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IZ VSEBINE: SKLICANE SEJE ZBOROV 

SKUPŠČINE SRS 

Analize varstva borcev NOV in drugih 
borcev, vojaških invalidov ter drugih 

zadev iz pristojnosti Republiškega 

komiteja za vprašanja borcev NOV 
in vojaških invalidov (ESA 572) 

Predlog zakona o zakonski zvezi 

in družinskih razmerjih (ESA 286] 

Predlog zakona o varstvu pred hrupom 

v naravnem in bivalnem okolju 

(ESA 227) 

Predlog za izdajo zakona o prenehanju 

veljavnosti zakona o komunalnih 

taksah, z osnutkom zakona (ESA 584) 

Predlog zakona o spremembah zakona 

o podaljšanju rokov za določitev 

stopenj in osnov davkov za I. 1976 

(ESA 583) 

Seja Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Sloveni- 
je je sklicana za 24. maj 
1976, seji Zbora združenega 
dela in Zbora občin pa sta 
sklicani za 26. maj 1976. 

Vsi trije zbori bodo obrav- 
navali: 

— oceno gospodarskih gi- 
banj v prvih mesecih 1. 1976 
(ESA 580); 

— predlog zakona o zakon- 
ski zvezi in družinskih raz- 
merjih (ESA 286); 

— predlog zakona o dedo- 
vanju (ESA 220); 

— predlog zakona o rati- 
fikaciji pogodbe med SFR 
Jugoslavijo in Republiko Av- 
strijo o spremembah in do- 
polnitvah pogodbe med SPR 
Jugoslavijo in Republiko Av- 
strijo o skupni državni meji 
z dne 8. aprila 1965 (ESA 581); 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin imata na dnev- 
nem redu tudi: 

— predlog zakona o za 
ključnem računu o izvršitvi 
proračuna SR Slovenije (re- 
publiškega proračuna) za 
1. 1975 (ESA 569); 

— predlog zakona o var- 
stvu pred hrupom v narav- 
nem in bivalnem okolju 
(ESA 227); 

— predlog zakona o spre- 
membah zakona o podaljša- 
nju rokov za določitev sto- 
penj in osnov davkov za 
1. 1976 (ESA 583); 

— predlog odloka o upora- 
bi devizne kvote odkupljenih 

deviznih nakazil delavcev in 
izseljencev (ESA 582); 

— predlog odloka o zavaro- 
vanja redkih . ali ogroženih 
rastlinskih vrst (ESA 166); 

— statut Izobraževalne 
skupnosti za gozdarstvo 
(ESA 395). 

Zbor občin in Družbeno- 
politični zbor imata na dnev- 
nem redu še: 

— predlog zakona o prav- 
nem položaju verskih skup- 
nosti v SR Sloveniji 
(ESA 316). 

Zbor združenega dela pa 
ima na dnevnem redu tudi: 

— letno poročilo o delu 
Službe družbenega knjigovod- 
stva v 1. 1975 in program 
dela Službe družbenega knji- 
govodstva za 1. 1976 (ESA 
560); 

— zaključni račun dohod- 
kov in izdatkov Narodne ban- 
ke Slovenije za 1. 1975 (ESA 
563); 

— finančni načrt Narodne 
banke Slovenije za 1. 1976 
(ESA 564); 

— zaključni račun Narod- 
ne banke Jugoslavije za 1. 
1975 (ESA 566); 

— predlcjg za črtanje 21. 
člena zakona o medsebojnih 
razmerijih delavcev v združe- 
nem delu in o delovnih raz- 
merjih med delavci in zaseb- 
nimi delodajalci (ESA 562). 

Vsi trije zbori majo na 
dnevnem redu tudi vsak svoj 
osnutek poslovnika. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 

SRS 

Vsi trije zbori Skupščine 
SR Slovenije so na sejah 
28. aprila 1976 obravnavali 
poročila Vrhovnega sodišča 

SRS o problemih kazenskega 
sodstva in kaznovalne politi- 
ke SR Slovenije, Javnega to- 
žilstva SRS o delu javnih to- 



žilstev v 1. 1975, Republiškega 
sekretariata za notranje za- 
deve za 1. 1975 in poročilo 
Republiškega javnega pravo- 
branilstva o delu javnih pra- 
vobranilstev v SRS v 1. 1975, 
ter sprejeli: 

— stališča do gibanj kri- 
minalitete in drugih družbe- 
no škodljivih pojavov, njiho- 
vega preprečevanja in usmer- 
janja kaznovalne politike v 
SR Sloveniji. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela tudi: 

— predlog zakona o uspo- 
sabljanju in zaposlovanju in- 
validnih oseb predlog tega 
zakona bo enakopravno z 
Zborom združenega dela in 
Zbora občin obravnavala tu- 
di skupščina Skupnosti soci- 
alnega varstva SR Slovenije 
na seji, ki bo v mesecu maju: 
zakon bo sprejet takrat, ko ga 
v enakem besedilu sprejmejo 
Zbor združenega delai Zbor 
občin in skupščina Skupnosti 
socialnega varstva SRS); 

— predlog za izdajo zakona 
o republiških blagovnih re- 
zervah, z osnutkom zakona; 

— predlog za izdajo zakona 
o zdravstvenem varstvu ži- 
vali; 

— predlog za izdajo zakona 
o prispevku za odpravljanje 
posledic potresa na Kozjan- 
skem, z osnutkom zakona; 

— predlog odloka o poob- 
lastitvi Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije da skle- 
ne družbeni dogovor o usta- 
novitvi in nalogah Jugoslo- 

vanskega sveta za varnost 
prometa; 

— predlog odloka o potrdit- 
vi samoupravnega sporazuma 
o ustanovitvi Zveze skupno 
sti otroškega varstva Sloveni- 
je; 

— predlog odloka o potr- 
ditvi statuta Zveze skupnosti 
otroškega varstva Slovenije; 

— sklep o soglasju k os- 
nutku zakona o spremembah 
zakona o sredstvih rezerv 
(Obenem so s tem sklepom 
zadolžili delegacijo Skupšči- 
ne SR Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin, da na 
seji tega zbora postavi vpra- 
šanje, zakaj zakonski osnu 
tek ne upošteva pobude Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije, naj se dopolni za- 
kon o spremembah zakona 
o sredstvih rezerv tako, da 
bi organizacije združenega de- 
la morale imeti del svojih 
sredstev v obveznicah repub- 
like oziroma pokrajine, ici bi 
jih za zagotavljanje sredstev 
za potrebe družbenih blagov- 
nih rezerv v republiki ozi- 
roma pokrajini izdale repub- 
like oziroma avtonomni po- 
krajini. Tako pobudo je dal 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije Zveznemu izvršne- 
mu svetu namreč v skladu 
s pripombami Skupščine SR 
Slovenije.); 

— sklep o soglasju k osnut- 
ku zakona o določitvi skupne- 
ga zneska sredstev za finan- 

ciranje programa razvoja in 
modernizacije letalske mete- 
orologije v Jugoslaviji v ob- 
dobju od 1. 1976 do 1980 
(Ob ugotovitvi, da so v zvez- 
nem proračunu za l. 1976 za- 
gotovljena potrebna sredstva 
za izvedbo programa, ki se 
ga tiče osnutek zakona, sta 
Zbor združenega dela in Zbor 
občin zavzela stališče, da naj 
se dokončno sklepanje o do- 
ločitvi skupnega zneska sred- 
stev za financiranje omenje- 
nega programa odloži do ta- 
krat, ko bo Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ 
predložen celoten program 
negospodarskih investicij, ki 
se jih bo financiralo prek 
zveznega proračuna v nasled- 
njem srednjeročnem obdobju. 
Treba je namreč zagotoviti, 
da se vse programe negospo- 
darskih investicij za prihod- 
nje srednjeročno obdobje 
uskladi in določi prioritete, 
ter s tem omogoči komplek- 
sno razpravo o bodočih ob- 
veznostih republik in pokra- 
jin v zvezi s financiranjem 
negospodarskih investicij or- 
ganov in organizacij federa- 
cije v naslednjem srednjeroč. 
nem obdobju.); 

— sMep o soglasju k osnut- 
ku zakona o določitvi skup- 
nega zneska sredstev za finan- 
ciranje programa moderniza- 
cije carinske službe od 1. 1976 
do 1980. Ta sklep o soglasju 
vsebuje enake pridržke kot 

sklep o soglasju k osnutku 
zakona o določitvi skupnega 
zneska sredstev za financira, 
nje programa razvoja in mo- 
dernizacije letalske meteorolo- 
gije v Jugoslaviji od l. 1976 
do 1980), 

— sklep o soglasju k osnut- 
ku z-akon o prenehanju ve- 
ljavnosti zakona o prispev- 
kih za obnovo in graditev 
Skopja. (V. sklepu je rečeno, 
da je treba pri pripravi za- 
konskega predloga podrobne- 
je določiti način ugotavljanja 
morebitnih presežnih sred- 
stev, vplačanih po tem zako- 
nu. ki naj bi se jih vrnilo 
posameznim republikam ozi- 
roma pokrajinama). 

Zbor združenega dela je za 
svojo podpredsednico izvolil 
Jolando Sloker iz Nove Go- 
rice. 

Zbor občin pa je za svoje- 
ga podpredsednika izvolil dr. 
Borisa Berceta iz Ljubljane. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta umaknila z 
dnevnega reda: 

— samoupravni sporazum o 
ustanovitvi Izobraževalne 
skupnosti za usnjarsko in 
usnajarsko-predelovalno stro- 
ko in 

— statutarni sklep o orga- 
nizaciji in upravljanju Poseb- 
ne izobraževalne skupnosti za 
usnjarsko in usnajarsko-pre- 
delovalno stroko, 

ker ju je umaknila Izobra- 
ževalna skupnost za usnjar- 
sko in usnjarsko-predeloval- 
no stroko. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA: 

Analiza varstva borcev NOV in drugih borcev, vojaških invalidov ter dru- 

gih zadev iz pristojnosti Republiškega komiteja za vprašanja borcev NOV 

in vojaških invalidov (ESA 572) 

Uvod 
Varstvo borcev NOV in vo- 

jaških invalidov, ki je traj- 
na obveznost in skrb celot- 
ne socialistične skupnosti, 
oblikujemo že vsa leta po 
osvoboditvi z večjo ali manj- 
šo učinkovitostjo v posamez- 
nih razdobjih. V prvih letih 
po končani vojni smo z raz- 
ličnimi ukrepi skušali odpra- 
vljati posledice vojne najbolj 
prizadetim borcem, z zako- 
nodajo pa smo reševali pred- 
vsem materialne probleme 
vojaških vojnih invalidov ter 
položaj družin padlih borcev. 
Ostalih vprašanj, ki so pere- 
ča posebno v sedanjem ča- 

su, je bilo tedaj precej manj, 
predvsem zaradi starostne 
strukture borcev NOV. Splo- 
šna zavzetost pri obnovi in 
graditvi je potisnila v ozadje 
številne osebne probleme bor- 
cev, ki so jih zaradi družbe- 
ne aktivnosti tudi sami zane- 
marili. 

Napori med vojno in ne- 
prestana angažiranost po voj- 
ni je pri udeležencih NOV 
potencirala tudi slabšanje 
njihovega zdravstvenega po- 
ložaja s posledico manjše de- 
lovne storilnosti in prezgod- 
njega upokojevanja na sla- 
bih pokojninskih osnovah in 
z nizkimi pokojninami. Po- 
sledica šibkega ekonomskega 

položaja nekaterih udeležen- 
cev NOV je bilo tudi veliko 
število nerešenih stanovanj- 
skih problemov. 

Ko govorimo o problemih 
udeležencev NOV, seveda ne 
mislimo na vse, ki so sode- 
lovali v revoluciji, ampak ob- 
ravnavamo le tisti del udele- 
žencev, ki so zaradi različnih 
okoliščin postali potrebni 
splošne družbene skrbi in po- 
moči. Prizadeti so predvsem 
tisti borci, ki zaradi bolez- 
ni in starosti in zaradi zmanj- 
šane delovne sposobnosti, ki 
je posledica naporov, ne mo- 
rejo uravnavati svojega ma- 
terialnega in družbenega po- 
ložaja. 

O perečih problemih mate- 
rialnega položaja borcev NOV 
so doslej velikokrat razprav- 
ljali različni forumi na ravni 
zveze in republike, večjo za- 
vzetost pa kažejo posebno 
republike in pokrajini zlasti 
v zadnjih letih. V sistem te- 
meljnih pravic na tem po- 
dročju je treba vključiti no- 
ve in trajnejše rešitve, ki mo- 
rajo biti v skladu s politi- 
ko o varstvu borcev in voja- 
ških invalidov, sprejeto na 
X. kongresu ZKJ in VII. kon- 
gresu ZZB NOV Jugoslavije 
in upoštevajoč vedno višjo 
starostno strukturo borcev in 
vojaških invalidov. 

Zvezni predpisi, zlasti zad- 
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nji pokojninski zakon, so ne- 
katera vprašanja materialne- 
ga položaja borcev sicer 
ugodno rešili, vendar samo 
zakon nikakor ne more zaje- 
ti vseh mnogovrstnih soci- 
alnih problemov. Občinske 
skupščine in družbenopolitič- 
ne organizacije so zato že do- 
slej dodatno urejale različna 
in pestra eksistenčna vpraša- 
nja borcev in njihovih svoj- 
cev: stanovanjske razmere, 
zdravstveno varstvo, prizna- 
valnine, pomoč otrokom bor- 
cev pri šolanju, pozornost do 
bolnih in invalidov itd. V 
vseh družbenopolitičnih skup- 
nostih deluje'0 družbeni or- 
gani, ki obravnavajo pereče 
primere borcev. V splošni 
družbeni skrbi za urejanje 
vprašanja borcev je bila do- 
slej vloga republike kot ko- 
ordinatorja in usmerjevalca 
prizadevanj občinskih skup- 
ščin in delovnih organizacij 
dokaj učinkovita. Pri tem 
imata pomembno vlogo Ko- 
misija za vprašanja borcev 
NOV Skupščine SR Slovenije 
in Republiški odbor ZZB 
NOV Slovenije, zlasti njego- 
va komisija za socialna in 
zdravstvena vprašanja borcev 
NOV in komisija za vpraša- 
nja vojaških invalidov. Po- 
membna je tudi vloga samo- 
upravnih interesnih skupno- 
sti, zlasti skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavaro- 
vanja ter zdravstvene skup- 
nosti Slovenije. 

Pomembnost tekočega ure- 
janja materialnih in drugih 
vprašanj borcev NOV je že 
večkrat ugotovila Skupščina 
SR Slovenije. Posledica skup- 
ščinskih razprav in spozna- 
nja, da z reševanjem teh pro- 
blemov ni moč odlašati, so 
bili nekateri republiški pred- 
pisi, ki so pomembno izbolj- 
šali materialni položaj borcev 
NOV. Gre za vrsto izredno 
pomembnih predpisov iz ob- 
dobja zadnjih let, med temi 
zlasti za predpise o starost- 
nem zavarovanju kmetov, o 
dodatku za zaposlene udele- 
žence NOV, o vojaških invali- 
dih, o republiških priznaval- 
ninah in o zdravstvenem var- 
stvu ter o reševanju burčev- 

Po popisu borcev NOV in 
vojaških invalidov v SR Slo- 
veniji v letu 1973 je bilo 
31. 10. 1973 v naši republiki 
skupno 86.181 udeležencev in 
sodelavcev NOV (v nadalj- 
njem besedilu: borci NOV). 
V organizacijo ZB NOV je 

skih stanovanjskih proble- 
mov. Ti predpisi so v bist- 
vu dogradili sistem varstva 
borcev in vojaških invalidov. 

Splošna usmeritev vseh pri- 
stojnih organov in organiza- 
cij je, da je potrebno var- 
stvo borcev nenehno izpopol- 
njevati v skladu z material- 
nim temeljem skupnosti, 
sproti reševati najbolj aktu- 
alne splošne in osebne pro- 
bleme borcev, s pomočjo 
ustreznih organov pa tekoče 
spremljati gibanje problemov 
in o tem obveščati tako jav- 
nost kot najvišja zakonodaj- 
na, upravna in družbena te- 
lesa. 

Ustrezne rešitve problemov 
varstva borcev in vojaških in- 
validov so politično nadvse 
pomembne, saj so borci te- 
meljni dejavnik v razvejanem 
družbenem in političnem živ- 
ljenju. Pozitivno rešeni pro- 
blemi borcev še povečajo nji- 
hovo zavzetost pri delovanju 
v krajevnih skupnostih, v 
družbenih in političnih orga- 
nizacijah, zlasti pa pri aktiv- 
nostih splošnega ljudskega 
odpora in družbene samoza- 
ščite kot temeljnega obramb- 
nega činitelja naše samou- 
pravne skupnosti. Pozitivno 
rešena vprašanja bivših bor- 
cev pa spodbudno vplivajo 
tudi na mlade v splošnem 
ljudskem odporu, ki vidijo v 
takšnem ravnanju tudi garan- 
cijo za pravilno reševanje nji- 
hovih problemov po morebit- 
nih obramonih bojih svoje 
domovine. 
. Obsežnost in zapletenost 
borčevske in invalidske pro- 
blematike, kateri prejšnji 
upravni organi niso bili kos, 
je bila tudi neposredni po- 
vod za ustanovitev Republi- 
škega komiteja za vprašanja 
borcev NOV in vojaških in- 
validov kot samostojnega 
upravnega organa za te zade- 
ve na republiški ravni. Ker 
je bil republiški komite usta- 
novljen šele 1. 2. 1975, njego- 
va strokovna služba 
še ni tako izoblikovana, 
da bi mogla učinkovito ures- 
ničevati pristojnosti republi- 
ke na tem področju. 

včlanjenih 79.961 borcev 
NOV, kar pomeni, da ni or- 
ganiziranih 6220 ali 7,2 od- 
stotka od skupnega števila 
borcev NOV. » 

Pristojni organi so prizna- 
li dvojno dobo 74.800 borcem 
NOV (54.028 moških ali 72 od- 

stotkov, 20.772 žensk ali 28 
odstotkov), medtem ko so 
priznali enojno dobo 11.381 
borcem NOV (7245 moškim 
ali 64 odstotkov, 4136 žensk 
ali 36 odstotkov). 

Po starostni strukturi v ka- 
tegorijah z dvojno in enoj- 
no dobo zdaleč prednjačijo 
borci letnikov 1902 do 1931, 
med temi pa so na prvem me- 
stu letniki 1922 do 1931. Let- 
nikov od 1922 do 1931, ki 
imajo priznano dvojno dobo, 
je bilo 26.228 ali 35 odstot- 
kov od skupnega števila bor- 
cev NOV z dvojno dobo, teh 
letnikov z enojno dobo pa je 
bilo 3264 ali 29 odstotkov od 
skupnega števila borcev NOV 
z enojno dobo. 

Med zaposlenimi je 18.948 
borcev in bork NOV z dvoj- 
no dobo ali 3908 borcev in 
bork s priznano enojno do- 
bo. K temu moramo prišteti 
še 8428 kmetov borcev NOV 

1. Zvezni predpisi 

»Socialistična družbena 
skupnost zagotavlja material- 
ne in druge pogoje za ures- 
ničevanje pravic borcev, vo- 
jaških invalidov in družin 
padlih borcev, s katerimi se 
zagotavlja njihova socialna 
varnost«. To je osnovno na- 
čelo ustave SFRJ, na katerem 
temelji vse varstvo borcev in 
vojaških invalidov v Jugosla- 
viji. 

Po 6. točki 281. člena usta- 
ve SFRJ federacija ureja in 
zagotavlja temeljne pravice 
borcev, vojaških invalidov in 
družin padlih borcev. 

Na podlagi teh ustavnih na- 
čel je z zveznimi zakoni ure- 
jeno temeljno varstvo borcev 
in vojaških invalidov in so 
določene njihove temeljne 
pravice. 

Z zakonom o vojaških in- 
validih (UR. 1. SFRJ, števil- 
ka 67/72) in s številnimi pod- 
zakonskimi predpisi (uredbe, 
pravilniki in odloki) ureja 
federacija enotno za vse ju- 
goslovansko območje temelj- 
no varstvo in pravice voja- 
ških invalidov in družin pad- 
lih borcev. Poleg pogojev za 
pridobitev statusa vojaškega 
invalida določa zakon temelj- 
ne pravice teh invalidov (in- 
validnina, dodatek za postrež- 
bo in tujo pomoč, ortopedski 
dodatek, stalni invalidski do- 
datek, zdravstveno varstvo, 

z dvojno in 792 z enojno 
dobo. 

Iz podatkov skupnosti po- 
kojninskega in invalidskega 
zavarovanja je razvidno, da 
je bilo l.-l. 1975 med udele- 
ženci NOV 57.789 upokojen- 
cev. 

V skupnem številu borcev 
NOV z dvojno in enojno do- 
bo je vštetih tudi 15.937 za- 
pornikov, 17.040 internirancev, 
824 konfinirancev, 4025 oseb, 
ki so bile na prisilnem delu, 
3252 vojnih ujetnikov in 
18.241 izgnancev. 

Prikazani podatki so delno 
pomanjkljivi, kajti zaradi 
različnih sprememb v številč- 
nem stanju (smrt, preselitve 
v druge republike, odvzem 
pravic itd.) so se po popi- 
su spremenili. Natančne po- 
datke bo moč zbrati po spre- 
jemu zakona o evidencah 
borcev, vojaških invalidov in 
drugih padlih borcev, ki bo 
sprejet v letu 1976. 

brezplačno vožnjo ter po- 
smrtnino) in pogoje za nji- 
hovo uveljavitev. 

Na področju varstva bor- 
cev je federacija regulirala 
temeljne pravice, ki zadevajo 
dodatek za borce,-ki gre ude. 
ležencem NOV pred 9. 9.1943 
oziroma do 13.10.1943, špan- 
skim, borcem in udeležencem 
NOG Grčije (zakon o dodat- 
ku za borce — UR. 1. SFRJ 
št. 67/72), dalje temeljne pra- 
vice imetnikov spomenice 
1941 (zakon o temeljnih pra- 
vicah imetnikov »Partizanske 
spomenice 1941« — Ur. list 
SFRJ, št 67/72 in 40/73), 
španskih borcev (zakon o te- 
meljnih pravicah borcev 
španske narodnoosvobodilne 
in revolucionarne vojne 1936 
do 1939 — Ur. 1. SFRJ, šte- 
vilka 67/72 in 40/73), narod- 
nih herojev (zakon o temelj- 
nih pravicah odlikovancev z 
redom narodnega heroja — 
Ur. 1. SFRJ št. 67/72) in od- 
likovancev iz bivše Jugoslavi- 
je (zakon o temeljnih pravi- 
cah odlikovancev z redom 
Karadjordjeve zvezde z meči, 
redom belega orla z meči in 
zlato medaljo Obilica — Ur. 
1. SFRJ, št. 67/72). S temi 
zakoni in poznejšimi podza- 
konskimi predpisi ureja fe- 
deracija za kategorije borcev 
pravice do zdravstvenega var- 
stva v- obsegu, kot ga imajo 

I. Osnovni podatki o udeležencih NOV 

II. Sistem družbene skrbi za udeležence 
NOV in vojaške invalide 
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vojaški invalidi, ter različne 
oblike materialnega varstva 
(npr. pokojninski dodatek, 
prejemek za rekreacijo, stal- 
ni denarni prejemek itd.). 

Zvezna zakonodaja obsega 
tudi predpise, ki urejajo za 
deve kateregaikoli področja in 
ki se nanašajo na vse drža- 
vljane, torej zadevajo tudi vo- 

2. Republiški predpisi 

Izhodišče za republiško za- 
konodajo je v temeljnih na- 
čelih ustave SR Slovenije: 
»Socialistična družbena skup- 
nost zagotavlja materialne in 
druge pogoje za uresničeva- 
nje pravic borcev, vojaških 
invalidov in družin padlih 
borcev, ki se jim zagotavlja 
socialna varnost.« 

Po 20. točki 314. člena usta- 
ve SRS republika Slovenija 
zagotavlja in skrbi za var- 
stvo borcev NOV, vojaških 
invalidov, delovnih in drugih 
invalidov, španskih borcev, 
predvojnih revolucionarjev, 
borcev za severno mejo in 
slovenskih vojnih dobrovolj- 
cev, žrtev fašističnega nasi- 
lja, civilnih žrtev vojne in 
vojnega materiala. Poleg te- 
ga je v 15. točki 321. člena 
ustave SRS določeno, da SR 
Slovenija v okviru svojih pra- 
vic in dolžnosti z zakonom 
ureja tudi sistem zdravstve- 
nega varstva ter zdravstvene- 
ga, pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, varstvo 
invalidov, borcev NOV špan- 
skih borcev, predvojnih revo- 
lucionarjev, borcev za sever- 
no mejo in slovenskih vojnih 
dobrovoljcev ter žrtev faši- 
stičnega nasilja, civilnih žrtev 
vojne in vojnega materiala. 

V vrsti republiških zakono- 
dajnih ukrepov, ki dopolnju- 
jejo zvezno zakonodajo, velja 
navesti zakon o vojaških in- 
validih (UR. 1. SRS, št. 38/74), 
zakon o dodatku zaposlenim 
udeležencem NOV (Ur. list 
SRS št. 28/69 in 20/73), za- 
kon o republiških priznaval- 

3. Občinski predpisi 

Na zakonodajnem področ- 
ju je delo občinskih skupščin 
omejeno izključno na izdaja- 

jaške vojne invalide in bor- 
ce NOV. Med te predpise so- 
dijo zlasti zakon o temeljnih 
pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja — 
Ur. 1. SFRJ, št. 35/72. Vsi 
navedeni predpisi bodo v le- 
tu 1976 usklajeni z ustavo 
SFRJ. 

ninah (Ur. 1. SRS številka 
27/71), zakon o starostnem 
zavarovanju kmetov (Ur. list 
SRS št. 13/72, 26/73 in 45/73), 
zakon o izjemnem priznanju 
in odmeri starostne pokojni- 
ne osebam, ki imajo poseb- 
ne zasluge (Ur. 1. SRS šte- 
vilka 18/74, zakon o borcih za 
severno mejo v letih 1918 do 
1919 in o slovenskih vojnih 
dobrovoljcih iz vojn 1912 do 
1918 (Ur 1. SRS št. 51/71 in 
19/73). 

V drugo kategorijo sodijo 
republiški zakoni, ki se nana- 
šajo na vse prebivalstvo, ven- 
dar omenjajo tudi borce in 
vojaške invalide. To so za- 
kon o družbenem varstvu 
otrok in o skupnostih otro- 
škega varstva (Ur. 1. SRS 
številka 18/74), zakon o 
zdravstvenem varstvu (Ur. 1. 
SRS št. 38/74) in zakon o 
pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Ur. 1. SRS šte- 
vilka 54/72). K tem zako- 
nom moramo prišteti tudi vse 
podzakonske predpise, izdane 
na podlagi teh zakonov. 

V tej analizi obravnavamo 
tudi varstvo nekaterih katego- 
rij žrtev fašističnega nasilja, 
civilnih žrtev vojne, žrtev voj- 
nega materiala in njihovih 
družinskih članov (Ur. 1. SRS 
št, 37/68 in 51/71) in ureja- 
nje vojaških pokopališč in 
grobov, kjer gre v glavnem 
za skrb za grobišča in gro- 
bove borcev NOV s pripada- 
jočimi spominskimi objekti 
(zakon o vojaških pokopali- 
ščih in grobovih — Ur. list 
SRS št. 26/73). 

nje odlokov o materialnem 
varstvu posameznih kategorij 
borcev. 

HI. Oblike družbene skrbi za udeležence 
NOV 

1. Dodatek za zaposlene udeležence NOV 

kona je republika Slovenija 
v letu 1969 sprejela zakon o 
dodatku zaposlenim udeležen 
cem NOV. 

Pravico do dodatka za bor- 
ce imajo jugoslovanski držav- 
ljani: udeleženci NOV. pred 
9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 
1943 neprekinjeno do 15 ma- 
ja 1945, ki jim je ta čas dvoj- 
no štet v posebno dobo, špan- 
ski borci, ki jim je čas v se- 
stavu španske republikanske 
vojske od 1936 do 1939 dvoj- 
no štet v posebno dobo in 
udeleženci narodnoosvobodil. 
nega gibanja Grčije (udele 
ženci ELAS), pred 9. 9. 1943 
neprekinjeno do 15. 5.1945, k; 
jim je ta čas štet dvojno. Ra 
zen navedenega pogoja ude- 
ležbe v NOV Jugoslavije ozi- 
roma NOG Grčije morajo 
upravičenci do dodatka za 
borce izpolnjevati tudi pogoj, 
da so v delovnem razmerju 
s polnim rednim delovnim ča- 
som ter da imajo najmanj 
15 let pokojninske dobe in 
od tega najmanj 10 let zava- 
rovalne dobe. 

Materialno varstvo v obli- 
ki borčevskega dodatka je po 
zakonu o dodatku za borce 
zagotovljeno tudi udeležen- 

cem NOV, ki začasno niso v 
delovnem razmerju, $ pogo- 
jem, da so med nezaposleno- 
stjo prijavljeni pri zavodu za 
zaposlovanje. 

Osnovo za zvezni dodatek 
m borce določi vsako leto z 
odlokom Zvezni izvršni svet 
glede na poprečne osebne do- 
hodke zaposlenih v Jugoslavi- 
ji za preteklo leto, Republi- 
ka Slovenija je z zakonom o 
dodatku zaposlenim udeležen- 
cem NOV leta 1969 določila 
višjo osnovo za .dodatek,, ki 
jo vsako leto z odlokom do- 
loči republiški Izvršni svet. 
Osnova je republiško popreč- 
je osebnih dohodkov zaposle- 
nih iz preteklega koledarske- 
ga leta povečano za toliko od- 
stotkov, kolikor znaša v reso- 
luciji ali ustreznem drugem 
aktu Skupščine SR Slovenije 
o izvajanju gospodarske po. 
litike predvideno poprečno 
povišanje osebnih dohodkov 
zaposlenih v tekočem letu v 
SR Sloveniji. O pravici do 
dodatka za borce odloča ob- 
činski upravni organ, pristo- 
jen za varstvo borcev NOV, 
izplačuje pa ga skupaj z oseb- 
nim dohodkom delovna orga- 
nizacija. 

OSNOVE ZA DODATEK ZA BORCE: 

dodatek za borce 

Leto svezm 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

990 din 
1173 din 
1430 din 
1676 din 
1938 din 
2477 din 

republiški 

1270T din 
1555 din 
1880 din 
2200 din 
2644 din 
3547 din 

ŠTEVILO UŽIVALCEV DODATKA ZA BORCE PO LETIH: 

Število uživalcev dodatka za borce 

Leto 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

zveznega republiškega 

2610 
2136 
2024 
1969 
1466 
1074 

3610 
3571 
3223 
3012 
2880 
2247 

PORABLJENA PRORAČUNSKA SREDSTVA: 

Leto 
zvezna proračun, sred. republiška prorač. sred. 
za zvezni dodatek za republiški dodatek 

Dodatek za zaposlene bor- 
ce je ©na izmed temeljnih ob- 
lik materialne skrbi za bor- 

ce NOV, ki ga je federaci- 
ja uvedla z zakonom leta 
1964. Na podlagi zveznwga za- 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

3,893.513 din 
4,159.000 din 
4,196.101 din 
4,732.659 din 
3,668.347 din 
3,504.218 din 

8,155.513 din 
10,727.563 din 
11,137.306 din 
11,745.948 din 
13,192.910 din 
16,586.292 din 
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V proračunu SR Slovenije 
za leto 1976 je odobreno za 
dodatek za borce 15,510.000 di- 
narjev. 

Število upravičencev, ki so 
uveljavljali pravico do dodat- 
ka za borce, od leta 1970 da- 
lje upada. Nekoliko močneje 
upada število upravičencev do 
zveznega dodatka, ker je os 
nova za ta dodatek precej 
nižja od poprečnih osebnih 
dohodkov v SR Sloveniji. 
Kljub temu številu uživalcev 
borčevskega dodatka v letu 
1974 in 1975 dokazuje, da po- 
samezni udeleženci NOV pred 
9. septembra 1943 oziroma do 
13. oktobra 1943 na delovnem 
mestu še vedno ne dosegajo 
primernih osebnih dohodkov 
za preživljanje. 

Na posvetovanjih s pred- 
stavniki organizacije ZZB 

2. Priznavalnine 

A. Republiške priznavalni- 
ne 

Republiške priznavalnine je 
podeljevala in jih še podelju- 
je Administrativna komisija 
Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije. 

Po zakonu o republiških 
priznavalninah se lahko pode- 
li republiška priznavalnina 
občanom, ki imajo posebne 
zasluge za nacionalni obstoj, 
zmago narodnoosvobodilnega 
boja in socialistične družbe- 
ne ureditve, splošni napredek 
slovenskega naroda in za na- 
predek njegove kulture, zna- 
nosti in umetnosti (npr. špan- 
stki borci, imetniki »Partizan- 
ske spomenice 1941«, narodni 
heroji in drugi zaslužni ob- 
čani), Namenjena je tistim 
občanom, ki nimajo svojemu 
družbenemu položaju in za- 
slugam ustreznih dohodkov 
ter tistim občanom, ki so za- 
radi posebnih začasnih okoli- 
ščin socialno prizadeti. 

Republiška priznavalnina 
je začasna ali enkratna (zna 
ša najmanj 200 din in naj- 
več 800 din), višina pa je od- 
visna od števila družinskih 
članov, zdravstvenega, stanja 
občana in njegove družine, 
kraja prebivanja, stanovanj- 
skih razmer in drugih social- 
nih okoliščin. Za podeljeva- 
nje velja cenzus, ki se nana- 
ša na prosilčeve dohodke in 
je izenačen z vsakoletno os- 
novo za borčevski dodatek. 
V letu 1975, ko je bil repub- 
liški dodatek za borce 3547 
din, je znašal cenzus za sa. 
mega prosilca 3547 din, v 
skupnem gospodinjstvu z 
enim družinskim članom 

NOV so bili predlogi, da se 
dodatek za borce uredi v do- 
ločenih odstotkih od osnove 
po posameznih letih udelež- 
be tudi zaposlenim udeležen- 
cem NOV s priznano dvojno 
dobo po 9. septem. 1943 oziro- 
ma po 13. oktobru 1943. Ker 
se po veljavni zakonodaji do- 
datek za borce všteva v os- 
novo za pokojnino in v de- 
narno nadomestilo kakršne- 
koli vrste, bo treba pri na- 
daljnjem urejanju dodatka za 
borce predvsem skrbeti za to, 
da bo osnova za določanje 
dodatka sledila gospodar- 
skim gibanjem, v prihodnje 
pa upoštevajoč ekonomske 
možnosti, razširiti pravico do 
dodatka tudi za borce po 
9. septembru 1943 oziroma 
13. oktobru 1943. 

4730 din, v skupnem gospo- 
dinjstvu z več družinskimi 
člani pa 5320 din (povečanje 
za tretjino oziroma za polo- 
vico). Republiška priznaval- 
nina se usklajuje z gibanjem 
poprečnih življenjskih stro- 
škov in znaža od 1. 7. 1974 
dalje 200 din do 1000 din. Za- 
radi omejenosti zneska pri- 
znavalnine borec redkokdaj 
doseže navedene cenzuse. Pri- 
znavalnina torej ni razlika 
med ošabnimi dohodki in 
cenzusom, ampak je v naj- 
boljšem primeru le 1000 di- 
narjev. 

Po podatkih je bilo v 1971. 
letu 953, v 1972. letu pa 1173 
uživalcev stalne republiške 
priznavalnine. V letu 1973 se 
zmanjša število. uživalcev pri- 
znavalnine na 1005. Po stanju 
na dan 31, 12. 1975 dobiva 
stalno republiško priznavalni- 
no 744 občanov. 

Poraba sredstev za repub- 
liške priznavalnine: 

1968 
1969 
1970 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

4,110.040 din 
5,760.000 din 
6,230.000 din 
6,230.000 din 
7,600.000 din 
8,820.000 din 

10,000.000 din 
10,500.000 din 
10,230.000 din 

V proračunu SR Slovenije 
je za leto 1976 odobrenih 
18,485.000 din. 

B. Občinske priznavalnine 

Vse občinske skupščine v 
Sloveniji so že leta 1.965 spre- 

jele odloke o priznavalninah 
borcev NOV. Odloki občin- 
skih skupščin ne temeljijo na 
nobenem zakonskem predpi- 
su, temveč so samostojen 
akt občinske skupščine. Ker 
občinski odloki o priznaval- 
ninah nimajo skupnega repu- 
bliškega pravnega temelja, so 
pravice borcev v teh odlokih 
oblikovane na različne nači- 
ne, zlasti pa pogoji za prido- 
bitev pravice do materialne 
pomoči in višine te pomoči. 
Vsaka občina je namreč pri- 
lagajala sredstva za družbe- 
no pomoč svojim material- 
nim možnostim. 

Precej občinskih odlokov 
priznava možnost pridobitve 
materialne pomoči le borcem, 
ki imajo posebno dobo med 
NOV šteto v dvojnem traja- 
nju pred 9. 9. 1943 oziroma 
do 13.10. 1943. Nemalo je tu- 
di takih odlokov, ki dajejo 
možnost pridobitve te pomo- 
či le borcem, ki imajo dobo 
med revolucijo šteto dvojno 
po 9. 9, 1943 (štajerska in go- 
renjska regija), po nekaterih 
odlokih pa je možnost prido- 
biti družbeno pomoč tudi, če 
ima občan dobo med revolu- 
cijo šteto v enojnem traja- 
nju. 

Skorajda ni odloka, v ka- 
terem ne bi bil določen cen- 
zus na dohodke, pri katerem 

ima borec še pravico do pri- 
znavalnine. Cenzusi se gib- 
ljejo od 200 din do 1400 din. 
Posebno pomembne so določ- 
be o katastrskem dohodku 
kot cenzusu, kajti velik del 
prosilcev za priznavalnine iz- 
haja iz vrst kmetov. Vezanost 
pridobitve priznavalnine na 
katastrski dohodek je sila 
problematična, saj je znano( 
da ostareli in onemogli kmet- 
je na zemlji ne pridelajo ni- 
ti toliko, da bi imeli dovolj 
za svojo nujno potrebo in 
sploh ne dosegajo predpisa- 
nega katastrskega dohodka. 

Razen stalnih priznavalnin, 
ki se delijo na osebne in dru- 
žinske (slednje dajejo dru- 
žinskim članom padlih ali 
umrlih borcev), podeljujejo 
občinske skupščine tudi en- 
kratne pomoči, ki so prav ta- 
ko kot stalne izraz material- 
nega položaja tiste občine, 
pomoči pri šolanju otrok 
borcev, pomoči za zdravlje- 
nje in rekreacijo, v času bo- 
lezni, smrti itd. 

Občinske priznavalnine, 
stalne in enkratne, prejema- 
jo predvsem upokojeni ali ne- 
zaposleni borci ter onemog- 
li in ostareli kmetje borci. 
Zaposleni borci jo dobijo, če 
nimajo zadostnih sredstev za 
preživljanje veččlanske dru- 
žine. 

ŠTEVILO UŽIVALCEV PRIZNAVALNIN PO LETIH: 

Leto Stalne priz- 
navalnine 

Od tega Enkratne 
osebne družinske priznavalnine 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

7849 
8553 
7071 
6718 
7243 

6817 
7577 
5878 
5713 
6144 

1032 
976 

1193 
1005 
1099 

7945 
7654 
7394 
6843 
7116 

Za leto 1975 podatki še ni- 
so zbrani. Občinske skupšči- 
ne pošiljajo statistične podat- 
ke za preteklo leto v marcu 
tekočega leta. 

Višina dodeljene priznaval- 
nine se je postopoma izbolj- 
ševala, zlasti zaradi dodelje- 
vanja dotacij republiškega 
proračuna ekonomsko šib- 
kejšim občinam. V letu 1968 
je znašala najnižja priznaval- 

nina 35 din, v letu 1975 pa 
200 din. Tudi najvišja prizna- 
valnina je naraščala. V veči- 
ni občin je dosegla v 1975. le- 
tu 400 do 800 din. SR Slove- 
nija podpira ekonomsko manj 
razvite občine z dopolnilni- 
mi sredstvi za priznavalnine 
borcev NOV. Izvršni svet vsa- 
ko leto s posebnim odlokom 
razporeja dopolnilna sred- 
stva občinam. 

PO LETIH SO BILA IZ REPUBLIŠKEGA PRORAČUNA 
DODELJENA TALE DOPOLNILNA SREDSTVA: 

Leto Število 
občin 

Višina 
dodeljenih 
sredstev 

S pogojem, 
da znaša 
najnižja 
mesečna 

priznavalnina 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

44 
44 
44 
44 
44 
44 

5,500.000 din 
5,500.000 din 
6,380.000 din 
6,380.000 din 
7,656.000 din 
9,494.000 din 

100 din 
110 din 
125 din 
136 din 
163 din 
202 din 

S 



Kmetje-borci pred 9.9.1943 
oziroma do 13.10.1943 so ka- 
tegorija prebivalcev, ki moč- 
no zaostaja v družbeno-eko 
nomskem razvoju, SR Slove 
ni j a je pričenši s 1.7.1971 
vsako leto določila v proraču. 
nu dodatna sredstva, ki naj 

ŠTEVILO KMETOV BORCEV ■ 
PRIZNAVALNINE PO LETIH: 

se porabijo za občinske pri- 
znavalnine za socialno ogro- 
žene kmete borce pred 
9. septembrom 1943, oziroma 
do 3. oktobra 1943, stare nad 
60 let, in sicer v poprečnem 
mesečnem znesku 400 din. 

UŽIVALCEV TE 

Leto Stalne priznavalnine Enkratne priznavalnine 
1972 
1973 
1974 

2122 
1117 
1274 

745 
876 

1087 

DODELJENA DENARNA SREDSTVA IZ REPUBLIŠKEGA 
PRORAČUNA ZA KMETE BORCE: 

Leto Število občin 
Višina dodeljenih 
sredstev 

1971 (od 1. 7.) 
1972 
1973 
1974 
1975 

54 
57 
45 
51 
44 

2,251.300 din 
5,550.000 din 
1,555.000 din 
1,632.000 din 
2,002.000 din 

Z republiškim zakonom o 
starostnem zavarovanju kme- 
tov, ki uvaja starostno pokoj- 
nino in varstveni dodatek kot 
novo obliko socialnega var- 
stva kmetov "borcev NOV 
pred 9.9.1043 oziroma do 
13.10.1943, je socialni polo- 
žaj večine kmetov borcev ne- 
koliko ugodneje rešen. Od 
slej dobivajo občinsko pri- 
znavalnino le socialno ogro- 
ženi kmetje borci NOV pred 
9.9.1943 oziroma do 13 10. 

1943, ki ne izpolnjujejo po- 
gojev za starostno pokojnino 
in varstveni dodatek. Zato se 
je število uživalcev prizna- 
valnine od leta 1973 dalje, ko 
se je začela dodeljevati sta- 
rostna pokojnina in varstve- 
ni dodatek, znižalo na polo 
vico. Namenska dopolnilna 
sredstva za priznavalnine bo 
republika občinskim skupšči- 
nam dodeljevala v prihodnje 
v enotnem znesku. 

SREDSTVA, KI SO JIH OBČINE PORABILE ZA VSE 
PRIZNAVALNINE (Z REPUBLIŠKIMI DOPOLNILNIMI 
SREDSTVI): 

Leto 
Stalne 
priznavalnine' 

Enkratne 
priznavalnine Skupaj 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

15,002.152 din 
19,734.692 din 
28,012.001 din 
28,494.021 din 
30,539.148 din 

2,413.047 din 
2,936.799 din 
3,139.004 din 
4,512.723 din 
4,867.425 din 

17,415.199 din 
22,571.491 din 
31,151.005 din 
33,006.744 din 
35,406.573 din 

Iz navedenega je razvidno, 
da so občinske priznavalnine 
neenotno urejene. Zato sd ob- 
čine že dalj časa prizadeva- 
jo, da bi uskladile pogoje, 
kriterije in višino priznaval- 
nin, zlasti pa, da bi si zago- 
tovile potreben denar. 

Z namenom, da se čimprej 
reši problematika občinskih 
priznavalnin, so bila koncem 
leta 1974 regionalna posvetova 
nja, na katerih so sodelovali 
predstavniki občinskih orga- 
nizacij ZZB NOV ter občin- 
skih komisij in upravnih or- 

ganov za vprašanja borcev 
NOV in vojaških invalidov. 
Na vseh posvetovanjih so bi- 
la sprejeta stališča, da je 
nujno potrebno določiti skup- 
ne osnove in merila za pode- 
ljevanje priznavalnin, prouči- 
ti vprašanje pristojnosti po- 
deljevanja priznavalnine po- 
sameznim kategorijam (pred 
9. 9. 1943 oziroma do 13. ok- 
tobra 1943) ter ugotoviti, ka- 
ko in iz kakšnih virov pokri- 
vati izdatke za priznavalnine 
v ekonomsko šibkejših obči- 
nah. 

Za razpravo je treba po 

dogovoru pripraviti tele mož. 
nosti: 

1. Osnutek zakona o dopol- 
nitvi zakona o republiških 
priznavalninah, ki naj bi do- 
polnil sedaj veljavni zakon, 
in sicer tako, da se v breme 
republiškega proračuna pode- 
li pravica do priznavalnine 
udeležencem NOV s prizna 
no dvojno dobo pred 9. sep- 
tembrom 1943 oziroma do 
13. oktobra 1943, ženam — 
udeleženkam NOV, ki so vsto- 
pile v NOV do 1. julija 1944, 
in udeležencem NOV, ki so 
vstopili v NOV do 1. julija 
1944, preden so dopolnili 18. 
leto starosti. Za premoženjski 
cenzus je predlagano 80 od- 
stotkov od poprečnih osebnih 
dohodkov zaposlenih v SR 
Sloveniji iz preteklega leta. 
Kot za upravičence po seda- 
njem veljavnem zakonu velja 
tudi zanje, da se cenzus zvi- 
šuje glede na člane družine, 
ki jih preživljajo, in da se 
lahko podeljuje priznavalnina 
tudi družinskim članom 
umrlih upravičencev. Po zbra- 
nih podatkih je udeležencev 
NOV pred 9. septembrom ozi- 
roma do 13. oktobra 1943, ki 
bi prišli v poštev za podeli- 
tev priznavalnine po predla- 
gani dopolnitvi zakona, pri- 
bližno 8048, od tega zaposle- 
nih 150, upokojencev 5508 in 
kmetov borcev 2390. Žena, 
udeleženk NOV pred 1. juli- 
jem 1944 je 123, mladoletnih 
udeležencev NOV pred 1, ju- 
lijem 1944 je 287. Za vse tri 
navedene kategorije bi potre- 
bovali v 1975. letu približno 
78,750.420 din ali mesečno 
6,562.535 din, pri čemer mo- 
ramo v naslednjih letih upo- 
števati obvezne valorizacije. 

2. Za osnutkom medobčin- 
skega družbenega dogovora o 
skupnih osnovah in merilih 

za podeljevanje priznavalnin 
udeležencem NOV bi občin- 
ske skupščine z odloki ure- 
dile enotne kriterije in pogo- 
je za podeljevanje priznaval- 
nin udeležencem NOV, ki so 
vstopili v NOV po 9. septem- 
bru 1943 oziroma do 13. oktob. 
ra 1943. Cenzus dohodkov je 
po osnutku dogovora znesek 
najnižjih pokojninskih pre- 
jemkov v pokojninskem zava- 
rovanju delavcev v SR Slove- 
niji (v letu 1975 je to 1358 
dinarjev). Najvišja meja stal- 
ne priznavalnine naj bi se 
uskladila v določenem odstot- 
ku s priznavalninami borcev 
pred 9. 9.1943 oziroma do 
13.10.1943. Po predlogu dogo- 
vora bi imele občinske skup- 
ščine možnost, da v svojih 
predpisih po presoji razširi- 
jo krog upravičencev do pri- 
znavalnine in zanje določijo 
drugačne osnove in merila. 
To bi prišlo predvsem v po- 
štev za vse tiste kategorije ob- 
čanov, ki po sedanjih občin- 
skih odlokih prejemajo pri- 
znavalnino (za udeležbo v gi- 
banju v enojnem trajanju) in 
bi ukinitev priznavalnine po- 
vzročila politični zaplet. 

3. Po osnutku družbenega 
dogovora, ki naj bi zajel ude- 
ležence NOV s priznano dvoj- 
no dobo pred in po 9.9.1943 
oziroma 13.10.1943, naj bi bil 
cenzus dohodkov ter višina 
priznavalnine za borce pred 
9. 9. 1943 oziroma do 13. okto- 
bra 1943, vključno za žene- 
borke in mladoletne borce 
pred 1,7.1944 taka, kot je 
predlagano v osnutku zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o republiških prizna- 
valninah, za borce po tem da- 
tumu pa kot je navedeno v 
osnutku medobčinskega druž- 
benega dogovora. 

