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Energetska bilanca SR Slovenije za
I. 1975 in Informacija o izvajanju
izgradnje objektov elektroenergetike
in premogovništva ter ostalih

Dnevni redi sej Zbora
združenega dela. Zbora občin in Družbenopolitičnega
zbora, ki so sklicane za 11.
junij 1975, so razširjeni z:
— informacijo o organizaciji sodišč združenega dela
(ESA 287).
Dnevni red sej Zbora združenega dela in Zbora občin
pa še z:

energetskih objektov (ESA 281)

— predlogom odloka o pooblastitvi Izrvšnega sveta
Skupščine SRS, da sklene
družbeni dogovor o skupnem
financiranju gozdarskih dejavnosti posebnega družbenega pomena na Kraškem
gozdnogospodarskem območju ESA 279).
— predlogom zakona o premiji za sojo (ESA 211).

Informacija o organizaciji sodišč
združenega dela (ESA 287)
SKUPŠČINA SR
SLOVENIJE
Predlog sklepov in priporočil za
reševanje problematike na področju
zaposlovanja v SR Sloveniji (ESA 216)
in Poročilo o izvajanju sklepov in
priporoči! za reševanje problematike
zaposlovanja naših delavcev v tujini

Predlog odloka o pooblastitvi
Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije, da sklene družbeni dogovor
o skupnem financiranju gospodarskih
dejavnosti posebnega družbenega
pomena na Kraškem gozdnogospodarskem območju (ESA 279)
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Informacija o organizaciji sodišč
združenega dela (ESA 287)
Sodišča združenega dela
kot ena od vrst samoupravnih sodišč opravljajo, poleg
rednih sodišč kot organov
državnih oblajati, sodno funkcijo v enotnem sistemu oblasti in samoupravljanja delavskega razreda in vseh delovnih ljudi. Na podlagi
ustavnih določb so dobila zakonito in stvarno podlago z
zveznim zagonom o sodiščih
združenega dela in z republiškim zakonom o sodiščih
združenega dela. izdanim decembra lami.
Stvarna pristojnost sodišč
združenega dela je v obeh
zakonih opredeljena z generalno klavzulo, ki izhaja iz
prvega odstavka 226. člema

Ostave SFRJ in z naštevanjem posameznih vrst. sporov iz družbenoekonomskih
in drugih samoupravnih razmerij, pri čemer je izrecno
določena tudi pristojnost za
delovne spore. Sodišča združenega dela torej odločajo o
tem, če so pogoji za organiziranje temeljnih organizacij združenega dela in delavnih skupnosti in v zahtevah
za varstvo pravice do dela
z družbenimi sredstvi ter
drugih samoupravnih pravio
in družbene lastnine, rešujejo spore o organiziranju in
izločitvi organizacij združenega dela, o sklepanju in
izvajanju samoupravnih sporazumov o adruževanju in

medsebojnih razmerij v združenem delu, kot tudi druge
z zakonom določene vrste
sporov iz družbenoekonomskih in samoupravnih razmerij.
Zaradi organiziranosti združenega dela na samoupravni
podlagi in uresničevanja drugih temeljnih načel samoupravljanja, je nujno, da sodišča združenega dela čimprej zaživijo. Republiški zakon je določil, da splošna
sodišča združenega dela —
to so sodišča združenega dela v Brežicah, Celju, Kopru,
Kranju, Ljubljani, Mariboru,
Murski Soboti, Novi Gorici,
Novem mestu in Postojni ter
Sodišče združenega dela SRS
— pričnejo z delom 1. februarja 1975.
Sodišča združenega dela so
nova ustanova samoupravnega sodstva, tako, da glede
njih nimamo- nobenih izkušenj. Zato in pa zaradi kratkega roka, ki ga je zakon
določil za začetek njihovega
dela, je republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in proračun skrbno in temeljito pripravljal
ter pozorno spremljal, kako
občinske skupščine pripravljajo začateik dela teh sodišč.
Republiški sekretariat je občinskim skupščinam večkrat
ponudil tudi strokovno pomoč pri izvajanju priprav za
začetek poslovanja teh sodišč. Nekatere občine so to
pomoč sprejele, nekatere pa
ne.
V svoji evidenci o pripravah na začetek dela sodišč
združenega dela je republiški sekretariat ugotovil, da
priprave niso stekle tako kot
bi bilo treba, ter je o tem
obvestil CK ZKS, SZDL, Vrhovno sodišče SRS, Družbenega pravobranilca SRS itn.
V teh informacijah je izrazil
tudi resno bojazen, da bi se
zaradi prepočasnega in premalo temeljitega pristopa k
pripravam za organizacijo
teh sodišč že v samem začetku razvrednotila njihova vloga, ki jo imajo kot eden izmed nosilcev sodne funkcije po novi ustavi. Sekretariat
je še posebej opozoril na nerešena kadrovska, prostorska, administrativna in finančna vprašanja. Informacijo o teh pripravah je poslal
tudi komisiji za pravosodje
Skupščine SRS.
Kljub navodilom in opozorilom sekretariata je delo v
občinah steklo zelo pozno.
Občinske skupščine tudi niso obveščale republiškega sekretariata o sestankih, tako
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da je bilo zelo malo neposrednih stikov predstavnikov
sekretariata s predstavniki
občin.
Skupščina SRS je objavila
razpis delovnih mest za sodnike pri sodiščih združenega
dela SRS že decembra lani,
istega meseca so bila objavljena delovna mesta za sodnike sodišča združenega dela v Kranju, za Celje, Koper,
Ljubljano, Maribor, Mursko
Soboto in Novo Gorico pa
šele 15. januarja 1975, in za
Brežicer ter Postojno 29. januarja 1975.
Namen teh razpisov naj bi
bil predvsem ta, da se možne kandidate opozori na začetek evidentiranja in možnost priglasitve. Občinske
skupščine pa so preveč čakale na uspeh objave in so
se premalo zavzele pri iskanju možnih kandidatov, še
zlasti med kadri v gospodarstvu, ki jim je problematika
družbenoekonomskih razmerij najbližja. Tako je bilo
evidentiranih premalo možnih kandidatov.
Sodišča združenega dela v
Brežicah, Murski Soboti, Novi Gorici in v Novem mestu
so razpisala po eno delovno
mesto (za predsednika sodišča), v Celju, Kopru, Kranju, Mariboru in Postojni po
dve delovni mesti (za predsednika in enega sodnika),
sodišče združenega dela v
Ljubljani pa tri delovna mesta (za predsednika in dva
sodnika).
29. januarja 1975 je Skupščina SRS izvolila predsednika sodišča združenega dela
SRS in enega sodnika, ki ima
lastnost delavca združenega
dela v sodišču. Za predsednika je izvoljen Jože Pernuš,
za sodnika pa Savo šifrer,
oba sodnika Vrhovnega sodišča SRS. Pri izvolitvi predsednikov oziroma sodnikov
drugih sodišč združenega dela pa je prišlo do občutnih
zakasnitev.
K temu je treba dodati,
da je za izvolitev vseh predsednikov oziroma sodnikov
značilno, da niso bili pravočasno izvoljeni v vseh občinskih skupščinah z območja
posameznega sodišča združenega dela in je bilo treba po
več tednov čakati na dokončno izvolitev. Posamezna sodišča združenega dela zajemajo namreč več občin (sodišče v Ijubljani 16 občin,
v Mariboru 9 občin, v Celju
8 občin itd.).
Med 15 izvoljenimi oziroma evidentiranimi kandidati
za predsednike in sodnike je

5 žensk, poprečna starost pa
je 41 let. Dva predsednika
nimata pravosodnega izpita,
in ga bosta morala opraviti
v dveh letih po izvolitvi. Med
izvoljenimi oziroma evidentiranimi kandidati jih ena'
petina prihaja iz pravosodja.
Da bi sodišča združenega
dela pravočasno začela z delom, je bilo nujno hkrati izvoliti vse sodnike (to je poklicne in nepoklicne), ker bi
bilo samo tako mogoče sestaviti potrebne in z zakonom določene senate. Vse
sodnike pa so hkrati izvolili
le za sodišče združenega dela SRS in pri nekaterih drugih (Celje, Maribor, Murska
Sobota), dočim pri drugih
sodiščih evidentiranje in volitve vseh sodnikov niso potekale usklajeno med občinami na območju posameznega področja združenega dela. Tako so npr. obalne občinske skupščine (Izola, Koper, Piran in Sežana) že izvolile predsednika sodišča
združenega dela v Kopru, vse
občinske skupščine razen koprske pa so izvolile sodnike,
ki nimajo lastnosti delavca v
sodišču, in enega sodnika.
Kljub izrecnemu opozorilu so
nekatere občinske skupščine
nepravilno volile. Tako je na
območju sodišča v Postojni
vsaka občinska skupščina volila sodnike le iz svojega občinskega območja, ne pa iz
celotnega območja sodišča
združenega dela v Postojni.
Sodniki, ki nimajo lastnosti delavca v sodišču, še niso bili izvoljeni v Ljubljani,
Kopru, Novi Gorici in Postojni. Iz doslej zbranih podatkov je razvidno, da skoraj polovica teh sodnikov izhaja iz gospodarstva, vendar
jih je malo iz neposredne
proizvodnje. Različno je število diplomiranih pravnikov
s pravosodnim izpitom (Maribor 14, Ljubljana 0). Ker
mora biti senat sestavljen tako, da je vsaj en član senata
diplomiran pravnik s pravosodnim izpitom, je medobčinski svet ljubljanskega območja 15. marca letos sprejel sklep o evidentiranju 13
novih kandidatov in sklep,
da naj bi vsaka občina zagotovila najmanj enega diplomiranega pravnika s pravosodnim izpitom.
Informacija opozarja, da je
od skupnega števila »nepoklicnih« sodnikov 17 odstotkov žensk, 73 odstotkov je
starih od 30 do 50 let, 34
odstotkov sodnikov je na vodilnih položajih, 12 odstotkov pa iz neposredne proiz-

vodnje. Zelo malo sodnikov
prihaja iz organov samoupravljanja v delovnih organizacijah.
Večina teh sodišč še danes
nima zadovoljivo urejenega
vprašanja administrativnega
kadra, najbolj pogosto Si pomagajo s honorarno zaposlenirni delavci.
Vprašanje prostorov je zadovoljivo urejeno le za sodišče združenega dela SRS,
ustrezna pa je tudi rešitev
za sodišče v Kranju. Prostorske rešitve za druga sodišča
združenega dela so začasne
in tudi neprimerne (večinoma so dobila po nekaj prostorov v občinskih sodiščih,
ki so že .tako utesnjena), najbolj kritično pa je v Kopru,
kjer stalni ali začasni prostori še sploh niso zagotovljeni.
Finančna sredstva so občinske skupščine sicer odobrile, vendar jih nekatere doslej še niso nakazale. Tako
za sodišče v Celju še ni ničesar nakazalo 6 občinskih
skupščin, za sodišče v Mariboru niso še ničesar nakazale skupščine občin Lenart,
Ptuj, Radlje in Dravograd,
za sodišče v Murski Soboti
še ni ničesar nakazala lendavska skupščina, za sodišče
, v Novi Gorici pa skupščina
občine Ajdovščina.
Doslej so pričela poslovati
sodišče združenega dela SRS,
sodišče združenega dela v
Brežicah, Murski Soboti, Novem mestu, Kranju, Celju in
Mariboru. Z delom pa še
niso pričela sodišča združenega dela v Kopru, Ljubljani, Postojni in Novi Gorici.
V Ljubljani in Kopru še ni
rešeno vprašanje prostora,
ter še niso bile opravljene
volitve v vseh občinskih
skupščinah, tako da ni mogoče računati, da bi ti sodišči začeli poslovati pred 1.
avgustom 1975.
Sodišča združenega dela so
prejela skupaj 101 zadevo,
od tega je 96 delovnih sporov. Do srede maja se je v
42 zadevah postopek že začel, tri zadeve pa so bile tudi že rešene. 104 zadeve čakajo na pričetek poslovanja
pristojnih sodišč združenega
dela pri sodiščih, ki niso pristojna za te zadeve. (Za
Ljubljano 86 zadev, za Koper
18 zadev).
Republiški zakon o sodiščih združenega dela predvideva tudi ustanovitev posebnih sodišč združenega dela
na področjih družbenih dejavnosti in ustanovitev posebnih sodišč združenega de-

la na področju materialne
proizvodnje posebnega družbenega pomena. Lahko jih
ustanovijo samoupravne interesne skupnosti navedenih
področij. Ta zakonska določba še ni uresničena, zato

je treba čimprej proučiti
možnosti za ustanovitev teh
sodišč in tudi začeti s pripravami na njihovo ustanovitev.
V zvezi s to informacijo je
Izvršni svet sprejel naslednje

ZAKLJUČKE IN PREDLOGE
1. Ob preobrazbi pravosodnega sistema na podlagi nove
ustave je treba posvetiti posebno skrb sodiščem združenega
dela in drugim samoupravnim sodiščem, ker bo samoupravno sodstvo v razvoju družbenih odnosov nedvomno trajno
pridobivalo na pomenu in vlogi v poglabljanju samoupravnih
odnosov v naši družbi.
2. Lahko ugotovimo, da so priprave na začetek dela sodišč zidruženega dela na vseh območjih z zamudo sicer stekle,
vendar se še vse prepočasi rešujejo odprta vprašanja v zvezi
z delom sodišč (kadri, prostori, sredstva za delo), kar ima
za posledico, da se večje število sporov in samoupravnih razmerij — predvsem delovnih sporov — sploh ne rešuje.
3. Vsa sodišča združenega dela naj bi čimprej začela z
delom, čeprav v minimalni zasedbi in ob zagotovitvi vsaj najosnovnejših pogojev za delo. Predvidena sistemizacija poklicnih in nepoklicnih sodnikov se lahko izpolnjuje z dejanskimi potrebami sodišča.
4. Občinske skupščine morajo zagotoviti takoj najnujnejše
pogoje za delo sodišč združenega dela ter do konca leta 1975
zagotoviti primerne prostorske in druge minimalne pogoje za
normalno delo teh sodišč.
5. Nadaljevati je treba z evidentiranjem možnih kandidatov za poklicne in nepoklicne sodnike zaradi pokritja potreb glede na event. razširitev obsega dela in zaradi izboljšanja stiruikture zlasti nepoklicnih sodnikov.
6. Sodišča združenega dela in skupščine družbeno-političniih skupnosti naj čimprej uredijo vsaj začasno sistemizacijo
delovnih mest strokovnih in administrativno-tehničnih delavcev.
7. Skupščine družbenopolitičnih sikupnosti naj z družbenim
dogovorom uredijo nagrajevanje sodnikov sodišč združenega
dela, M nimajo lastnosti delavca v združenem delu v sodišču.
8. Samoupravne interesne skupnosti na področjih družbenih dejavnosti naj proučijo možnosti in pogoje za ustanovitev posebnih sodišč združenega dela in pričnejo s pripravami za ustanovitev teh sodišč.
9. Pri zakonskem urejanju samoupravnih interesnih sikupnosti na področju materialne proizvodnje je treba posebej
oceniti potrebe in možnosti za ustanovitev posebnih sodišč
združenega dela na teh področjih.
Poročilo o izvajanju sklepov in
priporočil za reševanje problematike
zaposlovanja naših delavcev v tujini
Skupščina SR Slovenije je
obseg in problematiko zaposlovanja naših delavcev v tujini zadnjič obravnavala 27.
11. 1973. Ugotovila je, da še
vedno nismo dosegli takšne
stopnje družbenoekonomskega razvoja, da bi lahko učinkoviteje vplivali na zmanjševanje odhoda naših delavcev
na delo v tujino in na njihovo hitrejše vračanje. Ugotovila je tudi, da šo notranji
vzroki odhajanja delavcev iz
SB Slovenije na delo v tujino v manjši meri in samo
v nekaterih manj razvitih in
manj razvitih obmejnih pod-

ročjih v tem, da niso dane
možnosti za zaposlitev doma, v večji pa v razlikah v
osebnih dohodkih med dohodki doma in mezdami v
imigracijskih državah, v pomanjkanju stanovanj, v nezadostnih možnostih strokovnega uveljavljanja delavcev
ipd., zunanji pa v povpraševanju razvitih zahodnoevropskih držav po tujih delavcih.
Skupščina SB Slovenije je
ob tej priložnosti opredelila
stališče, da mora Biti zaposlovanje naših delavcev v tujini in njihovo vračanje, se-

stavni del politike zaposlovanja in zaposlenosti doma
in s sklepi in priporočili zavezala vse dejavnike, še posebej organizacije združenega dela in občine, da si morajo prizadevati, da bo zaposlovanje naših delavcev v
tujini zadržalo začasen značaj in da se bodo bolj učinkovito odpravljali vzroki, zaradi katerih delavci odhajajo
v tujino in zagotavljali pogoji za njihovo vračanje.
Pri opredeljevanju teh nalog je Skupščina SB Slovenije izhajala tudi iz sklepov
predsedstva ZKJ in predsedstva SFRJ o problematiki zaposlovanja naših delavcev v
tujini, z dne 5. 2. 1973.
V preteklem letu se je
močno zmanjšalo število delavcev, ki so iz SB Slovenije
odšli na delo v tujino v pri':
mer javi s prejšnjimi leti.
Število tistih, ki so se vrnili,
je sicer nekaj večje, vendar
še vedno zelo majhno. Položaj naših delavcev v tujini
se je v zadnjih nekaj letih
zelo poslabšal, zlasti v preteklem letu, zaradi gospodarskih razmer v imigracijskih
državah.
V letu 1974 je iz SB Slovenije na delo v tujino odšlo preko službe za zaposlovanje in mimo nje, vsega
skupaj le še okoli 1.500 delavcev. Največ jih je odšlo
iz občine Murska Sobota,
Lendave in Gornje Badgone
in so to občine, iz katerih,
v poprečju na skupno število prebivalcev, odhaja na delo v tujino še vedno največje število delavcev.
Na tako močno zmanjševanje odhoda delavcev iz SR
Slovenije na delo v tujino
je vplivalo več dejavnikov:
od notranjih: povečane možnosti zaposlovanja doma;
sproščati so se začele — čeprav rahlo — možnosti za
mobilnost delavcev; boljša
informiranost delavcev o
možnostih zaposlitve doma
in se je več iskalcev prve zaposlitve raje zaposlilo doma;
zmanjšale so se razlike v
življenjskih stroških, med
stroški doma in v tujini, ki
pri nas nedvomno igrajo pomembno vlogo pri odločanju
delavcev, ali oditi v tujino
ali ne ipd. Od zunanjih vzrokov pa strukturalni problemi v gospodarstvih zahodnoevropskih in drugih imigracijskih držav, ki so v nekaterih državah, zlasti v ZR
Nemčiji, narekovali sprejem
ukrepov o prepovedi zaposlovanja novih tujih delavcev

