno varstvo otrok, topli
obrok v ustrezni kalorični
vrednosti, prevoz na delo in
z dela in da je nočna izmena
zasedena s strokovnimi delavci, ki so potrebni, da delo
organizirano in nemoteno
poteka. Delavka, ki ima otroka mlajšega od 7 let, je lahLeto
1969
1970
1971
1972
1973
1974

0 zaposlenost
žena
115.719
102.652
138.837
136.41.7
142.726
149.667

ko razporejena na nočno delo samo, če s tem soglaša.
2. Kljub vsej pravni zaščiti je nočno delo žena in
mladine v SR Sloveniji sprva, zlasti v obdobju od leta
1969 do 1971 nenehno naraščalo. Večletno aktivno prizadevanje vseh pristojnih dejavnikov (republiški sekretariat za delo, gospodarska
zbornica Slovenije, sindikati
in republiška inšpekcija dela) j da bi se omejilo kritično naraščanje nočnega dela
žena in mladine, se je pokazalo v letu 1972. Opazno znižanje pa je sledilo šele po
sprejetih priporočilih in sklepih Skupščine SR Slovenije
iz leta 1973 (Uradni list SRS,
št. 14/73). Temeljno priporočilo je bilo, da organizacije
združenega dela v okviru
razvojnih planov izdelajo petletni program o postopnem
zmanjševanju obsega nočnega dela žena, zlasti, da se
čimprej odpravi nočno delo
mater z otroki do 7 let. Pomembno priporočilo je bilo,
da naj industrijske, gradbene in prometne organizacije
združenega dela do konca leta 1973 v celoti odpravijo
nočno delo mladoletnih delavcev.
Priporočila in sklepi na eni
strani zaostrujejo pogoje,
pod katerimi se izdajajo soglasja za uvedbo nočnega dela žena, po drugi strani pa
zahtevajo take pogoje nočnega dela, da bodo žene čimmanj zdravstveno, družinsko
in materialno prizadete.
Če ta prizadevanja samo
na kratko ilustriramo s številkami, dobimo pregled, kako se je po posameznih letih v obdobju od leta 1969
do konca 1974 gibalo nočno
delo žena in mladine.
Pregled nočnega dela žena
in mladino za obdobje 1969
do 31. 12.1974:

nočno delo ®/o od poprečne
žena
zaposlenosti
IsSi23 ~
134
19jl87
15,6
19.4(16
15,1
17.691
13,0
14.820
10,4
11.799
7,9

Očitno je, da je poprečna
zaposlenost žena ves čas naraščala in da se je število
žena na nočnem delu od leta 1972 dalje ves čas zniževalo.
Iz gornje tabele izha-

mladina
501
54i8
«0
487
—
—

ja, da je število žena, ki so
bile na nočnem delu, doseglo svoj vrhunec v letu 1971,
ko je v nočnih izmenah delalo že 19.415 žena in 640
mladoletnih delavcev. Leta
1972 se je število znižalo na

17.691 žena in 487 mladoletnih delavcev. Z napori družbe, da bi se nočno delo žena in mladine postopoma
omejilo in zlasti s sprejetjem priporočil in sklepov o
nočnem delu žena s strani
Skupščine SES, je bilo v letu 1973 na nočnem delu še
14.820 žena ali 24 odstotkov
manj v primerjavi z letom
1971. V letu 1974 se je število žena, ki so delale ponoči,
ponovno znižalo in sicer na
11.799 žena tako, da znaša
lansko zmanjšanje žena pri
nočnem delu proti letu 1973
20,4 odstotka, nasproti letu
1971 pa 39,3 odstotka.
Iz tega se lahko zaključi,
da se nočno delo žena postopno zmanjšuje v okviru
petletnega programa o postopnem zmanjševanju obsega nočnega dela žena in da
je bilo že do konca leta 1973
odpravljeno nočno delo mladoletnih delavcev.
Iz poročila republiških odborov sindikata je razvidno,
da organizacije združenega
dela v večini primerov obseg nočnega dela zmanjšujejo na osnovi sprejetih programov in da večina teh spoštuje sprejeta stališča in načela voilju postopnega zmanjševanja oz. odprave nočnega
dela žena.
Razmere in pogoji se stalno izboljšujejo, niso pa še
povsem zadovoljivi, v samoupravnih sporazumih o osnovah in merilih za razporejanje dohodka in za delitev
sredstev za osebne dohodke,
je urejen dodatek za nočno
delo. Ugotavlja se, da so se
pokazale kljub vsemu prizadevanju nekatere slabosti,
ki bi jih bilo treba kritično
obravnavati in to:
— organizacije združenega
dela se še vse premalo zavedajo, da je uvedba nočnega dela žensk zadnji ukrep
in zato so investicijski (proizvodni) programi večkrat nerealno planirani. Kot razlogi
za uvedbo nočnega dela se
omenjajo: narava tehnološkega procesa, racionalnejša izkoriščenost proizvodnje kapacitet, ozko grlo v posameznih obratih, pomanjkanje
moških delavcev in ekonomski razlogi;
— strokovne službe in samoupravni organi v organizacijah združenega dela premalo kritično obravnavajo
problem nočnega dela žensk
in se dosledno ne držijo sprejetih programov o postopni
ukinitvi nočnega dela žensk.
Tudi osnovne sindikalne organizacije dostikrat preveč

formalno pristopajo k reševanju tega problema;
— sindikat delavcev tekstilne in usnjarske industrije
Slovenije namerava sprejeti
v mesecu marcu 1975 med
drugim tudi posebne kriterije za ugotavljanje pogojev
nočnega dela žensk v tekstilni in usnjarsko-predelovalni
industriji, kjer je ta problem najbolj pereč. Med drugimi že omenjenimi ukrepi
namerava navedeni sindikat
zaostriti kriterije v primerih,
ko gre za razširitev nočnega
dela žensk, tako, da organizacija združenega dela naknadno predloži ustrezno dodatno dokumentacijo.
V primerih modernizacije
proizvodnje bo treba preveriti ali je skladna z obveznostjo postopnega ukinjanja
nočnega dela žensk, prav tako bo pri investicijah za izgradnjo novih proizvodnih
zmogljivosti, preprečiti možnost, da bi z novimi kapacitetami uvajali nočno delo
žensk;
— republiški odbori sindikata vztrajajo na stališčuda se postopno ukine nočno
delo žena do leta 1978. Sindikat je odločno sklenil, da
v bodoče ne bo dajal mnenj
za uvedbo nočnega dela žena, v kolikor organizacije
združenega dela ne bodo izdelale programa za postopno zmanjševanje nočnega dela in v kolikor ne bodo organizacije združenega dela
izpolnjevale predpisanih pogojev.
Po podatkih gospodarske
zbornice Slovenije je večina
organizacij združenega dela
planirala popolno odpravo
nočnega dela žena v letu
1977 in 1978. Nekaj organizacij je ta rok podaljšalo celo
do leta 1980, precej pa jih
je, ki bodo odpravile nočno
delo žena že tekom leta 1975
in 1976.
Največ nočnega dela žena
je v tekstilni industriji. Polovico od vseh, ponoči zaposlenih žena, jih dela v tej
panogi (v letu 1973 — 7347
delavk, v letu 1974 — 5768
delavk). Od celotnega števila
zaposlenih žena v tekstilni
industriji (37.000) jih je delalo lani v nočnih izmenah
15,5 odstotka. Po številu zaposlenih pri nočnem delu je
bila v letu 1974 na drugem
mestu kovinska industrija
(1229) medtem, ko je to število pri drugih panoga nižje.
Vzroki za nočno delo so v
glavnem: neprekinjen proizvodni proces, nizka akumulativnost panog (tekstilna),

ki prav tako zahteva delo v
treh izmenah zaradi racionalne izrabe strojev, ker bi sicer poslovali z izgubo.
Te organizacije se trudijo
odpraviti nočno delo s povečanjem proizvodnih kapacitet, z rekonstrukcijami in
modernizacijami tako, da bi
s proizvodnjo v dveh izmenah ostali na enaki višini kot
prej, v treh izmenah. Pri takih rešitvah naletijo na velike težave finančnega značaja. Odplačilni roki ža nabavo strojev so kratki, obresti
pa visoke. Nadaljnji problem je delo žena ponoči v
tovarniških restavracijah, kuhinja in pri delitvi toplega
obroka ponoči ter pri čistilkah proizvodnih prostorov.
Iz področja republiškega
inšpektorata dela izhaja, da
je ta od sprejetja priporočil
in sklepov Skupščine SRS,
ob svojih rednih pregledih
preverjal kako organizacije
združenega dela izpolnjujejo
pogoje soglasja za uvedbo
nočnega dela, z vidika izpolnjevanja predpisanih splošnih in posebnih ukrepov ter
normativov varstva pri delu. Med drugim je ugotovil,
da opustitev nočnega dela
žensk v nekaterih organizacijah združenega dela — tekstilne industrije še ni pričakovati v bližnji prihodnosti,
predvsem zaradi samega tehnološkega in kontinuiranega
procesa.
V predilnicah in tkalnicah
bo delo še naprej potrebno,
zlasti zaradi nabave izredno
dragih tekstilnih strojev, kakor tudi realizacije pogodbenih obveznosti napram domačim in inozemskim kupcem. Kljub omenjenim težavam organizacije združenega
dela tekstilne industrije postopoma zmanjšujejo število
žena na nočnem delu.
Na področju kemične in
gumarske industrije se nočno delo žena ukinja in ga
bodo organizacije združenega dela po svojih 5-letnib
programih povsem ukinile.
V prehrambeni industriji
je nočno delo žena uvedeno
samo sezonsko pri predelavi
hitro pokvarljivega blaga.
V lesni industriji je nočno
delo samo občasno uvedeno,
sicer ga v svojem petletnem
programu postopno zmanjšujejo.
V kovinsko-predelovalni industriji je močno zmanjševanje nočnega dela žensk zaradi uvedbe novih strojev in
nove tehnologije.
Poseben problem odpravlja-