3. Pokojnine udeležencev NOV 

A. Varstvo udeležencev 
NOV o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju 

Pokojninsko zavarovanje 
udeležencev NOV in drugih 
kategorij borcev ureja zvezni 
zakon o temeljnih pravicah iz 
pokojninskega in invalidske- 
ga zavarovanja, kateremu je 
sledil republiški zakon o po 
kojninskem in invalidskem 
zavarovanju. Temeljno zako- 
nodajo na tem področju do- 
polnjujejo posebni predpisi o 
imetnikih »Partizanske spo- 
menice 1941«, o španskih bor- 
cih in o dodatku za borce 
ter v republiškem merilu za- 
kona o starostnem zavarova- 

nju kmetov in o izjemnem 
priznanju in odmeri starost- 
ne pokojnine osebam, ki ima- 
jo posebne zasluge. 

Posebno varstvo imajo ude- 
leženci NOV pred 9. 9.1943 
oziroma do 13.10.1943, kate- 
rim glede na bolezen lahko 
priznamo pokojnino samo s 
15 leti pokojninske dobe. 
Imetniki spomenice in špan- 
ski borci imajo večje ugod- 
nosti pred drugimi udeležen- 
ci NOV glede odmere pokoj- 
nine. Njihova pokojnina se 
odmerja v višini 100 odstop 
kov od pokojninske osnove 
in zadnjih 12 mesecev pred 
upokojitvijo, če pa je zanje 
ugodnejše, pa od 100 odstot 
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kov poprečja pokojninske os- 
nove iz 5 ali 10 letnega 
poprečja, tako kot borcem 
pred 9. 9.1943 oziroma do 
13.10.1943 ali kot ostalim 
upokojencem. Od drugih 
borcev se spomeničarji in 
španski borci razlikujejo po 
tem, da se jim odmeri pokoj- 
nina sicer po splošnih pogo- 
jih (85 odstotkov enoletnega 
ali morda bolj ugodnega več- 
letnega poprečja), vendar 
imajo po zakonu pravico do 
dodatka, ki je enak razliki 
do 100 odstotkov osebnega 
dohodka. Borcem pred 9. sep- 
tembrom 1943 oziroma do 
13.10.1943, kot tudi spomeni- 
čarjem in španskim borcem, 
zagotavljajo predpisi najniž- 
jo pokojninsko osnovo in to- 
rej tudi varstveno pokojnino 
v višini poprečnega osebnega 
dohodka iz preteklega leta v 
SFRJ. Borcem v naši repub- 
liki je z republiškim predpi- 
som izjemoma zagotovljena 
pokojninska osnova v višini 
poprečnega osebnega dohod 
ka v preteklem letu v naši 
republiki, kar daje borcem 
v SR Sloveniji za okrog 15 
odstotkov večjo najnižjo po- 
kojnino kot v ostalih repub- 
likah in pokrajinah. 

Vsem borcem NOV, ki so 
vstopili v NOV do konca voj- 
ne in so izpolnili pogoje za 
pridobitev starostne ali inva- 
lidske pokojnine, nimajo pa 
še polne pokojninske dobe, 
se odmerjena pokojnina po- 
veča za 60 odstotkov, če so 
vstopili v NOV do konca le- 
ta 1943, za 30 odstotkov, če 
so vstopili v NOV do konca 
leta 1944, za 10 odstotkov pa 
borcem, ki so vstopili v NOV 
po 1.1.1945. V vsakem pri- 
meru tako povečana pokojni- 
na ne sme znašati več kot 
85 odstotkov pokojninske os- 
nove. 

S temi povečanji, doseže 
polno pokojnino (85 odstot- 
kov pokojninske osnove) bor- 
ka pred 9.9.1943 oziroma do 
13.10.1943 z 18 leti pokojnin- 
ske dobe, borec pa z 20 leti. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je na 6. seji dne 
4.3.1975 sprejel sklep, da 
vsem imetnikom »Partizanske 
spomenice 1941«, ki imajo 
manjšo pokojnino kot 4000 
din, dodeli iz republiških 
sredstev razliko v pokojnini 
tako, da bo imel vsak spo- 
meničar v SR najmanjšo po- 
kojnino 4000 din, v letu 1976 
pa z valorizacijo 4810 din 
Takšna izjemna pokojnina je 
bila dodeljena 400 spomeni- 

čarjem; poleg teh uživa to 
ugodnost tudi 30 njihovih 
svojcev, katerim se dodelju- 
je pokojnina v odstotku, kot 
velja za družinske pokojnine. 

Tej akciji so se pridružili 
tudi španski borci, ki so prek 
sekcije španskih borcev za- 
htevali enako ugodnost, kot 
so jo dobili imetniki »Par- 
tizanske spomenice 1941«. V 
preteklih letih se je upokoji- 
lo veliko še razmeroma mla- 
dih udeležencev NOV. Na 
dan 1.1.1975 je bilo upoko- 
jenih skupaj 57.789 udeležen- 
cev NOV, od tega starostnih 
31.939, invalidskih 14.042 in 
družinskih 11.778. Istega dne 
je bilo v Sloveniji vsega sku- 
paj upokojenih 197.623 obča- 
nov, tedaj odpade na borce 
NOV 29 odstotkov vseh upo- 
kojencev. 

Sistem upokojevanja bor- 
cev NOV vsebuje nekatere 
anomalije, o katerih bo v raz- 
pravah o novem pokojnin- 
skem sis.temu treba razmisli- 
ti. Starostno upokojeni bor- 
ci s polno pokojninsko do- 
bo se namreč ne morejo re- 
aktivirati, čeprav, bi to žele- 
li zaradi pozneje spremenje- 
nih življenjskih razmer. Lah- 
ko se zaposlijo bodisi pol- 
no, bodisi delno, pokojnini 
pa se ne morejo odpovedati. 
Borci, ki bi se po upokojit- 
vi radi zaposlili, ne morejo 
doseči, da bi jim delovno 
dobo prišteli k pokojninski 
dobi in bi jim po dokončni 
upokojitvi določili novo po- 
kojninsko osnovo. Reaktivira- 
jo pa se lahko tisti borci, ki 
so bili upokojeni, preden so 
izpolnili polno pokojninsko 
dobo, s pogojem, da se od- 
povedo pokojnini. Tem se ob 
dokončni upokojitvi dobi se- 
štejeta in določi nova pokoj- 
nina. 

B. Pokojnine odmerjene 
od najnižje pokojninske 
osnove udeležencev NOV 
pred 9. 9. 1943 oziroma do 
13. 10. 1943 

Vseh upokojenih udeležen- 
cev NOV pred 9.9.1943 ozi- 
roma do 13. 10.1943 je v Slo- 
veniji 34.565. Najnižja pokoj- 
ninska osnova, od katere se 
odmeri pokojnina tem bor- 
cem, je poprečni osebni do- 
hodek v SFRJ v preteklem 
letu (v 1974. letu 2477 din, 
85-odstobna pokojnina pa je 
bila v 1975. letu 2105 din). 
Republiški predpisi pa tem 
borcem zagotavljajo najnižjo 
pokojninsko osnovo v višini 
poprečja osebnih dohodkov v 

republiki v preteklem letu 
(ti so znašali v letu 1974 
2.815 din, pokojnina v letu 
1975 pa je znašala 2393 din, 
oziroma 85 odstotkov navede- 
nega poprečja). Imetniki 
»Partizanske spomenice 1941« 
in španski borci imajo po- 
kojnino v višini polne repub- 
liške osnove (2815 din). 

Spričo nizkih kvalifikacij, 
sorazmerno kratke pokojnin- 
ske dobe ter prejemanja pod- 
povprečnih osebnih dohodkov 
med zaposlitvijo ima 22.343 
borcev oziroma 64,5 odstotka 
borcev (od skupnega števila 
34.565 teh borcev) odmerje- 
no pokojnino od najnižje po 
kojninske osnove. Od starost- 
nih pokojnin prejema varst- 
veno pokojnino 56 odstotkov, 
od invalidskih 78 odstotkov 
in od družinskih upokojencev 
72 odstotkov. Med borci pre- 
jema varstveno pokojnino tu- 
di 299 oziroma 20 odstotkov 
spomeničarjev ter 34 od 67 
španskih borcev. 

Podatki o položaju velike- 
ga števila borcev NOV v Ju- 
goslaviji so zaskrbljujoči, 
prav tako pa tudi v SR Slo- 
veniji. Od skupnega števila 
upokojenih borcev pred 9. sep- 
tembrom 1943 oziroma do 
13.10.1943 na območju Jugo- 
slavije — 177.375 — je kar 
110.125 ali 62 odstotkov takih, 
ki imajo varstveno pokojni- 
no. To pomeni, da prejema 
dve tretjini borcev varstve- 
no pokojnino, ki je bila 1975. 
leta 2105 dinarjev ali 85 od- 
stotkov od zagotovljene osno- 
ve—v SFRJ 2477 dinarjev. 

V SR Sloveniji je od skup- 
no 34.565 upokojenih borcev 
NOV pred 9. 9.1943 oziroma 
do 13.10.1943 kar 16.383 bor- 
cev ali 47,3 odstotka za var- 
stveno pokojnino. Primerjava 
varstvene pokojnine borcev s 
poprečnimi osebnimi dohodki 
v Jugoslaviji iz septembra 
1975, ki so znašali 3101 din na 
mesec pokaže, da je bila var- 
stvena pokojnina v jugoslo- 
vanskem merilu v tistem ča- 
su za 32,16 odstotka nižja od 
prikazanega poprečnega oseb- 
nega dohodka. V današnjih 
razmerah takšne pokojnine 
ne morejo zagotoviti življenj- 
ske ravni, kot jo ti borci za- 
služijo. Zato bo treba prou- 
čiti položaj borcev v sistemu 
pokojninskega in invalidske- 
ga zavarovanja ter poskrbe- 
ti za ustreznejšo ureditev ma- 
terialnega položaja borcev, ki 
prejemajo varstveno pokoj- 
nino . 

C. Pokojnine in varstveni 
dodatek kmetov borcev 
NOV 

Z uveljavitvijo zakona o 
starostnem zavarovanju kme- 
tov v letu 1973 je socialno 
vprašanje za kmete borce 
NOV pred 9. 9. 1943 oziroma 
do 13.10.1943 enotno ureje- 
no. Zakon uvaja obvezno sta- 
rostno zavarovanje in zago- 
tavlja pravico do starostne 
pokojnine za vse kmete, če 
izpolnjujejo pogoje in določe- 
no starost. Pokojnina je zna- 
šala mesečno 250 din, v 1975. 
letu 300 din, v letu 1976 pa 
bo 420 din. Posamezni kmeti- 
ji gre le ena pokojnina. 
Kmetje borci NOV imajo po 
zakonu določene ugodnosti. 
Starostna meja upravičenosti 
do starostne pokojnine je za- 
nje 5 let nižja kot za dru- 
ge kmete, če so socialno og- 
roženi, pa so lahko uveljav- 
ljali starostno pokojnino od 
leta 1973 do leta 1975 že z do- 
polnitvijo starosti 60 let. So- 
cialno ogroženim borcem je 
zagotovljen varstveni dodatek 
in občasna družbena denarna 
pomoč. Kmetom borcem, ki 
v postopku za uveljavljanje 
starostne pokojnine nimajo 
pismenega dokaiza o statusu 
borca pred 9. 9.1943, je omo- 
gočeno, da lahko to svojo 
lastnost dokazujejo v istem 
postopku. 

Pri merilih in po- 
gojih za dodeljevanje var- 
stvenega dodatka se računa 
katastrski dohodek dvakrat- 
no. Višina varstvenega dodat-' 
ka je razlika med najnižjo 
pokojnino v pokojninskem 
zavarovanju delavcev, ki jo 
določi skupnost pokojninske- 
ga in invalidskega zavarova- 
nja, (833 din v letu 1973, 955 
din v letu 1974, 1090 din od 
1.8.1974, 1358 din v letu 1975, 
v letu 1976 pa 1.720 din), ter 
starostno pokojnino in dele- 
žem ostalih dohodkov upra- 
vičenca in članov njegove 
družine. 

Občinski upravni organi, 
pristojni za varstvo borcev 
NOV in invalidov so do 31. 
decembra 1974 obravnavali 
2340 zahtevkov za dodelitev 
varstvenega dodadka, od ka- 
terih je bilo pozitivno reše- 
nih 2048 in negativno 103. Vi- 
šina varstvenega dodatka se 
giblje od 34 do 750 din me- 
sečno. Znesek vseh priznanih 
varstvenih dodatkov znaša 
poprečno mesečno 1,310.667 di- 
narjev ali letno 15,728.064 di- 
narjev. Podatki za leto 1975 
še niso zbrani. 
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Iz poročila Skupnosti po- 
kojninskega in invalidskega 
zavarovanja v SR Sloveniji 
je razvidno, da so podružni- 
ce do 31. 12. 1975 obravnava- 
le 3288 vlog za starostno po- 
kojnino, od katerih je bilo 

2933 pozitivno in 355 negativ- 
no rešenih. Zahtevkov za dru- 
žinsko pokojnino je bilo vlo- 
ženih 82, od katerih je bilo 
65 pozitivno in 17 negativno 
rešenih. 

ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO JE BILO IZ REPUBLIŠKEGA 
PRORAČUNA PORABLJENO: 

4. Zdravstveno varstvo udeležencev NOV 

Zdravstveno varstvo borcev 
NOV ni urejeno enotno za 
vso SFRj z zveznim predpi- 
som, kot je urejeno pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovanje. 
Zdravstveno varstvo je z 
zveznim predpisom enotno 
urejeno le za nekatere kate- 
gorije borcev (za imetnike 
»Partizanske spomenice 1941«, 
španske borce, narodne hero- 
je in odlikovance iz bivše Ju- 
goslavije). Za ostale borce 
NOV urejajo zdravstveno 
varstvo republike in avtonom- 
ni pokrajini s svojimi pred- 
pisi. 

Po republiškem zakonu o 
zdravstvenem varstvu iz le- 
ta 1974 je zdravstveno var- 
stvo, kot je zagotovljeno za- 
varovancem delavcem, zago- 
tovljeno tudi udeležencem 
NOV, ki imajo čas udeležbe 
dvojno priznan najmanj od 
1. 1. 1945 do 15. 5. 1945 ter 
njihovim ožjim družinskim 
članom, borcem za severno 
mejo v letih 1918 do 1919 in 
slovenskim vojnim dobrovolj- 
cem iz vojn 1912 do 1918 in 
njihovim ožjim družinskim 
članom, udeležencem narod- 
noosvobodilnega gibanja Gr- 
čije, uživalcem stalne repub- 
liške in občinske priznaval- 
nine ter njihovim družinskim 
članom. Razen zagotovljenega 
zdravstvenega varstva imajo 
borci pred 9. 9.1943 oziroma 
do . 13.10.1943, udeleženci 
NOG Grčije pred 9.9.1943 in 
uživalci stalne republiške pri- 
znavalnine samo zase še pra- 
vico do podaljšanega ali na- 
domestnega bolnišničnega 
zdravljenja v naravnih zdra- 
viliščih. Stroške zdravljenja v 
zdraviliščih za nezavarovance 
v celoti krije republiški pro- 
račun, če seveda po poseb- 
nih predpisih ne bremenijo 
koga drugega, za zavarovan- 
ce pa se stroški krijejo le, če 
ne gredo iz kakega drugega 
naslova. 

Razen po republiškem 
predpisu je zdravstveno var- 
stvo zagotovljeno borcem 
NOV tudi po občinskih pred- 
pisih o priznavalninah. V 
glavnem vsi občinski predpi- 
si zagotavljajo zdravstveno 

Leto Za borce NOV 
posebej 

za' kmete borce NOV 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

70.041 din 
901.662 din 
572.910 din 

1,385.532 din 

3,600.000 din 
5,030.367 din 
5,817.333 din 
6,191.966 din 
7,935.926 din 
1,024.516 din 

varstvo borcem pred 9. sep- 
tembrom 1943 oziroma do 
13.10.1943 z dvojnim štet- 
jem. 

Pomembna novost, ki jo 
uvaja republiški zakon, je tu- 
di v tem, da mora imeti 
zdravstveni dom za opravlja- 
nje osnovnega zdravstvenega 
varstva med drugim službo 
zdravstvenega varstva borcev 
NOV. V Celju, Cerknici, Idri- 
ji, Kranju, Laškem, Ljublja- 
ni, Mariboru, Novi Gorici, 
Novem mestu, Ravnah na 
Koroškem, Vrhniki, Trbov- 
ljah in Velenju take borčev- 
ske ambulante oziroma dis- 
panzerji že uspešno deluje, 
jo, drugi zdravstveni domo- 
vi pa si prizadevajo, .da bi to 
službo čimprej ustanovili. 

Po določbah zakona imajo 
udeleženci NOV enake pra- 
vice kot zaposleni delavci, 
tudi kar zadeva podaljšano 
oziroma nadomestno bolniš- 
nično zdravljenje v naravnih 
zdraviliščih. Med borci in 
borčevskimi organizacijami 
se je utrdilo prepričanje, da 
so borci NOV kot specifična 
populacija pri tem zdravlje- 
nju zapostavljeni, čeprav le- 
ta starosti in minuli vojni 
napori resno ogrožajo njiho- 
vo zdravstveno stanje prav v 
tem obdobju. Od tod izvira- 
jo tudi zahteve po dopolnil- 
nem združevanju sredstev v 
republiškem proračunu v 
skupnostih zdravstvenega var- 
stva za zdravljenje 800 do 
1000 borcev na leto v narav- 
nih zdraviliščih. Letno bi za 
te namene potrebovali okoli 
6,500.000 din. Iz te zahteve, ki 
temelji na priporočilu treh 
zborov Skupščine SRS iz le- 
ta 1974, so republiški odbor 
ZZB NOV, komisija za vpra- 
šanja borcev NOV skupščine 
SRS in republiški komite za 
vprašanja borcev NOV in vo- 
jaških invalidov oblikovali 
predlog, naj bi se sredstva 
za te namene zagotavljala de- 
loma v republiškem in ob- 
činskih proračunih, deloma 
pa v kompletni samoupravni 
interesni skupnosti. Predlog 
bo treba realizirati v začetku 
leta 1976. 

Za leto 1976 je v republi- za zdravstveno varstvo bor- 
škem proračunu odobrenih cev NOV 2,000.000 din. 

5. Borci prekomorskih brigad 

2e vrsto let borci preko- 
morskih brigad zahtevajo re- 
šitev statusnih vprašanj bor- 
cev z območja Slovenskega 
primorja in Istre. Njihove za 
hteve so prišle množično do 
izraza ob proslavah preko- 
morskih brigad, ki so bile v 
zadnjih letih, številni primor. 
ski borci so namreč aktivno 
sodelovali v oboroženih par 
tizanskih enotah Grčije, Al- 
banije, Italije, Sovjetske zve- 
ze itd., ali pa so bili aktivni 
udeleženci v zavezniški voj- 
ski potem, ko so ob italijan- 
ski okupaciji prenehali biti 
pripadniki italijanskih bata- 
ljonov speciale. 

V bistvu gre za zahteve 
Osrednjega odbora prekomor- 
skih brigad, da bi se splošni 
kriteriji 140. člena Oivšega 
temeljnega zakona o pokoj- 
ninskem zavarovanju morali 
prilagoditi posebnostim ta- 
kratnega položaja in se 
uporabljati tudi za tiste, ki 
so bili v posebnih kazenskih 
enotah, internaciji, konfinaci, 
ji, v italijanski vojski ali v 
zavezniških formacijah in so 
se, brž ko so izvedeli za NOG 
v domovini, zanj opredelili, se 
organizirali ter prizadevali, da 
bi se priključili NOVJ. Zara- 
di ponavljajočih se zahtev je 
bil pripravljen osnutek zako- 
na o ureditvi varstva določe- 
nih kategorij borcev. 

Republiški komite za vpra- 
šanja borcev NOV in voja- 
ških invalidov je po proučit- 
vi stališč RO ZZB NOV Slo- 
venije predlagal izvršnemu 
svetu skupščine SR Sloveni- 
je, da predlog zakona umak- 
ne z dnevnega reda. Preosta- 
li odprti primeri priznanja 
posebne dobe borcev preko- 
morskih brigad se pospeše- 
no rešujejo po veljavnih 
predpisih, komisija izvršnega 
veta skupščine SR Slovenije 
ki je pristojna za reševa- 
nje teh zadev, pa se je raz- 
širila s predstavniki teh bor- 
cev. 

Republiški komite in skup- 
nost pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja v SRS 
sta poslala svojim službam 
ustrezna navodila, da naj bor- 
cem prekomorskih brigad pri 
uveljavljanju zahtevkov za 
priznanje posebne dobe nudi- 
jo strokovno pomoč pri se- 
stavi vlog in zbiranju dokaz- 
nih sredstev. 

Za priznanje posebne do- 
be borcev prekomorskih bri- 
gad je bilo vloženih približ- 
no 3000 zahtevkov. Vsi pri- 
meri bodo obravnavani v le- 
tu 1976 ter v skladu s pred- 
pisi v glavnem pozitivno re- 
šeni, razen primerov, ki v 
predpisih nimajo opore. 

6. Stanovanjsko vprašanje udeležencev NOV 

Stanovanjsko vprašanje 
udeležencev NOV je bilo že 
vsa leta po vojni predmet 
intenzivnega reševanja. Do le- 
ta 1968, ko je skupščina SR 
Slovenije sprejela zakon o 
prispevku za graditev stano- 
vanj za udeležence narodno- 
osvobodilne vojne, ki je za- 
čel veljati 1. avgusta 1968, 
prenehal pa 31. 12. 1972, smo 
reševali stanovanjska vpraša- 
nja borcev nesistematično. S 
tem zakonom je bilo določe- 
no, da delovne in druge or- 

ganizacije vplačujejo na po- 
seben račun službe družbene- 
ga knjigovodstva 20 odstot- 
kov prispevka, ki so ga po 
1. členu zakona o izločanju 
sredstev za stanovanjsko iz- 
gradnjo dajale v sklad skup- 
ne porabe. Do 31. decembra 
1971 je bilo zbranih in razde- 
ljenih 395.115.000 din za sta- 
novanja borcev NOV. Skupšči- 
na' SR Slovenije je v letu 
1969 sprejela odlok o načinu 
in pogojih za uporabo sred- 
stev, zbranih s prispevkom za 
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graditev stanovanj za udele- 
žence NOV. S temi sredstvi 
je bilo rešenih 11.163 stano- 
vanjskih primerov, 3466 je 
ostalo nerešenih, poleg njih 
pa še precejšnje število na 
novo prijavljenih, ki so so- 
dili, da so njihova stanova- 
nja neprimerna 

V letu '1973 so bili ustano 
vi j eni občinski solidarnostni 
skladi, nato pa samoupravne 
stanovanjske interesne skup- 
nosti, katerim ni uspelo re- 
šiti stanovanjskih problemov 
borcev NOV. Sredstva za re- 
ševanje stanovanjske proble- 
matike borcev NOV dotekajo 
v samoupravne stanovanjske 
interesne skupnosti kot anui- 
tete iz sredstev, ki so bila 
dana borcem kot posojila za 
nakup stanovanj, za novo- 
gradnje ali kot posojila za 
adaptacijo stanovanj ali hiš. 
O navedenih sredstvih vodijo 
nekatere samoupravne stano- 
vanjske interesne skupnosti 
ločeno fevidenco. S sredstvi 
ponekod razpolagajo občinski 
odbori ZZB NOV, drugod pa 
vplivajo na njihovo razpore- 
janje, uporabljajo pa jih za 
nakup stanovanj ali pa jih po- 
novno posojajo borcem NOV 
za novogradnje ali adajptacije 
stanovanj ali hiš 

Na dan 30. junija 1975 je 
bilo 21,537,454 din sredstev na- 
menjenih za stanovanjsko iz- 
gradnjo borcev NOV. V SR 
Sloveniji je še vedno 2558 
primerov borcev NOV, ki ži- 
vijo v neurejenih stanovanj- 
skih razmerah. V večini pri- 
merov gre za borce NOV, ki 
imajo zaradi številnejših čla- 
nov družine premajhno sta- 
novanje in želijo z novograd- 
njo ali nakupom stanovanj 
rešiti stanovanjsko stisko, ter 
za takšne, ki skušajo z adap- 
tacijo zboljšati svoje stanova- 
nje. Za rešitev navedenih sta- 
novanjskih problemov bi po- 
trebovali približno 327.671.775 
dinarjev, kar pomeni, da bi 
morali za vsakega prosilca 
zagotoviti 128.096 dinarjev. 

»Partizanska spomenica 
1941« je znak državnega pri- 
znanja organizatorjem na- 
rodnega upora in prvobor- 

Število še nerešenih stano- 
vanjskih vprašanj borcev 
NOV ni tolikšno, da bi jih 
v naslednjih letih ne mogli 
rešiti. Sredstva, ki se iz anui- 
tet zbirajo v samouprav 
nih stanovanjskih interesnih 
skupnostih in ki so name- 
njena izključno za reševanje 
stanovanjske problematike 
borcev, bo treba sistematič- 
no razdeljevati kot posojila 
glede na dejanske potrebe in 
ekonomski položaj borcev, ki 
taka posojila nujno potrebu- 
jejo. 

Ker so potrebe za rešitev 
nerešenih stanovanjskih pri- 
merov večje, kot je pri sa- 
moupravnih stanovanjskih 
skupnostih na voljo sred- 
stev, ki dotekajo iz anuitet, 
bo treba najti način denar- 
ne intervencije družbeno-po 
litičnih organov in organiza- 
cij ter drugih zainteresiranih 
organov in bank, ki naj bi 
dale borcem posojila z ugod- 
nejšimi pogoji. Pri tem bo- 
do morale vsekakor pomaga- 
ti tudi gospodarske organi- 
zacije, ki naj bi reševale 
najnujnejše primere zaposle- 
nih borcev NOV. 

Samoupravne interesne 
skupnosti za stanovanjsko 
graditev so dolžne skrbeti tu- 
di za stanovanja borcev, saj 
kot drugi občani plačujejo 
vse prispevke za ta namen. 
Glede upravljanja in delitve 
denarja, ki je bil zbran po 
zakonu iz leta 1968 in anui- 
tet iz posojil borcem, pa je 
treba ustanoviti posebne ko- 
misije ali odbore iz članov 
ZZB NOV, ki bodo samo- 
upravljali s temi sredstvi, ka- 
tera naj se stekajo na po- 
seben račun. Ce je potrebno, 
naj se v tem smislu spre- 
menijo predpisi. V prihod- 
nje bo treba posvetiti več 
pozornosti povečanju kapaci- 
tet v upokojenskih domovih, 
kamor bo treba usmerjati 
osamljene upokojene borce, 
ki to želijo 

cem NOV za velike zasluge 
za osvoboditev naših naro- 
dov. Spomenioa je bila pri- 
znana s sklepom AVNOJ 

1944. leta. Zahtevo za dode- 
litev »Partizanske spomenice 
1941« je bilo možno vložiti 
do 31. 12. 1957, s sklepom 
VII. kongresa ZZB NOV Ju- 
goslavije pa je bil rok do- 
končno zaprt. 

Do julija 1963 je bilo v 
SFRJ podeljenih 27.629 spo- 
menic, od tega 1811 v Slo- 
veniji. S stanjem 1. 11. 1975 
je v Sloveniji še živih 1465 
imetnikov spomenice. 

Imetniki »Partizanske spo- 
menice 1941« imajo zdrav- 
stveno varstvo v obsegu in 
na ravni kot vojaški invali- 
di. V zdravstveno varstvo je 
vključena tudi pravica do 
zdravljenja v naravnih zdra- 
viliščih, do nezmanjšanega 
obsega dohodka za čas zadr- 
žanosti z dela (100 odstot- 
kov od poprečja zadnjih 12 
mesecev), do polne pokojni- 
ne s pokojninskim dodatkom, 
do stalnega mesečnega pre- 
jemka za ves čas, ko je v 
zdravstveni ustanovi, kot tu- 
di do oprostitve vseh oblik 
participacije za zdravstvene 
storitve. 

Stalni mesečni denarni pre- 
jemek pripada spomeničar- 
jem, ki nimajo pokojnine in 
tudi niso v delovnem razmer- 
ju niti ne opravljajo samo- 
stojne dejavnosti. Dodeljuje 
se v višini 85 odstotkov od 
poprečnega mesečnega oseb- 
nega dohodka v Jugoslaviji 
iz prejšnjega leta. Ta preje- 
mek ima namen zagotoviti 
določene dohodke vsem spo- 
meničarjem, ki ne morejo 
uveljaviti pokojnine, ker ne 
izpolnjujejo zakonskih pogo- 
jev. 

Letni denarni prejemek za 
rekreacijo ni vezan na kak- 

Skrb družbe za ureditev 
položaja španskih borcev v 
zadnjih letih ni zaostajala 
za skrbjo, ki je bila posve- 
čena varstvu spomeničarjev. 
V prvi polovici 1972. leta sta 
v javni razpravi o predlogu 
za dograditev sistema po- 
kojninskega in invalidskega 
zavarovanja zvezni odbor 
ZZB NOV in skupna komi- 
sija vseh zborov zvezne 
skupščine za vprašanja bor- 
cev in vojaških invalidov 
sklenila, da je treba špan- 
ske borce, ki so ohranili re- 
volucionarno kontinuiteto tu- 
di v drugi svetovni vojni, 
povsem izenačiti v pravicah 
s spameničair>jd ter da je tre. 
ba z zveznim predpisom ure- 

šen pogoj. V letu 1973 je 
znašal 2000 din, v v 1974. le- 
tu 2400 din, v 1975. letu 2904 
din, v letu 1976 pa 3610 din. 

Po zakonu je varstvo za- 
gotovljeno tudi družinskim 
članom imetnikov »Partizan- 
ske spomenice 1941«. Tako 
se družinskim članom ob 
smrti spomeničarja določi 
družinska pokojnina od ce- 
lotne pokojnine, v kateri je 
vštet tudi pokojninski doda- 
tek pokojnega nosilca spo- 
menice 1941. Ob smrti spo- 
meničarja gre družinskemu 
članu, ki opravi pokop, pav- 
šalna pogrebnina, ki je zna- 
šala v letu 1975 6000 din. 

Ker gre pri spomeničarjih 
za kategorijo borcev, ki so 
začetniki upora in revoluci- 
je in zato tudi zelo malo- 
številni, je posebno skrb za 
izboljšanje njihovega položa- 
ja posvetila tudi SR Slove- 
nija. Zadnjih nekaj let je 
upokojenim spomeničarjem 
zagotovljena pravica do re- 
publiškega pokojninskega do- 
datka v višini 100 odstotkov 
razlike med seštevkom po- 
kojnine in zveznega pokoj- 
ninskega dodatka ter zne- 
skom, ki je bil v 1972. letu 
1625 din, v 1973. letu 1935 
din, v 1974. letu 2241 din, v 
1975» letu pa je 2815 din. V 
letu 1975 je izvršni svet 
skupščine SR Slovenije skle- 
nil, da znaša najnižja po- 
kojnina imetnikov »Partizan- 
ske spomenice 1941« 4810 di- 
narjev od 1. 1. 1976. Na ta 
način je vprašanje najnižjih 
pokojnin te kategorije bor- 
cev rešila le še SR Mekedo- 
nija, ki .je določila najnižjo 
pokojnino 3500 din. 

diti njihov status in te pra- 
vice. Decembra 1972 je bil 
sprejet poseben zakon o te- 
meljnih pravicah borcev špan- 
ske narodnoosvobodilne in 
revolucionarne vojne 1936 do 
1039, ki je začel veljati s 
1. 1. 1973. Španski borci, če- 
prav niso imetniki »Spomeni- 
ce 1941«, so s tem izenače- 
ni v vseh pravicah z imetni- 
ki »Partizanske spomenice 
1941«, prav tako pa tudi nji- 
hovi družinski člani. 

Po tem zakonu velja za 
španskega borca jugoslovan- 
ski državljan, ki je sodelo- 
val v formacijah španske re- 
publikanske vojske v antifa- 
šistični narodnoosvobodilni 
in revolucionarni vojni 1936 

IV. Položaj imetnikov »Partizanske 
spomenice 1941«, španskih borcev, 
narodnih herojev, borcev za severno mejo 
in slovenskih vojnih dobrovoljcev 
ter odiikovancev z vojaškimi redi bivše 
Jugoslavije 

1. Imetniki »Partizanske spomenice 1941« 

2. Borci španske narodnoosvobodilne in revolucionarne 
vojne 1936—1939 
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5. Borci za severno mejo 1918—1919 in slovenski vojni 
dobrovoljci 1912—1918 

do 1939 in nadaljeval revolu- 
cionarno delo v času od 
6. 4. 1941 do 15. 5. 1945. Iz 
Slovenije je bilo 450 špan- 
skih borcev, stanje 1.11.1975 
pa pokaže, da je v Sloveniji 
živih še 45. 

Sekcija španskih borcev za 
Slovenijo je v 1975. letu pri 
administrativni komisiji iz- 
vršnega sveta skupščine SRS 
zahtevala, da bi tudi pokoj- 

Po zakonu o temeljnih 
pravicah odlikovancev z re- 
dom narodnega heroja ima- 
jo narodni heroji zagotovlje- 
no zdravstveno varstvo ka- 
kor vojaški invalidi. Glede 
drugih pravic so izenačeni z 
nosilci spomenice 1941 in vo- 
jaškimi invalidi, razen da 
imajo za polovico nižji de- 
narni prejemek na leto kot 
nosilci spomenice, to se 
pravi 1.500 din, večje pravi- 
ce pa imajo pri prevozih z 
javnimi prometnimi sredstvi. 
Družinski člani padlih ali 
umrlih narodnih herojev ima- 
jo zdravstveno varstvo v ob- 
segu, kot ga imajo zavaro- 
vani delavci, imajo tudi stal- 
ni mesečni prejemek v višini 
poprečnega mesečnega dohod- 
ka v Jugoslaviji iz prejšnje- 
ga leta ter letni denarni pre- 
jemek v višini 1.500 din. 

V Sloveniji je bilo razgla- 
šenih 176 narodnih herojev, 
ob koncu leta 1975 pa je ži- 
vih še 5i. 

Po veljavni zakonodaji o 

nine španskih borcev zvišali 
tako, kot spomeničarjem. 
Zahtevek je v postopku. Ker 
je med španskimi borci v 
Sloveniji 37 starostnih upo- 
kojencev, 8 invalidskih in 22 
družinskih upokojencev, bi 
za pokritje teh povečanih po- 
kojnin dodatno potrebovali 
še 137.621 din na mesec ali 
1,651.452 din za vse leto. 

imenitnikih »Partizanske po- 
menice 1941«, narodnih hero- 
jih in o španskih borcih (za- 
koni iz leta 1972) vdove teh 
odlikovancev, ki se vnovič 
poročijo, izgubijo pravico do 
stalnega mesečnega prejem- 
ka. Ta resda ni visok (85 
odstotkov od poprečnega me- 
sečnega osebnega dohodka v 
SFRJ iz preteklega leta), ven- 
dar je za vdovo edini do- 
hodek, saj ga dobi le za de- 
lo nesposobna vdova in če 
nima pogojev za pridobitev 
pokojnine. Ker po predpisih 
pokojninskega zavarovanja 
ostane vdovi družinska po- 
kojnina, čeprav vnovič skle- 
ne zakonsko zvezo, ni logič- 
no, da za vdove najvišjih od- 
likovancev to ne velja. Me- 
sečni denarni prejemek je 
namreč v bistvu nadomesti- 
lo za pokojnino. Nenehne 
pripombe SR Slovenije v tej 
smeri so ostale brez odziva. 
Tudi zadnje novele teh zako- 
nov tega problema ne re- 
šujejo. 

SR Slovenija je leta 1968 
sprejela zakon o borcih za 
severno mejo v letih 1918 do 
1919 (Uradni list SRS, št. 
37/68). Zakon je urejal ma- 
terialno in zdravstveno var- 
stvo samo za borce za se- 
verno mejo, Leta 1971 je bil 
zakon dopolnjen tako, da je 
zajel tudi slovenske vojne 
dobrovoljce iz vojn 1912 do 
1918 (Uradni list SRS, št. 
51/71). 

Navedeni kategoriji borcev 
imata zagotovljeno zdravstve- 
no varstvo, če ga že nima- 
ta zagotovljenega po drugih 
predpisih, dalje eno brez- 
plačno in dve vožnji s 75 od- 
stotnim popustom z železni- 
co, ladjo ali avtobusom ter 
nadomestilo za letni dopust, 
ki se usklajuje z gibanjem 
življenjskih stroškov. Nado- 
mestilo je znašalo od 1968. 
do 1972. leta 600 din, 1973. 

leta 720 din, 1974. leta 864 
din, leta 1975 pa 1070 din. 
Zdravstveno varstvo je zago- 
tovljeno tudi družinskim čla- 
nom teh borcev oziroma do- 
brovoljcev. 

Izmed vseh borcev je to 
najstarejša generacija, ki jo 
tarejo različne bolezni, zara- 
di česar je umrljivost vsako 
leto zelo velika (več kot 300 
na leto). Mnogo je med nji- 
mi takih, ki živijo v težkih 
razmerah in so njihove po- 
kojnine na splošno zelo majh- 
ne. Po naši evidenci je po 
stanju 31. 12. 1975 živih 2291 
borcev za severno mejo in 
95 slovenskih vojnih dobro- 
voljcev. 

Upoštevajoč slab materialni 
položaj večine teh borcev bo 
treba sprejeti ukrepe za iz- 
boljšanje sedanjega stanja, 
predvsem s podeljevanjem 
priznavalnin. 

ŠTEVILČNO STANJE TER PORABLJENA SREDSTVA: 

Število 
Maistrovi - slovenski Porabljena 

Leto  borci dobrovoljci sredstva 
1969 2744 — 1,799.194 din 
19^0 3113 — 2,104.225 din 
1971 3172 — 2,489.047 din 
1972 3060 90 2,244.903 din 
1973 2800 150 2,500.000 din 
1974 2584 106 2,408.036 din 
1975 2291 95 2,732.604 din 

Za 1976. leto je odobreno v varstvo teh dveh kategorij 
republiškem proračunu za borcev 3,100.000 dinarjev. 

3. Odlikovanci z redom narodnega heroja 

4. Odlikovanci z redom Karadjordjeve zvezde z meči, V. Varstvo vojaških invalidov !n družin 
redom belega orla z meči in zlato medaljo Obilica padlih borcev 

Pri navedenih odlikovancih 
gre za osnovne pravice odli- 
kovanih borcev iz prejšnjih 
vojn, ki jih je podelila biv- 
ša Jugoslavija ter prevzela 
tudi SFRJ. Ker po vsebini 
tudi vprašanje teh odlikovan- 
cev ni sodilo v zakon o od- 
likovanjih, je bil v letu 1972 
izdan poseben zvezni zakon 
o temeljnih pravicah odliko- 
vancev z redom Karadjordje- 
ve zvezde z meči, redom be- 
lega orla z meči in zlato me- 
daljo Obilica. 

Po zakonu imajo navede- 
ni odlikovanci pravico do 
zdravstvenega varstva in dru- 
gih pravic iz zdravstvenega 
zavarovanja ter pravico do 
enega brezplačnega potova- 
nja z vsemi javnimi promet- 
nimi sredstvi. 

Odlikovanec z redom Ka- 
radjordjeve zvezde z meči 

ima poleg navedenih pravic 
tudi pravico do denarnega 
zneska 1500 din na leto. 

Pri zdravstvenem varstvu 
je tudi za navedene odliko- 
vance pomembno, da lahko 
uživajo zdravstveno varstvo 
v obsegu, kot ga določa za- 
kon za vojaške invalide, če 
je obseg zdravstvenega var- 
stva, ki ga določi skupnost 
zdravstvenega zavarovanja, 
manjši. 

V 1972. letu je bilo v SFRJ 
293 odlikovancev z redom 
Karadjordjeve zvezde z me- 
či ter 707 družinskih članov 
umrlih odlikovancev in 237 
odlikovancev z redom bele- 
ga orla z meči. Odlikovancev 
z zlato medaljo Obiliča ni. 
V SR Sloveniji nismo zabe- 
ležili nobenega od teh odli- 
kovancev. 

Vojaški invalidi so kate- 
gorija borcev oziroma ude- 
ležencev NOV, ki so v za- 
konodaji in v praksi sistema- 
tično najbolj urejeni. Voja- 
ški invalid je tisti državljan, 
ki je pri opravljanju voja- 
ške dolžnosti ali kakšne dru- 
ge dolžnosti za vojaške cilje 

■ali za cilje državne varno- 
sti dobil rano, poškodbo ali 
bolezen in je zaradi tega 
njegov organizem okvarjen 
najmanj za 20 odstotkov. In- 
validnost vojaških invalidov 
se povečuje za 10 odstotkov 
in doseže najvišjo 100 odstot- 
no invalidnost, ki pa je raz- 
deljena v dve skupini, za ka- 
teri so določene tri stopnje 
dodatka za postrežbo in tu- 
jo pomoč. Varstvo vojaških 
invalidov se deli na temelj- 
ne pravice, ki jih ureja zvez- 
ni zakon o vojaških invali- 

dih, in na dopolnilno var- 
stvo, ki ga s svojimi pred- 
pisi uravnavajo socialistične 
republike in avtonomni po- 
krajini. Med temeljne pravi- 
ce sodijo osebna in družin- 
ska invalidnina, dodatek za 
postrežbo in tujo pomoč, or- 
topedski dodatek, stalni in- 
validski dodatek za upravi- 
čence, ki žive v tujini, zdrav- 
stveno varstvo, brezplačna in 
znižana vožnja ter po&mrtai- 
na ob smrti invalida. 

Dopolnilno varstvo vojaških 
invalidov obsega invalidski 
dodatek, družinski dodatek, 
otroški dodatek, dopolnilno 
zdravstveno varstvo, rehabi- 
litacijo, regres pri nakupu 
motornega vozila, pogrebni- 
no in posmrtnino. 

Invalidski prejemki so ob- 
lika materialnega varstva, ki 
je posebno pomembna za 



najvišje kategorije vojaških 
invalidov. Invalidnine se vsa- 
ko leto valorizirajo s skle- 
pom zveznega izvršnega sve- 
ta. Zadnja valorizacija je 
bila 1. 1. 1975, ko so se inva- 
lidnine povečale za 28 od- 
stotkov. Osebne invalidnine 
I. do VII. skupine se izpla 
čujejo mesečno in se gibljejo 
od 3.715 do 449 din, osebne 
invalidnine VIII. do X. sku- 
pine pa se gibljejo v letnem 
znesku 2.593 do 1.302 din. 

Dodatek za postrežbo in 
tujo pomoč, ki je razdeljen 
v tri stopnje, znaša od 1.734 
din do 3.220 din na mesec. 
Ravna se po skupini invalid- 
nosti in po stopnji potrebe 
po tuji pomoči. 

Ortopedski dodatek, ki ga 
dobivajo po večini invalidi, 
ki nosijo ortopedske pripo- 
močke, je razdeljen v štiri 
stopnje po teži telesne okva- 
re. Ortopedski dodatek gre 
tudi slepim invalidom, bole- 
zenskim invalidom z naj- 
manj 80 odstotno invalidno- 
stjo ter znaša od 255 do 1.075 
din na mesec. 

Do družinske invalidnine 
imajo pravico starši padlih 
borcev, vdove padlih borcev 
in njihovi otroci. V letu 1975 
znaša družinska invalidnina 
2.736 din na leto za vsake- 
ga padlega borca posebej, za 
vsakega souživalca pa se po- 
veča za 1.368 din na leto. 

Invalidski upravičenci, ki 
stalno živijo v tujini, imajo 
z zakonom zagotovljene in- 
validske prejemke, to je in- 
validnino, dodatek za po- 
strežbo in tujo pomoč, orto- 
pedski dodatek in stalni' in- 
validski dodatek. Prejemke 
izplačuje zvezni komite za 
vprašanja borcev in vojaških 
invalidov s transferom v tu- 
ji valuti. 

V letu 1975 je federacija 
uredila vprašanje izenačenja 
invalidnin v zamejstvu z in- 
validninami v državi. Ker 
je to začasna rešitev, sprejet 
je bil poseben odlok, bo 
treba to vprašanje uzakoniti 
s predvideno novelo. 

Zdravstveno varstvo voja- 
ških invalidov je urejeno na 
ravni, ki jo imajo v SRS 
zavarovanci delavci. Poleg te- 
ga imajo vojaški invalidi z 
določenimi pogoji pravico do 
zdravljenja v naravnih zdra- 
viliščih. Uživalci družinske 
invalidnine imajo zagotovlje- 
no zdravstveno varstvo, ven- 
dar nimajo pravice do orto- 
pedskih pripomočkov in ne 
do zdravljenja v naravnih 
zdraviliščih. 

Osebni invalidi so po zvez- 
nem zakonu o vojaških inva- 
lidih oproščeni plačila parti- 
cipacije, ki jih predpisujejo 
skupnosti zdravstvenega za- 
varovanja, niso pa oproščeni 
prispevka za zdravila. Pri- 
spevka za zdravila jih opro- 
šča republiški zakon o zdrav- 
stvenem varstvu in republi- 
ški zakon o vojaških invali- 
dih. V SR Sloveniji imajo 
torej pravico, ki je v drugih 
republikah nimajo. 

Ob koncu I. polletja 1975 
je bilo v SR Sloveniji 10.835 
osebnih invalidov in 12.901 
uživalec družinske invalidni- 
ne. Dodatek za tujo pomoč . 
in postrežbo je prejemalo 
321 invalidov, ortopedski do- 
datek 2.037 invalidov, pove- 
čano družinsko invalidnino 
pa 695 vojnih vdov in star- 
šev padlih borcev. 

Najbolj pomembna pravica 
dopolnilnega varstva vojaških 
invalidov je invalidski doda- 
tek. Invalidski dodatek je 
družbena pomoč tistim inva- 
lidskim upravičencem, ki ni- 
so materialno preskrbljeni, 
če izpolnjujejo določene po- 
goje. Višina invalidskega do- 
datka je enaka vsakokratne- 
mu mejnemu znesku najniž- 
jih pokojninskih prejemkov 
v SR Sloveniji, ki ga določi 
skupnost pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. 
Mejni znesek najnižjih po- 
kojninskih prejemkov je v 
1975. letu v SR Sloveniji zna- 
šal 1.358 din. Pridobitev inva- 
lidskega dodatka je poveza- 
na z izpolnjevanjem določe- 
nih cenzusov. Cenzus v letu 
1975 je znašal 950,60 din. Do- 
datki od kmetijske dejavno- 
sti, ki vplivajo na pridobitev 
invalidskega dodatka, se šte- 
jejo v dvakratnem znesku 
katastrskega dohodka. 

Upravičenec, ki je brez do- 
hodkov, je dobil v letu 1975 
polni invalidski dodatek v 
znesku 1.358 din, če pa je le- 
žeč, se mu je povečal za 100 
odstotkov, torej na 2.716 din. 

Pravico do invalidskega do- 
datka je imelo ob koncu I. 
polletja 1975. leta 7.650 upra- 
vičencev. V naslednjih letih 
se bo število uživalcev zni- 
žalo zaradi velike umrljivo- 
sti, saj je poprečna starost 
uživalca invalidskega dodat- 
ka več kot 70 let. 

Družinski dodatek gre po 
invalidu, ki je do smrti pre- 
jemal dodatek za postrežbo 
in tujo pomoč. Polni družin- 
ski dodatek in osnova za od- 
mero znižanega družinskega 
dodatka znaša 85 odstotkov 

dodatka za postrežbo in tu- 
jo pomoč, ki ga je imel in- 
valid ob smrti. Za vdovo in- 
valida, ki je imel dodatek I. 
stopnje, je družinski doda- 
tek v letu 1975 znašal 2.737 
din na mesec, dodatek II. 
stopnje 2.105 din in III. stop- 
nje 1.473 din. Vse to seveda 
v primerih, če vdova ni ime- 
la nobenih dohodkov. V le- 
tu 1974 je prejemalo družin- 
ski dodatek 123 vdov umrlih 
invalidov. 

Pravico do otroškega dodat- 
ka imajo invalidi I. do VII. 
skupine in uživalci družin- 
ske invalidnine v pogojih, ki 
jih določajo posebni predpi- 
si. V letu 1974 je imelo v 
SRS otroški dodatek 245 
upravičencev za 396 otrok. 

Republiški zakon o voja- 
ških invalidih razširja zdrav- 
stveno varstvo ožjih družin- 
skih članov invalidov od III. 
do VII- skupine, dočim ga 
imajo po zveznem zakonu 
samo družinski člani invali- 
dov od I. do IV. skupine, 
če imajo dodatek za tujo ne- 
go in pomoč. 

Poleg doslej navedenih pra- 
vic imajo vojaški invalidi po 
republiškem zakonu še pravi- 
co do rehabilitacije, pravi- 
co do regresa ob nakupu mo- 
tornega vozila, pravico do 

. pogrebnine in posmrtnine ter 
oprostitev prispevka za zdra- 
vila. 

