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SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN 

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE 

IZ VSEBINE: 

Predlog za izdajo zakona o varstvu, 

gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju 

z lovišči, z osnutkom zakona (ESA 375) 

Predlog za izdajo zakona o pomorski 

pilotaži, z osnutkom zakona (ESA 374) 

Orientacijski delovni program 

Zveznega zbora Skupščine SFRJ za 

obdobje september 1975 — julij 1976 

Osnutek zakona o merskih enotah 

in merilih 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 

SRS 

Vsi trije zbori Skupščine 
SR Slovenije so na skupnem 
zasedanju 8. oktobra 1915 z 
zadovoljstvom sprejeli na 
znanje: 

— informacijo o doseže- 
nem dogovoru o mejnih in 
drugih vprašanjih med SFRJ 
in Republiko Italijo, kd jo 
je podal podpredsednik Izvr- 
šnega sveta Skupščine SRS 
Rudi , čačinovič (informacija 
je bila obja/vljena v dnevnem 
časopisju 9. oktobra). 

Na skupnem zasedanju so 
nadalje vsi trije zbori spre- 
jeli: 

— izjavo Skupščine SR 
Slovenije o nasilju v Španiji 
(v nadaljevanju objavljamo 
celotno besedilo izjave). 

Vsi trije zbori so na lo- 
čenih sejah sprejeli: 

— stališča, priporočila in 
sklepe o nadaljnjem samo- 
upravnem razvoju krajevnih 
skupnosti v SR Sloveniji (v 
nadaljevanju objavljamo ce- 
lotno besedilo dokumenta), 

— poročilo o uresničevanju 
ustavnih določb o organizi- 
ranosti in pripravah družbe 
na splošni ljudski odpor, 
ekspoze, ki ga je podal član 
IS in republiški sekretaT za 
ljudsko obrambo Mihael Bu- 
tara, ter predlog za izdajo 
zakona o ljudski obrambi 
SR Slovenije z osnutkom za- 
kona. 

Zbor občin in Družbenopo- 
litični zbor sta obravnavala: 

— osnultek zakona o prav- 
nem položaju verskih skup- 
nosti v SR Sloveniji. Družbe-/ 

nopolitični zbor je ob tem 
aktu sprejel stališča (v na- 

daljevanju jih objavljamo v 
celotnem besedilu). Zbor ob- 
čin pa je s sklepom sprejel 
osnutek zakona ter zadolžil 
Izvršni svet Skupščine SRS, 
naj pri pripravi predloga za- 
kona upošteva stališča Druž- 
benopolitičnega zbora ter vse 
pripombe in predloge, ki so 
jih dala skupščinska telesa, 
skupine delegatov in delegati 
v zboru. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta obravnavala: 

— informacijo o organizi- 
ranosti in učinkovitosti 
zdravstvene dejavnosti z vi- 
dika razporejenosti in delov- 
ne obremenitve zdravstvenih 
delavcev v SR Sloveniji, ter 
v zvieai s tem sprejela sklep 
(v nadaljevanju objavljamo 
dokument v celotnem bese- 
dilu). 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela tudi: 

— osnutek zakona o var- 
stvu pred požarom, 

— predlog zakona o var- 
nosti cestnega prometa, 

— predlog zakona o komu- 
nalnih dejavnostih posebne- 
ga družbenega pomena, 

— osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah za- 
kona o starostnem zavarova- 

nju kmetov, 
— predlog zakona o samo- 

upravnih interesnih skupno- 
stih za PTT promet, 

— predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah za- 
kona o kmetijskih zemljiščih, 

— osnutek zveznega zako- 
na o spremembi zakona o 
premijah za pšenico. 

Vsi trije zbori so umafe- 
nili z dnevnega reda: 

— osniuitek zakona o finan- 
ciranju federacije. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta odložila s 
dnevnega reda: 

— predlog za izdajo zako- 
na o spremembi in dopolni- 
tvi obrtnega zakona, 

— predlog za izdajo zako- 
na o spremembi zakona o 
davkih občanov. 

Zbor združenega dela pa je 
umaknil z dnevnega reda še: 

— osnutek zakona o Na- 
rodni banki Jugoslavije ia 
enotnem monetarnem poslo- 
vanju narodnih bank repub- 
lik in narodnih bank avto- 
nomnih pokrajin, 

— osnutek zakona o te- 
meljih denarnega sistema, 

— osnutek zakona o kre- 
ditnih odnosih s tujino, 

— osnutek carinskega 
kana. 

Izjava Skupščine SR Slovenije o 

nasilju v Španiji 

Delegati zborov Skupščine SR Slovenije, zbrani na 
skupni seji dne 8. 10. 1975, izražajo ogorčenje nad naj- 
novejšim nasiljem Francovega fašističnega režima in 
se pridružujejo odločnim protestom naših občanov ter 
demokratične in napredne svetovne javnosti. 

Usmrtitev petih španskih rodoljubov kot tudi druga 
nasilje in protidemokratična dejanja, opozarjajo, da 
se fašistična klika v Španiji ne ustavlja niti pred naj- 
bolj drastičnimi ukrepi in sredstvi, da bi zadušila 
pravični boj delavskega razreda in vseh demokratičnih 
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ter naprednih sil Španije za svobodo in demokratične 
pravice. Toliko' bolj vzbujajo nezadovoljstvo takšna 
dejanja v letu, ko svet proslavlja 30. obletnico zmage 
nad fašizmom. Zato je prelita kri španskih rodoljubov 
v zadnjem oporišču fašizma v Evropi vzbudila upra- 
vičeno ogorčenje v Španiji ter povzročila val protestov 
v vsej svetovni demokratični in napredni javnosti. 

Delegati Skupščine SR Slovenije upajo, da bodo vse 
države, še posebej evropske in tiste, ki vzdržujejo 
odnose s Španijo, ob najnovejših dogodkih v tej državi 
ukrepale na način, ki bo pomenil podporo boju špan- 
skega ljudstva za čimprejšnji konec fašističnega nasilja. 
Hkrati izražajo vso solidarnost z žrtvami fašistič- 
ne diktature v Španiji ter z borbo španskega ljud- 
stva za demokratičen razvoj in svobodo, v prepričanju, 
da bo ta boj kmalu končan z zmago. 

Sklep, ki sta ga sprejela ZZD in ZO v 

zvezi z informacijo o organiziranosti 

zdravstvene dejavnosti z vidika razpo- 

rejenosti in delovne obremenitve 

zdravstvenih delavcev v SR Sloveniji 

Zbor združenega dela SkupSčme SR Slovenije in Zbor 
občim sta na 21. seji dne 8. oktobra 1975 obravnavala infor- 
macijo o organiziranosti in učinkovitosti zdravstvene dejav- 
nosti z vidika razporejenosti in delovne obremenitve zdrav- 
stvenih delavcev v SR Sloveniji in sprejela naslednji 

sklep 
Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slo- 

venije ocenjuje informaoijo o organiziranosti in učinkovito- 
sti zdravstvene dejavnosti z vidika razporejenosti in delov- 
ne obremenitve zdravstvenih delavcev v SR Sloveniji pozi- 
tivno, saj prikazuje realno stanje na tem področju. 

Zbora podpirata ugotovitve m predloge ukrepov za <jz, 
boljša®je učinkovitosti in racionalnega zdravstvenega var- 
stva. Posebej naj samoupravne interesne skupnosti zdrav- 
stvenega varstva skupaj z ustreznimi dejavniki zagotovijo 
hitrejši razvoj osnovnega zdravstvenega varstva, kar bo pri- 
pomoglo k bolj učinkovitemu in racionalnemu zadovoljeva- 
nju potreb občanov po osnovnem zdravstvenem varstvu. Pri 
tem je mišljeno predvsem odpravljanje dolgih čakalnih dob 
in drugi organizacijski ukrepi, ki prispevajo k hitrejšemu 
zadovoljevanju pravic občanov iz zdravstvenega varstva. 

V predvidenih ukrepih je treba še posebej poudariti, da 
je treba v največji meri doseči celovito integracijo zdravstve- 
nega varstva v okviru regije. 

Zbora priporočata vsem samoupravnim interesnim skup- 
nostim na področju zdravstvenega varstva in drugim zain- 

teresiranim dejavnikom, da razpravljajo o organiziranosti in 
učinkovitosti zdravstvene dejavnosti, zlasti na svojem ob- 
močju ter sprejmejo v informaciji navedene ukrepe. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj spremlja sita-, 
nje na tem področju, prouči v raapravi podane predloge in 
ustrezno ukrepa ter o tem poroča Stopšoind SR Slovenije 
najkasneje do konca, prvega trimesečja 1976. 

Stališča DPZ k osnutku zakona 

o pravnem položaju verskih skupnosti 

v SR Sloveniji 

V skladu z drugim odstavkom 72. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije daje družbenopolitični zbor Skupščine 
SR Slovenije k osnutku zakona o pravnem položaju verskih 
skupnosti v SR Sloveniji zboru občin naslednja 

stališča 

1. Osnutek zakona o pravnem položaju verskih skupno- 
sti v SR Sloveniji opredeljuje pravni položaj teh skupnosti, 
ki v bistvu ostaja enak in je v skladu z ustavnimi določba- 
mi. Po svoji vsebini predstavlja nadaljevanje politike, ki sta 
jo opredelili ki uveljavljali OF in KPS že v narodnoosvobo- 
dilni vojni in ves čas po njej in kd temelji na načelih, da je 
izpovedovanje vere svobodno in človefcova zasebna stvar, 
ter da so verske skupnosti ločene od države in svobodne 
pri opravljanju verskih zadev in verskih obredov. Predvidene 
dopolnitve so potrebne zaradi doslednejšega uveljavljanja 
ustavnih določb ter odstranjevanja kakršnihkoli zlorab vere 
in verske dejavnosti v politične namene. Posebej je potreb- 
no določiti, da dejavnost verskih skupnosti ne posega na po- 
dročja, ki jih družba organizira kot dejavnosti posebnega 
družbenega pomena in da verske skupnosti ne opravljajo 
te dejavnosti in da v ta namen ne ustanavljajo kakršnekoli 
organizme. Novi zakon naj omogoči dosledneje urejanje od- 
nosov in prepreči morebitne nesporazume med samouprav- 
no organizirano socialistično družbo in verskimi skupnostmi. 

2. Kljub temu pa so še nekatera vprašanja, za katera 
bi bilo potrebno, da jih zakon še jasneje opredeli, zato da 
ne bi povzročala nepotrebnih konfliktov. Dosledno je treba 
izpeljati načelo, da so verske skupnosti zasebnopravne skup- 
nosti in mora biti zato njihova dejavnost ločena od kakršnih- 
koli oblik družbenega, samoupravnega in javnega delovanja 
občanov, zlasti pa od procesa vzgoje in izobraževanja. 

Zakon naj- določi skladno s temi načeli, da se lahko 
opravljajo nekateri verski obredi izven kultnih objektov le 
na zahtevo pripadnika verske skupnosti in za njegove po- 
trebe. Zakon naj vzpodbudi občinske skupščine, da s svo- 
jimi predpisi urede pogrebe in druge svečanosti, pri katerih 
se na željo občanov opravlja tudi verski obred, pod katterimi 
pogoji in v kakšnih prostorih se lahko opravljajo verski ob- 
redi ter vprašanja določitve in varstva kulturnih spomeni- 
kov — kultnih objektov in predmetov. 

Stališča, priporočila in sklepi o nadaljnjem samoupravnem razvoju 

krajevnih skupnosti v SR Sloveniji 

Skupščina Socialistične republike Slovenije je, izhajajoč 
iz ustavnih temeljev in stališč 10. kongresa Zveze komuni- 
stov Jugoslavije in 7. kongresa Zveze komunistov Slovenije, 
sklepov 8. kongresa Zveze sindikatov Slovenije, sklepov 
9. kongresa Zveze Socialistične mladine Slovenije, dokumen- 
tov 3. in 4. seje Centralnega komiteja Zveze komunistov Slo- 
venije, 13. seje Republiške konference Socialistične zveze 
delovnega ljudstva Slovenije ter drugih aktualnih družbeno- 
političnih dokumentov, proučila uresničevanje novega kan 
cepta krajevne skupnosti v sodelovanju s številnimi krajev- 
nimi skupnostmi, temeljnimi organizacijami združenega dela 
in občinskimi skupščinami. 

Po vsestranski obravnavi poglavitnih ugotovitev o uresni- 
čevanju novih odnosov v krajevnih skupnostih, ki jih je 
predložil v obravnavo zborom Skupščine SR Slovenije Odbor 

za družbenopolitična in komunalni sistem Zbora občin, je 
Skupščina Socialistične republike Slovenije na podlagi 335., 
342. in 344. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 
241., 244. in 245. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije na 
sejah Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora dne 8. oktobra 1975 sprejela naslednja 

STALIŠČA, PRIPOROČILA IN SKLEPE • 
O NADALJNJEM SAMOUPRAVNEM RAZVOJU KRAJEVNIH 

SKUPNOSTI V SR SLOVENIJI 

I. 
Samoupravni položaj delovnih ljudi in občanov v kra- 

jevni skupnosti se je z novo ustavo bistveno okrepil, kar je 
predvsem posledica vzpostavitve neposrednega odnosa med 
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njihovim delom in življenjem oziroma posledica oblikovanja 
krajevne skupnosti kot sestavnega dela družbenoekonomskih 
odnosov. 

Nova koncepcija krajevnih skupnosti ustreza življenju, 
potrebam in zahtevam delovnih ljudi in občanov v krajevni 
skupnosti ter pomeni. koinMnuiiteto v njnfaoveim raavoju, obe- 
nem pa je rezultat idejnopolitičnih in teoretičnih razčišče- 
vanj, kakšno mesto pripada krajevni skupnosti v našem 
družbenoekonomskem in družbenopolitičnem sistemu. 

Zavest samoupravljalcev v združenem delu in v krajev- 
nih skupnostih o tem kaj nova koncepcija krajevne skupno- 
sti pomeni za delovne ljudi in občane v njej in za družbo 
kot celoto ter zavest o nujnosti njihove aktivne udeležbe v 
procesu samoupravne preobrazbe krajevnih skupnosti se vse 
bolj krepi, čeprav pa ne povsod v enaki meri in dovolj 
hitro. 

Da bi krajevna skupnost z uresničitvijo novih odnosov 
dejansko postala skupaj s temeljnimi organizacijami zdru- 
ženega dela in drugimi samoupravnimi dejavniki tudi oblika 
samoupravne družbene integracije in samoupravna baza 
oblasti delavskega razreda in vseh delovnih ljudi, je po- 
trebno: 

— v temeljnih organizacijah združenega dela hitreje in 
bolj odločno uresničevati tak samoupravni družbenoeko- 
nomski položaj delavcev v združenem delu, v katerem bodo 
delavci dejansko in neposredno ter celovito odločali o svo 
jem delu ter o pogojih in rezultatih svojega dela ter na tej 
podlagi tudi o celotni družbeni reprodukciji, s tem pa odlo- 
čali tudi o zadovoljevanju vseh tistih svojih osebnih in 
skupnih potreb in interesov, ki jih uresničujejo v kraju pre- 
bivanja; 

— da se v vsaki krajevni skupnosti ustvari takšno sta- 
nje, v katerem bodo delovni ljudje in občani samoupravno 
odločali o urejanju svojega življenja na podlagi demokra- 
tičnega izražanja svojih pristnih interesov in potreb ter 
predlogov in mnenj za njihovo uresničevanje in se pri tem 
povezovali z organizacijami združenega dela, samoupravnimi 
interesnimi skupnostmi ter drugimi organizacijami in skup- 
nostmi tako v občini kot izven nje, za zagotovitev materi- 
alnih in drugih pogojev za uresničevanje dogovorjenih skup- 
nih ciljev; 

— pospešiti proces oblikovanja krajevnih skupnosti v 
naravne življenjske skupnosti, na osnovi vsestranske analize 
pogojev, skupnih potreb in interesov ter na tej podlagi do- 
govora prizadetih delovnih ljudi in občanov, v okviru kra- 
jevnih organizacij Socialistične zveze delovnega ljudstva; 

— dogovoriti se o kriterijih za oblikovanje mestnih kra- 
jevnih skupnosti, ki so marsikje preveJiilke, in te • kriterije 
upoštevati tudi pri določanju urbanistične politike ter pri 
pripravi planov prostorskega razvoja. 

II. 

Za uspešno uresničevanje vseh nalog je potrebno, da se 
delovni ljudje in občani tudi znotraj krajevne skupnosti 
ustrezno samoupravno organizirajo, pri čemer je treba: 

— zastaviti organizacijo samoupravljanja tako, da bo de- 
jansko omogočala in zagotavljala delovnim ljudem in obča- 
nom na celotnem območju krajevne skupnosti in na vseh 
področjih njjene dejavnosti, samoupravno odločanje o zado- 
voljevanju skupnih potreb in interesov, hkrati pa tudi kon- 
trolo nad izvrševanjem sklepov in nad celotnim delom orga- 
nov samoupravljanja v krajevni skupnosti ter omogočala, da 
bodo delovni ljudje in občani resnično sodelovali tudi piri 
opravljanju družbenih zadev in pri odločanju o vprašanjih 
skupnega interesa v občini in v širših družbenopolitičnih 
skupnostih; 

— prilagoditi organizacijo samoupravljanja v krajevni 
skupnosti krajevnim razmeram, velikosti in stopnji razvito- 
sti krajevne skupnosti, potrebam in interesom njenih prebi- 
valcev in nalogam, ki so si jih zastavili, pri čemer pa ne 
sme priti do takih razlik v organizaciji jn organih krajev- 
nilh skupnosti, kii bi imele za posledico tudi različne pravice 
in dolžnosti teh organov in delovnih ljudi ter občanov po- 
sameznih krajevnih skupnosti; 

— v statutih krajevnih skupnosti jasno opredeliti, da 
delovni ljudje in občani uresničujejo svojo ustavno pravico 
do samoupravljanja v krajevni skupnosti predvsem z obli- 

kami neposrednega osebnega izjavljanja — referendumom, 
zborom delovnih ljudi in občanov, interesnimi zbori, javno 
razpravo, anketo, zbori stanovalcev itd.; 

— uveljaviti oblike neposrednega osebnega izjavljanja 
delovnih ljudi in občanov v krajevnih skupnostih ter zago- 
toviti, da se te razvijejo tako, da se bodo na najbolj nepo- 
sreden način izražali interesi, in potrebe delovnih ljudi in 
občanov v posameznih krajevnih skupnostih; 

— zagotoviti, da bodo imeli zbori delovnih ljudi in obča- 
nov v vseh krajevnih skupnostih enake pravice in dolžnosti 
pri odločanju o vseh bistvenih vprašanjih, ki zadevajo de- 
lovne ljudi in občane in ka pomenijo njihove neodtujljive 
družbenoekonomske pravice; 

— v izvoljenih organih samoupravljanja v krajevni skup- 
nosti zagotoviti udeležbo delovnih ljudi in občanov iz vseh 
delov (sosesk, naselij) krajevne skupnosti ter dosledno de- 
legatsko zastopanost delavcev iz temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela in njihovih delov iz območja krajevne skupno- 
sti ter tistih temeljnih organizacij združenega dela, katerih 
delavci živijo v določeni krajevni skupnosti; 

— jasno opredeliti razmerja in odgovornost med posa- 
meznimi organi ter njihovo odgovornost do delovnih ljudi 
in občanov v krajevni skupnosti; 

— odpraviti statutarne rešitve, da so v zboru delegatov 
v krajevni skupnosti celotna izvršilna telesa družbenopoli- 
tičnih organizacij, celotna delegacija krajevne skupnosti za 
skupščine družbenopolitičnih skupnosti in celoten svet kra- 
jevne skupnosti, ker taka sestava zamegljuje medsebojne 
odnose med temi organi in zmanjšuje njihovo odgovornost; 

— skrbno pretehtati in v statutih krajevnih skupnosti 
jasno opredeliti oblikovanje, vlogo in medsebojne odnose 
tudi drugih teles v krajevni skupnosti, da bo celotna orga- 
niziranost v krajevni skupnosti zagotavljala usklajeno in 
uspešno delovanje; 

— v statutih teme! inih in drugih organizacij združenega 
dela ter v statutih samoupravnih interesnih skupnosti' jasno 
opredeliti medsebojne odnose pri sodelovanju s krajevnimi 
skupnostmi. 

III. 

Interesi delovnih ljudi in občanov, organiziranih v kra- 
jevni skupnosti, se prek delegatskega sistema uresničujejo v 
skupščinah družbenopolitičnih skupnosti in v skupščinah sa- 
moupravnih interesnih skupnosti, s čimer je zagotovljeno, 
da vse samoupravne in oblastne odločitve temeljijo tudi na 
teh interesih. Od uresničevanja in krepitve delegatskih od- 
nosov v veliki meri zavisi uresničevanje ustavne zamisli kra- 
jevne skupnosti kot družbenopolitičnega, predvsem pa druž- 
benoekonomskega odnosa in okvira. 

V tej zvezi se pojavljajo tudi nekatere slabosti in po- 
manjkljivosti, za odpravo katerih bi bilo treba: 

— v statutih in drugih samoupravnih aktih krajevnih 
skupnosti vsebinsko bolj popolno opredeliti pravice in dolž- 
nosti delegatov, način dela in oblikovanja stališč za delega- 
cije krajevnih skupnosti ter pri tem čim bolj konkretno 
določiti, v katerih primerih delegacija oblikuje stališča na 
podlagi razprave in smernic zborov delovnih ljudi in občanov, 
samoupravnih organov krajevne skupnosti, družbenopolitič- 
nih, organizacij in drugih dejavnikov v krajevni skupnosti ter 
primere, ko delegacija lahko oblikuje stališča sama; 

— v večjih krajevnih skupnostih proučiti možnost obli- 
kovanja posebnih delegacij za vsako skupščino samoupravne 
interesne skupnosti; 

— s samoupravnimi sporazumi in poslovniki delegacij 
določiti tudi način povezovanja z delegacijami samouprav- 
nih interesnih skupnosti in drugih krajevnih skupnosti in 
postopek za usklajevanje stališč zaradi enotnega nastopanja 
v občinski skupščini in skupščinah samoupravnih interesnih 
skupnosti, način povezovanja in zadeve, zaradi katerih naj 
se povezujejo delegacije krajevnih skupnosti z delegacijami 
in konferencami delegacij temeljnih organizacij združenega 
dela, pri čemer morajo tovrstne določbe priti tudi v samo- 
upravne akte temeljnih organizacij združenega dela; 

— da samoupravni organi krajevne skupnosti, profesio- 
nalni delavci, kjer jih imajo, krajevni uradi, občinska skup- 
ščina in njeni organi, organi samoupravnih interesnih skup- 
nosti in drugi organi v občini nudiljo večijo in bolj kvali- 



tetno strokovno in administrativno-tehnično pomoč delegaci- 
jam krajevnih skupnosti; 

— zagotoviti v primerih, ko je to potrebno, delegatom 
za opravljanje delegatske dolžnosti nadomestila osebnega do 
hodka in nadomestila za potne stroške. 