nja nočnega dela žena se
pojavlja v PTT prometu, ker
določbe republiškega zakona
o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu prepovedujejo nočno delo žena
v tej panogi, medtem ko
mednarodna konvencija nočnega dela žena v prometu
ni prepovedala.
Na splošno, republiški inšpektorat dela ugotavlja, da
se zadovoljivo izvajajo sklepi in priporočila Skupščine
SR Slovenije in da so organizacije združenega dela izboljšale delovne pogoje.
3. Iz evidence vlog se ugotavlja, da je za nočno delo
žena v letu 1973 zaprosilo
142 organizacij združenega
dela za 14.820 žena. Od teh
je ponovno zaprosilo v letu
1974 96 organizacij združenega dela za 10.804 žena, na
novo pa je zaprosilo v letu
1974 17 organizacij združenega dela za 995 žena. Talko
je skupno zaprosilo v letu
1974 113 organizacij združenega dela za 11.799 žena.
Za uvedbo nočnega dela žena v letu 1974 je večino organizacij združenega dela
(97,3 odstotka) predložila
programe
o
postopnem
zmanjševanju nočnega dela
žena. Ostalim organizacijam
združenega dela ni bilo izdano soglasje (2,7 odstotka),
ker niso izpolnile predpisanih pogojev.
4. Ob zaključku ugotavlja
republiški sekretariat za delo, da se je nočno delo žena
v industriji v glavnem uspešno zmanjšalo, da ni bilo primera nočnega dela žena v
gradbeništvu in da je bilo do
konca leta 1973 odpravljeno
nočno del# mladoletnih delavcev.
Za nadaljnje uresničevanja
ciljev postopnega zmanjševanja oz. odprave nočnega dela
žena bodo morali vsi pristpjni dejavniki še v prihodnje dosledno upoštevati priporočila m sklepe skupščine
SR Slovenije.
Prav tako bo republiški sekretariat za delo kot pristojni organ za izdajo soglasja,
tudi v bodoče, dosledno
spremljal, kako organizacije
združenega dela realizirajo
svoje programe o postopnem
zmanjševanju nočnega dela
žena in izpolnjujejo predpise o medsebojnih razmerjih
delavcev v združenem delu
o nočnem delu žena ter sprejeta priporočila in sklepe
Skupščine SR Slovenije.
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Zvezni izvršni svet — Osnutek temeljev
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PRAVOSODJE
Po vsestranski javni razpravi, ki je lani trajala sedem mesecev, in potem, ko
so analizirali rezultate te razprave, sta komisija Zveznega
izvršnega sveta za pripravo
predloga skupne politike dolgoročnega razvoja SFRJ in
Zvezini zavod za planiranje
pripravila osnutek temeljev
skupne politike dolgoročnega
razvoja SFR Jugoslavije do
1.1985.
Zvezni izvršni svet je ta
dokument poslal Skupščini
SFRJ in 24. aprila je Zbor
republik ter pokrajin imel o
dokumentu predhodno razpravo.
Ko bo razprava o osnutku
temeljev skupne politike dolgoročnega razvoja SFRJ do
1.1985 v skupščini SFRJ končana, bo ZIS poslal ta dokument skupščinam republik
in pokrajin, obravnavali pa
ga bodo tudi predsedstvo CK
ZKJ,
zvezna
konferenca
SZDLJ, svet zveze sindikatov Jugoslavije, gospodarska
zbornica Jugoslavije in druge
družbenopolitične organizacije.
Dokument pomeni temelj
skupne dolgoročne politike,
katera je eden prvih pogojev
za planiranje, samoupravno
sporazumevanje in družbeno
dogovarjanje na vseh ravneh.
Dokument vsebuje, kot je poudarjeno, samo bistvena
vprašanja, ki so v skupnem
12

interesu celotnega gospodarstva ter vseh republik in pokrajin, o mnogih drugih vprašanjih, ki so s stališča posameznih republik in pokrajin oziroma organizacij združenega dela prav tako zelo
važna, pa bo govor v njihovih dokumentih.
Poglavitne značilnosti
in problemi dosedanjega
razvoja
Delavski razred in delovni
ljudje Jugoslavije so v minulem obdobju socialistične graditve, še zlasti pa v obdobju
razsoja samoupravljanja, dosegli velike uspehe pri materialnem in družbenem razvoju države. Proizvajalne sile
ter družbena in ekonomska
struktura družbe in gospodarstva so dosegle takšno
stopnjo, ki omogoča delovnim ljudem, da uspešneje
prevzemajo glavno vlogo v
ekonomskem, družbenem , in
političnem življenju, ter da
v polni meri uveljavijo svojo
ustvarjalno pobudo.
Zveza komunistov je, navkljub občasnemu omahovanju, zastojem in odmikom,
zagotovila nepretrganost idejne in akcijske enotnosti vseh
naprednih sil, na tej podlagi
pa so ustvarjene razmere za
razširjanje gmotnih okvirov
dela in življenja delovnih ljudi ter za popolnejše uresniče-

— Ostrejše kazni za gospodarske prestopke

18

— Podpora predlaganim rešitvam

19

H
— Novi uredniški odbor

21

vanje vizije socialistične samoupravne družbe.
Jugoslavija sodi v skupino
držav, ki so v povojnem obdobju dosegle največjo stop
njo gospodarske rasti, kar je
pomemben dejavnik, ki potrjuje socialistični samoupravni sistem in povečuje
ugled ter politično vlogo naše države v svetu.
V obdobju od 1. 1948 do
1972 je stopnja rasti družbenega proizvoda (celotna proizvodnja blaga in storitev države v določenem času) znašla 6,6 odstotka poprečno na
leto. Dosežena raven celotnega družbenega proizvoda našega gospodarstva je petkrat
večja, industrijske proizvodnje desetkrat, kmetijske proizvodnje pa približno dvakrat
večja kot 1. 1947. Industrija
ima približno 40 odstotkov
deleža v strukturi družbenega proizvoda, 85 odstotkov v
vrednosti izvoza ter 48 odstotkov v celotnem številu zaposlenih v družbenem sektorju, tako da je postala vodilno gospodarsko področje, ki
odločilno vpliva na celotno
gospodarsko življenje države.

Povečale so se proizvajalne
sile države. Osnovna sredstva
gospodarstva so se zadnjih
dvajset let povečala za več
kot petkrat.
Družbeni sektor gospodarstva daje danes (1. 1974) več
kot 80 odstotkov družbenega
proizvoda ter, skupaj z družbenimi dejavnostmi, zaposluje veš kot 4,5 milijona delavcev (nasproti 1,7 mili(jona
1.1952). število kadra s srednjo, višjo ter visoko izobrazbo, skupaj s kvalificiranimi
in visokokvalificiranim! delavci, je doseglo 2,4 milijona,
kar znaša 68 odstotkov od
vseh zaposlenih. Delež kmetijskega prebivalstva, ki se je
absolutno zmanjšalo z 10,67
milijona v 1. 1948 na 7,6 milijona v 1.1971, je upadel na
38 odstotkov.
Štirikrat večji
narodni dohodek
Uresničen je eden od poglavitnih smotrov strategije
družbenoekonomskih
sprememb v državi, in sicer ta,
da se na podlagi stalnega povečevanja storilnosti družbe-

nega dela omogoči hitra in stabilna rast življenjskega standarda delovnih ljudi. S približno štirikrat višjo ravnijo narodnega dohodka in celotnih
sredstev za življenski standard na prebivalca kot 1. 1947
so dosežene bistvene spremembe glede vseh poglavitnih
prvin osebnega in družbenega standarda delovnih ljudi,
njihove socialne in gmotne
varnosti. Po 1. 1947 je zgrajenih več kot 3 milijone novih stanovanj, kar pomeni
približno 60 odstotkov celotnega stanovanjskega sklada
v 1. 1972. V vseh oblikah izobraževanja je zajeto približno 20 odstotkov celotnega
prebivalstva, na visokih in višjih šolah je 300.000 rednih in
izrednih študentov. V različne oblike zdravstvenega varstva je zajeto celotno prebivalstvo.
Z večjo razvitostjo našega
gospodarstva so postale intenzivnejše tudi njegove zveze s tujimi gospodarstvi ter
s svetovnim tržiščem, izvoz
in uvoz pa sta postajala vse
pomembnejši dejavnik dinamičnosti gospodarskega razvoja. Vzpon ekonomskih odnosov s tujino je bil hiter,
še zlasti v obdobju po reformi. Blagovna menjava s tujino se je povečevala slkioraj dvakrat hilfcreje od rasti družbenega proizvoda
tako, da znaša delež izvoza blaga in storitev v družbenem proizvodu približno
25 odstotkov, delež uvoza pa
skoraj 30 odstotkov. Ekonnomske odnose s tujino so
obogatile sodobne oblike, kakršne so: prenašanje znanja
in tehnologije, industrijska
kooperacija, skupne naložbe,
proizvodno in finančno sodelovanje, skupno osvajanje tuji
tržišč itd. S tem se postopoma krepi stabilnost udeležbe
našega gospodarstva v mednarodni delitvi dela.
Hiter družbenoekonomski
razvoj ter spremenjena gospodarska struktura sta omogočila, da se posamezne re.
gije vse popolneje vključujejo v gospodarski razvoj. S
celotnim
družbenoekonomskim razvojem države je omogočen tudi, še zlasti zadnjih deset let, hiter razvoj
manj razvitih
republik in
SAP Kosovo. Zadnja tri leta
se ta področja razvijajo nekoliko bolj dinamično od poprečne rasti jugoslovanskega
gospodarstva. Močne spodbude pospeševanju razvoja gospodarsko manj razvitih socialističnih republik in SAP

Kosovo je nudilo angažiranje skupnosti.
Hiter razvoj pa je prinesel
s seboj tudi niz problemov
in protislovij, ki za reševa
nje terjajo organizirana prizadevanja družbe v daljšem
razdobju. Najbolj pereča so
vsekakor resna neskladja v
strukturi in reševanje nalog
hitrejšega prestrukturiranja
gospodarstva. S svojim vplivom na ključne sestavine gospodarskega razvoja so privedle do manj učinkovitega
izkoriščanja proizvodnih zmogljivosti, počasnejšega povečevanja družbenega proizvoda, neugodnih razmer za
vključevanje gospodarstva v
mednarodno delitev dela in
rastočega deficita v bilanci
blagovne menjave s tujino.
Strukturalna neskladnja v
proizvodnji in težave v prizadevanjih, da se ob umiritvi rasti cen vzpostavi blagov.
no-denarno ravnotežje na tržišču, pomeni poglavitni problem sedanjega trenutka.
S tem so povezane inflacija in nestabilnost, ki motita
ekonomske odnose med gospodarskimi področji in med
posameznimi regijami, pereč
problem pa je tudi veliko
število nezaposlenih v državi
in začasno zaposlenih delavcev v tujini.
Dosedanji uspehi so še posebej pomembni, ker so doseženi v zelo zapletenih okoliščinah. (Držaiva se je pogostoma soočala z velikimi
notranjimi težavami in omejitvami, katere je vsiljevalo
tudi zakonito
protislovnje
razvoja, zapletena konstelacija političnih in ekonomskih
odnosov v svetu itd.)

