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Poročilo o izvajanju sklepov in priporočil za reševanje problematike naših
delavcev v tujini za I. 1975 (ESA 607)
Predlog sklepov in priporočil za postopno vračanje delavcev iz dela iz tujine in za njihovo ponovno vključevanje v zaposlitev v SR Sloveniji (ESA
607)
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in podobnih del v tujini in o izpolnjevanju pogojev, ob katerih smejo organizacije združenega dela pošiljati delavce na delo v tujino (ESA 607)

SKLIC SKUPNE SEJE VSEH ZBOROV
SKUPŠČINE SRS
Skupna seja vseh zborov do izvolili delegata za Zbor
Skupščine SR Slovenije je republik in pokrajin Skupsklicana za 30. julij 1976. Na ščine Socialistične federativskupni seji vseh zborov bo- ne republike Jugoslavije.
PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije in skupščina Raziskovalne skupnosti
Slovenije sta na skupni seji
30. junija 1976 sprejela:
— stališča glede inovacij
kot pogoja gospodarskega in
celotnega družbenega razvoja.
Na skupnem zasedanju
vseh treh zborov Skupščine
SR Slovenije 12. julija 1976

je podpredsednik Izvršnega
sveta Budi Cačinovič podal
informacijo v zvezi s položajem slovenske in hrvaške
manjšine v Avstriji. Na skupnem zasedanju vseh treh
zborov so bila sprejeta
— stališča Skupščine /' SR
Slovenije do enostranskega
poskusa revizije državne pogodlbe o vzpostavitvi demokratične in neodvisne Avstrije in položaja slovenske in
hrvaške manjšine ter v par-

lamentu republike Avstrije
sprejetih novel zakona o popisu prebivalstva in zakona
o narodnostnih manjšinah.
Na skupnem zasedanju vseh
treh zborov Skupščine SR
Slovenije je zatem predsednik Izvršnega sveta Andrej
Marine podal ekspoze k
osnutku družbenega plana
SR Slovenije za obdobje 1976
do 1980 in k predlogu dogovora o temeljih družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980.
Družbenopolitični zbor je
nato na ločeni seji sprejel:
— stališča do osnutka družbenega plana razvoja SR
Slovenije za obdobje 1976—
1980 (objavljamo jih v nadaljevanju),
Zbor združenega dela in
Zbor občin pa:
— sklepe glede osnutka
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980
(objavljamo jih v nadaljevanju)-,
— sklepe glede predloga
dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za.
obdobje 1976—1980 z odlokom
o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije,
da sklene ta dogovor (v sklepih je rečeno: Pri dogovarjanju in končnem oblikovanju
besedila dogovora o temeljih
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 z
drugimi podpisniki je izvršni svet Skupščine SR Slovenije dolžan izhajati iz predloga dogovora o temeljih
družbenega plana z dne 9. junija 1976 in dopolnitev besedila tega dogovora z dne 10.
julija 1976 ter pri tem proučiti in upoštevati vse pripombe, predloge, stališča in
mnenja, oblikovana v delovnih telesih obeh zborov in
skupščine, pripombe in predloge občinskih skupščin, skupin delegatov in drugih družbenih subjektov ter pripombe, izražene na seji zbora.

O poteku usklajevanja besedila in o sklenitvi dogovora
o temeljih družbenega plana
SR Slovenije za obdobje 1976
do 1980 je izvršni svet dolžan
obvestiti oba zbora na seji,
ki je sklicana za 30. julij
1976. Zbor občin pa je tudi
sklenil, da mu je Izvršni svet
dolžan do 1. novembra 1976
poročati o tem, kako so bili
sklenjeni samoupravni sporazumi, na katerih temelji
dogovor o temeljih družbenega plana za obdobje 1976—
1980.)
Družbenopolitični zbor in
Zbor občin sta sprejela:
— predlog za izdajo zakona o himni SR Slovenije, z
osnutkom zakona.
Zbor združenega dela pa
le:
— predlog za izdajo zakona o himni SR Slovenije (v
razpravi je bilo rečeno, da
predlagana pesem »Naprej
zastave slave« ni primerna za
himno ter, da je treba začeti
postopek za razpis javnega
natečaja za novo besedilo in
nato za melodijo).
Vsi trije zbori so sprejeli tudi:
— predlog za izdajo zakona , o spremembah in dopolnitvali zakona o notranjih zadevah, z osnutkom zaikona;
— osnutek zakona o samo.
upravnih sodiščih (v sklepu
je naloženo Izvršnemu sve•
tu, da pripravi vredlog zakona, izhajajoč iz stavišč
Družbenopolitičnega zbora,
in da v skladu s temi stališči upošteva predloge iz
skupščinske razprave):
— osnutek zakona o rednih
sodiščih (v sklepu je rečeno,
naj Izvršni svet pri pripravi
predloga zakona upošteva vse
pripombe, predloge in mnenja_ dane v poročilih skupščinskih teles, pripombe sku.
pin delegatov in drugih družbenih subjektov ter pripom.
be.dane v razpravi na seji
zborOv. V zvezi z mrežo sodišč je Izvršni svet dolžan

v fazi priprave predloga zakona dobiti mnenje vseh zainteresiranih občin ter različna mnenja uskladiti z interesi delovnih ljudi in občanov prizadetih občin ter s
stališči Družbenopolitičnega
zbora Skupščine SR Slovenije, ki jih je ta sprejel na
svoji 23. seji dne 21. januarja 1976 ob obravnavi tez za
opredelitev pravosodnega sistema v SR Sloveniji in idejnopolitičnih izhodišč za ustavno preobrazbo pravosodnega sistema.)
— osnutek zakona o javnem tožilstvu;
— predlog zakona o javnem pravobranilstvu;
ter sklepe o soglasju k:
— osnutku zakona o dopolnilnih sredstvih republikam
in aivtomnima pokrajinama
za obdobje 1976—1980;
— osnutek zakona o delit-

vi sredstev Sklada federacije
za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj raz.
vitih republik in avtonomnih
pokrajin v obdobju 1976—
1980;
— osnutek zakona o Skladu federacije za kreditiranje
hitrejšega razvoja gospodar-1
sko manj razvitih republik
in avtonomnih pokrajin;
— osnutku delovnega programa Zbora republik in po.
krajin Skupščine SFRJ za
obdobje od septembra 1976
do julija 1977.
Zbor združenega dela in Zbor
občin pa sta sprejela:
— predlog zakona o izobraževanju in usposabljanju
otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in dušev
nem razvoju (sprejela ga je že
tudi skupščina Izobraževalne
skupnosti Slovenije);
— predlog za izdajo zakona

o zdravstvenih ukrepih pri
— predlog odloka o rauresničevanju pravice do svo- zdelitvi presežka dohodka
bodnega odločanja o rojstvu Loterijskega zavoda Sloveniotrok, z osnutkom zakona;
je po zaključnem računu za
— predlog zakona o spre1. 1975, ki pripada organizamembah in dopolnitvah zako- cijam iz 15. člena zakona o
na o razlastitvi in prisilnem
Loterijskem, zavodu Sloveniprenosu pravice uporabe;
— predlog odloka o razde— predlog zakona o prene, litvi dela dohodkov Loterijhanju lastninske pravice in skega zavoda Slovenije po fidrugih pravic na zemljiščih, nančnem planu za 1. 1976, ki
namenjenih za kompleksno pripada organizacijam iz 15.
graditev;
člena zakona o Loterijskem
— predlog zakona o pro- zavodu Slovenije;
metu z nepremičninami;
— predlog odloka o potr— predlog zakona o repub- ditvi samoupravnega sporaliških blagovnih rezervah;
zuma o ustanovitvi posebne
— osnutek zakona o skup- . izobraževalne skupnosti za
nostih za ceste;
pomorsko gospodarstvo in
— predlog odloka o najetju- gospodarstvo, ki ima v svoji
posojila SR Slovenije pri dejavnosti pomorski tranNarodni bapki Jugoslavije za sport in špedicijo.
ugotovitev dodatnih sredstev Zbor občin je sprejel še:
skladu solidarnosti z neuvr— predlog za izdajo zakoščenimi .državami in z drža- na o državljanstvu, z osnutvami v raavoju;
- , kom zakona.
..vi I
!
j Stališča, ki jih je zavzel Družbenopolitični zbor do osnutka družbenega plana
SR Slovenije za obdobje 1976—1980
Na podlagi 345. člena ustave SR Slovenije in prvega
odstavka 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
je Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije na
seji dne 13, julija 1976 sprejel
stališča
k osnutku družbenega plana razvoja SR Slovenije za
obdobje 1976—1980
1. Skladno z določbami ustave, zakona o temeljih
sistema družbenega planiranja in družbenem planu Jugoslavije in osnutka zakona o združenem delu se mora
samoupravno planiranje uveljaviti kot sredstvo v rokah
delavskega razreda in delovnih ljudi, organiziranih v samoupravnih organizacijah in skupnostih za uresničevanje svoje odgovornosti za vprašanja celokupne družbene reprodukcije in za učinkovito uveljavljanje svojih
ter skupnih družbenih interesov. Samoupravno planiranje postaja tako učinkovito sredstvo proti odtujevanju
rezultatov dela od neposrednih proizvajalcev.
2. Osnova vsega planiranja so razvojni plani temeljnih organizacij združenega dela in krajevnih skupnosti,
ki temeljijo na samoupravnih sporazumih. V teh sporazumih uveljavljajo delavci v združenem delu in občani
tako svoje kot skupne družbene interese, zagotavljajo
realne možnosti svojega razvoja in se zavezujejo, da
bodo s svojim delovanjem in ukrepi uresničevali predvidene temeljne razvojne naloge in medsebojne odnose.
S tem, ko morajo računati z lastnimi silami in sredstvi,
so tudi garant za realnost svojih in s tem tudi skupnih
družbenih razvojnih planov. Ker so ti samoupravni sporazumi temelj planiranja družbenega razvoja na vseh
nivojih, je zelo pomembno, da bodo pravočasno sprejeti
ter da bodo upoštevali splošne in skupne konkretne
razvojne možnosti in pogoje.
Z uresničevanjem samoupravnih sporazumov in
družbenih dogovorov o temeljih planov, ki jih sprejemajo pristojni organi republike, občine, mestnih ter
regionalnih skupnosti, organizacije združenega dela in
druge samoupravne organizacije in skupnosti, je potrebno zagotoviti dosledno izvajanje ciljev, smernic in nalog
družbenega plana. S tem bomo uveljavili kvalitetni premik v družbenem planiranju. Pri tem je potrebno stalno
skrbeti za ustrezno povezavo med samoupravnimi sporazumi, družbenimi dogovori in družbenim planom.
3. Za takšen samoupravni sistem planiranja in uveljavljanja delavcev v združenem delu kot nosilcev uprava