IV. 

Nov položaj delovnih ljudi in občanov v krajevni skup- 
nosti je mogoče uresničiti le v primeru, da se krajevna 
skupnost najtesneje povezuje s temeljnimi in drugimi orga- 
nizacijami združenega dela, s samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi in z vsemi drugimi organizacijami in skupnostmi, 
tako v svojem okviru kot v občini, regiji, republiki in šir- 
še. Brez njene odprtosti in vsestranskega povezovanja si 
krajevnih skupnosti v novi vlogi ni mogoče zamislita. Da bi 
uresničili ta cilj, moramo zlasti vzpodbujati ter zagotoviti: 

— krepitev zavesti delavcev v združenem delu in delov- 
nih ljudi in občanov v krajevnih skupnostih, da je primer- 
na pot za urejanje njihovih skupnih zadev in medsebojnih 
odnosov v njihovi samoupravni pristojnosti in zato njihova 
praivioa in dolžnost, da na samoupraven način, na osnovi 
vzajemnosti in solidarnosti soočajo, usklajujejo in rešujejo 
svoje skupne interese in zadeve, česar pa ni mogoče storiti 
drugače kot z najtesnejšim, racionalnim in učinkovitim na- 
činom sodelovanja; 

,— da se pospeši delovanje samoupravnih interesnih 
skupnosti ter zagotovi njihovo vključevanje v izvajanje 
skupnih nalog v krajevnih skupnostih, na osnovi med seboj 
usklajenih in realnih programov dela in razvoja na posamez- 
nih družbenih področjih; 

— da se krajevne skupnosti ne bodo zapirale v terito- 
rialne okvire, temveč bodo ugotovljeni skupni interesi 
podlaga za različne oblike povezovanja krajevnih skupnosti, 
ne glede na občinske in republiške meje; 

— da se bodo skupnosti krajevnih skupnosti, tako na 
podeželju kot v mestih, ustanavljale na podlagi trajnejših 
skupnih interesov več krajevnih skupnosti, ne pa zaradi 
razreševanja vprašanj, ki sodijo v pristojnost zbora krajev- 
nih skupnosti občinske skupščine; 

— da bo zbor krajevnih skupnosti v občinski skupščini 
v skladu s svojimi pristojnostmi na podlagi ustave, statuta 
občine in statutov krajevnih skupnosti zaživel kot mesto, v 
kaiterem se soočajo in usklajujejo raaličnii interesi krajevnih 
skupnosti v občini z interesi združenega dela in širšimi 
družbenimi interesi ter da bo ta zbor tudi eden od nosil- 
cev uresničevanja novih odnosov v krajevnih skupnostih; 

— takšno vlogo in dejavnost izvršnih svetov in upravnih 
organov občinskih skupščin, ki bosta ob ustrezni materialni, 
organizacijski in strokovni pomoči krajevnim skupnostim 
prispevali k uspešnemu uresničevanju tistih nalog, ki jih 
posamezne krajevne skupnosti zaradi pomanjkanja teh po- 
gojev ne bi mogle opraviti. V izvršnih svetih občinskih 
skupščin zadolžiti posamezne člane za stalno spremljanje, 
pomoč in sodelovanje s krajevnimi skupnostmi; 

— da se v statutih občin in statutih krajevnih skupnosti 
ter drugih splošnih aktih bolj jasno, konkretno in celovito 
opredelijo skupne naloge, razmerja in odnosi med občinsko 
skupščino, njenimi organi in krajevnimi skupnostmi, pri če- 
mer je treba upoštevati nove razsežnosti, naloge in ustaivno 
opredeljeno vlogo in položaj krajevnih skupnosti; 

— široko interesno združevanje delovnih ljudi v različne 
družbene organizacije, društva, klube in druga interesna 
združevanja, povezovanje teh interesnih združenj med seboj 
in z organi krajevne skupnosti ter s podobnimi dejavniki v 
širših družbenih skupnostih. 

V. 

Programiranje dela in razvoja krajevne skupnosti je 
skupaj z zagotavljanjem materialne osnove in uresničevanje 
skupnih potreb in interesov delovnih ljudi in občanov v kra- 
jevni skupnosti ključno vprašanje uresničitve kraijeivne skup- 
nosti kot družbenoekonomskega odnosa. Kljub pozitivnim 
rezultatom pri iskanju načinov združevanja d^la in sredstev 
za uretsndideivanjje skupnih interesov in potreb delovnih lju- 
di v krajevnih skupnostih, katerih namen in cilj je iztrgati 
financiranje krajevnih skupnosti iz proračunskih okvirov in 

proračunske logike ter približati oblikovanje programov raz- 
voja krajevnih skupnosti in s tem tudi odgovornost za ure- 
sničevanje teh programov delavcem v združenem 
delu, njihovim interesom in potrebam, je potrebno za čim 
hitrejše oblikovanje in uresničevanje samoupravnega sistema 
programiranja in zagotavljanja materialne osnove krajevnih 
skupnosti še zlasti: 

— zagotoviti, da bodo skupne potrebe in interesi delav- 
cev v združenem delu in vseh delovnih ljudi in občanov 
v krajevni skupnosti vedno in povsod osnovno izhodišče pri 
programiranju dela in razvoja krajevne skupnosti; 

— zagotoviti prek delegacij krajevnih skupnosti za skup- 
ščine družbenopolitičnih skupnosti, samoupravnih interesnih 
skupnosti in prek delegatsko sestavljenih organov krajevnih 
skupnosti povezovanje in usklajevanje realno zastavljenih 
programov krajevnih skupnosti, temeljnih organizacij združe- 
nega dela in samoupravnih interesnih skupnosti ter doseči, 
da postanejo tako usklajeni programi osnova za dogovarja- 
nje in sporazumevanje o združevanju dela. in sredstev in 
izhodišče za pripravo družbenih planov občine in širših 
družbenopolitičnih skupnosti; 

— zagotoviti, da bodo predlogi programov krajevnih 
skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti pravočasno 
in naenkrat predloženi v obravnavo zborom delavcev v te- 
meljnih organizacijah združenega dela, pri čemer morajo 
samoupravni organi s pomočjo strokovnih služb zagotoviti, 
da bodo ti dokumenti ustrezno obdelani in pripravljeni za 
razpravo na zborih delavcev; 

— ustanoviti v vseh krajevnih skupnostih komisije za pla- 
niranje, ki bodo sodelovale pri svojem delu z ostalimi de- 
javniki; 

— da delavci temeljnih organizacij združenega dela sami 
zagotavljajo materialno osnovo za delo krajevnih skupnosti 
v okviru celotnega dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela in tako njegovo delitev, v kateri bodo enakovredno 
obravnavali vse svoje skupne potrebe in interese, tiste, ki 
jih zadovoljujejo v temeljnih organizacijah združenega dela 
in tiste, ki jih zadovoljujejo v krajevnih skupnostih in v 
samoupravnih interesnih skupnostih, pri tem pa upoštevajo 
tudi potrebe za solidarnostno prelivanje sredstev; 

— zagotoviti, da bo financiranje določenega dela progra- 
mov krajevnih skupnosti v okviru dogovorjene družbenoeko- 
nomske politike vključeno v družbene dogovore o financi- 
ranju Osebne, skupne in splošne porabe; v okviru družbe- 
nega dogovora o splošni porabi naj se oblikujejo tudi merila 
za poenoteno odmerjanje sredstev iz občinskih proračunov 
krajevnim skupnostim; 

— v občinah in regijah pospešeno nadaljevati akcije za 
pripravo in sprejemanje družbenih dogovorov in samouprav- 
nih sporazumov med občinami oziroma krajevnimi skupno- 
stmi in temeljnimi organizacijami združenega dela ter v teh 
dogovorih in sporazumih oblikovati načela solidarnosti in 
kriterije za usmerjanje in delitev teh sredstev; 

— ob sklepanju samoupravnih sporazumov v temeljnih 
organizacijah združenega dela tudi določiti, iz katerih virov 
bodo zagotovljena sredstva za financiranje krajevnih skup- 
nosti (iz bruto osebnih dohodkov delavcev, iz ostanka do- 
hodka, iz sklada skupne porabe); 

— v večji meri uresničiti v občinah odstopanje posamez- 
nih virov občinskih proračunskih dohodkov (davkov, taks 
in drugih davščin) za financiranje nekaterih nalog v krajev- 
nih skupnostih ter zagotoviti, da bo tak način sestavni del 
sistematičnega zagotavljanja materialne osnove v krajevni 
skupnosti. 

VI. 

Temeljni subjekt in glavni vir informacij ter aktivni in 
ustvarjalni pobudnik vseh družbenih procesov v delegatskih 
odnosih so delovni ljudje in občani, zato morajo vse po- 
membne informacije najti pot tudi do krajanov, hkrati mora 
sistem medsebojnega obveščamja omogočata vključevanje 
vseh delovnih ljudi in občanov v samoupravna in politična 
dogajanja v krajevnih in v širših skupnostih. 

Da bi funkcija in vsebina sistema informiranja v dele- 
gatskem sistemu v krajevnih skupnostih temeljila na nače- 
lih ustavne ureditve ter krepila samoupravni, družbenoeko- 
nomski in družbenopolitični položaj delavcev in vseh delov- 
nih ljudi in občanov, je potrebno: 
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— medsebojno obveščanje v delegatskem sistemu zgraditi 
tako, da imajo možnost obveščati in da so obveščeni vsi 
delovni ljudje in občani na svojih delovnih mestih in v kra- 
ju bivanja, kjer razpravljajo in odločajo o vseh bistvenih 
vprašanjih svojega družbenoekonomskega položaja in druž- 
benega razvoja v krajevni skupnosti kot tudi v celotni 
družbi; 

— normativno urediti organizacijo obveščanja, načine, 
oblike in subjekte komuniciranja ter njihovo odgovornost v 
teh procesih, v posebnih določbah pa določiti tista vpraša- 
nja, o katerih mora biti obveščen vsak delovni človek in 
občan v krajevni skupnosti; 

— zagotoviti čim večji samoupravni vpliv na sredstva 
javnega obveščanja in druge institucije, pomembne za in- 
formiranje v delegatskem sistemu, njihovo organizacijsko 
povezanost in usklajenost v celovit sistem informiranja; 

— izoblikovati stalen sistem usposabljanja delovnih lju- 
di in občanov ter delegatov za delo in nastopanje v sistemu 
medsebojnega obveščanja v krajevnih skupnostih; 

— pospešiti organizacijo in usposobitev informacijsko- 
dokumentacijskih centrov pri občinskih skupščinah ter jih 
povezati v enoten in usklajen sistem informiranja v repu- 
bliki; 

— organizirati v krajevnih skupnostih informacijske sku- 
pine, sestavljene iz članov samoupravnih organov krajevnih 
skupnosti, delegacij krajevnih skupnosti, družbenopolitičnih 
organizacij, temeljnih organizacij združenega dela in drugih, 
ki bodo skrbele -za medsebojno informiranje delovnih ljudi 
in občanov, urejale informacije, ki jih krajevna skupnost 
pošilja sredstvom javnega obveščanja ter hkrati opravljale 
vlogo uredništva za morebitni občasni ali redni interni infor- 
mativni bilten v krajevni skupnosti; 

— z delom uredništev in v vsebinskih zasnovah zagoto- 
viti, da bodo občinska in pokrajinska glasila redno sprem- 
ljala problematiko posameznih krajevnih skupnosti in pro- 
cese samoupravnega dogovarjanja in skupnega odločanja v 
njih. 

VII. 

Pomanjkljiva profesionalna zasedenost delovnih skupno- 
sti krajevnih skupnosti in še ne dovolj aktivno sodelovanje 
občanov je tudi eden izmed vzrokov, da krajevne skupnosti 
zaenkrat ne morejo opravljati vseh nalog, ki jim jih nalaga 
ustava in drugi dokumenti. Glede na to, je potrebno: 

— pritegniti k delu na posameznih področjih dela v kra- 
jevnih skupnostih čim več občanov, predvsem mladine in 
delavcev, ki lahko zaradi svoje izobrazbe, dela, sposobno- 
sti in družbene aktivnosti kar največ prispevajo; 

— hitreje nadaljevati že začeto akcijo za zagotovitev 
nujno potrebnih prostorov za samoupravno in družbenopoli- 
tično aktivnost ter za delovanje celotnega delegatskega si- 
stema v krajevnih skupnostih. V programih razvoja krajev- 
nih skupnosti je treba predvideti, kjer jih še ni, gradnjo 
družbenih centrov krajevnih skupnosti. Zato je treba čim 
prej strokovno proučiti to problematiko in pripraviti načrte, 
ki naj prispevajo k cenejši gradnji ali preureditvi takih cen- 
trov ter zagotovijo njihovo vsestransko uporabnost v skladu 
z novimi nalogami krajevnih skupnosti. 

VIII. 

Družbenopolitične organizacije, na čelu z Zvezo komu- 
nistov, so tudi v tem obdobju naše revolucije iniciator in 
nosilec vseh akcij, s katerimi se sprejete in plebiscitarno 
podprte rešitve ustave in drugih dokumentov uresničujejo v 
vseh sestavnih delih samoupravne socialistične družbene 
stvarnosti, predvsem pa v njenih temeljnih celicah, v temelj- 
nih organizacijah združenega dela in v krajevnih skupno- 
stih. Od realizacije samoupravnih družbenoekonomskih odno- 
sov v krajevni skupnosti, enako kot od njihove realizacije 
v temeljnih organizacijah združenega dela in v združenem 
delu nasploh, je v največji meri odvisno polno in dosledno 
uresničevanje ustave, pri čemer je primarna naloga pred- 
vsem družbenopolitičnih organizacij in drugih organiziranih 
socialističnih sil, ki se združujejo v frontni Socialistični zve- 
zi delovnega ljudstva, da organizirano in usklajeno vodijo 
bitko za uresničevanje teh najširše sprejetih dogovorov tako 

v temeljnih organizacijah združenega dela kot. v krajevnih 
skupnostih. 

Družbenopolitične organizacije so morale, da bi mogle 
uresničevati svoje odgovorne naloge pri preobrazbi družbe- 
nih odnosov v temeljnih družbenih celicah, svojo organizi- 
ranost ter oblike in metode svojega političnega delovanja 
uskladiti z organiziranostjo delovnih ljudi v temeljnih samo- 
upravnih skupnostih in organizacijah. Proces reorganizacije 
družbenopolitičnih organizacij se tudi v krajevnih skupno- 
stih uspešno zaokrožuje, čeprav še obstajajo praznine, kjer 
posamezne družbenopolitične organizacije organizacijsko še 
niso navzoče. 

Zato bo potrebno, da družbenopolitične organizacije in 
njihova vodstva pospešijo akcijo za organiziranje svojega 
članstva v vseh tistih krajevnih skupnostih, kjer so za to 
pogoji, s čimer bo onemogočeno tudi pojavljanje in vpliva- 
nje tistih sil, ki so nasprotne nadaljnjemu razvoju samo- 
upravljanja v krajevnih skupnostih. 

Posebno je potrebno poudariti vlogo in pomen krajevnih 
organizacij Socialistične zveze delovnega ljudstva, ki morajo 
kot enotna fronta vseh organiziranih socialističnih sil zago- 
toviti enotnost pogledov in interesov ter enotnost akcije 
organiziranih delovnih ljudi in občanov in zagotoviti neka- 
tere nujne družbenopolitične pogoje za samoupravno preo- 
brazbo krajevnih skupnosti. V tem procesu je Socialistična 
zveza delovnega ljudstva skupna akcija ter trajna in skupna 
odgovornost vseh v njej združenih sil. Cim bolj bodo druž- 
benopolitične organizacije in druge socialistične sile prisotne 
v njej, tem močnejša in učinkovitejša bo krajevna organi- 
zacija Socialistične zveze delovnega ljudstva pri uresničeva- 
nju svojih nalog. 

Čeprav naloge drugih družbenopolitičnih organizacij niso 
nič manj pomembne, je potrebno poudariti vlogo sindikatov 
kot sestavnega dela fronte pri uresničevanju novih odnosov 
v krajevnih skupnostih. Osnovne sindikalne organizacije bo- 
do morale iti v odločnejšo borbo proti tehnokratskemu za- 
piranju organizacij združenega dela v ozke lastne interese, 
kar v veliki meri onemogoča samoupravno združevanje dela 
in sredstev za urejanje skupnih potreb delavcev in vseh de- 
lovnih ljudi, ki jih le-ti zadovoljujejo v krajevnih skupno- 
stih. 

Naloge družbenopolitičnih organizacij pri uresničevanju 
ustave v krajevni skupnosti so jasno opredeljene v njiho- 
vih sprejetih dokumentih. Osnovne organizacije družbenopo- 
litičnih organizacij v krajevnih skupnostih naj naloge iz teh 
dokumentov prevzemajo in jih konkretizirajo v svojih, v 
okviru Socialistične zveze delovnega ljudstva, usklajenih pla- 
nih akcije, določijo prioriteto še neuresničenih nalog in jih 
na tej osnovi uresničujejo. 

IX. 

Zaradi nekaterih nejasnosti pri uresničevanju novih 
ustavnih odnosov v krajevnih skupnostih, ki povzročajo tudi 
neenoten pristop v praksi pri reševanju vprašanj, kot so 
oblikovanje in organizacija samoupravljanja v krajevnih 
skupnostih, izgradnja sistema zagotavljanja sredstev za delo 
krajevnih skupnosti ipd., bi morali v okviru republike: 

— pri usklajevanju republiške zakonodaje z ustawo ter 
pri sprejemanju novih zakonov in drugih splošnih aktov, 
zlasti na področju združenega dela, družbene lastnine, druž- 
benega planiranja, družbenega dogovarjanja in v srednjeroč- 
nih in dolgoročnih planih razvoja, zagotoviti, da bosta nova 
vloga in položaj krajevne skupnosti popolnoma vgrajena v 
celoten sistem; pri tem pa mora republiška zakonodaja na 
tem področju spremljati interese delovnih ljudi in občanov 
v krajevnih skupnostih in na tej podlagi prispevati k opti- 
malnemu razvoju samoupravnih družbenoekonomskih in po- 
litičnih odnosov v njih; 

— z družbenim dogovorom, ki ga pripravi skupnost slo- 
venskih občin, skupaj z drugimi dejavniki v republiki, dolo- 
čiti načela za financiranje skupnih potreb v krajevnih skup- 
nostih ter načela, po katerih. bi občine odstopale tudi del 
svojih sredstev, to je davkov, taks in drugih davščin, kra- 
jevnim skupnostim z upoštevanjem načela solidarnosti, da bi 
tako zagotovili enakopravne možnosti delovnih ljudi in obča- 
nov pri uresničevanju njihovih temeljnih pravic v krajevni 
skupnosti. 
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VPRAŠANJA DELEGACIJ 

IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 8. 10. 1975 

Beneficiranje delovne dobe nekaterim 
učiteljem 

Uslegatka Majda Lenarčič 
je v imenu skupine delega- 
tov za prosvetno-kultumo 
področje 3. okoliša (s sede- 
žem v Kopru) postavila na- 
slednje delegatsko vprašanje: 
»Naša skupina delegatov je 
na svojem sestanku 13. sep- 
tembra 1975 razpravljala med 
drugim tudi o možnostih pri- 
znanja beneficirane delovne 
dobe nekaterim učiteljem, 
ki so več let poučevali na 
nižje organiziranjih osnovnih 
šolah kombinirano (po 2 
razreda) in celodnevno (do- 
poldne en razred ali več po 
predpisanem predmetniku, 
popoldne drugi razred ali 
več po predpisanem predmet- 
niku) in so za to delo pre- 
jemali le predpisani pavšal. 
Ti učitelji so bili na talko 
delo razvrščeni z dekretom 
pristojnega prosvetnega or- 
gana. 

O tem vprašanju je raz- 
pravljal že prosvetno-kultur- 
nd zbor Skupščine SR Slo- 
venije prejšnjega sklica. 

Želimo vedeti: v kakšni 
fazi je reševanje tega vpra- 
šanja, kdo je pristojen za 
reševanje tega problema; kdo 
je o njem že razpravljal in 
do kakšnih zaključkov je 
prišel; kako bi bilo mogo- 
če reševanje tega vprašanja 
pospešiti.« 

Namestnica republiškega 
sekretarja za delo Anka To- 
minšek je posredovala na- 
slednji odgovor: 

»Od 1. januarja 1973 je za 
odločanje o zahtevkih za be- 
neficiranje zavarovalne dobe 
s povečanjem pooblaščena 
skupnost pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, ki 
mora upoštevati določbe 
zveznega in republiškega za- 
kona o pokojninskem in in- 
validskem zavarovanju ter 
družbenega dogovora o nače- 
lih ter kriterijih in osnovah 
postopka za določanje delov- 
nih mest, ni katerih se šteje 
zavarovalna doba s poveča- 
njem. Pred odločitvijo o kon- 
kretnem zahtevku si mora 
skupnost priskrbeti mnenje 
Republiškega sveta zveze sin- 

dikatov Slovenije, Izvršnega 
sveta Skupščine SR Sloveni- 
je, Gospodarske zbornice Slo- 
venije in Republiškega sekre- 
tariata za delo. 

Kriteriji in pogoji za priz- 
navanje zavarovalne dobe s 
povečanjem so določeni že z 
zveznim zakonom o temelj- 
nih pravicah iz pokojninske- 
ga in invalidskega zavarova- 
nja (56. in 5T. člen). Citirani 
zakon določa, da mora biti 
delo posebno težko in za 
zdravje škodljivo in da 
opravljanje takih del znatne- 
je deluje na zdravstveno sta- 
nje in delovno zmožnost de- 
lavca kljub teinu, da so bili 
na takšnih delovnih mestih 
uporabljeni vsi splošni in po- 
sebni varstveni ukrepi. Iz 
besedila zakona izhaja, da 
je takšno benefiiciTanje mi- 
šljeno predvsem za težka fi- 
zična dela, kjer posebni 
škodljivi vplivi (plin, ropot, 
vibracija, pritisk itd.) delu- 
je na zdravstveno stanje de- 
lavca. 