Na podlagi nove Ustave se
mora socialistično
samoupravljanje zgraditi in uveljaviti kot celovit, trajen in
učinkovit sistem družbenoekonomskih odnosov, združeno delo pa mora neposredno
ter preko delegatskega sistema postati nosilec celotne
družbene reprodukcije.
Izhodišče razvoja je afirmacija človeka ter vsestranski razvoj njegove osebnosti,
sposobne obvladovati družbene in gospodarske razvojne
procese, in humanizacija dru.
žbenoekonomskih odnosov.
Izhajajoč od tega mora biti
težišče razvojne politike v
naslednji etapi na uresničevanju medsebojno odvisnih in
pogojenih temeljnih skupnih
smotrov in nalog razvoja, kakršne so:
— nadaljnja graditev političnega in gospodarskega sistema ter samoupravnih odnosov na temeljih novih ustav;
— stalno izboljševanje živijensikih pogojev in popolnejše zadovoljevanje osebnih ter
skupnih potreb prebivalstva;
— rast zaposlenosti, ki bo
tolikšna, da bo zajeto celotno
povečanje za delo sposobnega prebivalstva in bo bistveno zmanjšano število zdomcev ter nezaposlenost v državi;
— hiter in stabilnejši gospodarski razvoj, strukturalne spremembe in premagovanje strukturalnih neskladij v
gospodarstvu;

Razvojni smotri
in naloge
Razdobje do 1. 1985 je izrednega pomena za materialni in družbeni razvoj naše
države. Jugoslavija se je soočila z nujnostjo, da v naslednji etapi konsolidira svoje pozitivne dosežke, da premaga mnoge ekonomske in
socialne probleme nadaljnjega razvoja ter da pbspešeno
razvija svoje proizvajalne sile in gradi samoupravne socialistične odnose. Zapletenost razvoja v naslednjem
razdobju je zlasti v tem, da
bodo nanj vplivali nerešeni
problemi minulega razvoja.
V tem pomenu terja naslednja etapa odločne preokrete
kakor tudi prizadevanja za
uresničevanje razvojne politike.

Družbeni proizvod
celotnega gospodarstva
v tem:
— družbeni sektor
— industrije
— celotno kmetijstvo
Družbeni proizvod
na prebivalca
Zaposlenost
v družbenem sektorju
Storilnost dela
Realni osebni dohodki
na zaposlenega
Izvoz blaga in storitev
Uvoz blaga in storitev
Življenjski standard
v tem
— osebna poraba
— družbeni standard
Bruto investicije v osnovna
sredstva — skupno
v tem:
— gospodarske
— negospodarske

— ustvarjanje stabilnih razmer gospodarjenja kot nujnega okvira za razvojno pobudo organizacij združenega
dela;
— povečanje smotrnosti in
učinkovitosti gospodarjenja,
nenehna prizadevanja za večjo storilnost dela in krepitev
gmotne podlage združenega
dela ter akumulativne sposobnosti gospodarstva;
— razvoj znanosti in kadrov ter pospeševanje razvoja
lastne tehnike in tehnologije;
— krepitev izvoznih sposobnosti gospodarstva in enakopravnejše
vključevanje v
mednarodno delitev dela;
— nadaljnja pospešitev razvoja gospodarsko manj razvitih socialističnih republik,
zlasti pa še SAP Kosovo, ter
zmanjševanje regionalnih razlik v ekonomski razvitosti
sploh;
— nenehna krepitev obrambne sposobnosti države v
skladu s potrebami ter v okviru materialnih možnosti:
— varstvo in razvoj človekovega življenskega okolja.
Uresničevanje teh temeljnih skupnih smotrov in nalog bo omogočila, da se bodo v naslednji razvojni etapi
v dinamičnem procesu pospešili ugodni gospodarski tokovi iz sedanjega razvoja, da se
bo uspešneje reševalo bistvene probleme in protislovja
ter doseglo naslednje okvire
razvoja:

stopnje rasti
1956—1975
1976—198S
ocena
prognoza
6,4

približno 7,00

6,8
7,6
4,0

približno 8,0
9,0—10,0
3,5- 4,0

3,5

približno 6,5

2,4
4,3

približno 3,5
približno 5,0

4,6
8,8
10,7
6,2

približno 5,0
9,0—10,0
približno 7,0
približno 6,5

5,9
7,1

6,0—6,5
približno 7,0

6,6

približno 9,0

7,3
5,0

približno 9,5
približno 7,5
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Poglavitna vprašanja
materialnega razvoja
Uresničevanje dolgoročnih
smotrov nujno pomeni dinamičnejši, skladnejši in stabilnejši razvoj
materialne
proizvodnje.
V tem pomenu se računa,
da bo do 1. 1985 dosežena
7 Odstotna poprečna letna
rast celotnega
družbenega
proizvoda. S tem bi se narodni dohodek (na novo ustvarjena vrednost dela vseh
proizvodnih delavcev v enem
letu; izračuna se tako, da se
od celotne vrednosti letnega
proizvoda odšteje vrednost
porabljenih sredstev) na prebivalca povečal za približno
dvakrat glede na 1. 1975.
Dinamična
gospodarska
rast mora zagotoviti uresničevanje dolgoročnih smotrov in
nalog razvoja ter premgovanje tehniškotehnološkega in
ekonomskega prepada, ki nas
ločuje od ekonomsko razvitejših držav.
Dinamika rasti mora temeljiti na vse ve'iji gospodarnosti dela in sredstev, na tehniško-tehnološkem napredku in
harmoničnih odnosih v razširjeni reprodukciji.
Takšen razvoj bo zagotovil
dovolj veliko rast zaposlenosti, da se angažira celotno povečanje delovnega kontingenta prebivalstva, ki je zrelo
za delo, ter bistveno zmanjša začasna zaposlenost naših
delavcev v tujini kot tudi nezaposlenost v državi. Težiti k
vse polnejši zaposlenosti je
ena najvažnejših nalog. V naslednjem razdobju se mora
odpreti mladim, generacijam
jasna perspektiva zaposlovanja. Treba je zagotoviti enake pogoje zaposlovanja vsem
delovnim ljudem v državi ter
s tem olajšati gibljivost prebivalstva, ki bo sledila nadaljnjemu toku deagrarizacije ekonomske strukture prebivalstva (zmanjšanje števila
kmetijskega prebivalstva).
Uresničevanje teh smotrov
je odvisno od uspešnega razvoja lastne znanosti in kadrov, pospeševanja napredka
lastne tehnike in tehnologije
ter od prenosa znanja in dosežkov znanstveno-raziskovalnega dela iz drugih držav.
Krepitev izvoznih sposobnosti gospodarstva in enakopravnejše
vključevanje v
mednarodno delitev dela ter
nadaljnji skupen razvoj ekonomskih odnosov z drugimi
državami bo važna oblika dinamičnosti nadaljnjega gospodarskega razvoja.
Za gospodarski razvoj v naslednji etapi mora biti zna-

čilno nadaljevanje
močnih
strukturalnih
sprememb.
Ogrodje teh sprememb bo
hiter razvoj
industrijskih
zmogljivosti in proizvodnje.
V naslednji etapi bo imela
industrija vlogo poglavitnega
dejavnika celotnega gospodarskega razvoja, pod pogojem,
da bo to predvsem kvalitativen proces. Treba si je prizadevati za tem, da se bo v
naslednjem dolgoročnem razdobju industrijska proizvodnja povečevala 9 — 10 odstotno. Takšna rast bi zagotovila zaželjeno dinamiko celotnemu gospodarskemu razvoju in dinamično rast celotnega družbenega proizvoda.
Delež industrije pri oblikovanju celotnega družbenega
proizvoda bi znašal na kraju
razdobja približno 45 odstotkov.
Razen industrije mora doseči nadaljnji prodor v gospodarski strukturi terciarni
(storitveni) sektor, zlasti še
promet in turizem ter gostinstvo. Računa se tudi s
hitrejšim razvojem zmogljivosti tako imenovanega »malega gospodarstva«.
V naslednjem razdobju se
mora uveljaviti večstranska
stabilizacijska vloga kmetijstva, vključno s strateškim
značajem osnovnih kmetijskih proizvodov. Razvoj gozdarstva mora, razen smotrnega obnavljanja lesne mase in
povečanega izkoriščanja z lesom bogatih področij, vse
bolj vsebovati tudi varstvene
funkcije.
V središču proizvodne usmeritve ter razvojne politike
mora biti predvsem proizvodnja energije, surovin in hrane.
Ta proizvodnja je izrednega pomena za vzpostavitev
ekonomske stabilizacije, premagovanje deficita plačilne
bilance s tujino, usklajevanje
gospodarske strukture ter za
dinaničen in stabilnejši gospodarski razvoj.
Posebno pozornost velja posvetiti tudi razvoju strojegradnje ter proizvodnji trajnih
potrošnih dobrin, razvoju turizma, prometa in drugih
kompleksov, ki so bistveni
za stabilen razvoj proizvodnje v državi.
Težišče razvoja je tudi na
tistih dejavnostih, katere ob
uporabi tehnično-tehnološkega napredka ter obstoječega
znanja in kadrov, omogočajo večje zaposlovanje in katere lahko pozitivno vplivajo
na plačilno-bilančen položaj
države.
Ekonomsko uspešen in u-

činkovit razvoj teh dejavnosti ustvarja neobhodne materialne pogoje za razvoj
celotnega gospodarstva.
Razvoj mora biti v celoti
zasnovan na združevanju dela in sredstev ter na usklajevanju razvojnih programov
organizacij združenega dela,
in na tej podlagi določenih
planov republik in pokrajin
oziroma družbenih planov Jugoslavije ter instrumentov
gospodarskega sistema.
Kako se bodo razvijale
posamezne panoge
Celotne potrebe po energiji
v naši državi se bodo 1. 1985
v primeri z 1. 1975 povečale
za približno 2,5 krat. Tako veliko povečevanje potrošnje energije narekuje, da se
ekonomsko smotrno aktivira
vse energetske vire v vseh
delih države, in terja nenehno aktivno politiko usmerjanja porabe obenem z
varčevanjem, ki bi nesmotrne potrebe po energiji zmanjšalo na najmanjšo možno mero.
Še posebno se bo v naslednjem razdobju nadaljevala zelo hitra dinamika proizvodnje in porabe električne energije, ki se podvoji v petih
do sedmih letih. Za obvladovanje te dinamike so potrebna ne le izredno velika investicijska prizadevanja, ampak tudi nadaljnji razvoj ter
dobro funkcioniranje tehnično-tehnološko enotnega sistema elektrogospodarstva.
Skupen program razvoja te
proizvodnje mora temeljiti
predvsem na izkoriščanju velikih ležišč lignita ter na nadaljnjem aktiviranju vodnih
sil, zlasti v okviru postopne
gradnje hidrosistemov z večstransko uporabo. V. tem raz.
dobju je treba med elektroenergetske vire vključiti tudi
jedrske elektrarne.
Razvoj proizvodnje premoga je v odločilni meri odvisen od uporabe le-tega v proizvodnji električne energije.
To navezovanje na termoelektrarne odpira perspektivo rudnikom lignita in rjavega
premoga, ki imajo ugodne pogoje za razširitev obstoječih
in odpiranje novih površinskih kop.
Hitra rast potreb po tekočih gorivih se bo v prihodnjem obdobju nadaljevala, čeprav v racionalnejših okvirih,
katere narekujejo
domači
ekonomski razlogi in energetske težave v svetu. Ker
domačih virov — izkoriščanje le-teh je treba povečati
z maksimalno pospešitvijo