Ijanja družbene reprodukcije moramo razviti učinkovit
družbeni sistem informacij, ki bo zajemal vsa področja
in dejavnosti. Z družbenim sistemom informacij moramo
zagotoviti nosilcem planiranja vse informacije za pri.
pravo, uresničevanje in dopolnjevanje razvojnih planov,
kakor tudi za tekoče poslovanje.
Za oblikovanje, uveljavljanje in učinkovito delovanje
družbenega sistema informacij je potrebno čimprej povezati uporabnike in proizvajalce informacij v ustrezne samoupravne interesne skupnosti.
4. Vsi subjekti planiranja morajo povezati razvojne
načrte s svojimi materialnimi možnostmi na podlagi
lastnih sredstev in drugih sredstev, na katera pa lahko
zagotovo računajo. Na ta način bomo onemogočili investicije brez pokritja in anticipirano potrošnjo družbenih
sredstev. To bo služilo tudi večji usklajenosti razvojnih
planov. Ob upoštevanju načela kontinuiranega planiranja bodo sproti možni zavestni družbeni usklajevalni
ali spreminjevalni posegi, kar bo zagotavljalo realnost
planiranja in upoštevanje objektivnih gibanj v družbenem razvoju.
5. Nujno in hitrejše povezovanje dela in sredstev
v smislu medsebojne dohodkovne povezanosti in soodvisnosti med temeljnimi organizacijami združenega dela
raznih stopenj proizvodnega procesa ter blagovnega
prometa. Takšno povezovanje je eden izmed temeljnih
kvalitetnih dejavnikov povišanja produktivnosti celotnega družbenega dela, še zlasti kadar je vsestransko
družbeno-ekonomsko in strokovno pripravljeno ter spoznano od delavcev v vseh temeljnih organizacijah, ki se
interesno povezujejo
Ker bi nadaljnja proizvodna, dohodkovna in poslovna nepovezanost delovnih organizacij, predvsem v mate.
rialni proizvodnji, ogrozila uresničevanje razvojnih planov in poglabljanje samoupravnih odnosov, je potrebno
podpreti dejavnost družbenopolitičnih organizacij in organov družbenopolitičnih skupnosti za spodbujanje povezovanja delavcev v združenem delu v nove oblike
samoupravne organiziranosti v smislu ustave in osnutka zakona o združenem delu.
6. V osnutku slovenskega srednjeročnega plana je
potrebno podpreti razvoj dejavnosti, ki imajo poseben
pomen pri uresničevanju dogovorjene politike celotnega
razvoja SFR Jugoslavije (proizvodnja in prenos električne energije, proizvodnja in predelava premoga, urana,
nafte in plina, črna metalurgija, metalurgija barvastih
kovin, proizvodi bazične kemije, proizvodi ;ž nekovin,

strojegradnja in ladjedelništvo, agroindustrijski kompleks, magistralni promet in tujski turizem) in kriterijem za nove naložbe za zagotovitev sprememb v strukturi proizvodnje.
7. Ob razpoložljivih naravnih virih in pogojih moramo, zaradi nujnosti povečevanja proizvodnje hrane
oziroma povečevanja kmetijske in živilsko-predelovalne
proizvodnje, aktivirati vse možnosti in razpoložljive
kapacitete v družbenem sektorju kmetijstva na podlagi
povezovanja kmetijskih organizacij in zasebnih kmetijskih proizvajalcev. V ta namen moramo hitreje uveljavljati z ustavo in osnutkom zakona o združenem delu
opredeljene odnose in organiziranost ter povezanost zasebnih kmetijskih proizvajalcev med seboj in v kmetijskih zadrugah ter z organizacijami združenega, dela
v drugih dejavnostih.
8. V pripravi osnutka srednjeročnega plana razvoja
SR Slovenije je bilo mnogo prizadevanj, de , se v družbenih dogovorih in samoupravnih sporazumih s področja
družbenih dejavnosti uveljavijo ustavna načela o svobodni menjavi dela med delavci v materialni proizvpdnji in delavci v družbenih dejavnostih in utrdi spoznanje, da so za skladen, na osnovi kvalitetnih dejavnikov
temelječ družbeni in ekonomski razvoj, nujno petrebne
ustrezno razvite družbene, dejavnosti.
V dosedanjem delovanju samoupravnih interesnih
skupnosti uporabniki storitev delavčev v družbenih de-'
javnostih še niso v celoti vplivali na programi dela
in razvojne plane ter uspeli sproti usklajevati svoje
potrebe in zahteve za financiranje programov dela in
razvojnih planov za družbene dejavnosti v odnosu na
obseg dohodka, ki ga ustvarjajo. To se je še posebej
pokazalo v primerih, ko stopnja rasti družbenega proizvoda zaostaja za planiranp in ko višino prispevkov
za družbene dejavnosti, ki dotekajo na osnovi sedanjih
dogovorov in sporazumov, ne prilagajamo sproti stopnji
rasti. Takšno soodvisnost je potrebno uveljaviti v družbenih dogovorih in samoupravnih sporazumih za področje družbenih dejavnosti v naslednjih petih letih.
Za učinkovito uresničevanje srednjeročnega plana
in družbenih dogovorov moramo čimprej sprejeti merila
za opredelitev namena in obsega storitev v družbenih
dejavnostih, katere je potrebno financirati ne glede na

stopnjo rasti družbenega proizvoda in tistih potreb
delavcev v združenem delu, ki se bodo lahko zadovoljevale samo v odvisnosti od rasti družbenega proizvoda.
9. Pomembna je vključitev politike ekonomske stabilizacije v družbeni plan. To je eden od osnovnih pogojev, da bi se resnično lahko uveljavili kvalitetni razvojni
dejavniki. Od tega je odvisno tudi uveljavljanje samoupravnih odnosov, kot so opredeljeni v Ustavi in osnutku
zakona o združenem delu in stalna rast življenjske ravni
prebivalstva.
V zvezi s tem je potrebno podpreti v osnutku plana
obseženo naravnanost v delitvi družbenega proizvoda.
Podpreti gre zlasti obveznost, da se od vseh oblik
potrošnje najhitreje povečujejo investicije v osnovna
sredstva in da ostale oblike potrošnje rastejo počasneje,
pri čemer naj bi družbeni standard rastel hitreje kot
osebni dohodki. Realni osebni dohodki se morajo gibati
skladno s produktivnostjo dela in hitreje in učinkoviteje je potrebno uveljavljati delitev po delu, da bi na
za delo ter za ustvarjalne prispevke pri uresničevanju
ta način spodbudili interese delavcev v združenem celu
skupnih družbenih ciljev. V zvezi s tem je nujno kar
najhitreje prilagoditi samoupravne sporazumejo pridobivanju in razporejanju dohodka in osebnih dohodkov
v delovnih organizacijah in med njimi, kakor tudi druge
samoupravne akte, določilom osnutka zakona o združenem delu.
10. Glede usmeritve v planu k skladnejšemu razvoju
celotne republike je potrebno, da se bodo delavci v združenem delu sporazumevali in dogovarjali o najustreznejših načinih razvoja manj razvitih območij v republiki. V tem srednjeročnem obdobju tno še zelo pomembno tudi uresničevanje obveznosti in ukrepov, ki so
jih sprejele samoupravne interesne in družbenopolitične
skupnosti v okviru republike.
11. V družbenem planu SR Slovenije bi bilo potrebno
opredeliti tudi naloge v zvezi z uresničevanjem ustavnega položaja narodnosti.
12. Za učinkovito uresničevanje razvojnih planov in
družbenoekonomskih odnosov, kakor so opredeljeni
v ustavi in osnutku zakona o združenem delu, je izredno pomembna stalna aktivnost za pravočasno in ustrezno pripravo ter sprejemanje samoupravnih aktov in
zakonov oziroma predpisov.

Sklep, ki ga je sprejel Zbor združenega de!a o osnutku družbenega piana
SR Slovenije za obdobje 1976—1980'
stališč:
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je na
33. seji dne 12. julija 1976 obravnaval osnutek družbe1. S predlogi samoupravnih sporazumov in družbenega plana razvoja SR Slovenije za obdobje 1976—1980 nih dogovorov o temeljih planov srednjeročnega razvoin v smislu 244. člena poslovnika Skupščine SR Slove- ja, predlogom dogovora o temeljih družbenega plana
nije sprejel naslednji
SR Slovenije in z osnutkom družbenega plana SR Slovenije, se na ravni republike zaključuje proces obliSKLEP
kovanja planskih dokumentov za prihodnje srednjeročno obdobje.
I.
Po skoraj dvoletnih pripravah, ki so zajele širok
Zbor združenega dela sprejema osnutek družbenega
delavcev, organiziranih v TOZD, ter samoupravnih
plana razvoja SR Slovenije za obdobje 1976—1980, s ka- krog
in
družbenopolitičnih
skupnostih, je to obsežno in veterim prvič uveljavlja nov sistem socialističnega planidelo potrebno strniti s sprejemom planskih dokuranja v skladu z določbami nove ustave in na njeni pod- liko
na vseh ravneh in področjih družbenega planilagi sprejetega novega zakona o temeljih sistema druž- mentov
ranja.
benega planiranja, kakor tudi temeljnih določb osnutKljub nekaterim razlikam med pogledi in interesi
ka zakona o združenem delu, zlasti glede družbenoeko- posameznih
nosilcev nalog, zlasti med razvojem matenomskih odnosov, pridobivanja in delitve dohodka ter
rialne podlage združenega dela in razvojnimi potresamoupravne organiziranosti.
bami, je potrebno poudariti, da je prišlo tekom procesa usklajevanja, zlasti v zadnjih šestih mesecih, v
II.
glavnem
do uskladitve na vseh gospodarskih področjih,
Predlog družbenega plana razvoja SR Slovenije za ki so bistvenega
pomena za razvoj Slovenije in za
obdobje 1976—1980 pripravi Izvršni svet Skupščine SR vključevanje njenega
gospodarskega in družbenega razSlovenije, izhajajoč iz sklepov VII. seje Centralnega voja v razvoj Jugoslavije ter oblikovanje skupne razkomiteja Zveze komunistov Slovenije in stališč Družbe- vojne politike.
nopolitičnega zbora ter na podlagi naslednjih načelnih
2. Kljub temu, da so bili doseženi glede usklajevanja posameznih potreb in interesov zadovoljivi rezul* Smiselno enaik sMep je sprejel tudi Zbor otodim.