Za izvajanje temeljnih pra- 
vic vojaških invalidov in dru- 
žin padlih borcev je bilo po- 
rabljenih iz proračunskih 
sredstev federacije v 1972. le- 
tu 82,417.721,70 din, v 1973. 
letu 127,014.570 din, v 1974. 
letu 127,014.570 din, v 1974. 
1975 pa 194,491.288 din. Ob 
koncu leta 1975 je bilo v 
SR Sloveniji 10.740 osebnih 
vojaških invalidov in 12.546 
uživalcev družinske invalidni- 
ne. Dodatek za postrežbo in 
tujo pomoč je prejemalo 318 
invalidov I. do IV. skupine, 
ortopedski dodatek pa 1.988 
invalidov. Povečano družin- 
sko invalidnino je prejemalo 
652 vojnih vdov in staršev 
padlih borcev — samohranil- 
cev. Število invalidskih upra- 
vičencev se postopoma niža 
kljub delnemu prirastu voja- 
ških mirovnih invalidov in 
delnemu porastu vojaških 
vojnih invalidov, ki prej ni- 
so uveljavljali invalidskih 
pravic. 

Za dopolnilno varstvo voja- 
ških invalidov in družin pad- 
lih borcev je bilo porablje- 
nih za 1972. leto 68,908.450,24 
dinarjev republiških proračun 
skih sredstev, za 1973. leto 
64,478.798,26 din, za 1974 leto 
74,270.615,38 din, za leto 1975 
pa 126,558.889 din. Za leto 
1976 je v republiškem prora- 
čunu odborenih 174,755.000 di- 
narjev. 

VI. Druge kategorije občanov, povezane 
z narodnoosvobodilnim bojem 

1. Bivši vojniki ujetniki 

Po nepoponih podatkih je 
bilo v vojnem ujetništvu ne- 
kaj več kot 15000 Slovencev, 
ki so bil v različnih nem- 
ških ujetniških taboriščih. V 
organizacijo ZZB NOV je včla. 
njenih le 3252, zaradi česar 
so problemi te kategorije ob- 
čanov pomanjkljivo ugotov- 
ljeni. Izmed bivših vojnih 
ujetnikov ima samo 235 oseb 
priznano aktivno in organizi- 
rano delo v dvojnem traja- 
nju, 92 pa ima za 30 odstot- 
kov povečano pokojnino kot 
priznanje za sodelovanje v 
NOG. 

Socialni in materialni po- 

2. Slovenski izgnanci 

Slovenski izgnanci so ti- 
sta kategorija, ki je najbolj 
neopredeljena. Zaradi prese- 
ljervalnih akcij okupatorja se 
niso mogli pridružiti osvobo- 
dilnemu gibanju in je med 

ložaj bivših vojnih ujetni- 
kov ni analiziran, po večini 
pa gre za upokojence, kate- 
rih pokojnine ne odstopajo 
od pokojnin drugih upoko- 
jenih občanov. 

Status vojnega ujetnika po 
veljavni zakonodaji ne daje 
posebnih pravic, razen mož- 
nega 30 odstotnega poveča- 
nja pokojnine za določen ob- 
seg sodelovanja v NOG in 
enojnega štetja dobe v ujet- 
niškem taborišču na podla- 
gi določil bivšega TZPZ (145. 
člen) in po odobritvi komi- 
sije po 172. členu TZPZ. 

njimi zelo majhno število ti- 
stih, ki imajo priznano dobo 
v izgnanstvu v dvojnem tra- 
janju. Podatkov o številu iz- 
gnancev, ki imajo dvojno do- 
bo, za sedaj nimamo. Naj- 

U 



več med njimi je žensk, ka- 
tere je okupator pregnal 
skupaj z majhnimi otroci. 

Po nepopolnih podatkih je 
okupator med vojno izgnal 
približno 60.000 Slovencev: 
v Srbije in Hrvatsko 17.100 
v Nemčijo, Avstrijo in v dru 

3. Ukradeni otroci 

Med ukradene otroke pri- 
števamo otroke ustreljenih 
borcev, talcev ali umrlih v 
koncentracijskih taboriščih, 
katere so okupatorji odpeljali 
v posebna mladinska tabo- 
rišča ali pa jih oddali v 
vzgojo in vzrejo nacističnim 
družinam. 

Po podatkih RO ZZB NOV 

4. Pionirji v NOV 

Zelo zanimiva kategorija 
so pionirji v NOV, posebno 
pionirji t.i. »Slivniškega ba- 
taljona«. Na osvobojenem 
ozemlju Gorskega Kotara na 
Medvedovem štantu nad So- 
koli je bil ustanovljen pio- 
nirski Poljiški bataljon, ki 
se je po vrnitvi na sloven- 
sko ozemlje preimenoval v 
Slivniški bataljon. Leta 1942 
je bilo v njem 115 ljudi, v 
mladinski četi pa 22 pionir- 
jev starih od 5 do 12 let. 
Pionirji so bataljon, ki je bil 
stacioniran, oskrbovali s hra- 
no, opravljali druga lažja 

5. Junijski borci 

V SR Sloveniji je živih 9 
udeležencev spopada delav- 
cev z »Orjuno« 1. junija 1920 
v Trbovljah. Nekateri izmed 
njih nimajo niti statusa bor- 
ca NOV, čepr=v so po sploš- 
nem mnenju zaslužni za raz- 

Zakonodajno-pravno se fe- 
deracija ni nikoli ukvarjala z 
vprašanji civilnih žrtev voj- 
ne, kajti te niso v njeni pri- 
stojnosti niti po prejšnji 
ustavni ureditvi niti po se- 
danji. Žrtve te vrste urejajo 
republiške oziroma pokrajin- 
ske zakonodaje, in sicer na 
podlagi svojih ustavnih dolo- 
čil, po katerih je ta kategori- 
ja žrtev pod posebnim druž- 
benim varstvom. 

Zakon o varstvu nekaterih 
kategorij žrtev fašističnega 
nasilja, civilnih žrtev vojne, 
žrtev vojnega materiala in 
njihovih družinskih članov iz 
leta 1968 ter njegova novela 
iz leta 1971, je definira! tri 

ge dežele pa nekaj več kot 
42.000. Tudi ta kategorija ob- 
čanov ima po 145. členu 
TZPZ pravico le do enojne- 
ga štetja dobe v izgnanstvu, 
in sicer od dneva izgnanstva 
do vrnitve. 

Slovenije je v SR Sloveniji 
še 380 takšnih otrok. Po le- 
tih rojstva se razvrščajo od 
letnikov 1924 do 1942. Izmed 
njih ima priznano dvojno do 
bo med NOV 7 oseb, 60 pa 
enojno dobo, in sicer le ti- 

' sti, ki so med NOV izpolnili 
15. leto starosti. 

opravila npr. skrbeli za re- 
konvalescente, skrbeli za red, 
obiskovali izobraževalne po- 
litične ure itd. Poleg 22 pio- 
nirjev je bilo v njem še 16 
otrok, starih od nekaj mese. 
cev do 3. let. 

Pionirji in otroci iz biv- 
šega Slivniškega bataljona za- 
htevajo, da se jim dovoli 
včlanjenje v ZZB NOV, da 
se jim omogoči zdravljenje 
v ambulantah in dispanzer- 
jih za borce NOV in da se 
nekaterim izmed njih (19) 
prizna posebna doba v dvoj- 
nem trajanju. 

voj revolucionarne zavesti. 
Prvojunijski borci, ko se na- 
zivaj o, zahtevajo ne le status 
borca NOV, ampak status 
imetnika »Partizanske spome- 
nice 1341« z vsemi pravicami. 

kategorije civilnih žrtev voj- 
ne, in sicer žrtve fašistične- 
ga nasilja, civilne žrtve voj- 
ne in žrtve vojnega materia- 
la. Civilne žrtve vojne, ki iz- 
polnjujejo zakonske pogoje, 
lahko dobijo osvnovno de- 
narno pomoč (v letu 1975 od 
201 do 743 din), dodatek za 
postrežbo in tujo pomoč 
(1.207 din), dodatno denar- 
no pomoč, ki znaša 186 din, 
poleg tega pa imajo pravico 
do zdravstvenega varstva, re- 
habilitacije ter oskrbnine v 
zvezi z rehabilitacijo, pravico 
do ortopedskih in tehničnih 
pripomočkov ter otroški do- 
datek. 

Varstvo uživajo le žrtve s 

60 odstotno do 100 odstot- 
no telesno okvaro. 

Za dajanje izvidov, ocen in 
mnenj v postopku za ugo- 
tavljanje telesne okvare, po 
trebe po postrežbi in tuji 
pomoči in potrebe po reha- 
bilitaciji ter po ortopedskih 
in tehničnih pripomočkih, so 
pristojne invalidske komisije 
po predpisih o invalidskem 
zavarovanju. 

Ob koncu leta 1974 je bi- 
lo v Sloveniji 1.078 uživalcev 
osnovne denarne pomoči, od 
tega 319 žrtev fašističnega 
nasilja, 164 žrtev vojnih do 
godkov ter 577 žrtev vojnega 
materiala in 18 družinskih 
članov. Dodatek za postrež 
bo in tujo pomoč je dobiva 
lo 262 civilnih žrtev vojne, 
dodatno denarno pomoč pa 
155 žrtev in njihovih družin- 
skih članov. Izvršni svet 
skupščine SR Slovenije vsa 
ko leto vse te prejemke uskla- 
di s povečanjem poprečnih 
življenjskih stroškov v re- 
publiki. 

Za varstvo civilnih žrtev 
vojne je šlo iz republiškega 
proračuna 6,826.500 dinarjev 
v letu 1973, 8,333.000 dinarjev 
leta 1974 in 8,927.481,25 din 
leta 1975. Za leto 1976 je 
odobrenih 12,200.000 din. 

V letu 1975 je republiški 
komite financiral popis civil 
nih žrtev vojne, ki je poka 
zal, da je v SR Sloveniji 1.460 
civilnih žrtev vojne. Od tega 
je 401 ženska in l!059 mo- 
ških. Največ jih je s 100 od 
stotno telesno okvaro (333) 
med temi pa 205 takšnih, ki 
prejemajo dodatek za po- 
strežbo in tujo pomoč. Med 
popisanimi civilnimi žrtvami 
vojne je tudi 464 oseb, ka- 
terih telesna okvara ne zna- 
ša 60 odstotkov, zaradi če 
sar nimajo pravice do var 
stva po citiranem zakonu. 

Republiška organizacija ci- 
vilnih žrtev vojne že nekaj 
let zahteva izboljšanje njiho- 
vega materialnega položaja. 
Zlasti gre za tale vprašanja- 
da se jim prizna status ircva- 
lida; da kot delovni ljudje 

Med nove pristojnosti re- 
publiškega komiteja sodi tu- 
di skrb za urejanje in vzdr- 
ževanje pokopališč in grobov 
na podlagi republiškega za- 
kona o vojaških pokopali- 
ščih in grobovih iz leta 1973 
Zakon o vojaških pokopali- 
ščih in grobovih zajema vse 
padle in umrle borce NOV 
in pripadnike zavezniških 

ne potrebujejo denarne po- 
moči, ampak potrebujejo in- 
validnino za tisti del dohod- 
ka, ki ga zaradi njihove teles- 
ne okvare ne morejo doseči; 
odstotek telesne okvare naj 
se določa po tabelah ki ve- 
tjajc za vojaške invalide: os- 
novna denarna pomoč naj 
znaša polovico vojaške inva- 
lidnine; dodatek za postrež- 
bo in tujo pomoč naj se ta- 
ko valorizira, da bo enak 
dodatku vojaških invaddov 
II. stopnje; avtomatično je 
treba usklajevati vse prejem- 
ke kot za vojaške invalide; 
zagotoviti je treba pravico 
do klimatskega in topliške- 
ga zdravljenja; doseči opro 
sitev plačevanja nekaterih 
taks; določiti olajšave pri 
davkih in prevozih ter pred- 
pisati pravico do regresa pri 
nakupu motornih voaffl. Iz 
teh zahtev izhaja, da želijo 
dobiti status invalida, se 
približati varstvu vojaških in- 
validov in pridobiti nekate- 
re pravice, ki jih zakonodaja 
priznava le vojaškim invali. 
dom 

V zvezi s temi zahtevami 
ie republiška organizacija ci- 
vilnih žrtev vojne SRS pred- 
ložila v decembru 1975 pred- 
log osnutka zakona o spre- 
membah in dopolnitvah za- 
kona o varstvu nekaterih ka- 
tegorij žrtev fašističnega na- 
silja, civilnih žrtev vojne, 
žrtev vojnega materiala in 
njihovih družinskih članov. 
Ta predlog bo republiški ko- 
mite proučil in analiziral ter 
ga skupaj z ustreznim ela- 
boratom poslal republiškemu 
izvršnemu svetu v mnenje, 
če je treba začeti z zakono- 
dajno iniciativo ter v kakš- 
nem obsegu glede na zahteve 
organizacije civilnih žrtev voj 
ne. Hkrati bo republiški ko- 
mite analiziral sedanjo zako- 
nodajo posameznih sociali- 
stičnih republik in avtonom- 
nih pokrajin na tem področ- 
ju in v skladu z nivojem te- 
ga varstva v vsej državi 
predlagal ustrezne rešitve v 
naši republiki. 

vojsk, pa tudi vojake drugih 
vojsk, ki so pokopani na ob- 
močju SR Slovenije. Pedera- 
cija je konec leta 1975 spre- 
jela na podlagi 10. točke 281. 
člena zvezne ustave zakon o 
zaznamovanju in vzdrževanju 
grobov in grobišč pripadni 
kov zavezniških vojsk in dru- 
gih vojsk na ozemlju SFRJ, 
po katerem bo urejala ta 

V!!. Varstvo civilnih žrtev vojne 

VIII. Vojaška pokopališča in grobovi 
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grobišča federacija, sredstva 
za reševanje te problematike 
pa bo zagotavljala republika. 

Po sprejetju zveznega za- 
kona veljajo določbe repuDli 
škega zakona samo za poko- 
pališča, grobišča in grobove 
borcev NOV, za kostnice, 
grobnice ter spomenike in 
spomeniška obeležja ali zna- 
menja, ki so povezana s po 
kopališčem oziroma z grobo 
vi. Za urejanje in vzdrževa- 
nje vojaških pokopališč in 
grobov in za zaščito spome 
nikov in znamenj skrbi obči- 
na, na območju katere so 
ti objekti. To pomeni, da 
občina ureja te objekte in 
zagotavlja sredstva za nji- 
hovo vzdrževanje. 

Najbolj pomembne objekte 
te vrste je izvršni svet skup- 
ščine SR Slovenije z odlo- 
kom izločil iz pristojnosti 
občinskih skupščin in jim 
dal značaj kulturnega spo- 
menika. Gre za 23 grobišč 
in grobov borcev narodno 
osvobodilne vojne, ki so po 
sebnega zgodovinskega po 
mena. Ti spomeniki in ta 
grobišča se urejajo in vzdr- 
žujejo po predpisih o var 
stvu kulturnih spomenikov, 
kar pomeni, da za vzdrževa 
nje, popravilo, rekonstrukci 
je in restavriranje skrbi za 
vod za spomeniško varstvo 
SRS, financira pa ta dela. re 
publiška kulturna skupnost. 

To področje je v SR Slo 
veniji skoraj popolnoma ne 
obdelano. Varstvo grobov in 
pripadajočih spomeniških ob 
jektov je bilo doslej v vseh 
občinah, pa tudi tistih na re 
publiški ravni, skrajno zane 
mar j eno, skrb za te objekte 
ni bila dovolj sistematična ir 
organizirana. Občine so daja 
le vse preveč skopa sred- 
stva za vzdrževanje teh ob 
jektov, zato ponekod že raz 
padajo. Tudi zavod za spo 
meniško varstvo ni dobiva1 

nobenih sredstev v te name- 
ne. Ker večji del občinskih 
skupščin, pa tudi drugi orga- 
ni o grobiščih in grobovih 
borcev NOV nimajo skoraj 
nobene evidence, ali oa ze 
lo pomanjkljivo, republiški 
komite v sodelovanju z za- 
vodom za spomeniško var 
stvo SRS pripravlja eviden 
co in načrt za realizacijo na- 
log, ki jih nalagajo pravni 
predpisi. 

Po zelo pomanjkljivih po 
datkih je v SR Sloveniji 206 
grobišč borcev NOV, na ka- 
terih je 5782 grobov, na ci- 

vilnih pokopališčih pa Je 
2047 grobov borcev NOV. Ce- 
lo zunaj pokopališč sta 202 
groba. V SR Sloveniji je 
tudi 505 spomenikov in obe- 
ležij, ki so povezane , z vo- 
jaškimi pokopališči ozioroma 
grobišči. 

Republiški komite sodeluje 
tudi pri urejanju grobov 
padlih jugoslovanskih borcev 
v tržaški, goriški in videm- 
ski pokrajini v Italiji. Ure 
janje teh zadev je sicer v 
pristojnosti federacije, ki pa 
je republiški komite in re- 
publiški odbor zveze zdru 
ženj borcev NOV pooblastila 
za nosilca poslov glede ure- 
ditve grobov in grobišč ju- 
goslovanskih borcev v teh 
pokrajinah. Za ureditev teb 
grobov je zvezni proračun 
nakazal za 1975. leto 1,262.815 
din, za leto 1976 pa bo treba 
še 281.000 din in 7.500.000 lir 

Vprašanje financiranja, 
vzdrževanja in urejanja gro- 
bov iz občinskih in republi- 
ških proračunov je že dolga 
leta poglavitni problem in 
eden temeljnih vzrokov za 
slabo vzdrževanje teh spome- 
niških objektov, zato se bo 
treba usmeriti k podružblja. , 
nju skrbi za varstvo poko- 
pališč in grobov borcev NOV 
in k združevanju sredstev 
bodisi z družbenim dogovar- 
janjem ali ustanavljanjem sa 
moupravnih interesnih skup- 
nosti. Prvi korak v tej sme 
ri je bil že storjen s skle- 
nitvijo družbenega dogovora 
o zaščiti spomenikov NOV 
na Rogu. 

Urejanje teh vprašanj je 
zelo nujna politična naloga, 
kajti v letu 1976, ko je petin- 
trideseta obletnica začetka 
oboroženega revolucionarne 
ga boja, bi morale biti sko- 
raj vse naloge opravljene. Ne 
le republiški komite, ampptf 
vsi dejavniki, ki so kakorko 
li zadolženi in zainteresirani 
za to problematiko, se bodo 
morali solidarno zavzeti za 
čimbolj . temeljito realizaciji 
sastavljenih nalog. 

Po zadnjih razpravah v 
družbeno političnih organiza- 
cijah se predvideva ustano 
vitev sveta za razvijanje in 
negovanje tradicij pri repu 
bliški konferenci SZDL Slo 
venije. Ta svet naj bi na 
ravni republike združeval 
vso skrb in vse dejavnosti 
ki zadevajo katerokoli zvrsi 
varstva spomeniškega fonda 
NOV in zato naj bi ga se- 
stavljali predstavniki orga 

nov in organizacij, ki so ka 
korkoli zainteresirane ali za 
dolžene za probleme varstva 
spomenikov NOB. Svet <= 
takšnimi nalogami m v takš 
ni sestavi naj bi bil osrednji 
republiški organi, ki bi spod- 
bujal, uravnaval, usmerjal in 
koordiniral vso družbeno-po 
litično, zakonodajno, samo 
upravno, upravno in strokov 
no dejavnost na področju 
varstva tega spomeniškega 
fonda NOB, torej tudi po- 
kopališč in grobov borcev 
NOV. 

Med prvimi nalogami sve 
ta bo proučitev statusa o 
kopališč oziroma grobov oor 
cev NOV in proučitev ustrez- 
nosti sedanjega odloka o raz 
glasitvi grobišč borcev za 
zgodovinski kulturni sp:>me 
nik. S tem odlokom so ne- 
kateri grobovi dobili izje- 

men status, kar po sodbi 
strokovnjakov in predstavni- 
kov ZZB NOV zmanjšuje po- 
men in žrtve borcev v osta- 
lih grobovih in grobiščih. Vse 
žrtve padlih borcev so ena- 
ke veljave in jih je treba ta- 
ko kulturno zgodovinsko in 
pietetno enako obravnavati. 

Pri zemljiškoknjižnem ure 
janju grobišč in grobov bor 
cev NOV pri nas in v zamej- 
stvu bo treba predvideti ure 
ditev skrbi in vzdrževanja 
posebno tistih grobov borcev 
ki jih urejajo svojci padlih, 
ki pa bodo po njihovi smrti 
v marsikaterem primeru za- 
pisani pozabi. Ker po ženev- 
skih konvencijah velja za 
grobove padlih načelo »več- 
ne skrbi«, velja to načelo za 
vse borce revolucije, kjer 
k">li so pokopani. 

IX. Financiranje obravnavanega varstva 

Varstvo borcev NOV in vo- 
jaških invalidov se financira 
iz zveznega in republiškega 
proračuna ter iz občinskih 
proračunov. Zvezni proračun 
zagotavlja sredstva za temelj 
no invalidsko varstvo in za 
zvezni dodatek za borce NOV 
republiški pa za dodatno in- 
validsko varstvo, republiški 
dodatek za borce, priznaval 
nine in za nekatere druge 
potrebe. Občinske skupščine 
financirajo občinske prizna- 
valnine za borce NOV, to- 
pliško in klimatsko zdravlje- 
nje borcev NOV, pomoč otro 
kom borcev NOV za šolanje 
in nekatere druge manjše po- 
trebe. 

Iz zveznih proračunskih 
sredstev je bilo porabljenih 
v 1974. letu 154,039.013 din, v 
1975. letu pa 194,491.288,25 din 
za invalidsko varstvo, za zve? 
ni dodatek za borce v 1874 
letu 3,668.347 din in v 1975 
letu 3,504.218,50 din Za vse 
oblike tega varstva je bilo 
v 1974. letu 157,707.360 din, v 
1975 letu pa 197,995.506,75 din 
Federacija je la leto 1976 
planirala za te potrebe 
9,088.000.000 din, to je za 42 
odstotkov več kot za leto 
1975. Seveda se ta podatek 
nanaša na vso državo, v 
njem pa so vštete ''.udi ob 
veznosti iz prejšnjih let. 

Največje izdatke ima SR 
Slovenija na področju var- 
stva borcev NOV in vojaških 
invalidov za razlike v pokol 
ninah borcev in za invalidsko 
varstvo. Za razlike v pokoj- 

ninah borcev smo v letu 1974 
porabili 97,943.000 din, v letu 
1975 pa 87,504.288,55 din Po- 
raba se je v letu 1975 neko- 
liko zmanjšala, ker so bile 
v tem letu obveznosti za 
pretekla leta nekoliko manj 
še. Za 1976. leto je odobre- 
no 122,500.000 din. 

Za invalidsko varstvo smo 
v SR Sloveniji v letu 1974 
porabili 74,270.615,38 din, v 
letu 1975. letu 126,558.889,41 
din, za leto 1976 pa je v re- 
publiškem proračunu odobre- 
no 174,755.000 din. 

Tudi druge postavke repu- 
bliškega proračuna za var- 
stvo na tem področju kažejo 
precejšnje izdatke. Za doda- 
tek zaposlenih borcev NOV 
smo v letu 1974 porabili 
13,192.910,90 din, v 1975. letu 
16,586.292,50 din, za leto 1976 
pa je odobreno 15,510.000 di- 
narjev. 

Za republiške priznavalnine 
smo v letu 1974 porabili 
10,500.000 din, v 1975. letu 
10,230.000 din, za leto 1976 
pa je odobreno 18,485.000 din. 
Občinskim skupščinam je re 
publika v letu 1974 dodelila 
9,288.000 din dopolnilnih sred- 
stev za priznavalnine, v letu 
1975 pa 11,496.000 din. Za leto 
1976 je odobrenih 14,700.000 
din za ta namen. 

Za ostale oblike varstva — 
zdravstveno varstvo borcev 
NOV, varstvo borcev za se 
verno mejo in slovenskih voj- 
nih dobrovoljcev ter za žrt- 
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ve fašističnega nasilja — je 
SR Slovenija porabila v 1974. 
letu 19,331.036,50 din, v 1975 
letu 14,070.134,70 din, za leto 
1976 pa je odobreno 17,300.000 
dinarjev. 

Glede porabe sredstev za 
te namene v občinah imamo 
na voljo samo podatke za le- 
to 1974. Občinske skupščine 
so porabile v 1974. letu 
23,314.359 din za priznavalni. 
ne borcem NOV, 2,804.214 di- 

narjev za priznavalnine kme- 
tom borcem NOV, 2,351.557 
din za klimatsko-topliško 
zdravljenje borcev in 1,939.387 
din za šolanje otrok borcev 
NOV. Vse občine v SR Slo- 
veniji so v letu 1974 dale za 
te potrebe skupno 31,054.641 
dinarjev. 

Podrobni podatki o porabi 
za vse te oblike varstva so 
razvidni iz priloženih tabel 
A, B in C. 

X. Ocene in predlogi za izpopolnitev 
in izboljšanje obravnavanega varstva 

Tabela A 

PREGLED IZDATKOV ZA VARSTVO 
BORCEV NOV IN VOJAŠKIH 
INVALIDOV IZ ZVEZNEGA 
PRORAČUNA 

Poraba 
1974 

, Poraba 
 1.975,, 

1. Invalidsko varstvo 
2. Dodatek za borce 

154,039.013 — 
3,668.347 — 

194,491.288,25 
•3,504.218,50 

Skupaj 157,707.360.- 197,995-506,75 

Varstvo vojaških invalidov 
in borcev narodnoosvobodil- 
ne vojne je na zvezni in na 
republiških ravneh posebno 
v zadnjih letih doseglo zado- 
voljivo raven. V SR Slove- 
niji smo z dopolnilnim var 
stvom rešili precej perečih 
materialnih problemov bor 
cev NOV in vojaških invali 
dov, v naslednjem razdobju 
pa bo treba odpraviti vrzeli, 
ki jih še vedno ugotavlja 
mo pri posameznih oblikah 
varstva vojaških invalidov 
in borcev NOV ter pri osta- 
lih kategorijah, za kar,ere je 
pristojen republiški komite. 
Realizacija ustavnih določil 
in sklepov X. kongresa Zve- 
ze komunistov Jugoslavije in 
VII. kongresa Zveze zdru- 
ženj borcev NOV Jugoslavije 
pomeni, da imajo pristojni 
organi na tem področju v 
prihodnje nalogo pospešeno 
proučevati najbolj primerne 
in učinkovite oblike podruž- 
bljanja vseh teh dejavnosti. 

Na področju materialnega 
varstva je v prihodnje pred- 
vsem treba skrbeti za to, da 
se bodo sedanje pravice ozi- 
roma njihova materializacija 
pravilno valorizirale v skla- 
du z gospodarskimi gibanji 
in da jih v nobenem prime- 
ru ni moč omejevati. Na po- 
sameznih področjih varstva 
nas v prihodnje čakajo pred- 
vsem tele naloge: 

— Na področju dodatka za 
zaposlene borce NOV:, 

Upravni organi, pristojni 
za zadeve borcev NOV in vo- 
jaških invalidov, bodo morali 
posvetiti vso pozornost zbira- 
nju podatkov o borcih po 
9. 9. 1943 oz. do 13. 10. 1943, 
ki so še zaposleni in Katerih 
osebni dohodki ne dosegajo 
ravni osnove za borčevski do 
datek. Na podlagi teh podat 
kov naj republika in federa 

cija proučita možnosti aa po- 
delitev borčevskega dodatka 
tem borcem v ustreznem od 
stotku glede na trajanje ude1 

ležbe v NOV. 
— Na področju pokojnin- 

skega varstva borcev NOV: 
Pristojni upravni organi 

za varstvo borcev NOV in 
vojtaških invalidov naj sku- 
paj z republiškim sekretaria- 
tom za delo in skupnostjo, 
pokojninskega in invalidske- 
ga zavarovanja ugotovijo 
stopnjo učinkovitosti pokoj- 
ninskega varstva borcev NOV 
in njegove pomanjkljivosti. 
Proučijo naj najustreznejšo 
obliko vgraditve minulega de 
la borcev v sistem pokojnin 

skega varstva. Raven pokoj- 
nin je treba stalno usklaje- 
vati z življenjskimi stroški 
in z nivojem družbene delov- 
ne storilnosti ter s tem na- 
menom sprejeti učinkovite 
ukrepe. Z nujnimi ukrepi je 
treba izboljšati materialno 
varnost borcev, ki imajo 
varstveno pokojnino. 

Doseči je treba, da bodo 
prejemki vdov vojaških inva 
lidov, ki jih dobivajo na 
podlagi invalidskih prejem 
kov. umrlih upravičencev 
enako obravnavani kot pre- 
jemki vdov upokojencev. 
Odpraviti je treba nelogič 
nost, da sklenitev zakonsku 

zveze odvzame vdovi pravi- 
co do prejemkov po umrlem 
invalidu. Enako • velja za 
vdove vseh kategorij boivev, 
ki ob smrti moža izgube pra- 
vice do prejemkov iz njego 
vega statusa v primeru skle- 
nitve zakonske zveze. 

— Na področju zdravstve- 
nega varstva borcev NOV:. 

Na področju zdravstvenega 
varstva udeležencev NOV je 
treba dokončno rešiti zahte- 
ve borcev in borčevskih or- 
ganiziacij po ustreznem iz- 
boljšanju podaljšanega ali 
nadomestnega bolnišničnega 
zdravljenja v naravnih zdra- 

Tabela D 

PREGLED IZRATKOV ZA VARSTVO BORCEV NOV IN 
VOJAŠKIH INVALIDOV IZ REPUBLIŠKEGA PRORAČUNA 

Vrsta izdatkov Poraba 
1974 

Por&.ba 
1975 

OdoVveno 
1976 

1. Razlike v pokojninah borcev ..NOV in TUZ 97,943.000,00 87,504.268,55 122,500.000 
2. Dodatek zaposlenim borcem NOV 13,192.910,90 16,586.292,50 15,510.000 
3. Zdravstveno varstvo borcev NOV 8,500.000,00 2,410.049,45- 2,000.000 
41 Republiške priznavalnine 10,500.000,00 10,230.000,00 18,485.000 
5. Invalidsko varstvo • 74,270.615',38 126,558.889,41 17-4,755.000 . 
6. Varstvo borcev za severno mejo in 

slovenskih"vojnih dobrovoljcev 2,498.036,50 2 j 732.604,00' 3,100.000 

7. Varstvo žrtev fašističnega nasilja 8,333.000,00 8,927.481,25 12,200.000 
8. Komisije po 195. členu TZPZ 38.865,60 . *38.278,25 50.000 
9- Namenska dopolnilna sredstva občinam 

za priznavalnine borcem NOV 9,288.000,00 11,496.000,00 14,700.000 

10. Namenska dopolnilna sredstva občinam 
za urejanje in vzdrževanje vojaških 
pokopališč in grobov 2,000.000 

SKUPAJ 224,564.428,38 266,483.883,41 365,300.000 
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Tabela C 

PREGLED IZDATKOV ZA VARSTVO 
BORCEV NOV IZ OBČINSKIH 
PRORAČUNOV ZA L. 1974 

oraba 
1974 

2. Priznavalnine borcem NOV 
2* Priznavalnine kmetom borcem NOV 
3. Družbeno denarne pomoči otrokom 

borcev NOV za šolanje 
4. Toplisko klimatsko zdravljenje 

borcev NOV 
5. Zdravstveno zavarovanje in varstvo 

borcev NOV 
6. Pogrebni stroški borcev NOV 
7- Dotacije dispanzerjem za borce 
8« Ureditev grobov padlih borcev 

23,314.359 
2,804.214 

X,939.387 

2,351-557 

275.429 
161.5f-5 
202.000 

6.150 

Skupaj 51;054.641 

na spiošne bolnišnice uredile 
ambulante za borce NOV. 

— Na področju priznaval 
nin in družbenih pomoči za 
udeležencev NOV: 

Na področju priznavalnin 
in družbenih pomoči za ude- 
ležence NOV je treba uresni- 
čiti zasnovo o izboljšanju de- 
litve priznavalnin oziroma 
družbene pomoči. Najti je 
treba najustreznejšo zakon- 
sko oziroma pravno rešitev, 
ki bo izboljšala sedanji si- 
stem podeljevanja priznaval- 
nin v vsej SR. Sloveniji, bo- 
disi za dopolnitve republiške- 
ga zakona o priznavalninah 
bodisi z družbenim dogovo 
rom ali s kombinacijo za- 
kona in družbenega dogovo- 
ra. 

Tej problematiki je treba 
pridružiti reševanje vprašanj 
žensk-udeleženk ITCV in ude- 
ležencev NOV pred 18. letom 

Tabela Č 

PREGLED POMEMBNEJŠIH PRAVIC PO ZAKONIH 
O VOJAŠKIH INVALIDIH ZA L. 1975 

. Osebna Družinska Povečana 
invalidnina invalidnina druž. inval. 

Ortopedski Dodatek za Invalidski :.'i)ružinski 
dodatek . postrežbo in dodatek dodatek 

tujo pomoč 
mesečno: 

I.sk.lOOS« 3715 din 
Il.sk.lOCSž 269.2 din 

XII.sk. 9<$ 2036 din 
IV;sk.. 8<$ 1504 din 
V.sk. 7C9S 1071 din 

VX.sk. 6CS« :664 din, 
VII.sk. 5«S' '449 din 

letno; 

2736 dia 
za enega 
uživalca 
1368 din 
za vsake- 
ga nadaljne- 
ga sbužival- 
ca 

mesečno: 
234, din. 

za.enega 
člana 

mesečno mesečno; 
I.st. 1075 din I-st. 3220 din' 

II.st. 820 din Il.st. 2477 din 
III.st. 528 din'Ill.st.1734 din 
IV.st. " 255 din 

HI.sk. 
I2.sk, 
Z.sk. 

2593 din 
1946 din 
1302 din 

1338 din 
je polni 
ID (enak 
je mejne- ■mu znesku 
najnižjih 
pokojnin- 
skih pre- 
jemkov) 
950,60 
din je 
cenzus 
(70% mej- 
nega znes- 
ka najniž- 
jih pokoj- 
ninskih 
prejemkov 

Znaša 85% 
dodatka za 
postrežbo 
in tujo 
pomoč, ki 
ga je imel 
invalid ob 
smrti' 
2737 din 
druž.dod, 
po invali- 
du I. st. 
2165 druž.- 

dodatek 
po invali- 
du II. st * 
1473 din 
druž.dod. 2716 din 

za samohra- J0, 
riilce in sa du 

stalno -le- 
žeče bolni- 
ka ter sle- 
pe se pove- 
ča ID za 10C$ 

viliščih. Poleg podaljšanega 
ali nadomestnega bolnišnič- 
nega zdravljenja v naravnih 
zdraviliščih, kot ga predpisu- 
je 86. člen zakona o zdrav- 
stvenem varstvu, je treba tu- 
di v zdravstvenih skupnostih 
pospešeno iskati možnosti za 
popolno realizacijo zakonskih 
določil, ki dajejo udeležen 
cem NOV pravico do takš 
nega zdravljenja. 

Republiški komite meni, da 
je treba to vprašanje urejati 
po samoupravni poti z druž 

benimi dogovori in samo- 
upravnimi sporazumi oziroma 
z združevanjem sredstev za 
te namene, v letu 1976 pa 
doseči dodelitev najnujnejših 
sredstev iz republiškega prc 
računa. 
' Zavzemati se je treba za 

dosledno realizacijo 109. čle 
na zakona o zdravstvenem 
varstvu, po katerem mora 
službo zdravstvenega varstva 
imeti vsak zdravstveni dom 
borcev NOV, kakor tudi, du 
bi po 113. členu tega zako 

starosti z dvojno dobo do 
1. julija 1944. 

— Na področju varstva vo- 
jaških invalidov in družin 
padlih borcev: 

Pri varstvu vojaških inva- 
lidov in družin padlih bor 
cev se je treba zavzemati za 
to, da bodo denarni prejemki 
osebnih in družinskih invali- 
dov dosegli v letu 1959 do 
govorjeno razmerje med oseb- 
nimi dohodki zaposlenih de- 
lavcev in denarnimi prejem- 

ki osebnih in družinskih in- 
validov. Vojaškim invalidom 
kmetom, ki so imeli vsa po- 
vojna leta pravico do brez- 
plačnega zdravstvenega var- 
stva, sedaj pa morajo že ne- 
kaj let poleg prispevka za 
starostno zavarovanje plače- 
vati še prispevek za zdrav- 
stveno zavarovanje, je treba 
pravico do brezplačnega 
zdravstvenega varstva vrniti 
in v tej smeri dopolniti zvez- 
ni zakon. 

Skupaj z zveznim komite- 
jem za vprašanja borcev in 
vojaških invalidov bo treba 
proučiti, kako doseči, da bo- 
do imele vojaške invalidnine 
za zamejce, ki se izplačujejo 
v transferu, stalno in realno 
vrednost glede na inflacijska 
in tečajna gibanja. 

— Na stanovanjskem pod- 
ročju udeležencev NOV: 

Spričo 2558 nerešenih sta- 
novanjskih problemov borcev 
NOV si bo Republiški komi- 
te za vprašanja borcev NOV 
in vojaških invalidov priza- 
deval, da bodo samoupravne 
stanovanjske interesne skup- 
nosti nadaljevale s stanovanj- 
sko politiko glede borcev 
NOV začeto leto 1968 in poi- 
skale najboljše načine za re- 
šitev ostalih nerešenih sta- 
novanjskih problemov. Smo- 
trno je treba uporabiti de- 
nar, ki se steka iz anuitet 
posojil iz sredstev realizira- 
nega zakona o prispevku za 
graditev stanovanj za ude- 
ležence NOV iz leta 1968, za 
reševanje nerešenih stano- 
vanjskih problemov borcev 
NOV. Okrepiti je treba sa- 
moupravno nadzorstvo bor- 
cev in njihovih organizacij 
nad uporabo sredstev, ki se 
stekajo iz anuitet posojil za 
stanovanjsko gradnjo borcev 
NOV. Posebno pozornost ie 
treba posvetiti povečanju ka- 
pacitet v upokojenskih do- 
movih tudi za tiste upokoje- 
ne borce, ki želijo živeti v 
takšnih domovih. 
'' — Na področju urejanja 
problemov boi-cev prekomor- 
skih brigad: 

V letu 1976 je treba ures-1 

ničiti predlog izvršnega sve- 
ta, skupščine SR Slovenije, 
skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja Slo- 
venije ter republiškega komi- 
teja za vprašanja borcev NOV 
in vojaških invalidov ter pre- 
ostale nerešene primere gle- 
de priznanja posebne dobe 
teh borcev rešiti 'pc veljav- 
nih predpisih. 

— Na področju vaistva ci- 
vilnih žrtev vojne: 
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Tabela D 

PREGLED POKOJNIN BORCEV NOV PO STANJU 1. 1. 1975 

Starostna Invalidske Družinske Skupaj 
Imetniki "Partizanske spomenice 1941" 

a) število 1067 240 J.47 1454. 
W poprečne pokojnine - din 4284 321? 2725 3951 
c) poprečna pokojninska dota - let 33 24 31 32 
č) poprečna starost oT» upokojitvi ez. smrti-rlet 49 42 50 48 

Španski "borci 
a) število * 37 8 
b) poprečne pokojnine - din 3914 3044 
tc) poprečna pokojninska dota - let 38 26 
č) poprečna starost ob upokojitvi oz. smrti 54 49 

Borci NOV 1941 
a) žtevilo 5H7 
b) poprečne pokojnine - din 2871 
c) poprečna pokojninska doba - let 32 
č) poprečna jstarost ob upokojitvi oz. smrti 53 

8?4 
2537 

24 
46 

22 
2128 

31 
55 

1565 
1848 

27 
52 

67 
3234 

34 
54 

7556 
2620 

30 
52 

Borci NOV 1942 
a) število 
b) poprečne pokojnine - din 
c) poprečna pokojninska dota - let 
č) poprečna starost ob upokojitvi 

oziroma smrti - let 

6724 
2615 

28 

52 

2151 
2406 

23 
46 

2044 
1725 

24 

53 

10919 
2407 

27 
51 

Borci KOV pred 9-.9.1943 
a) število 
b) poprečne pokojnine - din 
s) poprečna "pokojninska doba - let 
č). poprečna starost ob upokojitvi 

oziroma smrti - 'let 

7783 
2554 

29 
53 

3410 
2428 

23 
47 

2207 
1721 

53 

13400 
2385 

29 
51 

Borci HOV pred 15.10.194;$ 
a) število 
b) poprečne pokojnine - din 
c) poprečna pokojninska doba - let 
č) -poprečna starost ob upokojitvi 

oziroma smrti - let 

1391 
2569 

31 

55 

835 
2403 

24 

50 

464 
1708 

25 
53 

2690 
2369 

28 

53 

Borci NOV po' 9.9 »1943 
a) število 
b). ppprečne pokojnine - din 
c).poprečna pokojninska/doba - let 
6) poprečna starost ob upokojitvi 

oziroma smrti - let 

1231 728 
2422- . 2073 

33 25 
52 49 

666 2625 
1570 2109 

24 29 

49 51 

Borci NOV 1944 
a) število 
b) poprečne pokojnine - din 
c) poprečna pokojninska"doba - let 
č) poprečna starost ob upokojitvi 

oziroma smrti -let 

.7010 4909 3933 15852 
2281 1944 1516 1987 

36 "27 27 31 

51 50 55 53 

Borci NOV 1943 
a) * število 
b) poprečne pokojnine din 
c) poprečna pokojninska doba - let 
Č) poprečna starost-ob upokojitvi 

oziroma smrti- let 

1609 887 730 '2226 
2195 1833 1482 1934 

35 27 29 31 

57 52 52 55 

Varstvo civilnih žrtev voj- 
ne je v federaciji in v dru- 
gih republikah ter pokoraji- 
nah v pristojnosti upravnih 
organov za socialno varstvo. 
Zaradi enotne ureditve je 
treba z zveznimi organi ure- 
diti vprašanje prihodnje pri- 
stojnosti za reševanje zadev 
na tem področju. 

Zahtevo civilnih žrtev voj- 
ne po spremembi republiške- 
ga zakona o žrtvah fašistič- 
nega nasilja bo republiški 
komite z gradivom predložil 
v mnenje pristojnim politič- 
nim dejavnikom. 

— Na področju skrbi za 
vojaška pokopališča in gro- 
bove: 

Poglavitna naloga na pod- 
ročju skrbi za vojaška po- 
kopališča in grobove je, da 
bo treba v skladu z ustavo 
čimprej sprejeti nov zakon 
oziroma spremembe in do- 
polnitve dosedanjega, ki se 
bo moral nanašati samo na 
pokopališča in grobove bor- 
cev NOV, ki bo preciziral 
financiranje vzdrževanja In 
urejanja pokopališč m gro- 
bov, natančneje razmejil pri- 
stojnosti in ki bodo precizi- 
ral financiranje vzdrževanja 
in urejanja pokopališč in 
grobov, natančneje razmejil 
pristojnosti in ki bo uzafco- 
nil potrebo podružbljanja 
skrbi za varstvo pokopališč 
in grobov borcev NOV in 
ustanavljanja samoupravnih 
interesnih skupnosti za to 
področje. 

Republiški komite si bo 
prizadeval, da bo skupaj z 
zavodom za spomeniško var- 
stvo SRS čimprej zbral do- 
kumentacijo in realiziral po- 
pis pokopališč, grobišč in 
grobov borcev NOV s pri- 
padajočimi spominskimi ob- 
jekti. 

Skupščine občin bo treba 
še nadalje vzpodbujati, da 
bodo uredile zemljiškoknjiž- 
no stanje pokopališč in gro- 
bov borcev NOV ter pripa- 
dajočih spomenikov. Z izde- 
lavo srednjeročnih programov 
za vzdrževanje in urejanje 
bodo povečale skrb za te ob- 
jekte, pri čemer naj bi izko- 
ristile tudi pravico do sub- 
vencij iz republiškega prora- 
čuna. 

Po pooblastilu delegacije 
vlade SFRJ za postavitev 
spomenikov Jugoslovanom, ki 
so padli ali umrli na ozem- 
lju republike Italije, bo re- 
publiški komite skupaj z re- 
publiškim odborom ZZB NOV 
Slovenije skrbel za ureditev 
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Tabela E 

PREGLED POKOJNIN BORCEV NOV, ODMERJENIH 
OD NAJNIŽJE POKOJNINSKE OSNOVE PO STANJU 1. 1. 1975 

Starostne Invalidska Družinske Skupaj 

. Imetniki "Partizanske spomenice 194-1" 
100 % 

a-) število upravičencev po zvezni osnovi 98 55 24 177 
b) število upravičenčev po republiški osnovi 17-3 87 39. 299 
c) poprečna pokojnina (100 %), 2825 2672 2187 2696 

Španski "borci 
a) število upravičencev po-zvezni osnovi 11 4 15 30 
•b) število upravičencev po republiški osnovi 13 4 l7 34 
c) poprečna pokojnina (160 %) 2815 2696 2125 2433 

Borci MOV 1941 
a) število upravičencev po zvezni osnovi 1580 39/ 589 2566 
b) število upravičencev po- re-publiški osnovi 2201 555 902 3658 
c) poprečna pokojnina (85 %) 2327 2329 1644 2159 

Borci HOV 1942 
a) število upravičencev, po..zvezni osnovi.. £988 
tO število upravičencev po republiški osnovi . 3896 
c) poprečna pokojnina 2301 

Borci HOV pred 9.9.1943 
a) število upravičencev.po zvezni osnovi 3631 
t>) število" upravičencev po republiški osnovi 4796 
c) poprečna pokojnina 2394 , 

1230 
1660 
2328 

1225 
1573 
1639 

5443 
7129 
2161 

2039 
2726 
2344 

1251 
1663 
1629 

6921 
9185 
2188 

Borci KOV do 13.10.1943 
a.) število upravičencev po zvezni osnovi 648 541 £64 
Tj) število upravičencev po republiški osnovi 932 724 382 

. c) poprečna pokojnina 2347 2338 1661 

1453 
2038 
2215 

OSNOVA: zvezna 2477 
republiška 2815 

in vzdrževanje grobov jugo- 
slovanskih borcev v obmej- 
nih predelih Italije in Avstri- 
je. 

V skladu z določbami no- 
vega zveznega zakona o za- 
znamovanju in vzdrževanju 
pokopališč in grobov pripad- 
nikov zavezniških in drugih 
tujih armad v Jugoslaviji bo 
moral republiški komite 
skrbeti za zaznamovanje in 
vzdrževanje teh pokopališč 
in grobov ter zagotoviti po- 
trebna sredstva za realizaci- 
jo teh določil. 

— Na ostalih področjih: 
Med pomembnimi prihod- 

njimi nalogami republiškega 
komiteja bo proučitev po- 
trebnosti urejanja problemov 
nekaterih kategorij borcev 
in med vojno od okupatorja 
prizadetih državljanov. Pred- 
vsem gre za kategorije obča- 
nov, ki so navedene v VI. 
poglavju te analize. S pro- 
blemi teh občanov se do- 
slej nismo podrobno ukvar- 
jali, čeprav bi morala druž- 
bena skupnost zaradi speci- 
fičnosti opredeliti njihov pri- 
spevek in vlogo v revoluciji 
in narodnoosvobodilnem gi- 
banju. Nekatere njihove zah- 
teve, npr. zahteve ukradenih 
otrok in pionirjev Slivniške- 
ga bataljona, lahko v prihod- 
nje uresničimo brez spre- 
membe pravnih predpisov — 
podelitev članstva ZZB NOV, 
zdravljenje v ambulantah 
borcev NOV itd. 

Stališča Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije o problemih socialne 
varnosti borcev NOV in drugih borcev 
ter vojaških invalidov . 

Izvršni svet skupščine socialistične repuolike Slove- 
nije je na svoji 68. seji dne 28. 4. 1975 obravnaval ana- 
lizo o varstvu borcev NOV in drugih borcev, vojaških 
invalidov ter o drugih zadevah iz pristojnosti republi- 
skega komiteja za vprašanja borcev NOV in vojaških 
invalidov. 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije ugotavlja, da so 
o predloženi analizi doslej razpravljali: predsedstvo re- 
publiške konference socialistične zveze delovnega ljud- 
stva Slovenije, svet za socialno in zdravstveno politiko 
pri republiški konferenci SZDL, skupina izvršnega ko- 
miteja predsedstva centralnega komiteja zveze komuni- 
stov Slovenije za reševanje vprašanj borcev in vojaških 
invalidov, komisija za socialno in zdravstvena vprašanja 
borcev NOV republiškega odbora ZZB NOV Slovenije 
in komisija za vojaške invalide istega republiškega od 
bora. Analiza je bila poslana v razpravo tu~'i občinskim 
konferencam SZDL, občinskim odborom ZZB NOV m 
skupščinam občin. 

Vsa navedena republiška politična telesa so v svojin 
razpravah pozitivno ocenila predloženo analizo in izo- 
blikovala stališča, ki naj bodo podlaga za nadaljnje us- 

meritve politike pri reševanju vseh vprašanj, ki sestav- 
ljajo varnost borcev in vojaških invalidov. 