raziskovalnih del — ni dovolj, je naša država primorana trajno uvažati vse večje količine surove nafte, kar
je treba dolgoročno rešiti.
Transport surove nafte nalaga, da se pospeši graditev
naftovoda, ki bi povezoval
vse domače rafinerije naifte
z uvoznim pristaniščem.
Zemeljski plin je nerazviti
del energetske strukture države. Glede na velike prednosti, ki jih ima ta plin pred
vsemi drugimi viri toplotne
energije, si je treba v prihodnjem razdobju prizadevati za
uresničitev
maksimalnega
programa za gazifikacijo termičnih industrijskih procesov in velikih mest ter za
uporab* plina kot industrijske surovine. Program gazifikacije je treba opreti ne le
na povečano izkoriščanje domačih virov, temveč tudi na
dolgoročen uvoz.
Posebno važno je zagotoviti najugodnejši razvoj proizvodnje poglavitnih kovin —
železa, aluminija, bakra, svinca, cinka, niklja, antimona in
drugih — osnovnih kemičnih
surovin, cementa ter nekovin. Nadaljnji razvoj metalurgije železa in jekla je treba opreti predvsem na domače vire osnovnih surovin
in na razvoj tehnologije, da
bi se relativno zmanjšalo po.
rabo kO'ksa.
Naša država ima največji in
ekonomsko najdragocenejši
del evropskih rezerv boksita.
To ji omogoča razvijati industrijo aluminija s poudarjenimi izvoznimi ambicijami. Primerna pozornost bo posvečena nadaljnjemu ra*zvoju predelave aluminija. Poglavitni
problem nadaljnjega razvoja
proizvodnje bakra, svinca,
cinka in drugih barvnih kovin je v razširjanju rudniških zmogljivosti.
V prihodnjem dolgoročnem
razdobju je treba zagotoviti dinamičen razvoj kemične industrije. Razvijalo se bo tista področja bazične kemije,
katera povezujejo kemično
industrijo z ustreznimi gospodarskimi tokovi (umetne
snovi, kemična vlakna in sintetični kavčuk). Proizvodi neorganske kemične industrije
(ki rabijo za kemtoacijo kmetijstva in organsko sintezo)
bodo imeli tudi v bodoče pomembno mesto v razvoju.
Rešitj državo uvoza
hrane
Proizvodna usmeritev agroindustrijskega
kompleksa
(kmetijstva in industrije za
predelavo kmetijskih pridel-

kov) in celotnost ukrepov
ekonomske politike morajo
zagotoviti takšno rast proizvodnje hrane, ki bo v čimkrajšem roku omogočila, da
državi ne bo treba već uvažati prehrambenih izdelkov, katere je mogoče proizvajati v
državi. Posebej pomembno je
proizvajati zadostne količine
osnovnih kmetijskih proizvodov, ki imajo tudi strateški
pomen. Za uresničevanje teh
nalog je potrebno intenzivirati in stabilizirati kmetijsko
proizvodnjo in doseči višjo
končno industrijsko predelavo surovin iz kmetijstva.
Razvoj kmetijstva mora biti bolj dinamičen kakor v
minulem razdobju, ter z nekoliko večjimi izvoznimi ambicijami, ki so — glede na
povpraševanje in deficit hrane v svetu — realne.
Stopnja rasti
kmetijske
proizvodnje bi morala znašati
najmanj 3,5 odstotka. Ogrodje povečanja kmetijske proizvodnje bi morala biti živinoreja. Razvoj kmetijstva
mora temeljiti na hitri rasti
družbenega sektorja in na
mnogo večjem izkoriščanju
možnosti, ki jih ima zasebni
sktor, ter na hitrejšem uvajanju mehanizacije in modernizacije nasploh in hkratnem
prehajanju prebivalstva iz
kmetijstva. Hitreje je treba
razvijati kooperacijo družbenega in zasebnega sektorja.
Za uspešen razvoj Industrije predelave kovin so v prihodnjem razdobju potrebne
mnoge spremembe. Predvsem
bi se morala njena struktura
spreminjati po
dolgoročni
programski usmeritvi, v smeri selekcioniranja končnih izdelkov ter samostojnega ustvarjanja tehničnih rešitev opreme s takimi lastnostmi, ki
zagotavljajo najugodnejše po.
goje za izkoriščanje in predelavo domačih energetskih in
surovinskih bogastev, tako,
da se bo krepila izvozna sposobnost te industrije.
Kooperacija
in specializacija
Poglavitnega pomena za
razvoj strojegradnje so stalna delitev dela, specializacija
in vzpostavljanje trajne koperacije — doma in s tujino, kar je v strojegradnji
bolj nujno kot v ostalih industrijskih dejavnostih. Poglavitna v razvoju domače
strojegradnje mora biti proizvodnja energetskih ter nekaterih rudniških
naprav,
kmetijskih strojev, gradbenih
strojev, orodnih strojev in
orodja, prometnih ter tele-

komunikacijskih sredstev. Poseben položaj mora imeti
specializirana industrija, ki je
zmožna kooperacije, še zlasti
pa proizvodnja raznih elementov za večanje mehaniziranosti in avtomatiziranosti.
Za razvoj motorne industrije (avtomobilske, kamionske in traktorske) je nujno,
da temelji na razviti delitvi
dela, kooperaciji in specializaciji, na višjih kakovostno
tehničnih lastnostih, bolj razviti industrijski organizaciji
dela in večji možnosti vključevanja v mednarodno delitev dela.
Naše prizadevanje, da stopimo v korak s sodobnim
tehnično-tehnološkim napredkom v svetu, odreja v dolgoročni razvojni politiki ustrezno mesto elektroindustriji, še zlasti profesionalni
elektroniki.
Kot obmorska država z dolgo pomorsko tradicijo mora
Jugoslavija posvetiti ustrezno pozornost razvoju ladjedelništva.
V naslednjem razdobju mo.
rajo znova dobiti važno vlogo železnice, posebno v blagovnem transportu, in nadaljevanje izvedbe programa
njihove modernizacije.
Eno od poglavitnih vprašanj nadaljnjega razvoja cestnega prometa je smotrna
gradnja cest ter vzdrževanje,
rekonstrukcija in modernizacija obstoječe cestne .mreže.
Določena bo osnovna cestna
mreža, ki mora v naslednji
etapi zajeti le mednarodne in
medrepubliške ceste, za katere je treba zagotoviti, da se
jih bo gradilo hkrati po vsej
dolžini.
Nadaljnji razvoj pomorskega prometa in luk, zlasti povečanje deleža naših ladij v
prevozu blaga, ter posvečanje
posebne pozornosti razvoju
luških, pristaniških in drugih zmogljivosti za pretovarjanje in skladiščenje — je
prav tako naloga prihodnjega
razdobja.
Predviden je tudi razvoj
letalskega prometa in PTT
prometa s tehnično-tehnološkim posodobljenjem in približevanjem teritorialni enakomernosti.
Naloga pri razvoju tujskega turizma v naslednjem razdobju je, da se naša država
prebije med prve evropske
države. Obseg nočitev tujih
turistov bi se lahko povečeval za 6 — 7 odstotkov na
leto. Razmeroma pomembne
možnosti za razvoj stacionarnega turizma nudijo, poleg
jadranskega pasu, planine,
toplice in jezera. Te možno-

sti je treba izkoristiti tudi
pri razvoju specifičnega —
zdravstvenega in športno-rekreativnega turizma.
V gozdarstvu se računa na
povečan obseg sečnje, na najugodnejšo eksploatacijo gozdov, smotrnejše izkoriščanje lesa, večji delež lesa v
industrijski predelavi. Zlasti
je treba intenzivirati biološka in ostala gozdno-gojitvena dela, posebno še zboljšanje kvalitete in strukture
gozdov, nasajevanje plantaž
in intenzivnejših kultur hiitrorastočih vrst lesa.
Znanost, tehnični
napredek in kadri
Odločilen dejavnik materialnega in družbenega napredka,
katerih vloga se nenehno povečuje, sta razvoj znanosti in
tehnični napredek. Ta težnja
pomeni splošno značilnost sodobnega razvoja gospodarstva in ima dalekosežne posledice za mednarodno delitev
dela in položaj posameznih
nacionalnih ekonomij na sive.
tovnem tržišču. Jugoslavija
bo v prihodnje bolj uporabljala prenašanje domačega
znanja in tehnologije ter se
opirala na prenos tujega znanja in tehnologije.
Težišče raziskovalnih prizadevanj v gospodarstvu mora
biti na spodbujanju razvoja
tistih dejavnosti, ki vlečejo
naprej in na vse bolj široki
uporabi novosti. Prizadevanja, da se na podlagi nove
tehnologije poveča storilnost
dela; terjajo nenehno zboljševanje ekonomije sredstev,
časa in organizacije delovnega procesa.
Določanje strategije dolgoročnega razvoja kadrov in izobraževanja temelji na postavki, da je človek v naši
samoupravni družbi tako izhodišče kot konični smoter
sleherne gospodarske in druge dejavnosti.
Število celotnega prebivalstva 1. 1985 se ocenjuje na
približno 9,6 milijona. V številu zaposlenih se bo povečal
delež bolj izobraženih delavcev (oseb iz visoko, višjo in
sredjo izobrazbo, visokokvalificiranih in kvalificiranih delavcev) s približno 55 odstotkov 1. 1970 na približno 72
odstotkov 1. 1985.
Splošna usmeritev razvojne politike celotnega izobraževanja do 1. 1985 mora biti
hitrejše povečevanje znanja
»srednje« ravni, spodbujanje
Smotrnejše uporabe »višjih«
ravni znanja ter zmanjševanje deleža »nekvalificiranega
dela«.