in ukrepov o omejevanju števila tujih delavcev na 12, oz.
6 odstotkov skupnega števila
prebivalcev v posameznih pokrajinah in mestih.
Najnovejše informacije kažejo, da se gospodarski položaj v zahodnoevropskih imigracijskih državah zboljšuje,
da se zmanjšuje stopnja inflacije, da se zmanjšuje deficit v plačilni bilanci itd.,
da je brezposelnost zaustavljena in da se je začelo
zmanjševati čtevilo brezposelnih, da je začelo upadati
število delavcev, ki delajo
skrajšani delovni čas in da
je začelo rasti število prostih delovnih mest. Na podlagi takšnih pozitivnih gibanj, do katerih je prišlo v
marcu in aprilu letošnjega
leta, se ocenjuje, da ne bo
prišlo do odpuščanja večjega
števila tujih delavcev.
Čeprav smo pričakovali, da
bo zaradi nastalih gospodarskih razmer v imigracijskih
državah ostalo brez dela in
se v letu 1974 vrnilo v domovino večje število naših
delavcev, v primerjavi s številom delavcev, ki so se vrnili v letih 1971'—1973, ugotavljamo, da v tem obdobju
ni prišlo do bistvenih sprememb in da se je v SR Slovenijo vrnilo samo okoli 1.400
delavcev, ki so delali pri tujih delodajalcih.
V sklepih in priporočilih
so še posebej opredeljene naloge, katerih izvajanje naj bi
odpravljalo vzroke odhajanja
delavcev na delo v tujino
in zagotovilo njihovo vračanje. To naj bi se doseglo
zlasti: z usmerjanjem in stimuliranjem lociranja industrijskih obratov v območja
od koder delavci pretežno
odhajajo na delo v tujino
(Pomurje); z vplivanjem na
proces deagrarizacije, da bo
le-ta potekal v skladu z družbenoekonomskim razvojem
kmetijstva; z enotnejšim in
trajnejšim sistemom davčnih
olajšav za kmete; z ustreznejšim reševanjem zadev, ki
se nanašajo na izdajanje
gradbenih in obrtnih dovoljenj; z zagotavljanjem večjih možnosti za šolanje mladih ljudi, ki želijo ostati na
kmetijah in z njihovim štipendiranjem; z večjim odpiranjem možnosti za združevanje družbenih in delavčevih sredstev z namenom, da
se zagotovijo večje možnosti
za zaposlitev, zlasti v manj
razvitih in manj razvitih obmejnih območjih ipd.
Ocenjuje se, da je bila r
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preteklem letu v manj razvitih in v manj razvitih obmejnih območjih, rast družbenega proizvoda hitrejša od
rasti drugih območij SR Slovenije. Hitrejše je rasla tudi
stopnja
zaposlenosti.
Takšna gibanja družbenega
proizvoda in zaposlenosti so
rezultat naraščajočega zanimanja združenega dela in poslovnih bank za investicije v
manj razvitih in manj razvitih obmejnih območjih.
V preteklem letu so se nadaljevala tudi prizadevanja
družbenopolitičnih in ekonomskih dejavnikov za razvijanje takšnih odnosov v
kmetijstvu, ki lahko posredno ali neposredno vplivajo
na povečanje obsega in produktivnosti kmetijske proizvodnje, ki je edina realna
osnova za povečanje dohodkovne stopnje zaposlenih v
kmetijstvu. K temu je treba
prišteti prizadevanja za izobraževanje večjega števila
mladih ljudi, ki želijo ostati
na kmetijah. Z urejanjem položaja osebnega dela, z nekoliko spodbudnejšimi davčnimi predpisi in uvajanjem
davčnih olajšav, je povečano
tudi zanimanje delovnih ljudi in občanov za širjenje
obrti in za ustanavljanje novih obrtnih delavnic.
Z dosedanjimi učinki naših
prizadevanj pa seveda ne moremo biti zadovoljni ob dejstvu, da so na močno zmanjševanje odhajanja naših delavcev na delo v tujino v
večji meri vplivali zunanji,
v manjši pa notranji dejavniki in dejstvu, da glede vračanja naših delavcev, vsaj
zaenkrat
nismo
dosegli
omembe vrednih učinkov.
Na podlagi razpoložljivih
podatkov, domačih in tujih,
ocenjujemo, da je bilo decembra 1974 iz SR Slovenije
na delu v tujini vsega skupaj okoli 78.000 delavcev, in
to največ v ZR Nemčiji (otkoli 47.000), v Avstriji (okoli
13.000)) v Švici (okoli 3.000).
Posebna kategorija delaivcev,
ki se zaposlujejo v tujini, so
dninarji — prebivalci iz nekaterih manj razvitih obmejnih območij, ki se zaposlujejo v Avstriji in Italiji. To
so prebivalci, v glavnem iz
Pomurja, ki so že v preteklosti iskali zaslužek v tujini,
zaradi njihove prostorske odmaknjenosti iz občinskih središč, s tem pa tudi možnosti zaposlitve, bližine meje
in možnosti priložnostnega
zaposlovanja v tujini, ki
omogoča tudi delo doma (obdelovanje kmetij). Položaj te
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kategorije naših delavcev, ki
šteje nekaj čez 2.500 oseb je
najslabši, saj v večini primerov niso zdravstveno zavarovani in nosijo stroške
zdravljenja zase in družinskih članov sami, ali pa
skupnost zdravstvenega zavarovanja. Prav tako ne uživajo nobene pravne in socialne zaščite.
V preteklem 1974. letu je
močno upadel obseg del, ki
jih v tujini izvajajo naše organizacije združenega dela. V
decembru 1973 je bilo s svojimi organizacijami združenega dela iz SR Slovenije na
delu v tujini 3.361 delavcev,
v decembru 1974 pa le še
2.436. Položaj teh delavcev,
kar zadeva njihove delovne
in življenjske pogoje, se je
v preteklem obdobju še naprej izboljševal. Vendar pa
ugotavljamo, da naše organizacije združenega dela v
večini primerov, še vedno
prevzemajo dela kot subkontrahenti in to pretežno
fizična dela.
Položaj tujih delavcev, med
njimi tudi jugoslovanskih, v
imigracijskih državah, kot
posledica nastalih jugoslovanskih razmer in nove politike
teh držav do tujih delavcev,
je v preteklem letu zelo poslabšan. Pravno so izenačeni
z domačimi in njim enakimi
delavci, samo dokler so zaposleni. Ce pa ostanejo brezposelni, se najdejo v neenakopravnem položaju.
Poslabšan položaj naših delavcev v tujini je v preteklem letu še posebej narekoval: povečano informativno
dejavnost med našimi delavci; povečano pomoč pri njihovem samoorganiziranju v
društvih, klubih in sekcijah;
povečano pomoč glede dopolnilnega šolanja otrok ipd.
Vse z namenom, da se zagotovi čimhitrejši stik teh naših državljanov z domovino
in da se doseže čim višjo
stopnjo pripadnosti in navezanosti do socialistične skupnosti Slovenije in Jugoslavije. Na vseh teh področjih
dela so doseženi določeni
uspehi, vendar tudi z njimi
ne moremo biti zadovoljni,
zlasti ne z informativno dejavnostjo in bo potrebno zagotoviti še večjo aktivnost,
več in boljših kadrov in seveda tudi več finančnih sredstev, ki so večni problem.
V SR Sloveniji smo v preteklem letu dosegli zadovoljivo raven usklajevanja in
usmerjanja te dejavnosti. Celotno dejavnost usklajuje in

usmerja koordinacijski odbor za vprašanja naših delavcev v tujini pri RK SZDL,
dejavnost strokovnih služb
pa komisija za vprašanja zaposlovanja naših delavcev v
tujini pri Republiškem sekretariatu za delo.
Dejavniki, ki se v SR Sloveniji ukvarjajo s problematiko, ki je v zvezi z zapo-

slovanjem naših delavcev v
tujini ocenjujejo, da razmere na tem področju ne zahtevajo spreminjanja in dopolnjevanja sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije z dne 27. 11. 1973, pač
pa večjo učinkovitost vseh
dejavnikov, v njihovem izvajanju, zlasti pa združenega
dela in občin.

Informacija o gibanju zaposlenosti in brezposelnosti
v SR Sloveniji v prvem trimesečju 1975
(pripravil jo je Republiški zavod za zaposlovanje)
Povprečna zaposlenost v letošnjem prvem tromasečju, ki
znaša 682.872 oseb, je za 36.066 oziroma 5,6 % večja od lanske
v istem tromesečju. Čeprav je bilo na podlagi dvomesečnega
razvoja zaposlovanja možno pričakovati umirjenejšo rast, se
je po preteku trimesečnega obdobja pokazalo, da je le-ta
hitrejša od enake v lanskem letu, ko se je gibala na povprečnem nivoju 4,2%. Zaradi tega je povprečna zaposlenost v
obdobju januar—marec 1975 že doslej za 20.345 oseb oziroma
3.1 % večja od lanskoletne povprečne zaposlenosti. Predvideva se, da bo v naslednjih mesecih, nasprotno kot lani, naraščala zaposlenost počasneje, vendar ni pričakovati, da bo
stopnja rasti v povprečju nižja od 4 %. V tem primeru bi se
namreč morala zaposlenost v preostalih devetih mesecih letošnjega leta povečati samo za manj kot 6.000 oseb, kar pa
je glede na ugotovljeno (nespremenjeno) visoko ponudbo
dela oziroma potrebe po 'kadrih v letu 1975 realno gledano
zelo težko pričakovati.
Iz priložene tabele je razvidno, da je bil v prvem tromesečju med vsemi področji dejavnosti relativno največji
porast zaposlenosti 9,6 % zaznamovan v gradbeništvu, kar je
mogoče obrazložita z zgodnejšim pričetkom gradbene sezone.
Nad nivojem slovenskega povprečka se gibljeta še področji
stanovanjsko komunalne dejavnosti (6,2 %) in industrije
(6%), ki je na prvem mestu po porastu absolutnega števila
zaposlenosti (17.576 oseb). Med posameznimi industrijskimi
panogami izstopajo po visoki stopnji rasti - zlasti živilska
(1:113%), kemična (111,2%), industrija gumija (111%), premogovništvo (109,8%) in elektroindustrija (109,2%).
Pozitiven premik v gjibamju zaposlenosti pomeni dejstvo,
da je le-ta letos naraščala hitreje v gospodarstvu (6,6 %) kot
v družbenih dejavnostih (5,5 %), ki so ostale približno na
lamsiki stopnji rasti.
če razen navedenega upoštevamo še, da se je število zaposlenih v SR Sloveniji od decembra preteklega do marca letošnjega leta povečalo od 679.090 na 686.867 oziroma za 1,1 %,
potem na podlagi rezultatov prvega tromesečja lahko dokaj
utemeljeno sklepamo, da se bo stopnja rasti zaposlenosti, kot
že zgoraj omenjeno, letos gibala predvidoma na nivoju
okoli 4 %.
Gibanje brezposelnosti v obdobju januar—marec nam kaže,
da smo zaradi nizkega števila registriranih iskalcev zaposlitve prišli v situacijo, ko ne bo več mogoče pričakovati
nadaljnjega skokovitega upadanja brezposelnosti. Kljub močnemu naraščanju zaposlenosti je saldo letošnjih mesečnih
porastov in padcev brezposelnosti pozitiven (178 oseb), kar
pomeni, da je brezposelnost od začetka leta do konca marca
narasla za 178 oseb, medtem ko se je lani v istem času znižala
za 1.075 oseb. Poglavitni razlogi za tako gibanje so poleg
nizke brezposelnosti tudi slaba spoilna (59,0 % žensk) in poklicna struktura brezposelnih (82,8 % priučenih in nepriučenih), precejšnje število težje zapomljivih, slaba mobilnost
iskalcev zaposlitve, močno zmanjšanje zaposlovanja v tujini
(na koncu februarja je bilo 610 iskalcev, ki so se želeli zaposliti izključno v tujini) ipd. Tako smo imeli na koncu marca
9:820 registriranih iskalcev zaposlitve, kar je le za 117 ali
1.2 % manj od stanja v lanskem marcu, v naslednjih mesecih
pa se bo števtiilo brezposelnih še nadalje zmanjšalo.

Predlog sklepov in priporočil za
reševanje problematike na področju
zaposlovanja v SR Sloveniji (ESA 216)
Gibanja na področju zaposlovanja v SR Sloveniji v letu 1974
ohranjajo značilnosti obdobja zadnjih petih let: dosežena je
visoka stopnja zaposlenosti delovno sposobnega prebivalstva
in zaposlujejo se delavci iz drugih socialističnih republik in
pokrajin. Ob tem pa se ne uresničujejo nekateri temeljni cilji
družbenoekonomskega razvoja: rast zaposlenosti se giblje
znatno nad planirano; obstoje znatna neskladja med strokovnostjo, kakršna izhaja iz potreb združenega dela in letnim
prilivom kadrov; obstoji pomanjkanje razvojnih programov
in ustreznih sistemizacij delovnih mest in od tod tudi pomanjkanje dolgoročnejšega načrtovanja potreb po novih delavcih; premajhna in neustrezna je prostorska in poklicna
mobilnost delavcev in nezadovoljivo je vračanje delavcev iz
dela v tujini.
Zaposlovanje ni dovolj vključeno v načrtovanje, programiranje in izvajanje družbenoekonomskega razvoja, zaradi česar
se na razvitejših območjih še bolj zaostrujejo problemi pomanjkanja delavcev in družbenega standarda, na drugih, zlasti kmetijskih in obmejnih območjih, pa problemi pretiranega izseljevanja, kar otežuje tudi uresničevanje ciljev razvoja
kmetijstva in splošnega ljudskega odpora.
Povečanje obsega proizvodnje se v preveliki meri dosega z
dodatnim zaposlovanjem, premalo pa z uvajanjem modernejše tehnologije, zboljševanjem organizacije dela in z racionalnejšo izkoriščanjem delovnega časa zaposlenih. Proces izboljševanja tehnologije, organizacije dela in kvalifikacijske
strukture zaposlenih je prepočasen, kar vpliva na nizko rast
produktivnosti dela.
Sprejeti družbeni dogovor o nalogah pri oblikovanju m izvajanju kadrovske politike v SR Sloveniji (Ur. list SRS št. 27359/74) se v celoti še ne uresničuje, kar je tudi vzrok premajhne družbene učinkovitosti na področju zaposlovanja.
Z namenom, da bi se učinkoviteje in hitreje reševala problematika na področju zaposlovanja in da bi se takoj lotili uresničevanja nalog s tega področja, opredeljenih v resoluciji
o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1975, kot izhajajo iz globalnih okvirov in možnosti razvoja SR Slovenije v letih 1976-1980 in iz
temeljev skupne politike dolgoročnega razvoja SFR Jugoslavije do leta 1985, je Skupščina SR Slovenije sprejela naslednje:
I.
SKLEP
1. Republiški sekretariat za delo:
— sodeluje z zvezo skupnosti za zaposlovanje v pripravah za
izdelavo medrepubliškega družbenega dogovora o aktivni politiki zaposlovanja, s katerim naj bi se spodbujali in uravnavali takšni tokovi zaposlovanja, ki bodo prispevali k uresničevanju temeljnih ciljev družbenoekonomskega razvoja in zagotovili potrebam prilagojeno mobilnost delavcev ter pomagali razreševati tudi problematiko vključevanja delovnih potencialov;
— zagotovi, da bo inšpekcija dela v svoje preglede vključila
tudi nadzor nad življenjskimi razmerami, v kakršnih živijo
delavci, ki vplivajo na njihovo delo na delovnih mestih;
— v sodelovanju z zvezo skupnosti za zaposlovanje, zvezo
skupnosti zdravstvenega varstva in skupnostjo pokojninskega
in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji ter pristojnimi občinskimi skupščinami do julija 1976 prouči problem zaposlovanja dninarjev v Avstriji in Italiji z vseh vidikov in predlaga ustrezne ukrepe za rešitev tega problema;
— skupaj z zvezo skupnosti za zaposlovanje stalno in sistematično spremlja in analizira pojave na tržiščih dela v imigracijskih državah.
2. Republiški sekretariat za finance ugotovi in oceni dejanski
obseg in učinek davčnih in drugih olajšav temeljnim organizacijam združenega dela in drugih, ki vlagajo sredstva na

manj razvita Mi manj raovita obmejna območja in o tem poroča Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije do konca leta
1975.
3. Zavod za družbeno planiranje SR Slovenije do konca leta
1975 izdela metodologijo za načrtovanje kadrov v skladu z
družbenim dogovorom o nalogah pri oblikovanju in izvajanju
kadrovske politike v SR Sloveniji, pri čemer zlasti zagotovi
koordinacijo raziskovalnega dela na tem področju.
4. Zavod SR Slovenije za šolstvo z drugimi odgovornimi dejavniki vnese v programe vzgoje in izobraževanja pedagoških
delavcev tudi temeljna znanja s področja poklicnega usmerjanja in informiranja.
II.
PRIPOROČILA
1. Občine tar temefljne in diruge organizacije združenega dela
naj:
— pri sprejemanju in uresničevanju načrtov njihovega družbeno ekonomskega razvoja ter razvojnih in investicijskih programov zagotovijo, da se bo stopnja rasti zaposlenosti približevala mejam naravnega prirastka in ostalih virov priliva
delavcev v zaposlitev, vendar tako, da se bo skupna rast zaposlenosti gibala v okvirih, opredeljenih v načrtih družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije, pri čemer naj razvijajo
tiste projekte in investicije, ki zagotavljajo intenzivnejšo rast
produktivnosti dela ob razmeroma manjšem zaposlovanju novtiih delavcev;
— pri izvajanju vsakoletnih resolucij o družbenoekonomskem
razvoju SR Slovenije z ustrezno politiko zaposlovanja in konkretnimi ukrepi zagotovijo, da bo v mainj razvitih in manj
razvitih obmejnih območjih SR Slovenje zaposlovanje relativno večje, v drugih območjih pa relativno nižje od predvidevanj resolucije; pri tem naj tesno sodelujejo s skupnostmi
za zaposlovanje;
— pri oblikovanju in izvajanju politike zaposlovanja upoštevajo politiko urbanizacije v smislu policentričnega razvoja
v SR Sloveniji in smernice dolgoročnega razvoja kmetijstva.
Skrbijo naj za uvajanje sodobne kmetijske mehanizacije, donosen in za trg pomemben izbor pridelkov; za uvajanje sodobnih agrotehničnih postopkov in pripomočkov ter za razvoj
kmetijskih skupnosti; s temi ukrepi in z intenzivnejšim razvijanjem nekmetijskih gospodarskih dejavnosti v kmetijskih območjih je potrebno povečati produktivnost dela in rast dohodka prebivalstva ter tako zavreti izseljevanje prebivalstva
iz teh območij;
— vključujejo v svoje razvojne načrte osnove in postavke,
ki bodo vplivale na racionalno zaposlovanje, razvoj kadrov,
izobraževanje, reševanje stanovanjskih vprašanj, zdravstveno
in socialno varstvo.
2. Občina naj v okviru programiranja družbenoekonomskega
razvoja svojega območja oziroma regije, kateri pripadajo, z
upoštevanjem predpisov o osebnem delu s sredstvi v lasti
občanov, ustvarjajo boljše pogoje z zaposlitev delavcev na
teh območjih in pogoje, ki bodo spodbudno vplivali na vračanje delavcev iz tujine na delo v domovino.
3. Temeljne in druge organizacije združenega dela in sindikati
naj s samoupravnimi sporazumi o pridobivanju in razporejanju dohodka in delitvi sredstev za osebne dohodke zagotovijo
takšno politiko nagrajevanja, ki bo spodbujal storilnost in zaposlovanje v skladu z dejanskimi potrebami ter z doseženo
stopnjo tehnologije in organizacije dela.
4. Temeljne in druge organizacije združenega dela naj:
— pri programiranju svojega razvoja tako planirajo rast storilnosti dela, da bo mogoče razpoznati, koliki delež te rasti
odpada na sodobno opremljenost in organizacijo dela, koliki
delež na izboljšano izobrazbeno strukturo zaposlenih, koliki
delež pa na zaposlitev novih delavcev;
— se pri programiranju razvoja, pri investicijskih odločitvah
opredeljujejo za boljšo opremljenost delovnih mest, za modernizacijo tehnologije in za avtomatizacijo proizvodnih postopkov; na manj razvitih in manj razvitih obmejnih območjih,
zlasti v Pomurju, pa upoštevajo tudi nujno večjo stopnjo rasti
zaposlenosti;

— v sodelovanju in s pomočjo skupnosti za zaposlovanje ter
sindikatov, na načelih vzajemnosti in solidarnosti, v okviru
posameznih reprodukcijskih kompleksov, ki so medsebojno
tesno povezani glede na intenziteto dohodkovnih odnosov, sklenejo samoupravne sporazume o združevanju sredstev za zaposlovanje, prekvalifikacijo in uresničevanje drugih pridobljenih
pravic za primere, če njihovo delo v organizacijah združenega
dela ni več potrebno ali če organizacija v njeni sestavi neha
delati;
— se zaradi zboljševanja strokovne usposobljenosti delavcev
na podlagi sedanjih in bodočih potreb po kadrih v ^okviru
ustreznih samoupravnih skupnosti opredeljujejo za tafcššio politiko in programe, ki bodo vodili k povečanju obsega in kvalitete rednega izobraževanja, izobraževanja in usposabljanja
ob delu ter dopolnilnega izobraževanja;
— pri zaposlovanju delavcev, ki se vračajo iz tujine, upoštevajo interes družbe za njihovo vrnitev.
5. Zveza sindikatov Slovenije, Zveza skupnosti za zaposlovanje, Gospodarska zbornica Slovenije in Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije naj do konca leta 1975 dosežejo družbeni dogovor o minimalnih standardih za življenjske in kulturne pogoje pri zaposlovanju delavcev.
6. Skupnost za zaposlovanje in zveza teh skupnosti naj:
— zagotovijo, da se do konca leta 1975 izdela analiza
slovenskega delovnega potenciala za obdobje od leta 1976/1986
za Slovenijo kot celoto in za posamezne regije;
— v sodelovanju s skupnostjo za socialno varstvo Slovenije
zagotovijo, da bodo v družbenih načrtih občin določene osnove
politike zaposlenosti in zaposlovanja v skladu z določbami 2.
in 3. člena zakona o zaposlovanju in o zavarovanju za primer
brezposelnosti (Uradni list SRS, št. 18/74);
— izdelajo akcijski program z ustreznimi postopki in metodološkimi pripomočki za učinkovito izpolnjevanje nalog zlasti iz
15. in 24. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer nezaposlenosti; strokovna služba zveze skupnosti za zaposlovanje je dolžna trimesečno analizirati izpolnjevanje posameznih nalog iz tega programa ter poročati pristojnim organom o pojavih in problemih, značilnostih za zaposlenost in
zaposlovanje, kot jih ugotovijo skupnosti pri izpolnjevanju tega
programa;
— v sodelovanju z drugimi samoupravnimi skupnostmi in z
ustreznimi strokovnimi institucijami proučijo možnosti za
uvedbo informativno dokumentacijske službe na področju zaposlovanja z namenom, da se vsem nosilcem kadrovsko razvojne polnitike zagotovijo neobhodni podatki za njeno oblikovanje in izvajanje.
7. Zveza skupnosti za zaposlovanje naj:
— v sodelovanju z drugimi dejavniki, ki jih zavezuje družbeni
dogovor o nalogah pri oblikovanju in izvajanju kadrovske
politike v SR Sloveniji, opravi vse metodološke in organizacijske priprave za izdelavo nomenklature poklicev in profilov poklicev in pristopi k izdelavi tako, da bo ta v letu 1975 končana
za pretežni del gospodarstva in začeta za družbene dejavnosti;
— v sodelovanju z republiškim sekretariatom za delo poskrbi
za proučitev medsebojnih vplivov med rastjo zaposlenosti in
rastjo produktivnosti dela ter do konca leta 1975 predlaga
ukrepe za takšno zaposlovanje, ki zagotavlja večjo produktivnost dela.
8. Izobraževalna skupnost Slovenije naj v sodelovanju z republiškim komitejem za vzgojo in izobraževanje, zavodom SR
Slovenije za šolstvo, republiškim sekretariatom za delo, gospodarsko zbornico Slovenije, zvezo delavskih univerz Slovenije in združenjem izobraževalnih centrov in služb v organizacijah združenega dela čimprej izdela programe razvoja izobraževanja in usposabljanja delavcev ob delu, v skladu z reformo usmerjenega izobraževanja ter skrbi za bolj organizirano šolanje in izpopolnjevanje organizatorjev tega izobraževanja z namenom, da se izobrazbena struktura delavcev hitreje in ustrezneje prilagaja družbenim potrebam.
9. Gospodarska zbornica Slovenije, zveza izobraževalnih centrov in služb Slovenije, zveza skupnosti za zaposlovanje in re6