Upoštevajoč stališča predsedstva republiške konfe- 
rence socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, 
njenega sveta za socialno in zdravstveno politiko, sku- 
pine izvršnega komiteja predsedstva CK ZKS m komi- 
sij RO ZZB NOV Slovenije ter upoštsyajoč obseg in po- 
membnost nalog pri nadaljnjem oblikovanju varnosti 
borcev, vojaških invalidov in drugih kategorij občanov, 
ki so pod posebnim družbenim varstvom in katerih pro- 
blematika sodi v pristojnost republiških upravnih orga- 
nov predlaga izvršni svet skupščine socialistične repuD- 
like' Slovenije tale stališča za oblikovanje nadaljnje po- 
litike na tem področju:   . 

1. Sistem varnosti borcev, vojaških invalidov m dru- 
gih kategorij, ki se obravnavajo na tem področju, teme- 
Fji še vedno v precejšnjem obsegu na predustavnih os- 
novah. Uskladiti ga je treba z odnosi m sistemom, ki 
ga uveljavljamo z novo ustavo, učinkovitost varnosti 
borcev pa povečati z vključitvijo reševanja teh vprašanj 
v družbenopolitične skupnosti, samoupravne interesne 
skupnosti, krajevne skupnosti in temeljne organizacije 
združenega dela.    , ... 

2. Varnost borcev in vojaških invalidov ;e v zadnjih 
letih dosegla glede na ekonomsko moč družbe zadovo- 
ljivo raven. Sistem varnosti je treba nenehno dopolnje- 
vati v skladu s krepitvijo materialnega temelja nase 
družbene skupnosti in ga sproti prilagojevati specific- 
nim problemom, ki jih povzroča staranje in zdravstve- 
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no stanje borcev. Sem sodi zlasti usposobitev zdravstve- 
ne službe za borce, oblikovanje socialnih služb za reše- 
vanje te problematike, izpopolnitev varnosti upokojenih 
borcev z varstveno pokojnino, zlasti borcev kmetov. 

3. Družbeni položaj borcev temelji na vrednotenju 
njihovega revolucionarnega dela pred vojno, med NOB 
in pri obnovi in graditvi socialistične samoupravne 
družbe. Učinek takšnega poudarka naj bo prednostno 
reševanje vprašanj vseh oblik varnosti borcev na vseh 
področjih družbenega življenja, katerega naj usmerjajo 
tudi v tem smislu dopolnjeni programi družbenopolitič- 
nih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti, kra- 
jevnih skupnosti in temeljnih organizacij združenega 
dela. 

4. Raven in učinkovitost splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite je močno odvisna od ustrezne 
ravni materialne in socialne varnosti borcev, od ravni 
njihovega družbenega ugleda in aktivnosti in od sploš- 
nega odnosa do njihovih revolucionarnih dejanj in dela. 
Mlada generacija, poglavitni nosilec splošnega ljud- 
skega odpora, mora imeti v splošni varnosti borcev za- 
gotovilo, da bo tudi njihov prispevek v morebitni po- 
trebni obrambi domovine tako spoštovan. 

5. Sistem varnosti borcev in voj aških_ invalidov se 
mora močneje opreti na solidarnostna načela in dobiti 
svoje mesto v ustrezni izpeljavi konkretne solidarnosti 
npr. v združevanju sredstev med občinami in znotraj 
samoupravnih interesnih skupnosti. Na tej podlagi je 
treba doseči hitrejše izenačevanje pogojev vseh oblik 
varnosti vseh borcev na vsem območju republike. 

6. V sistem varnosti borcev je treba vgraditi instru- 
mente, ki bodo bolj kot sedanji zagotavljali tekoče 
usklajevanje njihovih prejemkov s splošnimi družbeno- 
ekonomskimi gibanji. Aktivno udeležbo v narodnoosvo- 
bodilnem boju je treba vrednotiti kot pomemben druž- 
beni prispevek in kot minulo delo borcev z vsemi po- 
sebnostmi in izrednimi okoliščinami. Tako pojmovano 
udeležbo v narodnoosvobodilnem boju je treba uvelja- 
viti v sistemskih rešitvah pri oblikovanju in upošteva- 
nju minulega in tekočega dela z ustreznim nagrajeva- 
njem, ustreznimi rešitvami v pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju in pri uveljavljanju drugih pravic iz 
dela. 

7. V regionalnih programih zdravstvenih skupnosti 
je treba dati prednost zdravstvenim problemom borcev 
NOV, za kar bo treba angažirati več zdravstvenih ka- 
drov in več sredstev. Zavzeti se je treba za dispanzer- 
sko reševanje zdravstvene problematike udeležencev 
NOV. 

Zdravstvene skupnosti se bodo morale zavzemati za 
ponavljajočo rehabilitacijo borcev NOV v zdravstvenih 
ustanovah in v naravnih zdraviliščih. 

8. V skladu s temi stališči in usmeritvijo prihodnje 
varnosti borcev, kot jo opredeljuje gradivo republiške- 
ga komiteja za vprašanja borcev NOV in vojaških inva- 
lidov, je treba v republiki pospešeno nadaljevati reše* 
vanje tehle najpomembnejših vprašanj varnosti borcev 
in vojaških invalidov: 

— pokojninsko-invalidsko varstvo. 
a) odprtje roka, 
b) varstvene pokojnine, x \ . 

— zdravstveno varstvo, 
— priznavalnine in materialna varnost (sprejem med- 
občinskega družbenega dogovora, vključitev v družbeni 
dogovor o splošni porabi), 
— socialna in materialna varnost kmetov borcev, 
— stanovanjska problematika borcev NOV in vojaških 
invalidov, 
— enotna sistemska rešitev urejanja in varovanja voja- 
ških pokopališč in grobov ter spomenikov NOV in re- 
volucije. 

Za zdravstveno varstvo, priznavalnine,, socialno in 
materialno varnost borcev, zlasti kmetov, za reševanje 
stanovanjske problematike borcev NOV in vojaških in- 
validov ter za urejanje vojaških pokopališč, grobov in 
spomenikov NOV in revolucije je treba izpeljati soli- 
darnostno združevanje sredstev med občinami in zno- 
traj samoupravnih interesnih skupnosti, ki naj omogoči 

izenačevanje pogojev socialne in materialne varnosti 
borcev in vojaških invalidov na območju SR Slovenije. 
Izvršni svet skupščine SR Slovenije pa si bo tudi v pri- 
hodnje prizadeval za usklajevanje in izenačevanje teh 
pogojev z drugimi socialističnimi republikami in sociali- 
stičnima avtonomnima pokrajinama tudi na območiu 
SFRJ. 

9. Izvršni svet skupščne SR Slovenije sodi, da je 
predložena analiza, ki vsebuje problematiko socialne 
varnosti borcev NOV in drugih udeležencev revolucije, 
ustrezna podlaga za usklajeno reševanje problemov tega 
področja z,organi in organizacijami v drugih socialistič- 
nih republikah in socialističnih avtonomnih pokrajinah 
in v federaciji. 

Stališča predsedstva RK SZDl Slovenije 
o problemih socialne varnosti borcev NOV 
in drugih borcev ter vojnih invalidov 

Predsedstvo je na svoji seji, dne 24. 3. 1976 razprav- 
ljalo o Analizi o varstvu borcev NOV in drugih borcev, 
vojnih invalidov, ki jo je pripravil Republiški komite za 
vprašanja borcev NOV in vojaških vojnih invalidov. 
Predsedstvo meni, da je iz analize razvidna celovita pro- 
blematika borcev NOV ter drugih borcev ter da pred- 
stavlja dobro osnovo za reševanje aktualnih vprašanj 
družbenoekonomskega in političnega položaja v skladu 
z vlogo borcev NOV in drugih borcev v socialistični sa- 
moupravni družbi. Predsedstvo je poudarilo, da prob- 
lematika, ki je razvidna iz analize, predvsem vprašanja 
družbenega položaja in socialne varnosti borcev NOV 
in drugih borcev terjajo, da se v njeno reševanje vklju- 
čijo vsi naši samoupravni, politični in upravni dejavniki 
in to predvsem zaradi naslednjih razlogov: 

— problematika borcev že dlje časa ni bila v širši 
razpravi; materialni, socialni, zdravstveni in drugi pro- 
blemi borcev pa z razvojem družbenih odnosov in sta- 
ranjem borpev dobivajo nove razsežnosti; 

— celoten sistem varstva borcev temelji in deluje 
še vedno na pretežno predustavnih osnovah. Potrebno 
ga je uskladiti s sistemom in odnosi, ki jih uveljavlja- 
mo z novo ustavo zlasti pa vključiti SIS, KS in TOZD; 

— problematika borcev je bila do sedaj preozko 
družbenopolitično obravnavana in preveč zaprta v krog 
borcev samih ter nekaterih upravnih organov, po svoji 
naravi pa zahteva usklajeno akcijo vseh družbenih de- 
javnikov. 

Predsedstvo RK SZDL Slovenije meni, da je potreb- 
no pri obravnavanju in razreševanju problematike bor- 
cev NOV in drugih udeležencev revolucije upoštevati 
zlasti naslednja izhodišča: 

— varstvo borcev NOV in drugih borcev ter voja- 
ških invalidov je v zadnjih letih doseglo zadovoljivo 
raven s čimer smo razrešili vrsto perečih materialnih 
problemov borcev NOV in drugih udeležencev revolu- 
cije ter jim zagotovili ustrezno socialno varnost. V na- 
slednjem obdobju pa bo treba odpraviti nekatere po- 
manjkljivosti in celovito sistemsko urediti vprašanja in 
probleme, ki postajajo očitnejši s staranjem borcev 
NOV in drugih borcev ter specifičnimi problemi, zlasti 
z zdravstvenimi, ki jih taka objektivna okoliščina pogo- 
juje in ki so posebej pereči med kmeti — borci NOV; 

— doslej smo pri reševanju vprašanj socialne var- 
nosti borcev preveč poudarjali le socialne vidike, pre- 
malo pa tudi družbeni položaj in vlogo Dorcev, ki jo 
opredeljuje njihovo revolucionarno delo katerega orga- 
nizatorji in nosilci so bili v predvojnem, vojnem in po- 
vojnem revolucionarnem dogajanju. Tako opredeljen 
družbeni položaj borcev NOV in drugih borcev ter voj- 
nih invalidov pa zahteva, da se problemi borcev rešu- 
jejo v okviru, obstoječega sistema in politike na posa- 
meznih področjih družbenega življenja kot prednostne 
naloge, ki bi morale biti ustrezno zajete v programih 
družbenoekonomskega razvoja in v programih dela sa- 
moupravnih interesnih skupnosti, krajevnih skupnosti 
ter temeljnih in drugih organizacij združenega dela; 



— v razvejanem družbenopolitičnem življenju so 
borci zelo pomemben dejavnik in aktivni nosilci uve- 
ljavljanja vrednot na katerih je utemeljen razvoj naše 
družbene skupnosti. Borci so aktivno vključeni zlasti v 
delo krajevnih skupnosti, družbenopolitičnin organizacij 
in predvsem v aktivnosti povezane s splošnim ljudskim 
odporom in družbeno samozaščito. Z odnosom do bor 
cev NOV in drugih udeležencev revolucije ter z reševa- 
njem njihovih problemov izpričujemo tudi odnos do pri 
dobitev revolucije in do njene kontinuitete. Pozitiven 
odnos do razreševanja vprašanj, ki so povezana z druž- 
benim položajem in vlogo udeležencev revolucije, vzpod 
budno vpliva tudi na mlade in na njihovo vključevanje 
v splošni ljudski odpor ter v organiziranje družbene 
samozaščite. V tem ravnanju vidi mlada generacija tudi 
zagotovilo za pravilno vrednotenje njihovega prispevka 
in ustrezno reševanje njihovih probiemov v morebitni 
obrambi domovine; 

— nosilci družbenih prizadevanj za ustvarjanje po- 
gojev za učinkovito reševanje družbenoekonomskih in 
socialnih vprašanj borcev ter vojaških inyalidov mora- 
jo biti delovni ljudje v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela, krajevnih skupnostih in občinah; 

— sistem varstva borcev mora zajeti tudi ustrezno 
izpeljavo solidarnosti med občinami in znotraj samoup- 
ravnih interesnih skupnosti, ki naj omogoči izenačeva- 
nje pogojev socialne varnosti borcev na celotnem ob- 
močju republike. V sistem varstva borcev je potrebno 
vgraditi ustrezne instrumente, ki bodo zagotavljali 
usklajevanje s splošnimi družbenoekonomskimi gibanji. 
Pri izpopolnjevanju sistema varstva borcev je potrebno 
aktivno udeležbo v NOB ovrednotiti še bolj kot pomem- 
ben družbeni prispevek in kot minulo delo borca z vse- 
mi posebnostmi (pomen tega prispevka za obstoj in 
razvoj socialistične samoupravne skupnosti, izpolnjeva- 
nje nalog pod najtežjimi pogoji itd.). Tako pojmovano 
udeležbo v NOV pa bi v bodoče morali uveljavljati tudi 
v sistemskih rešitvah, ki jih oblikujemo ob upoštevanju 
minulega in tekočega dela kot npr. v sistemu nagraje- 
vanja, v pokojninsko invalidskem sistemu ter pri uve- 
ljavljanju drugih pravic iz dela; 

— sistem varstva borcev je potrebno stalno dopol- 
njevati v skladu s krepitvijo materialnega temelja naše 
družbene skupnosti; sproti ie treba reševati najaktual- 
nejše splošne in osebne probleme borcev z zavzetim 
delom ustreznih organov. Tekoče je treba spremljati 
probleme borcev ter o njih obveščati javnost in vse 
družbenopolitične organizacije, samoupravne skupnosti 
in druge družbene dejavnike; 

— vprašanja in problemi, ki zadevajo položaj in 
vlogo borcev in njihove življenjske razmere morajo 
biti prisotni v organiziranih prizadevanjih za ustavno 
preobrazbo naše družbene skupnosti. 

Predsedstvo RK SZDL Slovenije sprejema usmeri- 
tev, ki jo za uresničevanje varstva borcev NOV in voj- 
nih invalidov opredeljuje gradivo republiškega komiteja 
za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov, še po- 
sebej pa se v okviru pravic in pristojnosti, ki jih ima 
na tem področju republika, zavzema za hitro in ustrez- 
no reševanje naslednjih najpomembnejših vprašanj var- 
stva borcev NOV in vojnih invalidov: 

— invalidsko pokojninsko varstvo borcev NOV in 
vojnih invalidov, 

— ureditev njihovega zdravstvenega varstva, 
— ureditev problematike priznavalnin, 
— zagotovitev socialne varnosti kmetov — borcev 

in kmetov vojnih invalidov, 
— urejanje stanovanjske problematike borcev NOV 

in vojnih invalidov. 
V okviru najustreznejšega reševanja omenjene pro- 

blematike in splošno veljavnih kriterijev se predsedstvo 
RK SZDL Slovenije zavzema tudi za individualno razre- 
ševanje problemov socialne varnosti borcev NOV m vo- 
jaških invalidov, upoštevajoč socialni in materialni po 
ložaj posameznika. 

Predsedstvo RK SZDL v zvezi z vprašanji varstva 
spomenikov, grobišč in obeležij NOV in socialistične 
revolucije predlaga, da se v upravnih organih izdela 

predlog enotne sistemske ureditve z viri za financiranje 
tega varstva. V enoten sistem varstva spomenikov, gro- 
bišč in obeležij NOV in socialistične revolucije je po- 
trebno vgraditi odgovornost družbenopolitičnih skupno- 
sti in obveznosti strokovnih služb, zlasti spomeniškega 
varstva. V tem sistemu varstva spomenikov, grobišč in 
drugih obeležij NOV in socialistične revolucije so nosi- 
lec trajne skrbi delovni ljudje in občani v KS, v TOZD, 
v SIS, v družbenopolitičnih skupnostih ter v vseh druž- 
benopolitičnih in družbenih organizacijah ter društvih. 

Predsedstvo je ocenilo, da so stališča in analiza ko- 
miteja za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov 
iz katerih je razvidna celovita problematika socialne 
varnosti borcev NOV in drugih udeležencev revolucije 
ustrezna podlaga delegatom socialistične republike Slo- 
venije za usklajevanje in razreševanje teh problemov v 
organih in organizacijah na ravni federacije. 

Predsedstvo RK SZDL Slovenije je na podlagi oce- 
ne, da so problemi socialne varnosti borcev NOV, voj- 
nih invalidov in drugih udeležencev socialistične revo- 
lucije take narave, da zahtevajo usklajeno reševanje v 
vsej Jugoslaviji, sklenilo predlagati Zvezni konferenci 
SZDL Jugoslavije, da o teh problemih razpravlja. 

Predlog zakona o zakonski zvezi in 

družinskih razmerjih (ESA 286) 

i. 

Zakon o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih pomeni 
konkretizacijo ustavnih do- 
ločil, ki opredeljujejo druži- 
no in njeno vlogo v sociali- 
stični samoupravni skupno 
sti, določil, ki zagotavljajo 
družini in otrokom posebno 
družbeno varstvo ter pravna 
razmerja v zakonski zvezi. V 
skladu s tem zakon oprede- 
ljuje družbene interese na 
področju družinskih razmerij, 
določa način njihovega ures- 
ničevanja ter pravice in dolž- 
nosti družbenih služb in or 
ganov glede varstva in po- 
moči družini. 

Spremembe družbeno eko 
nomskih in družbeno politič- 
nih odnosov, ki so bistveno 
vplivale na vlogo in položaj 
delovnega človeka v sociali 
stični samoupravni družbi in 
na humanizacijo odnosov 
med ljudmi, so vplivale tudi 
na položaj družine in spre- 
membo družinskih odnosov. 
Osvoboditev dela in človeka 
v socialistični samounravni 
družbi zagotavlja, da posta 
ia družina skupnost enako 
ora.vnih članov, ki jih pove- 
zujejo odnosi medsebojne 
naklonjenosti, zaupanja, spo- 
štovanja in medsebojne po- 
moči, kar tudi omogoča otro- 
kom zdravo rast in razvoj 

V sistemu socialistične sa- 
moupravne družbe, ki teme- 
lji na delu in iz njega izvi 
raioči pravici delovneea člo 
veka. da določa o vseh druž- 
benih vpraSanjih. o pogojih 
svojega dela in delitvi rezul 
tatov dela, se kot rezultat 

takega položaja delovnega 
človeka v naši družbi in kot 
njegov neposredni interes, 
razvijajo družbene dejavnosti 
za varstvo, vzgojo in uspo- 
sabljanje otrok, ki kot izraz 
družbenega varstva družine 
dopolnjuje in prevzema funk- 
cije družine. S tem delovni 
ljudje tudi na tem področju 
uresničujejo socialno varnost 
na osnovi solidarnosti in 
vzajemnosti. Tako starši ne 
skrbijo za svoje otroke le 
v okviru svoje družine, am- 
pak kot združeni samouprav- 
ljalci zagotavljajo v družbe- 
ni skupnosti pogoje za ra- 
svoj družine in vseh otroik. 

Ustavni družbenoekonom- 
ski položaj človeka v naši 
družbi se odraža tudi v nje- 
govem položaju kot svobod- 
ne osebnosti in s tem na 
humanizacijo odnosov med 
spoloma, kar spreminja tra- 
dicionalno pojmovanje zakon- 
ske zveze ter odnosov med 
možem in ženo. 

Predlog zakona opredelju- 
je zakonsko zvezo kot živ- 
ljenjsko skupnost moškega 
in ženske, ki temelji na nju- 
ni svobodni odločitvi in ki 
oostavlja kot pogoj za pre- 
nehanje te skupnosti samo 
tiste pogoje, ki so nujni v 
interesu varstva družine in 
v interesu humanih, enako- 
pravnih odnosov med mo- 
žem in ženo; predvsem v 
oreprečevaniu možnosti nju- 
nega medsebojnega izkori- 
ščanja. Iz teh razlogov za- 
kon v načelu izenačuje gle- 
de pravnih posledic zakon- 
sko z?ezo z dalj časa traja- 
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jočo življenjsko skupnostjo 
moškega in žensike. 

II. 

Pravna razmerja v zakon- 
ski zvezi in družini so do- 
slej urejali štirje zvezni te- 
meljni zakoni (zakon o za- 
konski zvezi, zakon o raz- 
merjih med starši in otroki, 
zakon o posvojitvi in zakon 
o skrbništvu), ki veljajo le 
malo spremenjeni vse od le- 
ta 1946 oziroma 1947 ter re- 
publiški zakon o rejništvu 
(izdan leta 1946 oziroma 
1947 ter republiški zakon o 
rejništvu (izdan leta 1960), 
zakon o premoženjskih raz- 
merjih med zakonci (1950) 
ter zakon o priznanju veljav- 
nosti zakonskih zvez, skle- 
njenih pred 9. majem 1946, 
ki se jim je po poprejšnjih 
predpisih oporekala veljav- 
nost (1949). Z ustavnimi 
amandmaji iz leta 1971 je 
celotna družinska zakonoda- 
je prešla v pristojnost re- 
publik in pokrajin. Po do- 
ločbah ustavnega zakona za 
izvedbo ustave SR Sloveni- 
je (Ur. 1. S RS, št. 7/74 se do 
izdaje novih zakonov kot re- 
publiški zakoni uporabljajo 
veljavni temeljni zakoni. 

Že pred uveljavitvijo ustav 
nih amandmajev pa so tek- 
le priprave za spremembo 
družinske zakonodaje. Poseb- 
na komisija zvezne skupšči- 
ne je že leta 1969 pripravila 
predlog za izdajo zakonika 
o družini. Pri delu te komi- 
sije in v razpravi o tem 
predlogu so bila izoblikova- 
na nekatera idejno politična 
izhodišča. Novi ustavni polo- 
žaj republik in pokrajin je 
omogočil in zahteval pripra 
vo republiškega zakona. Re- 
publiški sekretariat za zdrav- 
stvo in socialno varstvo je 
leta 1973 pripravil osnutek 
zakona o družinskih razme- 
rjih, ki ga je marca leta 1974 
sprejela skupščina SR Slove- 
nije. Zaradi pomembnosti za- 
kona, ki zadeva interese sle 
hernega občana, je bil osnu- 
tek zakona dalj časa v javni 
razpravi. V razpravi je bil 
osnutek deležen velike po- 
zornosti, zlasti v strokovnih 
krogih. 

Pri pripravi predloga je 
bilo treba upoštevati vsa 
zgoraj navedena idejno poli- 
tična izhodišča. Že pri pri- 
pravi osnutka, kakor tudi 
predloga smo se odločili, da 
se namesto več zakonov, ki 
urejajo pravna razmerja v 
zakonski zvezi in družini, 
pripravi enoten zakon, ki bo 

celovito uredil ta razmerja. 
Tako bodo vsa pravna raz- 
merja v zakonski zvezi in 
družini urejena na podlagi 
enotnih izhodišč. 

V fazi osnutka je zakon 
imel naziv »Zakon o družin- 
skih razmerjih«. Ker pa za- 
kon ne ureja le družinskih, 
ampak tudi druga razmerja, 
saj že v uvodnih določbah 
jasno razmeji družino in za- 
konsko zvezo, je naziv spre- 
menjen v »Zakon o zakon- 
ski zvezi in družinskih raz- 
merjih«. 

III. 

Na podlagi teh izhodišč in 
pravnih temeljev so kot kon- 
kretizacija teh izhodišč po- 
leg že navedenih novih reši- 
tev opredeljene predvsem 
naslednje najpomembnejše 
novosti. 

Zakon uvaja zakonsko Sve- 
tovalnico, kot institucijo, ki 
nudi bodočim zakoncem stro- 
kovne nasvete in pomoč za 
pripravo na skupno življe 
nje. Bodoča zakonca sta pred 
sklenitvijo dolžna obiskati 
zakonsko svetovalnico. Na 
željo zakoncev pa nudi sve- 
tovalnica nasvete in pomoč 
zakoncema tudi pozneje, ka- 
dar jima je to potrebno. 

Zakonca se lahko spo- 
razumno odločita za razvezo 
zakonske zveze, samo na 
podlagi sporazuma zakoncev, 
če sta se sporazumela tudi 
o vseh bistvenih posledicah 
razveze: o vzgoji in varstvu 
nepreskrbljenih otrok, ali 
nepreskrbljenega zakonca, o 
delitvi skupnega premoženja 
in o tem, kateri zakonec bo 
imetnik stanovanjske pravi- 
ce. če pa ne gre za spora- 
zumno razvezo zakonske zve- 
ze, pa sodišče ne ugotavlja 
krivde zakoncev, ampak ugo- 
tavlja, ali gre za takšno 
omajanost, zakonske zveze, da 
zakonska skupnost ni več 
mogoča in odloča o nekate- 
rih posledicah razveze v pri- 
merih, ko je družbena skup- 
nost zainteresirana za njiho- 
vo ureditev, da zavaruje po- 
ložaj oziroma pravice otrok 
in razvezanih zakoncev. Kot 
eno izmed posledic razveze 
zakonske zveze, zakon dolo- 
ča obvezno delitev skupnega 
premoženja zakoncev. Pri 
tem predpostavlja, da je vsak 
zakonec prispeval polovico 
vrednosti k ustvarjanju 
skupnega premoženja, če za- 
konca ne dokažeta drugač 
nega deleža. 

Zakonca sta se dolžna med- 
sebojno preživljati, če eden 

izmed njiju ni sposoben za 
delo in nima sredstev za živ- 
ljenje; zakon uvaja to obvez- 
nost tudi po razvezi, načelo- 
ma ne glede na ,to, zakaj je 
prišlo do razveze. 

V interesu socialne varno, 
sti otrok zakon uvaja obvez- 
no usklajevanje preživnin z 
gibanjem življenjskih stro- 
škov, kar mora po uradni 
dolžnosti opraviti skupnost 
socialnega skrbstva. 

Izhajajoč iz družbenoeko- 
nomskega položaja delovnih 
ljudi, ki si po načelih vza- 
jemnosti, solidarnosti in mi- 
nulega dela v vse večji me- 
ri zagotavljajo razne oblike 

, družbene pomoči in varstva, 
predlog zakona zožuje prav- 
no obveznost preživljanja 
med sorodniki samo na star- 
še in otroke in iz te obvez- 
nosti izključuje druge sorod- 
nike. 

Z institutom popolne po- 
svojitve uvaja ta zakon mož- 
nost, da se tisti otroci, ki 
nimajo staršev, ali katerih 
starši ne izpolnjujejo rodi- 
teljskih pravic in dolžnosti, 

, vključijo v novo družino. S 
tako posvojitvijo je otrok 
popolnoma izenačen z dru- 
gimi otroki, posvojitelji ima- 
jo do njega enake pravice in 
dolžnosti, kot jih imajo star- 
ši do svojih otrok, posvoji- 
tev se ne more razvezati in 
posvojitelji tudi v vseh po- 
sledicah postanejo starši po- 
svojenega otroka. 

Za tiste otroke, ki ne mo- 
rejo živeti pri starših, pa 
smo ohranili in razvili po- 
sebno obliko družinskega 
varstva, rejništva. Z vključit 
vijo te oblike varstva v za- 
kon o zakonski zvezi in dru- 
žinskih razmerjih želimo po- 
udariti ravno družinske ele- 
mente tega varstva, s kate- 
rimi otrokom, ki začasno ne 
morejo živeti pri starših, za- 
gotovimo temeljne pogoje za 
zdravo rast in razvoj, ki bi 
jim jih sicer zagotavljali star- 
ši. 

S posebno obliko družbe- 
nega varstva, s skrbništvom, 
daje družba mladoletnikom, 
za katere ne skrbijo starši, 
pa tudi odraslim osebam, ki 
niso sposobne skrbeti zase, 
za svoje pravice in koristi, 
pravno varstvo, varstvo nji- 
hove osebnosti in možnosti, 
da se usposobijo za samo 
stojno življenje. 

V procesu podružabljanja 
socialnih funkcij in uresniče 
vanja ustave se družbeni in- 
teresi in družbeno varstvo 
na področju družinskih raz- 

merij uresničujejo v različ- 
nih oblikah preko samouprav- 
nih interesnih skupnosti. 
Zaikon pa izrecno opredeljuje 
pristojnosti samoupravne 
skupnosti socialnega skrb- 
stva, da odloča, oziroma da- 
je pomoč pri odpravljanju 
sporov in stisk v družinskih 
razmerjih. 

IV. 

1. UVODNE DOLOČBE 

V osnutku zakona je bil 
uvodni del sestavljen iz dveh 
poglavij: »splošne določbe« 
in »organ za varstvo druži- 
ne«. Predvideno je bilo nam- 
reč, da bi ustanovili posebne 
družbene organe, ki bi se 
imenovali organi za varstvo 
družine; njihovo vlogo bi 
opravljale službe skupnosti 
socialnega varstva. Tak kon- 
cept pa je v nasprotju tako 
z določili ustave, kot z do- 
ločili zakona o socialnem 
skrbstvu; oba dokumenta sta 
bila sprejeta po sprejemu 
osnutka zakona o družinskih 
razmerjih. Ustava SFRJ (30. 
člen) in Ustava SRS (32. 
člen) določata, da se na de- 
lovne skupnosti, ki opravlja- 
jo dela za samoupravne in- 
teresne skupnosti, ne more- 
jo prenašati pravice, poobla^ 
stila in odgovornosti organi- 
zacij, skupnosti in organov, 
za katere delajo. Zakon o 
socialnem skrbstvu (Ur. 1. 
SRS, št. 39/74) je razvelja- 
vil zakon o določitvi skrb- 
stvenega organa, ker so s 
tem zakonom pooblastila 
skrbstvenih organov prenese- 
na na skupnosti socialnega 
skrbstva. S to pravno ure- 
ditvijo je bilo treba uskla- 
diti tudi predlog zakona o 
zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih. Odpadla je tudi 
potreba, da se pooblastila 
skupnosti socialnega skrbstva 
uredijo v posebnem poglav- 
ju, saj so na tem mestu na- 
čeloma opredeljene vloga in 
naloge skupnosti socialnega 
skrbstva, zato določbi, ki go- 
vorita o tem, sodita v po- 
glavje uvodne določbe! 

V osnutku zakona je 4. 
člen urejal družbeni odnos 
do zakonske zveze in izven- 
zakonske skupnosti. V raz- 
pravi je bilo več pripomb 
na sestavo tega člena, zato 
je v predlogu zakona pose- 
bej opredeljen odnos do za- 
konske zveze in posebej od- 
nos do življenjske skupno- 
sti moškega in ženske, ki ni- 
sta sklenila zakonske zveze. 
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Ostale spremembe v tem po- 
glavju predstavljajo le iz- 
boljšavo teksta posameznih 
členov. 

2. ZAKONSKA ZVEZA 

Naslov prvega poglavja, ki 
se je v osnutku glasil »uvod- 
ne določbe«, se je spremenil 
v »splošne določbe«, ker to 
bolj ustreza smislu teksta. 

Osnutek zakona je določal, 
da sta se osebi, ki namera 
vata skleniti zakonsko zve- 
zo, dolžni medsebojno sezna- 
niti z osebnimi lastnostmi in 
zdravstvenim stanjem, da bi 
njuna zakonska zveza lahko 
izpolnjevala svojo družbeno 
vlogo. Že v razpravi ob os- 
nutku pa je bilo poudarjeno, 
da taka določba ne zadošča; 
zakon bi moral obvezovati 
tudi družbeno skupnost, da 
bodočim zakoncem s stro- 
kovnim svetovanjem pomaga 
pri pripravi za skupno življe- 
nje. Tudi ustava SRS v 233. 
členu obvezuje družbeno 
skupnost, da zagotavlja člove- 
ku potrebno izobrazbo ter 
ustrezno socialno varstvo in 
zdravstveno pomoč pri ures- 
ničevanju njegove pravice, 
da svobodno odloča o roj- 
stvih otrok. 

Sklenitev zakonske zveze 
je sicer svobodna odločitev, 
bodočih zakoncev, gotovo pa 
je, da je to tudi tista pri- 
ložnost, ob kateri je stro- 
kovno svetovanje kot pripra- 
va na skladno skupno življe- 
nje, najbolj na mestu. 

Predlog zakona zato dolo- 
ča, da družbena skupnost s 
sistemom izobraževanja, z 
zdravstveno vzgojo, z razvo- 
jem strokovnih služb ter še 
posebej z zakonskimi sveto- 
valnicami omogoča bodočim 
zakoncem, da se vsestransko 
pripravijo na skladno skup- 
no življenje. Te svetovalni- 
ce, naj bi poleg predzakon- 
skega svetovanja dajale stro 
kovne nasvete tudi zakon- 
cem, ki imajo težave v za 
konskem življenju in željijo 
pomoč. Občinske skupnost' 
socialnega skrbstva so zave- 
zane, da v treh letih po 
uveljavitvi zakona ustanovi- 
jo zakonske svetovalnice, 
dokler pa le-te niso ustanov 
ljene, same zagotovijo oprav 
ljanje njihovih nalog v sode 
lovanju z drugimi samouprav- 
nimi interesnimi skupnostmi 
in službami. 

Osnutek zakona je vsebo 
val tudi variantni predlog 
glede omejitve sklepanja za 
konske zveze med sorodniki 
po svaštvu. V razpravi se 

je večina opredelila zoper 
tako prepoved, ki je dejan- 
sko le uzakonitev tradicio- 
nalnih moralnih pojmovanj 
Prevladalo je mnenje, da 
naj se sklepanje zakonske 
zveze omeji le v primerih, 
ko so podlaga za tako omeji- 
tev določena biološka dejst- 
va, nima pa nobenega smi- 
sla, da bi tako prepoved 
vpeljali v primerih, ko take 
podlage ni. Zato je v tisti 
določbi predloga, ki zajema 
vsebino omenjene iz osnut 
ka, črtane določbe, da ta 
omejitev velja tudi za sorod- 
stvena razmerja, ki nastane- 
jo po posvojitvi. 

Ker predlog zakona ne 
predvideva več možnosti ne. 
popolne posvojitve, ki jo je 
osnutek zakona še dopuščal, 
je smiselno črtana tudi ti- 
sta določba osnutka, ki je 
določala omejitev sklenitve 
zakonske zveze v primerih 
nepopolne posvojitve. 

V osnutku je bilo določe- 
no, da pristojno občinsko 
sodišče lahko, če so za to 
upravičeni razlogi, dovoli 
sklenitev zakonske zveze med 
otroci bratov in sester, pol- 
bratov in polsester, ter skle- 
nitev zakonske zveze osebi, 
ki še ni stara 18. let. Dolo- 
čeno je bilo, da mora, pred- 
no odloči, dobiti tudi mne- 
nje organa za varstvo dru- 
žine, v primeru mladoletno- 
sti pa tudi staršev, oziroma 
skrbnika. V razpravi je bilo 
poudarjeno, da je v tem 
primeru treba stvar pred- 
vsem strokovno presoditi; 
zato ni smiseln postopek pri 
sodišču; predlog zakona za- 
to pooblašča občinsko skup 
nost socialnega skrbstva, da 
presoja, oziroma da dovoli 
sklenitev take zakonske zve- 
ze, če so za to dani uteme- 
ljeni razlogi. 

V določbah glede oblike 
sklenitve zakonske zveze gre 
le za izboljšano formulacijo; 
razen določbe tiste določbe 
osnutka, v kateri je bilo re- 
čeno, da pritožba zoper od 
ločbo, s katero organ, ki vo 
di matično knjigo, zavrne 
sklenitev zakonske zveze, če 
ugotovi, da po zakonu ni do- 
voljena, ni vezana na rok. 
Predlog zakona tako pritož- 
bo omejuje z enoletnim ro- 
kom, kar zadostuje. Izpušče- 
na je tudi določba osnutka, 
da se sklenitev zakonske 
zveze vpiše v matično knji- 
go; ta postopek lahko do- 
loči izvršilni predpis. 

Poglavje »Neveljavnost za- 
konske zveze, je skrajšano na 
ta način, da je namesto na- 

števanj, kdaj je zakonska 
zveza neveljavna, določeno, 
da je neveljavna zakonska 
zveza, sklenjena v nasprotju 
z določbami členov, v kate- 
rih so predpisani pogoji za 
sklenitev zakonske zveze. Kot 
razlogi neveljavnosti so . v 
tem poglavju posebej formu- 
lirani le tisti, ki jih ne vse- 
buje poglavje o pogojih za 
sklenitev zakonske zveze. 

Osnutek, zakona je določal, 
da ima pravico tožbe za raz- 
veljavitev zakonske zveze v 
nekaterih primerih tudi jav- 
ni tožilec. To določbo ohra- 
nja tudi predlog zakona, ven- 
dar je možnost vložiti tožbo, 
dana javnemu tožilcu le v 
primerih, ko bi zakonska 
zveza lahko predstavljala 
pretvezo za izkoriščanje člo- 
veka po človeku. 

Poglavje o pravicah in dolž- 
nostih zakoncev poleg for- 
mulacijskih izboljšav vsebu- 
je še novo določilo, da za- 
konca svobodno odločata o 
rojstvih otrok. 

V poglavju »Premoženjska 
razmerja med zakonci« je 
opuščen variantni predlog 
osnutka o razpolaganju s 
skupnim premoženjem, ker ni 
potreben. 

V poglavju »Prenehanje 
zakonske zveze« je osnutek 
zakona razločeval razvezo po 
sporaizumu pri zakoncih, 
ki nimata otrok, ki bi jih 
morala preživljati in sta oba 
preskrbljena in razvezo, pri 
kateri bi se morala zakonca 
o vseh skupnih zadevah spo 
razumeti, v predlogu pa je 
ta razlika odpravljena. 

Predlog se je izognil na 
števanju primerov, zaradi 
katerih lahko vsak zakonec 
zahteva razvezo zakonske 
zveze in prinaša splošno for- 
mulacijo, ki pokriva vse pri 
mere. 

Predlog zakona je bilo po- 
trebno dopolniti tudi z .neka- 
terimi določbami o postop- 
ku pri razvezi, ki jih osnu- 
tek zakona ni vseboval. 

Že osnutek zakona je vse- 
boval posebne določbe o 
spravnem poskusu. Določbe 
so v predlogu ostale iste, 
razen določbe osnutka, s ka 
tero je bilo izrecno določe- 
no, kdaj se spravni poskus 
ne opravi, ki je spremenje- 
na v določbo, da lahko sodi- 
šče, če so za to utemeljeni 
razlogi, razpiše nov narok, 
ali dovoli, da se postopek za 
razvezo nadaljuje brez op- 
ravljenega spravnega posku- 
sa. 

V poglavju »Razmerja star- 
šev do otrok po razvezi za 

konske zveze« je v predlogu 
izrecno poudarjeno, da se 
vnese v sodbo, s katero se 
zakonska zveza razveže, tu- 
di sporazum zakoncev o 
vzgoji, varstvu in preživlja- 
nju skupnih otrok. Ostale 
določbe so smiselno iste. 

V poglavju »Razmerja med 
razvezanima zakoncema po 
razvezi zakonske zveze« je 
opuščena določba, po kate- 
ri zakonec, ki ni prišel na 
spravni poskus, ne more 
zahtevati, da se mu določi 
preživnina v razvezni sodbi, 
lahko pa uveljavlja preživ- 
ninski zahtevek kasneje. V 
razpravi je bilo ocenjeno, 
da ni razloga za tako do- 
ločbo, oziroma, da je treba 
stremeti za tem, da se ob 
razvezi sami dokončno ure- 
dijo tudi vsa razmerja med 
zakoncema. Prav tako je 
črtana določba, po kateri bi 
zakonec, ki je zaradi razve- 
ze zakonske zveze utrpel po- 
sebno škodo, lahko zahteval 
odškodnino. Ocenjeno je bi- 
lo, da se taki primeri lahko 
rešujejo ob delitvi premože- 
nja in preko preživljanja, in 
ni razloga, da se to posebej 
ureja. 

3. RAZMERJA MED STAR- 
ŠI IN OTROCI 

V poglavju o ugotavljanju 
očetovstva in materinstva je 
črtana določba 89. člena, ki 
je urejal očetovstvo otroka, 
rojenega v poznejši zakon- 
ski zvezi matere, vendar pred 
potekom 270 dni po prene- 
hanju njene prejšnje zakon- 
ske zveze. Ker so taki pri- 
meri redki, jih ni potrebno 
posebej urejati, črtana je tu- 
di določba, da priznanje oče- 
tovstva ni mogoče preklica- 
ti, ker taka določba ni po- 
trebna. 

V predlogu zakona so tu- 
di nekoliko drugače kot v 
osnutku določeni roki, ki 
omejujejo pravico do tožbe 
v posameznih primerih ob 
ugotavljanju očetovstva. Ta- 
ko je pravica tistega, ki je 
priznal otroka za svojega, 
pa se mati s tem ne strinja, 
omejena na čas 5 let po otro- 
kovem rojstvu; prav tako je 
omejena pravica otroka do 
tožbe za ugotovitev očetov- 
stva na' 5-letni rok po otro- 
kovi polnoletnosti. 

Enako so spremenjeni ne- 
kateri roki v poglavju o iz- 
podbijanju očetovstva in ma- 
terinstva, tako je pravica 
otroka, da izpodbija očetov- 
stvo, tudi omejena na 5 let 
po polnoletnosti, črtana je 
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določba osnutka, da ni do- 
pustno izpodbijanje očetov- 
stva, če je bil otrok spočet 
z umetno oploditvijo in je 
bilo dano pismeno soglasje 
moža za ta poseg. Bilo je 
mnenje, da kaže glede na 
vsebino in značaj zakonske 
zveze šteti, da obstaja tihi 
sporazum glede spočetja otro 
ka z umetno oploditvijo, 
hkrati pa je treba dati možu 
možnost, da izpodbija očetov- 
stvo, kadar ni dal soglasja 
k taki oploditvi. Spremenje- 
na pa je določba, po kateri 
je tisti, ki misli, da je oče 
otroka, lahko izpodbijal le 
očetovstvo otroka, rojenega 
izven zakonske zveze, med- 
tem ko po tekstu predloga 
velja to za vse otroke. 

V poglavju »Pravice in 
dolžnosti staršev in otrok« 
je črtana določba, ki izrec- 
no opozarja na dolžnosti 
staršev, ki so na delu v tuji- 
ni, do otrok doma, ker se to 
ne more urejati s tem za- 
konom. Izboljšan je tekst o 
pravicah in dolžnostih star- 
šev do otrok. V predlogu 
so izrecno urejene pravice 
staršev, ki ne živijo skupaj 
z otrokom, do osebnih sti- 
kov z njim, kar doslej ni 
bilo izrecno nikjer določeno. 

V poglavju »Izvrševanje 
roditeljske pravice« so vse 
določbe ostale smiselno iste; 
le določba o odvzemu rodi 
teljske pravice je v predlo- 
gu urejena v posebnem po- 
glavju. Edina novost pri tej 
določbi je to, da je izrecno 
določeno, da se roditeljska 
pravica rie more vrniti, če 
je bil otrok posvojen; to je 
potrebno glede na popolno 
posvojitev. 

V poglavju o prenehanju 
roditeljske pravice ni spre- 
memb, pri poglavju ,o po- 
daljšanju roditeljske pravice 
je dodana le določba, da se 
te odločitve zaznamujejo v 
matični knjigi, smiselno isto 
je ostalo tudi poglavje o 
ukrepih ob*cinske skupnosti 
socialnega skrbstva. 

Pri poglavju »Dolžnost pre 
življanja« je črtana določba 
ki izrecno ureja dolžnosti 
otrok, ki so na delu v tuji 
ni, do njihovih staršev do- 
ma. Taka doložba ni potreb 
na, določene podrobnosti pa 
lahko vsebujejo izvršilni 
predpisi. 

V predlogu je dolžnost pre- 
življanja sorodnikov, ki jo 
je vseboval osnutek zakona, 
omejena le na dolžnosti med 
starši in otroci. Ocenjeno je 
bilo, da je treba izhajati iz 
načela, da je osnovni izvor 

materialne stabilnosti obča- 
na in njegovih otrok njego- 
vo delo, rezultati dela in 
družbeno varstvo na osnovi 
minulega dela in zato kaže 
dolžnost preživljanja razvija- 
ti le v razmerju med starši 
in otroci. 

Pomembna novost v tem 
poglavju pa je v primerjavi 
z osnutkom določba, ki da- 
je občinski skupnosti social- 
nega skrbstva pravico, oziro- 
ma dolžnost, da opravlja 
usklajevanje preživnin, ki jih 
dosodi sodišče. Sodišče bo v 
bodoče pošiljalo odločbe o 
višini prispevka za preživ- 
ljanje otrok pristojni občin- 
ski skupnosti socialnega skrb- 
stva, ki bo vsako leto na 
podlagi uradno ugotovljene- 
ga podatka opravila uskladi- 
tev preživnin. Določena je 
tudi obveznost sodišč, da 
pošlje sodišče občinski skup- 
nosti socialnega skrbstva od- 
ločbe o višini prispevka za 
preživljanje otrok tudi za 
vse preživninske zadeve, na- 
stale do uveljavitve tega za- 
kona; odpadle so seveda vse 
določbe, ki se nanašajo na 
izpolnjevanje preživninskih 
obveznosti med sorodniki. 

4. POSVOJITEV 

Največjo spremembo je 
osnutek doživel v IV. delu, 
ki govori o posvojitvi. Med- 
tem, ko je osnutek predvide- 
val dve obliki posvojitve, 
predlog omogoča le popolno 
posvojitev, glede na mnenje, 
da edino taka posvojitev za- 
gotavlja posvojenemu otroku 
popolno čustveno in pravno 
varnost. 

Celoten tekst tega dela je 
zato preurejen v primerja- 
vi z osnutkom; določeni čle 
ni so smiselno združeni, iz- 
bojšane pa so tudi nekatere 
formulacije. V poglavju »Po- 
stopek za posvojitev« so smi- 
selno povzete določbe glede 
pogojev za popolno posvoji 
tev iz osnutka. 

Nova je določba, da mora 
občinska skupnost socialne- 
ga skrbstva pred posvojitvi 
jo dobiti tudi mnenje najož- 
jih sorodnikov otroka, ki 
naj bi bil posvojen, če jih 
ima. 

Poglavje o neveljavnosti 
posvojitve je smiselno prila- 
gojeno popolni posvojitvi. 

Spremenjena je določba 
osnutka, po kateri se neve- 
ljavnost posvojitve uveljav- 
lja s tožbo; to ni smiselno, 
ker se posvojitev sklene z 
odločbo in se na tak način 
tudi razveljavi. 

5. REJNŠITVO 
V osnutku zakona je bi- 

lo v V. delu urejeno skrbni- 
štvo in v VI. rejništvo. 

V predlogu zakona je vrst- 
ni red zamenjan, saj je rej- 
ništvo v naši republiki zelo 
pomembna in zelo razvita 
oblika varstva otrok, kalr je 
Poudarjeno tuđi pri sestavi 
predloga zakona. Poleg ne- 
katerih izboljšav tek«ta in 
bolj smiselne razporeditve 
členov so v tem poglavju 
črtane določbe, ki so defini- 
rale pojme »rejenec«, »rej- 
nik« in »rejniška družina«, 
ker take določbe ne sodijo 
v zakonski tekst. 

fi. SKRBNIŠTVO 
Kar se tiče določb o skrb- 

ništvu je v primerjavi s 
predlogom zboljšano besedilo 
ter so nekateri členi zdru- 

I. 

Predlog tega zakona ureja 
dedovanje, to je razmerja> za 
katera je po 10. točki 321. čle- 
na ustave SR Slovenije pri- 
stojna republika. 

Dedovanje je doslej urejal 
zvezni zakon o dedovanju 
(Uradni list SFRJ, prečiščeno 
besedilo št. 42/65), ki se gle. 
de na določbo 5. točke 18. 
člena ustavnega zakona za iz- 
vedbo ustave SR Slovenije do 
uveljavitve ustreznih republi- 
ških predpisov uporablja kot 
republiški zakon. 

Piredlog zakona dedovanja 
ne ureja bistveno drugače kot 
dosedanji zakon, kajti stališ- 
ča, mnenj in predlogi, ki so 
jih dali sodišča in drugi pra- 
vosodni organi, Pravna fakul- 
teta Univerze v Ljubljani in 
Odvetniška zbornica SR Slo- 
venije, so potrjevala ustrez- 
nost dosedanje uireditve teh 
razmerij in niso nakazovala 
potrebe bistvenejših spre- 
memb. 

Na teh stališčih zasnovani 
osnutek zakona, ki je glede 
na dosedanjo ureditev dedo. 
vanja v skladu z novo usta- 
vo poudaril republiški značaj 
zakona, uveljavil popolno ena- 
kost otrok, rojenih zunaj za- 
konske zveze in popolnih po- 
svojencev z otrokij rojenimi 
v zakonski zvezi, omejil dedo- 
vanje premoženja oseb, ki so 
prejemale socialno ali drugo 
pomoč družbene skupnosti, 
omejil krog zakonitih dedičev 
na 3 dedne rede, uredil pri- 
stojnost za zapuščinsko ob. 
ravnavo po državljanu SR 
Slovenije in glede na doseda- 

ženi v smiselne celote. Iz 
predloga je izpuščena določ- 
ba, ki je v osnutku oprede- 
ljevala pojem »varovanec« in 
je zato nepotrebna, in pa do- 
ločba, da se več varovancem 
lahko postavi isti skrbnik, 
kar je samo po sebi jasno. 