Jugoslavija se bo približala tisti meji razvitosti proizvajalnih sil, pri kateri postajata gospodarski in družbeni razvoj v pretežni meri
odvisna od splošnega razvoja znanosti in izobraževanja,
vse manj pa od količine vloženega enostavnega dela. Naloge bodočega razvoja terjajo temeljito reformo sistema
vzgoje in izobraževanja.
Ekonomski odnosi
s tujino
Poglavitna naloga pri pospeševanju napredka ekonomskih odnosov s tujino je
vključiti tokove menjave, po
obsegu in strukturi skladno,
v celoto nujnih pogojev in
predpostavk za uresničevanje
dolgoročne razvojne politike.
Razvoj ekonomskih odnosov s tujino mora zagotoviti adekvatno strukturo izvoza in uvoza blaga ter storitev, prenos sodobne tehnologije in potreben obseg tujega kapitala, ter s tem ustvarjati razmere za doseganje
željene stopnje rasti in strukturalnih sprememb v gospodarstvu. Ta razvoj mora omogočiti hitrejše dvigovanje
vrednosti dela, znanja in proizvajalnih zmogljivosti države.
Nujno je, da bo v naslednjem dolgoročnem razdobju
izvoz blaga in storitev za približno 2 odstotka bolj dinamičen od rasti družbenega
proizvoda, uvoz pa približno tako dinamičen kot rast
družbenega proizvoda. Delež
izvoza blaga v kritju uvoza
blaga se mora povečati na
približno 70 odstotkov.
Trajen poudarek mora biti na vse večjem izvoznem
prizadevanju, zlasti tistih panog in grupacij, katerih učin.
kovit in smotrn razvoj temelji na izvozu, da bi se tudi
uvoz lahko uresničeval na
potrebni ravni.
Izvozna usmeritev mora še
naprej temeljiti na proizivodih visokih faz predelave in
raznovrstnih storitvah. Znatno hitrejši razvoj domače
strojegradnje, barvne metalurgije, bazične kemije, prometa in turizma morajo veljati za bistven pogoj za smotrn
in po dinamiki bolj usklajen uvoz in izvoz industrijskih izdelkov, kar pomeni
vključevanje v mednarodno
delitev dela na višji tehnološki ravni.
Jugoslavija bo imela v na,
slednji etapi razvoja poseben razvojni ter politični interes, da z uporabo vse večjih lastnih možnosti hitreje

razvija ekonomske odnose z
neuvrščenimi državami in z
državami v razvoju. Ta kom.
plementaren odnos bo postajal vise bolj izrazit s krepitvijo naše surovinske in industrijske podlage, ravni tehniško-tehnološkega znanja in
akumulativne sposobnosti našega gospodarstva in gospodarstva držav v razvoju. To
naj bi omogočilo, da se bo
zdajšnji delež držav v razvoju v ekonomskem sodelovanju in menjavi SFRJ več
kot podvojil.
Uporabo tujih posojil, kreditov in drugih sodobnih oblik sodelovanja je treba usmeriti predvsem v uresničevanje prednostnih nalog dolgoročnega razvoja s prevzemanjem sodobne tehnologije.
Pogoji, pod katerimi se bo
ta posojila najemalo, morajo z odplačilnimi roki in višino obresti omogočiti hitrejši priliv tujih sredstev.
Jugoslavija bo naredila nadaljnji korak v smeri uresničevanja konvertibilnosti dinarja in sicer v tisti obliki,
ki bo zahtevala stabilnost
lastne valute z izgrajevanjem
ustrezne oblike zaščite in finančne politike.

pa še SAP Kosovo. Ta področja so na pragu nove etape. Ker je ustvarjena materialna in kadrovska podlaga
ter zaradi novih spoznanj
morajo gospodarsko manj
razvite republike in SAP Kosovo v tej fazi razvoja obvladovati tudi probleme, ki
se tičejo vse države — dinamičen in stabilnejši gospodarski razvoj, hitrejša rast
storilnosti dela, vse večja
ekonomičnost dela, in sredstev, osvajanje sodobne tehnike in tehnologije ter organizacije delovnega procesa in
proizvodnje, uspešno vključevanje v mednarodno delitev
dela itd. Proizvajalne sile v
gospodarsko manj raeivitib
republikah in SAP Kosovo
omogočajo, da se pri nadaljnjem razvoju teh področij vse bolj angažira njihovo lastno akumulacijo. Pospešeni razvoj teh področij
je mogoče uspešno uresničevati le ob razmeroma visoki stopnji razširjene reprodukcije, z dinamiziranjem
strukture njihovega gospodarstva in ustreznim obsegom dopolnilnih investicijskih, proračunskih ter drugih sredstev, katere se bo
dogovorno določilo na ravni jugoslovanske skupnosti.
Prirastek prebivalstva
Pri tem je treba ustvarjati
Zadržal bi se na ravni 180 pogoje za najhitrejši razvoj
do 190 tisoč oseb letno tako, SAP Kosovo.
da bi se prebivalstvo do 1.
1985 povečalo za približno
2,8 milijona. S takšnim pri- Življenjski standard
rastkom bi se približali tiEkonomski in družbeni razstemu tipu povečevanja pre- voj v razdobju do 1. 1985
bivalstva, ki prevladuje v obeta ugodne materialne razrazvitejših državaih.
mere za dinamično rast in
V razdobju do 1. 1985 je v vse večji meri novo vrednujno odpirati poprečno pri- nostno vsebino življenjskega
bližno 180 tisoč delovnih standarda prebivalstva. S pomest letno (približno 165 ti- večevanjem dohodka in stansoč v družbenem in približ- darda delovnih ljudi se bo
no 15 tisoč v zasebnem ne- spodbujalo dinamično zmakmetijskem sektorju). Tako njševanje še vedno pomembbi poprečna letna stopnja ra- nih razlik glede na razvitejsti zaposlenosti znašala pri- še države. Ocenjuje se, da
bližno 3,5 odstotka.
bo osebna poraba sredi priPričakuje se, da bo zna- hodnjega desetletja dosegla
šal delež kmetijskega v ce- 2,5 krat večji obseg kot 1.
lotnem prebivalstvu 1- 1985 1970. To bo povzročilo popribližno 23 odstotkov.
membne kvalitativne spremembe v njeni strukturi ter
Manj razvita področja — ustvarjalo nove zahteve za
zadovoljevanje potreb osebne
na pragu nove etape
porabe.
Politika hitrejšega razvoja
osebne porabe
področij in nadaljevanje po- seVbopolitiki
vsem delovnim ljudem
stopnega zmanjševanja razlik v združenem
delu zagotovilo
v razvitosti sodijo med pred- družbeno dogovorjeni
mininostne naloge dolgoročne po- mum sredstev za življenjski
litike razvoja Jugoslavije.
sicer glede na
Najpomembnejšo in najtež- standard, in razvitost
in stopjo etapo v razvoju gospodar- gospodarsko
njo
družbene
produktivnosti
sko manj razvitih področij dela.
pomeni naloga, da se pospePoleg popolnejšega zadovoši razvoj manj razvitih socialističnih republik, posebno ljevanja materialnih potreb
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vim integriranjem v ototiiru
republik in pokrajin.
Dolgoročna politika stanovanjske gradnje mora biti
usmerjena predvsem v hitrejše odpravljanje stanovanjskega primanjkljaja. V politiki delitve in izkoriščanja
stanovanjskega sklada morajo imeti prednost delovni
ljudje brez stanovanj. V razdobju od 1. 1976 do 1985 je
treba zgraditi približno 1,8
milijona stanovanj. Pri tem
bo imelo vse večjo vlogo angažiranje lastnih sredstev prebivalstva za varčevanje in stanovanjsko graditev.
Posebna pozornost bo posvečena politiki izboljševanja
človekovega okolja kot tudi
premišljeni politiki uporabe
prostora in politiki urbanizacije.

prebivalstva bo višja raven
gospodarske razvitosti zahtevala, da se krepi vlogo skupne porabe, ki se bo povečevala hitreje od osebne porabe.
Ustvarjalo se bo razmere
za popolnejše izenačevanje
ekonomskih in socialnih odnosov med delovnimi ljudmi.
Dinamični družbeni in ekonomski razvoj, zlasti pa večja urbaniziranost in popolnejša zaposlenost prebivalstva, terjajo razširitev oblik
in načinov socialnega varstva prebivalstva iin varstva
otrok. Materialne in druge
pogoje za popolno socialno
varstvo je treba uresničevati z usklajenimi akcijami organizacij združenega dela,
krajevnih skupnosti, občin
ter širših regij in z njiho-

Sklepi Zbora republik in pokrajin o Temeljih
skupne politike dolgoročnega razvoja SFRJ
do I. 1985
Pospešiti
stališč

o

usklajevanje
razvoju

Jugoslavije

do

leta

1985

K AS-163/1 v tej številki Glasila
Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ je 24. aprila obravnaval Osnutek temeljev skupne politike dolgoročnega razvoja Socialistične federativne republike Jugoslavije do 1. 1985.
V razpravi o tem dokumentu so sodelovali predstavniki
vseh republik in avtonomnih
pokrajin ter podprli temeljna
stališča, ki jih vsebuje Osnutek temeljev politika dolgoročnega razvoja.
Delegati Zbora republik in
pokrajin so sprejeli naslednje
sklepe o nadaljnjem delu na
dograjevanju tega dokumenta:
Zbor republik in pokrajin
je skupaj z Zveznim zborom
poslušal ekspoze predstavnika
Zveznega izvršnega sveta o
Osnutku temeljev skupne politike dolgoročnega razvoja
SFRJ do 1. 1985.

Delovna telesa Zbora republik in pokrajin bodo opravila predhodno izmenjavo
mnenj, upoštevaje tudi rezultate javne razprave o temeljih za pripravo tega dokumenta.
Na ta način se bo olajšalo zavzemanje in usklajevanje stališč v samoupravnih
organizacijah in skupnostih
ter v skupščinah republik in
avtonomnih pokrajin ter v
delovnih telesih tega Zbora
pa se bo pospešilo iskanje
skupnih rešitev pri usklajevanju stališč skupščin republik in pokrajin.
Potem, ko bodo o osnutku dokumenta zavzele stališča skupščine republik in pokrajin, se bo v dogovorjenih
rokih ' opravilo usklajevanje
stališč, na podlagi tega pa
bo Zvezni izvršni svet pripravil ustrezen predlog dokumenta.