publiški sekretariat za delo naj vzpodbujajo razvoj kadrovskih
in izobraževalnih služb in izobraževalnih centrov v organizacijah združenega dela. V ta namen izdelajo poseben program.
10. Gospodarska zbornica Slovenije naj:
— da konkretne pobude in predloge, da bodo posamezne gospodarske panoge takoj začele postopek za sklenitev samoupravnih sporazumov o prioriteti razvojnih in družbenih programov z ozirom na zaposlovanje novih delavcev tako, da
bodo imele prednost pri zaposlovanju novih delavcev tiste panoge in tisti programi, ki uresničujejo prednostne naloge, ki
izhajajo iz osnovnih usmeritev srednjeročnih in dolgoročnih
načrtov razvoja in iz vsakokratnih resolucij o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter tako med drugim
zagotovijo, da ne bodo različni razvojni investicijski programi
temeljili na zaposlovanju istih delavcev;
— s svojimi pobudami in predlogi zagotovi, da bodo samoupravni sporazumi izdelani tudi na podlagi analize delovnega
potenciala, regionalnih bilanc ter tekočih podatkov skupnosti
za zaposlovanje o prostih delavcih in njihovi kvalifikacijski
ter poklicni strukturi;
— v sodelovanju s samoupravnimi skupnostmi in organizacijami, ki jih zavezuje družbeni dogovor o nalogah o oblikovanju in izvajanju kadrovske politke v SR Sloveniji, v prvem
polletju 1975 izvede postopek za uskladitev metodologije in
meril za izdelavo sistemizacije delovnih mest.
11. Poslovne banke naj bodo podpisnice v prejšnji točki navedenih samoupravnih sporazumov o prioriteti razvojnih in
družbenih programov posameznih panog. Pri odobravanju
kreditov za nove investicije in za razširitev in modernizacijo
obstoječih zmogljivosti pa naj poleg obvez, ki jih imajo , iz
družbenega dogovora o nalogah pri oblikovanju kadrovske politike v SR Sloveniji takrat ko gre za povečanje števila zaposlenih delavcev, naj upoštevajo tudi mnenje strokovnih služb
skupnosti za zaposlovanje o razpoložljivih delavcih.
12. Nekateri še vedno pereči problemi, ki so v zvezi z zaposlovanjem naših delavcev v tujini, zilasti v manj razvitih in
manj. razvitih obmejnih področjih Slovenije, utemeljujejo potrebo, da se v celoti ohranijo v veljavi sklepi in priporočila
za reševanje problematike zaposlovanja naših delavcev v tujini, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije (Uradni list
SRS, št. 42-347/73). Od teh sklepov in priporočil je treba učinkoviteje izvajati zlasti tiste, ki se nanašajo na odpravljanje
vzrokov, zaradi katerih naši delavci odhajajo na delo v tujino
in na zagotavljanje pogojev za njihovo vračanje. Te probleme
je treba obravnavati in reševati kot integralni del zaposlovanja
v SR Sloveniji.
13. Nosilci samoupravnega planiranja na vseh ravneh naj pri
oblikovanju planov in programov, samoupravnih sporazumov
in družbenih dogovorov ter družbenih planov in programov,
upoštevajo te sklepe in priporočila.
O izvajanju teh sklepov in priporočil naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije poroča enkrat na leto Skupščini SR Slovenije.
Energetska bilanca SR Slovenije za
I. 1975 in Informacija o izvajanju
izgradnje objektov elektroenergetike
in premogovništva ter ostalih
energetskih objektov (ESA 281}
Energetska bilanca Slovenije za leto 1975 daje zaokroženo' sliko fizičnega obsega
proizvodnje, nabave, transformacije in porabe vseh primarnih virov energije in kot
taka daje oziroma omogoča

spremljanje energetske porabe tako po obsegu kot tudi
po notranji strukturi. Letošnja bilanca je še vedno podvržena gibanjem porabe pred
nastopom energetske krize in
se zato v porabi energije še

vedno povečuje delež tekočih goriv, kar pomeni, da se
proces prestrukturiranja šele začenja. V bodoče si je
treba z dolgoročnimi pogodbami, upoštevajoč energetsko
bilanco, zagotoviti manjkajoče vire primarne oziroma
transformirane energije, da
se s tem zagotovi možnost.
trajnejše usmeritve porabe.
Ugotavlja se, da je elektroenergetska bilanca izredno napeta in bo daljši, izpad
večjega agregata nujno povzročil redukcijo električne
energije ter je zato potrebno budno spremljati stanje
na vseh področjih, zlasti pa
na elektroenergetskem in v
primeru potrebe pravočasho
ukrepati.
Zaradi splošnega pomanjkanja energetskih virov, zlasti pa električne energije, je
trenutno najvažnejša naloga
racionalnost porabe vseh
energetskih virov, ne da bi
pri tem negativno vplivali na
gospodarsko rast oziroma povečanje deficita plačilne bilance. Za racionalizacijo porabe energije je treba poleg
ostalega upoštevati naslednje:
skrajšanje trajanja praznih
tekov v procesu proizvodnje
ter pri uporabi posameznih
naprav, zamenjava dosedanjih neracionalnih porabnikov energije, izpopolnjevanje
tehnoloških postopkov, lokacije objektov na mestih, kjer
je možno večstopenjsko izkoriščanje pare, vode in drugih
vrst energije in povečana toplotna izolacija bivalnih prostorov.
Zaradi zgoraj opisanega
stanja na področju energetike je zlasti zaskrbljujoče
dejstvo, da prihaja pri izgradnji
elektroenergetskih
objektov, ki bi morali biti
dokončani v letih 1975, 1976
in 1977, do premaknitve ro-

kov, to je zamud in to tudi
iz vzrokov, ki niso opravičljivi.
S tem pa lahko postane
vprašljivo uresničenje srednjeročnega programa gospodarskega in družbenega razvoja Slovenije, ki temelji na
sprejetih terminskih planih
izgradnje zmogljivosti elektrogospodarstva in je zato
nujno sprejeti ukrepe, s katerimi se bo pospešilo delo
na pripravah in izgradnji, saj
gre za projeikte odločilnega
značaja za nadaljnji gospodarski razvoj. Zato je potrebno nemudoma intenzivirati delo ISE, saj le-ta kreira celotno elektroenergetsko
politiko v okviru sprejetih
družbenih načrtov, prav tako
pa v elektrogospodarstvu
vzpostaviti tisto stopnjo organiziranosti, kakršno mu nalagajo zakon in samoupravni
sporazum o ustanovitvi sestavljene organizacije elektrogospodarstva, da se tako
zagotovi enoten in strokoven
nastop na vseh predvidenih
področjih, med drugim tudi
na področju izgradnje investicijskih objeiktov.
Prav tako je v današnji situaciji za uspešno reševanje
vseh teh problemov s področja energetike nujno, da
vse SIS s področja energetike in komunalnega ter vodnega gospodarstva vzpostavijo konkretne oblike medsebojnega sodelovanja in povezovanja, zlasti kadar gre za
vprašanja izvajanja energetske politike. S tem v zvezi
pa naj se tudi vsi republiški
upravni organi v okviru svojih pristojnosti in možnosti
čim intenzivneje vključijo v
reševanje nastalih problemov, da se tako zagotovi v
kar največji meri pokrivanje
sedanjih in bodočih potreb
po energetskih virih.

Predlog odloka o pooblastitvi
Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije, da sklene družbeni dogovor
o skupnem financiranju gospodarskih
dejavnosti posebnega družbenega
pomena na Kraškem gozdnogospodarskem območju (ESA 279)
Zaradi pomena, ki ga imajo gozdovi na Kraškem gozdnogospodarskem območju za
SR Slovenijo in občine na
Krasu ter za delovne ljudi in
občane v Sloveniji in kraških občinah, sklenejo v skla-

du z zakonom o gozdovih Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo kraškega
goznogospodarskega območja, zavod za pogozdovanje in
melioracijo Krasa v Sežani,
Izvršni sveti skupščin občin

Sežana, Postojna, Ilirska Bistrica, Ajdovščina, Nova Gorica, Koper, Izola in Piran
ter Izvršni svet Skupščine
SRS »Družbeni dogovor o
skupnem financiranju gozdarskih . dejavnosti posebnega
družbenega pomena na Kraškem gozdnogospodarskem območju«. Za gozdarske dejavnosti posebnega družbenega
pomena na tem območju šteje varstvo gozdov pred požari" ter obnova, gojenje in
vzdrževanje gozdov. Udeleženci dogovora se zavezujejo,
da bodo, z združenimi sredstvi zagotovili izvedbo petletnega delovnega programa
teh dejavnosti. Od potrebnih
sredstev bodo zagotovili: Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo Kraškega
gozdnogospodarskega, območ-

IZ

ja in Zavod za pogozdovar
nje in melioracijo Krasa v
Sežani 31 odstotkov, občine
Sežana, Postojna, Ilirska Bistrica, Ajdovščina, Nova Gorica, Koper, Izola in Piran
14 odstotkov in SR Slovenija
55 odstotkov sredstev. Ker
torej nastane na podlagi tega dogovora večletna obveznost za republiški proračun,
je Izvršni svet predlagal, naj
Skupščina SRS obravnava
družbeni dogovor ter sprejme odlok, s katerim pooblašča Izvršni svet, da ga podpiše.
Po planu gozdarskih del
posebnega družbenega pomena na tem območju bi bilo
treba za obdobje od leta
1976 do 1980 zagotoviti skupno 15 milijonov dinarjev.

DELA TELES

SKUPŠČINE
SR

SLOVENIJE

Stališča, mnenja in predlogi s skupne
seje nekaterih odborov Skupščine SRS
k oceni gospodarskih gibanj ter
skupne in splošne porabe v SR
Sloveniji v prvem trimesečju 1.1975
Odbori zbora združenega dela za družbenoekonomske odnose, za družbenoekonomski razvoj, za agrarno politiko in
za finance, odbori zbora občin za družbenoekonomske odnose
ih razvoj, za finance in za urbanizem, stanovanjsko-kornunalna
vprašanja in varstvo okolja ter odbor družbenopolitičnega
zbora za družbenoekonomske odnose so na skupni seji
28. maja 1975 obravnavali oceno gospodarskih gibanj ter skupne in, splošne porabe v SR Sloveniji v prvem trimesečju
leta 1975, ki jo je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni
svet.
Uvodoma je predstavnik Izvršnega sveta, razen podrobnejše obrazložitve temeljnih značilnosti predložene ocene
dopolnil nekatere kazalnike razvoja z novejšimi podatki, ki
kažejo na razvojne tendence zadnjega časa.
Na tej osnovi in na podlagi ugotovitev do katerih so
delegati — člani odborov prišli na svojih delovnih področjih
in v svojih delegatskih sredinah( temeljnih organizacijah
združenega dela, v krajevnih skupnostih in občinah, je bilo
v razpravi opozorjeno še na nekatera nova dejstva glede
uresničevanja resolucije o družbenoekonomski politiki in
razvoju SR Slovenije za letošnje leto.
Delegati so v načelu soglašali z mnenjem, da je na podlagi podatkov, k;i se na nekaterih področjih nanašajo le na
dva ali tri mesece, težko oblikovati dokončne ocene, vendar
so theniii, da je zelo potrebno že sedaj o tem organizirano
ln poglobljeno razpravljati in iskati najboljše možnosti za
premostitev nastalih težaiv. Pri tem je bilo posebej opozorjeno,
da predloženo gradivo, čeprav* se nanaša na krajše obdobje,
omogoča oceno o tem( ali se uresničujejo postavljena izhodišča družbenoekonomske politike razvoja SR Slovenije v
letu 1975 ali so se zaustavila oziroma preusmerila nekatera
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gibanja, M smo jih v preteteiosffl OBnačeivald isafc neugodna.
Ugotovljeno je bilo, da predloženo gradivo kljub pomanjkljivostim že sedaj daje nekatere nujne informacije o gospodarskih razmerah in da tudi nakazuje kje utegne priti do
večjih odstopanj od predvidenega razvoja. V razpravi so
delegati posebej poudarili, da je prav sedaj primeren čas
za široko raspravo v temeljnih delegacijah in konferencah,
delovnih organizacijah ter družbenopolitičnih skupnostih za
oblikovanje konkretnih ukrepov, ki naj se sprejmejo^ najpozneje do polletja, da bi lahiko dejansko in pravočasno
vplivali na izvajanje nalog, ki so postavljene z letošnjo resolucijo in ki so v skladu z dogovorjenimi cilji skupne politike
ekonomskega in socialnega razvoja SFR Jugoslavije v
letu 1975.
Na skupni seji odborov so bila gilede nekaterih bistvenih
vprašanj zavzeta naslednja stališča, mnenja in predlogi:
X.
1. Resolucija postavlja na prvo mesto nadaljnje utrjevanje
samoupravljanja kot družbenoekonomskega odnosa, ki je
najtesneje povezan z družbenim in še posebej z gospodarskim razvojem, ki je pogoj uspešnega obvladovanja odprtih
družbenih vprašanj. V sedanjem trenutku je ta naloga še
posebej pomembna, saj so slabosti in problemi današnjega
dne v mnogočem prav posledica slabosti v uveljavljanju
delovnih ljudi v temeljnih organizacijah združenega dela in
krajevnih skupnostih ter v ne dovolj uspešnem razvoju in
uveljavljanju družbenega in samoupravnega dogovarjanja in
sporazumevanja. Delegati menijo, da je potrebno nadalje
razvijati vse elemente samoupravnega odločanja, da bi pri
tem lažje premagovali odprte probleme in mobilizirali vse
sile uresničevanja začrtane politike ra.zvoja. Zato je potrebno
ocenjevati vse ukrepe, ki so v sedanjih razmerah nujni,
s stališča v kolikšni meri upoštevajo in angažirajo samoupravne institucije ter ustvarjajo pogoje za njihovo polno
uveljavitev.
2. Učinkovitost prihodnjega razvoja je prav fcako odvisna
od sprejema tistih konkretnih ukrepov, ki delovnega človeka
postavljajo v tak družbenoekonomski položaj, da z drugimi
delovnimi ljudmi v združenem delu odloča o pogojih medsebojne odvisnosti in odgovornosti za reševanje skupnih družbenih vprašanj. Doseči je treba, da se združeno delo v večji
meri vključi tudi na reševanju sistemskih vprašanj, zlasti
s področja planiranja, kreditno-monetarne politike, zunanjetrgovinskega in deviznega režima, razporejanja dohodka in
osebnih dohodkov, kajti le na ta način bo omogočeno, da bo
delovni človek kot proizvajalec in potrošnik zainteresiran
in sposoben za obvladovanje problemov nadaljnjega razvoja,
ki so začrtani z družbenim planom.
3. Predložena ocena in razprava sta v celoti potrdili, da
se, glede na podatke v prvih mesecih letošnjega leta, niso
spremenile bistvene značilnosti gospodarskega in družbenega
razvoja iz preteklega leta. To se zlasti nanaša na nadaljno
visoko rast industrijske proizvodnje, ki sicer zmanjšuje nekatere negativne razvojne trende, čeprav temelji še nadalje
na prevelikem povečanju zaposlenosti, na nadaljnje poslabšanje razmerja med izvozom in uvozom blaga ter na nadaljnjo
rast cen, zlasti cen na drobno.- Tako nadaljevanje dosedanjih
razvojnih tendenc in dinamike lahko ogrozi zastavljene naloge letošnje družbenoekonomske politike.
4. Usklajevanje nadaljnjega razvoja z nalogami sprejete
družbenoekonomske politike, zahteva po mnenju delegatov
dosledno in odgovorno izvajanje že sprejetih sklepov Skupščine SR Slovenije in sklepov družbenopolitičnih organizacij
kakor tudi dosledno uresničevanje sprejetih obveznosti, ki
izvirajo iz družbenhi dogovorov in samoupravnih sporazumov.
Pri tem je potrebno zlasti zaostriti odgovornost vseh nosilcev
družbenoekonomskega in političnega razvoja na vseh ravneh,
pa tudi odgovornost posameznikov za tosti del izvajanja
začrtane politike, ki odpade na njihova konkretna delovna
področja.
V skladu z zaostritvijo odgovornosti je potrebno zaostriti
tuidi spoštovanje zakonitosti s strani vseh nosilcev družbenoekonomskega in političnega razvoja. S tem bo poslovanje
Vseh organizacij združenega dela in drugih subjektov gospo8
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darjenja, državnih, samoupravnih in drugih organov dosledno
slonelo na zakonskih in samoupravnih aktih. Hkrati je bilo
sprejeto stališče, naj vsi tisti, ki kršijo zakonske in druge
samoupravne norme, materialno, moralno in kazensko odgovarjajo.
Za zagotovitev skladnega razvoja, ki smo ga začrtali
v resoluciji, morajo biti po mnenju delegatov, zaradi problemov na področju inflacije, s katerimi se nenehno srečujemo,
ocenjeni vsi ukrepi, ki so že ali bodo predloženi, predvsem
s stališča ali prispevajo k stabilnejšim gospodarskim gibanjem v SR Sloveniji in SFR Jugoslaviji ali ne. Ukrepi, ki
v danih razmerah ne bi prispevali k stabilizaciji, družbenoekonomsko in politično niso ustrezni niti niso sprejemljivi.
II.
5. Rast proizvodnje in produktivnosti dela, ki naraščata
hitreje od predvidevanj, je nedvomno šteti med pozitivna
gibanja. Razvojni trendi pa tudi opozarjajo, da utegnejo biti
ta gibanja negativna, če jih ne bi spravili v okvire realnih
možnosti. V tem smislu je pravilna ocena, da v tem trenutku
ni razlogov za zaskrbljenost, ker predvidevanja kažejo, da
se bodo ta gibanja uskladila s predvidevanji v resoluciji.
Usklajenost gibanj pa bo toliko večja, kolikor bodo vsi
dejavniki, zlasti na področju porabe, prispevali k uresničevanju predvidene razvojne politike. Ob hitri rasti proizvodnje
namreč že dedujejo nekateri dejavniki: rast zalog gotovih
izdelkov, zaostreni pogoji za najemanje potrošniških posojil,
porast cen proizvajalcev, ki se prenašajo v letošnje leto in
nadaljnja rast cen v trgovini na drobno, predvsem pa povečane težave pri izvozu in omejitve pri uvozu oziroma v oskrbi
s surovinami in reprodukcijskim materialom iz izvoza, ki
bodo vplivali k umirjanju gibanj do konca leta.
Zato je ocenjeno, da niso potrebni posebni ukrepi, ki
naj bi umirjali rast' proizvodnje, pač pa ukrepi, ki bodo
zagotavljali, da bo rast proizvodnje temeljila v večji meri
na kvalitetnih dejavnikih to večji usmeritvi na zunanja
tržišča.
6. Najbolj zaskrbljujoča so vsekakor gibanja v ekonomskih odnosih s tujino, še zlasti zato, ker smo povečani izvoz
načrtovali kot enega od najpomembnejših dejavnikov povpraševanja in rasti industrijske proizvodnje. Pri tem delegati
posebej opozarjajo, da so že pri snovanju zvezne resolucije
o osnovah skupne politike ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1975 opozarjali na vso zapletenost
povečanja izvoza in zadrževanja uvoza v predvidenih okvirih
ter na previdnost glede pričakovanega oživljanja konjunkture
na zahodu, do katere pa ni prišlo. Večina teh držav se namreč
zaradi recesije in lastnih težav še bolj zapira, s čimer se
še bolj otežkočajo naša prizadevanja za večji izvoz.
Razmere glede mednarodne menjave blaga so skrajno
zapletene in zahtevajo, razen ukrepov, ki so sprejeti v federaciji, takojšnje ukrepe v združenem delu in družbenopolitičnih skupnostih, ki bodo. prispevali k večji konkurenčnosti
gospodarstva na tujih tržiščih. Prav gotovo problemov zunanjetrgovinske bilance ni mogoče rešiti z enostranskimi ukrepi v smeri omejevanja uvoza, temveč predvsem s povečanjem
Izvoza. Pretirane restrikcije pri uvozu imajo sicer kratkoročno
nekatere pozitivne učinke, dolgoročno pa bi lahko negativno
vplivale na rast proizvodnje in s tem tudi na rast izvoza
in mednarodne menjave na sploh.
7. Investicijska dejavnost je bila v prvih mesecih zeio
intenzivna. Čeprav so nepokrite visoke investicije vir nestabilnosti in nelikvidnosti, visoka investicijska aktivnost sama
po sebi ni negativna. Nasprotno v tem letu postaja ob pojemajočem izvozu in ob zmanjšanju domače porabe eden pomembnejših dejavnikov proizvodnje. Glede na stanje in
ukrepe na tem področju lahiko v naslednjih mesecih pričakujemo tudi umirjanje stopnje rasta investicij.
Delež plačil za gospodarske investicije v osnovna sredstva
v družbenem proizvodu se je povečal, kar je skladno s cilji
začrtane ekonomske politike. Vprašanje je le, če so investicijska vlaganja taka, da zagotavljajo razvoj prioritetnih panog
v skladu z dogovorjeno politiko in ali imajo ustrezn vpliv na
prestrukturiranje gospodarstva. Pozitivno gibanje na področju
investicij pa nam lahko ogrozi pojav nepokritih investicij,