tati, pa ne moremo biti povsem zadovoljni s samoupravnim potekom njihovega nastajanja in usklajevanja.
Niso še sprejeti vsi družbeni dogovori in samoupravni sporazumi, zlasti pa kasnijo samoupravni sporazumi
o razporejanju dohodka za družbene dejavnosti, ki
jih bodo temeljne organizacije združenega dela lahko
sprejele šele ob koncu leta. Poleg tega bo treba v procesu planiranja popraviti in dopolnjevati preozko usmeritev nekaterih samoupravnih planov združenega dela, ki niso dovolj usmerjeni na prestrukturiranje gospodarstva ter na probleme socialnega in prostorskega
programiranja ter ohranjanja zdravega okolja. Za uresničevanje začrtanih planskih ciljev bo treba v procesu
kontinuiranega planiranja iskati najprimernejše metode, spremembe in dopolnitve plana pa bo potrebno
predhodno uskladiti med vsemi nosilci družbenega planiranja.
3. Ocenjujoč predloženi osnutek družbenega plana
razvoja SE Slovenije v celoti, zbor v zvezi s skupnimi
interesi in cilji družbenega razvoja daje polno podporo
planskim usmeritvam, ki bodo zagotovile kakovostni napredek v razvoju proizvajalnih sil in družbenoekonomskih odnosov.
Zbor soglaša z usmeritvami, da so opredeljeni kot
temeljni cilji prihodnjega razvoja utrjevanja in kakovostni napredek v položaju delavca v združenem delu,
kot odločilnega dejavnika razširjene reprodukcije, stalno izboljševanje življenjskega standarda delavcev in
občanov, intenzivnejše gospodarsko sodelovanje s tujino, zlasti z deželami v razvoju in neuvrščenimi deželami, stabilnejši gospodarski razvoj na kakovostnih
osnovah, skladnejši gospodarski in socialni razvoj vseh
območij v SR Sloveniji, smotrno prostorsko planiranje, preprečitev nadaljnjega onesnaževanja okolja ter
krepitev varnosti, družbene samozaščite in ljudske obrambe.
Uveljavljanje teh ciljev in nalog bo povezano z naporu za izgradnjo in uveljavljanje samoupravnega združenega dela, uveljavljanje kakovostnih dejavnikov razvoja, kot bistvenih pogojev za dolgoročni, dinamični,
stabilnejši in intenzivnejši razvoj, z odločnim odpravljanjem negativnih pojavov in gibanj, zlasti v prvih
letih planskega obdobja.
4. Osnutek družbenega plana SR Slovenije v potrebni meri opredeljuje dejavnosti, ki imajo poseben
pomen pri uresničevanju dogovorjene politike celotnega razvoj SPR Jugoslavije, kakor tudi kriterijev za
nove naložbe za zagotovitev spremembe strukture proizvodnje. Osnutek slovenskega srednjeročnega plana
prevzema tudi smeri razvoja teh dejavnosti, pri tem
pa podrobneje opredeljuje kriterije za razvoj drugih
gospodarskih dejavnosti in panog, ki so ključne za uresničevanje temeljnih nalog in ciljev za prihodnji razvoj
v republiki.
Zaradi nujnosti povečevanja proizvodnje hrane oziroma povečevanja kmetijske in živilsko-predelovalne
proizvodnje je treba izkoristiti vse možnosti in razpoložljive zmogljivosti v družbenem sektorju kmetijstva,
na podlagi povezovanja kmetijskih organizacij in zasebnih kmetijskih proizvajalcev. V ta namen je treba hitreje uveljavljati organiziranost ter povezanost zasebnih kmetijskih proizvajalcev z organizacijami v družbenem sektorju.
Kljub podpori, ki jo bodo imele dejavnosti skupnega interesa na ravni SFR Jugoslavije, predloženi osnutek plana razvoja SR Slovenije predvideva tudi hitrejši razvoj predelovalne industrije, ki je izvozno usmerjena, in ki z nadomeščanjem uvoza pomaga izboljševati plačilno bilanco s tujino, kar pomeni, da bodo
v skladu s planom republike in dogovorom o njegovih
osnovah imele večje razvojne možnosti tiste organizacije združenega dela, ki bodo s širjenjem zunanjetrgovinske menjave izboljševale devizno in plačilno bilanco, skrbele za skladnejšo regionalno delitev mednarod4

ne menjave in za razvitnejše oblike mednarodnega go
spodarskega sodelovanja.
5 Zaradi večje usklajenosti družbenih planov in
onemogočanja investicij brez kritja in iz anticipirane
porabe družbenih sredstev, se daie polna podpora političnim ugotovitvam in sklepom, Iri zahtevajo od vseh
nosilcev planiranja, da vežejo svoje razvojne načrte na
lastna_ sredstva in na sredstva, na Katera lahko zagotovo računajo. Ob upoštevanju načela kontinuiranega planiranja bodo sproti možni zavestni družbeni asklajevalni
ali spreminjevalni posegi kar bo zagotavljalo realnost
planiranja in upoštevanja objektivnih gibanj v družbenem razvoju.
6. Polna podpora gre zagotavljanju stabilnega gospodarskega in družbenega j? spodarskega razvoja z vgrajevanjem dolgoročne stabilizacijske politike v vse samoupravne in družbene načrte, s čimer se zagotavlja uveljavitev kvalitetnih razvojnih dejavnikov tako, :ia bodo
vsi deli družbene reprodukcije medsebojno odvisni in da
se njihov razvoj veže na povečanje produktivnosti dela
in ustvarjanje dohodka v posameznem obdobju.
Posebej je potrebno podpreti usmeritev na nujnost
hitrejšega povezovanja dela in sredstev v smislu medsebojne dohodkovne povezanosti in soodvisnosti med
temeljnimi organizacijami združenega dela raznih stopenj proizvodnega procesa ter blagovnega prometa. Ker
bi nadaljnja proizvodna dohodkovna in poslovna nepovezanost delovnih organizacij ogrozila uresničevanje razvojnih planov in poglabljanje samoupravnih odnosov,
je v celoti treba podpreti dejavnost družbenopolitičnih
skupnosti za spodbujanje povezovanja delavcev v združenem delu v nove oblike samoupravne organiziranosti
v smislu ustave in osnutka zakona o združenem delu.
7. Inovacija, ki vključuje razvojne napore od začetne izvirne misli v raziskovalnem in množičnem ustvarjalnem delu preko načrtnega raziskovanja v izbrani
smeri do prenosa dosežkov v proizvodnjo in družbeno
prakso, je temeljni dejavnik napredka.
Intenziviranje proizvodnih procesov z večanjem znanja v strukturi dela je za Slovenijo posebej nujno
zaradi omejenih surovinskih in energetskih virov ter
prostorskih zmogljivosti. V omejenih zmogljivostih naj
predvsem večji delež znanja pripomore k večanju kakovosti izdelkov oziroma storitev, hitrejšemu prilaganjanju potrebam tržišča ter večji konkurenčnosti našega
gospodarstva doma in v tujini in s tem k višjemu
dohodku. Pri tem morajo biti napori za večanje storil,
nosti usmerjeni v ustvarjalno izboljševanje tehnologije,
organizacijo dela in poslovanje teh v povezovanje in
načrtno delitev dela na samoupravno dogovorjenih osnovah. Zato je treba preiti od posamičnih kratkoročnih
akcij za stabilizacijo na sistematično večanje produktivnosti po ustvarjani poti.
III.
Pri oblikovanju predloga družbenega plana naj
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije upošteva tudi konkretne pripombe in predloge, ki so razvidni iz poročil
skupščinskih teles, pismenih predlogov skupin delegatov
ter mnenja in predloge, ki so bili dani na seji zbora.
IV.
Predlog družbenega plana razvoja za prihodnje srednjeročno obdobje naj pripravi Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije v roku, ki bo omogočil pravočasno obravnavo v skupščinskih telesih, kakor tudi obravnavo in
sprejem na seji Zbora združenega dela dne 30. julija
1976.
V.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je dolžan do
31. 10. 1976 poročati Zboru združenega dela o poteku
podpisovanja samoupravnih sporazumov in družbenih
dogovorov o temeljih planov srednjeročnega razvoja
SR Slovenije 1976—1980.

SKUPSCINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA:

Poročilo o izvajanju sklepov in priporočil za reševanje problematike naših
delavcev v tujini za I. 1975 (ESA 607)
Skupščina SR Slovenije je
na seji republiškega zbora
in na seji gospodarskega
zbora dne 27. novembra 1973
sprejela sklepe in priporočila za reševanje problematike zaposlovanja naših delavcev v tujini. Med sklepi je
tudi sklep, s katerim se nalaga izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije, da ob
koncu vsakega leta poroča
skupščini SR Slovenije o izvajanju nalog iz teh sklepov
in priporočil.
To poročilo je drugo takšno poročilo.
V preteklem obdobju, na
katero se nanaša poročilo, so
dejavniki, opredeljeni v sklepih in priporočilih, v okviru
možnosti nadaljevali z izvajanjem politike odpravljanja
vzrokov, zaradi katerih delavci odhajajo na delo v tujino, in ustvarjanja pogojev
za njihovo vračanje.
Obseg zaposlovanja oziroma odhajanja naših delavcev
na delo v tujino se je v
preteklem letu še naprej
zmanjševal. Preko službe za
zaposlovanje se je zaposlilo
v tujini vsega skupaj le še
1129 delavcev, od tega 7 delavcev v ZR Nemčiji, 1107 v
Avstriji, 5 v Švioi in 10 v
ostalih državah.
94,5 odstotka delavcev, ki
so v preteklem letu iz SR
Slovenije odšli na delo v tujino, je odšlo iz področja
skupnosti za zaposlovanje
Murska Sobota.
Določeno Število naših delavcev se je v preteklem letu zaposlilo v tujini neorganizirano, mimo službe za zaposlovanje. Vendar o tem ne
obstajajo trdni podatki.
Problem zaposlovanja dninarjev je ostal nerešen. Na
zasedanjih jugoslovansko-avstrijske mešane komisije za
zaposlovanje smo še naprej
insistirali, da se ta problem
uredi na ustrezen način, v
okviru sporazuma med Avstrijo in SFRJ o zaposlovanju, ali na podoben način,
vendar avstrijska stran do
sedaj ni bila pripravljena,
da se pogaja o tem vprašanju. Z Italijo bomo sprožili