7. KAZENSKE DOLOČBE 

Ta del je v celoti enak. 

8. PREHODNE IN 
KONČNE DOLOČBE 

Prehodne in končne določ- 
be so smiselno prilagojene 
spremembam v tekstu pred- 
loga; izpuščene so določbe, 
ki zavezujejo pristojne re- 
publiške upravne organe, da 
izdajo izvršilne' predpise k 
temu zakonu, ker taka po- 
oblastila niso potrebna. 

njo sodno prakso spremenil 
oziroma poenostavil nekatere 
določbe sedanjega zakona, je 
Skupščin^ SR Slovenije spre- 
jela na zasedanjih vseh treh 
zborov dne 29. 4. 1975, z na- 
ročilom, naj se pni pripravi 
predloga zakona upoštevajo 
predlogi skupščinskih teles. 
Ob tem je Družbenopolitični 
zbor sprejel tudi stališče, da 
je v zakonu treba ustrezno 
uveljaviti določbo četrtega od, 
stavka 243. člena ustave SR 
Slovenije, po kateri zakon lah- 
ko omeji dedovanje premo- 
ženja osebe, ki je uživala so- 
cialno ali drugo pomoč druž- 
bene skupnosti. 

II. 

V predlogu zakona so upo- 
števane vse pripombe skup- 
ščinskih teles in sekretariata 
IS za zakonodajo, terminolo- 
ške, stilistične in 'redakcijske 
narave, razen tega so posame. 
zni členi oz. členi, ki pome. 
nijo vsebinsko oeloto, oprem- 
ljeni z napisi, kar naj bi slu- 
žilo praktičnosti uiporabe za- 
kona. 

Od vsebinskih pripomb so 
upoštevane naslednje: 

1) Omejitev dedovanja pre. 
moženja osebe, ki je uživala 
socialno ali drugo pomoč dru. 
žbene skupnosti. 

Nov institut omejitve dedo- 
vanja po četrtem odstavku 
243. člena ustave SR Sloveni- 
je, je osnutek zakotna uresni- 
čil tako, da se nevrednostni 
razlog hujše kršitve dolžnosti 
preživljanja zapustnika ne. 
more odpustiti in da ga je po- 
trebno upoštevati uradoma. 

Predlog zakona o dedovanju 
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Taka rešitev pa, kot je že po- 
vedano, po stališču Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije ni ustreana. 

Poudariti je treba, da je 
omejitev dedovanja premože- 
nja osebe, ki je uživala soci- 
alno ali drugo pomoč družbe- 
ne skupnosti, povsem nov in 
nepreučen institut, ki ga v do- 
slej izdanih zakonih o dedova- 
nju ni uredila še nobena od 
naših republik, samo AP Voj- 
vodina ga uvaja kot terjatev 
do zapuščine, kar pa po na- 
šem mnenju ni v skladu z in- 
tencijo ustrezne ustavne do- 
ločbe. Po obrazložitvi predlo- 
ga zvezne ustave namreč ne' 
bi bilo v skladu s sooialistič 
nimi družbenoekonomskimi 
načeli, če bi se dovoljevalo 
dedovanje premoženja osebe, 
ki je uživala socialno ali dru- < 
gačno pomoč družbene skup- 
nosti in je nedvomno prizna- 
ti skupnosti, ki je dajala po- 
moč, pravico zahtevati povra- 
čilo te pomoči, zlasti tedaj, 
ko taka oseba umre in zapu 
sti premoženje. Namesto, da 
se skupnosti prizna terjatev 
do zapuščine, se vsekakor mo. 
re dedičem vzeti pravica, da 
bi dedovali vrednost zapušči- 
ne do višine zapustniku dane 
družbene pomoči, če je ta po- 
moč večja od vrednosti pre- 
moženja, ki je ostalo po smr. 
ti vzdrževane osebe, potem 
lahko dedovanje v celoti od- 
pade. 

Ureditev posebne omejitve 
dedovanja premoženja osebe, 
ki je prejemala socialno ali 
drugo pomoč družbene skup- 
nosti v tem predlogu zakona 
sledi navedenemu konceptu, 
ki izhaja tudi iz stališč Koor- 
dinacijskega odbora Republi- 
škega sveta za vprašanja dru- 
žbene ureditve, sprejetih na 
seji dne 13. 1. 1976. Po teh 
stališčih je načeloma treba 
sredstva, ki so bila izplačana 
zapustniku v obliki socialr.c- 
ali druge pomoči, vrniti tiste- 
mu subjektu, ki je to pomoč 
dajal, ta sredstva ugotavlja 
sodišče uradoma in se izlo- 
čijo iz zapuščinske mase, sub- 
jektu pa, ki je zapustniku po- 
moč dajal, kaže dopustiti mo. 
žnost, da se v določenih pri- 
merih in zaradi določenih 
okoliščin povračilu pomoči 
odpove. Za tako načelno ure- 
ditev so se izjavila tudi veči- 
na anketiranih sodišč in se- 
kretariat IS za zakonodajo. 

Predlog zakona opredeljuje 
omejitev dedovanja premože 
nja zapustnika, ki je užival 
socialno ali drugo pomoč dru- 
žbene skupnosti ter način po- 
vračila te pomoči. Pri tem so. 
cialna ali druga pomoč druž- 
bene skupnosti ni podrobne 
opredeljena, ker je opredeli- 

tev te pomoči v vsakem kon- 
kretnem primeru stvar sodi- 
šča. Stališča Republiškega ko. 
mite j a za zdravstveno in so- 
cialno varstvo, naj bi bila 
omejitev zožena samo na po 
moč socialnega skrbstva, ni 
mogoče sprejeti, ker bi bili 
tako posamezni subjekti, ki 
so dajali pomoč, neenako- 
pravno obravnavani in bi se 
s tem ožilo ustavne določbe, 
je pa to stališče nasprotno 
stališču koordinacijskega od- 
bora Republiškega sveta za 
vprašanje družbene ureditve. 

Zapustnikovo premoženje, 
ali njegov del, ki ustreza vre- 
dnosti prejete pomoči, posta- 
ne po predlogu te določbe 
družbena lastnina in je s tem 
izločeno iz zapuščine. Ker pa 
izločenega premoženja glede 
na veljavne predpise ni mo- 
goče v vsakem primeru (če 
gre za stavbna ali kmetijska 
zemljišča itn.) izročiti druž- 
beno pravni osebi, ki je za- 
pustniku dajala pomoč, je do- 
ločeno, da mora družbeno 
pravna oseba, ki ji je to pre- 
moženje v naravi izročeno, 
plačati družbeno pravni ose- 
bi, ki je pomoč dala, vrednost 
te pomoči. S tako ureditvijo 
ima družbeno pravna oseoa, 
ki je pomoč dajala, možnost 
denarnega poplačila dane po 
moči. Od te posebne omejit- 
ve je predvidena naslednja iz. 
jema: dediči naj bi dedovali 
vse zapustnikovo premoženje, 
če se obvežejo v soglasju z 
družbeno pravno osebo, ki je 
dajala zapustniku socialno ali 
drug pomoč, da ji bodo po- 
vrnili vrednost dane pomoči. 
Rok plačila je prepuščen spo- 
razumu strank. 

Ker bi bilo v posameznih 
primerih, kakršni so se že 
doslej pokazali v praksi, ne 
smotrno in neekonomično 
vztrajati na takšni omejitvi 
dedovanja, je v predlogu za- 
kona tudi naslednja določba: 

Družbeno pravna oseba, ki 
je dajala zapustniku socialno 
ali drugo pomoč, se lahko do 
konca zapuščinske obravnave 
odpove pravici do povračila 
te pomoči, če so zapustniko- 
vi dediči njegov zakonec ali 
njegovi otroci, ki so sami po- 
trebni socialne ali druge po- 
moči družbene skupnosti. 

III. 

Stališča in pripombe, ki v 
predlogu zakona niso spreje. 
te, so v glavnem naslednje: 

1) Možnost, da bi se zara- 
di, obširnosti zakona, nekatere 
določbe uredile z izvršilnimi 
oziroma podzakonskimi pred- 
pisi, ni sprejemljiva. Zakon 
je res obširen, to pa zato, ker 
vsebuje materialne določbe in 

določbe o postopku, Postopek 
pa ureja pomembne pravice 
in dolžnosti delovnih ijudi m 
občanov in postopek za delo 
zapuščinskega sodišča. Pravi- 
la tega postopka pa morajo 
biti podrobneje urejena. Ne- 
smotrno bi pa bilo ta pravila 
razvrščati po različnih pred- 
pisih, predvsem glede na tež- 
nje po kodifikaciji predpisov, 
ki urejajo posamezna področ 
ja in zaradi potreb prakse. 

2) Stališče, naj bi se v 176. 
členu uredila pristojnost za 
zapuščinsko obravnavo za dr- 
žavljana SR Slovenije tudi 
glede premičnega premoženja, 
ni sprejeto, ker 176. člen ure- 
ja samo izključno pristojnost 
in pristojnost, ki jo drugi od- 
klanjajo, razen tega pa taka 
dopolnitev v tem členu ni po- 
trebna, ker to pristojnost ure- 
ja določba 177. člena in bi bi- 
la predlagana opredelitev dva- 
krat podana v različnih čle- 
nih. 

3) Predlog, naj bi se gleds 
sodišč uporabljalo iste izra- 
ze, kot v predvidenem zakonu 
o sodiščih, ni sprejemljiv. Za- 
radi tega je kot sodišče, pri- 
stojno za zapuščinsko obrav- 
navo, določeno stvarno pri- 
stojno redno sodišče in na 
enak način je določeno kra. 
jevno pristojno sodišče. Ker 
v drugem zakonu ni določe- 
no stvarno pristojno sodišče, 
je med prehodnimi določba- 
mi tudi določba, da je do uve- 
ljavitve zakona o rednih sodi 
ščih za zapuščinske zadeve 
stvarno pristojno občinsko 
sodišče. 

4) Določba: »Izjava posled- 
nje volje, napravljena pred 
uveljavitvijo tega zakona, v 
obliki, ki je bila tedaj dovo- 
ljena, velja, kolikor ni v na- 
sprotju z določbami tega z,a 
kona« je umestna. Glede ob- 
like izjave poslednje volje 
predlog zakona namreč ne 
določa nič drugače, kot dose- 
danji zakon. Po dosedanjem 
zakonu so izjave poslednje vo- 
lje, napravljene pred 11. juli- 
jem 1955, v obliki, ki je bila 
tedaj dovoljena, veljavne sa- 
mo do 11. julija 1957. Zato ne 
bi bilo primerno znova po- 
daljševati njihovo veljavnost, 
če že 20 let niso več veljavne. 

I. 

Zbor združenega dela in 
zbor občin skupščine SR Slo- 

IV. 

Nove določbe oziroma dru- 
gačna ureditev dedovanja v 
predlogu zakona v primerja- 
vi z osnutkom zakona so v 
zvezi z novo družinsko zako- 
nodajo. 

1). Osnutek zakona ni ure- 
jal dedovanje moškega in 
ženske, ki živita dalj časa v 
življenjski skupnosti. Ker pa 
predlog zakona o zakonski 
zvezi in družinskih razmerjih 
določa v 12. členu, da ima 
dalj časa trajajoča življenj, 
ska skupnost moškega in 
ženske, ki nista sklenila za- 
konske zveze, zanju enake 
pravne posledice, kot da bi 
sklenila zakonsko zvezo, če 
zakon ne določa drugače, je 
v zakonu o dedovanju treba 
urediti tudi dedne pravice ta- 
kih oseb. 

Predlog zakona sprejema 
navedeno načelo, izhajajoč z 
vidika zaščite družine in mo- 
škega in žensko, ki dalj časa 
živita v življenjski skupnosti, 
izenačuje glede dedovanja z 
zakonci, vendar z omejitvijo, 
da nii razlogov, iz katerih bi 
bila zakonska zveza med nji- 
ma neveljavna. 

2.) Ker prej navedeni za. 
konski predlog ne pozna več 
nepopolne posvojitve, temveč 
samo popolno posvojitev, je 
bilo treba tudi ustrezne do- 
ločbe predloga zakona o de- 
dovanju prilagoditi novi dru- 
žinski zakonodaji. Zato so 
odpadle vse določbe o nepo- 
polnih posvojencih in so osta. 
le samo določbe, ki urejajo 
dedovanje popolnih posvojen- 
cev, ki so glede dedovanja 
izenačeni z otroki, rojenimi 
v zakonski zvezi. 

3). V skladu z zakonom o 
socialnem skrbstvu, ki dolo- 
ča, da se javna pooblastila, 
ki jih predpisi nalagajo ob- 
činskim upravnim organom, 
pristojnim za socialnho var- 
stvo, prenesejo na skupnosti 
socialnega skrbstva in glede 
na ustrezne določbe družin, 
ske zakonodaje, je v predlo- 
gu tega zakona izraz skrb- 
stveni organ v ustreznih do- 
ločbah nadomeščen z izra- 
zom »občinska skupnost so. 
cialnega skrbstva«. 

Ta zakon za SR Slovenijo 
ne prinaša nobenih novih fi- 
nančnih obveznosti. 

venije sta na svoji 25. seji 
dne 21. jan. 1976 sprejela os- 
nutek zakona o varstvu pred 
hrupom v naravnem in bi- 

Predlog zakona o varstvu pred hrupom 

v naravnem in bivalnem okolju 
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valnem okolju in naročila iz- 
vršnemu svetu skupščine SK 
Slovenije, da pripravi pred- 
log zakona, pri tem pa upo- 
števa predloge in pripombe, 
dane v poročilih skupščin- 
skih teles in predloge, ki so 
bili dani k osnutku na 25. 
seji obeh zborov. Na tej pod- 
lagi je predlagatelj pripra- 
vil predlog zakona o varst- 
vu pred hrupom v naravnem 
in bivalnem okolju in v 
njem določil našim možno- 
stim in razmeram ustrezno 
varstvo pred hrupom. 

II. 

Škodljivi pojavi v našem 
okolju, med katere prav go- 
tovo šteje tudi hrup, že na- 
čenjajo zdravje sodobnega 
človeka. Stalna obremenitev 
človeka s hrupom povzroča 
v njegovem organizmu kljub 
prilagodljivosti spremembe in 
napetosti, ki znižujejo člo- 
vekovo storilnost, pozornost 
in odmevnost na dogajanje, 
povečujejo možnost nesreč 
pri delu in tudi povzročajo 
določene psihične motnje. 

Hrup nastaja z uporabo 
najrazličnejših sredstev in se 
prostorsko širi. Da bi pre- 
prečili ali vsaj omejili škod- 
ljive učinke hrupa, ta za 
kon zavezuje vse delovne lju- 
di in občane, organizacije 
združenega dela, družbeno- 
politične skupnosti, krajevne 
skupnosti in druge samoup- 
ravne organizacije in skupno- 
sti ter Socialistično repub- 
liko Slovenijo, da zagotovi- 
jo varstvo pred hrupom v 
okolju in skrbijo za odprav- 
ljanje posledic pretiranega 
hrupa na ogroženih. območ- 
jih. 

Zakon v uvodnih členih do- 
loča, kaj se šteje za hrup 
ter opredeli naravno in bi- 
valno okolje; varstvo pred 
hrupom, ki nastaja v delov- 
nem okolju, pa je urejeno 
z zakonom o varstvu pri de 
lu in s pravilniki na podla 
gi tega zakona. 

V poglavjih o varstvi 
pred hrupom so podrobneje 
opisani ukrepi, s katerimi 
SR Slovenija, občine, orga- 
nizacije združenega dela in 
drugi dejavniki zagotavljajo 
varstvo na svojem območju. 
Občani ne smejo drugih mo- 
titi s hrupom. Občine, inve- 
stitorji, projektantske organi- 
zacije in drugi odločujoči de- 
javniki morajo pri izdelavi 
prostorskih, urbanističnih in 
zazidalnih načrtov, pri na- 
črtovanju prometnih poti, pri 
projektiranju stanovanjskih 

zgradb in razmestitvi prosto- 
rov zagotoviti, da hrup v po- 
sameznih območjih človeko- 
vega okolja ne bo večji od 
dopustnega hrupa. S poseb- 
nim odlokom bodo določe- 
ne za posamezna območja na 
ravnega in bivalnega okolja 
ter za bivalne prostore še 
dopustne stopnje hrupa, ki 
ga sicer ni mogoče povsem 
preprečiti ali odpraviti. 

Ta zakon zavezuje delovne 
organizacije v gospodarskih 
in drugih dejavnostih, še po- 
sebej pa pri uporabi grad 
benih strojev in motornih 
vozil ali zvočnih naprav — 
glasbil, radijskih in televi- 
zijskih sprejemnikov, da. ore 
prečijo motnje drugih dejav- 
nikov s hrupom. Upiavljalci 
sredstev, ki povzročajo hrup 
so dolžni preprečiti motnje 
s hrupom in odpravljati po 
sledice zaradi hrupa oziro 
ma zavarovati pred neizbež- 
nim hrupom ogrožena ob- 
močja. Predvidene so tudi 
časovne omejitve dejavnosti, 
ki motijo s hrupom mir v 
naseljih. SR Slovenija, ob 
činske skupščine in skupšči- 
na mesta lahko določijo ob- 
močja, v katerih uvedejo po- 
sebne varnostne ukrepe, ka 
kor so prometni režimi v bli- 
žini šol, bolnišnic ali prepo- 
ved določene dejavnosti. 

Zakon izhaja iz dolžnosti 
organizacij združenega dela 
in občanov, da sami zagotav- 
ljajo sredstva za odpravlja- 
nje oziroma preprečevanje ti- 
stega hrupa, ki ga sami po- 
vzročajo. 

Na posebno ogroženih ob- 
močjih lahko delovni ljudje 
in občani, organizacije zdru- 
ženega dela, družbenopolitič- 
ne skupnosti in drugi priza 
deti dejavniki samoiniciativ- 
no in prostovoljno združuje- 
jo prizadevanja in tudi sred- 
stva zaradi varstva pred hru- 
pom in izvajanja ustreznih 
ukrepov. 

Za smotrno varstvo pred 
hrupom in učinkovito izva 
ianje zakona bo potrebno 
uveljaviti nekatere tehnične 
normativne predpise, pravil 
nike in druge pravne akte o 
omejevanju hrupa. Predvsem 
je potrebno omejevati hrup 
že pri samem nastajanju in 
širjenju. Zato bo potrebno 
z obveznimi standardi (JUS) 
omejiti glasnost delujočih 
strojev, vozil, aparatov in na 
prav. Takšni predpisi bimo 
rali biti zvezni, kar velja tu- 
di glede predpisov o omejit 
vi hrupnosti vozil v cestnem 
prometu (ti so že sprejeti), 
o hrupu v letalskem prome- 

tu In v pristaniščih. 
Temeljni odlok v repub- 

liški pristojnosti bo omeje- 
val širjenje (emisij) hrupa 
od vira v širše območje 
okolja. Določal bo najvišje 
dovoljen hrup za posamezna 
območja naravnega in bival- 
nega okolja ter za bivalne 
prostore. Določbe tega odlo- 
ka bodo omogočile prostor- 
sko in urbanistično načrto- 
vanje; občinske skupščine bo- 
do lahko določile cone za 
stanovanjsko in industrijsko 
gradnjo ter razmestitev glav- 
nih prometnic tako, da do 
voljene ravni hrupa ne bo 
do prekoračene. 

Zakon omogoča občinam, 
da urejajo varstvo pred hru- 
pom s svojimi predpisi Ta- 
ko lahko zmanjšujejo hrup 
z omejevanjem prometa mo- 
tornih vozil in glasnosti zvoč- 
nih naprav (glasbil, radij 
skih aparatov). 

Da bodo ukrepi varstva 
pred hrupom kar se da smo- 
trni, je potrebno opravljati 
meritve hrupa; to bodo 
opravljale ustrezno usposob- 
ljene organizacije, ki bodo 
po zakonu za to pooblaščene 

Za nadzor izvajanja tega 
zakona in ustreznih predpi- 
sov bodo pristojni republi- 
ški in občinski upravni orga- 
ni, inšpekcijske službe ter 
organi javne varnosti. 

Predlog zakona predvideva 
tudi kazenske sankcije za or- 
ganizacije združenega dela, 
druge pravne osebe in po- 
sameznike. 

Predlagatelj zakona je upo 
števal, da ho potrebno za iz- 
vajanje nekaterih določb te- 
ga zakona predhodno obdob- 
je. Predvidel je dobo, v ka- 
teri bodo morali odgovorni 
upravi, ialci ali uporabnik? 
hrupnih sredstev pripraviti 
sanacijske programe. 

III. 

V obrazložitvi predloga za- 
kona predlagatelj zagotavlja, 
da je upošteval vse ustrezne 
predloge iz razprave o os- 
nutku zakona. Glede drugih 
pripomb in predlogov pa po- 
jasnjuje: 

— Ni namen tega zakona, 
da posega v sfere varstva 
pri delu na delovnem mestu. 
Da ne bi bilo dvomov, smo 
v predlogu natančneje opre 
delili okolje, ki ga varuje ta 
zakon. 

Hrup na nekaterih delov 
nih mestih je precej moč 
nejši od hrupa v ostalem 
okolju, kjer živi človek. Te 
mu se ne moremo izogniti iz 

razloga, da se v večini pri 
merov ne da »tiše« delati 
čeprav se tudi delovni po- 
goji glede hrupa z razvojem 
tehnologije stalno izboljšuje- 
jo. Zato so ravni hrupa, ki 
jih dovoljuje za delovna me- 
sta ustrezni pravilnik (Urad- 
ni list SFRJ, št. 29/71), pre- 
cej višje od onih za ostalo 
okolje. Ta pravilnik predpi- 
suje tudi tehnične varnost- 
ne ukrepe, sredstva za oseb- 
no zaščito in zdravstvene uk- 
repe, za katere mora biti 
poskrbljeno v delovnem oko- 
lju. Zato je razumljivo, da 
merila in kriteriji varstva 
pred hrupom na delovnih 
mestih ne morejo biti enaki 
kot v ostalem okolju, ki je 
namenjeno počitku, proste- 
mu času, učenju ipd. 

— Določitev mejnih vredi 
nosti hrupa (normativi) ne 
sodijo v zakon, ampak v od- 
loke, predpise in druge akte 
na podlagi zakona. 

— Na podlagi tega zakona 
bo mogoče izdajati ustrezne 
predpise o maksimalno do- 
voljteni hrupnosti strojev, 
aparatov, naprav in priprav, 
vendar menimo, da bodo mo- 
rali biti taki predpisi zara- 
di skupnega jugoslovanske 
ga tržišča v zvezni pristoj- 
nosti (.JUS). 

— Za gradnjo stanovanj- 
skih in drugih objektov ve- 
lja pravilnik o gradnji sta- 
novanjskih in drugih grad- 
benih objektov, ki predpisu- 
je maksimalne zvočne izola- 
cijske vrednosti za posamez- 
ne gradbene elemente, n. pr. 
^a stene, strope, vrata. 

Po tem zakonu bo izvršni 
svet skupščine SR Slovenije 
obvezan, da v šestih mese- 
cih po uveljavitvi zakona iz- 
da pravilnik (odlok) o ma- 
ksimalno dovoljenih ravneh 
hrupa v naravnem in bival- 
nem okolju, po katerem se 
bodo morali ravnati prostor- 
ski načrtovalci in urbanisti 
ter investitorji, projektanti 
in izvajalci stanovanjskih ih 
irugih zeradb. 

— Predlagatelj zakona ima 
pripravljen osnutek pravilni- 
ka, ki ga mora izvršni svet 
predložiti skupščini SR Slo- 
venije v šestih mesecih po 
uveljavitvi zakona. V tem pra- 
'ilniku bodo določene ravni 
hrupa v raznih kategorijah 
človekovega okolja, razen de- 
'cvvnega okolja, t j. okolja na 
ielovnem mestu z lastnim vi. 
•im hriroa. 

Ta pravilnik bodo morali 
upoštevati pri svojem delu 
prostorski načrtovalci, urba- 
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nistl, projektanti in investi- 
torji. 

Glede ostalih predpisov se 
bomo morali dogovoriti, ka 
teri predpisi bodo sprejeti 
v republiški pristojnosti, ka- 
teri na ravni zveze in o 
čem bodo lahko odločale ob- 
činske skupščine. 

Zaradi skupnega jugoslo- 
vanskega tržišča bodo mora 
li biti npr. zvezni sledeči 
predpisi: predpis o maksi- 
malno dovoljeni hrupnosti 
nekaterih strojev, aparatov 
in naprav, dalje predpis o 
dovoljeni hrupnosti vozil cest- 
nega prometa (že. velja) jn 
predpisi o hrupnosti letal- 
skega prometa ter še drugi 
predpisi, če se bo pokazala 
potreba. 

Nekateri predpisi bodo v 
pristojnosti občinskih skup- 
ščin, kot npr. za.pora za pro- 
met po določenih ulicah za 
stalno ali ob določenih urah, 
prepoved vožnje z mopedi 
po poteh zelenic med bloki 
in podobno. 

— Izvršni svet skupščine 
SR Slovenije bo izdal odlok 
(pravilnik) za maksimalno 
dovoljene ravni hrupa za raz- 
lična območja človekovega 
okolja (industrijsko območje, 
stanovanjsko območje, razni 
bivalni prostori). Ta odlok 
bo podlaga za prostorske in 
urbanistične načrtovalce in 
tudi za projektante raznih 
hrupnih objektov, strojev, na- 
prav itd. Ne moremo pa s 
tem zakonom zavezati občin- 
skih skupščin, da določijo 
na svojem teritoriju meje 
con raznih dejavnosti, ker 
so tu merodajni še drugi de- 
javniki okolja in ne samo 
hrup. Smotrno bi bilo, da 

Po osnutku zakona o pre- 
nehanju veljavnosti zakona o 
komunalnih taksah naj bi 
3 1. 1. 1976 prenehal veljati za- 
kon o komunalnih taksah. Z 
uresničevanjem nove ustave 
se tudi na področjih, ki ne- 
posredno ali posredno zade- 
vajo sedanje komunalne tak- 
se, vzpostavljajo na samo- 
upravnih osnovah oblikovane 
asociacije in ukinja ali bi- 
stveno zmanjšuje nepo 
sredna vloga družbenopolitič 
nih skupnosti. Sprejeti zakon 
o komunalnih dejavnostih 
posebnega družbenega pome- 
na ureja med drugim način 

bi le take obveze postavlje- 
ne z zakonom o prostor- 
skem in urbanističnem pla- 
niranju. 

— Predlog, da se osnutek 
pravilnika za dovoljeni hrup 
v naravnem in bivalnem oko- 
lju sprejme istočasno s pred 
logom zakona, ne more biti 
uresničen iz proceduralnih 
razlogov. Bomo pa z zako- 
nom postavili obvezo, da se 
sprejme v šestih mesecih po 
uveljavitvi zakona, ker s stra- 
ni predlagatelja ni ovir, saj 
je osnutek že pripravljen. 

Glede obvezne geografske 
razmejitve na območju ob- 
čin za industrijsko dejavnost, 
stanovanje, rekreacijo ipd. 
menimo, da tega ne more- 
mo urejati s tem zakonom, 
pač pa z zakonom o pro- 
storskem in urbanističnem 
planiranju, ki bo moral upo- 
števati določbe tega zakona 
in tudi določbe drugih za 
konov glede varstva okolja. 

— Občinske skupščine bo- 
do morale pri svojem pro- 
storskem in urbanističnem 
načrtovanju upoštevati do- 
ločbe tega zakona in odlok 
(pravilnik) izvršnega sveta o 
maksimalno dovoljenih rav- 
neh hrupa na industrijskem 
območju, stanovanjskem ob- 
močju, območju šol, bolniš- 
nic ipd. 

Mimo tega pa daje ta za- 
kon občinam možnost, da še 
posebej zavarujejo npr. ob- 
močje šol, bolnišnic s tem, 
da za vselej ali ob določe- 
nem času prepovedo promet 
z motornimi vozili po dolo- 
čenih ulicah, časovno ome- 
jujejo zvonenje v bližini šol 
in podobno. 

zadovoljevanja potreb obča- 
nov na področju komunalnih 
dejavnosti in pooblašča ob- 
činske skupščine, da s svo- 
jimi odloki lahko predpiše- 
jo obvezno uporabo in ob- 
vezno plačilo posameznih 
komunalnih storitev in pro- 
izvodov ter obvezni prispe- 
vek uporabnikov komunalnih 
storitev za izgradnjo komu- 
nalnih naprav ali za finan- 
ciranje komunalnih dejavno- 
sti. Glede na to menimo, da 
ni več razlogov za nadaljnji 
obstoj komunalnih taks, ka- 
dar gre za uporabo predme- 
tov in storitev, ki jih zago- 

tavljajo ali drugače organizi- 
rajo organizacije združenega 
dela komunalnih dejavnosti 
oziroma interesnih skupnosti 
s tega področja. Uporabnik 
naj bi za take storitve ozi- 
roma uporabo plačeval na- 
domestilo, pristojbine in po- 
dobno. 

Po veljavnih zakonskih do- 
ločbah lahko uvedejo občin- 
ske skupščine komunalne 
takse: 

1. za glasbene avtomate v 
javnih lokalih; 

2. za uporabo javnega ploč- 
nika pred poslovnim prosto- 
rom; 

3. za Igralna sredstva v 
javnih lokalih (igralni avto- 
mati, biljard, igralne karte 
in podobno); 

4. za začasno prebivanje v 
turističnih krajih (turistična 
taksa); 

5. za reklamne napise, ob- 
jave, oglase, ki so postavlje- 
ni, pritrjeni ali drugače ozna- 
čeni na javnih mestih; 

6. za sporočila, objave in 
razglase po lokalnih označe- 
valnih postajah, z javnim 
sklicanjem in , podobnimi 
sredstvi; 

7. za vitrine, v katerih se 
razstavlja blago zunaj po- 
slovne stavbe; 

8. za uporabo prostora za 
parkiranje avtomobilov in 
njihovih priklopnikov na me- 
stih, za katere to določi ob- 
činska skupščina in na ka- 
terih organizira čuvanje vo- 
zil; 

9. za uporabo javnega pro- 
stora za parkiranje, šotore- 
nje in druge začasne name- 
ne; 

10. za uporabo trgov in 
drugih prostorov, razen ploč- 
nikov, za razstavljanje pred- 
metov, prirejanje razstav in 
drugih zabavnih prireditev 
za gospodarske namene. 

Iz veljavnih občinskih od- 
lokov o komunalnih taksah 
je razvidno, da je največ 
občin uvedlo turistično tak- 
so, druge vrste taks pa je 
uvedlo le man;«'; š'"vi'!o ob- 
čin. 

Varianta 

Predlogu za izdajo zakona 
o prenehanju veljavnosti za- 
kona o komunalnih taksah, 
z osnutkom zakona je pred- 
lagatelj priložil kot variant- 
ni predlog še predlog za iz- 
dajo zakona o turistični tak- 
si. K tej varianti predlaga 
tel j navaja: 

V dosedanjih razpravah o 
ukinitvi komunalnih taks so 

bili izneseni tudi predlogi, 
naj bi se od dosedanjih ko- 
munalnih taks ohranilo le 
takso za začasno prebivanje 
v turističnih krajih (turistič- 
na taksa). Med razlogi za 
ohranitev turistične takse se 
je navajalo predvsem: 

1. da ima večina evropskih 
držav uvedeno turistično tak- 
so in jo zato turisti tudi brez 
ugovarjanja plačujejo; 

2. tudi vse druge republike 
v Jugoslaviji imajo že turi- 
stično takso in bi bila Slo- 
venija edina republika, ki je 
ne bi pobirala, kar ogroža 
enotnost sistema; 

3. iz naslova turistične tak- 
se je bilo v SR Sloveniji po- 
brano okoli 10 milijonov di- 
narjev in bi ukinitev pred- 
stavljala v posameznih ob- 
činah pomemben izpad pro- 
računskih dohodkov (večji 
del turistične takse je odpa- 
del na Ljubljano in nekaj 
turistično pomembnih ob- 
čin). 

Ne glede na navedene po- 
misleke pa predlagatelj me- 
ni, da pobiranje turističnih 
taks kot proračunskega do- 
hodka ni več ustrezno, in to 
iz naslednjih razlogov: 

1. Kot že navedeno, se po 
zakonu o komunalnih dejav- 
nostih posebnega družbene- 
ga pomena (Uradni list SRS, 
št. 24/75) ustanovijo komu- 
nalne skupnosti, v katerih 
dolžnost spada celotno ko- 
munalno urejanje kraja, kar 
pomeni istočasno tudi skrb 
za primerno komunalno ure- 
janje turističnega kraja. Tu- 
di sedaj se je del turistič- 
ne takse uporabljal za te na- 
mene. 

2. Letos bodo ustanovljene 
poslovne skupnosti turistič- 
nega gospodarstva, ki imajo 
v svojem predmetu poslova- 
nja tudi skupno turistično 
propagando in informativno 
dejavnost. Za te namene bo- 
do izločale lastna sredstva 
in z njimi upravljale, kar 
pomeni kvalitetni premik na- 
pram dosedanji ureditvi, ko 
je bila propaganda tu- 
rističnega gospodarstva lo- 
čena od tako imenovane 
splošne turistične propagan- 
de, ki je bila financirana iz 
turistične takse. 

3. Del turistične takse je 
bil doslej uporabljen tudi za 
kritje stroškov rednega .po- 
slovanja turističnih društev 
in zvez. Te organizacije naj 
bi podobno kot druge tovrst- 
ne organizacije krile stroške 
redne dejavnosti iz članari- 
ne, posebne naloge pa lah- 

Predlog za izdajo zakona o prenehanju 

veljavnosti zakona o komunalnih 
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ko dobijo plačane od na- 
ročnikov oziroma inteiesen- 
tov. 

4. Spremenjeni pogoji zbi- 
ranja sredstev bi lahko ime 
li vpliv na oblikovanje cen 
penzionskih storitev in s 
tem na tržno konkurenčnost 
turističnega gospodarstva. 

Predlog za izdajo zakona 
je zato predložen le kot va 
riantni predlog. 

Finančni učinki 

Iz naslova komunalnih 
taks je bilo v letu 1975 v 
SR Sloveniji vplačanih 
13,166.000 din, od tega odpa- 
de na turistično takso 
10,698.000 din. V tem obse 
gu bi torej predlagana uki- 
nitev pomenila izpad prora- 
čunskih sredstev občin. Ob 
tem je treba opozoriti, da je 
del občin ta sredstva tudi v 
dosedanji ureditvi namensko 
usmerjalo v razne oblike tu 
ristične dejavnosti oziroma v 
komunalno dejavnost. 

Od bodoče ureditve področ- 
ja komunalnih dejavnosti in 
načina zbiranja sredstev za 
financiranje le-teh je odvis 
no, kolikšen del izpada bo 
nadomeščen z drugimi obli 
kami zbiranja. 

V kolikor se sprejme va- 

V obrazložitvi Predloga 
zakona o spremebah zakona 
o podaljšanju rokov za do- 
ločitev stopenj in osnov dav- 
kov za 1. 1976 Izvršni svet 
navaja: »Predlog zakona o 
ljudski obrambi v SR Slove- 
niji, ki bo v prvi polovici 
maja 1976 predložen izvrš- 
nemu svetu skupščine SR 
Slovenije, financiranje ljud- 
ske obrambe čvrsto navezu- 
je na srednjeročne načrte 

riantni predlog, to je zakon 
o turistični taksi, bi kot pro- 
računski dohodek izpadel le 
3nesek 2.468.000 din, katere 
ga pa bi bilo možno nado 
knaditi z ustreznimi dejatva 
mi za komunalne storitve. 
Turistična taksa bi še na- 
dalje bila dohodek občinske- 
ga proračuna, ki pa bi ga 
skladno z določili in sklepi 
o nadaljnjem samoupravnem 
razvoju krajevnih skupnosti 
v SR Sloveniji občine lahko 
odstopile za financiranje teh 
nalog v krajevnih skupno 
stih, v katerih spada tudi 
skrb za primerno urejenost 
turističnih krajev. Take od 
ločitve bi bilo primerno 
vključiti v družbeni dogovor 
o financiranju splošne pora 
be občin. 

Zaradi kontinuitete v fi 
nanciranju dejavnosti, za ka 
tere so se zbirala sredstva 
v obliki komunalnih taks in 
iz občinskih proračunov v 
pretežnem delu namensko iz- 
dvajala za te potrebe, bi bi 
lo potrebno poskrbeti, da se 
do prenehanja veljavnosti za- 
kona o komunalnih taksah 
zagotovi ustrezen način zbi- 
ranja sredstev v skladu s 23. 
členom zakona o komunalnih 
dejavnostih posebnega druž 
benega pomena. 

družbenopolitičnih skupno- 
sti in drugih organizacij in 
skupnosti ter zelo splošno 
ureja sistem financiranja te- 
ga področja. Na podlagi 
srednjeročnih načrtov, ki se 
istočasno pripravljajo za ob- 
dobje 1976—1980, programira- 
jo družbenopolitične skup 
nosti in druge organizacije 
in skupnosti naloge na pod- 
ročju ljudske obrambe ter 
zagotavljajo sredstva za iz- 

vršitev teh nalog za posa- 
mezno leto. 

Za prehodno leto 1976, ko 
še ne bo mogoče v celoti 
uveljaviti novega sistema fi- 
nanciranja ljudske obrambe 
(srednjeročni načrti še niso 
sprejeti, niti osnutki izbilan 
cirani), verjetno v občinah 
ne bo mogoče pokriti s se- 
danjimi in predvidenimi vi- 
ri sredstev vseh načrtovanih 
potreb. 

Za potrebe financiranja 
splošnega ljudskega odpora 
bi bilo na nivoju občin pot- 
rebno v tej zvez; zagotoviti, 
cca 80 mili j. din dodatnih 
proračunskih sredstev. Pred- 
lagamo, da bi se del potreb- 
nih dodatnih sredstev zbra! 

z uvedbo občinskega davk? 
od osebnega dohodka iz de 
lovnega razmerja, ki naj b' 
ga občine na podlagi medse- 
bojnega dogovora uvedle za 
drugo polletje t976. Ta da 
vek je po zakonu o financi 
ranju splošnih družbenih 
potreb v družbenopolitičnih 
skupnostih (Ur. l. SRS, št. 
39/74) opredeljen kot občin 
ski dohodek, vendar ga ob 
čine doslej niso uvedle, ker 
so uspele pokriti svoje pot- 
rebe z dohodki iz drugih vi- 
rov. 

Da bi občine lahko uvedle 
navedeni davek, predlagamo, 
da se v zakonu o podalj- 
šanju rokov za določitev 
stopenj in osnov davkov za 
leto 1976, rok za določitev 
stopenj za ta davek podalj- 
ša do 30. junija 1976. 

Zakon o davkih občanov v 
poglavju »Obračunavanje in 
pobiranje davkov« med dru- 
gim določa, da se davki, ki 
se odmerjajo od letnih os- 
nov, plačujejo v enakih tri- 
mesečnih obrokih in da mo- 
rajo zavezanci za čas, dok- 
ler davek ni odmerjen, pla- 
čevati akontacije po odločbi 
o odmeri zadnjega leta. 

Kot izjema od navedene 
ureditve, je bilo v zakonu 
o podaljšanju rokov za do- 
ločitev stopenj m osnov 
davkov-~za leto 1976 določe- 
no, da se za leto 1976 ne 

Po dosedaj veljavnem odlo- 
ku o uporabi devizne kvote 
od odkupljenih deviznih naka 
zil delavcev in izseljencev, ki 
pripada SR Sloveniji se je to 
kvoto dalo na razpolago Na. 

predpišejo akontacije davka 
od skupnega dohodka obča- 
nov, ker naj bi se v tem 
letu vzporedno s sklenitvijo 
medrepubliškega dogovora 
o enotnih osnovah davčne- 
ga sistema izoblikovala nova 
sistemska ureditev tega dav- 
ka. 

Del potrebnih sredstev za 
kritje potreb splošnega ljud- 
skega odpora bi bilo možno 
zbrati tudi v obliki akonta- 
cij davka iz skupnega dohod- 
ka občanov, katerih pobira- 
nje je bilo za leto 1976 izje- 
moma opuščeno. S predlože- 
nim aktom naj bi se zato 
ta izjemna ureditev opusti- 
la. Pripominjamo, da pred- 
lagani ukrep ne predstavlja 
dodatne obremenitve obča- 
nov, ker bi v nasprotnem 
primeru celotni odmerjeni 
davek za leto 1976 morali 
vplačati enkratno, in to po 
odmeri za leto 1976, ki bo 
predvidoma izvršena v začet- 
ku leta 1977. 

Ob načelu, da se akonta- 
cije pobirajo, v višini odmer- 
jenega davka za preteklo le- 
to, ocenjujemo, da bo iz te- 
ga naslova zbrano 45 milijo- 
nov dinarjev, od česar (ob 
delitvi 50 % republiki in 
50 % občinskim skupščinam) 
odpade na republiški prora- 
čun 22,5 milijonov dinarjev. 
Opisana delitev je določena 
s 13. členom zakona o uved- 
bi in stopnjah republiških 
davkov in taks. 

Za izvedbo predlagane re- 
šitve je potrebno: 

1. Sprejeti aneks k dogo- 
voru o splošni porabi v ob- 
činah v letu 1976, po kate- 
rem naj bi občine med dav- 
ke in takse, ki jih po 25. 
členu dogovora predpišejo v 
letu 1976, uvrstile še davek 
a. osebnega dohodka obča- 
nov. 

2. Sprejeti dopolnitve ob- 
činskih odlokov o davkih ob- 
čanov tako, da uvedejo še 
davek iz osebnega dohodka 
delavcev in določijo stopnjo 
tega davka. 

3. Ustrezno spremeniti od- 
loke o občinskih proraču- 
nih«. 

rodni banki Slovenije za na- 
mene in potrebe organizacij 
združenega dela s področja 
gospodarstva (predvsem za re- 
ševanje problematike zaposlo 
vanja na manj razvitih ob. 

Predlog zakona o spremembah zakona 

o podaljšanju rokov za določitev 

stopenj in osnov davkov za L 1976 

(ESA 583) 

Izvršni svet predlaga, da Skupščine SR Slovenije 
obravnava »Predlog zalcona o spremembah zakona o 
podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov dav- 
kov za l. 1976« po hitrem postopku. Takšen postopek 
predlaga z utemeljitvijo, da »Predlog zakona o ljudski 
obrambi«, ki bo Skupščini SRS predložen predvidoma 
v maju, navezuje financiranje ljudske obrambe na 

srednjeročne načrte družbenopolitičnih skupnostit dru- 
gih organizacij in skupnosti, za kar je potrebno 'takoj 
zagotoviti dodatna proračunska sredstva za izvršitev 
programiranih nalog družbenopolitičnih skupnosti na 
področju financiranja ljudske obrambe. 

Predlog odloka o uporabi devizne 

kvote od odkupljenih deviznih nakazil 

delavcev in izseljencev (ESA 582) 
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močjih, za razvoj posameznih 
dejavnosti v skladu z družbe- 
nim planom razvoja Sloveni- 
je ter za potrebe organizacij 
združenega dela s področja 
družbenih dejavnosti, ki v 
pretežni meri pospešujejo ra. 
zvoj gospodarstva, in sicer 
zlasti za uvoz opreme). Del 

devizne kvote pa se je upora- 
bilo za potrebe republiških 
organov, zavodov, družbenih 
organizacij, ožjih družbeno- 
političnih skupnosti in civil 
no-pravnih oseb. 

S predlaganim odlokom 
naj bi v bodoče devizno kvo 
to uporabilo za uvoz opreme 

za enake namene kot so bili 
določeni po prvotnem odloku. 
Predlagamo, da se razpolaga 
nje z devizno kvoto prenese 
od Narodne banke Slovenije 
na Republiški sekretariat za 
mednarodno sodelovanje, ki 
bo hkrati s prevzemom te na- 
loge prevzel tudi naloge na 

področju dodeljevanja pravic 
za uvoz opreme, v okviru te- 
ga sekretariata bo oblikovana 
posebna medresorska komisi- 
ja za realizacijo nalog, ki se 
jih na tem področju prenese 
s federecije na republike in 
pokrajini. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 28. 4. 1976 

Razlaga določb o prometnem davku 

Skupina delegatov za kme- 
tijsko dejavnost 1. okoliša (s 
sedežem v Škof ji Loki) je 
zastavila delegatsko vpraša- 
nje, zakaj Republiški sekre- 
tariat za finance še ni izdal 
ustreznega navodila k pravil- 
niku o uporabi stopenj ter o 
načinu evidence, obračunava- 
nju in plačevanju davka od 
prometa proizvodov in kdaj 
namerava to storiti. Karel 
Franko, delegat za kmetijsko 
dejavnost 5. okoliša (s sede- 
žem v Murski Soboti) pa je 
zastavil delegatsko vprašanje, 
ali kmetje — kooperanti la- 
hko nabavljajo gradbeni ma- 
terial brez prometnega davka 
tudi pri organizacijah zdru- 
ženega dela, s katerimi nima. 
jo sklenjenih pogodb o dol- 
goročnem sodelovanju, kot 
npr. pri komunalnih organi- 
zacijah ali organizacijah za 
odkup in prodajo Odpadnega 
materiala. 

Na obe vprašanji je člani 
ca Izvršnega sveta in Repub- 
liška sekretarka za finance 
Milica Ozbič odgovorila na. 
slednje: 

»Po veljavnih predpisih o 
prometnem davku Republiški 
sekretariat za finance nima 
nikakršnega pooblastila za 
izdajanje navodil ali pojasnil 
k zveznim predpisom. Koli- 
kor na konkretno vprašanje 
da odgovor, tak odgovor te- 
melji na zakonskih ali pod- 
zakonskih določbah, če pa sa- 
me določbe niso povsem jas. 
ne, sekretariat lahko da le 
svoje mnenje. 

Ker nove določbe 34. člena 
omenjenega pravilnika, na 
katerega se sklicuje skupina 
delegatov za kmetijsko pod- 
ročje 1. okoliša Zbora zdru- 
ženega dela niso povsem jas 
ne, smo Zvezni sekretariat za 
finance zaprosili za podrob 
nejšo razlago teh določb. Od. 

govor smo prejeli 22. marca 
1976 in ga takoj posredovali 
zadružni zvezi Slovenije, ki 
ga je v prevodu poslala te- 
meljnim zadružnim enotam 
in obratom za kooperacijo 
dne 25. 3. 1976. 

Sporno je bilo namreč 
vprašanje, ali kmetijska or- 
ganizacija, ki ima sklenjeno 
pogodbo o dolgoročni proiz- 
vodni kooperaciji z individu- 
alnim kmetijskim proizvajal, 
cem, lahko odtuji, torej tudi 
proda takemu kooperantu 
gradbeni reprodukcijski ma- 
terial brez plačila prometne- 
ga davka za graditev, vzdrže- 
vanje, preureditev, rekon- 
strukcijo ali popravilo objek- 
tov, ki so po omenjeni po- 
godbi namenjeni izključno za 
namene dolgoročne kmetijske 
proizvodne kooperacije, ah 
pa gradbeni material ostane 
v lasti kmetijske organizacije 
in ga postopoma odpisuje. 

Odgovor zveznega sekreta- 
riata za finance je mogoče 
razumeti tako, da kmetijska 
ali druga organizacija združe- 
nega. dela, ki je sklenila s 
kmetom pogodbo o dolgoroč- 
ni kmetijski proizvodni ko- 
operaciji, sme kupovati ob 
pogojih iz 6. člena zakona o 
obdavčevanju proizvodov in 
storitev v prometu in 31. 
člena omenjenega pravilnika 
ves gradbeni material, ki se 
bo uporabil za graditev, vzdr- 
ževanje, preureditev, rekon- 
strukcijo ali popravilo grad- 
benih objektov, ki šo po 
omenjeni pogodbi namenjeni 
izključno za dogovorjeno ko- 
operacijsko proizvodnjo. Tak 
gradbeni material lahko tudi 
proda omenjenemu koope- 
rantu, pri tem pa je dolžna 
voditi posebno evidenco o na- 
bavi, gibanju in uporabi ta- 
kega materiala, ker je v pri- 
meru, če kooperant material 

uporabi v druge namene ah 
če se pogodba iz kakršnih- 
koli razlogov razdre pred pre. 
tekom določenega roka, dolž- 
na naknadno obračunati in 
plačati prometni davek. Pri 
tem pa ni pomembno, ali je 
kmetijska ali druga organiza- 
cija združenega dela, ki za 
navedene namene kupuje 
gradbeni material, registrira- 
na za prodajo gradbenega 
materiala ali ne. Glede na 
zahtevo po vodenju posebne 
evidence o uporabi takega 
materiala pa kmet — koope- 
rant ne more kupovati grad- 
benega materiala za tak ob- 
jekt brez plačila prometnega 
davka pri arugj organizaciji 
združenega dela, s katero ni- 
ma sklenjene omenjene po- 
godbe. Organizacija združe- 
nega dela, ki ob navedenih 
pogojih proda kooperantu 
gradbeni material brez plači- 
la prometnega davka, ' je 
dolžna na fakturo napisati 
klavzulo, da je bil material 
prodan brez obračuna davka 
na podlagi pogodbe o dolgo- 
ročni proizvodni kooperaciji 
z navedbo številke in datuma 
pogodbe. 