Naj posebej' opozorimo na 
načela republiškega družbe- 
nega dogovora, da določanje 
delovnih mest, na katerih se 
šteje zavarovalna doba s po- 
večanjem, ne sme biti sred- 
stvo za skrajševanje zavaro- 
valne dobe in zniževanje sta- 
rostne meje za pridobitev 
pravic do pokojnine in tudi 
ne sredstvo za reševanje kad- 
rovske in starostne strukture 
zaposlenih. Po dogovoru je 
namen beneficiranja varova- 
ti zdravje in delovno zmož- 
nost delavcev na takšnih de- 
lovnih mestih in je ta namen 
dosežen le, če so za takšna 
delovna mesta in delavce na 
njih izvršeni vsi mpžni var- 
stveni ukrepi. Predlog za pri- 
znavanje zavarovalne dobe s 
povečanjem na določenih de- 
lovnih mestih lahko podajo 
organizacije združenega dela, 
strokovna združenja in druž- 
benopolitične vrganizacije. 

Organizacija združenega de- 
la lahko poda tak predlog, 
če je izpolnila z dogovorom 
opredeljene dolžnosti glede 
varstvenih in drugih ukrepov 

ter v ta namen zagotovila 
potrebna finančna sredstva. 
Med drugim mora organiza- 
cija svojemu predlogu prilo- 
žiti dokazila da ima: 

— urejen in opredeljen po- 
stopek ter način, po kat®1"®1*1 

se delavca v organizaciji od- 
ločijo, da se zavarovalna do-' 
ba na posameznih delovnih 
mestih šteje s povečanjem: 

— označena kot posebno 
težka in za zdravje škodlji- 
va delovnega mesta, za ka- 
tere predlaga štetje zavaro- 
valne dobe s povečanjem in 

— določene vire za kritje 
stroškov, nastalih z določit- 
vijo zavarovalne dolbe s po- 
večanjem. 

Predlog za priznanje zava- 
rovalne dobe s povečanjem 
na določenih delovnih mestih 
prouči strokovna kmisija 
skupnosti, ki si mora priskr- 
beti strokovno mnenje ustrez- 
nih strokovnih Zavodov in 
organizacij o težavnosti in 
škodljivosti dela na teh de- 
lovnih mestih, o možnosti 
uvedbe ■ varstvenih ukrepov 
za zmamševanje škodljivih 
vplivov in odrugih okolišči- 
nah, pomembnih za presojo 
komisije o utemeljenosti zah- 
tevka. 

Zahteva po beneficirani de- 
lovni dobi omenjene katego- 
rije učiteljev ni bila nikoli 
formalno postavljena. Zato 
jo ho mogoče obravnavati 

Skupina delegatov za soci- 
alno-zdravstveno področje 1. 
okoliša (s sedežem v Ljub- 
Ijani-Center) je s svojim de- 
legatskim vprašanjem načela 
problem obdavčitve dohodka, 
ki ga zdravstveno osebje pre- 
jema za delo, ki je daljše od 
polnega delovnega časa. Pri 
tem skupina opozarja, da 
mora zdravstveno osebje, še 
posebej na podeželju, ko to 
od Ejih zahteva zdravniška 
etika in pomanjkanje zdrav- 
stvenega kadra, nemalokrat 
ali pretežno opravljati izven 
rednega delovnega časa. Sku- 
pina navaja primer rudarjev, 
kjer je bila zaradi večjih 
družbenih potreb ob premo- 
gu sprejeta izjemna rešitev 
glede obdavčitve. 

Skupina delegatov postav- 
lja naslednja vprašanja: ali 
ne bi bilo prav, da bi ob 
dopolnitvah zakona o davkih 
občanov prisluhnili tudi ta- 
kim primerom; ali ni davek 
iz skupnega dohodka fiskal- 
nega značaja; koliko odstot- 
kov občanov mora po tem 

šele takrat, ko bo tak zah- 
tevek predložen pristojnim 
organom pod pogoji, ki jih 
določajo omenjeni predpisi. 
Frosvetnokulturni zbor Skup- 
ščine SR Slovenije prejšnje- 
ga sklica in v zvezi z mož- 
nostjo priznavanja beneficira- 
ne delovne dobe učiteljem, 
ki so več let poučevali kom- 
binirano na podružničnih šo- 
lah, sprejel nobenih sklepov. 
V zvezi s tem je bilo po- 
stavljeno samo poslansko 
vprašanje na 58. seji repub- 
liškega zbora Skupščine SR 
Slovenije, v katerem je po- 
slanec spraševal po predpi- 
su, ki naj bi delil upravitelje 
nižje organiziranih šol v po- 
sebno kategorijo. Tak pred- 
pis ni bal nikoli izdan. 

V zvezi s tretjim vpraša- 
njem opozarjamo, da sam 
postopek reševanja zahtevka 
za priznanje beneficirane de- 
lovne dobe ni hiter, ker so 
potrebne številne strokovne 
ekspertize in usklajevanje 
stališč na ravni federacije in 
republik. V kratkem bo spre- 
jet medrepubliški družbeni 
dogovor, ki naj bi prispeval 
k vodenju bolj enotne poli- 
tike na področju beneficira- 
nja delovne dobe. Ta dogo- 
vor predvideva, da bi bito 
treba o zahtevku, ki je 
ustrezno dokumentiran, pra- 
viloma odločati v roku ene- 
ga leta od njegove vložitve.« 

zakonu plačati davek v letu 
1975. 

Pomočnik republiškega se- 
kretarja za finance Miro 
Kert je posredoval naslednji 
odgovor: 

»Odločitve o višini neob- 
davčenega dela in višini olaj- 
šav za vzdrževane družinske 
člane, ki jih za vsako leto 
posebej določa Skupščina 
SR Slovenije, za leto 1975 še 
niso bile sprejete. Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
je Skupščini že predložil 
predlog za izdajo zakona z 
osnutkom, s katerim predla- 
ga valorizacijo sedanjih zne- 
skov v skladu z gibanji 
osebnih dohodkov in življenj- 
skih stroškov. Hkrati pa je 
Izvršni svet Skupščini pred- 
lagal bistveno znižanje sedaj 
veljavnih davčnih stopenj. 
Skupen učinek predlaganih 
rešitev je, da bi se davčna 
obremenitev relativno bistve- 
no znižala za vse zavezance, 
tako da bi se kljub poveča- 
nju dohodka davčna obvez- 
nost praviloma tudi nomi- 

Obdavčenje nadurnega dela zdravstvenega 
osebja 
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nalno oblikovala na nižji 
ravni kot za leto 1974. 

Iz teh razlogov Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
za letošnje leto, razen neka- 
terih manjših dopolnitev, ne 
namerava predlagati po- 
membnejših vsebinskih spre- 
memb v sami zasnovi ob- 
davčevanja skupnega dohod 
ka občanov. V teku pa so 
začetne strokovne priprave 
za celovitejšo uskladitev si- 
stema davka iz skupnega 
dohodka, pri čemer smo 
med drugim vezani tudi na 
dogovor republik in pokra- 
jin o skupnih osnovah siste- 
ma davkov, ki je v pripravi. 
Izvršni svet bo po sprejetju 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje 4. okoliša 
(Žalec) je poslala naslednje 
dopolnilno delegatsko vpraša, 
nje oziroma obvestilo: 

»Sporočamo vam da sku- 
pina delegatov za delegiranje 
delegatov v zbor združenega 
dela skupščine SR Slovenije 
— področje gospodarstva, ki 
iina sedež v Žalcu' ter Stroj- 
no industrijsko podjetje SIP 
Šempeter, v imenu katerega 
je bilo postavljeno delegat- 
sko vprašanje, z odgovorom 
nista zadovoljna. 

Delegatsko vprašanje o ce- 
nah izdelkov črne metalurgi- 
je je bilo postavljeno na seji 
zbora združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije dne 2. ju. 
lija 1975, postavil pa ga je 
vodja skupine delegatov Vi- 
ljem Petek- 

Na postavljeno delegatsko 
vprašanje je na seji Zbora 
združenega dela 24. 6. 1975 
podal odgovor namestnik 
predsednika republiškega ko- 
miteja za tržišče in cene 
Aleksander škraban. 

Strojno industrijsko pod 
jetje SIP Šempeter navaja, 
da so v odgovoru v glavnem 
zanikane trditve te organiza- 
cije združenega dela z1 za- 
ključkom, da ni verjetno, da 
bi tako visoik državni organ 
kot je Zvezni sekretariat za 
tržišče in oene oz. njegov 
Zavod za cene dopuščal tako 
očitno kršitev predpisov, kot 
je bilo zatajevano v delegat 
skem vprašanju. Tako je bila 
dejansko omenjena organiza- 
cija združenega dela postav- 
ljena v odgovoru na laz. 

Dejstvo pa je, da je Zvezni 
izrvršni svet kmalu nato na- 
slovil na vse proizvajalce čr 
ne in barvne metalurgije zah- 
tevo po znižanju cen v skladu 
z zapadnoevropsko ravnijo- 

navedenega dogovora predlo- 
žil Skupščini SR Slovenije 
ustrezen koncept prihodnje 
sistemske ureditve davka iz 
skupnega dohodka občanov. 
V tem okviru bo lahko pro- 
učena tudi pobuda, ki jo s 
tem delegatskim vprašanjem 
daje skupina delegatov. 

Glede fiskalne dimenzije 
davka želimo ugotoviti, da 
znaša predvideni priliv davka 
v letošnjem letu 60 milijo- 
nov dinarjev, kar je manj 
kot 1 odstotek vseh sred- 
stev, ki bodo v tem letu v 
SR Sloveniji zbrana za fi- 
nanciranje splošne porabe v 
občinah, republiki in federa- 
ciji.« 

V tej zahtevi omenjeni organ 
navaja, da so cene teh izdel- 
kov na zapadnoevropskem tr- 
žišču za 30 % nižje kot pa 
so cene domačih železarn. To 
pa je dejansko isto, kot je 
trdila skupina delegatov v 
svojem delegatskem vpraša- 
nju. Torej je bila trditev 
Strojne industrije SIP Šem- 
peter točna, netočen pa je 
bil odgovor .epubliškega ko- 
miteja za tržišče,in cene. 

Skupina delegatov postav 
lja zato /prišanje možnosti 
učinkovitega dela delegatov 
in delegacij ter odgovornost 
pristojnih organov, ki so dis- 
kreditirali ipravičene zahte- 
ve skupine deiegatov oz 
Strojnega industrijskega pod- 
jetja SIP Šempeter. 

Menimo, da se je treba do 
delovnih kolektivov, ki si pri. 
zadevajo za gospodarsko sta- 
bilizacijo, odgovorneje obna- 
šati, ker bodo le tako lahko 
prispevali k nadaljnjemu raz- 
voju samoupravne vloge v de- 
legatskem sistemu.« 

Olan Izvršnega sveta Skup- 
ščine SRS in preasednik Re- 
publiškega komiteja za trži. 
šče in cene Štefan Korošec 
je posredoval naslednji odgo 
vor: 

»V našem prvem odgovoru 
na delegatsko vprašanje 24. 
6. 1975 smo pojasnili delova- 
nje mehanizma in kriterijev 
za oblikovanje cer. izdelkov 
črne metalurgije, V odloku, 
ki je bil objavljen 3. julija 
1973 v Uradnem listu št. 30 
in odloku objavljenem 17 
septembra 970 v Uradnem 
listu št. 40 je določeno, da 
je Zvezni zavod za cene pri 
stojen, da določi, na podlagi 
katerih cen na zunanjem trgu 
oblikujejo oroizvajalne delov 
ne organizacije cene svojim 
izdelkom. Gene izdelkov črne 

metalurgije se vsakih šest me- 
secev usklajajo pod pogojem, 
da so se zahodnonemške do- 
micilne cene izdelkov črne 
metalurgije, korigirane z do. 
micilndmi cenami v Franciji 
in Italiji, spremenile v tem 
obdobju za več kot 5 %. 

Spremljanje delovanja me 
hanizma za oblikovanje cen 
izdelkov črne metalurgije je 
v pristojnosti federacije, zato 
smo 29. 9. 1975 ponovno pro- 
sili Zvezni zavod za cene, da 
nam posreduje obvestilo v 
zvezi s spremembami cen iz- 
delkov črne metalurgije. Zve- 
zni zavod za cene nam je po- 
sredoval sledeče: 

'Pred desetimi dnevi je bila 
izdelana analiza in informa- 
cija za oblikovanje cen izdei. 
kov črne metalurgije. Gibanje 
cen na zunanjih trgih, na ka- 
terih sloni mehanizem za ob- 
likovanje cen naših izdelkov 
črne metalurije, je takšno, 
da ni razlogov za znižanje d-o 
mačih cen, ker so se cene na 
omenjenih trgih znižale manj 
kot znaša cenzus, po kate- 
rem -prihaja do obveznega 
usklajevanja cen.' 

Ponovno poudarjamo, dase 
v praksi srečujemo z različ 
nimi cenami in da je med 
njimi razlika; ta ugotovitev 

Skupina delegatov za soci 
alno-zdravstveno področje 1. 
okoliša (s sedežem v Ljub- 
Ijani-Center) je postavila 
vprašanje v zvezi z vključit- 
vijo takšnih investicij kot so 
sanacija Ljubljankega gradu, 
razširitev Gospodarskega raz- 
stavišča in nekaterih objek- 
tov za šport in rekreacijo 
republiškega pomena v dogo- 
vor o družbenem planu SR 
Slovenije za obdobje 1976— 
1980. 

Pomočnik republiškega se- 
kretarja za finance .Miro 
Kert je posredoval naslednji 
odgovor: 

»Sedanji osnutek dogovora 
o družbenem planu izhaja iz 
stališča, da delovni ljudje 
zagotavljajo dolžnost in pra- 
vico planiranja s sklepanjem 
samoupravnih sporazumov in 
družbenih dogovorov o te- 
meljih plana ter sprejemanje 
samoupravnih in družbenih 
planov. Tudi na področju 
kulture in telesne kulture iz 
haja osnutek dogovora o 
družbenem planu iz stališča, 

He velja samo za diference 
med izvoznimi in uvoznimi 
cenami, temveč čudi za razli- 
ke med tistimi cenami, ki so 
na dva načina oblikovane — 
med cenami, ki so objavlje- 
ne v katalogih m cenami, po 
katerih se .zdelke črne meta- 
lurgije dejansko prodaja na 
tujih tržiščih (kadar gre za 
cene po dolgoročnih pogod- 
bah so te iejansko nižje od 
cen v katalogih). 

Z našim prvim to sedanjim 
odgovorom nismo imeli na- 
mena negirati podatkov o gi- 
banju cen izdelkov črne me- 
talurgije na zunanjem trži- 
šču, ki jih navaja skupina de- 
legatov za Xbor združenega 
dela iz 4. okoliša občine Ža- 
lec, temveč pojasniti osnovo 
za delovanje mehanizma pri 
oblikovanju cen izdelkov čr- 
ne metalurgije in opozoriti na 
diference, ki se javljajo pri 
različnih cenah istih izdelkov 
na zunanjem tržišču Z našim 
odgovorom in intervencijo 
predstavnika Republiškega 
komiteja za tržišče in cene v 
medrepubliškem komiteju za 
tržišče in cene, ki je bila ini- 
cirana z delegatskim vpraša, 
njem skupine delegatov iz 
Žalca, pa želimo prispevati k 
nadaljnjemu učinkovitemu de- 
lu delegatov ih delegacij.« 

da je potrebno to področje 
dosledno oblikovati kot sa- 
mostojno področje združene- 
ga dela v okviru ustreznih 
skupnosti. Pri tem bi širili 
predvsem tiste kulturne de- 
javnosti in oblike posredova- 
nja kulture, ki bodo dostop- 
ne najširšemu krogu prebi- 
valstva. Že v sedanjem pro- 
cesu nastajanja osnutka do- 
govora o družbenem planu 
so kulturne skupnosti oz. te- 
lesno-kulturne skupnosti oce- 
njevale potrebo po združeva- 
nju sredstev za uresničitev 
predvidenih programov, ki 
bodo terjali še medsebojno 
usklajevanje ter zlasti spora- 
zumevanje in dogovarjanje 
tako o programih redne de- 
javnosti kot tudi o investi- 
cijskih naložbah. Za zagoto- 
vitev uresničevanja sprejetih 
dogovorjenih razvojnih pro- 
gramov se bodo občinske in 
ustrezne republiške skupno- 
sti samoupravno sporazume- 
vale in družbeno dogovorile 
o programih na posameznih 
področjih, da bi tako dose- 
gli čimvečjo načrtnost in ra- 

Cene izdelkov črne metalurgije 

Vključevanje kulturnih in rekreacijskih 
objektov republiškega pomena v dogovor 
o družbenem planu SRS 

7 



cionalnost pri porabi zbranih 
sredstev. 

Navedba sanacije Ljubljan- 
skega gradu ali nekaterih ob- 
jektov za šport in rekreacijo 
republiškega pomena oz. raz- 
širitve Gospodarskega razsta- 
višča v osnutku dogovora o 
družbenem planu še nikakor 
ne daje garancije za uresni- 
čitev teh projektov, v kolikor 
le-ti niso dogovorjeni in tudi 
finančno pokriti v ustreznih 
samoupravnih sporazumih. 
Ustrezne skupnosti bodo v 
okviru razpoložljivih sredstev 
predvidele tudi prioritetne 

Področje lovstva, ki obsega 
varstvo, gojitev in lov divja- 
di, razpolaganje z njo ter 
upravljanje z lovišči, trenut- 
no urejata dva zakona: teme- 
ljni zakon o lovstvu (Uradni 
list SFRJ, št. 16/65 in 23/65) 
ter republiški zakon o lov- 
stvu (Uradni list SRS, št. 
22/66). 

Po določbah 24. člena us- 
tavnega zakona za izvedbo 
ustave SR Slovenije je tre- 
ba omenjena zakona uskla- 
diti z ustavo SR Slovenije 
najpozneje do 30. junija 1976. 
Ustavno podlago za zakonsko 
ureditev lovstva predstavlja 
6. točka 321 člena ustave SR 
Slovenije. 

Predloženi novi republiški 
zakon o lovstvu je po eni 
strani rezultat uskladitve z 
ustavo določb dosedanjih 
dveh zakonov S področja lov- 
stva, po drugi strani pa pred- 
stavlja uzakonitev razmerij 
in odnosov na tem področju, 
ki so se izoblikovali ob upo- 
rabi sedanjih predpisov o 
lovstvu, s tem, da upošteva 
tudi nova dognanja in izsled- 
ke znanosti na tem področju. 
Zakon sistematično in kom- 
pleksno obravnava celotno 
področje lovstva, od varstva, 
gojitve in lova divjadi, ' do 
upravljanja z lovišči. Zakon 
je prevzel precej dosedanjih 

objekte, ki bodo prišli v ure- 
sničevanje v tem srednjeroč- 
nem obdobju. V okviru teh 
vprašanj bo potrebno reševa- 
ti tudi plačilo depozitov za 
neproizvodne in negospodar- 
ske investicije, ki niso opro- 
ščene začasnih pologov. 

Razširitev Gospodarskega 
razstavišča bo terjala ustre- 
zen program in združevanje 
sredstev vseh interesentov. 
Izgradnja Gospodarskega 
razstavišča torej ni odvisna 
od tega, ali je to omenjeno 
v osnutku dogovora o druž 
benem planu ali ne.« 

splošno sprejemljivih določb 
temeljnega zakona o lovstvu 
ter republiškega zakona, ki 
so se v dosedanji praksi iz- 
kazale kot ustrezne. Praksa 
pa je v obdobju od 1966. le- 
ta vendarle opozorila na ne- 
katere pomanjkljivosti ter 
slabosti dosedanje ureditve, 
ki jih skuša novi zakon od- 
praviti. Z ustavo SR Slove- 
nije je določeno da je žival- 
ski svet pod posebnim druž- 
benim varstvom, in da je 
treba naravna bogastva (ka- 
mor štejejo tudi divjad) iz- 
koriščati v skladu s sploš- 
nimi, z zakonom določenimi 
pogoji, s katerimi se zago- 
tavlja njihovo enotno izikoriš- 
čanje in drugi splošni inte- 
resi. 

Zakon opredeljuje divjad 
kot samostojno kategorijo 
družbene lastnine, kot dob- 
rino splošnega pomena ter 
našteva, katere prosto živeče 
živali se štejejo za divjad. 

Z divjadjo gospodarita dva 
osnovna subjekta: lovska dru- 
žina ter organizacija združe- 
nega dela s področja lovstva.. 
Lovske družine, njihove pod- 
ročne zveze ter Lovska zveza 
Slovenije, so društva poseb- 
ne vrste. Njihov položaj, vlo- 
go in namen ureja zakon o 
lovstvu, sicer pa veljajo za- 
nje predpisi o društvih. Skrb 

za ohrapitev in nemoten ra- 
zvoj divjadi ni le naloga lov- 
ske panoge, temveč širše 
družbene skupnosti. Zakon 
zato zagotavlja družbeni vp- 
liv na gospodarjenje z div- 
jadjo, ki se izraža, v skrbi 
za ohranitev divjadi, vzposta- 
vljanju ustreznega staleža 
divjadi, v načinu njenega var- 
stva, zlasti glede določanja 
lovnih dob, prepovedi lova 
ogroženih vrst divjadi zara- 
di redkosti ali bolezni, dolo- 
čitvi dovoljenih in prepove- 
danih načinov lova in dolo- 
čitvi drugih zaščitnih ukre- 
pov. 

Na področju dejavnosti 
varstva in gojitve divjadi so 
ohranjevanje in vzdrževanje 
ustreznega števila in struktu- 
re divjadi, ohranjevanje in 
izboljševanje razmer glede 
prehrane divjadi ter vnaša 
nje novih vrst divjadi zade- 
ve posebnega družbenega po 
mena. Njihovo opravljanje 
ne more in ne sme biti pre- 
puščeno le tistim, ki gospo- 
darijo z lovišči, temveč je 
pri tem treba zagotoviti šir- 
ši — posebni družbeni inte- 
res. Ta zagotavlja s samoup 
ravnim sporazumevanjem in 
družbenim dogovarjanjem 
vseh na divjadi zainteresira- 
nih subjektov, zlasti v dejav- 
nosti kmetijstva, lovstva, goz- 
darstva in turizma, v lovskih 
družinah, krajevnih skupno- 
stih. Posebni družbeni inte- 
res na področju lovstva pa 
bo uveljavljen tudi s predpi- 
si oziroma ukrepi družbeno- 
političnih skupnosti. 