vprašanje zaposlovanja dninarjev, ko bodo potekla pogajanja o zaposlovanju sploh.
Pričakuje se, da bo do teh
pogajanj prišlo po ratifikaciji osimskih sporazumov.
Ocenjuje se, da je trenutno okoli 3.000 dinrjev, ki se
iz obmejnih območij SR Slovenije zaposlujejo v Avstriji
in Italiji.
Na nadaljnje zmanjševanje
obsega odhajanja naših delavcev v tujino so vplivale
večje možnosti in boljši pogoji za zaposlovanje doma in
seveda tudi neugodne gospodarske razmere v zapadnoevropskih emigrantskih deželah, ki imajo za posledico tudi odpuščanje naših delavcev.
Pomeni, da smo dosegli
določene uspehe pri odpravljanju vzrokov, zaradi katerih naši delavci odhajajo na
začasno delo v tujino,
Manj uspešni pa smo bili
pri ustvarjanju pogojev za
njihovo vračanje in vključevanje v zaposlitev, čeprav
smo v preteklem obdobju
izboljšali informiranje delavcev v tujini o prostih delovnih mestih doma in drugih
pogojih za njihovo ponovno
vključevanje v domače življenje, ugotavljamo, da se je
v letu 1975 vmilo iz tujine le
nekaj čez 2000 naših delavcev.
V preteklem obdobju smo
v SR Sloveniji zabeležili tudi nekaj poizkusov konkretnih primerov, da se zagotovijo pogoji za vračanje naših delavcev. To so:
Poizkus — OZD »Primat«
Maribor — TOZD Lendava,
je propadel, ker Primat ni
mogel zagotoviti prvotno planiranih sredstev in ker je
interes naših delavcev v tujini za združevanje sredstev
v zadnjem času upadel;
Poizkus — OZD ITPP Ribnica, ki je razširila proizvodnjo in povabila delavce iz tujine, da se vrnejo in zaposlijo pri njej, je samo delno uspel. Odzvalo se je le
manjše število.
Primer — Tovarna hidravličnih naprav Hypos na Muti,

ki je ustanovljena z namenom, da se zagotovi vračanje delavcev iz tujine, čeprav bi morala že v prvi polovici lanskega leta začeti s
programsko proizvodnjo, še
vedno ni dokončno uresničen. Nastajajo vedno novi
težko premostljivi problemi.
Najnovejši problem se je pojavil pri reševanju njihove
vloge za registracijo kooperacijske pogodbe s tujim
partnerjem, na katero je vezan prehod na proizvodni
program, ki je bil planiran
ob ustanavljanju tovarne. Do
konca preteklega leta naj bi
se vrniilo in zaposlilo v tej
tovarni okoli 80 delavcev.
Vendar se jih je vrnilo in v
tovarni sedaj dela komaj 25
delavcev in še ti se borijo,
da si zagotovijo razna storitvena dela, iz spredaj navedenih razlogov.
Zagotavljanje pogojev za
vračanje delavcev iz tujine
naj bi se zagotovilo med drugim z usmerjanjem in stimuliranjem lociranja industrijskih Obratov v območje,
od koder delavci odhajajo na
delo v tujino, z vplivanjem
na proces deagrarizacije, da
bo le-ta potekal v skladu z
družbenoeikonamskim razvojem kmetijstva, z enostavnejšim in trajnejšim sistemom davčnih olajšav za kmete, z ustreznejšim reševanjem
zadev, ki se nanašajo na izdajo gradbenih in obratnih
dovoljenj, z zagotavljanjem
večjih možnosti za šolanje
mladih ljudi, ki želijo ostati
na kmetijah in ne nazadnje z
večjim odpiranjem možnosti
za združevanje družbenih in
delavčevih prihrankov.
Ugotavljamo, da se prepočasi ustvarjajo zgoraj navedeni pogoji in je od tod potekala pobuda, da se skupščini SR Slovenije predložijo
sklepi in priporočila za hitrejše postopno in organizirano
vračanje naših delavcev z dela iz tujine.
Po najnovejši oceni je bilo
na koncu leta 1975 iz SR Slovenije na delu V tujini okoli
64.000 delavcev, brez članov
njihovih družin.

V preteklem letu, ko je obravnavala gibanje in problematiko zaposlovanja v naši
republiki, je skupščina SR
Slovenije, sprejela sklepe in
priporočila za reševanje problematike na področju zaposlovanja v SR Sloveniji. Ti sklepi in priporočila izhajajo iz v
raznih dokumentih opredeljene politike, da je zaposlovanje naših delavcev v tujini
integralni del zaposlovanja
doma, in ti sklepi in priporočila upoštevajo interes naše
samoupravne
socialistične
družbe, da je treba odpravljati vzroke, zaradi katerih delavci odhajajo na delo v tujino, zlasti pa ustvarjati pogoje za njihovo vračanje. Naloge, ki so opredeljene v teh
sklepih in priporočilih, se že
vgrajujejo v načrte razvoja
in programe dela posameznih dejavnikov, zlasti OZD
in družbenopolitičnih skupnosti ter samoupravnih interesnih skupnosti.
V posredni zvezi je zagotavljanje možnosti zaposlovanja vračajočih se delavcev oz.
odpravljanja vzrokov, zaradi
katerih naši delavci odhaja?
jo na delo v tujino, je družbeni dogovor o minimalnih
standardih za življenjske in
kulturne razmere pri zaposlovanju delavcev, podpisan
dne 3. februarja 1976 na rav-.
ni republike. Namen tega
družbenega dogovora in samoupravnih sporazumov o
minimalnih standardih, ki se
pripravljajo na ravni občin,
je, da se zagotove tudi večje
možnosti in boljši pogoji za
zaposlitev prav v krajih, kjer
so razmere na področju zaposlovanja najslabše in kjer
imamo višek delavcev.
Poleg tega je v preteklem
letu podpisanih več družbenih
dogovorov in samoupravnih
sporazumov, v katerih so dogovorjena oz. urejena nekatera pomembna vprašanja, ki
so v zvezi z zaposlovanjem,
delom in življenjem naših delavcev v tujini. Navajamo samo dve najbolj pomembni;
— družbeni dogovor o po*
moči pri samoorganiziranju
in prirejanju kulturnih in

drugih prireditev za naše delavce v tujini in
— družbeni dogovor o izobraževanju naših delavcev
na začasnem delu v tujini.
V pripravi je več družbenih
dogovorov in samoupravnih
sporazumov, v katerih bodo
urejena nekatera še vedno odprta vprašanja, in sicer:
— družbeni dogovor o dopolnilnem šolanju otrok jugoslovanskih delavcev na začasnem delu v tujini;
— samoupravni sporazum o
določanju pogojev in načinu
za izbor ter pripravljanje in
zaposlovanje sooiataih delavcev v tujini ter njihovo zaposlovanje po vrnitvi v domovino in
'
— družbeni dogovor o financiranju
informativnih,
kulturnih, prosvetnih in drugih dejavnosti v tujini.
V letu 1975 ni bil sklenjen
noben sporazum med SFRJ
in tujimi državami o zaposlovanju, pač pa so se vodili
razgovori za sklenitev teh
sporazumov z
Madžarsko,
Bolgarijo in ČSSR. Vendar je
z naše strani ocenjeno, da
urejanje tega vprašanja ne
izhaja iz ekonomskih potreb
teh držav in da njihove iniciative lahko izhajajo iz njihovih določenih političnih interesov.
.Med letom so tekla naša
prizadevanja za spremembe
in dopolnitve nekaterih obstoječih sporazumov o zaposlovanju, zlasti v smeri izv\

boljšanja postopKa pri zaposlovanju naših delavcev v tujini, spoštovanja obveznosti
tujih držav iz teh meddržavnih sporazumov in. podobno.
Prav tako ni bila v navedenem obdobju sklenjena nobena nova konvencija o socialnem zavarovanju, niti nista bili ratificirani že parafirani konvenciji z Norveško in
NDR, katerih ratifikacija se
pričakuje še letos.
Pomembni uspehi so doseženi glede socialne zaščite delavcev in njihovih družinskih
članov, zdravstvenega zavarovanja, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zavarovanja za primer nesreče
pri delu, otroškega varstva
in zaščite otrok in mater.
Posebna pozornost je bila
v preteklem obdobju posvečena dejavnostim naših delavcev na tujem. V državah
zahodne Evrope deluje že čez
20
kulturno-prosvetnih in
športnih društev in klubov,
ki so vse bolj množični in
katerih aktivnost je iz leta
v leto vse večja. Priredila so
proslave ob nacionalnih in
drugih praznikih, organizirala
vrsto drugih kulturnih, športnih in zabavnih prireditev,
družabna srečanja, piknike,
izlete, karavane v domovino,
predavanja, filmske in gledališke predstave, koncerte in
podobno. Pomembno je poudariti, da je v začetku preteklega leta sprožena akcija za
povezovanje slovenskih- dru-

štev in klubov v tujini z
ustreznimi skupnostmi, organizacijami, društvi in klubi v
domovini, kar je ena od zelo pomembnih oblik stikov z
domovino, ki naj bi prispevala k boljši informiranosti in
izboljševanju kulturno-prosvetne, telesno-kulturne in
vzgojno-izobraževalne dejavnosti letovanj otrok v domovini in ne nazadnje k številnejšemu postopnemu in organiziranemu vračanju delavcev
ter lažjemu ponovnemu vključevanju v domače življenje.
V tem smislu so bile že izvedene prve povezave med
posameznimi
slovenskimi
društvi v tujini in nekaterimi skupnostmi v domovini.
Kljub doseženim uspehom
pa samoorganizaranje naših
delavcev v tujini še vedno ni
dobilo željenih obsežnosti, in
o organiziranem delovanju
lahko govorimo le v večjih
urbanih centrih, kjer so večje
koncentracije naših delavcev.
Pomembni uspehi so bili
v preteklem letu doseženi tudi glede dopolnilnega šolanja
in vzgoje naših otrok v tujini.
V začetku
šolskega leta
1973/74 je bilo vključenih
350 šoloobveznih otrok, v letu 1975/76 pa že 631. Na povečan obisk dopolnilnega po-.
uka, so vplivali naslednji činitelji: odpiranje novih oddelkov, angažiranje novih učiteljev, boljša informiranost
staršev, bolj organiziran nastop iz tujine in razvijanje

bilateralnega sodelovanja.
Zasnovano je in omogočeno
letovanje naših otrok v domovini. V mesecu juliju in avgustu 1975 je po 14 dni letovalo 109 otrok. Program te
dejavnosti vključuje vzgojno
in rekreativno delo, bogatitev
materinega jezika, spoznavanje domovine in negovanje
patriotizma ter utrjevanje vezi teh otrok z domovino.
V teku je akcija navezovanja neposrednih stikov tako
med predavatelji dopolnilnega pouka v tujini in osnovnimi šolami v domovini kakor
tudi med otroki.
Prav nič pa ni bilo storjenega na področju strokovnega
izobraževanja naših delavcev
v tujini, ker niso bila zagotovljena neobhodna začetna
finančna sredstva in smo edina socialistična republika, ki
nima organiziranega tega izobraževanja.
Nezadostno učinkoviti smo
bili tudi glede informativnopropagandne dejavnosti, zlasti kar zadeva tisk, čigar prisotnost na tujem stagnira.
Celotno dejavnost na tem
področju na republiški ravni zelo uspešno usklajuje in
usmerja koordinacijski odbor
za vprašanja delavcev v tujini pri RK SZDL, dejavnost
strokovnih služb, upravnih
organov in še nekaterih drugih dejavnikov pa komisija
za zaposlovanje v tujini pri
republiškem sekretariatu za
delo.