Ob tem želimo opozoriti 
na to, da se za dolgoročno 
proizvodno kooperacijo šteje 
na pismeni pogodbi zasnova- 
no združevanje dela in sred- 
stev za skupno kmetijsko pro- 
izvodnjo med kmetom oziro- 
ma skupino kmetov in kme- 
tijsko ali drugo organizacijo 
združenega dela. Pri taki pro- 
izvodnji se ugotavlja ustvar- 
jeni dohodek in riziko iz 
skupne proizvodnje na pod- 

skupina delegatov za go- 
spodarsko področje 1. okoli- 
ša (občina Celje) je postavi- 
la naslednja delegatska vpra- 
šanja: 

»1. Po 23. členu zako 
na o komunalnih dejavno- 
stih posebnega družbenega 

lagi obračuna vloženih sred. 
stev in dela. Dohodek in ri- 
ziko se delita v razmerju, ki 
izhaja i? obračuna vloženega 
dela in sredstev. Prav tako 
pa se šteje, da gre za dolgo- 
ročno proizvodno kooperaci- 
jo v primeru, ko se kmet 
združuje , s svojim delom, 
sredstvi oziroma zemljo v 
zadrugo ali obrat kooperan- 
tov ter delo in sredstva zdru- 
žuje z drugimi kmeti in nji- 
hovimi sredstvi ter uporablja 
v taki proizvodnji tudi druž- 
bena sredstva. V takšnem pri. 
meru se ugotavlja in deli do- 
hodek oziroma riziko v te. 
meljni zadružni enoti oziroma 
po posameznih delovnih eno- 
tah temeljne zadružne enote, 
skladno s samoupravnim spo- 
razumom o združevanju v 
takšne organizacije. 

Pri vlaganjih, ki izhajajo 
iz pogodb o proizvodni ko- 
operaciji, izdela načrt, vključ. 
no s specifikacijo potrebne- 
ga reprodukcijskega materia- 
la, organizacija oziroma nje- 
na pospeševalna služba; le-ta 
tudi nadzoruje izvajanje del 
ter je odgovorna za namen- 
sko uporabo načrtovanega re- 
produkcijskega materiala. Za- 
to si mora zagotoviti s po. 
godbo pravico, da izterja od 
uporabnika reprodukcijskega 
materiala neplačani prometni 
davek in eventualne druge 
dajatve, ki bi jih bila orga- 
nizacija dolžna plačati v pri- 
meru, če bi bila uporaba ne- 
namenska, ali v primeru, če 
bi prišlo do prekinitve po. 
godbe pred pretekom določe- 
nega roka.« 

pomena je občinska skupšči- 
na pooblaščena, da s svojim 
odlokom med drugim, lahko 
predpiše obvezen prispevek 
uporabnikov komunalnih sto- 
ritev za izgradnjo komunal- 
nih naprav ali za financira- 
nje komunalne dejavnosti, v 

Financiranje gradnje komunalnih 
objektov 
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skladu s posebnim zakonom, 
če sredstva za te namene 
niso zagotovljena v okviru ko- 
munalne skupnosti oziroma 
krajevne skupnosti. Glede na 
neurejeno vprašanje financi- 
ranja samoupravnih komunal- 
nih skupnosti, zlasti še pod- 
ročja kolektivne komunalne 
porabe in ob upoštevanju, da 
že več let upadajo naložbe 
v komunalno oskrbo, je neod- 
ložljivo vprašanje sprejetja 
prej omenjenega zakona, ki 
bi omogočil občinskim skup- 
ščinam reševanje problemov 
na tem področju. V progra- 
mu dela zborov skupščine SR 
Slovenije ni zaslediti ome- 
njenega zakona do julija 
1976. 

Ali je možno program v 
tem pogledu dopolniti oziro- 
ma ali se lahko pričakuje, da 
bi bil ta zakon sprejet v dru- 
gi polovici letošnjega leta? 

2. V izhodiščih za pripravo 
republiškega proračuna za le- 
to 1976, ki jih je skupščina 

,SR Slovenije sprejela 26. 11. 
1975, je predvideno prestruk- 
turiranje splošne v skupno po- 
rabo tudi za financiranje ko- 
munalnih potreb, zlasti ko- 
lektivne komunalne porabe. 
»Očistiti« proračune družbe- 
nopolitičnih skupnosti tako, 
da bodo interesne skupnosti 
v letu 1976 prevzele naloge, 
ki so se še v letu 1975 fi- 
nancirale iz proračunov, ima 
za posledico da moramo iz- 
vršiti razmejitev med sploš- 
no in skupno porabo? 

Pričakujemo, da bo ta raz- 
mejitev slonela na enotnih 
sistemskih zasnovah, ki naj 
bi veljale za Slovenijo. Vpra 
šujemo, ali bo to opravlje- 
no, do kdaj in ali je za to 
kdo zadolžen. 

3. Vprašanje depozitov za 
naložbe v komunalne objek- 
te še ni v celoti in ustrezno 
urejeno. Zato je zelo različ- 
na (v praksi) uporaba poj- 
ma komunalni objekt in zelo 
dolga in zapletena pot za pri- 
dobitev dokumenta o upravi- 
čenosti investitorja, da inve- 
stira brez obveznosti depozi- 
ta., Smo tik pred začetkom 
gradbene sezone in je nujno, 
da se to vprašanje uredi.« 

član Izvršnega sveta in Re- 
publiški sekretar za urbani- 
zem Boris Mikoš je odgovo 
ril: 

»Ad 1. Strinjamo se z ugo- 
tovitvami skupine delegatov, 
da je rešitev vprašanja ne- 
odložljiva. Ker pa ie v pri 
pravi pomemben zakon, ki 
dopolnjuje samoupravno or- 
ganiziranost; komunalnega go_ 
spodarstva in daje sistem- 

sko rešitev za financiranje 
opremljanja zemljišč s ko- 
munalnimi napravami, me- 
nimo, da je o tem zakonu 
potrebna širša organizirana 
javna razprava. Tega pa ča- 
sovno ni mogoče uskladiti 
s skrajševanjem rokov, pred- 
videnih v programu dela zbo- 
rov skupščine SR Slovenije. 

Ad 2. Za dogovarjanje o 
splošni porabi so bila že v 
oktobru preteklega leta spre- 
jeta izhodišča, v teh je bilo 
tudi predvideno, da se na 
podlagi razprav o splošni po- 
rabi pripravijo vsi potrebni 
pogoji, da se komunalna de- 
javnost v letu 1976 samo- 
upravno organizira in se ji 
zagotovi materialna osnova 
za financiranje njenih prog- 
ramov. Delovna skupina pred- 
stavnikov občin, ki je pri- 
pravila dogovor o splošni po- 
rabi, je skušala ta izhodišča 
povzeti, vendar je morala kas- 
neje v dogovarjanju od prvot- 
no sprejetih izhodišč odsto 
piti. Zaradi tega se še vedno 
v okviru proračunov zago- 
tavljajo sredstva za financi- 
ranje komunalne dejavnosti. 
Delovna skupina je skušala 
za vse naloge v okviru pro- 
računov poiskati ustrezna 
enotna merila, ki pa jih je 
bilo v tako kratkem času tež- 
ko opredeliti za posamezne 
dejavnosti. Tudi za komunal- 
no dejavnost ni bilo moč 
uskladiti mnenja, kaj naj le 
ta zajema. Delovna skupina 
je upoštevala zahtevo naj se 
v letu 1976 .v vseh občinah 
ustanovijo interesne skupno- 
sti za komunalno dejavnost, 
zato je v dogovoru o sploš- 
ni porabi s posebnim členom 
opredelila najnujnejša meri- 
la za zagotovitev materialne- 
ga položaja te dejavnosti v 
sleherni občini. Več v okviru 
razpoložljivih možnosti v 
splošni porabi ni bilo moč 
storiti. V posameznih obči- 
nah, kjer so že ustanovljene 
komunalne skupnosti, se za 
dejavnost le-teh zagotavljajo 
sredstva z dotacijami iz pro- 
računov občin, sredstvi zbra- 
nimi za ceste, ki jih plačujejo 
končni potrošniki bencina. 
Navedeni viri, s katerimi se 
financirajo komunalne skup- 
nosti, pa kažejo, da bi komu- 
nalne skupnosti težko šteli 
med Skupnosti področja 
skupne porabe. 

V zakonodajnem delovnem 
programu skupščine je pred- 
videno, da bo potrebno za 
vsebinsko opredelitev nalog 
komunalnih interesnih skup- 
nosti poiskati rešitev, ki bo 
temeljila na enotnih sistem- 

skih izhodiščih. Za to nalo- 
go je zadolžen republiški se- 
kretariat za urbanizem. Za- 
kon bo predložen jeseni 1976. 

Ad 3. Po 5. členu zakona 
o depozitu pri investicijskih 
vlaganjih v nove negospo- 
darske in neproizvodne inve- 
sticije (Ur. 1. SFRJ št. 36/75) 
in v novembru 1975 zaključe- 
nem medrepubliškem uskla 
jevalnem postopku je ZIS iz 
dal odlok o merilih in po 
stopku za oprostitev obvez- 
nega depozita pri investicij 
skih vlaganjih v negospodar 
ske in neproizvodne investici 
je (Ur. 1. SFRJ, št. 55/75). 
Odlok v točkah 1. 5. in 1. 6. 
določa pogoje, ki jih morajo 

Skupina delegatov za gos- 
podarsko področje 20. okoli- 
ša (s sedežem v Postojni) 
je glede na težave pri obno- 
vi oziroma novi gradnji šo- 
le v Prestranku, ki je pogo- 
rela februarja, zastavila nas- 
lednje delegatsko vprašanje: 

»Kako si republiški orga- 
ni zamišljajo reševanje grad- 
nje šole, ki jo doleti ele- 
mentarna nesreča, 

— če ni mogoče najeti 
ustreznih kreditov, 

— če ni mogoče uvesti sa- 
moprispevka, ker ta že ob- 
staja za druge potrebe, 

— če gospodarska bilanca 
minulega leta ne prenese do- 
datnih obremenitev, 

— če tudi ni mogoče po- 
višati stopnje za izobraževa- 
nje zaradi predpisanega li- 
mita, 

— in če vzajemnost za 
gradnjo osnovnošolskih pro- 
storov znaša pri republiški 
izobraževalni skupnosti let- 
no cca 2,5 milijarde, samo- 
upravni sporazum pa daje 
iz tega sklada upravičencem 
le manjša sredstva — naj- 
več do 25 % vrednosti uni- 
čenega objekta. 

V zvezi s tem obveščamo 
Skupščino SRS, da je IS SO 
Postojna neposredno po po- 
žaru Oš Prestranek naslovil 
na IS SRS vlogo za dodeli- 
tev iz sklada skupnih rezerv 
namensko za izgradnjo no- 
ve šole. 

Ker so to isto. vprašanje 
postavili občinski skupščini 
delegati krajevne skupnosti 
Prestranek, prosimo, da nas 
Skupščina SRS podpre v na- 
ših prizadevanjih pri IS SRS 
za dodelitev finančne pomo 
či«. 

Namestnik predsednika 
Republiškega komiteja za 

izpolnjevati investitorji za 
oprostitev za vlaganje depo- 
zita v komunalne investicije. 
Izjave o izpolnjenih pogojih 
vseh izvršnih svetov občin- 
skih skupščin so bile zbrane 
do 2. II. 1976. Osnutek odlo- 
ka o oprostitvi investitorjev 
od depozita za vlaganja v 
investicije v komunalnih de- 
javnostih je na svoji 58. seji 
dne 27. 2. 1976 potrdil IS 
SRS in predlog dne 1. III. 
1976 posredoval ZIS. Predlog 
odloka je ZIS sprejel na 152. 
seji dne 15. IV. 1976. Odloč- 
ba o oprostitvi bo objavljena 
v prihodnji številki Uradnega 
lista SFRJ.« 

vzgojo in izobraževanje Leo- 
pold Kej žar je posredoval 
naslednji odgovor: »Po kri- 
terijih, ki veljajo za oprede- 
litev naravne nesreče, poža- 
ra enega samega objekta 
(kot je primer pogorele šo- 
le v Prestranku v občini 
Postojna) praviloma ni mo- 
goče pojmovati kot naravno 
nesrečo. Zato bi morala biti 
v takih primerih osnovni vir 
za nadomestitev pogorelega 
objekta zavarovalnina. 

Vloga, ki jo je izvršni svet 
skupščine občine Postojna 
naslovil na Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije za 
brezobrestno posojilo iz sred- 
stev rezervnega sklada SR 
Slovenije, ne vsebuje njkake 
dokumentacije, na osnovi ka- 
tere bi bilo mogoče v celoti 
spoznati okoliščine za nasta- 
nek in značaj nesreče. 

Izvršni svet skupščine ob- 
čine Postojna naj ugotovi, če 
občina izpolnjuje pogoje iz 
družbenega dogovora o na- 
činu uporabe in upravljanja 
s sredstvi solidarnosti za od- 
pravljanje posledic naravnih 
nesreč (Ur. 1. SRS, št. 29/75). 
Kolikor ugotovi, da ne izpol- 
njuje pogojev po tem druž- 
benem dogovoru. j e treba 
ugotoviti ali izpolnjuje pogo- 
je 39. člena zakona o finan- 
ciranju splošnih družbenih 
potreb v družbenopolitičnih 
skupnostih (Ur. 1. SRS, št. 
39/74). Zato naj izvršni svet 
skupščine občine Postojna 
pošlje dopolnjeno vlogo z 
ustrezno dokumentacijo na 
republiški sekretariat za pra- 
vosodje, organizacijo uprave 
n proračun. 

Razen tega velja pri sana- 
cijah posledic naravnih nes- 
reč načelo relativne vzposta- 
vitve v prejšnje stanje. Za- 

Kako do nove šole v Prestranku? 



to je treba upoštevati, da 
je mogoče v okviru akcije 
izjemnega reševanja posledic 
naravnih nesreč obravnavati 
samo nadomestitev tistega 
dela predvidene zmogljivosti 
nove stavbe, ki pomeni na- 
domestilo dosedanje stavbe, 
to je dosedanje prostorske 
zmogljivosti. Niti izvršni svet 
skupščine občine Postojna v 
svoji vlogi, niti delegati v 
svojem vprašanju, niso na- 
vedli ali gre samo za nado- 
mestilo izgubljene kapacite- 
te ali pa tudi za povečanje 
zmogljivosti objekta. 

Sedanje in bodoče verifici- 
rane potrebe kraja po os- 
novnošolskem prostoru je 
treba upoštevati pri vsaki 
novogradnji kot tudi pri no- 
vogradnji osnovne šole v 
Frestranku, če so te v skla- 
du s perspektivnim progra- 
mom razvoja osnovnih šol v 
občini. V tem primeru pa 
je treba financiranje poveča- 
nih zmogljivosti reševati v 
okviru obstoječega sistema 
financiranja investicij v os- 
novnošolske objekte. 

Ustanavljanje osnovnih šol 
in zagotavljanje pogojev za 
njihovo delo je naloga občin 
(55. člen Ustave SRS). Sred- 
stva za investicije na tem 
področju zagotavljajo občin- 
ske izobraževalne skupnosti 
(12. člen zakona o izobraže- 
valnih skupnostih). 

Med nalogami, ki jih ob- 
činske izobraževalne skupno- 
sti vzajemno in solidarno za- 
gotavljajo v okviru Izobra- 
ževalne skupnosti Slovenije, 
je letos dogovorjeno tudi 
združevanje sredstev za kre- 
ditiranje graditve osnovno- 
šolskega prostora. Pri odob- 
ravanju posojil bodo imele 
prednost investicije za nado- 
mestitev stavb, ki jih ni več 
mogoče popravljati, kot je 
to primer v Prestranku. Ven- 
dar sredstva letos verjetno 
ne bodo zadoščala za udelež- 
bo pri vseh nujnih- gradnjah. 

Ustanovitev posebnega ri- 
zičnega sklada pri Izobraže- 
valni skupnosti Slovenije, ki 
bi osnovnim šolam pokrival 
škodo v primeru elementar- 
ne ali druge nesreč«, doslej 
ni bila predlagana, ker so 
šole dolžne zavarovati druž- 
beno premoženje v zavaro- 
valnih skupnostih. 

Razen virov kot so zava- 
rovalnina in vzajemna sred- 
stva občin za kreditiranje gra- 
ditve osnovnošolskega pro- 
stora je za financiranje grad- 
nje šol glede na nove pred- 
pise možno najemati tudi 
bančna posojila, če so zato 

zagotovljeni potrebni pogoji. 
Z zakonom o zavarovanju 

plačil med uporabniki druž- 
benih sredstev (Ur. i. SFRJ, 
št. 60/75) je namreč dana 
možnost, da uporabniki druž- 
benih sredstev kot so samo- 
upravne interesne skupnosti, 
organizacije združenega de- 
la sprejmejo sklep o izdaji 
garancije po pooblastilu. Na 
osnovi take garancije po po- 
oblastilu in v dogovoru z do- 
ločeno banko lahko banka 
izda garancijo izvajalcem 
del. Prvi porok za investi- 
torja, če le-ta ne bi plačal 
svojih obveznosti v skladu 
z določili zakona, so samo- 
upravne interesne skupnosti 
oziroma organizacije združe- 
nega dela, ki so sprejele 
sklep o izdaji garancije po 
pooblastilu. Razen tega pa 
so v proučevanju spremem- 
be zakona o bančnih kredi- 
tih, s katerimi naj bi ta za- 
kon prilagodili predpisom, 

Delegatka Milena Zidanšek 
je v imenu skupine delegatov 
za gospodarsko področje 3. 
okoliša (s sedežem v Šent- 
jurju pri Celju) vprašala: 
1. Kaj smo storili v zakono- 
daji oziroma v družbenem 
dogovarjanju za usklajeno 
prometno politiko v okviru 
federacije? 
2. Ali smo izdelali primerjal 
no analizo cen storitev v že- 
lezniško-transportnih podjet. 
jih in cen energije v naši šir- 
ši družbenopolitični skupno, 
sti glede na cene v deželah, 
s katerimi vršimo blagovno 
menjavo? 
3. Kako si delavci v združe- 
nem delu elektrogospodarstva 
prizadevajo z lastnimi notra- 
njimi ukrep; zmanjševati iz- 
pad dohodka (v misiih ima- 
mo realizacijo stabilizacijske- 
ga programa) in kako železni 
ško-transportno gospodarstvo 
uresničuje svoj stabilizacijski 
program?« 

Član Izvršnega sveta in 
predsednik Republiškega ko 
miteja za promet in zveze Li- 
rij Jakomin je posredoval na- 
slednji odgovor: 

»Republiški izvršni svet se 
zavzema za celovito in takoj- 
šnjo izdelavo kompleksne 
prometne politike za celotno 
državo. Pri tem pa meni, da 
bi bilo treba prioritetno z 
medrepubliškim dogovorom 
razrešiti naslednja vprašanja: 

— prenos pristojnosti v zve- 
zi z določanjem cen v želez- 

uveljavljenim z zakonom o 
zavarovanju plačil med upo- 
rabniki družbenih sredstev. 

Dalje je z dopolnitvijo za, 
kona o sredstvih rezerv (Ur. 
1. SFRJ, št. 9/76) dana mož- 
nost, da organizacije združe- 
nega dela do 15 % sredstev, 
izločenih po zaključnem ra- 
čunu za prejšnje leto, lahko 
dajo za pomoč organizaci- 
jam združenega dela, ki so 
utrpele škodo zaradi elemen- 
tarnih nesreč, če bo ugotov- 
ljeno, da ima ta nesreča zna- 
čilnosti elementarne nesreče. 

Končno bi naj ponovno 
proučili možnosti za more- 
bitno spremembo namemb- 
nosti dosedanjega samopri- 
spevka oziroma za razspis no- 
vega samoprispevka, saj ob- 
čani vse bolj prevzemajo ne- 
posredno skrb in odgovor- 
nost za razvoj tistih dejav- 
nosti, ki zagotavljajo trajno 
zadovoljevanje njihovih pot- 
reb in interesov«. 

niškem prometu na samoup- 
ravne interesne skupnosti; 

— oblikovanje železniške 
tarifne politifce, ki bo stimu- 
lirala prevoz tovorov po že- 
leznici; 

— usmerjanje transportov, 
ki gredo čez mejo (dovolilni 
ce, cestne takse), zaradi pre- 
usmeritve nekaterih tovorov 
s cest na železnico; 

— usklajen sistem financi- 
ranja prometne infrastruktu 
re; 

— postopno prerazporedi- 
tev prometnega davka od ma- 
loprodajne cene bencina v 
korist razvoja cestne infra- 
strukture; 

— povečanje cen plinskega 
goriva in cestnih pristojbin 
v korist razvoja cestne infra- 
strukture; 

— omejitev nekaterih trans- 
portov po cesti, zlasti prevo- 
zov nevarnih in masovnih to- 
vorov in prevozov po poteh, 
ki so vzporedne z železniški- 
mi zvezami; 

— omejevanje razvoja režij, 
skih in privatnih transportnih 
zmogljivosti. 

Zvezni izvršni svet je zadol- 
žil Zvezni komite za promet 
in zveze, da v letošnjem letu 
izdela družbeni dogovor o 
prometni politiki v Jugosla- 
viji. V ta namen je Zvezni ko- 
mite za promet in zveze v 
dogovoru z republikami naro- 
čil pri Inštitutu »Kirilo Sa- 
vič« študijo, ki bo rabila kot 

osnova za izdelavo družbene- 
ga dogovora o prometni poli- 
tiki. Na seji Zveznega komi- 
teja 16. aprila 1976 je bil spre- 
jet program za pripravo druž- 
benega dogovora, v katerem 
je predvideno, da bi prvi os- 
nutek družbenega dogovora o 
prometni politiki skupaj s 
študijo »Kriteriji in merila 
družbenoekonomske celovito- 
sti razvoja prometnega siste- 
ma in posameznih prometnih 
vej kot element za določanje 
prometne politike do 1. 1980« 
obravnavali najpozneje do 15. 
julija 1976. 

2. Ob analizi izpadlih tran- 
sportnih dohodkov na železni, 
ci v letu 1975 je bila izdelana 
tudi primerjalna analiza pre- 
voznih cen na jugoslovanskih 
železnicah in železnicah neka- 
terih sosednjih držav. 

Ugotovljeno je bilo, da je 
pri povprečni razdalji 250 km 
razmerje cen v prevozu ma- 
sovnih tovorov (kot so pre- 
mog, ruda, nafta in podobno) 
naslednje: jugoslovanske že- 
leznice indeks 100, Zvezna re- 
publika Nemčija 247, Franci- 
ja 207, Avstrija 186, Švica 252, 
Italija 97, CSSR 146 in Mad- 
žarska 95. 

Pri tem je treba poudariti, 
da so posamezne železnice iz- 
kazovale izgubo oziroma, da 
so posamezne države nameni- 
le znatna sredstva za moder- 
nizacijo železnic. Tako so 
francoske železnice v 1. 1975 
dobile od države za moderni- 
zacijo 2. 935- milijonov fran- 
coskih frankov, italijanske že- 
leznice so v 1. 1975 povečale 
tarife za 23 odstotkov, obe- 
nem pa je vlada namenila za 
razvoj želeanice do 1. 1980 
2.000 milijard lir, avstrijske 
železnice izkazujejo za 1. 1975 
1 milijardo šilingov izgube. 
Švicarske železnice pa izkazu, 
jejo za 1. 1975 165,7 milijona 
frankov primanjkljaja, isto. 
časno pa so povečale tarife 
za 23 odstotkov, v podobnem 
položaju so tudi druge evrop- 
ske železnice. v 

Na področju elektrogospo- 
darstva je bila narejena pri- 
merjalna analiza uvoznih cen 
električne energije v 1. 1975 
glede na domačo ceno. Ugo- 
tovljeno je bilo, da povpreč. 
na uvozna cena odstopa od 
jugoslovanske povprečne cene 
takole: SFRJ indeks 100, Ita- 
lija 123, Avstrija 99, Madžar- 
ska 84, Bolgarija 91, Grčija 
106 in Albanija 71. 

3. Izvajanje akcijskega pro- 
grama in stabilizacijskih uk. 
repov na železnici spremljajo 
samoupravni organi in SIS za 
železniški in luški promet. 

Skupščina SIS za železniški 
in luški promet SR Slovenije 

Prometna politika, železniške tarife, 

stabilizacijski program za železnice 
in elektrogospodarstvo 



je na seji 24. novembra 1975 
obravnavala Akcijski program 
stabilizacijskih ukrepov za sa. 
nacijo železniškega gospodar- 
stva Ljubljana, katerega so 
sprejeli samoupravni organi 
ŽG Ljubljana 30. oktobra 
1975. 

Skupščina je obravnavala 
tudi poročilo o izvršitvi nalog 
akcijskega programa stabili- 
zacijskih ukrepov za sanacijo 
2G Ljubljana ter priporočila 
samoupravnim organom ŽTp 
Ljubljana, da tekoče sprem- 
ljajo in dopolnjujejo sprejeti 
program in o rezultatih ob- 
veščanja SIS. 

Skupina delegatov za gos 
podarsko področje 23. okoli, 
ša (s sedežem v Kopru) je 
zastavila delegatsko vpraša- 
nje, v katerem navaja, da je 
na skupni seji s koprsko sku- 
pino delegatov za Zbor občin 
obravnavala med drugim de 
legatsko vprašanje, ki ga je 
na seji skupščine občine Ko- 
per postavila delegacija skup. 
nosti kmetov. »Delegacija ska 
pnosti kmetov je občinski 
skupščini Koper predlagala, 
naj se zavzame za to, da se 
znižajo carine za uvoz lahke 
kmetijske mehanizacije, in si- 
cer take, ki je pri nas ne iz- 
delujemo, a jo naši kmetje 
nujno potrebujejo. Delegacija 
je predlagala, naj bi glede ca- 
rin veljal enak režim oziroma 
znižanje, kot velja za velike 
kmetijske stroje. 

Postavljamo vprašanje, kaj 
je SR Slovenija ukrenila pri 
zveznih organih za ureditev 
tega vprašanja, oziroma pred 
lagamo, da se republika Slo 
venija zavzame pri zveznih or- 
ganih za znižanje carin za 
uvoz lahke kmetijske mehani- 
zacije«. 

Članica Izvršnega sveta in 
Republiška sekretarka za fi- 
nance Milica Ozbič je posre. 
dovala naslednji odgovor: 
»Predvideni pospešeni razvoj 

kmetijstva v, Sloveniji in Ju 
goslavijii v obdobju 1976—1980 

Skupina delgatov s področ- 
ja državnih organov, družbe, 
nopolitičnih organizacij in 
društev 2. okoliša (s sedežem 
v Cerfcnioi) je zastavila nas- 
lednje delagatsko vprašanje: 
»S 1. januarjem je prenehala 
veljati dosedanja položnica za 
plačilo davkov in prispevkov 
občanov in civilno pravnih 

Delavci elektrogospodarst- 
va Slovenije so sprejeli akcij- 
ski program, ki daje poseben 
poudarek povečanju produkti- 
vnost^ zmanjševanju poslov- 
nih stroškov in povečanju 
stopnje obratovalne priprav- 
ljenosti elektroenergetskih 
objektov in naprav, kakor tu- 
di izboljšanje oskrbe uporab- 
nikov električne energije. Me- 
nimo pa, da je treba tako 
v SIS za elektrogospodarstvo 
leot železniško gospodarstvo 
terjati preko delegatov v SIS 
doslednjo izvajanje sprejetih 
programov.« 

bo v veliki meri slonel tudi 
na razširitvi mehanizacije de 
la v kmetijstvu. 

Hribovitost predelov, razgi- 
banost terena in drobna par 
čelna struktura, kakor v SR 
Sloveniji tako tudi v velikem 
delu Jugoslavije zahteva večK- 
uporabo lahke mehanizacije 

Sodimo, da je potrebno 
omogočiti uvoz lahke kmetiv 
ske mehanizacije po nižjih ca- 
rinskih stopnjah, vendar s 
pripombo, da je potrebno do- 
ločiti stroje, za katere bi ve- 
ljale nižje carinske stopnje 
oziroma isti režim kot velja 
za velike kmetijske stroje, če 
bi bile znižane carinske stop. 
nje za vso lahko kmetijsko 
mehanizacijo, torej tudi tisto, 
ki se jih proizvaja v Jugosla. 
viji bi bila ta ugodnost v na 
sprotju z interesi proizvajal 
cev lahke kmetijske mehani- 
zacije. 

Zato smatramo, da je pred- 
log delegacije skupnosti kme- 
tov v občinski skupščini Ko 
peir za izenačenje režima uvo- 
za lahke kmetijske mehaniza- 
cije, ki se v Jugoslaviji ne 
proizvaja, z režimom uvoza 
velikih kmetijskih strojev ute 
meljen in priporočamo, da ga 
Izvršni svet SR Slovenije pod- 
pre pri Zveznem izvršnem 
svetu, ker je ukrepanje na 
področju carinskih odločitev 
v zvezni pristojnosti.« 

oseb. Glede na to je Repub- 
lišika sekretariat za pravosod- 
je, organizacijo uprave in pro- 
račun v soglasju z Republi- 
škim sekretariatom za finan- 
ce in občinami Nova Gorica 
in Kranj izdelal predlog za 
novo davčno položnico, ki naj 
bi bila uvedena kot enoten 

obrazec v plačilnem prometu 
v Sloveniji. 

Služba družbenega knjigo- 
vodstva-centrala v Ljubljani 
je v celoti sprejela predlog 
nove davčne položnice in po- 
skrbela za tisk. 

Zaradi zahtevne izdelave 
davčne položnice je bila po- 
nudba proizvajalca za tiskano 
položnico 0,18 dinarja, cena 
prejšnje položnice je bila na- 
mreč 0,07 dinarja, kair je bi- 
lo še sprejemljivo za vse slo- 
venske občine, čeprav bi se 
ta cena še povečala za pro. 
metni davek v prodaji na dro- 
bno (14 odstotkov) in za 
eventualne manipulativne 
stroške Službe družbenega 
knjigovodstva. 

Glede na to sprašujemo: 
1. »Kakšna je struktura pro- 

dajne cene za eno položnico, 
glede na to, da je nabavna 
cena 0,18 din, medtem ko je 
prodajna cena 0,45 din (kar je 
150 % pribitka na nabavno 
ceno)? 

2. Ali je tak pribitek k na- 
bavni ceni v skladu z našimi 
socialističnimi in samouprav 
nimi načeli ter etiko nadzor- 
nega organa kot je SDK? 

3. Zakaj Služba družbenega 
knjigovodstva — centrala za 
SR Sloveiijo ne dovoli, da bi 
večji uporabniki te položnice 
sami poskrbeli za tisk (obra- 
zec bi bil obvezno enak), saj 
bi se na ta način znatno zni- 
žali stroški za nabavo polož- 
nic?« 

Članica Izvršnega sveta in 
Republiška seikretarka za fi- 
nance Milica Ozbič je posre- 
dovala tale odgovor: 

»Po zakonu o službi druž 
benega knjigovodstva določa 
obliko, vsebino in kvaliteto 
inštrumentov plačilnega pro- 
meta generalni direktor Služ- 

Maloprpdajna cena 

O tem smo obvestili vse or- 
ganizacijske enote SDK, to- 
rej tudi podružnico SDK No- 
va Gorica z dopisom št. 
05-19/76-V/3-Ze z dne 24. 3. 
1976. S tem smo spremenili 
prvotno informacijo podružni- 
cam z dne 28. 1. 1976, da bo 
prodajna cena položnice zna 
šala 0,45 dinarjev. 

Podružnici SDK Nova Gori- 
ca smo na vprašanje, ki ga 
je postavila po izstavitvi ra- 
čuna Skupščini občine Nova 

be družbenega knjigovodstva 
Jugoslavije. 

V okviru ukrepov za poeno. 
tenje plačilnega prometa v dr- 
žavi je bila že v preteklem 
letu uvedena nova splošna po- 
ložnica in nova posebna po- 
ložnica. Ob zaključku pretek- 
lega 1975. leta pa se je pri- 
stopilo k poenotenju davčne 
položnice. Da bi se ublažilo 
ta prehod zlasti še glede na 
to, da so nekatere davčne up- 
rave imele na zalogi še sta- 
re položnice oziroma, da so 
bile položnice že razposlane 
zavezancem, ki jih kasneje 
uporabijo za plačilo je bil do- 
ločen polletni prehodni rok v 
katerem je možno uporabljati 
obe položnici. Od 1. julija 
1976 dalje bo torej v uporabi 
izključno nova davčna polož- 
nica. 

V zvezi s ceno položnice 
0,45 dinarjev, na katero opo- 
zarja sikupina delegatov v svo- 
jem vprašanju pa,vas sezna- 
njamo z naslednjim tozadev- 
nim pojasnilom SDK v SR 
Sloveniji. 

Položnice za plačilo davkov 
in prispevkov občanov na ne- 
skončnem traku so bile tiska- 
ne in postopoma razposlane 
podružnicam SDK od konca 
februarja do konca marca. 

Cene za te položnice so bile 
sicer dogovorjene pred tiska- 
njem, vendar njihove končne 
cene ni bilo mogoče določiti 
pred prejemom fakture. Ti- 
skarna Cetis Celje je fakture 
pošiljala podružnicam tako, 
da jo je npr. podružnica SDK 
Nova* Gorica prejela šele sre- 
di aprila. Ker so bile polož- 
nice že v prometu, faktur pa 
ni bilo, smo zaprosili za potr. 
ditev dokončne dobavne cene, 
ki smo jo prejeli 23. 3. 1976. 

0,25 dinarja. 

Gorica svetovali, da naj izdano 
falcturo stornira, ker bo na- 
bavna cena položnice nižja 
kot smo sporočili z dopisom 
konec januarja 1976. Na nižjo, 
ceno položnice je precej vpli- 
vala tudi spremenjena stop- 
nja prometnega davka. 

Podružnica SDK Nova Gori- 
ca, da naj računa ne plača, 
ker bo cena položnice verjet, 
no nižja. Podružnica je preje 
la fakturo od tisikarne 12. ap- 
rila 1976, 14. 4. 1976 pa je zah. 

Zmanjšati carino za uvoz lahkih 

kmetijskih strojev, kakršnih 

ne proizvajamo 

Cena davčnih položnic 

Nabavna cena brez davka na promet 
proizvodov znaša 0,185 dinarjev 
14% prometni davek, ki ga plača proizvajalec 0,0259 dinarjev 

Nabavna cena 0,2109 dinarjev 
Da bi mogli kriti manipulativne stroške SDK 
v maloprodaji in zagotoviti gotovinska plačila 
položnice smo nabavni ceni pribili 0,0391 dinarjev 



tevala od Skupščine občine 
Nova Gorica prej izstavljene 
£akture z namenom, da bi iz- 
dala novo fakturo po dokonč. 
ni nižji ceni. 

Glede na vprašanje v mož- 
nosti, da bi večji uporabniki 
sami tiskali položnice pa je 
SDK glede na že uvodoma 
omenjeno zakonsko pooblasti- 
lo generalnemu direktorju 
SDK Jugoslavije za predpiso- 
vanje oblike, vsebine in kva- 
litete inštrumentov plačilnega 
prometa zavzela naslednje sta. 
lišče: 

Načelno ni ovire, da SDK 

Delegat za gospodarsko 
področje 13. okoliša (s se- 
dežem v Mariboru) GojkO 
Vizovišek je v delegatskem 
vprašanju opozoril, da so ne- 
kateri ukrepi — zlasti prehod 
od fakturirane na plačano re- 
alizacijo ter zakon o zavaro- 
vanju plačil — močno vplivali 
na gospodarske tokove, pred- 
vsem v aprilu mesecu. Tako 
da so predvsem proizvodne 
delovne organizacije potegnile 
krajši konec v prizadevanjih 
za zmanjšanje vezanih obrat- 
nih sredstev. Trgovske orga- 
nizacije da so ta sredstva so- 
razmerno lahko zmanjšala, in 
sicer tako, da so breme pre- 
valile na proizvodne organi- 
zacije. Mnoge le-teh da so se 
zato znašle pred hudimi prob- 
lemi, zlasti pa tiste, ki so 
izključno ali v pretežni meri 
poslovale prek trgovine. Gle- 
de na to je delegat vprašal: 
Kdaj in s kakšnimi ukrepi 
nameravamo na jugoslovan- 
skem tržišču zagotoviti pogo- 
je za normalno planiranje 
proizvodnje in gospodarske 
rasti?« 

V zvezi z nadaljnjo rastjo 
in razvojem slovenske pre- 
delovalne industrije in glede 
na razvojna področja, ki so 
z resolucijo o družbenoeko- 
nomskem razvoju določena za 
prednostna, pa je Vprašal: 
»Kakšno je stališče izvršne 
ga sveta in _kakšno sloven 
ske delegacije v Zboru repub 
lik in pokrajin ter kakšni 
ukrepi so predvideni za reali- 
zacijo predvidenih stopenj ra- 
sti v predelovalni industriji 
glede na to, da bo moral 
velik del investicijskih sred- 
stev, ki jih proizvodne delov- 
ne organizacije nameravajo 
uporabiti za uresničitev last- 
nih investicijskih načrtov, 
moral drugam — v investi- 
cije prednostnih panog?« 

Članica Izvršnega sveta in 

dovoli uporabnikom družbe- 
nih sredstev, da sami tiskajo 
položnice in druge instrumen- 
te plačilnega prometa. Zato 
smo že v letu 1976 izdali n.pr. 
85 dovoljenj večjim uporab, 
nikom. V navedenem primeru 
pa je šlo za novo obliko in 
vsebino položnice, zato je bi 
lo za prvo postavitev potreb- 
no zagotoviti enoten tisk. Tak 
pristop je bil dogovorjen tu- 
di z republiškim sekretari- 
atom za finance in z načelni- 
ki davčnih uprav skupščin 
občin v SR Sloveniji.« 

Republiška sekretarka za fi- 
nance Milica Ozbič je odgo- 
vorila: »Čeprav ni v navadi, 
da se neposredno in takoj 
odgovarja na delegatsko vpra- 
šanje (op. redakcije: odgo; 
vori na delegatska vprašanja 
gredo običajno prek Izvršne- 
ga sveta), menim, da je spri- 
čo aktualnosti tega vprašanja 
umestno takoj dati nekaj po- 
jasnil. 

Položaj, ki ga imenujemo 
»motnje v odnosih med pro- 
izvodnjo in trgovino«, je delo- 
ma pogojen z uveljavljanjem 
zakona o zavarovanju plačil, 
nikakor pa ne samo s tem 
zakonom in ima zadeva glob- 
lji pomen in korenine. 

Res je do teh motenj pri 
prevzemanju proizvodov s 
strani trgovine prišlo pred- 
vsem v zadnjem času. Trgo- 
vina nima zadostnih obrat- 
nih sredstev, ki imajo zna- 
čaj trajnih obratnih sredstev. 
Zato je bila primorana znat- 
no zmanjšati svoja naročila 
in prilagajati obseg svojega 
poslovanja ravni svojih traj- 
nih obratnih sredstev. Zavoljo 
takšnih težav v trgovini so se 
stopnjevale slične težave v 
proizvodnji. Ta pa jih nima 
več kam prelagati. 

Položaj se je zaostril zla- 
sti v tem mesecu, ko se zače- 
nja druga faza uveljavljanja 
tega zakona. Vemo, da je 
treba do 15. maja z instru- 
menti za zavarovanje plačil 
pokriti vse obveznosti, ki šo 
nastale iz medsebojnih dolž- 
niško-upniških razmerij v za- 
četku tega leta, in vemo, da 
od 1. aprila dalje teče po- 
slovanje le v skladu s tem 
zakonom. 

Zavoljo tega je v dobršnem 
delu slovenske, kot tudi dru- 
ge jugoslovanske industrije 
prišlo do resnih težav, ki se 
kažejo v kopičenju zalog, del- 
no pa tudi v ustavljanju pro- 

izvodnje, saj ni mogoče v ne- 
dogled proizvajati na zalogo. 

V zveznem merilu je v zad- 
njem času pripravljenih ne- 
kaj ukrepov, ki merijo na 
to, da se v upravičenih pri- 
merih pospeši blagovne to- 
kove po kanalih, v katere ti 
tokovi spadajo. 

Prva skupina teh ukrepov 
zadeva področje kreditno- 
monetarne politike. Najpo- 
membnejši med temi, o ka- 
terem pa še teče postopek 
za delovno zasnovo ukrepa, 
meri na povečanje obsega 
dolgoročnih kreditov v vseh 
tistih dejavnostih ali organi- 
zacijah združenega dela, v ka- 
terih je pomanjkanje teh kre- 
ditov izključni zaviralni mo- 
ment. Ta namen naj bi do- 
segli s konverzijo dela krat- 
koročnih kreditov in sklepne- 
ga potenciala bank v dolgo 
ročne kredite, se pravi v kre- 
dite, ki se jih šteje kot traj- 
ne. 

Seveda ni mogoče priča- 
kovati, da bi ves kratkoročni 
kreditni potencial bank pre- 
nesli s konverzijo v trajna 
obratna sredstva. Zaradi te- 
kočih problemov pri financi- 
ranju tako proizvodnje kot 
trgovine in drugega mora do- 
bršen del bančnega potenci- 
ala ostati tak kakršen je, ven- 
dar pa menimo, da je del 
tega potenciala mogoče spre- 
meniti v dolgoročnega in na 
ta način omiliti težave na 
določenih področjih. 

Sodimo, da bi bilo s tem 
ukrepom treba zajeti tudi 
trgovino, saj se prav v trgovi- 
ni najbolj kaže pomanjkanje 
obratnih sredstev, in sicer iz 
razlogov: več let so zamrz- 
njene marže in rabati, kar 
je znatno zmanjševalo aku- 
mulativnost trgovine, tako da 
v poslovne sklade ni mogla 
vnašati dovolj sredstev. 

Verjetno bodo ti ukrepi 
sprejeti v mesecu maju. Se- 
veda ne gre pričakovati, da 
bomo, z njimi rešili vse pro- 
bleme v tistih organizacijah 
združenega dela, saj trenut- 
nih zastojev v proizvodnji ni- 
so povzročile le »motnje v 
odnosih med trgovino in pro- 
izvodnjo«, marveč so razlo- 
gi drugačni, globlji in širši 
— zlasti ko gre za zasiće- 
nost trga in za probleme 
plasmaja, ki iz tega izvirajo 
— v takih primerih se z 
ukrepi kreditno-monetarne 
politike ne da veliko poma- 
gati. 

Drugi sklop predlaganih 
ukrepov meri na to, da bi 
z raznimi usmeritvami in 

preusmeritvami — ki jih je 
cela vrsta, in jih ne kaže 
podrobno naštevati, še zla- 
sti zavoljo tega, ker ne ve- 
mo, katere bodo sprejete — 
raznih virov sredstev poma- 
gali razreševati kritične toč- 
ke v gospodarstvu. 

Del ukrepov zadeva pod- 
ročje potrošniških posojil. 
Nekatere določbe uredbe o 
potrošniških posojilih bodo 
verjetno v kratkem spreme- 
njene tako, da bodo v si- 
stem prodaje prek potrošni- 
ških posojil vključeni artik- 
li, ki doslej niso bili, pred- 
vsem gre za vse kosovne 
artikle. Uredba bo v krat- 
kem predložena medrepubli- 
škemu komiteju za finance, 
ki ima nalogo usklajevati 
stališča republik in pokrajin 
— ta pa so bila v delovni 
fazi že usklajena, tako da 
najbrž ne bo ovir. 

Za področje potrošniška 
posojil se pripravlja tudi 
predlog, ki meri na to, da bi 
z znižanjem pologa kupcev 
pospešili nakupe tam, kjer 
jih zdaj zavirajo višji pologi 
(predvsem pri tistih vrstah 
proizvodnje, kjer se zaloge 
najbolj kopičijo — bela teh- 
nika ipd.). 

- Namen tretjega sklopa 
ukrepov pa je znižati temelj- 
ni prometni davek celi seriji 
artiklov, tako da bo njihova 
končna cena v prodaji na 
drobno bolj dostopna kup- 
cu. Za katere artikle in za 
kakšne stopnje gre ne mo- 
rem pojasnjevati, računamo 
pa, da bodo vse faze med- 
republiškega usklajevanja 
končane do srede maja. Pri 
tem pomeni seveda veliko 
težavo dejstvo, da so repu- 
bliški oziroma zvezni prora- 
čun odvisni od tega vira do- 
hodkov in je treba obenem 
s predlogi za znižanje sto- 
penj v tarifi temeljnega pro- 
metnega davka dati tudi 
ustrezne predloge, katere 
davčne stopnje in artikle bo- 
mo zvišali in katerim artik- 
lom, da nadomestimo prora- 
čunske vire. In v tem je 
največja težava — določiti 
artikle, za katere naj se 
stopnja prometnega davka 
zviša. Zato predlog teh, ukre- 
pov le počasi dozoreva. 

Te skupine ukrepov naj bi 
omilile zdajšnje začetne učin- 
ke uveljavljanja zakona o za- 
varovanju plačil. Nikakor pa 
ne gre odpravo vseh, pone- 
kod zelo težkih, pojavov, ki 
so se pokazali ob uveljav- 
ljanju tega-zakona. Novi ukre- 
pi bodo pač odpravili težke 

Ukrepi za pospešitev blagovnih tokov 
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posledice tam, kjer ni nobe- 
nih drugih razlogov za teža- 
ve. Tam kjer so poleg nove- 

ga zakona še kakšni drugi 
razlogi za zaskrbljenost, pa 
ti ukrepi ne bodo zalegli.« 

ZBOR OBČIN 28. 4. 1976 

Kako do nove šole v Prestranku? 

Skupina delegatov iz ob- 
čine Postojna je zastavila 
enako vprašanje o gradnji 
šole v Prestranku kot je bi- 
lo postavljeno v Zboru zdru- 
ženega dela. Pomočnik pred- 

sednice Republiškega komi- 
teja za vzgojo in izobraže- 
vanje Peter Winkler jim je 
posredoval isti odgovor kot 
je bil dan delegatom v ZZD. 

Financiranje gradnje komunalnih 

objektov 

Skupina delegatov iz ob- 
čine Celje je zastavila ena- 
ko vprašanje o financiranju 
gradnje komunalnih objek- 
tov kot je bilo postavljeno 
v Zboru združenega dela. 

Tudi odgovor, ki ga je pos- 
redoval član Izvršnega sveta 
in Republiški sekretar za 
urbanizem Boris Mikoš, je 
bil enak kot v ZZD. 

Zmanjšati carino za uvoz lahkih 

kmetijskih strojev, kakršnih 

ne proizvajamo 

Delegat Rado Ostrouška iz 
občine Koper je v zvezi s 
carino za uvoz lahkih kmetij 
skih strojev ,— postavil ena 
ko vprašanje oziroma predlog 
kot je bilo postavljeno v Zbo. 

Samske domove prekategoririrati 

v stanovanja 

Delegat Metod Kovač iz ob 
čine Ljubljana—Šiška je za 
stavil naslednje delegatsko 
vprašanje: »Občinska skup- 
ščina Ljubljana^—Šiška je ju 
nija 1975 z dopisom predlaga- 
la Izvršnemu svetu Skupšči 
ne SRS, da se samske domo. 

Clan Izvršnega sveta in Re- 
publiški sekretar za urbani 
zem Boris Mikoš je odgovoril: 
»Izvršni svet Skupščine SRS 
pripravlja celovitejšo uskladi 
tev stanovanjske zakonodaje 
z ustavo, upoštevajoč pri tem 
spremenjene družbenoeko. 
nomske odnose, izikušnje pri 
izvajanju teh predpisov ter 
intencije osnutka zaikona o 
združenem delu. 

Pobud, kakršno je dala sku 
pina delegatov iz občine Ljub 
ljana—Šiška, je več. Izvršni 
svet jo je zato uvrstil med 
podobne pobude, ki se tičejo 
spremembe zaikona o progra 
miranju in financiranju gra- 
ditve stanovanj. Po našem za 

■ konodajnem programu je bi- 
lo predvideno, da bomo spre. 
membo oziroma dopolnitev 
tega zakona obravnavali v 
drugem trimesečju tega leta 
Ker pa medtem ni bil sprejet 
republiški zakon o družbe- 

nem planiranju, je spremem 
ba zakona odložena na jesen. 

Upoštevajoč potrebo, da se 
nemoteno izvaja tiste določ- 
be družbenega dogovora o 
razporejanju dohodka v letu 
1976, ki se tičejo uporabe sta- 
novanjskih sredstev za grad- 
njo dijašikih in študentskih 
domov, bo Izvršni svet pred- 
ložil Skupščini SRS zakon o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o programiranju in 
financiranju graditve stano- 
vanj. Spremenili naj bi določ- 
be, ki se nanašajo na dijaške, 
študentske in samske domo- 
ve — dijaški in študentski 
domovi naj bi bili izenačeni 
s stanovanjem, Izvršni svet 
bo predlagal, naj enako velja 
tudi glede samskih domov. 