Zvezni izvršni svet — K AS-141
Dodatni ukrepi za hitrejši
razvoj

Kosova

Predlagano je, da se za dokončanje
pete faze gradnje termoelektrarne
Kosovo zagotovi dinarska
protivrednost 10 milijonov dolarjev
— Kosovo naj bi oprostili položitve
depozita na tuje kredite za uvoz
opreme, ki je namenjena
za prednostne objekte
Zvezni izvršni svet je po- povečevali, kar je povzročaslal Skupščini SFRJ predlog lo, da je upadala akumuladodatnih ukrepov za uresni- tivnost (sposobnost zbiranja
čevanje politike hitrejšega sredstev) v teh panogah.
razvoja SAP Kosovo v razRazen tega je struktura indobju od 1. 1971 do 1975. Od- vesticij, ki so bile usmerjebor Zbora republik in pokra- ne v infrastrukturo, rudarjin za vprašanja razvoja gos- stvo, energetiko ter vodne
podarsko manj razvitih re- ■ sisteme — torej v velike obpublik in avtonomnih pokra- jekte, ki se jih dolgo gradi
jin je na seji 22. aprila pod- in na katerih je zaradi inprl predlog teh ukrepov, po flacije prišlo do znatnih preobravnavi v skupščinskih te- koračitev stroškov gradnje —
lesih pa bodo ta predlog po- zmanjšala pričakovane rezulslali v usklajevanje v pristoj- tate.
ne organe republik in pokraTudi struktura aktivnega
jin.
prebivalstva je na Kosovu
Izhodiščna podlaga tega neugodna. Večina ustvarja
predloga je analiza Zveznega dohodek v kmetijstvu, kjer
zavoda za družbeno planira- je storilnost najnižja. Visonje, v kateri so navedeni po- koproduktivne dejavnosti ter
glavitni vzroki relativnega in predelovalne panoge angažiabsolutnega zaostajanja druž- rajo malo aktivnega prebivalbenoekonomskega
razvoja stva, in zaradi tega je splošKosova za poprečkom drža- na storilnost v tej pokrajive.
ni nižja od poprečja v državi.
Vzroki zaostajanja
Pomemben zaviralni dejavV tej analizi je poudar- nik je tudi pomanjkanje injeno, da je počasno reše- vesticijskih sredstev. Investivanje strukturnih proble- cije na prebivalca so se
mov države neugodno vpliva- povečale od 49,8 odstotkov
lo na gospodarstvo Kosova. jugoslovanskega poprečja v
Proizvodnja surovin in ener- 1. 1971 na 68,2 odstotka v
gije ima vodilen položaj v 1. 1973, vendar pa še niso doekonomiki pokrajine, počas- segle ravni iz 1. 1966, ki je
no reševanje strukturalnih znašala S9,3 odstotka poprečproblemov gospodarstva pa ja v državi.
ji je oteževalo materialni poRazen sklada federacije za
ložaj in razvoj. Šele v dru- kreditiranje hitrejšega razvogem polletju 1973 se je sta- ja manj razvitih republik in
nje znatno izboljšalo.
SAP Kosovo so drugi viri inTesno povezan s tem je vesticijskih sredstev zatajili.
proces inflacije. Cene izdel- Organizacije združenega dela
kov, ki jih izdelujejo panoge so v razdobju od 1. 1971 do
primarne predelave, se v ob- 1974 nastopale v gospodardobju do 1. 1973 niso poveče- skih investicijah le z 9,4 odvale sorazmerno cenam, ki stotka, medtem ko je bil pose prosto oblikujejo, tako da preček v državi 40,3 odstotso te dejavnosti zašle v ne- ka. To je posledica nizke
ugoden materialni položaj. akumulativnosti in prezadolCene so bile fiksne, stroški ženosti gospodarstva na Koter osebni dohodki pa so se sovu.

Manjša od pričakovanih so
bila tudi investicijska sredstva bank, še zlasti pa tuji
krediti.
Pomanjkanje sredstev za
naložbe je spremljala tudi
nizka učinkovitost investicij
v gospodarstvu. Več velikih
objektov, kot n. pr. tovarna
dušika ter Peta faza termoelektrarne »Kosovo« ne daje
tolikšnega povečanja dohodka, kot bi ustrezalo vloženim
sredstvom ter angažirani moči.
Med pomembnimi zaviralnimi dejavniki je tudi premajhna organiziranost dela
v nekaterih organizacijah
združenega dela ter v velikih kombinatih. Kaže se v
premajhnem
izkoriščanju
zmogljivosti ter delovnega časa. Temu problemu se v pokrajini posveča veliko pozornost, pri čemer so angažirane vse subjektivne, sile družbenoekonomskega
razvoja
Kosova.
Kako pospešiti razvoj
Izhajajoč od teh ocen je
Zvezni izvršni svet sklenil,
da so nujna ustrezna dodatna prizadevanja za uresničitev predvidene dinamike razvoja pokrajine v 1. 1975. Pri
tem velja posvetiti posebno
pozornost zaokrožitvi konstrukcij financiranja objektov,
ki prispevajo k zboljšanju
plačilne bilance ter zagotavljajo boljšo oskrbovanje domačih proizvajalcev.
Zvezni izvršni svet je zato
predlagal dodatne ukrepe za
1. 1975, katere je treba izdati s soglasjem republik in
pokrajin.
Predlagano je, da se zagotovi dinarska protivrednost
10 milijonov dolarjev za dokončanje pete faze termoelek.
trarne »Kosovo« z močjo 200
megavatov, katera bi z vključitvijo v elektroenergetski sistem letos znatno prispevala
k ublažitvi deficita v elektroenergetski bilanci države.
Nadalje se predlaga, da se
gospodarstvo Kosova oprosti
položitve depozita na tuje
kredite za uvoz opreme, namenjene za objekte, katerim
določa prednost družbeni
plan pokrajine za razdobje od
1. 1971 do 1975. To je predvideno tudi v Resoluciji o
temeljih politike družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije v 1.1975,
V rednih dvostranskih stikih na ravni mešanih medvladnih komitejev za ekonomsko sodelovanje ter v
pogajanjih z mednarodnimi
ekonomskimi ter finančnimi

organizacijami je treba za
organizacije združenega dela
s Kosova predvidevati večje
možnosti za skupne naložbe,
kooperacijo, kreditne aranžmaje ter podobno. Zato morajo pristojni zvezni organi
pospešiti tudi dajanje soglasja k aranžmajem, ki so že
sklenjeni.
Svetu guvernerjev Narodne
banke je treba priporočiti,
da v okviru kreditov za tako
imenovane selektivne namene
pretehta možnost za dajanje
ugodnejših pogojev uporabnikom s Kosova.
Nadalje je v predlogu teh
ukrepov predvideno, da bodo
gospodarstvu Kosova zagotovljeni ugodnejši pogoji uporabe deviznih sredstev preko
Sklada federacije za razvoj
manj razvitih območij. To
bi dosegli s spremembo in
dopolnitvijo Odloka o posebno devizni kvoti za uvoz
opreme, za katero se zagotavlja sredstva iz Sklada federacije, pa tudi z ustreznimi
odloki za 1. 1974 in 1975.
Prav tako je predvideno,
da se iz proračuna federacije zagotovi sredstva za valorizacijo (določitev nove vrednosti) dopolnilnih sredstev
SAP Kosovo, namenjenih za
razvoj materialne podlage
družbenih dejavnosti za 1.
1973, za 15 odstotkov, kar
pomeni 15 milijonov dinarjev. Za 1. 1974 so ta sredstva že valorizirana iz rezerv proračuna federacije in
sicer v znesku 26 milijonov
dinarjev, za 1. 1975 pa iz
proračuna federacije in sicer v vrednosti 50 milijonov
dinarjev.
Ker je bil zahtevek Kosova za valorizacijo sredstev,
namenjenih razvoju materialne podlage družbenih dejavnosti, vložen 1. 1973, z Zakonom o financiranju federa,
cije, ki je bil sprejet 1. 1972,
pa je predvideno, da se ta
sredstva, glede na povečanje
cen, valorizira retroaktivno
(vnazaj) tudi za 1. 1973, Zvezni izvršni svet meni, da je
to treba zdaj storiti.
Zvezni izvršni svet tudi
predlaga, da se pripravi Osnutek družbenega dogovora
republik in pokrajin, s katerim bi organizacijam združenega dela iz drugih krajev
države določili spodbujevalne
ukrepe za naložbe na območju Kosova, kar je v skladu s priporočilom prejšnje
Zvezne skupščine. , Osnutek
tega dogovora mora predložiti SAP Kosovo v sodelovanju z zveznimi organi ter
Zvezno gospodarsko zbornico.

Zbor republik in pokrajin
Podpora dodatnim
ukrepom
razvoj

za

Kosova

Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ je 24. aprila pretehtal analizo uresničevanja politike hitrejšega
razvoja SAP Kosovo v razdobju od 1. 1971 do 1975 ter

Sprejeti
in

hitrejši

predlog dodatnih ukrepov
Zveznega izvršnega sveta, s
katerimi naj bi pospešili izvršitev najvažnejših planskih
smotrov v tem letu. Zbor republik in pokrajin je sklenil:

zakoni

osnutki

zakonov

Zvezni zbor Skupščine
SFRJ je na seji 24. aprila
letos sprejel naslednje zakone ter osnutke zakonov, o katerih smo pisali v prvi ali
pa v tej številki glasila Skupščine SFRJ:
• po hitrem postopku Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ugotavljanju

in obračunavanju skupnega
dohodka in dohodka v temeljnih organizacijah združenega dela (v prvi številki glasila AS — 142/1);
• Osnutek zakona o uporabi predpisov o reševanju kolizij republiških oziroma pokrajinskih zakonov s področja davkov, prispevkov in taks

Pravosodje
Zvezni izvršni svet — Osnutek zakona
o gospodarskih prestopkih — AS-146
Ostrejše

kazni

za gospodarske
prestopke
Osnutek predlaga nove rešitve,
ki so usklajene z ustavo, potrebami,
sodobno teorijo in prakso — Sporno
določilo o nadomestitvi denarne kazni
z zaporno
Zvezni izvršni svet je poslal
Skupščini SFRJ v obravnavo
In sprejetje Osnutek zakona
o gospodarskih prestopkih,
ki za storilce tega dejanja
predvideva ostrejše kazni od
tistih, ki so v sedaj veljavnem zakonu. Osnutek zakona predvideva izključno de-

narne kazni, ob katerih pa je
mogoče izreči tudi ustrezne
varnostne ukrepe.
Osnutek, ki so ga dolgo
pripravljali — od
konca
1. 1971, vsebuje v primeri s
sedanjim zakonom nekaj novih rešitev ter je usklajen
z ustavo, potrebami ter do-

Zbor sprejema analizo o
uresničevanju politike hitrejšega razvoja Avtonomne pokrajine Kosovo v razdobju
od 1. 1971 do 1975 ter ugodno obrazložitev predstavnika
Zveznega izvršnega sveta.
Stališča, ki so v tej analizi ter v uvodnih obrazložitvah, morajo biti navzoča pri
izdelavi podlage za srednjeročni plan razvoja Jugoslavije za obdobje od 1. 1976 do
1980.
Zvezni izvršni svet bo, z
namenom nadaljnjega spodbujevanja. razvoja Socialistične avtonomne pokrajine Ko-

sovo, v okviru svoje pristojnosti do 30. aprila letos sprejel potrebne dodatne ukrepe
za 1. 1975, kakor tudi predlagal Skupščini SFRJ, da izda
dodatne ukrepe, ki spadajo
v njeno pristojnost.
Pri izdaji in predlaganju
dodatnih ukrepov bo Zvezni
izvršni srvet upošteval tako
predloge in mnenja, katera
so v poročilu Odbora Zbora
republik in pokrajin za vprašanje. razvoja gospodarsko
razvoja gospodarsko manj
razvitih republik in avtonomnih pokrajin, kot tudi razpravo v tem Zboru.