Predlog sklepov in priporočil za postopno vračanje naših delavcev z dela
v tujini in za njihovo ponovno vključevanje v zaposlitev v SRS (ESA 607)
Na podlagi 336. člena iin 4. alinea1 prvega odstavka
342. člena ustave SR Slovenije
(določbe poslovnika) ..... je skupščina SR Slovenije na seji zbora
združenega dela in na seji zbora olbčon clne < . . . julija
19761 sprejela
'
SKLEPE IN PRIPOROČILA
za postopno vračanje delavcev z dela iz tujine in za
njihovo ponovno vključevanje v zaposlitev v SR Sloveniji.
Skupščina SR Slovenije je razpravljala o izvajanju
svojih siklepov in priporočil za reševanje problematike
zaposlovanja naših delavcev v tujini v letu 1975 in
ugotovila:
Pri izvajanju politike in nalog na področju zaposlovanja naših delavcev v tujini, ki so opredeljene
v ustreznih družbenopolitičnih listinah, zlasti pa v sklepih predsedstva ZKJ in predsedstva SFRJ z dne 2.2.
1973, v resoluciji X. kongresa ZKJ o nalogah • komunistov na področju zaposlenosti in zaposlovanja, v stališčih in sklepih 7. kongresa ZK Slovenije ter v sklepih
m priporočilih skupščine SR Slovenije smo v preteklem letu dosegli pomembne uspehe glede organiziranega zaposlovanja in varstva delavcev na začasnem delu

v^ tujini, njihovega samoorganiziranja v tujini, dopolnilnega šolanja in vzgoje otrok ter informiranje delavcev.
Odhajanje delavcev na delo. v tujino se je zmanjšalo na _ minimum kot posledica zagotavljanj a. večjih
možnosti in boljših pogojev za delo doma, delno pa
tudi zaradi poslabšanja gospodarskih razmer v imigrantskih zah. evropskih deželah in zaradi spremenjene
politike teh dežel do zaposlovanja tujih delavcev. Izboljšan je položaj naših delavcev v tujini, povečalo se
je število društev in klubov in število njihovih članov,
povečalo se je število oddelkov dopolnilnega pouka in
število slovenskih otrok, ki obiskujejo ta pouk in podobno..
Manj uspešni pa smo bili pri ustvarjanju „pogojev
za vračanje naših delavcev z dela iz tujine in pri njihovem ponovnem vključevanju v zaposlitev. Vse prepočasi se ustvarjajo pogoji za lociranje industrijskih in
drugih obratov v območja, od koder so delavci na delu
v tujini, prepočasen je razvoj malega gospodarstva, neustrezen je proces deagrarizacije, ki bi moral potekata
v skladu z družbenoekonomskim razvojem kmetijstva,
prepočasi se zagotavljajo možnosti za šolanje mladih
ljudi, ki želijo ostati na kmetijah in ne nazadnje še
vedno ni urejeno zbiranje denarnih sredstev občanov
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za razširitev materialne osnove dela, ki naj zagotovi
tudi večje možnosti za zaposlitev.
Glede na navedene ugotovitve in upoštevajoč program akcij in ukrepov za postopno vračanje naših delavcev z dela iz tujine in njihovo delovno angažiranje
v domovini, ki ga je sprejel zvezni izvršni svet in potrdila Skupščina SFRJ ter z namenom, da pospeši postopni in organizirani proces vračanja naših delavcev
z dela iz tujine in njihovega vključevanja v zaposlitev,
je skupščina SR Slovenije sprejela naslednje
I.
SKLEPE:
1. Zavod SRS za družbeno planiranje in nosilci pla
ni ran j a v občinah bodo
— zagotovili, da bodo dokumenti družbenoekonomskega razvoja v SR Sloveniji na vseh ravneh in v vseh
strukturah vsebovali tudi interes družbe za postopno
in organizirano vračanje delavcev z dela iz tujine.
2. Republiški sekretariat za industrijo bo v sodelovanju s komitejem IS skupščine SR Slovenije za'osebno
delo in gospodarsko zbornico Slovenije
— odpravljaj vzroke, ki zavirajo razvoj malega gospodarstva in predlagal ukrepe in rešitve za ustvarjanje ugodnejših pogojev za hitrejši razvoj teh proizvodnih in storitvenih zmogljivosti, zlasti na območjih z
nizko stopnjo zaposlenosti prebivalstva. Pri tem bo
treba upoštevati, da se ukrepi in rešitve usmerijo tudi
k stimuliranju občanov, zlasti delavcev na delu v tujini, da svoje prihranke vlagajo v razvoj zmogljivosti
malega gospodarstva;
— predlaga ukrepe, da se v občinah vsestransko
obravnavajo ekonomski in drugi pogoji gospodarjenja
na podlagi osebnega dela ter pogoji, ki so nujni za
vzpodbujanje hitrejšega razvoja družbeno-koristnih in
upravičenih oblik gospodarjenja na tej podlagi in njihovega združevanja z organizacijami združenega dela;
— v skladu z ustavnimi načeli o združenem delu
dograjuje normativne rešitve, ki urejajo samostojno
osebno delo, zlasti obrtni zakon, da bi tudi na ta način
zagotovili družbeno stabilnost tega dela ter tako vzpodbudili zaposlovanje v teh dejavnostih tudi delavcev, ki
so na začasnem delu v tujini.
3. Republiški sekretariat za industrijo bo v sodelovanju s komitejem IS i za turizem
— zagotovil, da se v okviru zagotavljanja vračanja
delavcev z dela iz tujine z ukrepi in akcijami smiselno
vključi i tudi turistična dejavnost;
si prizadeva, da zvezni komite za turizem prouči
možnosti-in predlaga ukrepe, s katerimi bi se pospešilo vlaganje sredstev delavcev na začasnem delu v tujini v gostinske objekte.
4. Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo
ta prehrano bo v sodelovanju z zadružno avezo Slovenije
— na podlagi doseženih rezultatov pri uresničevanju
temeljne politike dolgoročnega razvoja kmetijstva in
dogovorov o skupnih temeljih za razširjeno reprodukcijo v kmetijstvu od leta 1973 do 1975 ter o politiki za
vzpodbujanje razvoja na individualnih kmetijskih gospodarstvih zagotovil, da se bodo o dogovoru o fazvoju kmetijstva za obdobje 1976/80 vključile oblike, ki
bodo zlasti stimulirale večje usmerjanje aktivnega kmetijskega prebivalstva na delo v kmetijstvu preko združenega dela in sredstev v kmetijstvo. V tem okviru so
lahko tudi prihranki delavcev na delu v tujini del materialne podlage za vlaganje v kmetijstvo in za njihovo
delovno angažiranje v kmetijstvu5. Republiški sekretariat za finance bo v sodelovanju s samoupravnimi interesnimi skupnostmi
— proučil politiko prispevkov samoupravnih interesnim skupnostim kot dejavnikom ta ugotovil, v kakš"ni meri le-ti vplivajo na pogoje gospodarjenja in razvoj drobnih dejavnosti.
6. Republiški sekretariat, za finance bo v sodelova-

nju z republiškim sekretariatom za industrijo, republiškim sekretariatom za delo ta gospodarsko zbornico
Slovenije
— na podlagi 28. člena ustave SFRJ oziroma 30.
člena ustave SRS, predlagal predpis, s katerim se bodo
uredili pogoji, pod katerimi lahko organizacije _ združenega dela angažirajo sredstva občanov za razširitev
materialne baze dela in ugodnosti, ki jih na tej podlagi
ti občani imajo.
7. Republiški sekretariat za urbanizem, bo v sodelovanju s samoupravno stanovanjsko skupnostjo Slovenije
— v zvezi z graditvijo stanovanj za delavce povratnike z dela iz tujine predlagal ukrepe za hitrejše ta
učinkovitejše reševanje tega vprašanja.
8. Republiški sekretariat za delo bo skupaj z organi
inšpekcije dela in republiškim senatom za prekrške
— zagotovil, da se dosledno uveljavlja odgovornost
TOZD ta OZD za zakonito uporabo pogodb o delu ta
dela preko polnega delovnega časa.
9. Republiški sekretariat za delo bo v sodelovanju
z zvezo skupnosti za zaposlovanje Slovenije, gospodarsko zbornico Slovenije ta republiškim svetom zveze
sindikatov Slovenije
— zagotovil, da se v temeljnih organizacijah združenega dela ta drugih delovnih organizacijah- ta skupnostih prouči upravičenost nadaljevanja dela delavcev,
ki so si pridobili pravico do polne pokojnine ter zaposlovanja upokojencev in da se zaposlovanje ta delo leteh uskladi s cilji in nalogami na področju zaposlovanja.
10. Republiški sekretariat za delo bo v sodelovanju
z zvezo skupnosti za zaposlovanje Slovenije
— proučil možnosti, da se v okviru sistema zavarovanja za čas brezposelnosti zagotovi ustrezna socialna
varnost pod enakimi pogoji tudi delavcem, ki se vračajo z dela iz tujine, do njihove ponovne zaposlitve in
istočasno njihovo strokovno usposabljanje, prekvalifikacijo, mobilnost ter druge dejavnosti, ki zagotavljajo
njihovo ponovno vključitev v zaposlitev;
. — pri posredovanju dela ta zaposlovanju zagotovil,
da se delavcu čas brezposelnosti v tujini prizna kot
čas čakanja na zaposlitev v domovini.
11. Republiški sekretariat za delo bo v sodelovanju
z zvezo skupnosti za zaposlovanje Slovenije in skupnostjo pokojninskega in invalidskega, zavarovanja Slovenije
— rešil vprašanje vpisovanja dobe, prebite na delu
v tujini, v delovno knjižico.
12. Republiški sekretariat za delo bo v sodelovanju
z republiškim sekretariatom za narodno obrambo ta
zvezo skupnosti za zaposlovanje Slovenije '
— v družbenih dogovorih in samoupravnih sporazumih na področju zaposlenosti in zaposlovanja zagotovil reševanje določenih vprašanj splošne ljudske
obrambe v zvezi z zaposlovanjem delavcev v tujini in
njihovim vračanjem ter zagotovil prvenstveno vračanje
vojaških starešin in njihovo zaposlovanje po vrnitvi.
13. Republiški komite za zdravstveno in socialno
varstvo bo v' sodelovanju z republiškim sekretariatom
za kmetijstvo, gozdarstvo ta prehrano ter zadružno
zvezo Slovenije
— posvetil posebno pozornost reševanju eksistenoionalnih problemov starejših generacij individualnih
kmetijskih proizvajalcev.
14. Republiški komite za vzgojo in izobraževanje
bo v sodelovanju z izobraževalno skupnostjo Slovenije
— zagotovil otrokom naših delavcev, ki se vračajo
v domovino, čim lažje vključevanje v šolanje ter uredil, da se v ta namen po potrebi angažira dopolnilni
pouk in ustvarijo vsi drugi pogoji.
15. Republiški komite za vzgojo in izobraževanje
bo v sodelovanju z izobraževalno skupnostjo Slovenije,
republiškim sekretariatom za delo in zvezo skupnosti
za zaposlovanje Slovenije
— proučil problem in predlagal ustrezne ukrepe za
reševanje priznanja strokovne izobrazbe in usposobljenosti, ki so si jo naši delavci pridobili ob delu v tujini.
16. Sekretariat IS skupščine SR Slovenije za inforT