ki je predvsem posledica visoke stopiije inflacije na eni
strani ter počasnega in zlasti neracionalnega izvajanja investicijskih del na drugi strani. Investitorji bi morali zato
pristopiti k investicijskim vlaganjem skrajno racionalno,
skrbeti, da se investicije kar najhitreje aktivirajo ter da se
tako odstranijo učinki inflacije.
8. Likvidnost gospodarstva se občutno poslabšuje, kar že
ogroža normalno obnavljanje procesa družbene reprodukcije.
Za dosego boljše likvidnosti je potrebna racionalnejša poraba
sredstev gospodarstva, kar pomeni predvsem optimalizacijo
zalog, potrebna pa je tudi večja poslovna disciplina in
sprotno poravnavanje medsebojnih obveznosti. Prav tako je
treba preprečiti nadaljnje odlivanje sredstev iz gospodarske
v negospodarsko sfero in onemogočiti vsako obliko anticiparne in nepokrite porabe.
9. Gibanje cen v prvih mesecih letošnjega leta kaže še
vedno neugodne tendence, saj inflacijska gibanja kljub sprejetim ukrepom niso obvladana. V nasprotju z zastavljenimi
oiljii rastejo, zlasti cene na drobno in življenjski stroški.
Kljub občutnemu padcu cen surovinam na svetovnem trgu
ta gibanja nimajo ustreznih pozitivnih učinkov pri nas, kar
kaže, da so vzroki in korenine inflacije pri nas doma, v načinu naše produkcije in porabe.
Očitno je, da problemov cen in inflacije ni mogoče rešiti
z državno intervencijo, temveč z racionalnim obnašanjem
v proizvodnji in porabi, z oblikovanjem cen na ekonomskih
osnovah in s samoupravnim povezovanjem organizacij združenega dela na načelih ustave. V ta prizadevanja se bodo
lahko zelo uspešno in v večji meri kot doslej , vključile s
svojim ravnanjem tudi občine. Podatki o gibanju cen namreč
kažejo, da so najbolj porasle tiste cene, katerih oblikovanje
je v pristojnosti občin. Zato je od politike cen, ki se formira
v občinah, v mnogočem odvisna splošna stopnja rasti cen
in življenjskih stroškov, seveda v razmerju, ki ga imajo
občine na tem področju.
10. O skupni in splošni porabi je bil kljub široki družbenopolitični akciji šele v marcu 1975 sprejet družbeni dogovor
o razporejanju dohodka, osebnih dohodkov in nekaterih
osebnih prejemkov ter gibanju, obsegu in strukturi skupne
porabe, ki zavezuje udeležence k takšnemu delovanju, da bo
nominalna rast sredstev za osebne dohodke in sredstev za
skupno in splošno porabo za 10 odstotkov nižja od nominalne rasti družbenega proizvoda.
Na podlagi predložene ocene izhaja, da so sredstva v prvih
mesecih za skupno in splošno porabo nad predvidevanji v
resoluciji, da so dohodki samoupravnih interesnih skupnosti,
ki se financirajo iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela nad predvideno dinamiko; dohodki tistih skupnosti,
ki temeljijo na prispevkih iz bruto osebnega dohodka pa
močno zaostajajo. Nad predvidevanji je tuidi dotok sredstev
republiškega proračuna, medtem ko za občinske proračune
še ni zbranih dokončnih podatkov, vendar nekatere ocene
kažejo, da so občinski proračuni v slabši situaciji kot
v preteklem letu.
Glede na to, da je z družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazuma določen obseg porabe sredstev so bili delegati mneja, da je treba uskladiti dinamiko dotoka sredstev
z dogovorjeno porabo, pri čemer se morajo v večja meri
dogovarjati delovni ljudje v samoupravnih interesnih in
družbenopolitičnih skupnostih. Na ta način bo uveljavljeno
ustavno načelo svobodne menjave dela med gospodarskimi
in negospodarskimi dejavnostmi.
Pri tem pa imajo veliko vlogo organizacije združenega
dela, saj z večjim povezovanjem s samoupravnimi interesnimi
skupnostmi na področju vzgoje in izobraževanja, znanosti in
kulture, ki so bistven dejavnik razvoja socalistične družbe,
lahko znatno prispevajo k večji produktivnosti dela in k razvoju ustvarjalnih sil ljudi.
V smislu gornjih ugotovitev bi bilo potrebno, da Odbor
podpisnikov družbenega dogovora za področje skupne in
splošne porabe čimprej predloži analizo gibanj na teh področjih na podlagi zaključnih računov v letu 1974, dotoka
sredstev v letošnjem letu in oceno izvajanja družbenega
dogovarjanja v letu 1974. Glede presežkov je bilo jasno izraženo stališče, da jih je potrebno še pred potekom leta vmiti
gospodarstvu oziroma spremeniti instrumente.

HI.
Razprave in izmenjave stališč in mnenj v delovnih telesih
Skupščine SR Slovenije o oceni gospodarskih gibanj ter
splošne in skupne porabe v SR Sloveniji v prvem trimesečju
1975 ter o predvidenih ukrepih, pomenijo enega izmed načinov uveljavljanja delegatske skupščine, kd postaja tako vse
bolj mesto usklajevanja stališč in dogovarjanja, katerega
namen je prispevati k povečani aktivnosti vseh dejavnikov, ki
lahko vplivajo na družbena in gospodarska gibanja. V tem
smislu odbori podpirajo rešitve, ki. jih predlaga Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije za odpravo odklonov v tekočih gospodarskih gibanij od predvidevanj resolucije. Hkrati menijo,
da lahko vodi k uspešnemu uresničevanju letošnje razvojne
politike, če delovni ljudje v temeljnih organizacijah združenega dela in občani v krajevnih skupnostih, delegati v temeljnih delegacijah, skupinah, konferencah delegacij in v
občinskih skupščinah začno organizirano in zelo konkretno
razpravljati o sedanjih gospodarskih gibanjih na svojih območjih in v SR Sloveniji, in tudi ugotavljati kaj bodo morale
v svoji sredini podvzeti za ugodnejši razvoj gospodarskih
gibanj. S tem bo zagotovljena tudi takšna informiranost delovnih ljudi in občanov v družbeni bazi, ki bo omogočala
njihov ustvarjalni prispevek k oblikovanju rešitev in ukrepov
ter k njihovemu uresničevanju. To pa je največje zagotovilo,
da bodo podvzeti ukrepi in rešitve dovolj hitro in dosledno
uveljavljeni.
Glede na to, da se pogoji gospodarjenja ne oblikujejo le
s sistemskimi zakoni in ekonomskimi ukrepi v federaciji in
republiki, je bila na skupni seji odborov močno poudarjena
potreba, da se na vseh ravneh, tudi v občinah, samoupravnih
interesnih skupnostih in v združenem delu večkrat med letom
razpravlja o glavnih razvojnih vprašanjih in ocenah o izvajanju zastavljene ekonomske politike. Posebej pa lahko razprava o sedanjih ugotovitvah v zvezi z gospodarskimi gibanji
v letošnjem letu mnogo pripomore k pravočasnemu izoblikovanju in sprejemu potrebnih ukrepov iz lastne pristojnosti
na vseh ravneh, kar bo lahko bistveno pripomoglo k izboljšanju gospodarskih razmer.
Odbori so na skupni seji budi opozorili, da je potrebno,
da Izvršni svet hkrati z oceno gospodarskih gibanj v prvem
polletju 1975 predloži tudi konkretne ukrepe za uresničevanje
resolucije o družbenoekonomski politiki za leto 1975. Pravočasno je treba tudi pristopiti k pripravam osnutkov družbenoekonomske politike za prihodnje leto vključno z vsemi
instrumenti ekonomske politike, ki morajo biti znani združenemu delu, zaradi realnega načrtovanja poslovne politike še
pred koncem tekočega leta. Prav tako je treba pravočasno
pristopiti k pripravam družbenega dogovora o razporejanju
dohodka, osebnih dohodkov in nekaterih osebnih prejemkov
ter gibanju, obsegu in strukturi porabe, da bo družbeni
dogovor sprejet hkrati z resolucijo o družbenoekonomskem
razvoju aa prihodnje leto.
Stališča, mnenja in pripombe s skupne
seje nekaterih odborov Skupščine SR
Slovenije k nekaterim predlogom za
izdajo zakonov, ki jih je predložil v
obravnavo Skupščini SR Slovenije
Zvezni zbor Skupščine SFRJ
Odbori zbora združenega dela za družbenoekonomske odnose, za družbenoekonomski razvoj, za agrarno politiko in za
finance, odbori zbora občin za družbenoekonomske odnose in
razvoj, za finance in za urbanizem, stanovanjsko-komunalna
vprašanja in varstvo okolja ter odbor družbenopolitičnega
ebora za družbenoekonomske odnose so na skupni seji
28. maja 19T5 obravnavali poleg ocene gospodarskih gibanj ter
skupne in splošne porabe v SR Sloveniji v prvem trimesečju
leta 1975 tudi predloge za izdajo naslednjih zakonov, ki jih je
Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zvezni zbor
Skupščine SFRJ:
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— predlog za izdajo zakona o zagotovitvi plačil investicij, z osnutkom zakona;
— predlog za izdajo zakona o revalorizaciji osnovnih
sredstev in sredstev skupne porabe uporabnikov družbenih
sredstev;
— predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ugotavljanju vrednosti zalog in popravila finančnega rezultata za del v določenem čaisu neizterjanih terjatev, z osnutkom zakona;
— predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o knjigovodstvu organizacij združenega dela, z
osnutkom zakona.
K navedenim zakonom so sprejeli naslednija stališča, mnenja in pripombe:
k predlogu za izdajo zakona o zagotovitvi plačil investicij:
. Odbori so se strinjali, da ob naraščajoči nelikvidnosti ni
realno pričakovati, da bi prav vsa upniško-dolžniška razmerja
uredili s sprejemom takega zakona o zagotovitvi plačil in to
brez hujših posledic ter da je za to potrebno omejiti urejevanje upniško-dolžniških razmerij predvsem pri investicijah.
V predlogu za izdajo zakona se uvajajo sicer že znani, toda v
naši praksi malo uporabljeni inštrumenti zagotovitve plačil
kot so ček, menica, aval banke, akreditivi in garancije pod
določenimi pogoji. Odbori so podprli cilj zakona, ki je v tem,
da se vse investicijske odločitve spravijo v sklad z razpoložljivimi sredstvi za investicije.
Ugotovljeno je bilo, da je zveznim organom iz SR Slovenije posredovana vrsta pripomb, od katerih pa nekatere niso
bile upoštevane v predlogu za izdajo zakona oziroma osnutku
zakona ter bo po mnenju odborov potrebno na pripombe ponovno opozoriti, da ne bi prišlo do nepotrebnih zapletov.
Odbori so menili, da je potrebno pred sprejetjem tega
zakona ponovno proučiti analize, ki so bile sicer že pripravljene v raznih zveznih institucijah, vendar so bile ocenjene
kot nepopolne. Pri tem je treba upoštevati tudi republiške
analize, zlasti pa dejstvo, da dosedanje analize, ki jih je pripravila Služba družbenega knjigovodstva niso dovolj popolne.
Vzrok za pomanjkljive podatke je v tem, da sedaj veljavni
sistem prijavljanja investicij pri SDK v principu odvrača investitorje, da bi prijavljali nepokrite dele svojih investicj, vse
dokler ni nujno potrebno, da se posledice nepokritih investicij odprajvijo.
Republiški sekretariat za finance je s pomočjo poslovnih
bank in drugih zainteresiranih dejavnikov pripravil ustrezne
analize za našo republiko, ki so pokazale, da se sedaj pred
Sprejemom zakona sicer lahko oceni obseg nepokritih mve
sticij, vendar nam bo točen obseg nepokritih investicij znan
šele po preteku dobe, ki je potrebna, da se vse investicije v
teku uskladijo z zahtevami omenjenega zakona, torej šele po
mjgovi uveljavitvi. Vzrok za to je prevsem v tem, da je v sedanji fazi nemogoče ugotoviti obseg podražitev za tiste investicije, ki so sedaj v teku. Obseg teh podražitev se bo moral
primerjati z razpoložljivimi viri sredstev, da bi se tako lahko
ugotovilo s katerimi objekti oziroma investicijami se bo nadaljevalo, s katerimi pa ne.
k predlogu za izdajo zakona o revalorizaciji osnovnih
sredstev in sredstev skupne porabe uporabnikov družbenih
sredstev
S sprejemom tega zakona bo odpravljena potreba po vsakokratnem sprejemu zakona o revalorizaciji osnovnih sredstev, ker bo z zakonom to vprašanje trajno urejeno in sicer
tako, da se bo vsakoletna revalorizacija osnovnih sredstev
opravila na podlagi indeksa cen, ki jih bo objavljal Zvezni
zavod za statistiko po skupinah osnovnih sresdtev. Revalorieacija se bo morala po tem zakonu izvajati vsako leto in za
vsako skupino osnovnih sredstev, pri katerih bodo indeksi
cen večji od 10 indeksnih točk (varianta: 5 indeksnih točk).
Z zakonom se pooblaščajo republike oziroma pokrajine, da
lahko iz obvezne revalorizacije osnovnih sredstev izvzamejo
osnovna sredstva samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti, , kar je bilo v naši republiki že urejeno dosedaj
In bi po sprejemu tega zakona kazalo o tem ponovno razmisliti.
Delegati so se strinjali, da bodo posledice tega zakona ali
v zvišanju amortizacije ali pa v zvišanju cen oziroma zmanj10

šanju dohodka. Menili so, da bo zmanjšanje dohodka v naši
republiki le minimalno, ker je večina TOZD ob nerealnih
knjižnih vrednostih osnovnih sredstev že obračunavala dckaj
zvišano (pospešeno) amortizacijo, ki pa se kot odbitna postavka za davek iz dohodka TOZD ni priznavala.
k predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o ugotavljanju vrednosti zalog in popravka finančnega
rezultata za del v določenem času neizterjanih terjatev
S tem zakonom je predvideno, da morajo organizacije
združenega dela popraviti finančni rezultat ob sestavljanju
svojega zaključnega računa za vse terjatve iz poslovnih razmerij gospodarstva, ki so starejše kot 4S dni (doslej je bil
ta rok 60 dni) in za vse terjatve iz poslovnih razmerij trgovine, ki so starejše kot 30 dni. S tem naj bi se zmanjševala
možnost za anticipirano potrošnjo in povečala skrb za zavarovanje plačil, z uporabo vrednostnih papirjev.
Delegati so se strinjali z mnenjem predstavnika republiškega sekretariata za finance, da bo pri uporabi takih določb lahko prišlo do zastojev pri delu blagovnega prometa ui
do selitev zalog blaga k proizvajalcem blaga iz dosedanjih
zalog v trgovini. S tem se bo sicer dobila prava slika o takoimenovani tržni sposobnosti proizvodov. Finančne posledice
zakona pa bodo v tem, da se bo povečal obseg odpisov neporavnanih iz vrednostnimi papirji nezavarovanih faktur. To
pomeni zmanjšanje dohodka, kar bo seveda vplivalo na vse
prejemnike prispevkov in davkov iz dohodka TOZD.
Še težje posledice pa se lahko pričakujejo pri proizvajalcih tistih vrst blaga, ki se že sedaj težko prodaja.
Delegati so se strinjali s tem, da je treba vztrajati pri
usklajevanju saldov. Glede na to, da številni kupci na ponovljene zahteve svojih dobaviteljev ne potrjujejo saldov, čeprav so pismeno potrjeni saldi po besedilu osnutka tega zakona potrebni, da bi se lahko izvedel zakon. Zato. je potrebno
sprejeti dopolnitev, da se zavarujejo vsi tisti upniki, ki jim
kupci na ponovljene zahteve nočejo potrjevati saldov in sicer
tako, da bi se upoštevale vložene tožbe upnikov.
k predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o knjigovodstvu organizacij združenega dela
S tem zakonom je predvideno, da morajo organizacije
združenega dela sestavljati in predlagati službi družbenega
knjigovodstva tudi zaključne račune za temeljne organizacije
združenega dela v svojem sestavu in po določenih rokih. To
vprašanje je v naši republiki že urejeno na predložen način.
Delegati so podprli stališče Republiškega sekretariata za
finance, da je potrebno, da se drugače uredijo roki za dostavljanje zaključnih računov TOZD, da bi se zavarovala
istavna in samoupravna pravica TOZD, da lahko ob sprejemu
svojih zaključnih računov opravijo potrebno razpravo na
zborih delovnih ljudi in organih samoupravljanja za kar pa
je potreben določen čas. Strinjali so se s tem, da je potrebno, da se podaljšajo roki za sprejem zaključnih računov
TOZD oziroma, da je čas od sprejemov zaključnih računov
TOZD in oddajo zaključnih računov OZD vsaj 14 dni, kar bi
omogočalo potrebne razprave v TOZD.
Glede na to, da je v predloženem zakonu dana tudi razširitev določb zakona o knjigovodstvu za OZD, ki imajo obrate
ali poslovne enote v tujini je potrebno, da se pripombe, ki
jih je predložilo slovensko gospodarstvo, upoštevajo pri
sprejemu predloga zakona. Pripombe se nanašajo predvsem
na vprašanja možne kolizije med zakonodajo o knjigovodstvu
in zaključnih računih SFRJ in tujimi tozadevnimi predpisi.
Odbori podpirajo stališča, mnenja in pripombe k uvodoma
navedenim predlogom za izdajo zakonov, ki jih je podal
predstavnik republiškega sekretariata za finance na skupni
seji odborov in predlagajo delegaciji Skupščine SR Slovenije
v Zveznem zboru Skupščine StFRJ, da pri obravnavi teh zakonov v telesih Zveznega zbora in na seji zbora upošteva
tudi ta stališča, mnenja in pripombe odborov, kakor tudi
stališča republiškega sekretariata za finance.
Odbori so obravnavali tudi zakon o spremembi zakona o
ugotavljanju in obračunavanju celotnega dohodka in dohodka
TOZD, ki je bil nedavno sprejet v Zveznem zboru Skupščine
SFRJ in ob tem opozorili predvsem na to, da je potrebno
natančno analizirati posledice sprememb tega zakona na priliv dohodkov samoupravnih interesnih skupnosti in republiškega proračuna.
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• Združeno delo vključiti v izdelavo dokumentov o dolgoročnem razvoju
• Temeljiteje oceniti dosedanjo razvojno pot Jugoslavije
• Predlagani smotri in naloge dobili podporo
V vseh. sedmih odborih
Zbora Republik in pokrajin
je maja potekala predhodna
razprava o Osnutku temeljev
skupne politike dolgoročnega
razvoja Jugoslavije do leta
1985. Bolj temeljita bo razprava v jazi, ko se bo usklajevalo stališča o posameznih
določilih dokumenta. Osnutek tega dokumenta smo prikazali v 9. številki Poročevalca.
VEČJI POUDAREK
SMOTRNEJŠEMU
ZAPOSLOVANJU
Člani Odbora za družbeni
plan in razvojno politiko so
opozorili na velik interes
republik in pokrajin za ta
dokument, saj je le na dol-

goročni podlagi mogoče reševati skupne probleme.
Vsi, ki so razpravljali, so
poudarili, da je velika pomanjkljivost Osnutka v tem,

svetovanja v samoupravni
bazi.
Podprli so predlagane smotre in naloge razvoja. Pri tem
je bilo opozorjeno, da je