(v prvi številki glasila
AS — 105). Zbor je naložil
Zveznemu izvršnemu svetu
kot predlagatelju, da pri izdelavi predloga zakona upošteva mnenja in predloge delovnih teles Zbora — Odbora za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno pravne
komisije;
0 Osnutek zakona o gospodarskih prestopkih (v tej
številki AS — 146). Predlagatelj je zadolžen, da pri izdelavi Predloga zakona upošteva
mnenja in predloge delovnih

teles — Odbora za pravosodje (v tej
številki AS —
146/1) ter Zakonodajnopravne komisije tega zbora;
© Osnutek zveznega zakona o prekrških Cv prvi številki glasila AS — 147/1).
Tudi v tem primeru mora
Zvezni izvršni svet pri izdelavi Predloga zakona upoštevati .mnenje delovnih teles
tega zbora.
V naslednji številki bomo
objavili zgoščena mnenja omenjenih skupščinskih teles.

sežki sodobne teorije in prakse. Zato je osnutek po svojem bistvu pravzaprav Osnutek novega zakona.
Ustavna podlaga za izdajo
tega zakona je v določilu
Ustave SFRJ člen 281, odstavek 1, točka 12, po katerem
federacija »ureja splošne pogoje in načela za izrekanje
sankcij za kazniva dejanja
in gospodarske prestopke,«
... »določa ... gospodarske
prestopke, s katerimi se
spodkopava enotnost jugoslovanskega trga ali kršijo zvezni predpisi... ureja kazenski postopek in druge sodne postopke...«

tem ta kršitev ni gospodarski prestopek.

Kaj je gospodarski
prestopek?
V osnutku zakona je natančno rečeno, da je gospodarski prestopek tista kršitev
pravil gospodarskega in finančnega poslovanja, ki je
povzročila aii bi utegnila povzročiti težje posledice in ki je
s predpisom pristojnega organa določena kot gospodarski
prestopek, če je ta kršitev
majhnega pomena in če ni
povzročila težjih posledic ali
če je povzročila samo neznatne škodljive posledice — po-

Kdo so storilci
prestopka?
Po Osnutku zakona lahko
stori gospodarski prestopek
pravna oseba (temeljna organizacija združenega dela, ustanava ipd.) ali fizična oseba (odgovorna oseba, t. j.
oseba, kateri je zaupano določeno področje zadev: direktor, predstojnik organa, upravnik, vodja določene službe, knjigovodja, skladiščnik
in druge odgovorne osebe).
Družbenopolitične skupnosti, krajevne skupnosti in
državni organi ne morejo biti odgovorni za gospodarske
prestopke. Le njihove odgovorne osebe so lahko storilci
tega dejanja in zanj odgovarjajo.
Pravna oseba, katera je v
prisilni, likvidaciji, pa odgovarja za gospodarski prestopek, ki ga je storila v takšnem položaju.
Uvedba in vodenje
postopka
Osnutek zakona predpisuje splošna določila o odgovornosti in o uporabi kazni ter

varnostnih ukrepov zoper
pravne in odgovorne osebe,
ki store gospodarski prestopek. Določila Osnutka imajo
naravo splošnih temeljnih
določil, ki veljajo glede gospodarskih prestopkov tako,
da se jih uporablja za vse
gospodarske prestopke, ne
glede na to, ali so določeni
z zakoni federacije, republik
ali pokrajin (kar izhaja iz
Ustave SFRJ člen 281, odstavek 1, točka 12), ter veljajo
na vsem območju SFRJ, ne
glede na to, kje se storilcu
sodi.
V postopku zaradi gospodarskega postopka se bo uporabljalo ustrezna določila zakona o kazenskem postopku,
če niso v nasprotju z določili Zakona o gospodarskih
prestopkih. Ker gospodarski
prestopki spadajo med kazniva dejanja, katera se preganja po uradni dolžnosti, za
pregon ni potreben predlog
oškodovanca.. Kazenski postopek se lahko uvede samo
na zahtevo javnega tožilca.
To načelo ločuje funkcijo pregona cd funkcije sojenja in
obrambe. Kadar so za dejanje odgovorne tako pravna
kot fizična oseba, tožilec ne
more uvesti postopka le pro.
ti eni od njiju dveh. Republiški oziroma pokrajinski zakon določa, kateri javni tožilec je pristojen za postopek pred prvostopnim in kateri pred drugostopnim gospodarskim sodiščem. Zvezni
javni tožilec je pristojen za
postopek pred Zveznim sodiščem.
Možnost, da se uvede skrajšani postopek, je novost v
zakonskem osnutku. Vnesena
je, ker je treba postopek pospešiti in zaradi večje učinkovitosti, še toliko prej, ker
nekateri gospodarski prestopki po svoji naravi ne terja,
jo popolnega postopka in
glavne obravnave.
Ostrejše kazni
kot doslej
Osnutek predvideva izključno denarno kazen za gospodarske prestopke, katere bi
se — če bodo ta določila
sprejeta — v prihodnje „kaznovalo ostreje kot doslej,, ter
bi biii ob denarni kazni lahko izrečeni tudi ustrezni varnostni ukrepi.
Denarna kazen zoper pravne osebe bi znašala najmanj
5.000 in največ milijon dinarjev, medtem ko bi se posameznika, ki je odgovoren za
svoje področje dela (odgovorno osebo), kaznovalo za
gospodarski prestopek v ras-

ponu od 1.000 do 50.000 dinarjev. Minimalni in maksimalni zneski denarne kazni so
povečani v primeri s sedanjim stanjem.
Ena od novosti, ki jih prinaša zakonski osnutek, je,
naj bi se v prihodnje, sorazmerno povzročeni škodi, neizpolnjeni obveznosti ali vrednosti blaga, katero je predmet gospodarskega prestopka, pravnim osebam izrekalo
kazen v dvajšetkratnem znesku povzročene škode. V tem
primeru sodišče ne tli moglo izreči druge denarne kazni.
Namen tega določila je preprečiti, da bi računali z denarno kaznijo kot z delom
»poslovnega tveganja«.- oziroma jasno dati na znanje, da
se takšno »tveganje« ne spla.
ča.
Osnutek zakona posebno
sankcionira gospodarske prestopke, ki so storjeni v tako
imenovanem večkratnem povratku (primer, ko se dejanje gospodarskega prestopka
ponovi dvakrat ali večkrat),
kar je novost v zakonskem
osnutku. Osnutek natančno
določa, kdaj so pravne in odgovorne osebe v povratku.
Za povratke bodo sodišča
lahko izrekla dvakrat večje
kazni kot sicer.
Osnutek nadalje predvideva, da bodo sodišča lahko
izrekala pravnim osebam denarne kazni do 20.000 dinarjev, odgovornim osebam pa
do 2.000 dinarjev pogojno na
eno do dve leti (pogojno: kazen se izvrši, kadar, storilec
dejanja v času, ki je določen
s sodbo, ponovno stori gospodarski prestopek, hkrati pa
je storilec kaznovan tudi za
novo dejanje).
Znesek denarne kazni zaradi gospodarskih prestopkov
ter odvzeta premoženjska korist pripadajo republiki ali
pokrajini, na katere območju je sedež obsojenca. Denarne kazni za devizne, carinske
in zunanjetrgovinske prestopke pripadajo federaciji.
Rok za plačilo denarne kazni ne more biti krajši od 15
dni ne daljši od treh mesecev po pravnomočnosti sodbe. Samo v upravičenih primerih bo , lahko sodišče dovolilo plačevanje kazni na
obroke, in sicer najkasneje
v roku enega leta.
če pravna oseba ne bo
plačala kazni, na katero je
obsojena-, bo izvršena prisilna izterajva. Kadar pa odgovorna oseba ni zmožna plačati denarne kazni, se ji jo
nadomesti z zaporom. Vsakih 50 dinarjev se nadomesti

z enim dnevom zapora, vendar ta kazen ne more biti
daljša od šestih mesecev.
Tudi to je novost v osnutku.
Vendar je v besedilu Osnutka rečeno, da je to določilo o nadomestilu kazni sporno, tako kot je sicer tudi
v Osnutku zveznega kazenskega zakonika, in da je tre.
ba'rešiti to vprašanje v' obeh
primerih istovetno.

ne gospodarske dejavnosti
škodilo ugledu organizacije
združenega dela ali Jugoslavije v zunanjetrgovinskem
prometu s tujino ali, če je
bila. v zadnjih dveh letih ta
pravna oseba kaznovana za
enak ali podoben gospodarski prestopek.
Po izteku enega leta od izvršene ali zastarane sodbe
lahko sodišče, na. prošnjo obsojene odgovorne osebe, izda
sklep o prenehanju varnostnega ukrepa prepovedi opravVarnostni ukrepi
določene dolžnosti,, če
Sodišča bodo pooblaščena, ljanja
presodi,
da je obsojeni to
da ob denarni kazni izrečes svojim obnašanjem.
jo proti storilcem gospodar- zaslužil
Osnutek predvideva, da preskih prestopkov tudi ustrezzaradi gospodarskih prene varnostne ukrepe. Ti so: gon
stopkov zastara v treh letih
javna objava sodbe; odvzem po
storitvi dejanja, medtem
predmetov; prepoved pravni ko izvršitev denarne kazni
osebi, da se določen čas uk- zastari dve leti po pravnovarja z določeno gospodarsko močnosti sodbe.
dejavnostjo in prepoved odV obrazložitvi Osnutka je
govorni osebi, da določen rečeno, da je treba pred dočas opravlja določene dolž- k6nčnim sprejetjem posebej
nosti.
pretehtati vprašanje, ali so
Prepoved pravni osebi, da interesne skupnosti ter njise ukvarja z določeno gospo- hove odgovorne osebe lahko
darsko dejavnostjo, se bo iz- subjekti gospodarskih prerekalo samo v primerih, ko stopkov.
je ogroženo življenje ali
Sicer pa v besedilu Oszdravje ljudi, ali v primerih nutka ni sprejeto določilo
škodljivega gospodarskega ali člena 137 sedanjega zakona
finančnega poslovanja za dru- o gospodarskih prestopkih,
,ge. organizacije združenega po katerem zvezni sekretar
dela ali druge pravne osebe za pravosodje izdaja, če je
v gospodarstvu. Takšno pre- potrebno, natančnejše predpoved se bo izreklo tudi ta- pise, kako je treba zakon izkrat, kobi nadaljevanje takš- vajati.
Odbor za pravosodje Zveznega zbora
Skupščine SFRJ — K AS-146/1
Podpora predlaganim
rešitvam
Odbor Zveznega zbora za
pravosodje je obravnaval Osnutek zakona o gospodarskih
prestopkih in ga podprl.
Hkrati je izrazil pripombe,
katere naj bi predlagatelj
upošteval, ko bo pripravljal
besedilo Predloga zakona.
Odbor se je strinjal z rešitvami, ki so predložene v
osnutku. Glede predpisovanja
denarne kazni pa so posamezni člani odbora menili,
ali je upravičeno določilo o
dvajšetkratnem povečanju denarnega zneska, kajti to da
bi pomenilo veliko obremenitev za gospodarstvo in so
predlagali povečanje do najvel desetkratnega zneska.
Izrazili so pripombe, da je
treba, določneje opredeliti pojem gospodarskega prestop-