macije bo v sodelovanju s sredstvi javnega informiranja, republiškim sekretariatom za delo in zvezo skupnosti za zaposlovanje Slovenije
— zagotovil informiranost naših delavcev v tujini
o politiki, sklepih in priporočilih za postopno vračanje
delavcev z dela iz tujine in za njihovo ponovno vključitev v zaposlitev. Pri tem naj si prizadeva, da bodo
naši delavci v tujini še posebej seznanjeni z realnimi
možnostmi in pogoji za njihovo hitrejše vračanje.
17. Izvršni svet skupščine SR Slovenije bo
— sprejel program (rokovnik) izvajanja navedenih
sklepov in ob koncu vsakega leta poročal skupščini SR
Slovenije o izvajanju teh nalog v okviru poročila o
izvajanju sklepov in priporočil za reševanje problematike zaposlovanja naših delavcev v tujini, ki jih je 27.
novembra 1973 sprejela skupščina SR Slovenije.
II.
PRIPOROČILA
1. Gospodarska zbornica Slovenije naj v sodelovanju z republiškim sekretariatom za industrijo in zavodom SRS za družbeno planiranje
— nadaljuje in pospeši akcijo, da se v temeljnih
organizacijah združenega dela vsestransko obravnavajo
vzroki, ki pripeljejo do nezadostnega izkoriščanja razpoložljivih proizvodnih zmogljivosti, da se na podlagi
tega odpravijo vzroki, ki delujejo znotraj organizacij
združenega dela in predlagajo konkretni ukrepi, ki bi
bili potrebni v socialističnih republikah in avtonomnih
pokrajinah ter federaciji, da bi se zagotovilo popolnejše izkoriščanje razpoložljivih zmogljivosti, s tem pa
tudi večje možnosti za zaposlovanje.

2. Organizacije združenega dela, druge delovne organizacije in skupnosti naj
— si prizadevajo, da bo trajanje razpisov za zasedbo prostih delovnih mest tolikšno, da bodo v večji
meri dostopni tudi našim delavcem na začasnem delu
v tujini.
3. Zveza skupnosti za zaposlovanje Slovenije in
skupnosti za zaposlovanje naj
— si prizadevajo za svojo organizacijsko, kadrovsko in gmotno krepitev in usmerjanje svojih aktivnosti k uspešnejšemu reševanju problemov na področju
zaposlenosti in zaposlovanja ter ustvarjanju pogojev
za postopno vračanje delavcev z dela iz tujine ter za
njihovo vključitev v zaposlitev.
4. Skupščine občin naj
— ustanovijo ustrezna telesa oziroma organe, ki
bodo obravnavali in reševali problematiko vračanja delavcev z dela iz tujine in predlagali ukrepe z namenom,
da se bodo olajšali procesi vračanja in reintegracije
povratnikov. Ta telesa oziroma organi naj se vključijo
in usklajujejo svojo dejavnost v že obstoječih koordinacijskih odborih za vprašanja delavcev v tujini pri
občinskih odborih SZDL.
5. Vsi ostali dejavniki, ki niso konkretno navedeni
v teh sklepih in priporočilih, ki se tudi posredno ali
neposredno ukvarjajo s to problematiko, naj
— sproti ugotavljajo probleme in vprašanja, ki se
zastavljajo pri obravnavanju, reševanju in izvajanju
dejavnosti iz njihove pristojnosti, ki so v zvezi z vračanjem delavcev z dela iz tujine in le-te sporočajo komisiji za vprašanja zaposlovanja v tujini pri republiškem
sekretariatu za delo oziroma republiškem sekretariatu
za delo, ki naj deluje in ukrepa v skladu njegove pristojnosti.

Informacija o izvajanju investicijskih in podobnih del v tujini
in o izpolnjevanju pogojev, ob katerih smejo organizacije združenega
dela pošiljati delavce na delo v tujino (ESA 607)
Politika do izvajanja inve- oblik našega nastopa v tuji- na delo v tujino. Ker pa so združenega dela pošiljajo v
sticijskih in podobnih del v ni tudi zato, ker z njo za- se dogajale določene nepra- države v razvoju; da je zatujini je opredeljena v skle- gotavljamo tesnejši stik teh vilnosti tako glede pošilja- gotovljeno, da bo delavec
pih predsedstva ZKJ in pred- delavcev z domovino, v pri- nja delavcev kakor tudi na- med izvajanjem teh del v
sedstva SFRJ o problematiki merjavi s tistimi našimi de- rave teh del, je bil leta 1971 tujini uveljavljal samoupravzaposlovanja naših delavcev lavci, ki delajo pri tujih de- izdan pravilnik o pogojih, ob ne pravice in da bo med
v tujini (5. februar 1973), v lodajalcih.
katerih smejo OZD pošiljati tem delom delavcem zagosklepih in priporočilih skupPogoji
izvajanje stori- delavce na delo v tujino, po- tovljena vsaj takšna nastaniščine SRS o reševanju prob- tev,
ki se uresničujejo z zu- zneje leta 1973 pa so ti po- tev in hrana, kot jo imajo
lematike naših delavcev v tu- nanjetrgovinskimi
so goji urejeni s spredaj nave- delavci v kraju, v katerem
jini (27. november 1973), v urejeni z zakonom posli,
se izvajajo ta dela, kakor tuo
promeresoluciji o ekonomskih sti- tu blaga in storitev s tujino denim zakonom o temeljnih di tolikšne osebne dohodke,
pogojih.
Med
pomembnejšikih SR Slovenije s tujino in spremembami tega zakokakršne dosegajo delavci z
(11. december 1973), v reso- na, pogoji, ob katerih smejo mi pogoji so naslednji: or- višjo strokovno izobrazbo in
ganizacija
združenega
dela
luciji SR Slovenije z država- organizacije združenega dela
dosežki v tisti državi.
mi v razvoju (26. marec in druge delovne organizaci- se ne sme zavezati, da bo
Republiški sekretariat za
1975) in drugih dokumentih. je pošiljati delavce na delo tujemu partnerju odstopila
svoje delavce; ta dela lahko delo je pristojni republiški
V navedenih dokumentih v tujino, pa v zakonu o te- izvajajo samo organizacije organ, ki daje mnenje o tem,
so se družbenopolitični in meljnih pogojih za začasno združenega dela, ki so regi- ali je organizacija združenegospodarski dejavniki opre- zaposlovanje in varstvo ju strirane za zunan j e-trgo vin- ga dela izpolnila pogoje iz
delili med drugim za večje goslovanskih državljanov na ski promet; organizacija navedenega zakona o temeljgospodarsko povezovanje SR delu v tujini ter v spremem- združenega dela sme pošilja- nih pogojih. Glede na to, da
Slovenije s svetom, za in- bah in dopolnitvah tega za ti svoje delavce v tujino, če obstaja širši interes za ta
tenzivnejše vključevanje slo- kona kakor tudi v osnovah ima delavec lastnost delavca dela in položaj teh delavcev,
venskega gospodarstva v in kriterijih za razporejanje v združenem delu za nedo- je republiški sekretariat za
mednarodno delitev dela in delavcev TOZD oziroma OZD ločen čas, da je kot takšen delo ustanovil komisijo za
na boljše ter dolgoročnejše na delo v tujino v okviru bil na delu pri njej 6 me- ugotavljanje
izpolnjevanja
oblike investicijskih in po- poslovno-tehničnega sodelo- secev; če je bil neposredno pogojev, ob katerih smejo
vanja
ter
za
njihovo
sindidobnih del, ki jih izvajajo
pred odhodom v tujino za- organizacije združenega deorganizacije združenega dela kalno in samoupravno org.i časno nezaposlen najmanj 6 la pošiljati delavce na delo
in druge delovne organizaci- niziranje.
mesecev ali če se prvič za- v tujino, člani te komisije
je s svojimi delavci v tujini.
Do leta 1971 niso bili pred- posli — izjemoma ni nujno, so predstavniki: republiškeIzvajanje teh del je ocenje- pisani pogoji, ob katerih da bi te pogoje izpolnjevali ga sveta Zveze sindikatov
no kot ena od pomembnih smejo OZD pošiljati delavce delavci, ki jih organizacije Slovenije, zdravstvene skup■