Gospodarjenje z lovišči se 
odvija v okviru posameznih 
lovišč na podlagi lovskogos- 
podarskih načrtov. Ti mora- 
jo biti skladni tudi s progra- 
miranjem razvoja drugih, na 
divjadi zainteresiranih dejav- 
nostih. 

Pomembna novost zakona 
je izoblikovanje lovskogojit- 
venih območij, v katerih se 
zagotavlja družbeni priliv na 
gospodarjenje z divjadjo. 
Vzpostavljanje in ohranjanje 
biološkega ravnovesja, upo- 
števaje ekološke razmere na 
posameznih površinah ter us- 
klajevanje različnih interesov 
v zvezi z divjadjo se v okvi- 
ru lovskogojitvenih območij 
uresničuje z družbenim do- 
govorom o pogojih in o na 
činu razreševanja določenih 
vprašanj pri gospodarjenju 
z divjadjo, zlasti glede njene- 
ga. varstva in gojitve. Druž- 
beni dogovor sklenejo lovske 
organizacije, gozdnogospodar. 
ske organizacije združenega 
dela, kmetijske organizacije 

združenega dela, krajevne 
skupnosti in samoupravne 
organizacije s področja var- 
stva okolja, druge zainteresi- 
rane samoupravne organiza- 
cije in skupnosti ter občin- 
ske skupščine. 

Za uresničevanje skupnih 
interesov na področju varst- 
va in gojitve divjadi v SR 
Sloveniji ter zagotovitve eno- 
tne politike v lovstvu, ure- 
jajo člani lovskih družin, 
združeni v Lovski zvezi Slo- 
venije ter delavci organizacij 
združenega dela s področja 
lovstva, združeni v skupnost, 
s samoupravnim sporazu- 
mom: strokovno izobraževa- 
nje v lovstvu, določanje ob- 
sega in način znanstveno- 
raziskovalnega dela v lovstvu, 
založniško dejavnost, vzdrže- 
vanje stikov z lovskimi in 
sorodnimi organizacijami v 
SFRJ in v inozemstvu, zdru- 
ževanje sredstev za plačilo 
odškodnine za. škodo po div- 
jadi, sofinanciranje varstva 
in gojitve avtohtonih vrst di- 
vjadi, pogoji pod katerimi la- 
hko tuji državljani ter turi- 
sti lovijo v SR Sloveniji ter 
ter druge zadeve skupnega 
pomena. 

Za zagotovitev čim širše 
udeležbe občanov v lovskih 
družinah določa zakon, da 
lahko postane ob enakih po- 
gojih vsak občan ki izpolnju- 
je in sprejema pogoje po 
predpisih o članstvu in splo- 
šnega akta lovske družine, 
član lovske družine. S sploš- 
nim aktom lovske družine ne 
sme biti omejeno število nje- 
nih članov. Nihče ne more 
biti hkrati član dveh lovskih 
družin. 

Nadzorstvo nad izvajanjem 
zakona bodo opravljali za 
lovstvo pristojni inšpekcijski 
organi. Zakon predvideva — 
skladno z zakonom o inšpek- 
cijah, ustanovitev občinskih 
oziroma medobčinskih inšpe- 
kcijskih organov ter repub- 
liškega inšpekcijskega orga- 
na, pristojnega za lovstvo. 

Uveljavitev predlagane ure- 
ditve lovstoa bo pomenila 
nove finančne obveznosti le 
za občine — za občinske ozi- 
roma medobčinsko lovsko 
inšpekcijo. Višina stroškov 
bo odvisna od števila občin- 
skih, oziroma medobčinskih 
lovskih inšpektorjev. 

Predlog za izdajo in os- 
nutek zakona, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije pred. 
ložil njen Izvršni svet, je pri- 
pravil Republiški sekretariat 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. 

SKUPŠČINA 

SR SLOVENIJE 

BO OBRAVNAVALA: 

Predlog za izdajo zakona o varstvu, 

gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju 

z lovišči, z osnutkom zakona (ESA 375) 
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Predlog za izdajo zakona o pomorski 

pilotaži, z osnutkom zakona (ESA 374) 
Urejevanje pomorskega 

prometa je do sprejema no- 
ve zverne ustave .bilo skoraj 
v celoti v zvezni pristojno- 
sti. Republike so lahko spre- 
jemale le nekatere dopolnil- 
ne in izvršilne predpise, po 
novi zvezni ustavi pa s po- 
dročja pomorstva ureja te- 
meljna premoženjskopravna 
in druga materialna razmer- 
ja, temelje varnosti pomor- 
skega prometa in vprašanja, 
ki se nanašajo na poslovne 

poti, na katerih velja med- 
narodni ali meddržavni re- 
žim plovbe. Glede na tako 
določene pristojnosti v zvez- 
no pristojnost ne sodi več 
urejanje pomorske pilotaže, 
ki je le spremljanje ladij v 
obalnem morju v mejah SR 
Slovenije. Zakon v pomorski 
pilotaži je po svojem znača- 
ju izrazito tehničen predpis. 
Osnovni cilj zakona je v tem, 
da se pod strokovnim vod- 
stvom zagotovi varno plovbo 

ladij v lukah, ožinah in dru- 
gih nevarnih krajih v našem 
obalnem morju. Poleg tega 
zakon tudi določa osnovne 
pogoje, ki jih morajo izpol- 
njevati tisti, ki opravljajo 
pilotažo, njihove pravice in 
dolžnosti in končno kazen- 
ske sankcije za ladje, ki ne 
uporabijo pilotaže, kadar je 
obvezna, kakor tudi za nepra- 
vilno in nestrokovno oprav 
ljeno pilotiranje. Končno za- 
kon vsebuje tudi pooblastila 
republiškega upravnega orga 
na, da izda potrebne sprem- 
ljajoče predpise glede stro- 
kovne usposobljenosti in dru- 

gih pogojev, ki jih morajo 
izpolnjevati pomorski piloti. 

Za realizacijo tega zakona 
niso potrebna sredstva repu- 
blike. Poleg tega pa velja 
omeniti, da za organiziranje 
službe pomorske pilotaže do- 
datna sredstva tudi ne bodo 
potrebna, ker ta že deluje 
pri Luki Koper, za katero 
je v sedanjih razmerah pilo- 
tiranje tudi potrebno. 

Predlog za izdajo in osnu- 
tek zakona, ki ga je Skup- 
ščini SRS predložil njen Iz- 
vršni svet, je pripravil Re- 
publiški komite za promet 
in zveze. 

Izvršni svet Skupščine SRS je naknadno popravil proces- 
no opredelitev dveh aktov, ki ju je bil poslal v obravnavo 
Skupščini SRS in smo ju v povzetku objavili v 20. št. »Poro- 
čevalca«. Tako na str. 10 v navedenem »Poročevalcu« ne gre 
za »Osnutek zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalid- 
nih oseb (ESA 367), marveč za 

Predlog za izdajo zakona o usposablja- 

nju in zaposlovanju invalidnih oseb, z 

osnutkom zakona (ESA 367) 

Na str. 11 v isti številki »Poročevalca« pa ne gre za »Osnutek 
zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republi- 
ških davkov in taks (ESA 365), marveč za 

Predlog za izdajo zakona o spremem- 

bah zakona o uvedbi in stopnjah repub- 

liških davkov in taks, z osnutkom 

zakona (ESA 365) 

7 povzetku tega akta je tiskarski škrat premaknil v tret- 
jem stolpcu tabele na str. 11 številko »15.850 + 55 °/o« za eno 
vrstico navzgor. V tej tabeli je torej treba četrto vrsto od 
spodaj brati takole: »če je znašala letna davčna osnova v 
letu 1974 nad 90.000 din do 100.000 din, je znašal davek 15.850 
din + 55®/» presežka nad 90.000 din; v letu 1975 (po osnut- 
ku zakona) pa naj bi bila takšna osnova obdavčena z 10.600 
din + 45o/o presežka nad 90.000 din«. 
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/z Skupščine 

DELO SKUPŠČINSKIH TELES 
———ii^   . 

POMEMBNA AKTIVNOST DELEGATOV 

V ZVEZNEM ZBORU 

® Glavni poudarek dela Zveznega zbora je bil na zakonodajni obdelavi načel, norm 
in intencij Ustave SFRJ 

® Poglavitna naloga Zbora je, da deluje kot zbor delegatov samoupravnih organizacij 
in skupnosti ter družbenopolitičnih organizacij v republikah in pokrajinama 

• Pomembna in nenadomestljiva vloga delovnih teles Zbora 

Ko je Zvezni zbor na seji 
1. oktobra določal svoj de- 
lovni program za obdobje 
od septembra 1975. do juli- 
ja 1976. I., je sprejel »Pre- 
gled izvršitve delovnega pro- 
grama Zveznega zbora od 
septembra 1974 do julija 
1975. I.« ter uvodno besedo 
Danila Kekića, predsednika 
Zbora, o enoletnem delu tega 
skupščinskega doma. 

Ko je sprejel Pregled in 
uvodno besedo, je Zbor skle- 
nil!, naj bodo ta gradiva do- 
segljiva vsem delegatom in 
delegatski bazi. V zvezi s 
tem sklepom v tej številki 
»Poročevalca« objavljamo 
poglavitne dele v strnjeni 
obliki. 

VSEBINA DELA ZBORA 

V minulem letu dni delo 
vanja je Zbor obravnaval 
številna vprašanja in reševal 
mnoge probleme v zvezi z 
uresničevanjem Ustave, ure- 
janjem samoupravnih druž- 
benoekonomskih odnosov, 

uresničevanjem stabilizacij- 
ske politike ter druge nalo- 
ge. Osnovno idejno-politično 
vsebino Delovnega programa 
Zveznega zbora je pogojila 
potreba, da se zvezne zako- 
ne uskladi z Ustavo in idej- 
no-političnimi stališči X. kon- 
gresa ZKJ, ter politika sta- 
bilizacije gospodarstva in to- 
kov družbenoekonomskih 
odnosov. 

V tem smislu je bij glav- 
ni poudarek v delovnem prog- 
ramu na zakonodajni obde- 
lavi načel, norm in intencij 
Ustave SFRJ ter na zakon 
skih projektih in drugih 
vprašanjih, pri katerih je bi- 
lo potrebno, da Zbor vpliva 
na reševanje perečih proble- 
mov samoupravljanja in druž- 
bene prakse sploh, na raz- 
voj sistema socialističnih sa- 
moupravnih in družbenoeko- 
nomskih odnosov ter enot- 
nih temeljev družbenopolitič- 
nega sistema. 

Zvezni zbor je bil konsti- 
tuiran po delegatskem nače- 
lu 15. maja 1974, Takoj, ko 

se je konstituiral, je Zbor 
začel pripravljati Delovni 
program za obdobje od sep- 
tembra 1974. do julija 1975. 
leta. 

Delovni program, ki si ga 
je Zbor določil, se je začelo 
izvajati v času prve faze ure 
sničevanja Ustave SFRJ in 
nalog, ki v tem smislu izha- 
jajo iz Ustavnega zakona za 
izvedbo Ustave SFRJ. V tej 
zvezi je treba posebej upo- 
števati dejstvo, da je šele te- 
daj začel delovati skupščin- 
ski sistem na delegatskih te 
meljih. Po drugi strani so 
na delo Zveznega zbora v do- 
ločeni meri vplivali tudi ostan- 
ki zavesti, prakse in načina 
dela skupščin kot predstav- 
niških organov oblasti itn. 

Poleg problemov povezova 
nja delegatov v Zveznem 
zboru s samoupravno bazo 
je bilo nadalje nujno, da 
Zvezni zbor s svojo organi- 
zacijo in načinom dela za- 
gotovi uresničevanje svoje 
najvažnejše naloge, t. j., da 
deluje kot zbor delegatov sa- 
moupravnih organizacij in 
skupnosti ter družbenopoli- 
tičnih organizacij v republi- 
kah in avtonomnima pokra- 
jinama. 

ORGANIZACIJA ZBORA 

Da bi lahko uspešno oprav- 
ljal naloge, ki izahajajo iz 

njegove pristojnosti, si je 
Zvezni zbor določil svojo or- 
ganizacijo. Tako je ustano- 
vil devet odborov in dve ko- 
misiji kot stalna delovna te- 
lesa Zbora. Ta so: odbori 
za družbenoekonomske odno- 
se, za družbenopolitične od- 
nose, za notranjo politiko, 
za zunanjo politiko, za ljud- 
sko obrambo, za proračun 
federacje, za pravosodje, za 
delo, zdravstvo in socialno 
politiko, za vprašanja bor- 
cev in vojaških invalidov, 
Zakonodajno-pravna komisija 
in Mandatno-imunitetna ko- 
misija. 

Na podlagi potrebe, da se 
spodbudi in pospeši popol- 
nejše uresničevanje ustave 
SFRJ na področju združene- 
ga dela in prometa, oziroma 
da se v zvezi s tem pri ;zva- 
janju delovnega programa 
Zbora pripravi določene ze- 
lo zahtevne in pomembne si- 
stemske zakone, je Zbor usta- 
novil tudi dve komisiji s to 
nalogo (Komisijo za priprav 
vo zakonov s področja zdru- 
ženega dela in Komisijo za 
pripravo zakonov s področja 
prometa). Poleg tega je Zbor 
na prvi seji ustanovil Komi- 
sijo za izdelavo poslovnika 
Zveznega zbora, skupaj z 
Zborom republik in pokra- 
jin pa Komisijo za izdelavo 
poslovnika Skupščine SFRJ. 
Zvezni zbor je skupaj z Zbo- 

PREGLED IZVRŠITVE DELOVNEGA 
PROGRAMA ZVEZNEGA ZBORA SKUPŠČINE 
SFRJ ZA OBDOBJE OD SEPTEMBRA 1974 
DO JULIJA 1975 
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rom republik in pokrajin 
ustanovil tudi Komisijo za 
vprašanja obveščanja o de 
lu Skupščine SFRJ. 

Prve izkušnje iz dela de 
lovnih teles Zbora so poka- 
zale, da so s temi telesi ob- 
sežena vsa vprašanja iz de- 
lovnega področja Zbora in 
da je na tej podlagi izvršena 
tudi delovna razmejitev ta- 
ko delovnega področja, kot 
tudi delovnih programov de 
lovnih teles. Če v vsakem 
konkretnem primeru ta raz- 
mejitev ni najustreznejša lah- 
ko delovna telesa Zbora med 
drugim obravnavajo vpraša- 
nja iz delovnega področja 
drugega telesa, ki segajo v 
njihovo delovno področje, ter 
dajejo svoje predloge in mne- 
nja Zboru ipd. 

IZVRŠITEV DELOVNEGA 
PROGRAMA 

V Delovnem programu Zbo- 
ra je predvideno, da se v ča- 
su od septembra 1974. do ju- 
lija 1975. leta izda 90 zako- 
nov in da se obravnava 30 
kompleksnih vprašanj. De- 
lovna telesa so na širši pod- 
lagi določila svoje delovne 
programe. 

Pri uresničevanju tako do 
ločenega Delovnega progra- 
ma je imel Zvezni zbor 14 
sej, na katerih so obravna 
vali 217 točk dnevnega reda. 
V istem obdobju so imela 
stalna delovna telesa Zbora 
141 sej, na katerih so obrav- 
navala 662 točk dnevnega 
reda. 

Komisija za pripravo za- 
konov s področja združene- 
ga dela je imela 34 sej, nje- 
nih 6 delovnih skupin — 140 
sej, medtem ko je Komisija 
za pripravo predpisov s pod- 
ročja prometa imela tri seje, 
njene delovne in redakcij- 
ske skupine pa 106 sej. 

Skupna delovna telesa kup- 
ščine SFRJ (Komisija za vo- 
litve in imenovanja, Admi- 
nistrativna komisija, Komisi- 
ja za ugotavljanje istovet- 
nosti besedil v jezikih jugo- 
slovanskih narodov, Komisi- 
ja za vloge in pritožbe) so 
pri opravljanju svojih nalog, 
ki so neposredno in posred- 
no pomembne za opravlja 
nje funkcije Zveznega zbora 
(in Zbora republik in pokra- 
jin), imela 50 sej, na katerih 
so obravnavala 250 točk dnev- 
nega reda. 

Pri obravnavi posameznih 
pomembnih tem je Zbor spre- 
jel sklepe: o varnosti v že- 
lezniškem prometu, o obram- 
bnih pripravah v družbeno- 

političnih skupnostih, o ne- 
katerih vprašanjih ustanav- 
ljanja in delovanja samoup- 
ravnih interesnih skupnosti 
na področju zdravstva ter 
socialnega in otroškega varst- 
va, o obmejnih področjih s 
stališča varstva meja in pri- 
prav na splošni ljudski od- 
por, o izvajanju določene po 
litike in izvrševanju zveznih 
zakonov, s katerimi se zago- 
tavlja temeljne pravice bor- 
cev, vojaških invalidov in 
družin padlih borcev, o prob- 
lemih zaposlovanja, o pere 
čih vprašanjih zunanje poli- 
tike ter mednarodnih odno- 
sov itn. O nekaterih vpra- 
šanjih Zbor ni sprejel po- 
sebnih sklepov, temveč je z 
razpravo v Zboru spodbujal 
druge dejavnike in s tem vpli- 
val na usmerjanje prakse na 
ustreznih področjih družbe- 
nega življenja. 

Zbor je v prvi lazi zakono- 
dajnega postopka (glede pred- 
logov za izdajo zakonov ozi- 
roma glede osnutkov zako- 
nov) dal na predlog Zakono- 
dajno-pravne komisije, odbo- 
rov in delegatov v Zboru ve- 
liko več pripomb, predlogov 
in sugestij, kot pa je spre- 
jel amandmajev v drugi fazi 
postopka za izdajo zakonov 
(268 amandmajev). To pa za- 
tegadelj, ker je predlagatelj 
najpogosteje sprejel te pri 
pombe predloge in sugestije. 

Izhajajoč od aktualnosti do- 
ločenih vprašanj iz delovne- 
ga področja Zbora republik 
in pokrajin in njihove pove 
zanosti z vprašanji iz svoje 
ga delovnega področja je 
Zvezni zbor obravnaval: go- 
spodarska gibanja v obdobju 
od januarja do maja 1974; 
uresničevanje politike družbe- 
noekonomskega razvoja v le- 
tu 1974; Osnutek resolucije 
o temeljih skupne politike 
ekonomskega in socialnega 
razvoja Jugoslavije v letu 
1975 in Osnutek temeljev 
skupne politike dolgoročnega 
razvoja Jugoslavije do leta 
1985. 

ODGOVORNOST ZBORA 

Določene zahteve po kom- 
petentnem interpretiranju 
ustreznih določb Ustave SFRJ, 
zlasti glede funkcije federa- 
cije, so objektivno potencira- 
ne zaradi dejstva, da je iz- 
vedla Ustava SFRJ iz leta 
1974 zelo radikalne spremem 
be v položaju federacije ter 
v odnosih med federacijo in 
republikami ter avtonomni- 
ma pokrajinama in da ima 
Zvezni zbor, poleg drugih 
družbenih in državnih dejav- 

nikov, posebno odgovornost 
pri realizaciji takega ustav- 
nega koncepta federacije ozi 
roma zakonodajnih in drugih 
funkcij pri graditvi sistema 
socialističnih samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov 
in enotnih temeljev družbe 
nopolitičnega sistema. Ta pot- 
reba je aktualna tudi tedaj, 
ko gre za uresničevanje ti- 
stih vprašanj iz delovnega 
področja Zveznega zbora, ki 
se ne realizirajo z izdaja- 
njem zakonov in drugih pred- 
pisov in pri katerih deluje 
Skupščina SFRJ oziroma 
Zvezni zbor kot organ druž- 
benega upravljanja«. 

VLOGA DELOVNIH 
TELES 

Pri izvrševanju Delovnega 
programa Zbora se je izka- 
zalo, da imajo delovna tele- 
sa Zbora pomembno in ne- 
nadomestljivo vlogo. In si- 
cev zato, ker so predhodno 
obravnavala skoraj vsa vpra- 
sanja, ki jih je obravnaval 
oziroma o katerih je odločal 
Zbor, ter tako ustvarila po- 
goje za dokončno odločanje 
v tem Zboru. 

Zaradi prednosti, ki izvi- 
ra iz možnosti, da se širše 
in bolj vsestransko obravna- 
va zakonske projekte ter dru 
go gradivo, so delovna telesa 
Zbora, vsekakor pomenila jam- 
stvo in najneposrednejšo pri- 
pravo končnega dejanja — 
sprejetje odločitve na ravni 
Zbora. Posebno oporo Zboru 
je bila na področju zakono 
dajnega dela Zakonodajno- 
pravna komisija, ki je obrav- 
navala skladnost zakonskih 
projektov s celoto pravnega 
sistema in je skupaj z de- 
lom ustreznih matičnih od- 
borov dopolnila vse nujne vi- 
dike zakonodajnega procesa. 

Ker so delovna telesa se- 
stavljena po načelu zastopa- 
nosti delegatov iz vseh re- 
publik in avtonomnih pokra- 
jin, so se v praksi bolj na- 
kazala kot pa potrdila tudi 
kot primeren okvir za ne- 
formalno usklajevanje mnenj 
in stališč samoupravne baze 
v republikah in avtonomni- 
ma pokrajinama. In sicer 
zategadelj, ker so delovna te- 
lesa Zbora lahko neformal- 
no usklajevala stališča samo 
upravne baze v tisti meri, 
v kateri se je ta baza sama 
uspela organizirati in obli- 
kovati svoja stališča o vpra- 
šanjih in pristojnosti Zvezne- 
ga zbora za delo delegatov 
tega Zbora. 

POSTOPEK ZA IZDAJO 
ZAKONOV 

Pred sejami Zbora so bile 
redno seje njegovih delovnih 
teles, na katerih so obravna- 
vali zakonske projekte in 
analitično gradivo. Doseda- 
nja praksa je pokazala, da 
je taka delovna metoda de- 
lovnih teles eden izmed naj- 
važnejših pogojev, brez ka- 
terih Zbor ne more uspešno 
delati. V delovnih telesih se 
vsestransko obravnava zakon- 
ske predloge in analitično 
gradivo. Takšno delovno me- 
todo jamčijo — kot je bilo 
že rečeno — narava in se- 
stava delovnih teles Zbora ter 
stalnost in usmerjenost de- 
lovnih teles v spremljanje in 
obravnavanje določene prob- 
lematike. 