OBRAVNAVANJE OSNUTKA TEMELJEV
SKUPNE POLITIKE DOLGOROČNEGA
RAZVOJA SFRJ DO L. 1985 V DELOVNIH
TELESIH ZBORA REPUBLIK IN POKRAJIN
— K AS 163
»

da združeno delo ni bilo pritegnjeno v njegovo izdelavo,
ter zahtevali, da se sedanjo razpravo izkoristi za po-

treba močneje poudariti značaj naše samoupravne druž
be v naslednjetm obdobju
ter vlogo delovnega človeka

v njej, kar daje bodočemu
razvoju posebno razsežnost.
Popolnoma so se strinjali
glede tega, da imajo energetika in proizvodnja hrane
prednost v dolgoročnem razvoju. Menili pa so. da je treba biti pri surovinah selektivnejši in da naj bo težišče
akcije na tisti proizvodnji,
katera zagotavlja smotrnejši
izvoz.
V zvezi z določevanjem
prednosti pri razvoju so bila
izražena tudi mnenja, da je
treba takoj za energetiko kot
prednostno opredeliti zaposlovanje. Hkraiti so zahtevali, da se ponovno presodi,
koliko so predvidene prednosti oziroma smeri razvoja
v interesu združenega dela.
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Člani Odbora so naglasili,
da je treba v dokumentu
jasneje poudariti, da je treba preseči klasične oblike
ekonomskega sodelovanja s
tujino in uvajati kakovostno
nove oblike sodelovanja (kooperacija, skupno nastopanje
na tretjih tžiščih itn.).
Kvalitativnim dejavnikom)
gospodarjenja je treba dati
v dokumentu več poudarka,
zlasti s poudarjanjem razvoja lastne tehnologije, boljšega izkoriščanja zmogljivosti, večje uporabe znanja,
smotrnejšega poslovanja in
povečanja storilnosti dela.
Ocenili so, da Osnutek ne
posveča dovolj pozornosti
razvoju manj razvitih republik in SAP Kosovo ter, da
je treba to problematiko bolj
obdelati in predlagati nove
poti, da bo zagotoviljen hitrejši razvoj teh območij. Pri
tem je treba SAP Kosovo
obravnavati v dokumentu na
poseben način
Predvideno rast realnih
osebnih dohodkov ie treba
ponovno presoditi, ter pri
tem upoštevati usmeritev, po
kateri se bo v naslednjem
obdobju hitreje razvijalo družbeni standard kot osebno porabo. Prav tako je bil izražen
dvom glede usmeritve, po
kateri naj bi se v naslednjem
razdobju v celoti rešilo stanovanjski problem.
VKLJUČEVANJE
V MEDNARODNO
DELITEV DELA
Po mnenju članov Odbora
za ekonomske odnose s tujino je treba v osnutku dokumenta o dolgoročnem razvoju obdelati strategijo in
dati zasnovo možnega jugoslovanskega vključevanja v
mednarodno delitev dela
(npr. večja zavzetost za raz
voj industrijske kooperacije,
skupno nastopanje na tretjih tržiščih itn.), v dolgoroč.
ne mednarodne načrte, razlikujoč pri tem dvostransko
gospodarsko sodelovanje od
regionalnih skupin naših par.
tnerjev na mednarodnem
tržišču. Pri tem bi bilo treba
izhajati od dosedanjih izkušenj naše zunanjepolitične
usmeritve ter od predvide
vanj o sedanjih in bodočih
tokovih v svetu, predvsem
z vidika dolgoročne politike
gospodarskega sodelovanja s
posameznimi regijami.
Člani Odbora so poudarili,
da je treba energetiki, zaposlovanju, surovinam, izvozu
12

tn celotnemu sklopu mednarodnega gospodarskega sodelovanja, kot tudi turizmu,
posvetiti posebno pozornost
kot ključnim vprašanjem nadaljnjega razvoja. Zato je
treba znatno bolj obdelati
osnove, na katerih bo temeljila celotna jugoslovanska
akcija v zvezi s temi področji
Da bi bila ta snov za orga.
nizacije združenega dela jasnejša in sprejemljivejša, je
treba mnoge pojme in določila v tem dokumentu pojasniti, tako npr. kaj pomenijo pojmi socialistični
tržni model, enotnost jugoslovanskega tržišča itd.
Ko se prikazuje možne smeri razvoja, je nujno ugotoviti,
kaj lahko v posameznih panogah (npr. v turizmu) dosežemo, kaj takšna projekcija zahteva, kakšno ravnanje
terja, da bi se temeljne organizacije združenega dela lah
ko odločale glede smeri, v
katere naj bi šle, kakšno
blago naj bi proizvajale itn
RAZŠIRITI POGLAVJE
O MANJ RAZVITIH
V Odboru za vprašanja raz
voja manj razvitih republik
in avtonomnih pokrajin so se
delegati posebej zadržali na
poglavju, ki govori o poli
tiki hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih socialističnih republik in SAP Kosovo. Menijo, da je ta problematika v omenjenem poglavju podana precej omejeno
in zoženo, ter da jo je treba
razširiti in ji odmeriti prostor v skladu s stališči iz
Ustave in dokumentov X
kongresa.
Po mnenju delegatov je
treba posvetiti posebno pozornost izdelavi samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov v gospodarstvu. To je trenutno najvažnejša naloga, ki je zelo obširna in ki jo je treba pravočasno opraviti, da bi plan
sprejeli v predvidenem roku.
DOSEČI
SAMOUPRAVNE
SPORAZUME
O SMEREH RAZVOJA
Člani Odbora za vprašanja združevanja v gospodarstvu so poudarili,
da je dokument temeljito
obdelan in da so znanstvene
ustanove vložile vanj veliko
truda, da pa mu je vendar
mogoče dati prej načelno ka
ikor pa ipopolno podporo

In sicer zategadelj, ker dosedanje delo na tem dokumentu ni bilo dovolj usklajeno. Kot so rekli člani odbora, pri obravnavanju predvidenih smeri razvoja in določenih smotrov ni bilo udeleženo združeno delo. Prav
tako so naglasili, da glede
mnogih smeri razvoja še ni
dogovorov in samoupravnih
sporazumov, s katerimi bi
zagotovili, da se bodo uresničile.
Kot so poudarili, bi bilo
prav, da se več smeri razvoja
poda v različičah, ker za
sistemske rešitve ne vemo,
od sistemskih rešitev pa je
odvisna izbira smeri razvoja
in način, kako bodo uresničene.
KAKŠNI BODO POGOJI
GOSPODARJENJA
V Odboru za tržišče in
cene so ugotovili, da predlagana zasnova skupne politike dolgoročnega razvoja
SFRJ temelji na možnostih
ki jih nudi dosedanja raven
ekonomske razvitosti države,
in na nujnosti, da se preseže probleme in težave, ki
so v ospredju Poglavitna
pomanjkljivost gradiva je v
tem, da so količinski vidiki
skoraj v celoti zanemarjeni,
tako da so predlagani smotri
dolgoročnega razvoja pretežno deklarativnega značaja
Izraženo je mnenje, da je
treba preveriti, kako bodo
predvideni dolgoročni smotri
vplivali na pogoje gospodarjenja celotnega gospodarstva
in na povezovanje gospodarstva v okviru enotnega jugoslovanskega tržišča. V zvezi
s tem so opozorili, da je treba vzpostaviti
ravnovesje
med ukrepi in sredstvi . za
uresničevanje smotrov ter
dolgoročnih nalog razvoja.
V razpravi je opozorjeno,
da je treba ugotoviti možno
nosti in pogoje za širše odpiranje jugoslovanskega gospodarstva proti tujim tržiščem, kar je ena od bistvenih sestavin nadaljnjega gospodarskega razvoja, učinkovitejšega gospodarjenja, povečanja storilnosti dela, sprejemanja novih tehniških in
tehnoloških dosežkov itn.
POVEČATI STOPNJO
ZAPOSLENOSTI
Na seji Odbora za kreditno-monetarni sistem je bilo
izraženo mnenje, da Osnutek
tega dokumenta razvodenjuje in razširja vprašanje prednostnih panog razvoja tako

da je mogoče dobiti vtis, kakor da glavne prednostne
panoge razvoja — energetika, surovine in hrana, glede
katerih smo se prvotno opredelili, niso postavljene v
ospredje. Za razvoj prednostnih panog, ki so določene, je
treba uporabiti predvsem domače zmogljivosti in domače
vire, seveda tiste, ki jih ima.
mo, ter se šele potem
usmeriti na tuje zmogljivosti.
Razvoj kmetijstva m prehrambene industrije lahko
temelji samo na posodabljanju in sprejemanju nove tehnologije dela, ne pa na ohranjanju starih osnov in načina proizvodnje, to področje
je mogoče industrializirati,
kajti človek je obvladal proizvodne procese, tako da ni
več odvisen od naravnih dejavnikov in lahko z gotovostjo planira.
Glede na politiko vračanja
naših zdomcev je bilo izraže.
no mnenje, da je treba povečanje zaposlenosti načrtovati po stopnji 4 odstotkov,
ne pa 3 , kakor je predlagano v dokumentu
RAZVOJNI SMOTRI —
V FUNKCIJI
POVEČANJA DOHODKA
Delegati v Odboru za finance so poudarili kot zelo
oozitivno, da smo se v naši
državi prvič lotili snovanja
skupne politike dolgoročnega
razvoja vzporedno s srednjeročnim načrtovanjem in pripravljanjem novih sistemskih
rešitev.
Člani odbora so svetovali
naj se v dokumentu temeljiteje oceni dosedanjo razvojno
pot Jugoslavije oziroma negativne pojave in težnje v dosedanjih gibanjih, ker je to
zelo pomemnbo za dogovorno
reševanje teh problemov —
ne na podlagi parcialnih, ampak skupnih interesov.
V razpravi je opozorjeno,
da mora program gospodarkega razvoja, zlasti še na področju energetike, proizvodnje hrane in surovin, utemeljevati več količinskih kazalcev. Prav tako je opozorjeno,
da je treba vse razvojne smo.
tre gledati in postaviti v
funkcijo povečanja dohodka
oziroma smotrnega in intenzivnega gospodarjenja. V tej
luči je treba, kot so menili,
presojati tudi usmeritev v izkoriščanje domače surovinske osnove oziroma smotrnost uvoza določenih surovin.
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• Pas jugoslovanskega ozemeljskega morja je širok 12 navtičnih milj
® Osnutek zakona bo obravnaval Zvezni zbor na eni prihodnjih sej, zakon pa bo začel
veljati 31. decembra 1975
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Pred Skupščino SFRJ je
Osnutek zakona o morski in
notranjo plovbi, ki z obsežnim in izčrpnim besedilom
na nov način in celovito ureja vsa razmerja upravnega
in
premoženjsko-pravnega
značaja v tej veji prometa.
V osnutku zakona, ki s?
ga je pripravljalo skoraj tri
leta, se opušča dosedanji način, po katerem se je razmerja j pomorstvu in notranji plovbo parcialno urejalo z izdajanjem posebnih,
številnih zakonov za posamezne vrste vprašanj s tega
pravnega področja. Namesto
tega se z Osnutkom zakona
v enem zakonskem aktu ureja vsa razmerja s področja
pomorstva in notranje plovbe, ta sicer v mejah in obsegu, ki ga določa Ustava
SFRJ. Zato bo potem, ko bo
sprejeto končno besedilo tega zakona, prenehalo veljati
12 sedanjih zakonov s tega
področja in še nekatera določila v štirih drugih zaiko
nih.
Komisija Zveznega zbora
za pripravo zakonov s področja prometa, ki je predlagatelj Osnutka zakona, je
vgradila vanj tudi določila
mednarodnih konvencij, katere je Jugoslavija podpisala.
ENAKA NAČELA
ZA MORSKO IN
NOTRANJO PLOVBO
Pri priprava Osnutka zakona se je izhajalo od načela,
da za pomorski in notranji
promet na plovnih poteh veljajo enaka ekonomska in
pravna razmerja ter da Jih
kljub temu, da imata obe
vrsti prometa nekatere posebnosti. ni treba urejati z
ločenima zakonoma.
Ta zakon naj bi veljal za

vse jugoslovanske morske
ladje in za ladje notranje
plovbe, ne glede na to, kje
so, nadalje za plovbo v jugoslovanskem obalnem mor

iz velikega gospodarskega
pomena luk in pristanišč.
Razen tega pa so ladje tako
in tako zavarovane proti
takšni odgovornosti.

KOMISIJA ZVEZNEGA ZBORA SKUPŠČINE
SFRJ ZA PRIPRAVO ZAKONOV S PODROČJA
PROMETA — OSNUTEK ZAKONA O MORSKI
IN NOTRANJI PLOVBI — AS 148

ju in na notranjih plovnih
poiteh ter na razmerja v
plovbi po jugoslovanskem
morju in naših notranjih vodah. Za vojne ladje načeloma
sicer ne veljajo predpisi te
zakonske snovi, a jih vendarle obravnavajo, in sicer
kot plovne objekte, ki utegnejo ogroziti varnost plovbe,
povzročiti škodo tretjim in
ko nudijo storitve kot trgov
ske ladje.
Mednarodne konvencije in
naši pravni predpisi določajo, do kod sega jugoslovansko obalno morje, ki se sicer
deli na notranje in ozemeljsko morje. Na notranjem
morju je Jugoslavija suverena kot na svojem kopnem
področju, na ozemeljskem
morju pa je dolžna dovoliti
neškodljiv prehod. V Osnutku zakona je določeno, da
pas jugoslovanskega ozemeljskega morja meri 12 navtičnih milj.
VARNOST PLOVBE
Eno od uvodnih določil
Osnutka zakona zadolžuje
vse tiste, ki poškodujejo naše luke ali njihove naprave,
da morajo - ne glede na
krivdo — škodo nadomestiti.
Talkšno pravno načelo izhaja

Predlagatelj Je upošteval,
da po ustavnih določilih federacija ureja samo temelje
varnosti prometa, republike
ta pokrajine pa vsa druga
razmerja na tem področju.
Ustrezni razdelek v tem Osnutku pa vendar zagotavlja
nujno stopnjo enotnosti na
področju varnosti plovbe.
Tako je v Osnutku med
drugim predvideno, da se
uvede notranje nadzorstvo
za varnost plovbe v vseh tistih organizacijah združenega
dela. ki opravljajo javni promet po moirju ta v notranjih vodah, ki so nosilke
pravice do izkoriščanja luk
ali skrbe za vzdrževanje ta
zaznamovanje plovnih poti.
Nadalje je določeno, da mora imeti ladja, katere izključni lastniki so jugoslovanske
pravne ali fizične osebe s
sedežem v Jugoslaviji, jugoslovansko državno pripadnost.
V Osnutku je predvideno,
da se sposobnost ladje za
plovbo ugotavlja z nadzorstvom gradnje ali popravil,
se pravi — s pregledom obstoječega plovnega objekta
ta z inšpekcijskim nadzorom.
Tehnični del teh opravili je
zaupan Jugoslovanskemu re-

gistru ladij, medtem ko bodo
inšpekcijsko nadzorstvo opravljali ustrezni republiški
organi.
PREMOŽENJSKO
PRAVNA RAZMERJA
Poglavitno ta splošno veljavno načelo, da se za ladjo,
čeprav gre za premičen objekt, glede pridobitve, prenosa ali izgube pravice uporablja ureditev, ki velja za
nepremičnine, je vneseno tudi v določila tega Osnutka
zakona. V Osnutku je izraženo tudi splošno načelo, po
katerem je ladja, ki ima' jugoslovansko državno pripad• Osnutek zakona vsebuje
1111 členov in ima 420 strani
besedila.
@ Predlog za izdajo zakona sta oktobra 1972 sprejela
Zbor narodov in Gospodarski
zbor Zvezne skupščine.
O Osnutek ima naslednjih
13 poglavij:
I. Uvodna določila;
2. Obalno morje, epikontinentalni pas in notranje
vode;
3. Varnost plovbe;
4. Ladja;
5. Osebe;
6. Pogodbe o gradnji In
izkoriščanju ladij;
7. Plovne nesreče;
8. Odgovornost za jedrske
škode;
9. Zavarovanje za plovbo;
10. Izvršilni postopek in zavarovanje na ladjah;
II. O pristojnem pravu in
o pristojnosti sodišč za razmerja z mednarodnim obe.
ležjem;
12. Kazenske določbe;
13. Prehodne in končne določbe.
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ki je jugoslovanski državljan.
V skladu s splošno sprejetimi stališči predvideva Osnutek mnogo širša pooblastila za poveljnika ladje v morski kakor pa v notranji
plovbi, kar ustreza razmeram, v katerih poteka ena
in druga plovba.

nost — v družbera lastnini.
Izjema so le ladje tujih oseb
in ladje, ki pripadajo zasebnikom in drugim civilnopravnim osebam.
Vendar pa v tem besedilu
ni določeno, katere ladje so
lahko last jugoslovanskih fizičnih in pravnih oseb, ker
spada to vprašanje v pristojnost republik in pokrajin.
Osnutek odreja le, da mora imeti ladja ustrezno število posadke s predpisano
kvalifikacijo. Natančnejša do.
ločila bodo predpisana s tako imenovanimi podzakonskimi zveznimi akti, ker je
nujno, da se določi pravila,
ki bodo veljala za celotno
jugoslovansko področje.
S posebno pozornostjo se
v Osnutku zakona obravnava poveljnika ladije kot nedvomno najvažnejšo osebo,
ki je neposredno udeležena
pri izkoriščanju plovnega objekta. Na naši ladji je lahko
poveljnik le jugoslovanski
državljan. Izjema velja le za
tuje jahte, ki so vpisane v
naš register ladij. Upravnopravne funkcije poveljnika v
takem primeru opravlja tisti
najstarejši častnik na krovu.

UPORABA LADJE
V obrazložitvi predlagatelj
navaja, da mednarodni instrumenti niso celovito uredila postavo pogodbe o uporabi ladje, ter da so v Osnutek zato sprejete tiste rešitve, ki ustrezajo mednarodnim standardom, težnjam sodobnega prava in sodobnim
zakonom. Zaradi tega so v
tem besedilu v veliki meri
ponovljena določila iz veljavnega Zakona o pogodbah in
izkori|čanju morskih ladij,
ki je bil izdelan leta 1959.
Zategadelj je temeljni nosilec pogodbenega razmerja v
plovnih razmerjih še naprej
ladjar, v pogodbah o zakupu
ladje pa nosilec razpolagalne
pravice v prometu ladje oziroma lastnik ladje.
Osnutek nadalje natančno
določa, kai so tako imeno-

vane plovne nesreće in kakšna premoženjsko pravna razmerja iz njih izvirajo.
Za primer trčenja ladšj so
v tem Osnutku urejena premoženj sko-pravna razmerja
ne le za trgovske, ampak tudi za vojaške ladje in čolne
zato, ker ni pravne podlage,
da bi se nadomestilo škod,
ki jih povzročijo, uredilo na
drugačen način.
V primeru trčenja ladij je
krivec dolžan nadomestiti ne
le povzročeno škodo, ampak
tudi tako imenovani izgubljeni dobiček, če je trčenje
povzročilo smrt ali telesno
poškodbo, za posledice solidarno odgovarjajo ladje, ki
so krive za. trčenje.
V tem besedilu so predvi
dene tudi obveznosti ladijskih posadk pri reševanju
človeških življenj na morju,
in sicer so brezplačne. Po
veljavnih mednarodnih konvencijah je posadka dolžna
reševati samo ljudi. Osnutek
zakona pa predvideva obveznost poveljnika jugoslovanske ladje, da — če je potrebno — rešuje tuda našo
ladjo in njen tovor. Iz tega
pravila so izvzete le ladije,

ki bi se r takem prttneiru
same znašle v veliki nevarnosti.
ODGOVORNOST ZA
JEDRSKE ŠKODE
Rastoče število plovnih objektov na jedrski pogon je
predlagatelju narekovalo, da
uredi tudi odgovornost za
posledice, ki bi jih takšne
ladje mogle povzročiti premoženju ali ljudem. V takem primeru šteje kot glavni nosilec odgovornosti podjetnik jedrske ladje, to pa
je lahko država, ki uporablja takšno ladjo, ali pa oseba, kateri je takšna država
izdala dovoljenje. Največja
odškodnina za takšno nesrečo znaša, kot je določeno v
Osnutku, milijardo in 70(1
milijonov dinarjev.
V tem besedilu so budt
ustrezna določila glede škod,
ki j'ih lahko povaroči prevoz
jedrskih snovi.
V posebnem pogiavju Osnutka zakona o pomorski in
notranji plovbi so predvideni
tudi ustrezni kazenski ukrepi zoper fizične in pravne
osebe, ki se ne bi držale
določil tega zakona.

Zvezna uprava

USTANAVLJA SE

STANOVANJSKA SKUPNOST

DELOVNIH

V

Zvezni zbor bo na eni od
prihodnjih sej obravnaval
Osnutek zakona o interesni
skupnosti za stanovanjsko izgradnjo in upravljanje stanovanj za potrebe delavcev
in funkcionarjev zveznih organov, ki ga je Zvezni izvršni svet poslal Skupščini SFRJ
v sprejetje.
Osnutek zakona predvideva ustanovitev Stanovanjske
skupnosti, katera naj bi programirala in organizirala izgradnjo in upravljanje stanovanj za potrebe delovnih
ljudi zveznih organov, tako
da bi ti delovni ljudje neposredno upravljali stanovanjski sklad zveznih organov in bi preprečili, da se
sredstva od stanarin in zakupnine pretakajo v dobro
organizacij za gospodarjenje
s stanovanji.
Razen za JLA se doslej za
potrebe delavcev in funkcionarjev živežnih organov sko14
>

LJUDI

ZVEZNIH

raj ni gradilo stanovanj. Stanovanja v te namene so kupovali po tržnih cenah, kar
za federacijo ni bilo ugodno.
Z ustanovitvijo Stanovanjske
skupnosti, z drugačnim upravljanjem in vzdrževanjem

ORGANIH

stanovanjske zgradbe, stanovanja, poslovni prostori in
garaže, ki so zgrajene ali
nabavljene s sredstvi iz proračuna federacije, iz skupne
porabe delovnih skupnosti v
zveznih organih in iz amor-

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA
O INTERESNI SKUPNOSTI ZA STANOVANJSKO
IZGRADNJO IN UPRAVLJANJE
S STANOVANJI ZA POTREBE DELAVCEV
IN FUNKCIONARJEV ZVEZNIH ORGANOV —
AS 184

stanovanjskega sklada federacije bi dosegli ekonomsko
ugodnejše učinke v tej de
javnosti posebnega družbene
ga pomena.
V Osnutku zakona je določeno, da stanovanjski sklad
zveznih organov sestavljajo:

tizacije ter akumulacije stanovanjskega sklada, ali s
sredstvi, zbranimi iz zakupnine in stanarine.
Po Osnutku zakona je Stanovanjska skupnost pravna
oseba s sedežem v Beogradu. Zadeve te skupnosti op-

ravlja skupščina, sestavljena
iz delegatov delovnih skupnosti v zveznih organih in
iz delegatov stanovalcev. Delegat se voli za štiri leta.
Skupščina ima izvršilni organ. Glede na namen stanovanjskega sklada in ker morajo imeti pretežen vpliv v
skupščini delovni ljudje zveznih organov, bodo imeli v
skupščini večino delegati delovnih skupnosti zveznih organov.
Stanovanjska skupnost bi
sprejemala program stanovanjske izgradnje in investicijskega vzdrževanja zgradb
in stanovanj, katere upravlja; odločala bi o tistem delu sredstev iz stanarin in zakupnin, ki se izloča za tekoče vzdrževanje stanovanjskih zgradb; organizirala
združevanje sredstev za stanovanjsko gradnjo in spodbujala naložbe osebnih sredstev in varčevanje za stanovanje; opravljala še mnoge

druge zadeve v zvezi z upravljanjem stanovanjskega sklada.
Za stanovanja, ki so nabavljena s sredstvi skupne
porabe, je v Osnutku predvideno, da jih dajejo v uporabo delovne skupnosti v
zveznih organih. Stanovanja,

ki so nabavljena s sredstvi
zveznega proračuna, daje v
uporabo Zvezni izvršni svet
prek svoje komisije ali določenega zveznega organa.
Nadzorstvo nad zakonitostjo dela Stanovanjske skup
nosti opravlja Zvezni izvršni
svet.