nosti Slovenije, gospodarske
zbornice Slovenije, zveze
skupnosti za zaposlovanje in
republiškega sekretariata za
delo.
Komisija pregleduje pogodbe o izvajanju teh del,
sklenjene s tujimi partnerji,
samoupravne sporazume, v
katerih so določene pravice
in obveznosti delavcev, ki
jih organizacije združenega
dela pošiljajo v tujino, kakor tudi druge dokaze, da
so izpolnjeni pogoji iz zakona o temeljnih pogojih.
Na podlagi predloga te komisije izdaja republiški sekretariat za delo mnenje o
izpolnjevanju teh pogojev, ki
ga potem tista organizacija
združenega dela priloži vlogi, ki jo predloži narodni
banki SRS zaradi registracije zaključka o sklenjenem
poslu.
V prvih letih nastopa naših organizacij združenega
dela v tujini s to obliko
mednarodnega ekonomskega
sodelovanja je bilo sklepanje takšnih pogodb prava
redkost. Število teh pogodb
je začelo naglo naraščati šele v letih 1969/70 in je v letu
1973 doseglo najvišjo raven,
potem pa je začelo naglo
upadati število pogodb, sklenjenih s tujimi partnerji iz
zahodnoevropskih dežel, zlasti iz ZR Nemčije. Na zmanjševanje celotnega obsega teh
del v tujini so v največji
meri vplivale gospodarske
razmere v teh deželah in nova politika teh dežel do oddajanja teh del in izvajanja
po tujih partnerjih.
Naše organizacije združenega dela so sicer reagirale
na nastali položaj v zahodnoevropskih deželah in se v
večji meri usmerile na druga področja, zlasti v vzhodnoevropske dežele in dežele
v razvoju, vendar je za takšno preusmeritev pogreben
daljši čas.
Značilno za naravo del, ki
jih izvajajo slovenske pa tudi druge jugoslovanske organizacije združenega dela, ki
nastopajo v zahodnoevropskih državah je to, da delajo
v glavnem le kot subkontraktorji samo z delavci, brez
strojev, orodja in materiala
in da glede narave del ni
storjen bistven napredek. V
teh državah ni zabeležen primer, da bi bila naša organizacija združenega dela nosilec kompletnega posla in so
le-te sklepale in nastopale
kot kooperanti tujih podjetij. Komisiji se tako pri ob-

ravnavi vlog naših organizacij združenega dela včasih
zastavljajo vprašanja, ali je
ta dela mogoče označiti
kot tehnično-tehnološko-organizacijsko zaokroženo celoto,
ali ti delavci dejansko izvajajo dela pod svojim lastnim neposrednim strokovnim
vodstvom, ali ti delavci dejansko figurirajo kot naši
delavci in ali v teh nekaterih primerih ne gre sa odstop naših delavcev tujim
partnerjem.
Na dan 31. 12. 1973 je bilo
po podatkih republiškega sekretariata za delo z našimi
organizacijami združenega dela v tujini 2.674 delavcev, na
dan 31. 12. 1975 pa le še 1.790
delavcev. Trenutno se skupno število teh delavcev še
vedno zmanjšuje.
Leta 1973 so naše organizacije združenega dela sklenile vsega skupaj 610 pogodb, leta 1974 204, v letu
1975 pa le še 101 pogodbo.
Skupni pogodbeni znesek v
letu 1974 sklenjenih pogodb
je znašal 1.893.741,217 dinarjev, v letu 1975 pa
1.007.291.518 dinarjev.
Pregled kvalifikacijske strukture kaže, da je številčno
razmerje med kvalificiranimi in visoko kvalificiranimi,
s srednjo, višjo in visoko
izobrazbo na eni ter med
nekvalificiranimi in polkvaUfjciranimi na drugi strani
v korist prvih in boljše od
razmerja, ki ga imamo
doma.
Cas bivanja teh delavcev
v tujini ni odrejen, vendar
se ugotavlja, da je več kot
polovica teh delavcev v tujini že čez 4 leta in bi morale naše organizacije združenega dela zagotoviti, da bi
se delavci po določenpm času (približno po 3 letih) vrnili v domovino.
Zdravstveno
zavarovanje
teh delavcev je urejeno v
konvencijah o socialni var
nosti v državah, s katerimi
imamo te konvencije. Njihov
položaj je urejen tako, da
so izvzeti iz t. i. teritorialnega načela, po katerem je
delavec zavarovan po predpisih države, kjer dela. V
nekaterih državah (ZRN, Av
stri.ia. Belgija, Nizozemska)
je tem t. i. detaširanim delavcem, kljub izvzemu iz zavarovanja v drugi državi, zagotovljeno uživanje zdravstvenega varstva po predpisih. kjer delajo, na račun
našega zavarovanja.
Glede delovnih in življenj-

skih pogojev teh delavcev
naših organizacij združenega
dela ni bilo pritožb oziroma
pripomb, vendar pa ima na
vedena komisija oziroma re
publiški sekretariat za delo
vtis, da samoupravnih pravic delavci nekaterih organizacij združenega dela v tujini ne uveljavljajo v celoti

ali pa jih ne morejo uveljavljati, včasih iz objektivnih,
včasih pa tudi iz subjektivnih razlogov.
Podatki in ugotovitve, navedene v tej inofrmaciji, temeljijo na vlogah in spoznanjih, do katerih je prišla navedena komisija pri republiškem sekretariatu za delo.

Predlog zakona o prispevku
za zagotovitev dela sredstev
za pokritje primanjkljaja v prometu
z električno energijo (ESA 586)
Poleg tega po predlogu za
Predlog za izdajo zakona o
prispevku za zagotovitev de- kona — za razliko od osnutla sredstev za pokritje pri- ka — pri omenjeni davčni osmanjkljaja v prometu z elek- novi ne bi upoštevali olajtrično energijo, z osnutkom šav za plačevanje republiškezakona sta obravnavala in ga davka iz ohodka TOZD v
sprejela Zbor združenega de- letu 1975. Predlagatelj sodi,
la in Zbor občin 23. junija da ni opravičljivega razloga
1976. Predlagatelj je pri pri za to, da OZD, ki uživajo
pravi predloga zakona upo- davčne olajšave, ne bi prišteval pripombe in predloge spevale enakopravno z druiz skupščinske razprave tako, gimi porabniki k pokritju prida je stopnjo za obračunava- manjkljaja. Namen zakona
nje prispevka od osnove za namreč ni v tem, da bi bile
davek iz dohodka TOZD v le- olajšave, ki so dane nekatetu 1975, ki naj bi bila po os- rim OZD pri plačevanju davka iz dohodka TOZD, tudi osnutku 3,3 odstotka, spreme
nil v 3 odstotke. Ta prispev- nova za olajšave pri pokrivana stopnja naj bi bila torej nju izpadlega dohodka elek
trogospodarstva v letu 1975.
enaka kot v samoupravnem
sporazumu.
Predlog zakona o prispevku
za zagotovitev dela sredstev
za pokrivanje izpada transportnih
dohodkov v železniškem prometu
v I. 1975 (ESA 599)
Predlog za izdajo zakona o kona spremenjeno v toliko,
prispevku za zagotovitev dela da se pri davčni osnovi ne
sredstev za pokrivanje izpa- upošteva olajšav za plačevada transportnih dohodkov v nje republiškega davka iz
železniškem prometu v letu dohodka TOZD v letu 1975.
1975, z osnutkom zakona sta Predlagatelj meni, da ni opraobravnavala in sprejela Zbor vičljivega razloga, da OZD, ki
združenega dela in Zbor ob- uživajo davčne olajšave, ne
čin Skupščine SR Slovenije bi prispevale enakopravno z
drugimi porabniki k pokritju
23. junija 1976. V skupščin
ski razpravi sta bila podana primanjkljaja. Namen zakodva konketna predloga k be- na namreč ni v tem, da bi
sedilu osnutka, in sicer, da bile dane olajšave nekaterim
so zavezanci za plačilo pri- OZD pri plačevanju davka iz
spevka po zakonu tisti člani dohodka TOZD tudi osnova
interesne skupnosti za želez za olajšave pri pokrivanju izniški in luški promet, ki še padlega transportnega dohodniso sklenili samoupravnega ka v ŽG Ljubljana v lesporazuma za pokritje izpad- tu 1975.
Prispevna stopnja od faklih transportnih dohodkov,
ter da naj bo rok za vplači- turiranega zneska za porablo prispevka 30. julij 1976. ljeno električno energijo v
Oba predloga sta v zakon- letu 1975 pa je predlogu zakona višja za 1 odstotek, taskem predlogu upoštevana.
Poleg tega je besedilo za- ko da naj bi znašala 10 od-

stotkov. To pomeni delno nadomestilo za povečane stroške, ki so nastali zaradi najemanja premostitvenih kreditov v elektrogospodarstvu,
preračunano na tri mesece.
Zaradi zamujanja pri podpisovanju samoupravnega sporazuma je bilo namreč potrebno najemati premostitve
ne kredite z letno obrestno
mero v povprečju 11 odstotkov. Razlika pomeni, ca 10
milijonov dinarjev dodatnih
stroškov, ki naj bi jih razporedili na TOZD, ki do uveljavitve zakona niso podpisa
le samoupravnega sporazuma. S tem bi se TOZD, ki
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plačujejo prispevek po zakonu, izenačilo s tistimi TOZD,
ki so že podipisale samoupravni sporazum o zagotavljanju sredstev aa pokrivanje
primanjkljaja iz prometa z
električno energijo.
Mnenje Odbora za finance
Zbora združenega dela, da
naj bi se v zakon vneslo določilo o znesku, ki se mora
zbrati na podlagi tega zakona, ki naj bi, upoštevaje
zbrana sredstva po samoupravnem sporazumu, ne presegal 497.979 din, bi bilo možno osvojiti, ker ni možno točno določiti, kolikšen del sred-
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Zakaj primanjkuje zdravil
za diabetike?
Skupina delegatov sociainozdravstvenega področja 3.
okoliša (s sedežem v Novi
Gorici) je zastavila naslednje
delegatsko vprašanje: »Zakaj
primanjkuje zdravil za sladkorno bolezen, zlasti preparata Silubin?«
Član Izvršnega sveta in
miteja za zdravstvo in socialno varstvo dr. Anton Fazarinc je odgovoril: »čeravno
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo ni
pristojen za registracijo, uvoz
in prodajo zdravil na debelo, je po upravni poti ves
čas na tekočem s tem problemom in je v okviru svojih
možnosti naredil vse potrebno, da bi se problem pomanjkanja zdravil čim hitreje odpravil. Poskrbel je, da so bili na sestanku (17. 5. 1976)
informirani pristojni zvezni
organi, poleg tega pa je od
marca 1.1. v stiku z diabetološko službo Kliničnega
centra in Zvezo društev diabetikov SRS, uatero je 16. 4.
1976 obvestil o možnostih našega komiteja. Rajvno tako je
v stiku s proizvajalci in distributerji zdravil.
Javnost je tudi obveščena
o naiporfh komiteja v »Ljubljanskem dnevniku« v začetku junija 1.1.
Po informacijah od Distributerjev so na zalogi oralni
antidiabetski preparati, razen
10