Delegati v Zboru se pri do- 
sedanjem delu zaradi prek- 
ratkih rokov niso mogli šir- 
še »posvetovati« s samoup- 
ravno bazo o posameznih za- 
konskih projektih in drugem 
gradivu, ki ga je Zbor ob- 
ravnaval oziroma o katerem 
je odločal. Kratki roki niso 
dopuščali dovolj časa niti de- 
legatom oziroma delovnim te- 
lesom Zbora, da bi posvetili 
več pozornosti proučevanju 
oziroma obravnavanju teh 
vprašani v pripravah na seje 
Zbora. 

Poslovnik Zveznega zbora 
je, izhajajoč od potreb dele- 
gatskega sistema, prinesel po- 
membne novosti v način dela 
Zbora ter je v skladu s temi 
potrebami spremenil posto- 
pek za izdajo zakonov. Tako 
je v poslovniku določeno, da 
se delegatom v Zboru do- 
stavi zakonske projekte (pred- 
log za izdajo zakona in pred- 
log zakona) najpozneje 30 
dni pred dnevom, ki je do- 
ločen za sejo Zbora, na ka- 
teri bo ta zakonski načrt ob- 
ravnavan. Toda v praksi so 
si predlagatelji zakonskih na- 
črtov naredko prizadevali upo- 
rabiti druge možnosti, tako 
da bi Zbor obravnaval ustrez- 
ne zakonske načrte tudi pred 
potekom predpisanega roka, 
ki smo ga navedli (v postop- 
ku s skrajšanimi roki za iz- 
dajo zakona po hitrem po- 
stopku). 

Pri dosedanjem delu Zvez- 
nega zbora so delegati zasta- 
vili Zveznemu izvršnemu sve- 
tu in funkcionarjem, ki vo- 
dijo zvezne upravne organe, 
35 delegatskih vprašanj. Prek 
delegatskih vprašanj se je 
izrazila tudi posebna zainte- 
resiranost delegatov za izva- 
janje dogovorjene politike in 
izvršvanje sprejetih zakonov, 
drugih predpisov in splošnih 
aktov Skupščine SFRJ. 
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URESNIČEVANJE 
DELEGATSKEGA 
SISTEMA 
V ZVEZNEM ZBORU 

Glede na to, da je položaj 
delegatov v Zveznem zboru 
in sploh uresničevanje dele- 
gatskega sistema v tem Zbo- 
ru posebno zahtevno in spe- 
cifično, se je bilo na samem 
začetku dela Zveznega zbora 
zastavilo več vprašanj in se 
je izkazalo bolj natančne od- 
govore na vprašanja: kaj je, 
globalno gledano, delegatska 
baza delegatov v Zveznem 
zboru; kakšna so razmerja 
(in odgovornost) delegatov 
v Zveznem zboru do samo- 
upravnih organizacij ali skup- 
nosti oziroma družbenopoli- 
tičnih organizacij in njiho 
vih delegacij ter do občinskih 
skupščin na območju repub- 
like oziroma avtonomne pok- 
rajine; kakšno je razmerje 
delegatov v Zveznem zboru 
do delovnih ljudi in obča- 
nov, ki so samoupravno in 
družbenopolitično organizira- 
ni v republiki oziroma avto- 
nomni pokrajini kot celoti; 
kako se prihaja do enotnih 
smernic za delo delegatov 
v Zveznem zboru; ali se lah- 
ko delegati v Zveznem zboru 
na ustrezen način organizi- 
rajo itn. 

Da bi pripomogel k anali- 
ziranju položaja oziroma k 
uveljavljanju pravic, dolžno- 
sti in odgovornosti delegatov 
v Zveznem zboru, je Odbor 
Zbora za družbenopolitične 
odnose pripravil (v začetku 
oktobra 1974 leta.) Teze o 
sodelovanju Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ z drugimi 
organi in organizacijami. Te 
teze so obravnavala tudi dru- 
ga delovna telesa Zbora in 
Klub delegatov Zveznega zbo- 
ra. Teze so rabile tudi kot 
ena izmed delovnih podlag 
pri urejanju določenih vidi- 
kov položaja delegatov v 
Predlogu poslovnika Zvezne- 
ga zbora. 

Tudi v Klubu delegatov 
Zveznega zbora je bila spro- 
žena širša aktivnost v zvezi 
s problemi uveljavljanja pra- 
vic in dolžnosti delegatov v 
Zveznem zboru in o začetni 
praksi ter oblikah povezo- 
vanja delegatov v tem Zboru 
s samoupravno bazo v po 
sameznih republikah in avto- 
nomnima pokrajinama. 

ODGOVORNA VLOGA 
DELEGATOV 

Iz bistva ustavne opredelit- 
ve izhaja, da je delegat v 
Zveznem zboru pravzaprav 

delagat vseh delovnih ljudi 
republike oziroma avtonom- 
ne pokrajine, ki so organizi- 
rani v samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih ter 
družbenopolitičnih organiza- 
cijah v okviru republike ozi- 
roma avtonomne pokrajine. 
Potemtakem je delegat na 
enak način odgovoren vsaki 
samoupravni organizaciji ali 
skupnosti oziroma družbeno- 
politični organizaciji. 

Udeležba v politični integ- 
raciji stališč je pravzaprav 
proces političnega odločanja. 
Te pravice ne gre vezati, kar 
se je včasih poskušalo, na de- 
legata oziroma te pravice se 
ne sme vzeti delegacijam v 
bazi in se morajo delegacije 
zato na praktično izvedljiv 
način med seboj soočati in 
skupaj določiti smernice za 
delo delegatov. Pri tem je 
bistveno, da se uporabi ves 
delegatski kanal — lahko tu- 
di prek posebnih občinskih, 
republiških oziroma pokrajin- 
skih konferenc delegacij ena- 
ke sestave, iz katere so kon- 
stituirane občinske, republi- 
ške oziroma pokrajinski skup- 
ščini. Zastavlja se le vpraša- 
nje racionalnosti oblikovanja 
in potrebe posebnega obsto- 
ja teh konferenc. Zato je ena 
izmed smotrnih rešitev ta, 
da delegati v skupščinah ob- 
čin, republik in avtonomnih 
pokrajin opravljajo dvojno 
funkcijo (kot skupščinski 
zbor in kot konferenca dele- 
gacij). 

Da bi lahko samoupravne 
organizacije in skupnosti ozi- 
roma družbenopolitične or- 
ganizacije in njihove delega- 
cije obravnavale tista vpra- 
šanja, o katerih bo odločal 
Zvezni zbor, ter določile svo- 
ja temeljna stališča in da na 
tej ppdlagi pride v okviru 
občin, zatem pa cele repub- 
like oziroma avtonomne pok- 
rajine do enotnih smernic 
delovnih ljudi republike ozi- 
roma avtonomne pokrajine o 
teh vprašanjih, je za delo 
delegatov v Zveznem zboru 
nujno, da so pravočasno ob- 
veščeni. Pomembno vlogo pri 
zadovoljevanju te potrebe bo 
vsekakor imelo tudi novo 
»Glasilo Skupščine SFRJ«, ki 
je ustanovljeno v ta namen. 

Pri določanju smernic za 
delo delegatov v Zveznem 
zboru mora biti delegat ne le 
navzoč, marveč tudi zelo ak- 
tiven in mora vplivati na ob- 
likovanje smernic. Po drugi 
strani so delegati v Zveznem 
zboru kot aktivne in družbe- 
no odgovorne osebe samo 
stojni pri opredeljevanju in 
se lahko v danem primeru ne 
ravnajo po smernicah, ter 

prevzamejo odgovornost za 
svoje delo. 

KONZULTIRANJE 
S SAMOUPRAVNO 
BAZO 

Intence in institucionalne 
rešitve Ustave SFRJ ter ustav 
republik in avtonomnih pok- 
rajin narekujejo, da se druž- 
benopolitične organizacije 
vključijo v skupščinski si- 
stem kot celota, to pa je mo- 
goče zagotoviti le, če delega- 
ti v družbenopolitičnih zbo- 
rih delujejo oziroma če se v 
proces odločanja vključijo s 
celoto svoje baze — ki jo 
sestavljajo družbenopolitične 
organizacije, združene v 
SZDL. 

Poleg tega morajo družbe- 
nopolitične organizacije kot 
glavni' nosilci organiziranja 
samoupravne baze v republiki 
oziroma v avtonomni pokra- 
jini s svojo politično iniciati- 
vo in z organiziranimi druž- 
benimi akcijami še bolj utrdi- 
ti in poživiti povezanost de- 
legatov v Zveznem zboru s 
samoupravno bazo. In sicer 
zato, ker je najbolj učinko- 
vito sredstvo zoper morebit- 
no odtujitev delegatov v Zvez- 
nem zboru od samoupravne 
baze to, da ti delegati delajo 
in da so pod nenehnim vpli- 
vom te baze, kar še vedno 
ni doseženo. 

Delegati v Zveznem zboru 
iz vsake republike in avto 
nomne pokrajine so izvolili 
tudi svojega koordinatorja in 
se občasno sestajajo, da iz- 
menjajo mnenja oziroma, da 
se dogovore o »konzultiranju« 
samoupravne baze, »delitvi« 
zadolžitev in podobno. Takš- 
na oblika izmenjave mnenj 
in dogovarjanja delegatov v 
Zveznem zboru iz določene 
republike oziroma avtonomne 
pokrajine je lahko pomemb- 
na tudi za proces določanja 
smernic za delo delegatov v 
Zveznem zboru. Na omenje- 
no obliko povezovanja dele- 
gatov v Zveznem zboru iz 
posamezne republike oziro- 
ma avtonomne pokrajine je 
treba očitno gledati kot na 
izraz dejanske potrebe. 

Na podlagi dosedanjega de- 
la delegatov v Zboru je težko 
posplošiti prakso glede tega, 
ali, oziroma v kolikšni meri 
delegati delujejo na podlagi 
sinteze stališč samoupravne 
baze v republikah oziroma 
avtonomnih pokrajinah. Raz- 
vidni pa so prvi rezultati 
takšnega delovanja delegatov. 
Opravičeno je mogoče domne- 
vati, da se bo takšna praksa 
razvijala, kot je že bilo re- 

čeno, hkrati s stopnjo, na 
kateri je samoupravna baza 
— kjer se v bistvu začenja 
proces odločanja v Zveznem 
zboru — organizirana za dolo- 
čanje smernic za delo dele- 
gatov v Zveznem zboru. 

INFORMIRANJE 
V FUNKCIJI 
DELEGATSKEGA 
SISTEMA 

Eden izmed zapletenejših 
problemov praktičnega delo- 
vanja delegatskega sistema, 
pred katerim se je znašla no- 
va delegatska Skupščina FRJ, 
s tem pa tudi Zvezni zbor, 
je bil problem ustreznega ob- 
veščanja delegatov in dele- 
gacij temeljnih samoupravnih 
organizacij in skupnosti ter 
družbenopolitičnih organiza- 
cij. Dotedanji sistem obve- 
ščanja ni ustrezal potrebi, 
naj bo vsak delegat v Zvez- 
nem zboru ter delegacija, s 
tem pa tudi vsi delovni ljud- 
je in občani v samoupravni 
bazi vsestransko in pravo- 
časno obveščeni o vpraša- 
njih, o katerih bosta odloča- 
la zbora Skupščine SFRJ, da 
bi se lahko vključili v pro- 
ces ' odločanja v Skupščini 
SFRJ oziroma Zveznem zbo- 
ru. 

Ker je delegatski sistem 
prinesel bistveno spremembo 
v odnosu do obveščanja in 
naložil obveznosti vsem druž- 
benopolitičnim dejavnikom, 
ki sodelujejo pri odločanju 
ter v procesu realizacije 
sprejetih odločitev, je bilo 
nujno začeti preverjati, za- 
tem pa prilagajati sistem ob- 
veščanja novim družbenim 
potrebam. 

Izhajajoč od obveznosti in 
odgovornosti pri obveščanju 
delegatov in delegacij v bazi 
o delu Skupščine SFRJ, so 
v skupščini, takoj ko je bi- 
la konstituirana, na več se- 
stankih političnih teles v fe- 
deraciji ter ustreznih infor- 
macijskih služb Skupščine 
SFRJ ter republiških in pok- 
rajinskih skupščin razprav- 
ljali o obveščanju v novih 
razmerah. Tako so bili Skup- 
ščina SFRJ v celoti, njena 
zbora. Klub delegatov ter 
sami delegati vse bolj pri- 
zadevni pri iskanju najustrez- 
nejših rešitev. 

Skupščina SFRJ v celoti, 
v tem okviru tudi Zvezni zbor 
ter službe, so si v preteklem 
obdobju zelo prizadevali, da 
bi obveščanje na najustrez- 
nejši način postalo pomem- 
ben dejavnik delegatskega si- 
'stema. Pri takšni zavzetosti 
vseh skupščinskih dejavnikov 
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je posebno pomembno, da je 
vse bolj vidna iniciativa de- 
legatov in njihova večja de- 
lovna zavzetost, kar ni le 
posledica novega položaja in 
obveznosti v delegatskem si- 
stemu, temveč tudi posledica 
spremenjenih delovnih raz- 
mer. 

Hkrati so delegati Zvezne- 
ga izbora enakopravno z" de 
legati Zbora republik in pok- 
rajin pomembno prispevali 
kot člani uredniških odborov 
skupščinskih izdaj (Glasila, 
Informativnega biltena, do- 
mačih izdaj in izdaj, name 
njenih tujini ter v Svetu do- 
kumentacije) . 

Pomembno vlogo pri na- 
daljnjem razvoju sitema ob- 
veščanja ima Skupna komisi- 
ja Zveznega zbora in Zbora 

republik in pokrajin za vpra- 
šanja informiranja o delu 
Skupščine SFRJ, ki sprem- 
lja, proučuje in usmerja si- 
stem obveščanja delegacij, 
samoupravnih organizacij in 
skupnosti o delu Skupščine 
SFRJ, delegatov in delegacij 
v Skupščini SFRJ, in pred- 
laga konkretne ukrepe za ob- 
likovanje in usmerjanje si- 
stema obveščanja delegatov 
in delegacij, s katerim naj 
se omogoča normalno oprav- 
ljanje delegatske -funkcije. 

GLASILO SKUPŠČINE 
SFRJ 

Najpomembnejši dosežek na 
področju obveščanja delegat- 
ske baze o deta Skupščine 

SFRJ je ta dosegla z izda- 
janjem Glasila Skupščine 
SFRJ (odlok o izdajanju Gla- 
sila je bil sprejet na seji 
Zveznega zbora 12. marca 
1975). Glasilo izhaja kot del 
skupnega glasila Skupščine 
SFRJ; ki ga le-ta izdaja z vsa- 
ko republiško ter pokrajin 
sko skupščino posebej. Ima 
deset izdaj, tiska se v še- 
stih jezikih narodov in na- 
rodnosti Jugoslavije, izhaja 
dvakrat mesečno, ena številka 
v 400.000 izvodih. 

Z Glasilom je uspelo na 
hiter, učinkovit in racionalen 
način posredovati uradne in- 
formacije o delu Skupščine 
SFRJ delegatski bazi, ki se 
tako vključuje v proces skup- 
ščinskega odločanja. Prvi del 

svoje funkcije, namreč obve- 
ščanje baze, Glasilo že iz- 
polnjuje, še vedno pa ni pov- 
sem ugotovljeno, v kolikšnem 
obsegu vpliva na aktivno 
vključevanje baze v obliko- 
vanje končnih rešitev. 

INFORMATIVNI BILTEN 
SKUPŠČINE SFRJ 

Bilten je pravočasno obve- 
ščal delegate Skupščine SFRJ 
o vseh vprašanjih, ki so bila 
ali naj bi bila predmet ob- 
ravnave v skupščinskih te- 
lesih ter o drugih dejavno- 
stih Skupščine. Bilten je per- 
manentno spremljal vse se- 
je Zveznega zbora, skupne 
seje z Zborom republilr in 
pokrajin, razprave v Zboru 
ter vsa delegatska vprašanja. 

PRED NAMI JE IZDAJANJE POMEMBNIH 

ZAKONODAJNIH AKTOV 

• Zvezni zbor naj bi do julija 1976 obravnaval in sprejel 97 zakonov ter več analiz, 
resolucij in poročil 

@ Izdani bodo sistemski zakoni, ki so pred nostnega pomena za nadaljnjo graditev 
enotnih temeljev našega političnega sistema in samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov 

Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ je na seji 1. oktobra 
sprejel orientacijski program 
dela tega Zbora za obdobje 
od septembra 1975 do julija 
1976. 

Kot je predvideno v tem 
programu, bo Zvezni zbor do 
junija prihodnjega leta poleg 
več analiz, resolucij, poročil 
ter drugih gradiv obravnaval 
in sprejel 97 zakonov. 

V orientacijskem delovnem 
programu Zveznega zbora so 
predvsem vprašanja iz delov- 
nega področja tega Zbora, ki 
se nanašajo na uresničevanje 
ustave SFRJ in določene po- 
litike Skupščine SFRJ; sta- 
lišča X. kongresa ZKJ in dru- 

gi dokumenti družbenopoli- 
tičnih organizacij ter naloge, 
ki so jih delegatom Zvezne- 
ga zbora zastavili delovni 
ljudje in občani, organizirani 
v organizacijah združenega 
dela, krajevnih skupnostih in 

drugih samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih ter 
družbenopolitičnih organiza- 
cijah 

V tem smislu imajo v ori 
entacijskem delovnem progra- 
mu zbora posebno mesto ob- 
veznosti, ki izvirajo iz Ustav- 
nega zakona za izvedbo Usta- 
ve SFRJ glede usklajevanja 
zveznih zakonov z Ustavo 
SFRJ. V Orientacijskem de- 
lovnem programu zbora za 
naslednje obdobje so tudi 
naloge iz delovnega progra- 
ma za obdobje od septemb- 
ra 1974 do julija 1975, ki 
niso bile opravljene, ter ob- 
veznosti, ki izhajajo iz skle- 
pov, ki jih je zbor sprejel, 

ko je obravnaval posamez- 
ne zakonske projekte in dru- 
ga gradiva. 

Glede na izkušnje pri spre- 
jemanju oziroma iavajainju 
delovnega programa zbora za 
preteklo obdobje, se je pri 

izdelavi programa dela za na- 
slednje obdobje gledalo na 
to, da se pdamra najbolj bi 
stvena vprašanja sistemskega 
značaja, ki imajo prednosten 
pomen za nadaljnjo graditev 
enotnih temeljev političnega 
sistema in sistema sociali- 
stičnih samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov. 

V orientacijskem delovnem 
programu zbora so naloge in 
vprašanja, dana po področ 

Delegati v Zveznem zboru 
imajo v sklopu tematskega 
dela na tem področju v pro- 
gramu naslednje: 

Analiza uresničevanja poli- 
tike združevanja dela in sred 
stev prometnih in proizvod 
nih organizacij 

Na podlagi dokumentov X. 
kongresa ZKJ in stališč v 
Ustavi SFRJ ter rešitev, ki 

jih, ki ustrezajo delovnemu 
področju obstoječih delovnih 
teles zbora, in sicer: samo- 
upravni družbenoekonomski 
odnosi, politični sistem, not- 
ranja politika in pravosodje, 
zunanja politika, ljudska ob- 
ramba, proračun federacije, 
socialna politika in pravice 
borcev. Vsako izmed teh pod- 
ročij vsebuje naloge temat- 
skega in zakonodajnega zrna- 
čaja. 

bodo določene v sistemskih 
zakonih s področja združe- 
nega dela, je treba analizi- 
rati, kako poteka preobliko- 
vanje prometnih organizacij 
na ustavnih temeljih ter pro- 
cese združevanja dela in sred- 
stev med prometnimi in pro- 
izvodnimi organizacijami 
združenega dela. 

Analizo bo pripravil Zvez- 
ni izvršni svet, Skupščini 

SISTEM SOCIALISTIČNIH 

SAMOUPRAVNIH 

DRUŽBENOEKONOMSKIH 

ODNOSOV 

ORIENTACIJSKI DELOVNI PROGRAM 
ZVEZNEGA ZBORA SKUPŠČINE SFRJ ZA 
OBDOBJE SEPTEMBER 1975 — JULIJ 1976 



SFRJ pa bo dostavljena v 
prvem trimesečju 1. 1976. 

Do konca 1. 1975 bodo ob- 
ravnavali: 

Poročilo o uresničevanju 
Resolucije o temeljih skupne 
politike ekonomskega in so- 
cialnega razvoja .Jugoslavije 
v 1.1975 

Na dnevnem redu v dru- 
gem trimesečju .. 1976 bo: 

Poročilo o izvajanju Zako- 
na o zveznih blagovnih rezer- 
vah ter 

Poročilo o izvajanju Zako- 
na o obveznem evidentiranju 
investicijskih naložb in Za- 
kona o zagotavljanju plače 
vanja investicij 

Kar se tiče zakonodajne de- 
javnosti, bodo delegati ob- 
ravnavali, kot je predvideno, 
vrsto zakonov prednostnega 
pomena: 

Zakon o temeljih sistema 
družbenega načrtovanja in o 
družbenem načrtu Jugoslavije 

S tem zakonom se ureja: 
pravice in dolžnosti glede 
sprejemanja delovnih in raz- 
vojnih načrtov ter programov 
organizacij združenega de- 
la, samoupravnih interesnih 
skupnosti in drugih samoup- 
ravnih organizacij in skup- 
nosti, v katerih delavci in de- 
lovni ljudje upravljajo posle 
in sredstva družbene repro- 
dukcije, kot tudi drugih no- 
silcev načrtovanja gospodar- 
skega in družbenega razvoja; 
sporazumevanja in družbene- 
ga dogovarjanja na področju 
družbenega načrtovanja; dolž- 
nost medsebojnega usklaje- 
vanja delovnih in razvojnih 
načrtov ter programov orga- 
nizacij in skupnosti in njiho- 
vo usklajevanje z družbeni- 
mi načrti družbenopolitičnih 
skupnosti itn. 

Predlog za izdajo zakona 
too poslan Skupščini SFRJ do 
oktobra — novembra 1975, 
predlog zakona pa bo dobi- 
la novembra—decembra 1975. 

Zakon o temeljih kreditne- 
ga sistema* 

S tem zakonom je treba ure- 
diti temeljna načela delovanja 
fcreditneda sistema v Jugosla- 
viji v skladu z načeli Ustave 
SFRJ. 

Zakon o bančnem poslova- 
nju in bančnih organizaci- 
jah* 

S tem zakonom se ureja 
temeljna vprašanja bančnega 
poslovanja po načelih Usta- 
ve SFRJ. 