ENOTNO UPRAVLJANJE
STANOVANJSKEGA
SKLADA JLA
Ustanavlja se stanovanjska interesna
skupnost JLA
Zvezni zbor bo na svoji
junijski seji obravnaval Osnutek zakona o interesni
skupnosti za stanovanjsko
izgradnjo in upravljanje stanovanj za potrebe aktivnih
vojaških oseb in civilnih
oseb v oboroženih silah SFRJ,
ki ga je Zvezni izvršni svet
poslal Skupščini SFRJ v
sprejetje.
V Osnutku zakona je predvidena ustanovitev enotne
Stanovanjske skupnosti za
vse pripadnike JLA, s katero naj bi dosegli enotno po-

ga treba zagotoviti njihovo
medsebojno usklajenost. To
je mogoče doseči tako, da
Zvezni sekretariat za narodno obrambo, ki usmerja razvoj oboroženih sil in odloča
o razporeditvi enot in ustanov JLA, določa tudi stanovanjsko politiko in program
stanovanjske izgradnje za potrebe JLA. To bi bilo sicer
v pristojnosti samoupravnih interesnih stanovanjskih
skupnosti, če ne bi ustanovili skupnosti, ki jo predvideva ta zakon.

ga vzdrževanja, pri čemer se
bo upoštevalo razmestitev vojaških enot in ustanov.
VPLIV UPORABNIKOV
STANOVANJ JLA
Kot predvideva Osnutek za
kona, Stanovanjska skupnost
JLA predlaga program stanovanjske izgradnje za potrebe oseb i ki služijo v oboroženih silah, ter program investicijskega vzdrževanja stanovanjskega sklada, odreja
merila za določanje stanarin
ter zakupnin in pogojev za
dajanje posojil za individualno gradnjo ter opravlja druge zadeve, določene s tem
zakonom in statutom Stanovanjske skupnosti. Z udeležbo v Stanovanjski skupnosti JLA je vsem uporabnikom stanovanj JLA zagotovljen potreben vpliv na stanovanjsko izgradnjo in na
upravljanje s stanovanjskim
skladom JLA.
Skupščina, ki jo sestavljajo delegati vojaških enot, vojaških ustanov in delegati
stanovalcev, je naj'višji organ upravljanja Satnovanjske skupnosti JLA. V Osnutku je predvideno oblikovanje garnizijskih in medgarnizijskih skupščin in sicer
glede na to, da je stanovanjski sklad JLA razdeljen

po več krajih SFRJ. Prav tako kot skupščina stanovanjske skupnosti JLA se tudi
te organizirajo po delegatskem načelu in omogočajo
pripadnikom JLA odločanje o
tem področju.
Zato, da bi se zagotovil
enoten način vzdrževanja stanovanjskega sklada, je v Osnutku predvideno, da strokovne zadeve za potrebe Stanovanjske skupnosti opravlja
strokovna služba, ki jo oblikuje Zvezni sekretariat za
narodno obrambo.
Po določilih Osnutka uporabniki stanovanj uresničujejo samoupravne pravice na
zboru stanovalcev, prek hišnega sveta in delegatov v garnizijskih in medgarnizijskih
skupščinah in skupščini Stanovanjske skupnosti.
Osnutek dovoljuje Skupnosti socialnega zavarovanja vojaških oseb, da pristopi k
Stanovanjski skupnosti JLA s
sredstvi, ki so namenjena za
reševanje stanovanjskih potreb upokojencev. S tem bi
bilo omogočeno, da se osebe, ki jim je prenehala aktivna vojaška služba ter niso
uredili stanovanjskega vprašanja, izenači glede stanovanja z osebami, ki uporabljajo stanovanja stanovanjskega
sklada JLA.

VEČJA SKRB
ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA
0 INTERESNI SKUPNOSTI ZA STANOVANJSKO
IZGRADNJO IN UPRAVLJANJE STANOVANJ
ZA POTREBE AKTIVNIH VOJAŠKIH OSEB
IN CIVILNIH OSEB V OBOROŽENIH SILAH
SFRJ — AS 186

litiko stanovanjske graditve,
standardizirati stanovanja in
izenačili stanovanjske stroške
za vse uporabnike, ne glede
na to, v katerem kraju je
stanovanje.
RAZLOGi
ZA USTANOVITEV
SKUPNOSTI
Poglavitni razlog za izdajo tega zakona je v tem, da
sta politika in program stanovanjske izgradnje za potrebe aktivnih vojaških oseb
in civilnih oseb v službi v
JLA neposredno odvisna od
razvoja oboroženih sil, še
zlasti pa od razvoja JLA, ter
od razmestitve njenih enot
in ustanov, in je zaradi te-

Sredstva, s katerimi so
zgrajena, ali iz katerih se bo
gradilo stanovanja vojaškega
stanovanjskega sklada, so
sredstva federacije in je zaradi tega treba zagotoviti,
da se amortizacija in akumulacija iz tega stanovanjskega
sklada usmerja v vzdrževanje
in nadaljnjo gradnjo tega
sklada, kot ustreza potrebam oboroženih sil.
Z oblikovanjem posebne
enotne stanovanjske interesne skupnosti JLA bo omogočen popoln vpogled v stanovanjske potrebe vojaških oseb
in civilnih oseb v oboroženih silah v celotni Jugoslaviji, ter zagotovljen večji
sklad sredstev za izvajanje programa investicijske-

ZA GROBIŠČA
ZAVEZNIŠKIH ARMAD
Urejanje teh vprašanj je po Ustavi SFRJ
prešlo v pristojnost federacije
Zvezali zbor Skupščine SFRJ
bo kmalu obravnaval Osnutek zakona o zaznamovanju
in vzdrževanju grobišč in
grobov pripadnikov zavezniških armad in drugih tujih
armad na območju SFRJ. V
skladu z Ustavo SFRJ temelji Osnutek zakona na načelu, da federacija ureja to
snov na enoten način za vso

državo. Posamezne republike
in pokrajine so doslej urejavale to snov z zakonom, vendar na različne načine, tako
da so grobišča in grobovi
pripadnikov zavezniških in
drugih armad različno zaznamovani in vzdrževani.
V Osnutku zakona je pojem grobišča in grobov pripadnikov zavezniških armad,

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA
0 ZAZNAMOVANJU IN VZDRŽEVANJU
GROBIŠČ IN GROBOV PRIPADNIKOV
ZAVEZNIŠKIH ARMAD IN DRUGIH TUJIH
ARMAD NA OZEMLJU SFRJ — AS 188
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ki so se z narodi in narodnostmi Jugoslavije borile proti skupnemu sovražniku, razmejen od pojma grobišča in
grobov pripadnikov drugih
tujih armad, ki so se borile
na strani sovražnika. V skladu s tem se jih različno obravnava glede zaznamovanja
in vzdrževanja.
Grobišča, grobove, spominske kostnice, nagrobne spomenike in druga nagrobna
spominska obeležja pripadnikov zavezniških armad na
ozemlju Jugoslavije se vzdržuje v skladu s krajevnimi
običaji in morajo biti vidno
označena z nagrobnimi obeležji, na katerih so izpisani
podatki o pokopanih pripad-

nikih zavezniške armade. Temu se želi posvetiti več pozornosti, da bi izkazali čast
tem borcem.
Pri zaznamovanju grobišč
in grobov pripadnikov tujih
armad, ki so se borile na
strani sovražnika, se v Osnutku zakona izhaja le od
temeljniih obveznosti Jugoslavije, ki jih ima kot podpisnica ženevskih humanitarnih konvencij. Ta grobišča
in grobove se zaznamuje samo zato, da jih je mogoče
vedno najti, vendar jih ni obvezno označevati tako kot
je predvideno glede grobišč
in grobov pripadnikov zavezniških armad.

stičnih raziskovanj, zagotavljajo — v zvezi z opravljanjem statističnih zadev in
nalog, ki se nanašajo na
statistični informacijski sistem kot del družbenega sistema informiranja — podat-

ke za spremljanje, načrtovanje in usmerjanje gospodarskega razvoja. O teh podata
kih obveščajo orgajne družbenopolitičnih skupnosti, organizacije združenega dela in
druge organizacije.

Združeno delo

POVEČATI
ODGOVORNOST
PODPISNIKOV
DRUŽBENIH

STATISTIČNA
RAZISKOVANJA -

O

DEL DRUŽBENEGA

Zvezni zbor Skupščine
SFRJ je 22. maja sprejel
Osnutek zakona o zagotovitvi plačila investicij (AS
17 S) ter zadolžil predlagatelja — Zvezni izvršni svet,
da pri oblikovanju končnega
besedila Predloga zakona upošteva mnenja in sugestije delovnih teles tega Zbora. Osnutek zakona smo prikazali
v 11. številki »Poročevalca«.

SISTEMA
INFORMIRANJA

Statistični podatki morajo biti dosegljivi
vsem organom in organizacijam,
ki opravljajo statistične raziskave
Zvezni
zbor skupščine
SFRJ bo na eni prihodnjih
sej obravnaval Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o statističnih raziskovanji]!, ki so pomembne za vso državo. Razlog za spremembo in dopolnitev zakona je v tem, da je

so pomembni za vso državo.
Predlagane spremembe in
dopolnitve Zakona temelje
na enotnosti statističnega sistema, na enotnosti metodologije (katero Osnutek podrobneje določa) in statističnih standardov, na medsebojnem sodelovanju, obve-

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O STATISTIČNIH RAZISKOVANJIH,
KI SO POMEMBNA ZA VSO DRŽAVO
— AS 189

treba nekatera njegova določila uskladiti z Ustavo SFRJ
'in s predpisi, ki so izdani
na podlagi Ustave SFRJ.
S tem zakonom se ureja
statistična raziskovanja, s katerimi se zagotavlja statistične podatke o stanju na posameznih področjih družbenega življenja, o stanju in
gibanju prebivalstva, ekonomskih in drugih pojavih, ki
16
f .

DOGOVOROV

ščanju in dogovarjanju Zveznega zavoda za statistiko in
zveznih organov ter organizacij, ki so pooblaščene za
opravljanje statističnih raziskovanj z ustreznimi organi v republikah in pokrajinah.
V Osnutku je tudi novo določilo, po katerem tisti organi in organizacije, ki so
pristojne za izvajanje stati-

INVESTICIJAH

Člani Odbora za družbenoekonomske odnose so med
drugim zastavili vprašanje
odgovornosti
podpisnikov
družbenih dogovorov, s ka-

voja Jugoslavije v letu 1975.
Izraženo je mnenje, da
se samo z izdajo Zakona o
zagotovitvi plačila investicij,
po katerem ne bo — mogoče začeti nobene investicije, dokler niso zanjo za,
gotovljena vsa potrebna sredstva, ne bo dalo rešiti problemov na področju investicijske porabe, če se ne poveča aktivnost in odgovornost
pri izvajanju dogovorjene politike.
Večja aktivnost naj bi se
nanašala predvsem na spreminjanje navad in odnosov
glede varčevanja, smotrnej-

OBRAVNAVANJE OSNUTKA ZAKONA
O ZAGOTOVITVI PLAČILA INVESTICIJ
— K AS 178
terimi je bilo treba zagotoviti dogovorjeno raven povečanja splošne in skupne
porabe, kot tudi določene
dogovore glede preverjanja
vseh investicij in zmanjšanja investicijske porabe v
realne meje razpoložljivih
sredstev. Kajti sedanji položaj v gospodarskih gibanjih,
zlasti na področju vseh oblik porabe, terja posebne
ukrepe, da bi se dosledna
uresničevalo stališča, ki so
dogovorno določena v listinah X. kongresa in Predsedstva ZKJ ter v Resoluciji o
temeljih skupne politike ekonomskega in družbenega raz-

šo porabo sredstev in bolj
smotrno poslovanje sploh.
V praksi se pogostoma nedosledno izvaja veljavne predpise s področja investicijske
graditve in investicij. Zato
so člani Odbora poudarili,
da je potrebna tudi politična
odgovornost za tiste, ki sprejemajo odločitve o graditvi
investicijskih objektov, pa nimajo zagotovljenih sredstev.
Posebej je poudarjeno, da
bi se moralo v skladu z
Ustavo hitreje graditi sistem
družbenega dogovarjanja in
samoupravnega sporazumevanja, da bi se izognili nadaljnjemu širjenju državnih administrativnih ukrepov.

člani Odbora so svetovali,
naj se preveri in posebej
oceni možne posledice predlagane funkcije menice, osi-

TUDI

roma katera zanesljive poroštva so za to, da bodo te
menice ob vsakem Sašu izterljive.

DOLŽNIKE

ZAVEZATI,
PISMENO
GLEDE

DA

DAJO

SOGLASJE

SVOJEGA

DOLGA
Zveznt zbor Skupščine
SFRJ je 22. maja sprejel
Osnutek zakona, hkrati pa je
predlagatelja — Zvezni izvršni svet zadolžil, aa pri oblikovanju Predloga zakona
upošteva pripombe in sugestije., ki so bila izražene na

OBRAVNAVANJE OSNUTKA ZAKONA
O SPREMEMBAH N DOPOLNITVAH ZAKONA
O UGOTAVLJANJU VREDNOSTI ZALOG
IN POPRAVKU FINANČNEGA REZULTATA
ZA DEL PO DOLOČENEM ČASU
NEPLAČANIH TERJATEV — K AS 167/11

sejah delovnih teles tega
Zbora.
Člani Odbora za družbeno
ekonomske odnose so izrazili mnenje, da Osnutek zakona v glavnem določa samo
dolžnosti upnika, premalo pa
dolžnost.) dolžnika. Zatega-

delj bi bilo treba jari nadaljnjem delu na pripravi zakona določiti, da dolžniki, ki
svojih obveznosti ne izpolnijo
v določenem roku, nosijo določene posledice.
Tako je dan konkreten
predlog za dopolnitev tistega
določila v Osnutku zakona,
po katerem je organizacija
združenega dela zavezana, da
pri sestavljanju zaključnega
računa popravi finančni rezultat za celotni znesek neplačanih terjatev od kupcev,
glede katerih ni dolžnikovega
pismenega soglasja, z dopolnitvijo bi se predpisalo dolo-

čene obveznosti dolžnikov
(ne le za upnike), tako da bi
morali dati pismeno soglasje
glede svojega dolga.
člani Odbora so zastavili
tudi vprašanje, kakšne posledice so imele dosedanje spremembe tega zakona, še zlasti pa spremembe opravljane
konec decembra 1. 1974. Koliko pravzaprav takšno skrajševanje rokov za plačalo terjatev (prej z 90 dni na 60 dni,
'daj pa na 45 dni oziroma za
trgovino 30 dni omogoča, da
ob začetku prihodnjega leta
preidemo s sedanje fakturirane na plačano realizacijo?

Pravosodje

PREŠIROKO

DANA

POOBLASTILA

• Razmerja med družbenimi pravobranilci samoupravljanja morajo temeljiti
na medsebojnem sodelovanju, ne pa na načelu hierarhije in podrejenosti
• Družbenega pravobranilca samoupravljanja ne gre istovetiti z državnimi organi
Zvezni zbor Skupščine
SFRJ je na seji 22. maja
sprejel Osnutek zakona o
družbene-m pravobranilcu samoupravljanja in zadolžil
predlagatelja — Komisijo
Zveznega zbora za pripravo
zakona s področja združenega dela, da pri določitvi Predloga zakona upošteva mnenja
in predloge delovnih teles
Zbora, katera so predhodno
obravnavala Osnutek. Osnutek tega zakona smo prikazali v 11. številki »Poročevalca«.
Odbor za družbenopolitične
odnose je podprl Osnutek
zakona, vendar je opozoril,
da so preširoko postavljena
pooblastila, ki so dana družbenemu pravobranilcu samo
upravljanja glede varstva
družbene lastnine v primerih.
fa> gre za kršitev samouprav
nega socialističnega, družbenega odnosa, zasnovanega na
družbeni lastnini. To Bi se
težko spravilo v sklad z us-

tavnim položajem tega organa, s položajem, ki se izraža
v varstvu samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine, katere so jasno
opredeljene z Ustavo in zakoni. Tako široko dana pooblastila bi družbenemu pravobranilcu samoupravljanja

ter Socialistični zvezi in sindikatu poroča o stanju, pojavih in problemih na tem področju.
Po prvem mnenju mora
družbeni pravobranilec samoupravljanja poročati le
skupščini družbenopolitične
skupnosti, ne pa še posebej

OBRAVNAVANJE OSNUTKA ZAKONA
0 DRUŽBENEM PRAVOBRANILCU
SAMOUPRAVLJANJA — K AS 157

znatno otežkočila delo, pomenila pa bi tudi. da prevzema velike obveznosti in družbene odgovornosti.
V Odboru so izrazili različna mnenja glede obveznosti
družbenega pravobranilca samoupravljanja, da skupščini
družbenopolitične skupnosti

Socialistični zvezi in sindikatu. Kot družbenopolitični organizaciji ste namreč SZDL
in sindikat glede takih vprašanj neposredno vključena v
skupščinski sistem. Razen tega naj bi bil zahtevek, s katerim želi katera od omenjenih organizacij poročilo od

družbenega pravobranilca samoupravljanja, verificiran v
skupščini.
Po drugem mnenju pa je
treba tem družbenopolitičnim
organizacijam omogočiti, glede na njihovo posebno vlogo
pri imenovanju in razširitvi
družbenega pravobranilca samoupravljanja, da dobijo poročilo o določenih problemih
in pojavih na tem področju
pa če bo takšno poročilo dostavljeno skupščini ali ne.
Odbor se je postavil na
stališče, da ne bi smeli dovoliti, da med republiškimi
ali pokrajinskimi družbenimi
pravobranilci samoupravljanja ter drugimi družbenimi
pravobranilci v republiki ali
pokrajini nastajajo razmerja
podrejenosti in hierarhije.
Razmerja med njimi morajo
temeljiti prvenstveno na
medsebojnem
sodelovanju,
kajti le takšna rešitev ustreza značaju, ki ga ima ta or17
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gan kot organ družbene skupnosti. To mnenje Odbora se
nanaša na tiste rešitve v Os
nutku, po katerih more re
publiški ali pokrajinski druž
beni pravobranilec samoup
ravljanja dajati obvezna na
vodila drugim družbenim
pravobranilcem ali. prevzemati opravljanje zadev in dejanj, ki jih je začel drug pravobranilec.
Odbor za pravosodje meni,
da je treba še enkrat preveriti rešitev, po kateri ima
družbeni pravobranilec samoupravljanja
pooblastilo,
da skliče sejo organa upravljanja in da začasno zadrži
izvršitev akta ali dejanja organizacije združenega dela,
skupnosti, združenja, družbenopolitične organizacije- itn.

SODIŠČE
MORA

Kot Je poudarjeno, se družbenega pravobranilca samoupravljanja kot organa družbene skupnosti ne more in
ne sme istovetiti z državnimi
organi ali z organi družbenopolitične skupnosti, ter naj
ne bi imel pooblastil, ki po
svoji naravi pripadajo tem
organom.
Na seji Odbora so ocenili,
da je treba pooblastila, ki jih
ima družbeni pravobranilec
samoupravljanja v zvezi z
ukrepanjem za varstvo družbene lastnine, natančneje razmejiti od pooblastil javnega
pravobranilca.
Tudi ta Odbor meni, da ni
sprejemljiva rešitev, po kateri bi bila za delo pravobranilca v občini ala skupnosti

ZDRUŽENEGA

družbenopolitične, odnose meni, da je treba v Osnutku posamično navesti razloge, zaradi katerih je mogoče zveznega družbenega pravobranilca samoupravljanja razrešiti
dolžnosti še preden poteče
čas, za katerega je imenovan.
Poleg tega Odbor meni, da

OBRAVNAVANJE OSNUTKA ZAKONA
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področja združenega dela pa
je zadolžena, da pri določitvi Predloga zakona upošteva
pripombe, predloge in mnenja delovnih teles zbora. Ta
osnutek smo prikazali v 11■
Številki »Poročevalca«.
Odbor Zveznega zbora za

DELA

mara Skupščina SFRJ, ko na
svojo pobudo razrešuje zveznega družbenega pravobranilca samoupravljanja, o tem
dobiti mnenje SZDLJ oziroma Zveze sindikatov Jugoslavije.
Po mnenju Odbora ni mo-

ZVEZNIH

branilca
samoupravljanja,
temveč na organizacije in razmerja republiškega ali pokrajinskega pravobranilca samoupravljanja proti drugim
družbenim pravobranilcem.
Postavili so se na stališče,
da naj družbenega pravobranilca samoupravljanja ne bi
pooblastili za to, da začasno
zadrži izvršitev aktov ali dejanj organa in organizacije,
kajti s tem ne bi spremenili
le značaja tega organa, temveč to ne izhaja izrecno iz
Ustave SFRJ.
Začasno zadržanje izvršitve
akta ali dejanja smejo odrediti drugi pooblaščeni organi
(sodišča združenega dela
itn.) na predlog družbenega
pravobranilca samoupravljanja.