ka, da bi se ga jasneje razmejilo od pojma kaznivega
dejanja oziroma prekrška.
V razpravi je prevladalo
mnenje, da je pri nekaterih
določilih osnutka treba počakati na sprejetje novega
Kazenskega zakonika ter Zakona o kazenskem postopku,
saj je nujno, da se določila
teh važnih zakonov uskladi.
V tem pomenu je na seji
Odbora postavljena zahteva,
da se z novim Kazenskim zakonikom ter novim Zakonom
o kazenskem postopku uskladi naslednja vprašanja:.
— definicija odgovorne ose.
be; določila o izvršitvi sodbe (členi 25, 35 in 36 Osnutka); pooblastila za vložitev
zahtevka za varstvo zakonitosti ter pristojnosti sodišča.
19
I

ki o takem zahtevku odloča, pa je treba regulirati enotno in sicer tako, kakor bo to
urejeno v novem Kazenskem
zakoniku; po mnenju Odbora ni sprejemljiva rešitev, da
se pod istimi pogoji v roku
treh let izbriše obsodba obsojeni pravni in odgovorni
osebi, kakor tudi obsojeni
odgovorni osebi, ki je bila
večkrat obsojena, in da je

potrebno tudi to vprašanje
uskladiti z rešitvijo v novem
Kazenskem zakoniku; nadalje se zastavlja vprašanje, ali
se lahko varnostne ukrepe,
ki jih določa Osnutek, uporabi proti storilcu gospodarskega prestopka, četudi niso
bili predpisani v času, ko je
bil gospodarski prestopek
storjen, ter je tudi to vprašanje treba uskladiti z no-

opomba
Uredništvo si bo prizadevalo, da bodo informacije v glasi■
lu Skupščine SFRJ obdelane in označene tako, da bodo
članom delegacij v samoupravni bazi v pomoč pri zavzemanju
stališč ter določanju smernic.
Zato bo vsaka informacija tudi v glasilu imela svojo
skupščinsko omako AS — številka, če se nanaša na gradivo,
ki je takšne narave, da je v Skupščini SFRJ tako označeno.
Pod AS — številko »gre« določeno gradivo (osnutek zakona,
predlog ukrepov ipd.) skozi ves postopek obravnavanja, usklajevanja in odločanja v Skupščini SFRJ.
Uredništvo bo torej moralo o istem gradivu informirati

vim Kazenskim zakonikom;
pravico oškodovanca glede
vlaganja pritožbe uskladiti z
Zakonom o kazenskem postopku itd.
81. člen Osnutka, ki govori o nekaterih dolžnostih v
sodnem postopku proti obdolženi tuji pravnj osebi ali
proti poslovni enoti obdolžene tuje pravne osebe, ki

posluje na območju Jugoslavije, je treba po mnenju odbora natančneje oblikovati,
pri tem pa velja posebej pretehtati vprašanje odgovornosti tiste poslovne enote tuje
pravne osebe, ki je na območju Jugoslavije. Odbor poudarja, da v Osnutku ni predvidena možnost kaznovanja
za gospodarski prestopek, ki
ga stori tuja ladja itd.

uporabnike v več številkah glasila, odvisno od faze, v kateri
je to gradivo.
Vsaka od teh informacij bo označena z isto AS — številko, pod katero je bila prvikrat objavljena. S kratko odvojeno opombo bo uredništvo opozarjalo uporabnike, v kateri
številki ali številkah glasila je bila ali so bile informacije o
tem že objavljene.
Tako si bodo uporabniki lažje kompletirali informacije
»od pobude do odločitve«.
Uredništvo bo navedlo ob vsaki informaciji o osnutku
zakona ali drugem gradivu, ki je poslano skupščini, kdaj je
pričakovati prvo razpravo in kdaj sprejetje. Po mnenju uredništva je takšno opozorilo pomembno za. člane delegacij v
samoupravni bazi.

Novi uredniški odbor Glasila Skupščine SFRJ
Zvezni zbor ter Zbor republik in pokrajin Skupščine
SFRJ sta na svojih sejah 24.
aprila letos imenovala predsednika in člane Uredniškega
odbora glasila Skupščine
SFRJ, ki se jih postavlja iz
vrst delegatov in funkcionarjev Skupščine.
Imenovani so izbrani na
podlagi predlogov, ki so bili
pripravljeni v sodelovanju s
komisijami za volitve in ime-

novanja republiških ter pokrajinskih skupščin. V tem
sestavu Uredniškega odbora
je vsaka republika in pokrajina zastopana z enim članom.
Uredniški odbor ima predsednika in štirinajst članov.
Za predsednika je imenovan
Kiro Hadži-Vasilev, delegat v
Zveznem zboru;
za člane izmed delegatov v
Zveznem zboru: Aljuš Gaši,

Jožef Ipač, Radmila Matič
in Svetislav Popovič;
izmed delegatov Zbora republik in pokrajin: Dušan
Cehovin, Aleksandar Orlandič
in Darinka Puškarič;
od Zveznega izvršnega sve.
ta je imenovan Ivica čačič,
generalni sekretar ZIS;
od Zvezne
konference
SZDLJ je imenovan Moma
Radosavljević, posebni svetovalec v Predsedstvu Zvezne
konference SZDLJ:

izmed funkcionarjev Skupščine SFRJ Siniša Pudar, svetovalec Skupščine
Po položaju so člani Uredniškega odbora: sekretar
Zveznega zbora Krste Calovski, sekretar Zbora republik
in pokrajin dr. Petar Vajoviđ,
sekretar Sekretariata za informativno službo Skupščine
SFRJ Aleksander Petikovič in
odgovorni urednik glasila Teodor Olič.
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POZIV TEMELJNIM
SAMOUPRAVNIM ORGANIZACIJAM
IN SKUPNOSTIM, DA NAROČIJO
GLASILO SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
ZA DELEGACIJE IN DELEGATE
Skupščina SR Slovenije je temeljne skupnosti dolžne zav začetku letošnjega leta za- gotavljati pogoje za uspešno
čela izdajati »Poročevalca« delo — to obveščenost sodi
kot uradno glasilo za obve- tudi med take bistvene pogoščanje delegacij to delegatov je, sodimo, da smo s skuptemeljnih samoupravnih sku- nimi močmi Skupščina SR
pnosti to organizacij. Njego- Slovenije, Skupščina SFRJ to
va naloga je na zgoščen na- temeljne skupnosti • dolžni
čin in pravočasno posredova- zagotoviti, da se ti pogoji
ti skupnostim to delegacijam uresničijo tudi na ta način,
skupščinsko gradivo, o kate- da bo »Poročevalec« redno na
rem delegati odločajo v zbo- voljo vsem, ki ga potrebujerih, to zagotoviti še druge jo.
pomembne informacije iz deZato pozivamo delavske svela skupščine, njenega izvrš- te temeljnih organizacij zdrunega sveta to upravnih orga- ženega dela, svete krajevnih
nov. Poleg tega bo »Poroče- skupnosti, vodstva samoupravalec« po dogovoru med vnih interesnih skupnosti, vodSkupščino SFRJ in skupšči- stva družbenopolitičnih organami republik to pokrajin nizacij, občinske skupščine to
prinašal na enak način obde- druge interesente, da se nanj
lano tiudii njeno gradivo, saj naročijo, to sicer da naročiizhajata obe skupščini iz jo toliko izvodov, kolikor je
enotne delegatske osnove. »Po- po njihovem potrebno za zaročevalec« bo izhajal dvakrat dostno informiranost njihona mesec, po potrebi tudi vih skupnsti to delegacij.
v posebnih številkah.
»Poročevalca« naročite na
Gre potemtakem za glasilo, naslov: Skupščina SR Sloveki pomeni v celotnem siste- nije, Šubičeva 4, 61000 Ljubmu informiranja delovnih ljana. Začasna letna naročniljudi to občanov in njihovih na znaša din 80. »Poročevaskupnosti to delegacij enega lec je na voljo tudi v prodaizmed osnovnih pogojev za ji po 3 din za redno številko.
njihovo delo tako v delega- Prosimo za natančne naslove
cijah kot v konferencah de- skupnih to posamičnih nalegacij, v občinskih skupšči- ročnikov.
nah, v republiški skupščini
in Skupščini SFRJ. Z njim PREDSEDSTVO SKUPŠČINE
si bodo delegacije pomagale SR SLOVENIJE
pri opravljanju dolžnosti, ki IZVRSNI ODBOR
jim jih nalagajo delovni ljud- REPUBLIŠKE
je in občani, in pri uresničevanju njihove pravice, da KONFERENCE
SOCIALISTIČNE ZVEZE
so obveščeni o vsem, kar je DELOVNEGA LJUDSTVA
predmet razpravljanja to od- SLOVENIJE
ločanja v skupščinah.
Upoštevajoč dosedanje iz- IZVRŠNI ODBOR
kazane potrebe to izkušnje, PREDSEDSTVA
Stališča
družbenopolitičnih REPUBLIŠKEGA SVETA
organizacij, predvsem pa us- ZVEZE SINDIKATOV
tavno določilo o tem, da so SLOVENIJE

NAROČILNICA

Naročamo .... izvodov »POROČEVALCA«, od tega
izvodov za (ime in naslov prejemnika):

izvodov za (ime in naslov prejemnika):

izvodov za (ime in naslov prejemnika);
izvodov za (ime in naslov prejemnika):

izvodov za (ime in naslov prejemnika):

izvodov za (ime in naslov prejemnika):
izvodov za (ime .in naslov prejemnika):
izvodov za (ime in naslov prejemnika):
izvodov za (ime in naslov prejemnika):
izvodov za (ime in naslov prejemnika):
izvodov za (ime in naslov prejemnika):

Letno naročnino din
Ljubljana 50100-845-50204.
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