Predlog za izdajo tega za- 
kona z osnutkom bo predlo- 
žen skupščini v drugi polo- 
vici maja.« 

ru združenega dela. Namest- 
nik Republiškega sekretarja 
za finance Dragan Mozetič je 
posredoval isti odgovor kot je 
bil dan v ZZD. 

ve uvrsti ,v kategorijo stano 
vanj. Do danes na ta predlog 
še nismo dobili odgovora. Za- 
to vprašujemo Izvršni svet, 
kaj je storil z našo vlogo in 
kaj lahko pričakujemo glede 
prekategorizacije samskih do. 
mov v stanovanja.« 

Pojasnilo 

Jože .Zavolovšek je v imenu delavskega sveta Go 
renje TGO — TOZD Elektronika sporočil redakciji 
»Poročevalca«, da je v »Poročilu o delu sodišč zdru- 
ženega dela v SR Sloveniji (ESA 406)« netočna naved- 
ba. Opozorilo je dokumentiral in prosil za objavo 
popravka, ker gre za bistveno napako. 

»Poročilo o delu sodišč združenega dela v SR Slo- 
veniji« smo objavili v »Poročevalcu« št. 4 takšno, kot 
ga je predložilo Skupščini SR Slovenije Sodišče zdru- 
ženega dela SRS. Iz dokumentacije, ki jo je predložil 
tov. Zavolovšek, je razvidno, da je netočen naslednji 
stavek: »Spor je bil končan s poravnavo, po kateri 
ti strokovnjaki sicer obdržijo lastnost delavca v zdru- 
ženem delu pri delovni skupnosti, vendar bodo delali v 
okviru TOZD Elektronike.« (»Poročevalec« št. 4, str. 
17, drugi stolpec, tretji stavek v tretjem odstavku.). 

Ta stavek bi se moral glasiti: 

»Spor je bil končan s poravnavo, s katero se vzpo- 
stavi prejšnje stanje za vseh 67 prizadetih delavcev po 
stanju kot je bilo pred 28. 1. 1975, da ti strokovnjaki 
delajo in imajo lastno delavca v TOZD Elektronika.« 
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OSNUTEK ZAKONA 

O ZDRUŽENEM DELU (lil) 

SAMOUPRAVNO ORGANIZIRANJE ZDRUŽENE- 
GA DELA 

V nadaljevanju tematskega podajanja temeljnih 
rešitev Osnutka zakona o združenem delu (AS 
202) se v tej številki »Poročevalca« zadržujemo na 
poglavju »Samoupravno organiziranje združenega 
dela«. Iz tega poglavja podrobneje prikazujemo 
določbe o oblikah združevanja dela in sredstev, 
v nekoliko bolj strnjeni obliki pa podajamo pri- 
kaz določb o določitvi in registriranju statusa or- 
ganizacij združenega dela. 

    min  

TEMELJNA IN DELOVNA ORGANIZACIJA - 

OBVEZNI OBLIKI ZDRUŽEVANJA 

Temeljna organizacija združenega dela je lahko le del delovne organizacije 

Delavci imajo pravico pa tudi dolžnost, da del delovne organizacije organizirajo kot 
temeljno organizacijo, če so izpolnjeni ustrezni pogoji 

Poglavitni pogoj za oblikovanje temeljne organizacije je določba, da je to delovna 
enota, ki svoj rezultat dela samostojno izraža kot vrednost bodisi v sklopu delovne 
organizacije bodisi na trgu 

Sestavljena organizacija združenega dela je širša oblika združevanja in nastane na 
podlagi prostovoljnega združevanja za razliko od delovne organizacije, ki je obve- 
zna oblika združevanja 

OBLIKE ZDRUŽEVANJA DELA 

IN SREDSTEV 

To pomembno poglavje 
Osnutka zakona vsebuje do- 
ločbe o vseh oblikah združe- 
vanja dela in sredstev ter o 
načinu njihovega organizira- 
nja, začenši od temeljne or- 
ganizacije združenega dela, 
delovne organizacije do se. 
stavljene organizacije in vseh 
drugih oblik združevanja. 

Predvsem so v teh določ- 
bah podrobneje kot v Usta- 
vi določena in razčlenjena 
merila za oblikovanje temelj- 
ne organizacije združenega 
dela, ki je osnovna obliki 
združenega dela, v kateri de- 
lavci, ki opravljajo gospodar- 
sko ali drugo družbeno de. 
javnost ter delajo s sredstvi, 

ki so družbena lastnina, uve- 
ljavljajo svoje družbenoeko- 
nomske in druge samouprav- 
ne pravice. S tem bodo vse- 
kakor odpravljene mnoge di- 
leme, ki so v tem pogledu 
doslej obstajale v praksi in 
spričo katerih se je, ker ni 
bilo jasnih meril, bodisi opo- 
rekalo pravice delavcev, da se 
organizirajo v temeljno orga- 
nizacijo, ali pa so se doga- 
jale zlorabe ali nezakoniti 
postopki v procesu obliko- 
vanja in ustanavljanja temelj- 
nih organizacij. 

širše in popolnejše so raz- 
členjene tudi določbe o de. 
lovni organizaciji kot obliki 
združevanja temeljnih orga- 

nizacij združenega dela. To 
pa zategadelj, ker je določe- 
no, da je delovna organizaci- 
ja poleg temeljne organizaci- 
je edina oblika obveznega 
združevanja. Temeljna orga- 
nizacija združenega dela je 
namreč lahko le del delovne 
organizacije; ne more obsta. 
jati samostojno zunaj sesta- 
ve delovne organizacije. 

Vse druge oblike združeva- 
nja dela in sredstev, o kate- 

rih je govor v tem poglavju 
(združevanje v sestavljeno or- 
ganizacijo združenega dela; 
združevanje v skupnost orga- 
nizacij združenega dela; zdru. 
zevanje v banke in zavaro- 
valne skupnosti; v samoup- 
ravne interesne skupnosti ter 
v druge sestavljene organiza- 
cije in skupnosti) so stvar 
dogovora in medsebojne po- 
vezanosti delavcem v procesu 
ustvarjanja dohodka. 

ORGANIZIRANJE TEMELJNE ORGANIZACIJE 
ZDRUŽENEGA DELA 

Določbe o organiziranju te- 
meljnih organizacij se nana. 
šajo tako na novo ustanov- 
ljeno delovno organizacijo 
kot na obstoječo delovno or- 
ganizacijo, ki v svoji sestavi 
mirna temeljne organizacije, 
pa jih začne ustanavljati. 

Z Osnutkom zakona je do- 

ločeno, da Imajo delavci pra- 
vico in dolžnost organizira- 
ti del delovne organizacije kot 
temeljno organizacijo. To la. 
hko store, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji? 1) če je tak 
del delovna celota; 2) če se 
da rezultat skupnega dala 
delavcev v delovni celoti, ki 

33 



jo organizirajo kot temeljno 
organizacijo, samostojno iz- 
raziti kot vrednost v delov- 
ni organizaciji ali na trgu; 
3) če lahko delavci kot te- 
meljna samoupravna skup- 
nost delavcev v tej delovni 
celoti uresničuje svoje druž- 
benoekonomske in druge sa. 
moupravne pravice. 

Da v praksi ne bi bilo ne- 
jasnosti glede pomena in vse- 
bine posameznih pogojev za 
organiziranje temeljne orga- 
nizacije, ki v Ustavi SFRJ 
niso podrobneje razčlenjeni, 
je z Osnutkom' zaikona na- 
tančno določeno, kaj je mi- 
šljeno z vsakim od teh po. 
gojev. 

Prvi pogoj je opredeljen 
takole: delovna celota je del 
proizvodnje oziroma druge- 
ga družbenega dela v delov- 
ni organizaciji, v katerem so 
delavci neposredno poveza- 
ni z enotnim delovnim pro- 
cesom in s tem pri delu 
med seboj odvisni, in v ka- 
terem dosegajo, ko delajo s 
sredstvi skupnega dela, sku- 
pen rezultat dela. Gre torej 
za obrate ali tovarniške od- 
delke, fazne člele proizvod- 
nje, nadalje dele drugih de- 
lavnih organizacij itn. 

Dragi pogoj pomeni, da mo- 
ra biti del delovne organiza- 
cije, ki se organizira kot te- 
meljna organizacija, sposo- 
ben ustvarjati celoten priho- 
dek ter pridobivati dohodek 
na trgu ali v delovni orga- 
nizaciji. Tretji pogoj se na- 
naša na to, da mora biti 
podana možnost, da delavci 
v temeljni organizaciji ena- 
kopravno upravljajo delo in 
poslovanje ter da samostoj. 
no gospodarijo z dohodkom, 
ki ga dosežejo v različnih 
oblikah združevanja dela in 
sredstev, ter da se prek svo- 
jih delegatov in delegapij 
udeležujejo uresničevanja 
funkcij samoupravnih _ inte- 
resnih skupnosti, krajevnih 
in družbenopolitičnih skupno- 
sti. 

Za preprečitev stihijskega, 

Postopek za organiziranje 
temeljne organizacije začnejo 
delavci oziroma skupina de, 
lavcev, sindikalna organizaci- 
ja ali organ upravljanja v de- 
lovni organizaciji tako, da da- 
jo pobudo, če menijo, da so 
izpolnjeni zakonski pogoji, 
ter skličejo zbor delavcev, na 
katerem se ugotovi, ali so 
pogoji za organiziranje te- 
meljne organizacije. 

Pobudo za začetek postop- 

nezakonitega in neutemelje- 
nega organiziranja temeljnih 
organizacij in da bi se zatr- 
lo precej pogostne težnje za 
organiziranje TOZD z name. 
nom osamosvojitve za vsako 
ceno oziroma za organizira- 
njem neupravičeno velikih 
temeljnih organizacij (kar je 
v praksi precej pogosto), je 
v Osnutku zakona nekaj pra- 
vil, s katerimi je določeno, 
v katerih primerih temeljne 
organizacije ni mogoče orga- 
nizirati. Z Osnutkom zako- 
na je namreč izrečno prepo- 
vedano organizirati temeljno 
organizacijo iz dveh ali več 
delov temeljne organizacije, 
od katerih vsak zase izpol- 
njuje pogoje, da postane po- 
sebna temeljna organizacija. 

V delovni organizaciji tu- 
di ne more biti ustanovljen 
en sam TOZD — ni ga mo- 
goče organizirati v delovni 
organizaciji, ki nima pogojev, 
da bi se iz njenih posameznih 
delov organizirali najmanj 
dve temeljni organizaciji. 
Omenjena določba o organi- 
ziranju najmanj dveh temelj- 
nih organizacij je vnesena za. 
tegadelj, ker je bilo v teku 
dela na Osnutku zakona ter 
v nekaterih razpravah izraže- 
no tudni mnenje, da je mo- 
goče v sklopu delovne orga- 
nizacije organizirati kot 
TOZD samo en njen del, ki 
za to izpolnjuje pogoje, med- 
tem ko bi drugi deli, ki ni- 
majo pogojev za takšno or. 
ganiziranje, ostali v okvira 
delovne organizacije in sku- 
paj z delom, ki je organizi- 
ran kot TOZD, tvorili delov- 
no organizacijo. 

Z Osnutkom zakona je do- 
ločeno, da imajo delavci pra- 
vico in dolžnost, da zaradi 
spremenjene materialne os. 
nove dela, spremen jenih teh- 
nično-tehnoloških in naravnih 
pogojev dela, proizvodne us- 
meritve itn. ustrezno spreme- 
nijo temeljne organizacije 
oziroma delovno ororanizara- 
jo. 

ka lahko da tudi družbeni 
pravobranilec samoupravlja, 
nja, skupščina družbenopoli- 
tične skupnosti in drugi z 
zakonom pooblaščeni organi, 
če menijo, da so podani za- 
konski pogoji za organizira- 
nje temeljne organizacije. Ce 
je dana kakšna od omenje- 
nih pobud, mora delavski 
svet temeljne oziroma delov- 
ne organizacije preučiti pred. 
log ter sklicati zbor delav- 

cev. Ce delavci na zboru 
ugotovijo, da so pogoji za or- 
ganiziranje temeljne organi- 
zacije, odločijo o njenem or- 
ganiziranju z referendumom. 

Sklep o organiziranju te- 
meljne organizacije je treba 
v osmih dneh od dneva, ko 
je bil sprejet, poslati vsem 
temeljnim organizacijam v 
isti delovni organizaciji, a če 
v njej niso organizirali te. 
meljne organizacije pa — 
vsem delavcem. 

Delavci temeljnih organiza- 
cij oziroma delovne organi- 
zacije lahko v 30 dneh od 
dneva, ko jim je bal vročen 
sklep, začno spor pred sodi- 

V Osnutku je rečeno, da 
imajo delavci pravico teme- 
ljno organizacijo, v kateri 
delajo, izločiti iz delovne or- 
ganizacije. Ta pravica seve- 
da ni brezpogojna. 

Določeno je namreč, da de- 
lavci ne morejo izločiti te- 
meljne organizacije, če bi to 
bistveno otežilo oziroma 
onemogočilo delo drugi te- 
meljni organizacizji v sesta- 
vi delovne organizacije. To 
pomeni, da TOZD ni mogo- 
če izključiti, če se s tem 
prekinja ali krni medseboj- 
no povezan delovni proces 
oziroma proces proizvodnje 
in poslovanja in če je s tem 
bistveno zmanjšana učinko- 
vitost izkoriščanja družbenih 
sredstev ter možnost za pri- 
dobivanje dohodka v drugih 
temeljnih organizacijah. 

V Osnutku zakona je do- 
ločeno, da sklep o izločitvi 
sprejmejo delavci z referen- 
dumom. Ves nadaljnji po- 
stopek teče ko.t pri ustanav- 
ljanju (soglasje drugih TOZD 
itn.). 

USTANOVITEV DELOVNE 

Z Osnutkom zakona je do- 
ločeno, da morajo delavci 
svojo temeljno organizacijo 
obvezno združiti v delovno 
organizacijo. Kadar ni pogo- 
jev za organiziranje temeljne 
organizacije v sestavi delov- 
ne organizacije, morajo de- 
lavci združiti svoje delo v 
delovno organizacijo. 

Osnutek opredeljuje delov- 
no organizacijo kot samo- 
stojno samoupravno organi- 
zacijo delavcev, povezanih s 
skupnimi interesi pri delu in 
organiziranih v temeljne or 
ganizacije v njeni sestavi ali 
neposredno povezanih z eno 
tnim dei"T'™,v" procesom. 

Za ustanovitev in konstitu- 
viranje delovne organizacije 

ščem združenega dela, če me- 
nijo, da ni pogojev za organi- 
ziranje temeljne organizaci- 
je. 

Sklep o organiziranju te- 
meljne organizacije postane 
veljaven, ko poteče 30 dni, 
če pa je bil začet spor, pa 
s pravnomočnim sklepom so- 
dišča združenega dela. Potem 
lahko delavci sklenejo sa- 
moupravni sporazum o zdru- 
ževanju svojega dela v te- 
meljni organizaciji, ki je 
ustanovitveni akt. Nato de- 
lavci sprejmejo statut in izvo- 
lijo delavski svet temeljne 
organizacije. 

Po Osnutku zakona temelj- 
na organizacija preneha iz 
dveh osnovnih razlogov: for. 
malnopravnega ter material- 
nega (seveda na tem mestu 
niso mišljene spremembe, ki 
utegnejo nastati pri običaj- 
nem ustanavljanju temeljnih 
organizacij). Iz formalno- 
pravnih razlogov preneha ob- 
stajati temeljna organizacija 
takrat, če se iz nje organi- 
zirajo nove temeljne orga- 
nizacije, če ne izpolnjuje za- 
konskih pogojev za opravlja- 
nje svoje dejavnosti ter ji je 
bil zato izrečen ukrep prepo- 
vedi opravljanja dejavnosti, 
in če se s pravnomočno sod- 
bo ugotovi ničnost vpisa or- 
ganiziranja temeljne organi, 
zacije. Iz razlogov material- 
ne narave pa temeljna orga- 
nizacija preneha obstajati, 
če ne more obnavljati dru- 
žbenih sredstev, s katerimi 
posluje, in zagotavljati de- 
lavcem . njihovih zajamčenih 
pravic ter če ne more izpol- 
njevati obveznosti iz svojega 
dohodka. 

ORGANIZACIJE 

je bistveno: 
— da so temeljne organi, 

zacije, ki so v sestavi delov- 
ne organizacije povezane 
med seboj z delovnim pro- 
cesom, kar se kaže v pove- 
zovanju proizvodnje in poslo- 
vanja 1 ali v drugih skupnih 
interesih; 

— da delavci, ki so tako 
povezani z delovnim proce- 
som, dosegajo čimbolj ugod. 
ne skupne rezultate oziroma 
pridobivajo skupni dohodek; 

— da je delež temeljnih or- 
ganizacij v delu delovne or- 
ganizacije neizogiben pogoj, 
da bi delovna organizacija 
mogla z delom združenih de- 
lavcev uspešno proizvajati, 
opravljati rtoritve ali druge 

POSTOPEK ORGANIZIRANJA TEMELJNE 
ORGANIZACIJE 

IZLOČITEV TOZD IZ DELOVNE ORGANIZACIJE 
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družbene dejavnosti; 
— da so sredstva za proiz- 

vodnjo oziroma druga de- 
lovna sredstva tako komple. 
mentarno povezana, da se jih 
da na najbolj uspešen način 
uporabljati, reproducirati in 
povečevati. 

Delovna organizacija, ki v 
svoji sestavni nima temeljnih 
organizacij, ima položaj, pra- 
vice, obveznosti in odgovor- 
nosti, ki so z zakonom do- 
ločene za temeljne organiza- 
cije. 

Delovno organizacijo lahko 
ustanovi organizacija združe- 
nega dela, samoupravna inte. 
resna skupnost, krajevna 
skupnost, družbenopolitična 
skupnost ali druga družbe- 
nopravna oseba, nadalje de- 
lovni ljudje in civilne prav- 
ne osebe — vendar le v ne- 
katerih dejavnostih. Delovni 
ljudje in civilne pravne ose- 
be npr. ne morejo ustanoviti 
delovne organizacije za op- 
ravljanje poslov prometa bla- 
ga in storitev s tujino, ea 
promet blaga na debelo, za 
opravljanje posredniških po- 
slov v prometu blaga in sta 
ritev, za opravljanje poslov 
kontrole blaga, skladiščenje 
blaga, špedicije, za proizvod- 

Konstituiranje delovne or- 
ganizacije se opravi s skle- 
nitvijo samoupravnega spora- 
zuma o združitvi temeljnih 
organizacij v delovno orgar 
nizacijo; z izvolitvijo delav. 
skega sveta oziroma drugega 
ustreznega organa upravlja- 
nja in z imenovanjem vršil- 
ca dolžnosti poslovodnega or. 
gama. 

Osnovni konstitutivni akt, 
na podlagi katerega se de- 
lavci v temeljnih organizaci- 
jah združijo v delovno orga- 
nizacijo, je samoupravni spo- 
razum o združitvi. S tem 
sporazumom delavci med 
drugim združijo . delo in 
sredstva, skupno planirajo 
razvoj, določajo medsebojna 
razmerja pri skupnem po. 
slovanju, pridobivanju do- 
hodka in uresničevanju diru- 
gih skupnih smotrov in na- 
log. 

Ko je sklenjen sporazum 
o združitvi v delovno orga- 
nizacijo, najpozneje pa šest 
mesecev po tem, morajo de 
lavci v temeljnih organiza- 
cijah sprejeti statut delovne 
organizacije. T0 je drugi 
konstitutivni akt o organizi- 
ranju delovne organizacije, 
vsebovati pa mora določbe, 
ki so pomembne za njeno 
organiziranje, delo in pošlo. 

njo in promet orožja ter vo- 
jaške opreme, za grafične de. 
javnosti in druge dejavnost:, 
določene z zakonom. 

Upoštevajoč dejstvo, da na 
ustanovitev delovne organi- 
zacije vpliva vrsta objektiv- 
nih ekonomskih dejavnikov, 
je z Osnutkom zakona dolo- 
čeno, da je za sleherno us- 
tanavljanje nove delovne or 
ganizacije treba pripraviti 
ekonomski elaborat, iz kate- 
rega mora biti razvidna up- 
ravičenost ustanovitve. Pre- 
den izda akt o ustanovitvi, s! 
mora ustanovitelj od orga- 
nov, ki jih določa zakon pri- 
skrbeti ustrezma mnenja o 
družbeni in ekonomski opra- 
vičenosti ustanovitve delovne 
organizacije in dokaze, da so 
zagotovljeni osnovi pogoji za 
proizvodnjo in opravljanje 
storitev, kakršni so energija, 
glavne surovine, polizdelki 
idr. 

Za ustanovitev delovne or. 
ganizacije, ki bo opravljala 
družbeno dejavnost, si mora 
ustanovitelj priskrbeti mne- 
nje oziroma soglasje samo- 
upravnih interesnih skupno- 
sti, v katerih področje spada 
dejavnost delovne organizaci- 
je, ki se jo ustanavlja. 

vanje, za uresničevanje sa- 
moupravnih pravic delavcev 
ter druge določbe v skladu 
s samoupravnim sporazumom 
o združitvi in z zakonom. 

Z Osnutkom zakona je 
predvideno, da se z aktom 
o ustanovitvi delovne organi- 
zacije oziroma s samouprav, 
nim sporazumom o združi- 
tvi v delovno organizacijo 
iahko določi nekatere pred- 
nosti za njenega ustanovite- 
lja. To je mogoče npr. glede 
oskrbovanja ustanovitelja s 
surovinami, polizdelki ali go. 
tovim blagom ali energijo, 
glede zagotavljanja prevoza 
za njegove potrebe, glede 
prodaje njegovega blaga in 
podobno. Vnesti je mogoče 
tudi pogoj, da delovna orga- 
nizacija ne more spremeniti 
poslovne dejavnosti ali se- 
deža, če ustanovitelj ne pri- 
voli v to. 

Namen te določbe je opre- 
deliti odnosa med ustanovi, 
teljem in bodočimi delavci 
delovne organizacije tako, da 
se po eni plati omogoči eko- 
nomski interes ustanovitelja, 
po drugi plati pa zavaruje 
samostojnost, enakopravnost 
in samoupravne pravice de 
lavcev, ki bodo delali v novo 
ustanovljeni delovni organi- 
zaciji. Z vzpostavitvijo takš- 

nih odnosov delovna organi, 
zacija v ustanavljanju ne 
more priti v neenakopraven 
položaj na enotnem jugoslo- 

Z Osnutkom zakona je do- 
ločeno, da je sestavljena or- 
ganizacija združenega dela 
samostojna samoupravna or- 
ganizacija, v kateri so zdru- 
žene delovne organizacije, ki 
morajo s to združitvijo v 
skladu s samoupravnim spo- 
razumom o združitvi v de. 
lovno organizacijo zagotav- 
ljati tudi interese združitve 
temeljnih organizacij, ki so 
v njihovi sestavi. 

Sestavljena organizacija 
združenega dela se organi, 
žira: 

— če se medsebojno do- 
polnjujejo pogoji dela, sred- 
stva za proizvodnjo in dru. 
ga delovna sredstva, ki po- 
menijo materialno osnovo 
združenih delovnih organiza- 
cij; 

— če se posebno dopolnju- 
je . proizvodnja, opravljanje 
storitev ali prometa, pa se 
s tem obenem dosega na- 
daljno delitev dela; 

— če se z organiziranjem 
skupnega znanstveno-razisko- 
valnega dela zagotavlja izpo. 
polnjevanje delovnega proce- 
sa in tehnologije združenih 
organizacij in na ta način 
izboljšuje pogoje dela v te- 
meljnih organizacijah v se- 
stavi združenih delovnih or. 
ganizacij, 

V osnutku zakona so opre. 
deljene tudi smeri združeva- 
nja delovnih organizacij. Ta- 
ko se sestavljene organizaci- 
je združenega dela organizi- 
rajo z združevanjem delov- 
nih organizacij, ki so med 
seboj povezane s proizvodnjo 
surovin, energije, reproduk- 
cijskega materiala, polizdel- 
kov oziroma nadaljnje obde- 
lave gotovih proizvodov ter 
s prometom blaga in stori- 
tev — tako imenovana smer 
vertikalnega povezovanja de- 
lovnih organizacij. 

Poleg osnovnih oblik zdru- 
ževanja dela in sredstev v 
organizacijo združenega dela 
Ustava SFRJ predvideva tu- 
di možnost združevanja de- 
lavcev v temeljnih organiza- 
cijah v razne oblike skup 
nosti. Ena od takšnih oblik 
je skupnost temeljnih orga. 
nizacij združenega dela, ki 
se, organizirajo v sestavi iste 

vanskem trgu v primerjavi 
s položajem drugih delovnih 
organizacij, ki se ukvarjajo 
z enako dejavnostjo. 

Sestavljene organizacije 
združenega dela nastanejo 
nadalje z združitvijo delov- 
nih organizacij, ki delajo in 
izdelujejo v bistvu enake vr- 
ste proizvodov oziroma ki 
opravljajo enake vrste stori- 
tev, če zagotavlja njihova 
združitev uvedbo bolj razvite 
tehnično-tehnološke osnove 
dela v združenih organizaci. 
jah ter takšno delitev dela, 
ki bo omogočila njihovo spe- 
cializacijo — tako imenovana 
smer horizontalnega povezo- 
vanja delovnih organizacij. 

V sestavljeno organizacijo 
se lahko združujejo tudi kme- 
tijske zadruge in druge obli. 
ke združevanja kmetov, s če- 
mer je omogočeno, da se 
združeni kmetje povezujejo 
in kooperiraj o z delovnimi 
organizacijami na višji ravni 
organiziranosti. 

Osnovni konstitutivni akt 
sestavljene organizacije je 
samoupravni sporazum o 
združitvi delovnih organiza- 
cij v sestavljeno organizacijo, 
v katerem so določeni vsi 
odnosi, ki so pomembni za 
delovanje sestavljene organi- 
zacije. 

Z Osnutkom zakona je 
predvidena tudi možnost, da 
delovna organizacija prera- 
ste v sestavljeno organizacijo, 
če delavci vseh temeljnih 
organizacij v sestavi iste de. 
lovne organizacije menijo, 
da so izpolnjeni pogoji za 
organiziranje sestavljene or- 
ganizacije, lahko odločijo, da 
se njihova delovna organiza- 
cija organizira kot sestavlje- 
na organizacija, kar obenem 
pomeni tudi reorganiziranje 
temeljnih organizacij in vno- 
vično združitev v delovno 
organizacijo, za katero ni 
nujno, da ima v svoji se. 
stavi temeljne organizacije. 

ali različnih delovnih orga- 
nizacij, da bi uresničevala 
določene skupne interese. 

Osnutek zakona zato dolo- 
ča, da lahko delavci s samo- 
upravnim sporazumom zdru. 
žijo svoje organizacije zdru- 
ženega dela v poslovno skup- 
nost organizacij združenega 
dela, da bi skupaj določali 
delitev dela, medsebojno 

KONSTITUIRANJE DELOVNE ORGANIZACIJE 
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zboljševali delovne pogoje in i 
pogoje za poslovanje, pro- 
učevali trg, skupaj nastopali 
na domačem in tujem trgu 
ter uresničevali druge dolo- 
čene skupne interese pri de- 
lu in poslovanju. V poslovno 
skupnost se lahko združijo 
tudi kmetijske in druge za- 
druge. 

Na področjih in v dejav- 
nostih materialne proizvod- 
nje, katerih trajno opravlja- 
nje je nujno, da bi bile za- 
dovoljene potrebe določenih 

Ker bo celoten bančni si- 
stem urejen s posebnim 
zveznim zakonom (že ga 
obravnavajo v Zveznem zbo- 
ru Skupščine SFRJ), kar ve- 
lja tudi za sistem zavarova- 
nja družbenih sredstev, je v 

Urejanje samoupravnih in- 
teresnih skupnosti spada v 
zakonodajno pristojnost re- 
publik in pokrajin. Zato 
Osnutek zakona samo ponav- 
lja temeljna načela njihovega 
organiziranja, ki so določena 
z Ustavo. Podana so načela 
za oba tipa samoupravnih in- 
teresnih skupnosti — tistih, 

Pri nadaljnjem organizira- 
nju združenega dela se je 
izkazalo, da je treba pred- 
videti tudi možnost medse- 
bojnega vzpostavljanja odno- 
sov in povezovanja organiza- 
cij združenega dela, ki pri- 
padajo ustreznim reproduk- 
cijskim celotam in ki bi, 
skupaj s povezovanjem bank 
in drugih oblik združevanja 
della in sredstev, pomenila 
takšne integracijske celote, 
ki so nujno potrebne za 
usklajevanje interesov na. 
sploh, za opravljanje določe- 
nih nalog v družbeni delitvi 
dela. Zato je v Osnutku za- 
kona predvidena možnost po-, 
vezovaroja delovnih in sestav- 
ljenih organizacij, poslovnih 
skupnosti, bank in drugih 
oblik združevanja dela in 
sredstev v skupnosti združe- 
nega dela za plansko in po- 
slovno sodelovanje kot naj- 
širšo obliko integracije skup- 
nih interesov v sistem zdru- 
ženega dela. 

V skupnosti združenega de- 
la za plansko in poslovno 

uporabnikov in pomeni nu. 
jen pogoj za njihovo delo, 
se tanko organizacije zdru- 
ženega dela združujejo v sa- 
moupravno interesno skup- 
nost materialne proizvodnje. 
Takšna skupnost se oblikuje 
s samoupravnim sporazu- 
mom, ki ga sklenejo organi- 
zacije združenega dela — 
proizvajalke proizvodov ozi- 
roma izvajalke storitev ter 
uporabniki njihovih proizvo- 
dov in storitev. 

Osnutku zakona določeno sa. 
mo to, da denarne, bančne 
in druge finančne posle za 
organizacije združenega dela 
ter za druge oblike združe- 
vanja dela in sredstev oprav- 
ljajo banke. 

Katerih motiv združevanja je 
menjava dela (izobraževanje, 
znanost,, kultura, zdravstvo, 
socialno varstvo itn.) ter ti- 
stih, ki jih delavci in drugi 
delovni ljudje ustanavljajo, 
da bi si zagotovili socialno • 
varnost (pokojninsko in in. 
validsko zavarovanje itn.). 

sodelovanje se omenjene or- 
ganizacije in skupnosti po- 
vezujejo: kadar so pri ures- 
ničevanju svojih dejavnosti 
in razvoja proizvodno, delov 
no, poslovno ali kako druga- 
če v reprodukciji povežane 
in odvisne; kadar so v okvi. 
ru družbene reprodukcije po. 
vezane z blagovnimi, storit- 
venimi in denarnimi tokovi 
ter tokovi znanstveno-razisko. 
valnega dela; kadar lahko 
posamezne svoje interese pri 
opravljanju dejavno.sti in v 
razvoju' uresničujejo na po. 
dlagi usklajevanja razvojnih, 
delovnih in proizvodnih pro- 
gramov; kadar povezujejo 
sredstva za investicijske na- 
ložbe v razvoj določenih de- 
javnosti skupnega pomena. 

Medsebojne odnose v skup- 
nosti združenega dela za 
medsebojno plansko in po- 
slovno sodelovanje se ureja 
s samoupravnim sporazu- 
mom, ki določa ciilje in na- 
loge, ki se Jih bo uresniče- 
valo v okviru skupnosti. 

DELOVNE SKUPNOSTI ZA 
SKUPNEGA POMENA 

V Osnutku je določeno, da 
delavci, ki opravljajo admi. 
nistrativno-strokovna, pomož- 
na in tem podobna dela 
skupnega pomena za temelj- 
ne organizacije v sestavi de- 
lovne organizacije, za orga- 
nizacije združenega dela v 
sestavljeni organizaciji ali za 
drugo obliko združevanja or- 
ganizacij združenega dela, 
oblikujejo eno ali več delov- 
nih skupnosti za opravljanje 
skupnih del. 

• Za administrativno-strokov- 
na dela se šteje: plansko, 
analitična dela, personalne 
zadeve, knjigovodstvo in evi. 
denca, pripravljanje in obde- 
lava gradiva pravno-strokov- 
ne narave, administrativna 
dela (sprejemanje in odprav- 
ljanje pošte, delovodski pro. 
tokol, stenografsko, stroje- 
pisno, arhivsko delo ipd.), 
splošne in druge zadeve, ki 
spadajo v to vrsto del. 

Za pomožna dela se šteje 
zlasti: dela v zvezi s samo- 
zaščito (varstvo pri delu, ci- 
vilna zaščita), dela v zvezi 
s čuvanjem objektov, vzdr. 
zevanje in čuvanje prostorov 
ter tem podobna dela. 

Z Osnutkom zakona je do. 
ločeno, da ti delavci prido- 
bivajo dohodek iz celotnega 
prihoda, ki ga ustvarijo s 
svobodno menjavo dela z de- 
lavci v organizacijah oziro- 
ma skupnostih, za katere 
opravljajo dela skupnega po. 
mena. DohodaV-, ki ga prido. 
bijo, je torej odvisen ne le 
od vrste in obsega del, ki 

V tem poglavju Osnutka 
zakona so temeljne določbe 
o pridobivanju pravne in po. 
slovne sposobnosti organiza. 
cij združenega dela, brez ka 
terih te organizacije ne b: 
mogle vzpostavljati poslov- 
nih odnosov. 

Da se določi status orga- 

Osnutek določa, da ustano. 
vitelj delovne organizacije 
oziroma delavci v organiza- 
cijah združenega dela samo 
stojno določijo dejavnost 
svoje organizacije po vrstah 
gospodarskih in drugih druž- 
benih dejavnosti, ki jih do 
ioča zakon. 

OPRAVLJANJE DEL 

jih opravljajo, marveč pred- 
vsem od prispevka k uspehu 
poslovanja organizacije, v 
kateri obstajajo in delujejo. 

Delavci, ki so zaposleni 
na administrativno-tehmičnih, 
strokovnih in pomožnih de- 
lih, torej ne morejo ustano. 
viti temeljne organizacije 
združenega dela, marveč lah- 
ko oblikujejo le delovno 
skupnost. Takšne delovne 
skupnosti ne obstajajo le 
v proizvodnih organizacijah, 
temveč tudi v družbenopoli- 
tičnih skupnostih, interesnih 
skupnostih, kmetijskih za- 
drugah in drugih organiza- 
cijah. 

Vendar pa Osnutek zakona 
predvideva tudi možnost, da 
se delovna skupnost organi, 
žira kot temeljna organiza- 
cija združenega dela, a le če 
delavci v njej opravljajo do- 
ločena strokovna dela skup- 
nega pomena, ali natančneje 
rečeno, če iahko glede na vr. 
sto in pomen teh del ustvar- 
jajo celotni prihodek in ures- 
ničujejo druge samoupravne 
pravice. Kot je določeno, se 
za takšna dela šteje: komer- 
cialna dela pr; uresničeva- 
nju funkcije prometa blaga 
m storitev; projektivna dela; 
inženiring; raziskovanje trga; 
znanstveno-raziskovalna dela 
in strokovna dela pri reše- 
vanju tehnoloških problemov 
(laboratoriji, preizkusne po- 
staje idr.); dela za elektron- 
sko obdelavo podatkov; dela 
v zvezi s strokovnim izobra- 
ževanjem kadrov. 

nizacije združenega dela ozi. 
roma da se določi njeno 
pravno subjektivnost je po. 
leg drugega nujno določiti 
dejavnost, ime in sedež or- 
ganizacije združenega dela, 
njeno zastopanje in pred- 
stavljanje ter vpis v sodni 
register. 

Vsaka organizacija združe, 
nega dela lahko opravlja le 
eno glavno dejavnost, poleg 
nje pa še stranske dejavno- 
sti, ki neposredno rabijo 
opravljanju njenih glavnih 
dejavnosti. Organizacija ne 
sme začeti z dejavnostjo in 
tudi ne spreminjati pogojev 

ZDRUŽEVANJE V BANKE IN ZAVAROVALNE 
SKUPNOSTI 

SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI 

SKUPNOSTI ZDRUŽENEGA DELA ZA MEDSEBOJNO 
PLANSKO IN POSLOVNO SODELOVANJE 

DOLOČITEV IN REGISTRIRANJE 

STATUSA ORGANIZACIJE 

ZDRUŽENEGA DELA 

DEJAVNOST, IME IN SEDEŽ ORGANIZACIJE 
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za njeno opravljanje, če ni- 
ma potrdila pristojnega or- 
gana, da izpolnjuje pogoje 
glede tehnične opremljenosti 
in varstva pri delu ter dru- 
ge predpisane pogoje. 

Osnutek določa, da mora 

Z Osnutkom je določeno, 
da organizacijo združenega 
dela zastopa in predstavlja 
njen individualni poslovodni 
organ oziroma predsednik 
kolegijskega poslovodnega or- 
gana, če njen statut ali drug 
samoupravni akt ne določa 
drugače. 

S statutom ali drugim sa- 
moupravnimi aKtom iahko 
organizacija združenega dela 
določi, da jo zastopa oziro. 
ma predstavlja poleg poslo- 
vodnega organa eden ali več 
delavcev na določenih vodil- 

POSLOVNA TAJNOST 

Po Osnutku zakona štejejo 
za poslovno tajnost listine 
in podatki, ki jih organiza- 
cija združenega ciela določi 
s samoupravnim sporazu- 
mom, statutom ali samo 

imeti vsaka delovna organi, 
zacija na področju gospodar, 
ske dejavnosti firmo — ime, 
pod katerim posluje, ter se- 
dež. Firma se mora jasno 
razločevati od firme drugih 
delovnih organizacij. 

nih ali drugih delovnih me- 
stih v organizaciji združene- 
ga dela. 

Takšna ureditev odgovor, 
nosti ima dve temeljni zna- 
čilnosti: prvič, da organiza- 
cijo združenega dela vselej 
predstavlja in zastopa njen 
poslovodni organ, in sicer po 
zakonu, in drugič, da po- 
oblastila za zastopanje in 
predstavljanje lahko dobijo 
tudi drugi delavci, da pa je 
treba takšna pooblastila vse- 
lej registrirati pri pristoj. 
nem sodišču. 

upravnim splošnim aktom, 
kot so: listine in podatki, ki 
predstavljajo tajno proizvod- 
njo, izsledki raziskovalnega 
in konstruktorskega dela ter 
druge listine in podatki, ka. 

cerih sporočanje nepoobla. 
ščeni osebi bi glede na nji- 
hovo naravo in pomen na- 
sprotovalo interesom organi- 
zacije združenega dela. 

Določena je tudi dolžnost 
varovanja tajnosti v prime- 
rih, ko gre za listine in po- 
datke, ki jih pristojen organ 

SODNI REGISTER 

Za dokončno določitev 
pravne subjektivitete organi- 
zacije združenega dela je po- 
sebnega pomene njihov vpis 
v sodni register. V Osnutku 
zakona je določeno, da mo. 
rajo biti v sodni register ob. 
vezno vpisane organizacije 
združenega dela, nijihove 
skupnosti, združenja in dru- 
ge oblike njihovega organi- 
zacijskega združevanja, ban- 
ke, skupnosti za zavarovanje 

V naslednji številki: 

razglasi za poslovno tajnost 
ali ki jih kot zaupne sporoči 
organizaciji združenega dela, 
nadalje v zvezi z deli, ki jih 
organizacija združenega dela 
opravlja za JLA, če so ozna- 
čeni kot vojaška tajnost, in 
v zvezi z zadevami splošne 
ljudske obrambe, itn. 

premoženja in oseb ter diru. 
ge finančne organizacije in 
drugi subjekti, ki jih določa 
zakon. 

Sodni register je jajven, 
vodi pa ga pristojno sodi. 
šče. Da bi se pospešilo re- 
gistriranje, se postopek za 
vpis v sodni register vodi po 
pravilih nepravdnega postop- 
ka, če zakon ne določa dru- 
gače. 

— Uresničevanje samoupravljanja delavcev 
v združenem delu 

— Kazenske določbe 

ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE 
ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA 

RAZVOJNA POLITIKA 

SOGLASJE O NAČELIH - VENDAR RAZLIKE 

GLEDE POSAMEZNOSTI 

• Osnutek drugega dela Družbenega plana obravnavan v vseh delovnih telesih Zbora 
republik in pokrajin Skupščine SFRj 

• V delovni in konstruktivni atmosferi so usklajena stališča o vrsti vprašanj, danih pa 
je tudi mnogo pripomb, o katerih se je treba še dogovoriti 

• Delegati so seznanjeni s stališči družbenopolitičnih organizacij in dveh odborov 
Zveznecja zbora Skupščine SFRJ 

V skladu s programom de- 
la na pripravi in sprejetju 
Družbenega plana so delov- 
na telesa Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ 15. 
aprila začela usklajevati sta- 

lišča republik in pokrajin 
do Osnutka drugega dela 
Družbenega plana Jugoslavi- 
je za obdobje od 1. 1976 do 
1980, V tem delu so smerni- 
ce jn okviri za sprejemanje 

ukrepov ekonomske politike. 
Besedilo Osnutka so pri ob- 
ravnavi ustrezno razporedi- 
li kot običajno na delovna 
telesa Zbora republik in po- 
krajin v skladu z njihovo 
pristojnostjo. 

Poleg Osnutka Družbenega 
plana so delegati uporabili 
kot podlago za obravnava- 
nje in usklajevanje stališč 
številna analitično-dokumen- 
tacijska gradiva. Ta gradiva 
vsebujejo kazalce razvoja in 
osnovne bilance, ocene sta- 

nja in vzrokov nelikvidnosti 
v 1. 1975, pregled investicij 
in osnovnih razmerij pri de- 
litvi družbenega proizvoda, 
probleme politike ekonom- 
ske stabilizacije ter vrsto ka- 
zalcev ekonomskega položa- 
ja družbenega sektorja gos- 
podarstva v minulem raz- 
dobju. 

Delegati so imeli pred se- 
boj tudi stališča, ki so jih 
v zvezi z besedilom Osnut- 
ka Družbenega plana izrazili 
Socialistična zveza delovnega 

HlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllll   

I USKLAJEVANJE STALIŠČ REPUBLIK JN PO- I 
I KRAJIN O OSNUTKU DRUGEGA DELA DRUŽ- i 
= BENEGA PLANA JUGOSLAVIJE ZA OBDOBJE | 
I OD L. 1976 DO 1980 — K AS 141 | 
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ljudstva Jugoslavije, Zveza 
sindikatov Jugoslavije, Gos- 
podarska zbornica Jugosla- 
vije ter izvršni sveti repub- 
lik in pokrajin. 

Po načelni razpravi, ki so 
jo vodili prva dva dneva in 
med katero so določili vpra- 
šanja, do katerih velja us- 
kladiti stališča, se je v od- 
borih nadaljevalo zelo inten- 
zivno delo na usklajevanju 
stališč do konkretnih pri- 
pomb in predlogov. Skupno 
je stališče, da ponujeno be- 
sedilo Osnutka Družbenega 

plana lahko rabi kot osnova 
za usklajevanje stališč, ven- 
dar so bile hkrati dane tudi 
mnoge določene pripombe 
in sugestije za spremembo 
ali dopolnitev posameznih 
delov plana oziroma so bili 
dani predlogi za nove for- 
mulacije. 

Zvezni izvršni svet kot 
predlagatelj (predstavniki 
Zveznega izvršnega sveta so 
sodelovali pri delu vseh od- 
borov) je bil sproti obveščen 
o stališčih, ki so bila uskla- 
jena ter o predlogih za nove 

formulacije, da bi lahko zav- 
zel stališče do tega, ali so 
realne materialne in druge 
možnosti, da se jih sprej- 
me. 

Ker postopek usklajevanja 
stališč ni bil končan do za- 
ključka redakcije te števil- 
ke Glasila, bomo v nasled- 
nji številki podali celovit 
prikaz usklajenih stališč v 
vseh delovnih telesih Zbora 
republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ. 

Osnutek drugega dela Druž. 
benega plana so obravnavali 

tudi v dveh odborih Zvezne- 
ga zbora Skupščine SFRJ — 
v Odboru za družbenoeko- 
nomske odnose ter v Odbo- 
ru za delo, zdravstvo in so- 
cialno politiko. Oba odbora 
sta podprla smernice in ok- 
vire za sprejemanje ukrepov 
ekonomske politike, obenem 
pa sta dala vrsto koristnih 
pripomb in sugestij, ki so 
dostavljene Zboru republik 
in pokrajin kot pristojnemu 
za sprejetje Družbenega pla- 
na. 

NOVI PREDPISI   

PLAČILO PRISPEVKOV - PO KRAJU POSLOVNE 

ENOTE 

® Po določbah veljavnega zakona je delavcem, ki delajo zunaj sedeža temeljne orga- 
nizacije združenega dela, oteženo uveljavljanje pravic do socialnega in zdravstve- 
nega zavarovanja 

$ Prispevke za zdravstveno zavarovanje, za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
za otroški dodatek ter za zaposlovanje se bo plačevalo v korist samoupravnih inte- 
resnih skupnosti, na območju katerih je sedež poslovne organizacije združenega 
dela 

# Predlagano je, naj bi se novi način plačevanja začel uporabljati 1. julija 1976 

Pred Zveanim zborom Skup- 
ščine SFRJ je Predlog za in- 
čtejio zakona o dopolnitvah 
Zakona o uporabi predpisov 
in o reševanju kolizij med 
republiškimi oziroma pokra- 
jinskimi zakoni na področju 
davkov, prispevkov in taks, z 
Osnutkom zakona (AS 279). 
Osnuitek je pripravil Zvezni 
izvršni svet potem, ko so bi- 
la opravljena širša posvetova- 
nja v Gospodarski zbornici 
Jugoslavije, Svetu Zveze sin- 
dikatov Jugoslavije, v Zvezah 
skupnosti pokojninskega in 
invalidskega ter zdravstvene, 
ga zavarovanja in v drugih 
zainteresiranih organih in or- 
ganizacijah. 

Veljavni Zakon je treba do- 
polniti zategadelj, ker je pri 

uporabi nekaterih njegovih 
določb prišlo do velikih te- 
žav. Z veljavnim Zakonom 
je namreč določeno, da se 
prispevke za zdravstveno za- 
varovanje, za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje ter za 
otroški dodatek plačuje sa- 
moupravnim interesnim skup. 
nostim, ki so na območju 
tiste družbenopolitične skup- 
nosti, v kateri je sedež te- 
meljne organizacije združene- 
ga dela. 

UVELJAVLJANJE 
PRAVIC PO KRAJU 
ZAPOSLITVE 

Uveljavljanje pravic iz na- 
vedenih področij je poveza- 
no s plačevanjem prispevkov. 

Ce se spremeni kraj vplače. 
vanja teh prispevkov, se spre- 
meni tudi kraj uveljavljanja 
teh pravic. Zato so organiza- 
cije združenega dela, ki ima- 
jo poslovne enote zunaj 
območja družbenopolitične 
skupnosti, v kateri je njihov 
sedež, odjavile delavce teh 
poslovnih enot pri samo- 
upravnih interesnih skupno, 
stih na tem območju in jih 
prijavile pri tistih skupno- 
stih, na katerih območju je 
sedež temeljne organizacije 
združenega dela. 

S takšno rešitvijo je delav- 
cem oteženo uveljavljanje do- 
ločenih pravic. Da bi te pra- 
vice (kot so- komisijski pre- 
gledi, pridobitev raznih zdrav, 
stveoih pripomočkov, uve- 
ljavljanje samoupravnih pra- 
vic, ki izvirajo iz združeva- 
nja dela in sredstev na teh 
področjih ipd.) uveljavili, mo- 
rajo delavci odhajati v kraj, 
kjer je sedež temeljne orga- 
nizacije združenega dela ozi. 
roma samoupravne interesne 
skupnosti. S tem se poveču- 
jejo potni stroški, povečujejo 

pa se tudi stroški v organi- 
zacijah združenega dela, ker 
so delavci dalj časa odsotni. 

Zlasti je oteženo uveljavlja- 
nje pravice do zdravstvenega 
varstva, do nadomestila oseb- 
nega dohodka med porodniš- 
kim dopustom, do nadome, 
stila osebnega dohodka med 
začasno nezmožnostjo za de- 
lo, ki je daljša kot 30 dni, 
do pokojnine, do otroškega 
dodatka in do denarne po- 
moči za novorojenčka ter uve- 
ljavljanje pravice delavcev, ki 
so začasno nezaposleni, do 

, zaposlitve. 
Zaradi navedenih razlogov 

je v Osnutku zakona predvi- 
deno, da se prispevke za 
zdravstveno zavarovanje, za 
pokojninsko in invalidsko za- 
varovanje, za otroški dodatek 
ter za zaposlovanje plačuje 
po sklepih in v korist samo- 
upravnih interesnih skupno- 
sti, ki so na območju tiste 
družbenopolitične skupnosti, 
v kateri je sedež poslovne 
enote temeljne organizacije 
združenega dela oziroma v 
kraju stalne zaposlitve de- 

IMIIIIIIIIHHHIHNIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHIIIIHMIIIIIIIIIIHIIHIIHIIHHIHIIIIHUIHMIIIIIIIIMH 

1 OSNUTEK ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA | 
I O UPORABI PREDPISOV IN O REŠEVANJU KO- = 
= LIZIJ MED REPUBLIŠKIMI OZIROMA POKRA- = 
I JINSKIMI ZAKONI NA PODROČJU DAVKOV, = 
I PRISPEVKOV IN TAKS | 
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lavca. 
S takšno ureditvijo vplače- 

vanja prispevkov iz osebnih 
dohodkov delavcev in pri- 
spevkov iz dohodka organiza. 
cije združenega dela se uskla- 
juje vplačevanje teh prispev- 
kov s smotrnejšim uvel j avl ja- 
njem pravic na navedenih 
področjih. 