DELA

REŠEVATI SPORNA

Osnutek vjakona o zveznem
družbenem, pravobranilcu samoupravljanja so obravnavala pristojna delovna telesa
Zveznega zbora. Na seji
Zveznega zbora 22. maja je
bil Osnutek sprejet, predlagatelj — Komisija Zveznega
zbora za pripravo zakonov s

IZ

občin obvezna navodila, ki
bi jih dajal republiški ali
pokrajinski družbeni pravobranilec, tri. da prav tako ni
sprejemljivo, da bi republiška ali pokrajinski pravobranilec samoupravljanja od nižjih pravobranilcev prevzemal
opravljanje dejanj ali zadev,
ne da bi se za to navedlo
razloge.
V Zakonodajno pravni komisiji je izraženo mnenje, da
zasnova Osnutka zakona o
družbenem pravobranilcu samoupravljanja ne ustreza v
celoti normativnemu pooblastilu federacije. Nekatera določila Osnutka namreč določajo konkretne pravice . in
dolžnosti, nekatera pa se ne
nanašajo na položaj, pravice
in dolžnosti družbenega pravo-
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goče sprejeti določila, ki
predvideva, da v primeru,
ko med zveznim družbenim
pravobranilcem samoupravljanja in delovno skupnostjo ni
soglasja glede izdaje splošnih
aktov, sporno vprašanje postavi pred tisti organ Skupščine SFRJ, ki je pristojen
za reševanje nesoglasij pri
izdajanju splošnih aktov delovne skupnosti, temveč da
je treba to pooblastilo določiti za. sodišče združenega dela.
V Odboru so opozorili, da
se je treba dogovoriti z Zvezno konferenco SDLJ o tem,
ali se zveznega družbenega
pravobranilca samoupravljanja imenuje na predlog
SZDLJ ali katerega njenega
organa (Zvezne konference
ali predsedstva), prav tako
je treba posebej določiti, ali
se to stori na. pobudo ali pa

glede na mnenje Zveze sindikatov Jugoslavije oziroma
Sveta Zveze sindikatov Jugoslavije.
Odbor Zveznega zbora za
pravosodje je podprl predlagano Desecuio osnutka zakona ter menil, da vsebuje
bistvena vprašanja o delu in
organizaciji novega organa
družbene skupnosti za varstvo samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine.
Na seji je izražena pripomba, da bi bilo treba navesti
razloge, zaradi katerih je mogoče zveznega družbenega
pravobranilca samoupravlja^
nja razrešiti dolžnosti še preden poteče čas, za katerega je
imenovan, ne da bi se pri
tem sklicevali na zvezni zakon o odgovornosti nosilcev
javnih funkcij, ki še ni izdan.

ORGANOV

POVEČANJE PLANIRANIH

DOHODKOV

IN

IZDATKOV
Skupščina SFRJ potrjuje zaključni račun in finančni načrt Narodne banke Jugoslavije
V finančnem načrtu so
Po določilih 12. člena Za- se financiranje Narodne ban- predvideni
Zbor republik in pokrajin
vsi dohodki Nabo na eni od prihodnjih sej kona o Narodni banki Jugo- ke opravlja po načrtu Narod- rodne banke Jugoslavije iz
ne
banke
Jugoslavije,
ki
ga
slavije
in
enotnem
monetarpotrdil finančni načrt NarodSvet guvernerjev, 74. člena in vsi izdatki iz
ne banke Jugoslavije za 1. nem poslovanju narodnih sprejme
potrdi
pa
Skupščina SFRJ. 75. Člena omenjenega zakobank
republik
in
pokrajin,
1975.
18
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FINANČNI PLAN NARODNE BANKE
JUGOSLAVIJE ZA L. 1975
na, končen obračun pa se
opravi po zaključnem računu, ki ga prav tako sprejme
Svet guvernerjev, potrjuje pa
Skupščina SFRJ.
Celotni planirani dohodki
oziroma izdatki Narodne
banke Jugoslavije za letošnje
leto znašajo 2 milijardi in
657 milijonov dinarjev. Glede
na 1. 1974 so večji ža 491,5
milijona dinarjev ali za 22,7
odstotka.
Narodna bamka dobiva
sredstva za financiranje svoje dejavnosti iz lastnih dohodkov ter iz dela obresti,
ki jih poberejo narodneban-

ANALIZE

POLITIKA

ke republik in pokrajin za
kredite, katere dajo poslovnim bankam iz primarne
emisije denarja, in od nadomestil za sredstva, ki so
organizacijam združenega dela odstopljena v trajno uporabo. Lastni dohodki se sestojijo iz obresti od kreditov, ki so dani neposrednim
uporabnikom, obresti od kreditov iz dinarske protivrednosti tujih kreditov, nadomestil za odstopljena sredstva
družbenopolitičnim skupnostim, dohodkov po tarifi za
opravljene storitve, obresti
od deviznih rezerv, ki so naložena na obresti pri tujih

IN

bankah in drugih dohodkov,
ki jih Narodna banka Jugoslavije ustvari s svojim
poslovanjem.
Iz dohodka, ki ga Narodna banka Jugoslavije dosega
na omenjeni podlagi, se krije naslednje izdatke: obresti
in druge stroške za tuje kredite, obresti in druge stroške za tuje kredite, ki so pogojeni s posebnimi predpisi,
obresti na pologe, obresti na
obvezno rezervo poslovnih
bank in drugih finančnih
ustanov, obresti in drugi
stroški za vrednostne papirje, stroške izdelave bankovcev in kovanega denarja,
stroške za devizno valutne
zadeve, sredstva za posebni
rezervni sklad, sredstva, ki
jih razporeja Delovna skupnost Narodne banke Jugoslavije in druge izdatke, ki
jih ima Narodna banka Ju-

goslavije pri svojem poslovanju.
Bankovce in kovani denar,
ld ga izdaja Narodna 'banka
Jugoslavije, izdeluje specializirana organizacija — Zavod
za izdelovanje bankovcev v
sestavi Narodne banke Jugoslavije. Razmerja med Narodno banko Jugoslavije in
Zavodom ureja samoupravni
sporazum in pogodba. Znesek sredstev za kritje stroškov pri izdelavi bankovcev
in kovanega denarja določa
Zvezni izvršni svet na predlog Sveta guvernerjev.
Stroški za devizno-valutne
posle zajemajo stroške prevzemanja in prevoza efektivnih tujih valut od poslovnih
bank do tujih bank. Pravzaprav največji znesek odpade na stroške zavarovanja
prevoza valute v državi in
tujini.

OCENE

ZAPOSLOVANJA - BISTVEN

ELEMENT

RAZVOJA
# V zadnjih petih letih milijon zaposlenih več
# Pozitivne spremembe v ekonomski strukturi prebivalstva
# Počasno vračanje jugoslovanskih delavcev iz tujine
® Prehajanje kmetijskega prebivalstva je treba usmerjati glede na potrebe celotne
družbe
V prvih štirih letih tekočega srednjeročnega plana
(1971—1974) je zaposlenost
rasla hitreje kot je bilo predvideno — za štiri odstotke
letno namesto tri. Takšna gibanja se bodo, kot napovedujejo, nadaljevala tudi v letu 1975. Vendar je to zadostovalo le za to, da se je
sprejelo prirastek aktivnega
prebivalstva in zagotovilo zaposlitev potrebnemu šolanemu kadru. Celo takšno povečanje zaposlenosti pa ni bilo dovolj veliko, da bi se
zmanjšalo skupno število nezaposlenih, omililo razlike
med področji, aktiviralo rezerve v aktivnem prebivalstvu in zagotovilo, da bi se hitreje sprejemalo naše zdomce.
Tako sodi Zvezni komite za
delo in zaposlovanje y »Analizi gibanja zaposlenosti in zaposlovanja v razdobju od leta 1971 do 1974«, ob kateri

so pripravili tudi pregled dosedanjega izvajanja politike
zaposlovanja in predloge, kako bi jo dosledno vgradili v
naš novi ekonomsko-politični
sistem. Analiza je poslana
Skupščini SFRJ ter jo bo
Zvezni zbor obravnaval na
eni od prihodnjih sej.
KONEC TEGA LETA —
4,7 MILIJONA
ZAPOSLENIH
Statistiki napovedujejo, da
bo imela Jugoslavija konec
leta 1975 21 milijonov in 300
tisoč prebivalcev. Od tega bo
13,8 milijona ali 65 odstotkov
nekmetijskega ter 7,5 milijona ali- 35 odstotkov kmetijskega prebivalstva. Takrat bo
skupno 9,4 milijona aktivnih,
za delo sposobnih oseb.
Po teh napovedih bo imela Jugoslavija ob koncu zadnjega leta sedanjega srednjeroonega plana 4 milijone in

750 tisoč zaposlenih v družbenem sektorju, medtem ko
jih je imela ob koncu leta
1870 3 milijone in 765 tisoč.
Ob koncu leta 1975 bo angažiranih v kmetijstvu približno
3 milijone Jugoslovanov. Od
teh jih je dva milijona v tako imenovani biološko aktivni življenjski dobi, preostali

tisoč občanov, ki opravljajo
osebno delo v negospodarskih dejavnostih. Takrat bo
začasno zaposleno v tujini
približno milijon Jugoslovanov.
Preostalih 350 tisoč aktivnih prebivalcev, od katerih
jih je 250 tisoč iz kategorije
kmetijskega, 100 tisoč pa iz

ZVEZNI KOMITE ZA DELO IN ZAPOSLOVANJE
— GIBANJE ZAPOSLENOSTI
IN ZAPOSLOVANJA V RAZDOBJU
OD L. 1971 DO 1974
milijon pa sestavljajo žene,
starejše od 55 let ter moški,
starejši od 60 let, se pravi,
v življenjski dobi, ko se delovne sposobnosti zmanjšajo
na minimum.
Poleg tega bo naša država
imela ob koncu tega leta 300

kategorije nekmetijskega prebivalstva, se lahko pojavi kot
osebe, ki iščejo zaposlitev. V
analiza je rečeno, da je to
minimalna ocena.
Prav tako se poudarja, da
bo imelo ob koncu tega leta
60 odstotkov zaposlenih v na19
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ši državi diplomo kvalificiranega ali visokokvalificiranega
delavoa, oziroma srednjo, višjo ali visoko strokovno izo
brazbo.
POMEMBNE
SPREMEMBE
V analizi se nadalje poudarja, da so v minulih štirih letih v glavnem izpolnjeni tisti poglavitni smotri in naloge na področju zaposlovanja, ki jih določa politika
razvoja za to srednjeročno
razdobje. Dosežene so tudi
pozitivne spremembe v ekonomski strukturi prebivalstva.
Zaposlenost v manj razvitih republikah in na Kosovu
se je v glavnem hitreje pove
čevala od poprečja za državo. Zmanjšalo se je število
nekvalificiranih delavcev.
Zaradi restriktivnih ukrepov razvitih držav je bilo število naših delavcev, ki so leta 1973 in 1974 odšli na začasno delo v tujino, minimalno. V zadnjih letih je odhajanje na delo v tujino potekalo organizirano, tako da se
je na delo zunaj države napotilo pretežno le nekvalificirane delavce iz manj razvitih področij.
Kljub temu nekaterih važnih smotrov na tem področju ni bilo mogoče izpolniti,
niti ne kaže, da bi jih bilo
mogoče doseči do konca tega srednjeročnega razdobja.
To velja predvsem glede
vzpostavitve ugodnejšega razmerja med rastjo števila zaposlenih in storilnostjo. Uresničeno ni niti planirano
zmanjšanje števila oseb, ki
iščejo zaposlitev, temveč se
je to število celo znatno povečalo.
Kljub mnogim pobudam in
ukrepom ni ustvarjeno dovolj možnosti za hitrejše vra-

čanje naših zdomcev. Res da
so z doslednim izvajanjem
smernic v partijskih in drugih listinah sklenjeni pomembni meddržavni dogovori o varstvu pravic naših
zdomcev. Vendar pa načela
teh listin niso dovolj vgrajena v sestavine naše razvojne
politike, v sistemske zakone
in ukrepe ekonomske politike, in to velja za glavni
vzrok, da se jugoslovanski delavci počasi vračajo iz tujine.
V analizi se poudarja, da z
nadaljnjim zaposlovanjem v
drugih državah ni mogoče
več računati brez resnih ekonomskih, socialnih, političnih
in drugih posledic. Zato se
vse bolj poudarja in zaostruje problem organiziranega zavračanja jugoslovanskih zdomcev in njihove vključitve v
jugoslovansko gospodarstvo.
SMERI AKCIJE
Analiza opozarja, da je naša družba v procesu bistvenih sprememb, ki potekajo po
načelih nove Ustave in kongresnih dokumentov. Gradi se
nov gospodarski sistem, s katerim je treba
zagotoviti
ugodnejše razmere za izvajanje sprejete razvojne politike
in ustrezne politike zaposlovanja, ki je ena bistvenih sestavin razvoja.
Prav zato je nujno zaposlovanje graditi in krepiti kot
organski del razvojne politike, da bi z razvojno politiko
zagotovili razmere, ki bodo
združenemu delu omogočile,
da bo tudi na tem področju
lažje in uspešneje izpolnjevalo svoje naloge. Izkušnje
namreč kažejo, da vseh smotrov politike zaposlovanja ni
mogoče doseči niti ob znatno večji stopnji rasti zaposlovanja. Spričo tega je nujno določiti prednostne naloge na tem področju.

SPREJETI
Zvezni zbor je na seji 22.
maja sprejel Predlog ustavnega zakona o spremembah
in dopolnitvah Ustavnega zakona za izvedbo Ustave. Z
zatonom se določa, da je
skrajni rok za uskladitev
zveznih zakonov z Ustavo
SFRJ 31. december 1976.
Sprejeto besedilo je poslane
skupščinam republik in pokrajin v soglasje, da bi Zvezni zbor lahko razglasil Ustavni zakon v drugi polovici letošnjega julija.

POTREBE
IN MOŽNOSTI
Kot je navedeno v analizi,
ob tem, da se nenehno povečuje obseg neobdelanih kmetijskih površin in je uvoz
kmetij sko-prehrambenih proizvodov čedalje večji, pa po
oceni znaša rezerva aktivnega prebivalstva v kmetijstvu
približno 870 tisoč oseb. Približno 600 tisoč aktivnih
kmetovalcev je na začasnem
delu v tujini, na drugi strani pa je milijon kmetijskih
proizvajalcev na koncu svoje delovne življenjske dobe.
Spričo tega tako imenovanega prehajanja kmetijskega
prebivalstva ni treba zadrževati in ga niti ni mogoče
ustaviti. Vendar pa ga je
treba usmerjati tako, kot
ustreza koristim celotne družbe, in hkrati reševati problem agrarne prenaseljenosti
ter sprotnih in bodočih potreb po proizvodnji hrane.
Z drugimi besedami — v
kmetijstvu je višek določene
vrste delavne sile, pa tudi
primanjkljaj aktivnih kmetijskih proizvajalcev.
V analizi se zatem ocenjuje, da so v hitrejšem razivoju
osebnega dela znatne možnosti za zaposlitev večjega

števila delovne sile. Med 1.
1954 in 1964 se je število
obrtnih delavnic v naši državi zmanjšalo od 155 tisoč na
105 tisoč. Čeprav se je v
razdobju med 1.1964 in 1974
položaj nekoliko zboljšal, še
vedno ni dosežena raven izpred 20 let.
Spričo tega so možnosti
za izrabo te oblike zaposlovanja. povsem realne in zanesljive, še toliko bolj, ker
je v ta namen mogoče angažirati tudi sredstva delavcev, ki so začasno zaposleni zunaj države.
Zvezni komite za delo In
zaposlovanje opozarja tudi,
da je treba politiko zaposlovanja regionalno usmerjati.
S tem je mišljeno spodbujanje investicij iz razvitejših
na manj razvita področja,
tako da bi na eni strani nalagali v objekte s tako imenovano visoko organsko sestavo in visoko produktivnostjo, na drugi strani pa —
tja kjer se širi možnosti za
večje zaposlovanje.
Spričo pomanjkanja delovne sile v razvitejših predelih
Jugoslavije je nujno potrebna
tudi organizirana notranja
migracija.
Analiza nadalje opozarja,
da je treba bolj učinkovito
usklajevati zveče vanje zaposlenosti s storilnostjo dela.
Posebej se poudarja vlogo samoupravnih interesnih skupnosti za zaposlovanje.
Predlagano je, naj Skup
ščina SFRJ sprejme sklep,
ki bo zadolžil avtorje srednjeročnega načrta razvoja Jugoslavije od 1.1976 do 1980
in dolgoročne zasnove razvoja države do 1.1985, da v
strategijo razvoja vgradijo zanesljive elemente, s katerimi
bi zagotovili celovito in dosledno izvajanje sprejete po
litike zaposlovanja.

merij na tržišču ali da bi
se zagotovilo določene družbene potrebe (obvezne rezerve, omejitev prometa določenih izdelkov ipd.).
Zakon o nadzorstvu kakovosti kmetijskih in prehrambenih proizvodov v zunanjetrgovinskem prometu. Zakon
predpisuje, da se nadzira kakovost, količino, pakiranje,
označevanje, embalaža itd.
določenih kmetijskih in prehrambenih proizvodov, ki so

namenjeni za izvoz ali se jih
uvaža.
Zakon o ratifikaciji sporazuma med SFRJ in Republiko Francijo o izogibanju
dvojnemu obdavčenju na
področju davka na dohodek.
Sporazum se nanaša na davke na dohodek, ki se jih pobira za račun obeh pogodbenih držav, ne glede na sistem
pobiranja.
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o garanciji med SFRJ

Zvezni komite za delo in
zaposlovanje ocenjuje v svoji analizi, da bi naj bil vrstni red prednostnih nalog v
politiki zaposlovanja naslednji: sprejemanje vsega razpoložljivega strokovnega kadra,
ki ustreza potrebam in zahtevam gospodarstva; zagotovitev dela tistim osebam, ki jim
zaposlitev pomeni edini način
pridobivanja za življenje potrebnih sredstev; zaposlovanje tistih strokovnih delavcev
na začasnem delu v tujini, ki
so nujno potrebni jugoslovanskemu gospodarstvu.

ZAKONI

Zbor republik in pokrajin
je na seji 30. maja sprejel
naslednje predloge zakonov,
h katerim so poprej vse
skupščine republik in pokrajin dale svoje soglasje:
Zakon o ukrepih za omejitev tržišča in prostega prometa blaga in storitev, pomembnih za vso državo. V
zatonu so določeni primeri
in pogoji, pod katerimi lahko Zvezni izvršni svet
stori ustrezne administrativne ukrepe za urejanje raz-

in Mednarodno banko za obnovo in razvoj. S tem sporazumom vlada SFRJ jamči
za točno in pravočasno plačilo glavnice, obresti in drugih bremen, ter za iavršdtev

posojila za izgradnjo vodovoda in kanalizacije v Dubrovniku, v znesku 6. milijonov dolarjev.
Zakon o premijah za mleko in pitana teleta, junce in

DELEGATSKA
Na seji Zveznega zoora
Skupščine SFRJ 22. maja so
predstavniki Zveznega izvršnega sveta odgovorili na vprašanja delegatov, ki so bila zastavljena na seji Zbora 24.
aprila.
Po Poslovniku
Zveznega
zbora ima delegat pravico zastavljati Zveznemu izvršnemu
svetu in funkcionarjem, ki vodijo zvezne upravne organe
in zvezne organizacije, vprašanja, lci se nanašajo na njihovo delo ali na zadeve iz
njihove pristojnosti in so v

jagnjeta ter kompenzacijah
za sveže meso (AS 181). V
besedilu sprejetega zalkona
ni večjih sprememb v. primeri z Osnutkom tega zakona,
ki smo ga prikazali v 11. šte-

vilki »Poročevalca«.
Zakon o spremembah Carinskega zakona (AS 168).
Osnutek tega zakona smo objavili v 11. številki »Poročevalca«.