Zakon o ugotavljanju in ob- 
računavanju skupnega do- 
hodka* 

Zakon o knjigovodstvu or 
ganizacij združenega dela* 

S tem zakonom se ureja: 
dolžnosti vodenja knjigovod- 
stva, metodo vodenja knjigo- 
vodstva In knjigovodstvene 
-podatke, ki so pomembni za 
delo in odločanje o sredstvih 
v družbeni lastnini; načela 
organiziranja vodenja knjigo 
vodstva v organizacijah zdru- 
ženega dela; način vodenja 
knjigovodstva iz skupnega 
poslovanja temeljnih organi- 
zacij združenega dela itn. 

Zakon o združenem delu 

Zakon ureja: temelje zdru- 
ževanja delavcev in družbe- 
noekonomske odnose delav- 
cev v temeljnih organizacijah 
združenega dela in v drugih 
oblikah samoupravnega orga- 
niziranja združenega dela; ob- 
like samoupravnega organizi- 
ranja v združenem delu (te- 
meljna organizacija združe- 
nega dela, delovna organiza 
cija, sestavljena organizacija, 
skupnost organizacij združe- 
nega dela, poslovno združe- 
vanje, banke in druge finanč- 
ne organizacije in delovne 
skupnosti); uresničevanje sa- 
moupravljanja (organi samo- 
upravljanja, odločanje delav- 
cev po delegatih in osebno 
izrekanje delavcev v združe 
neim delu, fevršni organi, po- 
slovodni organi, samouprav- 
na delavska kontrola, odgo- 
vornost delavcev-članov de- 
lavskega sveta in njegovega 
izvršnega organa, individua! 
nega organa in članov kole- 
gijskega poslovodnega orga- 
na za opravljanje samouprav- 
Ijavskih funkcij, reševanje 
sporov in samoupravnih od- 
nosov ter samoupravni sploš- 
ni akti itn.). 

Osnutek zakona je poslan 
Skupščini SFRJ, predlog za- 
kona pa bo prejela v de- 
cembru 1. 1975. 

Zakon o temeljnih pravi- 
cah glede sredstev v družbe- 
ni lastnini 

Zakon ureja: osnovne prav- 
ne instrumente družbenoeko- 
nomskih odnosov v družbeni 
lastnini; pravice in obvezno- 
sti delavcev kot subjektov 
pravice do dela z družbeni 

mi sredstvi; vsebino pravic 
do dela ter varstvo pravice 
do dela; pravice in obvez- 
nosti delavcev in drugih de- 
lovnih ljudi glede sredstev v 
družbeni lastnini, ki rabiro 
za zadovoljevanje njihovih 
osebnih in skupnih potreb 
v samoupravnih interesnih 
skupnostih itn. 

Osnutek zakona je že po- 
slan Skupščini SFRJ, pred- 
log zakona pa bo sprejela 
decembra 1. 1975. 

Zvezni zbor bo do konca 
julija prihodnjega leta obrav- 
naval še 20 zakonov s tega 
področja: o službi družbene- 
ga knjigovodstva, o temeljih 
premoženjskega in osebnega 
zavarovanja*, o obveznem 
združevanju dela in sredstev 
organizacij združenega dela. 

S področja temeljev poli- 
tičnega sistema bo Zvezni 
zbor obravnaval- 

Uresničevanje skupščinske- 
ga sistema, zasnovanega na 
delegatskih »emeljili 

V sklopu te Kompleksne 
teme je treba spremljati in 
analizirati več vprašanj ter 
jih sukcesivno obravnavati v 
Zboru in delovnih telesih. 

V Odboru za družbenopo- 
litične odnose ter v drugih 
delovnih telesih Skupščine 
SFR Jugoslavije so za- 
čeli obravnavati nekatera 
vprašanja, ki se tičejo izvr- 
ševanja pravic in dolžnosti 
delegatov in delegacij v zbo- 
rih Skupščine SFRJ. 

Samoupravljanje v samo- 
upravnih interesnih skupno 
stih 

Glede na >.o, aa so bile sa 
moupravne interesne skup- 
nosti v preteklem obdobju 
ustanovljene in da so začele 
delovati, je treba spremljati, 
in analizirati njihovo delo in 
pridobljene izkušnje, zlasti 
glede uresničevanja samoup- 
ravljanja, menjave dela in 
njihovega združevanja s sta 
lišča enotnih temeljev poli- 
tičnega sistema družbenoeko- 
nomskih odnosov, določenih 
z Ustavo SFRJ. 

Nosilec dela na tej temi je 
Svet za družbeno ureditev, 
rok pa je prvo trimesečje 
1. 1976. 

ki se ukvarjajo z zadevami 
blagovnega in storitvenega 
prometa, o sistemu ukrepov, 
s katerimi se preprečuje 
kršenje enotnosti jugoslovan- 
skega trga, o medrepubliških 
im meddržavnih vodah, o pre- 
moženjskih razmerjih v zrač- 
ni plovbi*, o pomorski in not- 
ranji plovbi, o obligacijah in 
pogodbah, o temeljnih last- 
ninsko-pravnih razmerjih, o 
avtorskih pravicah, o stan- 
dardizaciji, o prisilni porav- 
navi in stečaju, o zaščiti in- 
dustrijske lastnine, o mer- 
skih enotah in merilih*, o 
kontroli predmetov iz pleme- 
nitih kovin*,, o zagotavljanju 
plačil med uporabniki druž- 
benih sredstev*, o rezervnih 
sredstvih, o vrednostih pa 
pirjih, o popisu kmetijstva 
1. 1977 ter o statističnih raz- 
iskovanjih, pomembnih za 
vso državo*. 

Nekatera vprašanja samo- 
upravnega sporazumevanja 
in družbenega dogovarjanja 

S samoupravnimi sporazu- 
mi in družbenimi dogovori 
se ureja medsebojne odnose 
delavcev in drugih delovnih 
ljudi ter usklajuje interese 
in ureja odnose, ki imajo 
širši družbeni pomen. V zve- 
zi s tem je treba analizira- 
ti dosedanjo prakso in izkuš- 
nje pri pripravi samouprav- 
nih sporazumov in družbe- 
nih dogovorov. 

Nosilec dela ;e Komisija 
Zveznega zbora za pripravo 
zakonov s področja združe- 
nega dela, gradivo pa bo po- 
slano v obravnavo do konca 
1. 1975. 

Poročilo /veznega družbe- 
nega pravobranilca samo- 
upravljanja o stanju, pojavih 
in problemih na področju 
varstva samoupravnih pravic 
delovnih ljudi in družbene 
lastnine 

Ustava SFRJ je uvedla in- 
stitucijo zveznega družbenega 
pravobranilca samoupravlja- 
nja kot samostojnega in po- 
sebnega organa družbene 
skupnosti za opravljanje 
funkcije družbenega varstva 
samoupravnih pravic delov- 
nih ljudi in družbene lastni- 
ne v okviru pravic in dolž- 
nosti federacije. Glede na to, 

*op.: Povzetke osnutkov teh 
zakonov smo že objavili v 
»Poročevalcu« 
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da je to nova institucija, je 
treba proučiti prve izkušnje 
pri njenem delu ter pojave 
in probleme, ki se pojavlja 
jo na tem področju. 

Obveščanje delegatov in 
delegacij, samoupravne baze. 
domače in tuje javnosti o 
aktivnosti Skupščine SFRJ 

Ta tema zajema več vpra 
šanj, ki jih je treba inici- 
rati, spremljati in analizira- 
ti s stališča obveščanja kot 
pomembnega dejavnika dele- 
gatskega sistema. 

V Skupni komisiji Zvezne 
ga zbora in Zbora republik 
in pokrajin za vprašanja ob. 
veščanja v Skupščini SFRJ 
so" obravnavali dosedanjo 
prakso obveščanja delegacij 
v samoupravni bazi, delega 
tov in delegacij v Skupšči- 
ni SFRJ, domače in tuje jav 
nosti ter organizacijo Sekre- 
tariata za informacije Skup- 
ščine SFRJ. Kmalu bodo ob- 
ravnavali tudi delo Službe 
za dokumentacijo. Na podla- 
gi tega bo -podan prikaz sta- 
nja in predlog ukrepov za 
izpopolnitev sistema obvešča- 
nja. 

Gradivo je pripravila Skup- 
na komisija Zveznega zbora 
in zbora republik in pokra- 
jin za vprašanja obveščanja 
o delu Skupščine SFRJ, ob- 
ravnavali pa ga bodo konec 
1. 1975. 

Delegati Zveznega zbora 
bodo obravnavali in spreje- 
li naslednje zakone s tega 
področja: 

Zakon o zvezni upravi 

Ta zakon ureja: organiza 
cijo in delovno področje zvez 
nib upravnih organov in zvez- 
nih organizacij; njihove med- 
sebojne odnose in odnose teh 
organov do drugih organov 
federacije; pravice, obvezno- 
sti in odgovornosti delavcev, 
ki delajo v upravnih organih 
in drugih organin federacije. 

Rok, v katerem je treba 
Osnutek zakona poslati Skup- 
ščini SFRJ, je marec—april 
1. 1976, za predlog zakona pa 
je ta rok maj—junij 1. 1976. 

Zakon o samoupravnih spo- 
razumih in družbenih dogo- 
vorih 

Zakon ureja načela samo- 
upravnih sporazumov in druž 
benih dogovorov ter odnose, 
ki se jih z njimi ureja. Za- 
kon določa: kdo je udeleže 
nec samoupravnih sporazu- 
mov in družbenih dogovorov; 
postopek sklepanja ter po- 

stopek za spremembo in do- 
polnitev samoupravnih spora- 
zumov in družbenih dogovo- 
rov itn. 

Osnutek zakona je že po- 
slan Skupščini SFRJ, pred- 
log zakona pa ji bo poslan 
decembra 1. 1975. 

Zvezni zbor bo obravnaval 
in sprejel >,udi 14 zakonov: 
o oblikovanju in delu dele- 
gacij aktivnih vojaških oseb 
in civilnih oseb v službi v 
oboroženih silah; o Centru 
za tehnično in znanstveno do- 
kumentacijo; o ustanovitvi 
Radia-Jugoslavija; o reševa- 

S področja notranje politi- 
ke in pravosodja bo Zvezni 
zbor obravnaval: 

Analizo uresničevanja druž- 
bene samozaščite v sistemu 
samoupravljanja 

Družbeno samozaščito kot 
temelj za varnost družbe in 
varstvo njenih življenjskih 
vrednot (samoupravnih pra- 
vic, družbene lastnine, svo- 
boščin in pravic človeka in 
občana itn.) uresničujejo de. 
lovni ljudje in občani, orga- 
nizacije združenega dela in 
druge samoupravne organiza 
cije ter skupnosti in držav- 
ni organi. Zvezna skupščina 
je na sejah Zbora narodov 
in Družbenopolitičnga zbora 
julija 1. 1973 sprejela Resolu- 
cijo o temeljih za uresniče- 
vanje družbene samozaščite 
v sistemu samoupravljanja. 

Analizo bo pripravil odbor 
Zveznega zbora za notranjo 
politiko, Skupščina pa jo bo 
obravnavala v prvem trime- 
sečju 1. 1976. 

Analiza izvajanja Sklepov 
o ukrepih za doslednejše 
uresničevanje zakonitosti 

Zvezna skupščina je 1.1973 
sprejela Sklepe o ukrepih za 
doslednejše uresničevanje za- 
konitosti. Ob tej priložnosti 
je bilo dogovorjeno, da se 
stalno spremlja, kako se te 
sklepe izvaja, zlasti še nalo- 
ge, ki jih imajo v zvezi z 
uresničevanjem zakonitosti 
zvezni organi. 

Analizo bosta pripravila 
Odbor za notranjo politiko 
in Odbor za pravosodje, 
Skupščini pa bo poslan v 
prvem trimesečju 1. 1976. 

nju kolizij zakonov repub 
lik in pokrajin ter sporov 
glede pristojnosti med repub- 
liškimi oziroma pokrajinski- 
mi organi; o reševanju koli- 
zij predpisov SFRJ in pred 
pisov drugih držav; o nagra- 
di Antifašističnega sveta na- 
rodne osvoboditve Jugoslavi- 
je; o Arhivu -Jugoslavije; o 
objavljanju zveznih predpisov 
in drugih ^k•x^v; o časopisno 
založniški ustanovi »Uradni 
list SFRJ«; o uporabi grba 
SFRJ; o iporab) zastave 
SFRJ; o himni SFRJ; o od- 
likovanjih in gradnji Muzeja 
revolucije narodov in narod- 
nosti Jugoslavije. 

Delegati bodo obravnavali 
tudi naslednje teme; analiza 
stanja kriminalitete v 1.1974, 
stanje in problemi varnosti 
v posameznih panogah pro- 
meta ter stanje in problemi 
na področju pravosodja. 

V sklopu zakonodajne de- 
javnosti na :,em področju bo 
do delegati obravnavali: 

Zvezni kazenski zakon* 

Z zakonom se ureja v 
splošnem delu temeljne in- 
stitucije kazenskega prava, v 
posebnem delu pa določena 
kazniva dejanja. 

Zvezni zakon o pomilostit- 
vi* 

Z zakonom se ureja pri- 
stojnost in t>ostopeli pomilo- 

V okviru tega področja 
bodo delegati Zveznega zbo- 
ra obravnavali: 

Aktualna vprašanja na pod- 
ročju zunanje politike in 
mednarodnih odrtosov 

Zvezni zbor bo redno ob 
ravnaval glavne smeri zuna- 
njepolitične dejavnosti SFRJ, 
zlasti še: priprave SFRJ na 
peto konferenco vodij držav 
in vlad neuvrščenih držav; 
priprave in rezultate VII. po- 
sebnega in 30. rednega zase- 
danja Generalne skupščine 
OZN, IV. konference ZN za 
trgovino in razvoj; rezultate 
Konference o evropski var- 
nosti in sodelovanju ter 
zboljšanje sodelovanja s so- 
sednimi državami na vseh 
področjih. 

stitve za kazniva dejanja, Id 
jih določa zvezni zakon. 

Zvezni zakon o gospodar- 
skih prestopkih* 

Z zakonom se ureja sploš- 
na pravila za določanje od- 
govornosti gospodarskih or- 
ganizacij in drugih pravnih 
oseb, ki storijo gospodarski 
prestopek, ter izvajanje kaz. 
ni in varstvenih ukrepov pro- 
ti njim. 

Zvezni zakon o prekrških* 

Z zakonom se ureja: kaz- 
novanje za prekrške polno- 
letnih in mladoletnih oseb, 
izvajanje materialnih kazni, 
varstvenih ukrepov, zastara- 
nje, postopek o prekrških, 
izvršitev sklepov o prekrških. 

S tega področja bo obrav- 
navanih in sprejetih še 16 
zakonov: o splošnem uprav- 
nem postopku, o upravnih 
sporih, o pravdnem postopku, 
o kazenskem postopku, o iz- 
vršilnem postopku, o Zveznem 
javnem pravobranilstvu, o 
prometu eksplozivnih snovd, 
o državljanstvu SFRJ, o zrač- 
ni plovbi, o službi za var- 
nost zračne plovbe, o Višji 
letalski šoli, o opravljanju 
notranjih zadev iz pristojno- 
sti zveznih upravnih organov, 
o uvedbi enotne matične šte- 
vilke občanov, o zagotavlja- 
nju sredstev za financiranje 
programa integracije in mo- 
dernizacije skupnih služb za 
vodenje civilnih in vojaških 
letal*, o osnovah varnosti 
cestnega prometa, o temeljih 
sistema zvez. 

Predlog programa parla- 
mentarnih obiskov Skupšči- 
ne SFRJ 

Predlog bo pripravil Odbor 
Zveznega' zbora za zunanjo 
politiko, obravnavali pa ga 
bodo do konca 1. 1975. 

S področja zunanje politi- 
ke bo Zvezni zbor obravna- 
val in sprejel: 

Zakon o organizaciji in 
delu Službe za zunanje zade- 
ve federacije 

Z zakonom se ureja po- 
oblastila in dolžnosti orga- 

OP-*: Povzetke osnutkov teh 
zakonov smo že objavili v 
»Poročevalcu«. 
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PRORAČUN FEDERACIJE nov federacije pri določanju 
in izvajanju mnanje politike 
SFRJ in pri vzdrževanju poli- 
tičnih, ekonomskih in drugih 
odnosov SFRJ z drugimi 
državami ter z mednarodni- 
mi organizacijami- 

Rok, v katerem je treba 
Skupščini SFRJ poslati Pred- 
log za izdajo zakona, je ma- 
rec 1. 1976, rok, v katerem 
je treba poslati Predlog za- 
kona, pa je junij 1. 1976. 

Zakon o načinu sklepanja 
in izvrševanju mednarodnih 
pogodb 

Z zakonom se ureja način 
sklepanja in izvrševanja med- 
narodnih pogodb, ki terja- 
jo izdajo novih ali spremem- 
bo sedanjih republiških ozi- 
roma pokrajinskih zakonov 
ali takšnih zakonov, iz ka- 
terih izhajajo posebne obvez- 
nosti za eno ali več repub- 

S tega področja ima Zvez- 
«• ni zbor na programu: 

Informacijo o realizaciji 
ustavnih načel in določb o 
ljudski obrambi v zakonskih, 
podzakonskih, vojnih in dru- 
gih predpisih 

Informacijo bo pripravil 
Zvezni sekretariat za ljudsko 
obrambo v sodelovanju z 
ustreznimi zveznimi, repub- 
liškimi in pokrajinskimi or- 
gani, obravnavali pa jo bo- 
do do konca 1. 1975. 

Analizo uresničevanja Zvez- 
nega zakona o ljudski ob- 
rambi 

Ocenjeno bo stanje ob- 
rambnih priprav s stališča 
uresničevanja sistema obram- 
be, ki je določen v Zakonu o 
ljudski obrambi — izdelanem 
aprila 1. 1974. V analiza bo 
podan poseben pregled: reši- 
tev financiranja priprav na 
splošno ljudsko obrambo; 
usposabljanje in urjenje za 
obrambo in zaščito; organi- 
ziranje in uresničevanje var- 
nosti ljudske obrambe na 
temeljih družbene samozašči- 
te; usposabljanje krajevnih 
skupnosti za izvrševanje ob- 
veznosti splošne ljudske ob- 
rambe. 

Analizo bo pripravil Zvez- 
ni sekretariat za ljudsko ob- 
rambo v sodelovanju z ust- 
reznimi zveznimi, republiški- 
mi in pokrajinskimi organi, 

lik oziroma za avtonomno 
pokrajino. 

Predlog za izdajo zakona 
bo poslan Skupščini SFRJ 
marca 1. 1976, rok, v kate- 
rem je treba poslati Predlog 
zakona, pa je junij 1. 1976. 

Obravnavali in sprejeli bo- 
do še 4 zakone: o pravnem 
položaju predstavništev tujih 
držav in tujih mednarodnih 
organizacij, o obvezni eviden- 
ci v kulturno-prosvetnem in 
znanstveno-tehničnem sodelo- 
vanju s tujino, o zagotavlja- 
nju finančnih sredstev za 
gradnjo zgradb za nastani- 
tev tujih diplomatsko-konzu- 
larnih predstavništev v Beo- 
gradu v obdobju od 1. 1975 
do 1979, o zagotavljanju sred- 
stev za financiranje progra- 
ma investicijskih naložb Zvez- 
nega sekretariata z? zunanje 
zadeve od 1. 1974 do 1979. 

Skupščini pa bo poslana do 
konca 1. 1975. 

V programu je predvideno, 
da bodo v zadnjem trimeseč- 
ju 1. 1975 obravnavali nasle- 
nje teme: problematika stal- 
nih materialnih rezerv fede- 
racije, analiziranje stanja in 
razvoja industrije za proiz- 
vodnjo vojaške opreme in 
orožja ter informacija o pro- 
blemih unificiranja tirnih, 
cestnih in drugih vozil s sta- 
lišča potreb ljudske obram- 
be. 

V prvem trimesečju 1.1976 
bodo obravnavali: usposoblje- 
nost in razvoj materialno-teh- 
nične osnove organov in sred- 
stev javnega obveščanja za 
delo v vojnih pogojih; v dru- 
gem trimesečju pa: analizo 
izvajanja Zakona o vojaški 
obveznosti in usposobljenost 
gospodarstva za delo v voj- 
nih razmerah. 

Predvideno je, da se s te 
ga področja do julija 1.1976 
obravnava in sprejme osem 
zakonov, in sicer: o voja- 
ških sodiščih, o vojaškem to- 
žilstvu, o zdravstvenem zava- 
rovanju vojaških zavarovan- 
cev, o varstvu družin oseb 
v obvezni vojaški službi, o 
proizvodnji in prometu orož- 
ja ter vojaške opreme, o vo- 
jaških invalidih, o vojaških 
šolah in vojaških znanstveno- 
raziskovalnih ustanovah ter 
o otroškem dodatku in ne- 
posrednem otroškem varstvu 
vojaških zavarovancev. 

S tega področja bo Zvezni 
zbor do konca tega leta 
sprejel Proračun federacije 
za 1. 1976, pri čemer bo ob- 
ravnaval Predlog zakona o 
izvršitvi proračuna federacije 
za 1. 1976 ter predloge fi- 
nančnih načrtov zveznih di- 

S tega področja bodo ob- 
ravnavali naslednje teme: 

Izvajanje sklepov Zbora o 
zaposlenosti in zaposlovanju 
doma in v tujini 

Glede na to, da je Zvezni 
zbor potem, ko je obravna 
val problematiko zaposleno 
sti in zaposlovanja doma in 
v tujini, sprejel ustrezne skle- 
pe, je treba proučiti, kako 
so rešena določena sistemska 
vprašanja iz pristojnosti fede 
racije ter kako so stališča 
Zbora obdelana v družbenih 
dogovorih. 

Nosilec naloge je Zvezni 
komite za delo in zaposlo- 
vanje, obravnava v Zboru pa 
je predvidena za drugo tri- 
mesečje 1. 1976. 

Analiza uresničevanja siste- 
ma družbenega dogovarjanja 
in "samoupravnega sporazu- 
mevanja o pridobivanju in 
razporejanju dohodka in de- 
litvi sredstev za osebne do- 
hodke 

Po sprejetju medrepubli- 
škega dogovora in potem, ko 
so bili v republikah in po- 
krajinama sklenjeni samoup- 
ravni sporazumi in družbe- 
ni dogovori za to področje, 
je nujno analizirati, kako se 
v praksi izvaja dogovorjena 
stališča. 

Zvezni komite za delo in 
zaposlovanje bo v sodelova- 
nju s Svetom Zveze sindika- 
tov Jugoslavije pripravil gra- 
divo v drugem trimesečju 1. 
1976. 