Osnutek zakona opredelju- 
je kaj je mišljeno s poslovno 
enoto. To so obrati, proda- 
jalne, skladišča, predstavni, 
štva In druge organizacijske 
enote, ki niso organizirane 
kot temeljne organizacije 
združenega dela ali kot de- 
lovne skupnosti (podružnice, 
ekspoziture, Izpostave in dru- 
ge podobne enote). 

OBRAČUNAVANJE 
PRISPEVKOV 

Po Osnutku se bo prispev- 
ke iz dohodka obračunavalo 
na podlagi knjigovodskih po- 
datkov, če jih temeljna or- 
ganizacija združenega dela 
ima za poslovno enoto. Ce 
teh podatkov nima, se bo pri. 
spevke izračunalo na podlagi 
dela dohodka temeljne orga- 
nizacije združenega dela, ki 
je sorazmeren deležu, ki ga 
imajo izplačani osebni dohod- 
ki delavcev poslovne enote v 
celotnem znesku osebnih do- 
hodkov, ki so bili izplačani 
v organizaciji združenega de- 
la v obdobju,, za katero se 
ugotavlja dohodek. 

Delegati v Zveznem zboru 
bodo na eni prihodnjih sej 
obravnavali predlog za izdajo 
zakona o Centru za tehnično 
in znanstveno dokumentacijo, 
z Osnutkom zakona (AS 337), 
ki ga je Zvezni izvršni svet 
poslal Skupščini SFRJ v spre- 
jetje. 

Zakon, s katerim je bilo de- 
lo tega Centra (ustanovljene- 
ga 1. 1952) urejeno, je nehal 

Ce je osnova za prispevke 
iz dohodka neposredno dolo- 
čena (kosmati osebni dohod, 
ki ali drugo), se prispevke 
iz dohodka obračunava po tej 
osnovi, ki je znana v vsakem 
obdobju. Dohodek kot osno- 
va za obračunavanje davka 
se ugotavlja občasno, po pe- 
riodičnem obračunu, in konč- 
no, po zaključnem računu 
konec leta. Zato je v Osnut- 
ku predlagano, naj se te do- 
ločbe nanašajo na davke in 
prispevke iz dohodka organi, 
zacij združenega dela, ki jim 
je osnova za obračunavanje 
dohodek temeljne organizaci- 
je združenega dela. 

Z Osnutkom je določeno, 
da se obveznosti, katerih os- 
nova je doseženi dohodek in 
ki so ugotovljene na podlagi 
periodičnega obračuna za ob- 
dobje januar—junij 1976, šte- 
je kot končne obveznosti za 
navedeno obdobje, če temelj- 
na organizacija združenega 
dela, ki ima poslovne enote 
na območju drugih družbe, 
nopolitičnih skupnosti, dose- 
že po zaključnem računu do- 
volj dohodka za plačilo do- 
ločenih obveznosti. Če pa te- 
meljna organizacija po za- 
ključnem računu za 1. 1976 
ne doseže dovolj dohodka za 
kritje navedenih obveznosti, 
ji je treba vplačane prispev. 
ke vrniti na način, ki je do- 
ločen z veljavnimi predpisi. 

Ta zakon naj bi začeli upo- 
rabljati 1. julija 1976. 

veljati, ko je začel veljati Us- 
tavni zakon za ivedbo Ustav- 
nih amandmajev. Kljub temu 
je Center še nadalje opravljal 
storitve za določene zvezne 
organe in organizacije na nji- 
hovo zabtevo, čeprav status, 
vloga, financiranje in druga 
vprašanja, povezana z delova- 
njem centra, niso bila pravno 
urejena. 

Z zakonsko ureditvijo polo- 

žaja in vloge Centra kot zavo- 
da za opravljanje zadev, ki so 
pomembne za uresničevanje 
funkcij federacije, bo — kot 
je poudarjeno o Osnutku za- 
kona — zagotovljena ne le 
kontinuiteta in bogatenje 
sklada znanstvene in tehnične 
dokumentacije, temveč tudi 
širitev kroga domačih upora- 
bnikov ter število in obseg 
mednarodnih stikov Centra. 

Center za znanstveno in 
tehnično dokumentacijo je bij 
ustanovljen oktobra 1952 z 
nalogo, da zbira, ureja, obde- 
luje in širi tehnično in znan- 
stveno, dokumentacijo, da da- 
je informacije zainteresiranim 
osebam in organizacijam, da 
izdaja strokovne publikacije, 
da pomaga pri razvoju doku- 
mentacijske službe v podjet- 
jih in zavodih ter pri njiho- 
vem vključevanju v enotno 
mrežo jugoslovanske službe 
za tehnično in znanstveno do- 
kumentacijo ter da predstav- 
lja jugoslovansko dokumenta- 
cijsko službo pred mednarod- 
nimi organizacijami. 

Informacijska podlaga Cen- 
tra so knjižnice, ki se se- 
stojijo iz knjig in publika- 
cij z raznih področij zna- 
nosti in tehnologije, iz kar- 
toteke, ki ima več kot mi- 
lijon referatov o najnovej- 
ših tehničnih in znanstve- 
nih dosežkih v Jugoslaviji 
in tujini. Center izdaja 24 po- 
ročevalskih biltenov, ki me- 
sečno objavljajo izpiske iz 
člankov, objavljenih v znan- 
stvenih in tehničnih revijah 
v tujini. Storitve tega centra 
uporablja več ko 3.000 doma- 
čih organizacij združenega de- 
la, zvezni, repubiški, pokrajin- 

ski in občinski organi ter or- 
ganizacije. 

V Osnutku zakona je pred- 
lagano, naj Center zbira, ob- 
deluje, analizira in objavlja 
dokumentacijsko gradivo, ki 
se nanaša na predpisovanje 
tehničnih normativov na po- 
dročju energetike, industrije, 
prometa, kmetijstva in ljud- 
ske obrambe. To se nanaša 
tudi na normative za kako- 
vost proizvodov in storitev, 
zaščito iznajdb, določanje te- 
hničnih ukrepov in normati- 
vov na področju varstva in 
zboljševanja človekovega oko- 
lja. Center predstavlja v ok- 
viru pravic in dolžnosti fede- 
racije služlbo jugoslovanska 
dokumentacije pred Medna- 
rodno federacijo za doku- 
mentacijo (FID), pred dru- 
gimi organizacijami in orga- 
ni pa, ko ga pooblasti Zvez- 
ni izvršni svet. 

Kot je določeno v Osnutku 
zakona bodo republike in po- 
krajine upravičene zahtevati, 
da jim Center da brezplačno 
podatke in gradivo, ki se na- 
naša na opravljanje zadev z 
njihovega delovnega področ- 
ja. Storitve Centra so torej 
brezplačne, ko gre za gradi- 
va, ki se nanašajo na naloga 
v zvezi z uresničevanjem fiunk. 
cij federacije, za opravljanje 
katerih po določenem progra- 
mu se je Center že pogodil o 
plačilu. 

O opravljanju nalog, ki so 
pomembne za uresničevanje 
funkcij federacije, sklene Cen- 
ter z Zveznim komitejem za 
znanost in kulturo pogodbo, 
s katero se določi naloge, ki 
jih bo Center opravljal v na- 
slednjem letu, ter roke in pla- 
čilo za opravljene naloge. 

ŠIRŠA UPORABA 

TEHNIČNE 

IN ZNANSTVENE 

DOKUMENTACIJE 

® Center zbira, obdeluje in objavlja doku- 
mentacijska gradiva o tehničnih norma- 
tivih v industriji, energetiki, prometu, 
kmetijstvu in narodni obrambi 

SPREJEMAMO NAROČILA ZA: 

PRAVDNI POSTOPEK univ. pro). dr. Jožeta Juharta 
z dopolnitvami, ki sta jih pripravila Lojze Ude, sodnik 
Vrhovnega sodišča SRS in Dragica Wedam-Lukič, asi- 
stentka pravne fakultete v Ljubljarii glede na novele 
zakona s sodno prakso, navedbo književnosti ter s 
stvarnim kazalom. 

STANOVANJSKI PREDPISI 5 — zakon o gospo- 
darjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini 
s komentarjem dr. Mira Sajeta ter zakon o stanovanj- 
skih zadrugah. 

CZ URADNI LIST SRS, Ljubljana, 
Veselova 11, p. p. 379/VU 
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Denarno-kreditni sistem 

ODLOČILEN VPLIV ZDRUŽENEGA DELA 

NA POLITIKO BANK 

Morali bi popolneje in bolj konkretno določiti pogoje za ustanavljanje in poslova- 
nje interne banke, da ne bi prišlo do nesmotrnega ustanavljanja velikega števila 
internih bank 

Sredstva, s katerimi poslujejo bančne organizacije, so lahko oblika združevanja de- 
la in dohodka le za temeljne organizacije združenega dela, ne pa za druge organi- 
zacije združenega dela 

Družbenopolitična skupnost ne more biti udeleženec združevanja dela in sredstev 
v bančnih organizacijah, ker so njena sredstva pravzaprav sredstva združenega 
dela, izločena za splošno družbeno porabo 

Delovna telesa Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ so 
obravnavala Predlog za izda- 
jo zakona o temeljih banč- 
nega sistema, z Osnutkom 
zakona (AS 229). V razpra- 
vi so dane določene pripom- 

be in sugestije za spremem- 
bo in dopolnitev posameznih 
določb Osnutka zakona. 

Prikaz Osnutka zakona o 
temeljih bančnega sistema 
smo objavili v 8. številki 
»Poročevalca« marca 1976. 

PREŠIROK OBSEG NALOG INTERNE BANKE 

Zamisel novega bančnega 
sistema temelji na novih us- 
tavnih načelih o bankah kot 
asociacijah združenega dela, 
ki opravljajo kreditne in 
druge bančne posle in v ka- 
terih se samoupravno zdru- 
žuje delo in sredstva za ures- 
ničevanje skupnih interesov 
pri zagotavljanju sredstev za 
opravljanje in razširjanje de- 
javnosti organizacij združe- 
nega dela. Takšna je bila 
ocena na seji Odbora za 
družbenoekonomske odnose, 
ki je podprl začrtane osnove 
bančnega sistema glede vseh 
bistvenih sestavin, ki se ti- 
čejo načelnih opredelitev ali 
osnovnih institutov, izpelja- 
nih v besedilu zakona. 

V načelni razpravi so v 
Odboru podprli zamisel in- 
terne banke kot bančne insti- 
tucije, ki je najbolj nepos- 
redno v funkciji združenega 
dela in v kateri se najbolj 
neposredno samoupravno 
adružuje delo in sredstva ter 

opravlja bančne posle v in- 
teresu temeljnih in drugih 
organizacij združenega dela. 

Izraženo pa je bilo mne- 
nje, da je v Osnutku pred- 
viden preširok obseg banč- 
nih poslov interne banke, ta- 
ko da ta vrsta banke po zna- 
čaju ni dovolj jasno raz- 
mejena od temeljne banke. 
Zato je bila izražena boja- 
zen, da bi lahko prišlo do 
neracionalnega ustanavljanja 
velikega števila internih 
bank. Na seji je bilo reče- 
no, da bi zavoljo tega velja- 
lo popolneje in konkretneje 
določiti pogoje za ustanav- 
ljanje in poslovanje interne 
banke. 

Rečeno je tudi, da uprav- 
ljanje bank in odločanje v 
njih, zlasti v temeljni banki, 
ni podrobneje razčlenjeno. 
V zvezi s tem je predlaga- 
no, naj se v končno bese- 
dilo zakona vnese bolj po- 
polne in natančnejše določ- 
be, s katerimi bi preprečili, 

da bi bile v organih uprav- 
ljanja bank s pomočjo de- 
legatskega sistema zastopa- 
ne tehnomenežerske struktu- 
re, kar doslej ni bila redka 
pojava in ne brez posledic 
za izražanje dejanskih inte- 
resov združenega dela. 

člani Odbora so predlaga- 
li naj se konferenco temelj- 
ne banke kot organa uprav- 
ljanja v zakonu izpusti, ker 
je po mnenju delegatov 

takšen posvetovalni organ v 
temeljni banki odvečen. Dan 
je bil tudi predlog, da se 
podrobneje in bolj določno 
opredeli obseg in vsebina 
upravljanja temeljnih bank 
od strani družbenih pravnih 
oseb, ki imajo v njih depo- 
zite brez določenega name- 
na, ter občanov, ki imajo v 
temeljni banki hranilne vlo- 
ge in druge vrste depozitov. 

RIZIKO ZA LIKVIDNOST BANKE 
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1 OBRAVNAVANJE OSNUTKA ZAKONA O TEME- 1 
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V Odboru so bili izraženi 
resni pomisleki glede pred- 
videnega deleža družbenopo- 
litičnih skupnosti pri noše- 
nju rizika za likvidnost bank 
ter deleža republik in po- 
krajin pri njihovi sanaciji. 
V zvezi s tem je dan pred- 
log, da je treba to pomemb- 
no načelno vprašanje bolj 
temeljito in vsestransko pre- 
tresti ne le z vidika intere- 
sov organizacij združenega 
dela, ki so združile delo 
in sredstva v določeno ban- 
ko, temveč tudi z vidika šir- 
ših družbenih interesov. 

Poleg tega se zastavlja 
vprašanje, s katerimi sred- 
stvi bi lahko družbenopoli- 
tične skupnosti sodelovale 
pri saniranju bank. Ce pa 
bi ostali pri tako zamišlje- 
nih obveznostih družbenopo- 

litičnih skupnosti, je pred- 
lagano, naj bi se poleg in- 
gerenc republik in pokrajin 
enako opredelilo tudi pra- 
vice in obveznosti občin. 

Glede opravljanja bančnih 
poslov je rečeno, naj banke 
ne bi opravljale poslov pla- 
čilnega prometa za organi- 
zacije združenega dela, ker 
je to po Ustavi funkcija 
Službe družbenega knjigo- 
vodstva. 

Poleg tega je v Odboru 
poudarjeno, da sredstva, s 
katerimi poslujejo bančne or- 
ganizacije ne morejo biti ob- 
lika združevanja dela in do- 
hodka le za temeljne orga- 
nizacije združenega dela, ne 
pa tudi za druge organiza- 
cije združenega dela, kot je 
to zdaj predvideno v Osnut- 
ku. 

ODGOVORNOST TEMELJNIH BANK NASPROTI 
ZDRUŽENI BANKI 

V Odboru za družbenopo- 
litične odnose je poudarjeno, 
da se s tem zakonom v bist- 
vu gradi nov bančni sistem, 
ki pomeni nadaljnjo razčle- 

nitev določb Ustave SFRJ o 
bančnem sistemu kot speci- 
fičnem načinu združevanja 
dela in sredstev v združenem 
delu. 
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V Odboru je poleg tega 
izražen predlog, naj se s sa- 
moupravnim sporazumom 
jasneje opredeli pravice in 
obveznosti članov. 'oančne or- 
ganizacije, ki so to lastnost 
pridobili na podlagi uporabe 
združenih sredstev v bančni 
organizaciji. To je predlaga- 
no zategadelj, ker so tudi 
uporabniki kreditov zaintere- 
sirani za čimbolj ekonomič- 
no in družbeno smotrno pos- 
lovanje bančne organizacije, 
saj riziko bančnega poslova- 
nja odseva tudi v uporabi 
danega kredita. 'Prav tako so 
bančne organizacije zaintere- 
sirane, da uporabniki kredi- 
tov vlagajo svoja prosta sred- 
stva pri bančnih organizaci- 
jah, ki so kredit odobrile. 

Izraženo je mnenje, da 
družbenopolitična skupnost 
glede na svoje mesto in vlo- 
go v družbenem sistemu ni- 
kakor ne more nastopati kot 

udeleženec združevanja dela 
in sredstev v bančnih orga- 
nizacijah (kot je z Osnut- 
kom predvideno), zato je 
treba takšno določbo črtati. 
Sredstva, s katerimi razpo- 
laga družbenopolitična skup- 
nost so pravzaprav sredstva 
združenega dela, izločena za 
splošno družbeno porabo. 
Mogoče jih je prenesti le v 
naslednje proračunsko leto, 
da bi se zmanjšale prora- 
čunske obveznosti združene- 
ga dela za to leto. 

V zvezi z odgovornostjo 
temeljnih bank za likvidnost 
združene banke je poudarje- 
no, da je združena banka 
oblika poslovanja temeljnih 
bank ter da ne obstajajo 
obveznosti združene banke, 
ki ne bi bile obveznosti te- 
meljnih bank. Na tej pod- 
lagi je treba rešiti navedeno 
vprašanje odgovornosti. V 
zvezi s tem je treba s po- 

močjo ustreznih zakonskih 
rešitev spodbujati združeva- 
nje temeljnih bank v zdru- 
ženo banko. 

Na seji Odbora je predla- 
gano, naj se sredstva, ki so 
zbrana z varčevanjem, po 
odbitku predpisanih rezerv 
likvidnosti uporabljajo na 
podlagi predpisov, ki jih iz- 
da republika oziroma avto- 
nomna pokrajina, ne pa na 

Zakonodajnopravna komi- 
sija je ugotovila, da predla- 
gatelj (Zvezni izvršni svet) 
ni ravnal v smislu sklepov 
Zveznega zbora Skupščine 
SFRJ, naj v besedilo zakona 
vključi tudi tvarino o kre- 
ditnem sistemu, katere ure- 
janje spada v pristojnost fe- 
deracije. Potem bi bilo tre- 
ba spremeniti tudi naslov 
zakona, ki naj bi se glasil: 

podlagi družbenega dogovo- 
ra, ki bi ga sklenili pred- 
stavniki jugoslovanskih PTT 
organizacij, predstavniki JLA 
ter predstavniki republik in 
avtonomnih pokrajin (kot je 
zdaj predvideno v Osnutku). 
Nova formulacija je predla- 
gana zategadelj, da bi se na 
podlagi obstoječe rešitve lah- 
ko centraliziralo hranilne 
vloge. 

Zakon o temeljih kreditnega 
in bančnega sistema. 

Glede na to je Komisija 
predlagala Zveznemu zboru, 
da na seji Zbora (29. apri- 
la) ne obravnava Predloga 
za izdajo tega zakona, mar- 
več da predlagatelja zadol- 
ži, da izdela novo besedilo 
zakona v skladu z omenje- 
nim stališčem Zbora. 

VKLJUČITI TVARINO O KREDITNEM SISTEMU 

MEDNARODNE POGODBE 

MANJŠA SPREMEMBA MEJNE CRTE Z AVSTRIJO 

$1 Jugoslavija in Avstrija sta zainteresira ni za manjšo spremembo meje na cestnih 
prehodih Šentilj—Spielfeld in Holmec— Grablach 

® S spremembami bo omogočena razširit ev obstoječih in graditev novih komunika- 
cij in kontrolnih objektov 

Skupščini SFRJ je poslan 
v obravnavo in sprejetje 
Predlog zaikona o ratifikaci. 
ji Pogodbe med SFRJ in Re- 
publiko Avstrijo o spremem- 
bah in dopolnitvah Pogodbe 
o skupni državni meji z dne 
8. aprila 1965 (AS 336). Za- 
kon o ratifikaciji te Pogod- 
be, ki je bila podpisana na 
Dunajiu 29. oktobra 1975, naj 
bi sprejel Zvezni zbor Skup- 
ščine SFRJ ob soglasju vseh 
republik in avtonomnih po. 
krajin. 

S prvotno Pogodbo iz 1. 
1965 je bilo predvideno, da 
se potem, ko bo končana pla- 
nirana regulacija potoka Ku- 

anica, začne pogajanja o pre- 
miku državne meje v reguli- 
rano strugo potoka. 

Obe državi sta poleg tega 
zainteresirani za manjše spre- 
membe državne meje na 
dveh cestnih prehodih zara- 
di razširitve in graditve no- 
vih kontrolnih objektov in 
komunikacij. To sta prehoda 
Šentilj — Spielfeld in Hol- 
mec—Grablach. 

Na vseh treh omenjenih 
krajcih sta od 1. 1973 ozrnače. 
ni dve mejni črti: dosedanja, 
ki velja dokler ne začne ve- 
ljati nova Pogodba, ter no- 
va, ki je predvidena s to Po- 
godbo. 

Pri razširjevanju obstoje- 

čih iin graditvi novih kontrol- 
nih objektov in komunikacij 
na navedenih mejnih preho- 
dih je bil del gradnje oprav- 
ljen na ozemlju, Ki je med 
obema mejnima črtama. Po- 
leg tega so na ozemlju, ki 
ga je s Pogodbo treba zame- 
njati in ki ga je na vsatki 
strani 5,4 hektare, urejena 
tudi vsa druga vprašanja, ki 
izvirajo iz Pogodbe. 

Takšen položaj na vseh treh 
navedenih krajih, zlasti še 
na mejnem prehodu, na ka- 
terem je mednarodni pro- 
met želo intenziven, povzro- 
ča težave obmejnih organom, 
zato sta obe strani večkrat 
izrazili želji, da bi se ga ure. 
dilo. 

S predlaganimi sprememba- 
mi in dopolnitvami Pogodbe 
je med drugim predvideno, 
>da se vsakih osem let opra- 
vi periodično kontrolo mej- 
nih oznak ter se jih uredi 

in obnovi. Lastniki zemljišč 
in drugih objektov, ki ležijo 
na državni meji ali v njeni 
bližini, morajo dopustiti iz- 
vajanje meritev in zaznamo- 
vanje meje." 

Odškodninske zahtevke v 
zvezi z deli in ukrepi se re. 
šuje jx> pravnih predpisih 
države, na ozemlju katere so 
zemljišča in objekti. 

Na teh površinah bo pre- 
povedana sleherna graditev 
objektov, razen objektov za 
jawni promet, carinsko ali ob- 
mejno službo ter za dele vo- 
dov (vodovodi, naftovodi, 
električni vodi ipd.), ki se- 
kajo državno mejo. 

Osebe, ki bodo delale na 
teh meritvah, bodo dobile po- 
sebne dokumente za prehod 
meje, prav ta,ko pa bo — 
doMer bodo trajala ta dela 
— urejen tudi prehod urad. 
nih vozil z ozemlja ene dr- 
žave v drugo. 
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ANALIZE IN OCENE 

ZAVRTA RAST CEN IN ZMANJŠAN DEFICIT 

V PLAČILNI BILANCI 

6 Industrijska proizvodnja v letošnjih prvih treh mesecih je le za 2,9 odstotka večja 
kot v enakem obdobju I. 1975 ' 

® Na področju stanovanjske gradnje se letos ni realno nadejati zadovoljivih rezuSidiov 

® Število zaposlenih v družbenem sektorju se je povečalo za 4,7 odstotka 

• Življenjski stroški so se bolj povečali kot nominalni osebni dohodki, zato je popre- 
čen realni osebni dohodek nezaposlenega za približno en odstotek nižji kot v prvih 
dveh mesecih I. 1975 

# Izvoz se je povečal za 8 odstotkov, uvoz pa zmanjšat sa 8,6 odstotka, kar je riaio 36 
milijonov dolarjev presežka v plačilni bilanci 

'• Bolj umirjeno gibanje cen, ki se je začelo v drugem polletju L 1975, se je nadalje- 
valo tudi v letošnjih prvih treh mesecih 

Opredeljene s težnjami, ki 
so se razvijale med 1. 1975, 
so gospodarska gibanja v za- 
četku 1. 1976 v znamenju za- 
viranja rasti cen, zmanjševa- 
njem deficita v plačilni bilan- 
cin in ohranjanja relativno 
dinamične stopnje rasti dru- 
ženega proizvoda. Tako bi! se 
glasila z najbolj grobimi po- 
tezami podana ocena gospo- 
darskega položaja, vsebovana 
v gradivu, ki ga je Zvezni 
izvršni svet posla! Skupšči- 
ni SFRJ. 

Na podlagi tega gradiva je 

Raven industrijske proiz- 
vodnje v letošnjih prvih treh 
mesecih je bila za 2,8 odstot- 
ka višja kot v enakem ob- 
dobju 1. 1975. To kaiže, da 
je dinamika industrijske pro- 
izvodnje v prvem trimeseč- 
čjiu počasnejša od tiste, s ka- 
tero bi pri običajni razpore- 
ditvi proizvodnje v okviru le- 
ta uresničili načrtovano 6 od- 
stotno letno stopnjo rasti. 

Težnja zaviranja celotne in- 
dustrijske proizvodnje je op. 
redeljena predvsem na sek- 
torju potrošnega blaga: ob- 
seg proizvodnje trajnih po- 

o gospodarskih gibanjih v za- 
četku l. 1976 razpravljal Zbor 
repuiblik in pokrajin na seji 
29. aprila letos (pred ome- 
njeno razpravo pa je bila 
obravnavana v delovnih te- 
lesih Zbora republik in po- 
krajin). 

Iz zelo obsežnega ip doku- 
mentiranega gradiva Zvezne- 
ga izvršnega sveta povzema- 
mo osnovne ocene in najva- 
žnejše podatke, ki dajejo po- 
polnejšo podobo o gospodar- 
skih gibanjih v prvih mese- 
cih 1. 1976. 

trošnih dobrin je globoko pod 
proizvodnjo v začetku lan- 
skega leta. Ta ugotovitev ve- 
lja posebno za elektroindu. 
strijo (televizorji, hladilniki, 
pralni stroji itn.). Proizvod- 
nja v tej industrijski pano- 
gi je bila v letošnjih prvih 
dveh mesecih ne le nižja kot 
v enakem lanskem obdobju 
(skoraj za 10 odstotkov), 
marveč ni dosegla niti obse- 
ga izpred dveh let. 

Navedeno je, da je do za- 
viranja prišlo tudi na dru- 
gih dveh ključnih sektorjih 
široke porabe — v tekstilni 

in živilski industriji. 
Pri tem, ko so v gradivu 

Zveznega izvršnega sveta na. 
šteti vzroki zaviranja indu- 
strijske proizvodnje, je pou- 
darjeno, da ne gre le za to, 
da celotno povpraševanje ni 
sposobno absorbirati ustvar- 
jenega obsega proizvodnje, 
temveč tudi za hirost in in- 
tenzivnost spreminjanja stru- 
kture delitve in porabe (za. 
voljo tega je slednja defor- 
mirana v primerjavi z raz- 
položljivimi zmogljivostmi). 
Posebej se opozarja, da je 
povečevanje zalog zelo inten- 
zivno oziroma da se pri nas 
že tretje leto zapored v za- 
logah omrtvi več kot 10 od} 
stotkov družbenega proizvo. 
da. 

Čeprav nezadosten glede na 
načrtovano dinamiko pa se- 
danji obseg proizvodnje še 
presega možnosti plasmaja, 
tako da se še naprej pove- 

V analizi gospodarskih gi- 
banj na začetku 1. 1976 so 
tudi podatki in ocene za dru. 
ga gospodarska področja, ki 
jih podajamo povsem nakrat- 
ko. 

V kmetijstvu se je, sodeč 
po opravljenih delih, mogo- 
če nadejati v glavnem zado- 
voljivih rezultatov: čeprav je 
pšenica posejana na približ- 
no 3 odstotke manjši povr- 
šini od petletnega povprečja, 

čujejo že tako visose zaloge, 
s katerimi so obremenjeni 
proizvajalci. Obseg zalog go- 
tovega blaga pri proizvajal- 
cu je večji od enoinpolmeseč- 
ne proizvodnje. Položaj seje 
zlasti zaostril na področju 
potrošnega blaga, kjer zalo. 
ge v povprečju presegajo 
dvomesečno proizvodnjo (v 
nekaterih panogah so še zna- 
tno večje). 

čeprav je še prezgodaj da- 
jati napovedi o celotni le- 
tošnji industrijski proizvod- 
nji, pa je gotovo, kot je pou- 
darjeno, da nanjo ta hip de. 
luje več dejavnikov, ki pov- 
zročajo njeno zaviranje inžo- 
ževanje. Tako je poudarjeno, 
da kupna moč prebivalstva 
— navkljub bolj umirjenemu 
gibanju cen — ne stimulira 
v zadostni meri proizvodnje 
oziroma da realni osebni do- 
hodki na zaposlenega upa- 
dajo. 

se ocenjuje, da bi lahko pro- 
izvedli več kot 5 milijonov 
ton pšenice (seveda, če bodo 
vremenske razmere ugodne.) 
Površina., posejana s pšenico, 
je manjša predvsem zatega- 
delj, ker so se proizvajalci 
usmerili v povečanje setve- 
nih površin za intenzivnej- 
še kulture (koruza, sladkoi- 
na pesa, soja idr.), pa tudi 
zategadelj, ker si prizadeva 
za večji hektarski donos. 
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Glede živinorejske proiz- 
vodnje se ocenjuje, da bi 
lahko letos presegla raven, 
ki je bila dosežena v 1. 1975. 
K temu naj bi pripomoglo 
ustvarjanje možnosti za iz. 
voz ter pocenitev koruze na 
domačem trgu. 

Iz manjše intenzivnosti 
sklepanja pogodb o gradbe- 
nih delih je v začetku tega 
leta je razvidno, da se v 
gradbeništvu ni ohranila vi- 
soka dinamika, ki je bila 
značilna za enako obdobje 
lanskega leta (pa tudi za ce- 
lo 1. 1975). Naveden je po- 
datek, da je dogovarjanje o 
novih delih skoraj polovico 
počasnejše kot v začetku lan- 
skega leta. O pešanju inve. 
sticijske dejavnosti priča tu- 
di povečanje zalog gradbene- 
ga materiala (celo tistih vrst, 
glede katerih je bilo na trgu 
najpogosteje kritično). Drug 
negativni kazalec je zmanjše- 
vanje števila stanovanj v 
gradnji. Rečeno je, da se v 
takšnem položaju ni realno 
nadejati zadovoljivih rezulta- 
tov na področju stanovanjske 
gradnje v letošnjem letu. 

Neugodne težnje v procesu 
prometne dejavnosti, zlasti 
pri prevozu blaga, ki se na. 
daljujejo iz lanskega leta, so 
se v letošnjem januarju še 
poslabšale (prepeljano je za 
5,7 odstotka manj blaga kot 
v istem mesecu lanskega le- 
ta, število prepeljanih pot- 

Zaposlenost in zaposlovanje 
sta važna kazalca gospodar- 
skih gibanj ter o njima gra. 
divo Zveznega izvršnega sve- 
ta obširno govori. Predvsem 
je poudarjeno, da se nada- 
ljuje dinamična rast zaposle- 
nosti v družbenem »ektorju 
(število zaposlenih v prvih 
treh mesecih 1. 1976 je v pri- 
merjavi z enakim lanskim 
obdobjem za 4,7 odstotka ve. 
čje). 

Ocenjuje se, da je to pove- 
čanje ugodno z vidika poli- 
tike zmanjševanja nezaposle- 
nosti in postopnega vračanja 
zdomcev. Vendar se poudar- 
ja, da ni bila dosežena za- 
dostna usklajenost gospodar- 
ske rasti in zaposlenosti (šte- 
vilo zaposlenih v industriji 
se je zvečalo za 3,7 odstotka, 
fizični obseg industrijske pro- 

Na podlagi predhodnih po- 
datkov Službe družbenega 
knjigovodstva o zaključnih 
računih za 1. 1975 se ocenju- 
je, da poslovni rezultati go- 

nikov pa se je povečalo za 
1,6 odstotka). Rezultate, ki 
so dosežem v prometu, opre- 
deljuje v glavnem celotna go- 
spodarska dejavnost, poudar. 
jno pa je, da je treba ime- 
ti pred očmi tudi številne ne- 
rešene probleme na tem po- 
dročju ter neenakomeren ra- 
zvoj posameznih prometnih 
panog in pa čedalje večja na- 
sprotja njihovih interesov. S 
sklenitvijo družbenih dogovo. 
rov, s čemer se je že začelo, 
bi lahko odpravili dejstvo, 
da promet omejuje že tako 
zavrto gospodarsko aktivnost 
v državi. 

Vsekakor je pozitivno, da 
je realizacija turističnega pro- 
meta že v prvih mesecil 1. 
1976 nad predvidenimi okvi- 
ri (v letošnjih prvih dveh 
mesecih se je promet tujih 
turistov povečal za 14 odstot- 
kov, domačih turistov pa za 
10 odstotkov, računa se, da 
se bo v 1. 1976 promet tujih 
turistov povečal za 6 odstot- 
kov, domačih pa okrog 7 od. 
stotkov). Devizni dohodek od 
turizma se je povečal za 10,8 
odstotka (planirano poveča- 
nje v 1. 1976 — okrog 10 od- 
stotkov). Vendar pa je še 
prezgodaj dajati dokončne 
napovedi o gibanju turistič- 
nega prometa v letu 1976, ker 
se položaj lahko bistveno 
spremeni v drugem trime- 
sečju.. 

izvodnje pa se je zvečal sa- 
mo za 2,1 odstotka). 

Nadalje je značilno, da se 
zaposlenost hitreje povečuje 
v negospodarskih dejavnostih 
(4,9 odstotka) kot na po. 
dročju gospodarstva (4,6 od- 
stoka). 

V gospodarskih dejavno- 
stih se je zaposlenost pove- 
čevala izredno raznoliko: 9 
odstotkov v gradbeništvu, 
5,2 odstotka v trgovini in go- 
stinstvu, samo 0,5 odstotka 
pa v kmetijstvu in ribištvu. 
Kot negativno je ocenjeno 
dejstvo, da se ni zmanjšalo 
število oseb, ki iščejo zapo. 
slitev (kljub bolj dinamični 
rasti zaposlenosti) oziroma 
da se še naprej zmanjšuje 
zaposlovanje v zasebnem sek- 
torju. 

spodar§tya niso ugodni. Go_ 
spodarstvo je namreč v lan- 
skem letu povečalo ustvarje- 
ni dohodek za okrog 22 od- 
stotkov, sredstva amortiza- 

cije za okrog 11 odstotkov, 
neto osebne dohodke pa za 
okrog 30 odstotkov. Iz tega 
je razvidno, da se je položaj 
gospodarstva pri delitvi dru. 
žbenega proizvoda — v na- 
sprotju s cilji ekonomske po- 
litike — občutno poslabšal. 
Medtem ko znaša celotno po- 
večanje ustvarjenega dohod- 
ka in amortizacije 20 odstot- 
kov, so se namreč celotna 
izločanja za negospodarstvo 
povečala za okrog 32 odstot- 
kov. 

Med neugodnima rezultati v 
1. 1975 je vsekakor tudi vi- 
soko povečanje izgub, ki so 
dosegle znesek okrog 11,2 
milijarde dinarjev (so za 138 
odstotkov večje kot leto po- 
prej). če se k temu doda še 
to, da so se absolutno zmanj- 
šala sredstva gospodarstva, 

Posebni poglavji gradiva 
Zveznega izvršnega sveta sta 
posvečeni analizi denarnih 
prejemkov in izdatkov prebi- 
valstva teT gibanju splošne 
in skupne porabe. 

Težnja zaviranja nominal- 
ne rasti denarnih prejemkov 
m izdatkov prebivalstva se 
je nadaljevala tudi v prvih 
mesecih letošnjega leta. Pou- 
darja se, da je njihovo po- 
časnejšo rast spremljala tu. 
di znatno počasnejša rast cen 
na drobno, kar je precej 
vplivalo na gibanje realne 
kupne moči prebivalstva. V 
prvih dveh mesecih 1. 1976 
se je masa osebnih dohod- 
kov povečala za 22,5 odstot- 
ka. Ker so se v omenjenem 
obdobju življenski stroški po- 
večali za 17,3 odstotka, šte- 
vilo zaposlenih pa za 5 od- 
stotkov, to pomeni, da je 
povprečni realni osebni do- 
hodek na zaposlenega za ok- 
rog en odstotek nižji kot v 
prvih dveh mesecih 1. 1975. 
Sodijo, da takšna težnja glede 
osebnih dohodkov negativno 
vpliva tako na raven in dina- 
miko povpraševanja pri pre- 
bivalstvu kot tudi na rezulta- 
te v produktivnosti dela. 

Približno enako dinamiko 
rasti so imeli celotni izdatki 

Po podatkih za januar-fe. 
beruar 1. 1976 so kosmati 
vplačani dohodki splošne in 
skupne porabe za približno 
18 odstotkov večji kot v ena- 
kem obdobju lanskega leta. 
Čeprav je dinamika tega gi- 
banja letos počasnejša kot 
lani, pa doseženo povečanje 

izločena v poslovni sklad, je 
razvidno, da ima gospodar, 
stvo v tem letu občutno 
manj možnosti za investira- 
nje iz lastnih sredstev. V zve- 
zi s tem je poudarjeno kot 
povsem gotovo, da bo finan- 
ciranje razvoja v tem letu 
znatno bolj odvisno od kre- 
ditne sposobnosti bančnega 
mehanizma. 

Navedene ocene potrjuje tu. 
di analiza investicij v osnov- 
na sredstva. O tem so v gra- 
divu Zveznega izvršnega sve- 
ta zelo podrobni podatki. Zla- 
sti se opozarja na nevarnost 
previsoke rasti cen na sektor- 
ju investicij, kar bi utegnilo 
izredno neugodno vplivati na 
pričakovano intenzivnejšo 
uresničevanje dogovora o raz. 
voju dejavnosti skupnega po- 
mena. 

prebivalstva v letošnjih pr- 
vih dveh mesecih (22,6 od. 
stoika). Iz tega je mogoče 
sklepati, da se je zmanjšala 
nagnjenost prebivalstva k 
trošenju denarja. Med razlo- 
gi za nezadostno povpraše- 
vanje prebivalstva po blagu 
je treba navesti poleg neza- 
dostne rasti dohodkov vse- 
kakor tudi visoko in največ- 
krat nadpovprečno naraščanje 
izdatkov za storitve, znatno 
povečanje tako imenovane od- 
ložene porabe (varčevanje), 
visoke obveznosti iz naslova 
najetih potrošniških kredi- 
tov ter visoke izdatke za 
kupnjo v kmečki živilski tr- 
žnici. 

Glede tega, kako se bo v 
naslednjih mesecih gibalo 
povpraševanje pri prebival- 
stvu, je položaj — kot se 
poudarja — precej negotov. 
Čeprav je realna kupna moč 
prebivalstva bistveno odvis- 
na od gibanja cen in življen- 
ski'h stroškov oziroma od di- 
namike gospodarske aktivno- 
sti in od rezultatov v zvezi 
s produktivnostjo dela, se na- 
vaja, da lahko 6& določene 
možnosti za vplivanje na ra- 
ven povpraševanja tudi poli- 
tika potrošniških kreditov, 
stanovanjske graditve ipd. 

dohodkov (predvsem skupne 
porabe) ocenjujejo kot viso- 
ko. Poleg tega je rečeno, da 
je treba na podatke za prve 
mesece v letu gledati zadrža- 
no. In sicer zavoljo tega, ker 
gre v nekaterih primerih za- 
časnega financiranja na rav- 
ni preteklega leta, za po- 

VSSOKO POVEČANJE ZAPOSLENOSTI 

NEUGODNI POSLOVNI REZULTATI 
GOSPODARSTVA V L. 1975 

GIBANJE SPLOŠNE IN SKUPNE PORABE 

RAHLO UPADANJE REALNIH OSEBNIH 
DOHODKOV 
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kiljuib temu, da uvoz surovin bi laihko v naslednjem ob- 
že več kot pol leta izrazito dobju prišlo do večjega uvo- 
upada, preskrbljenost indu- za, pri čemer bi se z določe- 
strije z uvoznimi surovina- nimi ukrepi preprečilo pre- 
mi ni bistveno slabša. bijanje plačilno-bilančnib 

Upoštevajoč ugodna izvoz- možnosti, 
na gibanja se ocenjuje, da 

daljšamo financiranje ipd. 
Vse to utegne znatno popači- 
ti podobo gibanja celotnih 
sredstev za splošno to skup- 
no porabo. 

Glede na probleme pri iz- 
vamjanju Zakona o zavarova. 
nju plačil in o obračunava- 
nju celotnega dohodka to do- 
hodka ter glede na dinamiko 
gospodarske rasti ne gre iz- 
ključiti možnosti, da se bo 
v naslednjim obdobju zao- 

V prvem trimesečju 1. 1976 
so se okrepile pozitivne tež- 
nje pri izvozu, do katerih 
je prišlo v lanskem zadnjem 
četrtletju. Tako je izvoz zno- 
va postal pomemben pospe- 
ševalni dejavnik za proizvod- 
njo. A čeprav sklepanje iz- 
voznih poslov napoveduje ob- 
čutnajšo rast izvoza tudi v 
naslednjih mesecih, je to 
premalo, da bi kompenzirali 
nizko povpraševanje prebival- 
stva po blagu. 

Vrednost izvoza v letoš- 
njem prvem trimesečju se je 
povečala za 8 odstotkov, obe- 
nem pa se je vrednost uvo- 
za zmanjšala za 8,8 odstot. 
ka. Letos je uvoz krit z iz- 
vozom 64,3 odstotno, v ena- 
kem lanskem obdobju pa je 
bdi krit 54,3 odstotno. Rezul- 
tat tega je okrog 36 milijo- 

strilo vprašanje financiranja 
investicij v družbenih dejav- 
nostih (v - nekaterih dejavno, 
stih pa tudii financiranje red- 
nega poslovanja). Kot je re- 
čeno, bi takšna gibanja za 
htevala, da se bilanca splo- 
šne in skupne porabe, t, j. 
izdatke za porabo prilagodi 
realnim možnostim financira- 
nja. Edinole tako bi prepre. 
čili poslovanje na podlagi de- 
ficitnoga financiranja. 

dov dolarjev presežka v pla- 
čilni bilanci (v enakem ob- 
dobju lanskega leta je bil 
dosežen primanjkljaj 112 mi- 
lijonov dolarjev); 

V minulem trimesečju je 
najbolj naraščal izraoz v bolj 
razvite zahodne države, torej 
na področja, kamor je doslej 
najbolj zaostajal. Omembe 
vredno je tudi dejstvo, da je 
po dolgem času rast izvoza 
industrijskih proizvodov hi- 
tretjša od rasti industrijske 
proizvodnje (realna rast izvo- 
za industrijskih proizvodov 
je okrog 5 odstotna). 

Glede zmanjševanja vredno- 
sti uvoza je poudarjeno, da 
gre pri tem še nadalje za 
posledico manjšega uvoza 
proizvodov za reprodukcijo, 
kar velja zlasti za surovine 
m polizdelke. Rečeno je, da 

MIRNEJŠE GIBANJE CEN 

Bolj umirjeno gibanje cen, 
ki se je začelo v lanskem 
drugem polletju, se je v le- 
tošnjem prvem trimesečju 
nadaljevalo. Tako so bile ce- 
ne industrijskih proizvodov 
pri proizvajalcih marca za 1,4 
odstotka višje kot decembra, 
cene na drobno pa za 1,3 
odstotka. Življenjski stroški 
so naraščali — predvsem za- 
voljo znatnega povečanja cen 
sadja in zelenjave — nekoli- 
ko hitreje od cen na drob- 
no, in so bili marca za 2,3 
odstotka višji kot konec 1. 
1975. 

Inflacijo se običajno prika. 
že z letno stopnjo rasti cen 
na drobno. Med prvim tri- 
mesečjem se je ta stopnja 
še nadalje zmanjševala (mar- 
ca) je znašala 11,9 odstot- 
ka, kar pomeni, da je bila 
pred letom dni skoraj trikrat 
višja). Ko se cene na drob- 
no meri z indeksi, iz katerih 
so izločena sezonska nihanja, 
njihov trenutni prirastek ust- 
reza približno 6 odstotni let. 

ni rasti, če k temu pridamo 
še to, da rast proizvajalskih 
cen ne presega rasti cen na 
drobno, je mogoče reči, da 
so upravičena pričakovanja, 
da bo rast cen na drobno v 
prvem polletju ostala v obi- 
čajnih sezonskih okvirih. 

Vendar pa je na področju 
cen zelo napeto zavoljo pove- 
čanih stroškov (uvozne daja- 
tve, rast fiksnih stroškov za- 
radi zaviranja gospodarske 
aktivnosti, financiranje viso- 
kih zalog) kot tudi zavoljo 
tega, ker se še nadalje po. 
večuje izločanje za skupno in 
splošno porabo. Pritiskom 
na podorčju cen se pridru- 
žujejo tudi prizadevanja, da 
se spremeni položaj v pri- 
marni delitvi, in sicer tako 
pri proizvajalcih, ki za to 
najdejo opravičilo v svetov- 
nih cenah, kot pri tistih, ki 
se jim je reprodukcijska spo- 
sobnost lani občutno zmanj- 
šala ali pa so poslovno leto 
zaključili z tegobo. 

PRESEŽEK V DEVIZNI BILANCI 

44 



CZ URADNI LIST PRIPOROČA: 

VOLILNI IMENIK, ki je prirejen za volitve članov 
delegacij, za glasovanje o izvolitvi članov DPZ, za na- 
domestne volitve, za glasovanje o odpoklicu, za glaso- 
vanje o referendumu, o uvedbi samoprispevka itd., 
kakor tudi za volitve v delavske svete (oziroma organe 
upravljanja TOZD in drugih temeljnih samoupravnih 
organov in temeljnih skupnosti) in 

OVITKE za volilne imenike, ki vsebujejo osnovna 
navodila za izpolnjevanje volilnih imenikov in naslovne 
Hrani ovitka za volilne imenike. 

STANOVANJSKI PREDPISI 4 — obravnavajo sa- 
moupravne stanovanjske skupnosti (zakon z izredno 
obširnim in poglobljenim komentarjem k posameznim 
členom), samoupravni sporazum o ustanovitvi in statut 
stanovanjske skupnosti kakor tudi zvezo stanovanjskih 
skupnosti SRS. 

STANOVANJSKI PREDPISI 5 — vsebujejo zakon 
o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni 
lastnini (hišni sveti) z obsežnim komentarjem, zakon 
o stanovanjskih zadrugah ter uvodna pojasnila k ome- 
njenima zakonoma. 

— USTAVO SR Slovenije z ustavnim zakonom; 

— USTAVO SR SLOVENIJE v italijanščini in mad- 
žarščini: 

— USTAVO SFR JUGOSLAVIJE; 

— USTAVI SR SLOVENIJE in SFR JUGOSLAVIJE 
v eni knjižici; 

— Dr. Stojan Cigoj: ODŠKODNINSKO PRAVO JU- 
GOSLAVIJE; 

— Dr. Jože Juhart, Lojze Ude, Dragica Wedam-Lukič: 
PRAVDNI POSTOPEK; 

— Franc Sink: PRAVNI IZRAZI; 

— Dr. France Cerne: UVOD V EKONOMSKO VEDO. 

— ZBIRKO UST AVNO-SODNIH PREDPISOV; 

- STATUT SKUPNOSTI POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA in drugi predpisi s 
področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja; 

ZBIRKO PREDPISOV O GOSTINSKI DEJAVNOSTI, 
ki je pomembna za organizacije združenega dela in 
občane, ki opravljajo gostinsko dejavnost ter za uprav 
ne in druge, organe in 

OBRTNI ZAKON, ki vsebuje podrobnejši komentar 
k posameznim členom zakona z vzorčnim statutom 
in pogodbo o POZD. 

ZAKONI Z UVODNIMI POJASNILI 

— O GRADITVI OBJEKTOV; 

— O GEODETSKI SLUŽBI; 

— O GOSTINSKI DEJAVNOSTI; 

— OBRTNI ZAKON; 

— ZAKON O ZDRUŽEVANJU KMETOV; 

— O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ; 

— O LJUDSKI OBRAMBI IN O VOJAŠKI OBVEZ- 
NOSTI; 

— O SAMOUPRAVNEM SPORAZUMEVANJU IN 
DRUŽBENEM DOGOVARJANJU, O MERILIH ZA RAZ- 
POREJANJE DOHODKA IN ZA DELITEV ZA OSEB- 
NE DOHODKE; 

— O NOTRANJIH ZADEVAH; 

— PRAVILNIK O STROKOVNEM IZPOPOLNJEVA- 
NJU ZDRAVSTVENIH DELAVCEV. 

SODISČA ZDRUŽENEGA DELA — zvezni in repub- 
liški zakon o sodiščih združenega dela z uvodnimi po- 
jasnili. Sodišča odločajo o sporih iz družbeno-ekonom- 
skih in samoupravnih razmerij, ki jih konkretno določa 
ustava ali ki izhajajo iz posameznih zakonov (konsti- 
tuiranje, vpis v sodni register, sredstva delovnih orga- 
nizacij, medsebojna razmerja delavcev v združenem 
delu itd.). 
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III. Oblike družfoene skrtbi za udeležence NOV 
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(ESA 286) 
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