VPRAŠANJA

delovnem področju Zbora.
Delegati smejo zastavljati
vprašanja ustno na seji Zbora, v času med dvema sejama Zbora pa pismeno prek
predsednika Zbora.
Predstavnik Zveznega izvršnega sveta oziroma funkcionar, ki vodi zvezni upravni
organ ali zvezno organizacijo lahko odgovori na isti seji,
na kateri je vprašanje zastavljeno. če tega ne moret mora dati odgovor na naslednji
seji Zbora.

vzdrževati po redu poletov,
tako kot so planirane. ZIS
se torej ne strinja s tem, da
— ne glede na ekonomske interese — prevoznik sam enostransko ukinja in spaja linije. Ukinjanje in spajanje
linij je treba poprej uskladiti po postopku, ki je predviden z Zakonom o letalskem
prometu.
Upoštevajoč, da so se že
prej dogajali primeri odpovedovanja, spajanja, prodaje
dvojnih
vozovnic ipd., je
Zvezni izvršni svet podprl
Osnutek zakona o premoženjskih razmerjih v letalskem
prometu, s katerim bodo rešena mnoga vprašanja prav v
razmerjih med potniki in prevozniki (ta Osnutek smo prikazali v 8. številki »Poročevalca«),

Red poletov je treba spoštovati
Delegat Ante Celmit (Hr- šalo položaj, ohranilo reden
vatska) je zastavii Zveznemu promet in zboljšalo položaj
izvršnemu svetu naslednje potnikov.
vprašanje »Ka; bo ukrenil
Zvezni izvršni svet. meni,
Zvezni izvršni svet da bi ob- da je določene linije treba
varoval občane pred neodgovornih oDnašar.jen. Jugoslovanskega aerotransporta, kl Celovito zdravstveno varstvo vojaških
je t trei trne: vakrat odpovedan poiei zato, ker ni bi- invalidov — kmetovalcev
lo dovolj potniKov?«
Delegat Ljuban Janjanin stvenem zavarovanju skupnoV odgovoru na to vpraša- (Hrvatska)
je zahteval odgo- sti, kateri pripadajo, po Zanje je namestnik predsedni- vor
na vprašanje, kdaj bodo konu o vojaških invalidih pa
ka Zveznega komiteja za pro- spremenjeni
predpisi, ki ure- morejo uživaiti samo tiste
met in zveze Djurdje Miko- jajo zdravstveno
vo- oblike zdravstvenega varstva,
vlč dejal, da so JAT-ove služ- jaških invalidov varstvo
oziroma ki jih predpisi njihove zdravbe v zadnjem času večkrat kdaj se bo te predpise
stvene skupnosti ne obsegajo.
spojile po nekaj linij. V pri- gače uporabljalo, tako dadrubi
Takrat, ko je bil izdan Zameru, ki ga omenja delegat se
zagotovilo
popolno
zdravCelmič, polet ni bil odpove- stveno varstvo vojaških inva- kon o vojaških invalidih, je
bila namera zakonodaje, naj
dan, ampak je prevoznik pre- lidov — kmetovalcev.
vsi zavarovanci v skupnostih
sodil, da je zanj nerentabilOlan Zveznega izvršnega zdravstvenega
zavarovanja
no. če letalo z več kot sto sveta
in predsednik Zveznega uživajo zdravstveno varstvo v
sedeži leti samo z deset aH komiteja
za vprašanja borcev breme skladov skupnosti, kadvanajst potniki in je zara- in vojaških
Mara teri pripadajo, po Zakonu o
di tega spojil dve redni lini- Radić je dalainvalidov
na to vpraša- vojaških invalidih pa le tiste
ji v eno.
odgovor.
pravice, katerih te. skupnosti
Ti JAT-ovi ukrepi izvirajo njeZ naslednji
Zakonom o vojaških in- ne zagotavljajo.
iz prizadevanj, da ne bi zvevalidih,
ki
je
bil
izdan
konec
Toda po izdaji tega zakona
čevali prevelikih izgub iz leta leta 1972, je zdravstveno var1974, ki znašajo 15F milijonov stvo vojaških invalidov usta- se je sistem zdravstvenega
dinarjev, od te izgube jc je novljeno kot temeljna pravi- zavarovanja kmetovalcem v
republikah in pokrajinah, ozi120 milijonot dinarjev nastater je za vse upravičen- roma v skupnostih zdravstvelo pri poslovanju na notra- ca,
ce zagotovljen tak obseg in nega zavarovanja kmetov raznjih linijah.
raven zdravstvenega varstva,
v različnem jObsegu. KoZvezni izvršni svet je na se- kot je določen z zakonom in vijal
so posamezne skupnoji 15. maja letos razpravljal drugimi predpisi, izdanimi na likor
sti zdravstvenega zavarovanja
o ekonomskem položaju pre- podlagi tega zakona.
določale večjo raven zdravvoznikov v letalskem promeZ določilom 95. člena Zako- stvenega varstva, toliko so se
tu in ugotovil, da so se jim na o vojaških invalidih je zvečevale tudi gmotne obvezposlabšale razmere za gospo- predpisano, da osebe, ki so nosti
vojaških invalidov na
darjenje, ter je
sprejel zdravstveno zavarovane na
ustrezne ukrepe za zboljšanje kateri koli podlagi, uživajo vasi.
Poleg tega s« nekatere orekonomskega položaja pre- zdravstveno varstvo tako kot ganizacije
dela v
voznikov, da bi se jim olaj- je urejeno s predpisi o zdrav- zdravstvu združenega
izogibajo nuđenju

zdravstvenega varstva vojaškim invalidom, ki imajo izkaznico skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov.
Takšen položaj je povzročil
določene politične probleme
glede na to, da vojaški invalidi — kmetijski proizvajalci
niso v enakem položaju kot
drugi vojaški invalidi, ki uživajo zdravstveno varstvo samo po Zakonu o vojaških, invalidih.
Dejstvo je, da taki problemi nastajajo zlasti v tistih
občinah, ki so sicer nerazvite
ter so torej tudi skladi skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov na njihovem območju navadno deficitarni.
Opazili so, da določilo 95. člena Zakona v takih skupnostih različno uporabljajo glede plačila tistih stroškov,
zdravstvenega varstva, ki izhajajo iz omenjenega Zakona.
Zvezni komite za vprašanja
borcev in vojaških invalidov
je večkrat obravnaval ta problem. S to namero so bili
opravljeni posveti z republiškimi in pokrajinskimi upravnimi organi ter Zvezo borcev,
da bi poiskali četudi samo začasne rešitve, po katerih bi
vojaški invalidi in družine
padlih borcev — zavarovanci skupnosti zdravstvenega
zavarovanja uživali zdravstveno varstvo brez teh težav.
Leta 1974 je bil s temi problemi seznanjen Zvezni izvršni svet in Socialno-zdravstveni zbor Zvezne skupščine
prejšnjega mandata.
Glede na pomen in potrebo
po nujni rešitvi problema, do
katerega je prišlo pri zdravstvenem varstvu vojaških invalidov na vasi, je Zvezni komite za vprašanja borcev in
vojaških invalidov, po dogovoru s pristojnimi republiškimi in pokrajinskimi upravnimi organi ter z ZZB NOV,
sprožil pobudo, da se to vprašanje uredi začasno, z dogovorom, preden bo spremenjen Zakon o vojaških invalidih.
Zvezni komite jo izdelal osnutek dogovora o izvajanju
zdravstvenega varstva vojaških invalidov in uživalcev
družinske invalidnine, ki ga

že obravnavajo po določenem
postopku. V Osnutku dogovora je predvideno, da vojaški invalidi, ki pripadajo tem
skupnostim, uživajo zdravstveno varstvo tako kot tudi vojaški invalidi, ki to varstvo uživajo po Zakonu o vo-

jaških invalidih.
Za trajno rešitev tega pro
blema je treba spremeniti ve
ljavni Zakon o vojaških in
validih in ga uskladiti z Usta
vo. V programu dela Skupščine SFRJ je predvideno, da
se to stori v teku leta 1976.

Potrošniški krediti so del ekonomske
politike
Delegat Vinko Gobec (Slovenija) je zahteval od Zveznega izvršnega sveta odgovor na naslednja vprašanja:
ali so potrošniški krediti pomembna sestavina razvojne
politike Jugoslavije, kakšno
je razmerje med prodajo
blaga na kredit in za gotovino, kako je zasnovano kreditiranje široke porabe v
srednjeročnem načrtu Jugoslavije od leta 1976 do 1980,
kakšna stališča ima ZIS o
enotni politiki kreditiranja
blaga za široko porabo prek
poslovnih bank in kako ZIS
ocenjuje sedanji sistem kreditiranja bank in organizacij
združenega dela z bančnimi
krediti.
V odgovoru na to vprašanje je član Zveznega izvršnega sveta Momčilo Cemović
med drugim dejal:
V primeru z letom 1965 je
bil obseg potrošniških kredi-

tov leta 1974 večji za 323 odstotkov. To je imelo določen
vpliv na promet, s tem pa
tudi na proizvodnjo določenega blaga za široko porabo,
Že konec leta 1974 pa je bi
lo treba potrošniške kredite
zaradi vpliva inflacijskih, gibanj, katere je v precejšnji
meri povzročilo zvečano po
vpraševanje na področju
osebne porabe, uskladiti s politiko
blagovno-denamega
ravnovesja, tako kot je nalagala Resolucija o temeljih
skupne politike ekonomskega in družbenega razvoja
Jugoslavije v letu 1975.
Ena od sestavin za opravljanje spremembe je bila tudi usmeritev v kreditiranje
trajnih potrošnih dobrin, v
katerih je pretežno udeležena tako imenovana domača
substanca.
Ti ukrepi so prišli do izraza tudi v nedavno izdani
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POTOPLJEN
V LR Albaniji gradijo hidroelektrarno,
katere akumulacija bo potopila tudi del
našega ozemlja
Za razlastitev zemljišča in preselitev
objektov je treba zagotoviti
252 milijona dinarjev
Z Izgradnjo aikumulacije
za hidroelektrarno »Fiecrza«
na območju LR Albanije bo
potopljen del ozemlja Jugoslavije v dolini reke Beli
Drim. Da bi ta del našega
ozemlja pripravili za potopitev je treba pravočasno
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omejevati ustavne in samoupravne pravice organizacij
združenega dela. Treba je
namreč upoštevati, da poslovna politika posameznih bank
ne temelji na istih elementih kot poslovna politika organizacij združenega dela, v
katerih interesu je, da kredi
tirajo prodajo svoje proizvodnje.
Dajanje kreditov s strani
bank organizacijam združenega dela, iz katerih potem
slednje odobravajo potrošniške kredite, sodi v okvir poslovne politike bank. Zato je
treba to vprašanje obravnavati z vidika interesa organizacij združenega dela, ki združujejo svoja sredstva v banko, ter hkrati odločajo o njihovi poslovni politiki v skladu s sprejetimi ukrepi kreditno-denarne politike države.
Delegat Gobec je izjavil, da
je z odgovori zadovoljen, razen z odgovorom na četrto
vprašanje (»stališča ZIS o
enotni politiki kreditiranja
blaga za široko porabo«), na
katero zahteva širši odgovor
na naslednji seji. Poudaril je
tudi, da sploh ni dobil odgovora na vprašanje, ali Uredba ZIS o potrošniških kreditih ne postavlja nekaterih
organizacij združenega dela
in nekaterih panog gospodarske dejavnosti v neenakopraven položaj.

POGODBE

DOLINE

BELEGA

Uredbi o splošnih pogojih za
dajanje potrošniških kreditov.
Po statističnih
podatkih
Službe družbenega knjigovodstva so leta 1974 znašali celotni izdatki prebivalstva za
blago 1970 milijard in 280 milijonov dinarjev, od tega odpade na potrošniške kredite
15 milijard in 773 milijone, ali
približno 10 odstotkov, če se
iz tega izloči izdatke za blago, ki se ga ne prodaja na
kredit, ter blago iz uvoza
ipd., bi bil delež potrošniških
kreditov v celotnih izdatkih
prebivalstva
procentualno
znatno večji.
V temeljih družbenega načrta Jugoslavije od leta 1976
do 1980 je predvideno povečanje življenjskega standarda
in sicer v odvisnosti od družbenih potreb, gmotnih možnosti in krepitve položaja in
standarda delovnih ljudi.
Vendar pa Bo treba to vprašanje še obdelati v sklopu dejavnosti ob pripravljanju dokumenta o politiki razvoja Jugoslavije za omenjeno časovno razdobje, in obdelati torej tudi vlogo potrošniških
kreditov.
Prodaja blaga na potrošniški kredit je sestavni del poslovne politike sleherne organizacije združenega dela.
Omejiti dajanje teh kreditov
samio na banke bi pomenilo

storiti vse investicijske ukrepe in zagotoviti ustrezna finančna sredstva. V tem smislu je Zvezni izvršni svet poslal Skupščini SFRJ v obravnavo Osnutek zakona o
zagotovitvi sredstev za financiranje investicijskih del v

dolini reke Beli 'Drim, po
katerem je treba v proračunu
federacije za 1.1975 in 1976
v ta namen zagotoviti 252,1
milijona dinarjev. Za izdajo
tega zakona je pristojen Zbor
republik in pokrajin.
S tem se izvršuje obveznost Jugoslavije, ki izihaja iz
protokola drugega izrednega
zasedanja Jugoslovansko-albanske komisije za vodno

koj za zlivom Belega in črnega Drima, hidroelektrarno
»Fierza« z akumulacijo, zaradi česar se bo trajno potopil del doline Belega Drima v SAP Kosovo.
Jez je 46 kilometrov od
državne meje, oziroma 30 kilometrov od zliva Črnega in
Belega Drima na albanskem
ozemlju. Akumulacija te hidroelektrarne bo imela 2,6

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA
O ZAGOTOVITVI SREDSTEV
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gospodarstvo 1.1962, ki je bila ustanovljena na podlagi
»Sporazuma med vlado FLRJ
in vlado LR Albanije o vodnogospodarskih vprašanjih«
iz 1.1956. Na tem zasedanju
se je Jugoslavija strinjala, da
LR Albanija zgradi na svojem ozemlju na Drimu, ta-

milijarde kubičnih metrov
vode.
Jez na albanskem ozemlju
že gradijo. Po uradnem obvestilu, ki ga je dala albanska delegacija v Jugoslovansko-albanski komisiji za vodno gospodarstvo, pričakujejo, da se bo akumulacija za-

čela polniti Konec 1.197tj. Do
takrat mora naša država na
svojem ozemlju razlastiti
zemljišča, ki bodo potoplje
na, porušiti in premestiti obstoječe objekte in naprave,
zgraditi nove objekte in prometne poti namesto tistih,
ki bodo potopljene, ter opraviti druga dela v zvezi s potopitvijo. Prav tako je treba
na jugoslovanskem ozemlju,
ki bo potopljeno, opraviti tu-

di nekatere arheološke raziskave.
V obrazložitvi Osnutka zakona je poudarjeno, da je
spričo zelo visokega jezu
(135 metrov), velike vodne
gmote in površine akumulacije (približno 70 kvadratnih
kilometrov) mogoče na področju Prizren — Djakovica —
Orehovac pričakovati lokalno
spremembo klime in premik
vegetacijskega obdobja od

zgodnjega k poznejšemu.
Spričo tega je treba strokovno spremljati in v načrtih
ugotoviti posledice, ki jih bo
imela akumulacija te hidroelektrarne.
V Osnutku zakona Je predvideno, da se za financiranje
teh del v 1.1975 zagotovi 94
milijonov dinarjev, v 1.1976
pa 158,1 milijona dinarja.
Investitorja za izvršitev

programa teh del bo po
Osnutku zakona določil Zvezni komite za kmetijstvo sporazumno s pristojnimi organi SAP Kosovo. Nadzorstvo
nad izvrševanjem teh del bo
opravljal Zvezni komite za
kmetijstvo, ki je dolžan vsako leto do 31. marca predložiti Zveznemu izvršnemu svetu poročilo o poteku del in
porabi sredstev iz tega programa.

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

Letno naročnino din
Ljubljana 50100-845-50204.
Dne

1975

(80 dinarjev za en izvod) smo poravnali na žiro račun: Skupščina SR Slovenije

2ig, podpis naročnika:
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Časopisni zavod URADNI LIST SRS se rasen z osnovno dejavnostjo — izdajanjem Uradnega lista SRS
— ukvarja tudi z založništvom, s katerim skuša prispevati k boljšemu poznavanju predpisov in s tem k njihovemu uveljavljanju v praksi. Med drugim je izdal
in. založil:
— USTAVO SR SLOVENIJE 2 ustavnim zakonom;
— USTAVO SFRJ;
— USTAVI SR SLOVENIJE in SFRJ v eni knjižici;
— ODŠKODNINSKO PRAVO JUGOSLAVIJE (avtor: dr.
Stojam, Cigoj), ki obravnava odškodninske obveznosti
in odgovornost za škodo, zlasti tisto, ki se dogaja v organizacijah združenega dela ali v zvezi z njimi;
— PRAVDNI POSTOPEK (avtorji: dr. Jože Juhart,
Lojze Ude, Dragica Wedam-Lukič), ki vsebuje obsežen,
teoretično poglobljen in praktični uporabi prilagojen
komentar k posameznim členom zakona o pravdnem
postopku, s sodno prakso, odločbami, seznamom literature ter stvarnim kazalom;
— PRAVNI IZRAZI (avtor: Franc Sink) primerjalni, z
decimalno klasifikacijo slovensko-srbohrvaško-francosko-nemško;
— UVOD V EKONOMSKO VEDO (avtor: dr. Franc
Cerne);
ZBIRKE PREDPISOV
— O GRADITVI OBJEKTOV (ki obsega vse osnovne
predpise o: graditvi objektov; urbanističnem planiranju; graditvi investicijskih objektov; postopek za oddajanje investicijskih objektov v graditev; način vodenja dnevnika o izvajanju del; minimalnih tehničnih pogojih za graditev stanovanj; izdajanju garancijskih
listov za stanovanja, zgrajena za trg; varstvu pri
gradbenem delu)
— S PODROČJA GEODETSKE SLUŽBE (ki obsega vse
veljavne predpise s področja geodetske službe in je
pomembna za družbeno gospodarstvo, regionalno in
urbanistično prostorsko planiranje, delovanje republiških in občinskih služb za izdelavo zemljiških katastrov, katastra ]ccmwnalnih naprav, za premoženjskopravna razmerja, za pravno službo itd.);
— OBRTNI ZAKON (zbirka vsebuje podrobnejši kommtar k posameznim členom zakona z vzorčnim statutom in pogodbo o POZD);
— ZAKON O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH (z obširnim
komentarjem k posameznim členom, z vzorcem družbenega dogovora o ustanavljanju kmetijskih skupnosti,
statuta kmetijsko-zemljiške skupnosti ter osnutkom
pogodbe o ustanovitvi pašne skupnosti);
— ZAKON O ZDRUŽEVANJU KMETOV (s komentarjem k zakonu ter z vzorci pogodbe in ustanovitvenih
aktov, ki jih določa omenjeni zakon);
— O GOSTINSKI DEJAVNOSTI (zbirka je pomembna
za organizacije združenega dela in občane, ki opravljajo gostinsko dejanost ter za upravne in druge organe);
— STANOVANJSKI PREDPISI IV (zbirka obravnava
samoupravne stanovanjske skupnosti — zakon z zelo

obširnim tri poglobljenim Komentarjem k posameznim členom, samoupravni sporazum o ustanovitvi in
statut stanovanjske skupnosti kakor tudi zvezo stanovanjskih skupnosti SRS);
— STANOVANJSKI PREDPISI V (zbirka vsebuje zakon o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini z obsežnim komentarjem, zakon o stanovanjskih zadrugah ter uvodna pojasnila k omenjenima
zakonoma);
— O VARSTVU PRI DELU IN O INŠPEKCIJAH;
— O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ;
— STATUT SKUPNOSTI POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA in drugi predpisi s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja s
pojasnili.
ZAKONE Z UVODNIMI POJASNILI
— O SODIŠČIH ZDRUŽENEGA DELA (ki odločajo o
tem, ali so izpolnjeni pogoji za organiziranje TOZD in
delovnih skupnosti, o zahtevah za varstvo pravice do
dela z družbenimi sredstvi ter drugih samoupravnih
pravic; rešujejo spore o organiziranju in izločitvi
TOZD, o spojitvi, pripojitvi in razdelitvi TOZD; o medsebojnih razmerjih v združenem delu kot tudi druge
z zakonom opredeljene spore iz družbenoekonomskih
in drugih samoupravnih razmerij;
— O MEDSEBOJNIH RAZMERJIH DELAVCEV V
ZDRUŽENEM DELU IN O DELOVNIH RAZMERJIH
MED DELAVCI IN ZASEBNIMI DELODAJALCI TER
O ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU ZA PRIMER
BREZPOSELNOSTI;
— O VARSTVU PRI DELU;
— O SAMOUPRAVNEM SPORAZUMEVANJU IN
DRUŽBENEM DOGOVARJANJU O MERILIH ZA RAZPOREJANJE DOHODKA IN ZA DELITEV SREDSTEV
ZA OSEBNE DOHODKE;
— O LJUDSKI OBRAMBI IN O VOJAŠKI OBVEZNOSTI;
— O NOTRANJIH ZADEVAH;
— NORMATIVI ZA GRADNJO POSEBNIH OSNOVNIH
SOL;
— PRAVILNIK IN TARIFA O NAGRAJEVANJU ODVETNIKOV s tablico izračuna nagrad za odvetniško
delo.
URADNI LIST SRS je založil tudi:
— VOLILNI IMENIK, ki je prirejen za volitve članov
delegacij, za glasovanje o izvolitvi članov DPZ, za nadomestne volitve, za glasovanje o odpoklicu- za glasovanje o referendumu, o uvedbi samoprispevka itd,, kakor tudi za volitve v delMiske svete (oziroma organe
upravljanja TOZD in drugih temeljnih samoupravnih
organov in temeljnih skupnosti);
— OVITKE za volilne imenike, ki vsebujejo osnovna
navodila za izpopolnjevanje volilnih imenikov in naslovne strani ovitka za volilne imenike.

Redakcija je bila končana 3. junija 1975
Izdajata Skunščins SR Slovenije to Skupščina SFRJ • Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Janko Cesnik, Marko Herman, Darko
Marin Jože Pacek dr. France Petrič, Franjo Turk, Jernej Vrhunec, Janez Zaje in Beno Zupančič (predsednik) - Glavni urednik: Darko Marin
Odeovomi urednik' Zoran Lenard — Naslov uredništva: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, Subičeva 4, telefon 22-741 O Uredniški odbor
eiasila Skupščine SFRJ: Kiro Hadži-Vasilev (predsednik), Aljuš Gaši, Jožef tpač, Radmila Matič, Svetislav Popovič, Dušan Cehovm, Aleksandar Orlandić Darinka Puškaritf, Ivica čačič, Moma Radosavljevič, Siniša Pudai, Krste Calovski, dr. Petar Vajovid, Aleksandar Petković in Teodor
Olič - Odgovorni urednik: Teodor Olič - Naslov uredništva: .Skupščina SFRJ, Beograd, Trg Marksa 1 Engelsa 13, telefon 334-149 »Tisk: CGP
Delo — Cena posamičnega izvoda 3 din — Naročnina sa leto 1975 80 din — Žiro račun: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana 50100-845-50204
24
i