Varstvo prebivalstva pred 
nalezljivimi boleznimi, ki 
ogrožajo vso državo 

V analizi, ki jo bo pripra 
vil Zvezni komite za zdrav- 
stvo in socialno varstvo, bo 
obdelano gibanje nalezljivih 
bolezni pri nas in v svetu, 
ter podan ustrezen pregled 
dejavnosti in ukrepov, ki se 
jih lotevamo v zvezi z var- 
stvom pred nalezljivimi bo- 

rekcij za rezerve. Sprejel bo 
tudi zaključni račun federa- 
cije za 1. 1975. 

Zbor bo nadalje obravna- 
val periodična poročila o iz- 
vršitvi proračuna federacije 
v 1. 1975 ter v prvem pol- 
letju 1976. 1. 

leznimi, ki ogrožajo vso drža- 
vo. 

Varstvo in zboljšanje člo- 
vekovega okolja 

Analiza mora opozoriti, s 
katerimi sredstvi in na ka- 
teri ravni se je treba lotiti 
ukrepov, da bi spodbudili, 
usmerili in uskladili dejav- 
nost vseh organov pri reše- 
vanju problema varstva in 
zboljšanja človekovega oko- 
lja. 

Analizo bo pripravil Zvez- 
ni komite za zdravstvo in so- 
cialno varstvo, Zbor pa jo 
bo obravnaval do konca 
1. 1975. 

Izvajanje in zboljšanje si- 
stema pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja 

Oceniti je treba delo v zve- 
zi z usklajevanjem pokojnin- 
skega in invalidskega siste- 
ma z Ustavo SFRJ ter ukre- 
pe, ki jih je treba storiti za 
zboljšanje in dograditev si- 
stema pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja, zla- 
sti na področju samouprav- 
ljanja, pravic zavarovancev, 
popolnejše vključitve minule- 
ga dela — ter s tem v zve- 
zi predlagati rešitve. 

Nosilec naloge je Zvezni 
komite za delo in zaposlo- 
vanje, rok pa je konec 
1. 1975. 

Delegati bodo obravnavali 
tudi izkušnje pri organizira- 
nju in delu samoupravnih 
interesnih skupnosti na pod- 
ročju zdravstva, socialnega in 
otroškega varstva ter vpra- 
šanje uresničevanja politike 
financiranja temeljnih pravic 
borcev, vojaških invalidov in 
družin padlih borcev. 

V sklopu zakonodajne de- 
javnosti na tem področju bo- 
do delegati obravnavali in 
sprejeli skupaj 19 zakonov: 
o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju vojaških 
zavarovancev, o evidencah na 
področju dela, o določanju 
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nadomestil za terjatve iz na- 
slova socialnega zavarovanja, 
ki so nastale v tujini, o evi- 
denci in statistiki vojaških 
invalidov in družin padlih 
borcev, o zaznamovanju in 
vzdrževanju pokopališč in 
grobov pripadnikov zavez- 
niških armad in drugih tu 
jih armad na ozemlju SFRJ, 

o dajanju zdravil v promet, 
o temeljnih pravicah odliko- 
vanja z Redom narodnega 
heroja, o temeljnih pravicah 
nosilcev »Partizanske spome- 
nice 1941«, o temeljnih pra- 
vicah borcev španske narod- 
noosvobodilne in revolucio- 
narne vojne od 1. 1936 do 
1939, o temeljnih pravicah od- 

likovancev z redom Karadjor- 
dljeve zvezde z meči, z re- 
dom belega orla in zlato me- 
daljo Obilica, o borčevskem 
dodatku, o prometu strupov, 
o položaju in pooblastilih 
Rdečega križa Jugoslavije, o 
varstvu in zboljševanju člo- 
vekovega okolja, o varstvu 
pred ionizacijskim žarče- 

njem, o varstvu rastlin pred 
boleznimi in škodljivci, ki 
ogrožajo vso državo, o var- 
stvu živali pred nalezljivimi 
boleznimi, ki ogrožajo vso 
državo, o temeljnih pravicah 
iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja in o te- 
meljnih pravicah na varstvo 
pri delu. 

NOVI PREDPISI   . ' - -    '  

ORGANIZACIJAM ZDRUŽENEGA DELA 

OMOGOČITI NORMALEN PROMET 

® Potrebne so prožnejše rešitve glede vzp ostavljanja dolžniško-upniških razmerij 
med organizacijami združenega dela 

• Niso upoštevane vse posledice in težave, v katerih se bodo znašle organizacije 
združenega dela in posamezni drugi upo rabniki družbenih sredstev 

Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ je na seji 1. oktobra 
sprejel Osnutek zakona o za- 
gotavljanju plačil med upo- 
rabniki družbenih sredstev 
(AS 208), predlagatelja — 
Zvezni Izvršni svet — pa je 
zadolžil, da pri izdelavi Pred- 
loga zakona upošteva pripom- 
be in mnenja delovnih teles 
Zbora, ki so predhodno ob- 

ravnavala ta Osnutek, prikaz 
Osnutka smo objavili v 16. 
številki Poročevalca. 

PROŽNEJŠE REŠITVE 

Ob tem, ko Zveznemu zbo- 
ru predlaga, naj sprejme Os 
nutek zakona o zagotavljanju 
plačil med uporabniki druž- 
benih sredstev, Zakonodajna 
pravna komisija tega Zbora 
meni, da je treba pri izdela- 
vi Predloga zakona najti pro- 
žnejše rešitve zlasti pri ti- 
stih določbah Zakotna, ki za 
organizacije združenega dela 
pomenijo določene omejitve 
glede vapostavljanja dolžni- 
ško-upniških razmerij. 

Kot so poudarili, se to opo- 
zorilo nanaša zlasti na 35. 
člen Osnutika zakona. Ta člen 
namreč izrečno določa, da 
dolžnik, ki ni spolnil svoje 

zapadle obveznosti, ne sme 
vspostaviti novih dožniško- 
upniških razmerij, ne sme 
odobravati kreditov ali izda- 
jati pooblastil za dajanje po- 
roštev, dokler ne izpolni svo- 
je obveznosti. 

Prav tako ne more porok, 
ki ni spolnil zapadlih obvez- 
nosti iz poroštev, dajati no- 
vih poroštev niti dovoljevati 

novih kreditov, dokler ne 
spolni omenjenih obveznosti. 

Nadalje, izdajatelj poobla- 
stila za poroštva, ki ne spol- 
ni svojih zapadlih obvezno- 
sti, ne sme začeti novih in- 
vesticij, ne sme dovoljevati 
kreditov niti dajati novih po- 
oblastil za poroštva, dokler 
ne spolni omenjenih obvez- 
nosti. 

Komisija predlaga, naj se 
ta člen spremeni, ker meni., 
da je tako neprožen, da ni 
uporaben. Določbe tega člena 
bi, kot je rečeno, utegnile 
v vrsti primerov onemogo- 
čiti normalen promet med 
organizacijami združenega de- 
la. Zato je Komisija predla- 
gala, naj se poišče prožnejše 
rešitve za ta člen, tako da 
mehanizme teh določb ne bi 
docela onemogočil delo te- 
meljne organizacije združene- 

ga dela. Komisija je tudi pre 
dlagala, naj se pri pripravlja- 
nju besedila Predloga zakona 
vnese spremenjene določbe 
tega člena med uvodne do- 
ločbe. 

TEŽAVE PRI IZVAJANJU 

Po mnenju članov Odbora 
za družbenoekonomske odno 
se bi izdajanje Osnutka za- 
kona o zagotavljanju plačil 
med uporabniki družbenih 
sredstev povzročilo težave 
nekaterim organizacijam 
združenega dela. Zato je tre- 
ba hkrati s Predlogom zako- 
na pripraviti informacijo o 
posledicah in težavah, ki bi 
doletele organizacije združe- 
nega dela in nekatere druge 
uporabnike - družbenih - sred- 
stev. Poudarili so, da bi mo- 
rala o Predlogu tega zakona 

in o posledicah njegovega iz- 
vajanja povedati svoje mne- 
nje Gospodarska zbornica 
Jugoslavije, vključno z zbor- 
nicami republik in avtonom- 
nih pokrajin, ter Zveze sindi- 
katov Jugoslavije. 

Člani odbora so predlagali, 
naj se v Osnutku zakona 
predvidi poleg navedenih ob- 
lik plačil med uporabniki 
družbenih sredstev, (ček, me- 
nica z avalom, nepreklicni 
dokumentirani akreditiv, po- 
roštvo) tudi možnost plačila 
z akceptnim nalogom. 

Delegati so predlagali, naj 
se razmisli o možnosti, da bi 
rok, v Katerem mora Služba 
družbenega knjigovodstva 
speljati rezultate multilate- 
ralne kompenzacije prek ra- 
čunov uporabnikov družbenih 
sredstev, podaljša od 31. ja- 
nuarja do 15. februarja. 

NUJNO JE UREDITI 

CELOTNO TVARINO 

PRIDOBIVANJA IN 

DELITVE DOHODKA 

# Ne le z zakonsko ureditvijo, marveč tudi 
s samoupravnimi sporazumi in 
družbenami dogovori zagotoviti 
uresničitev smotrov na področju 

OBRAVNAVANJE OSNUTKA ZAKONA 
O ZAGOTAVLJANJU PLAČIL MED 
UPORABNIKI DRUŽBENIH SREDSTEV — 
K AS 208 
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ugotavljanja in obračunavanja celotnega 
dohodka 

Služba družbenega knjigovodstva mora 
informirati organizacije združenega dela 
o plačilnih sposobnostih kupcev 

Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ je na seji 1. oktobra 
sprejel Osnutek zakona o 
ugotavljanju in obračunava- 
nju celotnega dohodka (AS 
227). Ob tej priložnosti je 
Zbor zahteval od Zveznega iz- 
vršnega sveta kot predlagate- 
lja, da pri izdelavi Predloga 
zakona upošteva mnenja in 
sugestije delovnih teles Zbo- 
ra. povzetek Osnutka tega za- 
kona smo objavili v 16. šte- 
vilki Poročevalca. 

NEPOSREDNO 
IN POPOLNO 
USKLAJEVANJE 

Ko so dlani Zakonodajno- 
pravne komisije dali načedne 
pripombe k Osnutku zakona, 
so menili, da je treba pri 
izdelavi Predloga zakona upo- 
števati tudi rešitve v Osnut- 
ku zakona o združenem delu, 
ki se nanašajo na ugotavlja- 
nje in obračunavanje celotne- 
ga dohodka. Da bi se pri tej 
tvarini prišlo do enotnih re- 

računavanju celotnega doho- 
dka v temeljnih organizacijah 
zdražanega dela«. Na novo 
predlagani naslov zakona da 
bolj ustreza ustavnim določ- 
bam pa tudi rešitvam v Os- 
nutku zakona o združenem 
delu. 

V Komisiji je izraženo 
mnenje, da pojem »delovne 
skupnosti«, katere Osnutka 
zakona ugotavljajo in obraču- 
navajo celoten dohodek, ni v 
skladu s položajem vseh de- 
lovnih skupnosti. Vprašljivo 
je namreč ali naj delovne 
skupnosti, ki opravljajo za- 
deve za družbenopolitične ali 
druge družbene organizacije 
— če se ne ukvarjajo s kak- 
šno pridobitno gospodarsko 
dejavnostjo — ugotavljajo iin 
obračunavajo dohodek po do- 
ločbah tega zakona. 

Po mnenju Komisije bi mo- 
rali izraziti določene poseb- 
nosti v sistemu knjigovodske 
evidence poslovanja in glede 
razpolaganja s sredstvi, ter 
s sredstvi za osebne dotood- 

DELOVNA TELESA ZVEZNEGA ZBORA 
SKUPŠČINE SFRJ O OSNUTKU ZAKONA 
O UGOTAVLJANJU IN OBRAČUNAVANJU 
CELOTNEGA DOHODKA — K AS 227 

šitev, bi morali med izdelavo 
obeh zakonskih besedil zago- 
tovili neposredno in popolno 
usklajevanje. 

Po Osnutku zakona o ugo- 
tavljanju in obračunavanju 
celotnega se namreč celoten 
dohodek organizacije združe- 
nega dela formira in obliku- 
je na identičen način pri 
vseh oblikah združevanja de- 
la in sredstev, v Osnutku za- 
kona o združenem delu pa 
so predložene drugačne rešit- 
ve. Tako se na primer po 
Osnutku zakona o združenem 
delu tistega dohodka, ki je 
ustvarjen zunaj temeljne or- 
ganizacije združenega dela, 
ne razporeja v organizaciji 
združenega dela, marveč se 
ta dohodek razporeja po te- 
meljnih organizacijah. 

V Komisiji je izraženo 
mnenje, da bi veljalo ponov- 
no preveriti, ali je predloženi 
naslov Osnutka zakona pri- 
meren. Menijo, da bi se na- 
slov zakona moral glasiti: 
»Zakon o ugotavljanju in ob- 

izražena mnenja, da pravni 
učinki in domet tega zakona 
niso takšni, da bi že kar z 
izvajanjem tega podpisa do- 
segli vse tiste smotre, ki so 
poudarjeni v Predlogu za iz- 
dajo zakona. Zato je v raz- 
pravi opozorjeno, da je za 
temeljito spremembo stanja 
na področju ugotavljanja in 
obračunavanja celotnega do- 
hodka oziroma pridobivanja 
in delitve dohodka nujna ši- 
roka in organizirana družbe- 
na akcija, tako da bi se ne 
le z zakonsko ureditvijo, 
marveč tudi s samoupravni- 
mi sporazumi in družbenimi 
dogovori ter z doslednim iz- 
vajanjem le-teh zagotovilo, 
da bodo zastavljeni smotri 
doseženi. 

Še zlasti so opozorili, da je 
treba ne le z zakonskimi 
predpisi, marveč tudi z od- 
ločno družbeno akcijo pre- 
prečiti težnje naj se s spre- 
membo instrumentov zveča 
zajemanje dohodka, kar bi 
bilo v nasprotju s splošno 
opredelitvijo, da se splošno 

in skupno porabo spravi v 
okvire naših realnih možno- 
sti, raven osebne porabe pa 
da se uskladi s storilnostjo 
dela. 

Člani odbora so tudi pou- 
darili, da predloženi zakon 
ne bi imel pričakovanih učin- 
kov, ker ureja le en del do- 
hodkovnih odnosov, ter da je 
nujno urediti celotno tvari- 
no pridobivanja in delitve 
dohodka. Zato so predlagate- 
lju svetovali, naj se loti vzpo- 
rednega pripravljanja zako- 
nov, s katerimi bi se uredilo 
to tvarino. 

Glede na to, da se pred- 
loženim zakonom povzroča 
velikanski preokret pri obra- 
čunaiv&nju in ugotavljanju ce- 
lotnega dohodka, ki utegne 
imeti resne posledice za ne- 
katere organizacije združene- 
ga dela, so poudarili zvečano 
vlogo in odgovornost Službe 
družbenega knjigovodstva, da 
informira organizacije zdru- 
ženega dela o plačilnih spo- 
sobnostih kupcev. 

ke, skupno in splošno pora- 
bo v delovnih skupnostih 
družbenopolitičnih in drugih 
družbenih organizacijah. 

ZA TEMELJITO 
SPREMEMBO STANJA 

Člani Odbora družbeno- 
ekonomske odnose sodijo, da 
je mogoče pričakovati, da bo 
imel ta zakon s tem, ko ure- 
ja odnose pri ugotavljanju in 
obračunavanju celotnega do- 
hodka, določen pozitiven 
vpliv na ugotavljanje in de- 
litev dohodka v organizacijah 
združenega dela. Novi obra- 
čunski sistem, zasnovan na 
realnem dohodku, ki se ga 
pridobi le takrat,, ko je krit 
z izterljivo terjatvijo, bi mo- 
ral pozitivno vplivati na zma- 
njšanje celotnih dolžniško- 
upniških razmerij, na zveča- 
nje likvidnosti, s tem pa na 
stabilizacijo celotnih gospo- 
darskih tokov. 

Hkrati pa so bila v Odboru 

POPOLNEJE UREDITI 

VPRAŠANJE 

UPRAVLJANJA 

V ZAVAROVALNIH 

SKUPNOSTIH 

# Zakonodajno-pravna komisija meni, da 
predloženi Osnutek zakona ne ustreza 
povsem odnosom, ki jih je treba 
na podlagi Ustave vzpostaviti na 
področju premoženjskega in osebnega 
zavarovanja 

Delovna telesa Zveznega 
zbora so obravnavala Pred- 
log za izdajo zakona o te- 
meljih sistema premoženj- 
skega in osebnega zavarova- 
nja — AS 226 (v povzetku 
smo ga objavili v 19. številki 
Poročevalca). Zvezni zbor je 
na podlagi mnenja teh teles 
sprejel Predlog za izdajo ter 
hkrati zadolžil predlagatelja, 
da pri izdelavi predloga za- 
kona upošteva mnenja delov- 
nih teles. 

Odbor za družbenoekonom- 
ske odnose je načeloma 
sprejel Predlog za izdajo te- 
ga zakona, poudaril pa je, 
da med pripravljanjem za- 
kona ni bilo širših konzul- 
tacij. Le-te je treba opra- 
viti, zlasti z zavarovalnica- 
mi. 

Izraženo je mnenje, da je 
treba jasneje določiti in 
precizirati ustavno podlago 
za izdajo tega zakona, in 
sicer glede na ugovore, da 

OBRAVNAVANJE OSNUTKA ZAKONA 
O TEMELJIH SISTEMA PREMOŽENJSKEGA 
IN OSEBNEGA ZAVAROVANJA (AS 226) 
V DELOVNIH TELESIH ZVEZNEGA ZBORA 
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gre za zvezni zakon, ki po- 
drobno ureja tvairino, med- 
tem ko je federacija po 
Ustavi pooblaščena le za 
urejanje temeljev sistema 
premoženjskega in osebnega 
zavarovanja. 

V razpravi je rečeno, da 
ni docela urejeno vprašanje 
upravljanja s strani uporab- 
nikov v zavarovalnih skup 
nostih ter da ni ustvarjena 
možnost za preventivno 
ukrepanje, da do škode ne 
bi prišlo, čeprav je v 42. 
členu Ustave izrečno dolo- 
čeno, da se združuje sred- 
stva v zavarovalne skupno- 
sti za zavarovanje pred ško- 
do in za ukrepe, s katerimi 
se preprečuje škode. 

Zakonodajno-pravna komi- 
sija je predlagala, naj se 
sprejme samo Predlog za iz- 
dajo zakona, besedilo Osnut- 
ka pa naj bi se obravnavalo 
na posebni seji Zbora. In 
sicer iz naslednjih razlogov: 

Zakon o temeljih sistema 
premoženjskega in osebnega 
zavarovanja ureja pomemb- 
no vprašanje našega družbe- 
noekonomskega sistema. Za- 
to morajo biti osnovni in- 
stituti tega zakona v skladu 
z drugimi sistemskimi zako- 
ni s področja družbenoeko- 
nomskega sistema, zlasti še 

Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ je na seji 1. oktobra 
sprejel Osnutek zakona o 
spremembah in dopolnitvah 

z zakoni o združenem delu. 
o obligacijah in pogodbah. 
Smotrno bi bilo, če bi ta 
zakon v fazi Osnutka obrav- 
navali istočasno kot ome- 
njene zakone. 

Komisija meni, da predlo- 
ženi Osnutek zakona ne 
ustreza docela odnosom, ki 
jih je treba na podlagi Usta- 
ve vzpostaviti na področju 
premoženjskega in osebnega 
zavarovanja. Po predloženih 
rešitvah se namreč na pod- 
ročju zavarovanja določa 
odnose, v katerih so zavaro- 
valne in rizične skupnosti v 
vrsta primerov subjekti pra- 
vic glede sredstev, ki se jih 
združuje. Ta sredstva po 
Osnutku tvorijo njihovo pre- 
moženje, v marsičem pravno 
osamosvojeno glede na te- 
meljne organizacije združe- 
nega dela, ki združujejo svo- 
ja sredstva. 

Takšni odnosi po mnenju 
komisije ne bi bili v skladu 
z Ustavo SFRJ, niti z rešit- 
vami, ki so predložene v 
Osnutku zakona o združe- 
nem delu, po katerih se 
sredstva, ki se jih združuje 
v zavarovalne skupnosti, ved- 
no šteje, dokler niso plasi- 
rana kot sredstva temeljnih 
organizacij združenega dela, 
ki so ta sredstva združile. 

Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju vo- 
jaških zavarovancev [AS 
216), ki smo ga v povzetku 

objavili v IS. številki Poro- 
čevalca. 

Pred tem je pet delovnih 
teles Zbora na svojih sejah 
razpravljalo o Osnutku in 
podprlo temeljna načela, na 
katerih sloni, hkrati pa so 
izrazila tudi vrsto pripomb 
in sugestij. Zvezni zbor je 
od predlagatelja zahteval, 
naj pri izdelavi Predloga 
upošteva mnenja delovnih 
teles. 

Odbor za vprašanja borcev 
In vojaških invalidov je 
predlagal, naj se možnost za 
priznanje izjemne starostne 
pokojnine razširi na vojaške 
zavarovance, ki imajo po- 
sebne zasluge na področ- 
ju revolucionarne, politične, 

znanstvene in kulturne de- 
javnosti in ne le na zavaro- 
vance, ki imajo posebne zar 
sluge za graditev oboroženih 
sil. 

Odbor je opozoril, da se 
tudi s temi spremembami 
zakona ne rešuje problemov 
ponovne pridobitve pravice 
na pokojnino predčasno upo- 
kojenih vojaških oseb, ki so 
v ponovni zaposlitvi s pol- 
nim delovnim časom prebile 
več kot pet let. Po mnenju 
Odbora bi bilo treba tej ka- 
tegoriji zavarovancev, v ka- 
teri so pretežno borci NOV, 
ki so v vnovični zaposlitvi 
prebili po 15 in več let, dati 
pravico, da se opredelijo za 
pokojnino, ki so jo dosegli 
kot vojaški zavarovanci ali 
za starostno pokojnino po 
splošnih predpisih. S tem bi 
odpravili razlike, ki so zdaj 
v praksi republikam in po- 
krajin. 

Odbor za delo, zdravstvo 
in socialno politiko je bil 
obveščen, da je predlagatelj 
sprejel predlog Predsedstva 
Okrožnega sodišča v Slavon- 
ski Požegi, naj se pri spre- 
membah in dopolnitvah za- 
kona uredi tudi vprašanje 

izvršbe na pokojnine voja- 
ških zavarovancev. 

Odbor sodi, da bi bilo tre- 
ba določiti zlasti širše kri- 
terije za priznavanje izjem- 
nih pokojnin vojaškim zava- 
rovancem. 

Zakonodajno-pravna komi- 
sija se je zadržala zlasti na 
vprašanju ozkega kriterija 
za posebne zasluge vojaških 
zavarovancev. Razen zaslug 
za oborožene sile bi marali 
zajeti še druge kriterije, če 
niso zajeti z drugimi zakoni 
s tega področja. 

Odbor za proračun federa- 
cije sodi, da bi bilo treba 
vojaškim osebam, ki se po 
upokojitvi ponovno zaposli- 
jo, omogočiti, da se jim do- 

loči novo pokojninsko osno- 
vo, bo izpolnijo zakonske 
pogoje za ponovno upokoji- 
tev. Tako bi jih izenačili z 
drugimi zavarovanci ter 
uresničili ustavno načelo, po 
katerem je višina pokojnine 
odvisna od prispevka, bi ga 
je zavarovanec dal s svojim 
minulim delom. 

V Odboru za narodno ob- 
rambo so prav tabo sprožili 
vprašanje ustreznih rešitev, 
s katerimi bi ošebi, ki uživa 
vojaško pokojnino ter po 
upokojitvi stopi v delovno 
razmerje v drugi dejavnosti, 
omogočili zvišanje pokojnin- 
ske osnove iz naslova nar 
knadno dosežene pobojnin- 
sbe dobe. Menijo, da bi v 
tebu dela na usklajevanju 
tega zakona z Ustavo SERJ 
tudi za to vprašanje morali 
najti ustrezno rešitev. 

Odbor je nadalje obravna- 
val in podprl zahtevek Pred- 
sedstva Okrožnega sodišča 
Slavonsba Požega, naj se v 
zakon vnese določbe o tem, 
babšen del pokojninskih pre- 
jemkov uživalca vojaške po- 
kojnine sme biti predmet iz- 
vršbe za plačilo pravnomoč- 
no ugotovljene terjatve. 

RAZŠIRITI KRITERIJE 

ZA PRIZNAVANJE 

IZJEMNIH POKOJNIN 

9 Uživalcem vojaške pokojnine, ki po 
upokojitvi stopijo v delovno razmerje, 
omogočiti zvišanje pokojninske osnove 
iz naslova naknadno dosežene 
pokojninske dobe 

# Sprejet zahtevek Predsedstva 
Okrožnega sodišča Slavonska Požega, 
naj se v zakon vnese določbe 
o vprašanju izvršbe na pokojnine 
vojaških zavarovancev 

DELOVNA TELESA ZVEZNEGA ZBORA 
SKUPŠČINE SFRJ OBRAVNAVALA OSNUTEK 
ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O POKOJNINSKEM IN 
INVALIDSKEM ZAVAROVANJU VOJAŠKIH 
ZAVAROVANCEV — K AS 216 
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PREGLED IN ŽIGOSANJE 

MERIL BODO 

OPRAVLJALE TUDI 

ORGANIZACIJE 

ZDRU2ENEGA DELA 

• Jugoslavija uporablja Mednarodni 
sistem merskih enot 

# V javnem prometu se sme uporabljati 
le merila, za katera je s pregledom 
ugotovljeno, da so neoporečna in so 
kot takšna žigosana 

Zvezni izvršni svet je pos- 
lal Skupščini SFRJ v obrav- 
navo in sprejetje Osnutek 
zakona o merskih enotah in 
merilih, za katerega izdajo je 
pristojen Zvezni zbor Skup- 
ščine SFRJ. 

Ustavna podlaga za izdajo 
tega zakona je 13. točka 281. 
člena Ustave SFRJ, v kateri 
je predvideno, da federacija 

znost uporabe merskih enot 
iz tega mednarodnega siste- 
ma (1. 1961). 

V prehodnem obdobju pa 
je bilo dovoljeno uporabljati 
druge, stare merske enote, 
zunaj mednarodnega sistema 
merskih enot. Spremembe in 
dopolnitve Zakona o merskih 
enotah iz 1. 1973 so v pre- 
cejšnji meri omejile uporab- 

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA 
O MERSKIH ENOTAH IN MERILIH — AS 237 

ureja sistem merskih enot 
in zagotavlja kontrolo mer. 
Ta zakon je treba uskladili 
z določbami Ustave SFRJ ter 
spremeniti posamezne rešit- 
ve, za katere so izkušnje pri 
izvajanju zakona pokazale, 
da so nujne. 

Namen sprememb sedanje- 
ga zakona je izpopolniti in iz- 
boljšati merski sistem v Ju- 
goslaviji z novimi material- 
nimi rešitvami, ki bolj ustre- 
zajo sodobni metrologiji in 
potrebam jugoslovanskega 
gospodarstva. 

MERJENJE 
V JUGOSLAVIJI 

Po temeljnem načelu tega 
zakona se za meritve v Ju- 
goslaviji uporablja merske 
enote Mednarodnega sistema 
emot, ki je nastal na podlagi 
Metrske konvencije, podpisa- 
ne pred sto leti. Sedanji 
Mednarodni sistem merskih 
enot je sprejela Generalna 
konferenca za mere in uteži 
1. 1960. Jugoslavija je bila 
šesta država na svetu, ki je 
v svoj Zaton o merskih eno- 
tah in merilih uvrstila obve- 

ljanje zunajsistemskih mers- 
kih enot, z določbami tega 
osnutka pa so te omejitve 
še strože določene. Vendar 
pa bo nekatere merske enote 
zunaj tega sistema dovoljeno 
uporabljati do 31. decembra 
1980. V Osnutku zatona so 
natančno popisane. 

Z Osnutkom zakona je do- 
ločeno, da se sme v javnem 
prometu uporabljati le tista 
merila, ki merijo v merskih 
enotah, prepisanih s tem za- 
konom. I« merila, za katera 
je s pregledom ugotovljeno, 
da so neoporečna in so kot 
takšna žigosana oziroma za 
katere je izdano potrdilo o 
neoporečnosti, se sme upora- 
bljati v javnem prometu. Di- 
rektor Zveznega zavoda za 
mere in plemenite kovine 
določi, katerim tehničnim 
normativom morajo ustrezati 
merila glede metroloških 
lastnosti. 

Mednarodni sistem mers- 
kih enot, ki ga po tem za- 
konu uporablja tudi Jugosla- 
vija, je sestavljen iz osnov- 
nih, izvedeneih in dopolnil- 
nih merskih enot. Osnovne 
merske enote in velikosti, na 

katere se nanašajo te enote, 
so: za dolžino (meter), za 
maso (kilogram), za čas (se- 
kunda), za električni tok 
(amper), za termodinamično 
temperaturo (kelvin), svetil- 
nost (kandela), za količino 
snovi (mol). V spisku vseh 
osnovnih, dopolnilnih in izve- 
denih merskih enot, ki je 
priložen Osnutku zakona, je 
skupno 49 merskih enot. 

PREGLED IN 
ŽIGOSANJE MERIL 

Pregled in žigosanje meril 
opravlja Zvezni zavod za me- 
re in plemenite kovine in 
njegovi kontrolni organi. Za- 
vod tudi hrani jugoslovanske 
etalone (vzorce) osnovnih in 
lzvedenila merskih enot ter 
nih, izvedenih in dopolnil 
narodnimi etaloni. 

Bistvena novost, ki jo prina- 
ša Osnutek zakona je med 
drugim ta, da pregled in žigo- 
sanje nekaterih meril lahko 
pod določenimi pogoji opra- 
vljajo tudi same temeljne or- 
ganizacije združenega dela. 
To velja predvsem za merila, 
ki se jih uporablja v tehno- 
loškem delovnem procesu. 
Takšna merila smejo pregle- 
dovati same organizacije 
združenega dela, ki jih upo- 
rabljajo. Veliko organizacij 
združenega dela sodi, da ni 
logično, da bi državni kon- 
trolni organi pregledovali ti- 
sta merila, ki se jih upora- 
blja v tehnološkem procesu 
dela, saj je od njihove ne- 
oporečnosti odvisna kako- 
vost izdelkov ter je že zaradi, 
tega v interesu organizacij 
združenega dela, da takšna 
merila kontrolirajo. 

To naj bi veljalo za meri- 
la, ki se jih uporablja v 
zdravstvu, za merila, ki ra- 
bijo pri varstvu ljudi in pre- 
moženja ter za merila, ki so 
namenjena za obračunavanje 
in kontrolo kakovosti ob ob- 
računavanju znotraj organi- 
zacije združenega dela ter v 
obračunavanju s tretjimi 
osebami. 

V Osnutku zakona je nada- 
lje predvideno, da tista me- 
rila, ki se jih množično iz 
deluje, pregledujejo sami 
proizvajalci, če je proizvodni 
proces avtomatiziran oziro- 
ma takšen, da zagotavlja, da 
bodo izpolnjeni določeni me- 
trološki pogoji. To velja na 
primer za izdelavo metrskih 
trakov, pri kateri se tiska 
isto matrico, in za primer, 
ko je postopek preizkušnje 
avtomatiziran in je pregled 
posamičnih meril popolnoma 
odveč, saj ga je že opravila 
avtomatična naprava. 

Organizacijam združenega 
dela, ki izdelujejo določene 
pogoje glede strokovnega ka- 
dra, opreme in delovnih pro- 
storov, so dana pooblastila 
za pregled in žigosanje me- 
ril, za katera je to predvi- 
deno s posebnim predpisom 
oziroma s predpisom pred- 
sednika Zveznega komiteja 
za energetiko in industrijo. 
Tu so zlasti mišljeni znanst- 
veno raziskovalni inštituti in 
laboratoriji fakultet, ki že 
imajo visokokvalificirani Ka- 
der, opremo in delovne pro-" 
store za pregledovanje in ži- 
gosanje meril. 

V Osnutku je predvideno, 
da Zvezni zavod za mere in 
plemenite kovine nadzoruje 
pregledovanje in žigosanje 
meril, ki ga opravljajo or- 
ganizacije združenega dela. 
Zavod je upravičen zahtevati 
od teh organizacij poročila o 
njihovem delu pri pregledo- 
vanju in žigosanju meril, 
jim dajati strokovna navodi- 
la o delu ter drugo pomoč 
ter ob kontrolnih pregledih 
uporabljati predpisano meto- 
do preizkušanja. 

TIPSKO PREIZKUŠANJE 
MERIL 

Obveznost rednega pregle- 
dovanja meril je jasno pou- 
darjena, in sicer zategatelj, 
ker je le s pravilnim merje- 
njem mogoče doseči ustrezno 
kakovost proizvodnje, kar je 
izjemnega pomena za ekono- 
miko vse države. 

V Osnutku zakona je do- 
ločeno, da se da v prvi pre- 
gled le tista merila, ki pri- 
padajo tipu katerega metro- 
loške lastnosti in uporabnost 
so bile določene že ob tip- 
skem preiskušanju. Da bi se 
izognili nekaterim nesporazu- 
mom, -ki so se pojavljali 
med izvajanjem sedanjega 
zakona, je v tem Osnutku 
natančneje določeno, kaj je 
mišljeno z merili istega tipa. 
Posamezni tip meril tvorijo 
vsa merila istega izdelovalca, 
ki imajo podobne značilnosti 
glede: namena, načina upora- 
be, principa konstrukcije, 
oblike, sestavnih delov, ma- 
teriala in mersko-tehničnih 
lastnosti. 

Tipsko preizkušanje meril 
ostaja tudi po tem Osnutku 
v izključni pristojnosti Zvez- 
nega zavoda za mere in ple- 
menite kovine. Tipsko preiz- 
kušati ni potrebno le tistih 
meril, ki se jih uporablja v 
tehnološkem delovnem pro- 
cesu. Ta merila pregledujejo 
same organizacije združenega 
dela. 
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ZA IZDAJO TAKEGA 

ZAKONA NI USTAVNE 

PODLAGE 

# Poglavitna vprašanja s tega področja, 
ki niso sporna, urediti z Zakonom 

o temeljih sistema premoženjskega 
in osebnega zavarovanja 

Zvezni zbor skupščine 
SFRJ je na seji 1. oktobra 
ocenil, da ni treba izdati po- 
sebnega zakona o obveznem 
zavarovanju v prometu, kate- 
rega Osnutek je pOslal Skup- 
ščini SFRJ v obravnavo in 
sprejetje Zvezni izvršni svet 
kot predlagatelj. Zbor sodi, 
v mejah pravic in dolžnosti 

federacije, da je treba (po- 
glavitna vprašanja iz te tva- 
rine urediti v Zakonu o te- 
meljnih sistema zavarovanja 
premoženja in oseb. S tem 
je Zbor sprejel mnenje svo- 

je Zakonodajno-pravne ko- 
misije. 

Prikaz Osnutka tega zako- 
na smo objavili v 19. številki 
Poročevalca. 

Zakonodajno-pravna komi- 
sija je predlagala Zboru, naj 
se tega zakona ne izda, da 
pa naj se njegove določbe 
o temeljnih vprašanjih uved- 

be obveznega zavarovanja 
potnikov v javnem prevozu, 
uporabnikov oziroma lastni- 
kov motornih vozil ter upo- 
rabnikov oziroma lastnikov 
letal vnese v besedilo Zako- 

na o temeljih sistema zava- 
rovanja premoženja in oseb. 

Komisija je imela pred 
očmi, da v 281. členu Ustave 
SFRJ ni izrečno omenjeno, 
da federacija izdaja predpi- 
se o obveznem zavarovanju 
v prometu ter da je poobla- 
ščena urejati le temelje si- 
stema premoženjskega in 
osebnega zavarovanja, torej 
tudi temelje sistema obvez- 
nega zavarovanja v prometu. 

Komisija sodi, da federa- 
cija ne more izdati poseb- 
nega zakona o obveznem za- 
varovanju v prometu. Komi- 
sija je poudarila, da ni za- 
prek za to, da se za posa- 
mezne vrste rizikov predpiše 
obveznost zavarovanja, še 
zlasti zategadelj ne, ker po- 
trebe po takšni obveznosti 
izvirajo tako iz mednarodnih 
konvencij, ki jih je Jugosla- 
vija podpisala, da tudi bt 
pomena področja, za katero 
je predlagana uvedba obvez- 
nega zavarovanja. Glede na 
funkcijo, ki jo ima federa- 
cija na tem področju, bi bi- 
lo treba obveznost zavarova- 
nja na posameznih področ- 
jih oziroma norme o teme- 
ljih obveznosti zavarovanja 
na teih področjih urediti e 
Zakonom o temeljih sistema 
premoženjskega in osebnega 
zavarovanja. 

Odbor za notranjo politiko 
je poudaril, da so določbe 
Osnutka zakona o nadome- 

stilu nepremoženjske škode 
(nadomestila škod, ki jili 
potniku povzroči nesrečen 
slučaj ipd.) pomembna za 
varnost prometa. Obveznost 
zavarovanja vpliva na var- 
nost prevoza, kajti plačeva- 
nje določenih (precejšnjih) 
zneskov nadomestil za ne- 
premoženjske škode vpliva 
na organizacije, ki se ukvar- 
jajo s prevozom, da posve- 
čajo več pozornosti brezhib- 
nosti vozil, izbiri voznikov 
ipd. 

Tudi Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose je pouda- 
ril pomen zakonske ureditve 
vprašanj s tega področja 
glede na potrebo, da se ob- 
čane in družbeno premože- 
nje zavaruje pri odpravlja- 
nju posledic prometnih ne- 
sreč. Nadalje so poudarili, 
da je treba obravnavati v 
zvezi z zavarovanjem tudi 
to, kako reševati probleme, 
ki nastajajo pri lastnikih do- 
mačih ter tujih zasebnih 
čolnov in jaht, ki v obal- 
nem pasu vse pogosteje po- 
vzročajo škode osebam in 
družbenemu premoženju. 

Po mnenju Zveznega zbo- 
ra je vse te pripombe mogo- 
če upoštevati in jih urediti 
v Zakonu o temeljih sistema 
premoženjskega in osebnega 
zavarovanja, tako da zairadl 
njih ni treba izdati poseb- 
nega zakona. 

ZVEZNI ZBOR SKUPŠČINE SFRJ ZAVRNIL 
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O OBVEZNEM 
ZAVAROVANJU V PROMETU — K AS 225 

MEDNARODNE POGODBE 

Zvezni izvršni svet je pos- 
lal Skupščini SFRJ v spre- 
jetje Predlog zakona o rati- 
fikaciji Sporazuma med So- 
cialistično Federativno repu- 
bliko Jugoslavijo in republi- 
ko Avstrijo o izogibanju 
dvojnemu obdavčevanju na 
področju davkov na dohodek 
in premoženje. Sporazum, ki 
na nov način ureja odnose 
na tem področju, je bil pod- 
pisan 7. maja 1975 v Beogra- 
du, sprejetje zakona, s kate- 
rim bo ratificiran, pa je pri- 
čakovati na eni izmed nas- 

lednjih sej Zveznega zbora. 
Sporazum o izogibanju 

dvojnemu obdavčevanju bo 
veljal za davke na dohodek 
in premožanje, ki se jih -po- 
bira za račun držav pogod- 
benic ter njenih družbenopo- 
litičnih in interesnih skupno- 
sti ne glede na sistem pobi- 
ranja. 

Dohodek podjetja v en: 
pogodbeni državi sme biti 
obdavčen le v tej državi, ra- 
zen če podjetje opravlja de- 
javnost tudi v drugi pogod- 
beni državi s kraja poslova- 

nja, ki se . nahaja tam. Ce 
podjetje opravlja svojo de- 
javnost na tak način, potem 
je lahko dohodek podjetja 
obdavčen v tej državi, ven- 
dar le v primeru, če ga je 
mogoče pripisajti temu kraju 
poslovanja. 

S sporazumom se določa, 
da se dohodek, od izkorišča- 
nja morskih ladij in letal v 

mednarodnem prometu ob- 
davči le v tisti državi po- 
godbenici, v kateri je sedež 
dejanske uprave podjetja. 
Ce pa je kraj dejanske 
uprave podjetja za morsko 
ali notranjo plovbo na ladji, 
potem se šteje, da je podje- 
tje v tisti državi pogodbe- 

nici, v kaiteri je matično pri- 
stanišče ladje ali v tisti dr- 
žavi, katere rezident je upo- 
rabnik ladje. 

Plačila za licence ter obre- 
sti, ki izvirajo iz ene pogod- 
bene države, plačujejo pa se 
osebi, katera je rezident 
druge pogodbene države, se 
obdavči samo v tej drugi 
državi. 

Dohodki, ki jih od oprav- 
ljanja svoje dejavnosti prej- 
mejo poklicni umetniki, gle. 
dailiški, filmski, radijski in te- 
levizijski umetniki ter glasbe- 
niki in športniki, se obdavči 
v državi pogodbenici, v ka- 
teri opravljajo to dejavnost. 

OBDAVČITI LE V ENI 

DRŽAV! 

• Sporazum bo veljal za davke na dohodek 
in premoženje, ki se jih pobira za račun 
pogodbenih držav 

RATIFIKACIJA SPORAZUMA MED SFRJ 
IN AVSTRIJO O IZOGIBANJU DVOJNEMU 
OBDAVČEVANJU 
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Dne ..... 1975 Zig, podpis naročnika: 
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VSEBINA 

stran 

Iz Skupščine SR Slovenije 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SRS 
— Izjava Skupščine SRS o nasilju v Španiji 
— Sklep, ki sta ga sprejela ZZD in ZO v zvezi z infor- 

macijo o organiziranosti zdravstvene dejavnosti z 
vidika razporejenosti in delovne obremenitve zdrav- 
stvenih delavcev v SR Sloveniji 

— Stališča DPZ k osnutku zakona o pravnem položaju 
verskih skupnosti v SR Sloveniji 

— Stališča priporočila in sklepi o nadaljnjem samo- 
upravnem razvoju krajevnih skupnosti v SR Slo- 
veniji 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 
(ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 8 10. 1975) 
— Beneficiranje delovne dobe nekaterim učiteljem 

— Obdavčenje nadurnega dela zdravstvenega osebja 

— Cene izdelkov črne metalurgije 

— Vključevanje kulturnih in rekreacijskih objektov re- 
publiškega pomena v dogovor o družbenem planu 
SRS 

SKUPŠČINA SRS BO OBRAVNAVALA: 

— Predlog za izdajo zakona o varstvu, gojitvi in lovu 
divjadi ter o upravljanju z lovišči, z osnutkom za- 
kona (ESA 375) 

— Predlog za izdajo zakona o pomorski pilotaži, z 
osnutkom zakona (ESA 374) 

Iz Skupščine SFRJ 

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

— Pomembna aktivnost delegatov v Zveznem zboru 
(Pregled izvršitve delavnega programa Zveznega zbo- 
ra Sikupščine SFRJ za obdobje od septembra 1974 
do julija 1975) 10 

stran 

— Pred nami je izdajanje pomembnih zakonodajnih 
aktov 
(Orientacijski delovni program Zveznega zbora Skup- 
ščine SFRJ za obdobje september 1975 — julij 1976) 13 

NOVI PREDPISI 

— Organizacijam združenega dela omogočiti normalen 
promet 
(Obravnavanje Osnutka zakona o zagotavljanju, plačil 
med uporabniki družbenih sredstev — K AS 2G8) 17 

— Nujno je urediti celotno tvarino pridobivanja in de- 
litve dohodka 
(Delovna telesa Zveznega zbora Skupščine SFRJ o 
Osnutku zakona o ugotavljanju in obračunavanju 
celotnega dohodka — K AS 2fi7) 17 

— Popolneje urediti vprašanje upravljanja v zavaroval- 
nih skupnostih 
(Obravnavanje Osnutka zakona o temeljih sistema 
premoženjskega in osebnega zavarovanja (AS 236) 
v delovnih telesih Zveznega zbora) Ifi 

— Razširiti kriterije za priznavanje izjemnih pokojnin 
(Delovna telesa _Zveznega zbora Skupščine SFRJ so 
obravnavala Osnutek zakona o spremembah in do- 
polnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju vojašikiih zavarovancev — K AS 216) 19 

— Pregled in žigosanje meril bodo opravljale tudi or- 
ganizacije združenega dela 
(Osnutek zakona o merskih enotah in merilih — 
AS 237) 20 

— Za izdajo takega zakona ni ustavne podlage 
(Zveani zbor Skupščine SFRJ zavrnil Predlog za 
izdajo zakona o obveznem zavarovanju v prometu 
-K AS 2B5) 21 

MEDNARODNE POGODBE 

— Obdavčiti le v eni državi 
(Ratifikacija Sporazuma med SFRJ in Avstrijo o izo- 
gibanju dvojnemu obdavčenju) 21 

Redakcija je bila končana 13. X. 1975 
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