stev se bo zbral na podlagi
samoupravnega sporazuma in
kolikšen del TOZD bo zavezanih po zakonu. Prav tako
skupščina Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva še ni verificirala izpada dohodka za leto 1975 na
osnovi zaključnih računov.
To bo opravila šele po tem,
ko bo služba družbenega knjigovodstva izvedla kontrolo
zaključnih računov elektro
gospodarstva za leto 1975.
Brez dvoma pa so sredstva,
zbrana bodisi po tem zako
nu bodisi po samoupravnem
sporazumu, strogo namenska
— za pokritje primanjkljaja

preparatov bigvanidske skupine: Silubin, Buformin in
Dipar. Distributerji imajo
zagotovilo domačega proizva.
jalca »Belupo«, da bo preparat Buformin na tržišču pred.
vidoma 17. 7. 1976.
Vsaroki za pomanjkanje nekaterih vrst zdravil, kakor
tudi zdravil piroti sladkorni
bolezni, so v tem, ker domača farmacevtska industrija
dejansko uvaža nekatera
zdravila od tujih partnerjev,
prikaže pa jih kot, lasten pro-
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v letu 1975 — ter se smejo
uporabiti samo do te višine
in samo v ta namen.
Mnenje Odbora za družbenoekonomski razvoj Zbora
združenega dela je, da je vsebina osnutka tega zakona
doživela dovolj veliko publiciteta, kar daje dovolj možnosti in časa vsem OZD, da
svoje obveznosti izpolnijo po
samoupravni poti do sprejema zakonskega predloga in
da bi istočasno podaljšanje
roka za podpis samoupravnega sporazuma samo še povečalo stroške elektrogospodarstva. Mnenje odbora je bilo
osvojeno.
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izvod. Na takšno ravnanje je
bila industrija opozorjena s
strani Zveznega komiteja za
zdravstvo in socialno varstvo kot napačno, in je bila postavljena zahteva, da farmacevtska industrija, ko odkupi licenco od tujih partnerjev, zdravila tudi proizvaja,
oziroma osvoji tehnološki postopek, ne pa da uvaža gotova zdravila in jih da v
promet kot lasten proizvod,
s čimer dejansko monopolizira uvoz.
Ker je soglasje za uvoz,
promet na debelo in izvoiz
zdravil v pristojnosti zveznih
organov, menimo, da bi bilo
potrebno delegatsko vprašanje postaviti Zveznemu komiteju za zdravstvo in socialno
varstvo.«

Kod avtomobilska cesta
v domžalski občini ?
Skupina delegatov gospo- na odseku Leveč—Ločica po
darskega področja 25. okoli- Savinjski dolini. Prva vaša (Domžale) je zastavila tole rianta avtoceste je bila prodelegatsko vprašanje: »Kdaj jektirana na področju Zlate,
bo določena dokončna va- ga polja, druga pa po dolini
rianta avtomobilske ceste, ki Cmega grabna. Obe varianti
naj bi tekla prek občine sta bili navezani na potek
Domžale, in kdaj se bo šir- avtoceste po južnem loku
ši rezervat zožilo na obseg, Savinjske doline in sta bili
ki je dejansko potreben za gradbeno—tehnično in proizvedebo te ceste?«
metno dokaj neugodni.
Član Izvršnega sveta in
S spremembo trase avtopredsednik Republiškega ko- ceste v Savinjski dolini in
miteja za promet in zveze njeno premaknitvijo na seLivilj Jakomin je odgovoril: verni rob doline se je spre.
»Prva rezervata avtoceste na menil tudi potek variant avobmočju občine Domžale od toceste na odseku med LočiLukovice do občinske meje co in Luikovico. Izdelane idejz občino Žalec sta bila dolo. ne študije variant so tudi po.
čena že v letu 1969, ko se je kazale, da bo možna dopreučevalo potek avtoceste končna izbira variante le na

osnovi izdelanega idejnega
projekta in na osnovi dokaj
podrobnih geoloških raziskav.
Izdelava idejnih projektov
je tekla v letu 1974 in 1975
in bo končana letos. Dodatno je bila izdelana še varianta s približno 2 km dolgim
predorom, ki je po zadnjih
izsledkih tudi najugodnejša.
Idejni projekti bodo investitorju na voljo oktobra letos.
Mesec dni po prejemu pro.
jektov bo izvršen strokovni
pregled in ocena projektov,
obenem pa bo sprožen postopek družbene verifikacije
izbrane variante pri Skupščini občine Domžale in Republiškem sekretariatu za urbanizem. Na osnovi tako sprejetih stališč bo možno ukiniti rezervate izločenih variant in zožiti rezervat sprejete variante avtoceste na
odseku med Lodico in mejo
občine Domžale.
Z odlokom Skupščine mesta Ljubljane, sprejetem v
letu 1974, sta bila določena
rezervata t. im. Gameljske in
Mengeške variante, ki potekata tudi na področju občine
Domžale. Potek obeh variant avtoceste je bil določen v sodelovanju s pristojno urbanistično službo Skupščine občine Domžale.
V začetku leta 1975 sta bili
izdelani idejni študiji variant avtoceste v obeh rezervatih. Istočasno je bila naročena študija valorizacije
prostora Gameljske in Mengeške variante avtoceste, ki
naj bi služila kot osnova za
izbor ene od obeh variant in
ukinitev rezervata izločene

variante, študija je bila izdelana januarja 1976.
Iz doslej izdelane gradbe.
no-tehnične projektile dokumentacije in prometne študije, ki je bila narejena v okviru izdelave idejnih projektov cest vsega ljubljanskega
cestnega sistema, izhaja, da
je iz gradbenih in prometnih
ozirov ugodnejša Gameljska
varianta avtoceste. Ob družbeni m prostorski verifikaciji projektov pa so se pojavi,
le težave, ker je Skupščina
občine Šiška zavzela odklonilno stališče do poteka Ga
meljske variante v sedanji
trasi na področju Šentvida,
Skupščina občine Vič pa odklonilno stališče do poteka

Mengeške variante v Kozar,
jah.
Iz navedenega izhaja, da
rezervat ene ali druge variante avtoceste na področju
občine Domžale ni možno
ukiniti vse dotlej, dokler ne
bo rešen potek avtoceste na
podrčju občine Vič in Šiška.
Razgovori in dodatne študl
je so v teku, ni pa možno
zatrdno zagotoviti datuma re.
šitve tega problema. Možna
pa je zožitev rezervata v
trasi obeh variant na najmanjšo možno mero. K temu
delu bo strokovna služba Re
publiške skupnosti za ceste
nemudoma pristopila.«

Ali imajo delavci v elektrogospodarstvu bonitete pri plačevanju
električne energije?
Skupina delegatov prosvet- jo krije iz skupnih sredstev
no-kulturnega področja 4. za osebne dohodke delavcev
okolišča (s sedežem v Mari- (TOZD Elektro Celje, TOZD
boru) — je v zvezi s predlo- Elektro Krško, TOZD Elekgom za izdajo zakona o pri- tro Slovenj Gradec).
spevku za zagotovitev dela
TOZD TE Šoštanj je po
sredstev za pokritje primanj- združitvi z Rudnikom lignita
kljaja v prometu z električno Velenje zaradi enotne politienergijo, z osnutkom zakona ke delitve dohodka v delovni
— zastavila naslednje dele- organizaciji REK Velenje, dogatsko vprašanje: »Ali ima- bila za svoje delavce depujo delavci, ki so zaposleni v tatni premog (t. j. prejemek
elektrogospodarstvu, bonitete v naravi), vendar prav tako
pri plačevanju električne v breme osebnih dohodkov.
energiije. Če jih imajo, proV TOZD TE Trbovlje presimo za pojasnilo, kolikšen jemajo delavci depuiatni preje njihov obseg.«
mog in plačilo za 300 kWh
Član izvršnega sveta in električne energije mesečno.
predsednik Republiškega koGradivo o bonitetah delavmiteja za energetiko Drago cev v elektrogospodarstvu, ki
Petrovič je odgovoril: »Mi- je vgrajeno v samoupravnih
mo osebnih dohodkov po pla
sporazumih, je dano v prečilni listi oziroma mimo ma- sojo koordinacijskemu odbose za osebne dohodke ne
sindikata elektrogospodardobiva noben delavec v elek- ru
stva Slovenije s predlogom,
trogospodarstvu Slovenije ni- da se o vseh bonitetah pokakršnih bonitet. Odgovor na novno razpravlja in da se
vprašanje je torej negativen. stališča temeljnih organizacij
Ker pa smo kljub temu iz- združenega dela v celoti povedli podrobnejšo poizvedbo enoti na osnovah dogovorjeo vseh drugih bonitetah, ki nih kriterijev. Bonitete naj
jih zajemajo samoupravni bi se v načelu nadomestile v
sporazumi in so vključene celoti z izplačanim osebnim
dohodkom kot enotnim meri
v masi osebnega dohodka, na
vajamo zaradi jasnosti tudi lom za vloženo živo in minulo delo. Menimo, da bo zarate:
di teh vprašanj elektrogospo
Tri TOZD od skupno 26 te- darstvo uvedlo sistem nagrameljnih organizacij v Pod- jevanja, ki izenačuje delavjetju DES imajo poseben na- ce elektrogospodarstva z dečin plačevanja električne javnostjo celotnega združeenergije, pri čemer sicer pla
čujejo porabljeno električno nega dela in uveljavlja enotenergijo po veljavni tarifi, no pravico, da za vloženo
vendar se del stroškov za delo vsak delavec dobrine
porabljeno električno energi- svobodno izbira.«
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Obremenitve porabnikov
električne energije
Skupina delegatov iz občine energije združevali sredstva
I^ubljana-Bežigrad je z dele- za financiranje elektroenergatskim vprašanjem prosilo getskih objektov na osnovi
Izvršni svet, da glede na šte- štirih zakonov, ki še vedno
vilne spremembe financira- veljajo, in sicer:
nja energetskih objektov in — zakona o združevanju sred.
zaradi boljšega planiranja
štev uporabnikov družbepoda pregled vseh obremenih sredstev za financiranitev porabnikov električne
nje energetskih objektov
energije. Zbirne številke naj
(4,8 % od investicijskih
bi pokazale, kakšne so naše
vplačil),
materialne možnosti, tako da — zakona o združevanju
bi lahko ocenili, ali je zdrusredstev odjemalcev elekževanje sredstev in njihova
trične energiije na visoki
poraba v skladu z doseženim
napetosti za financiranje
razvojem SR Slovenije.
energetskih objektov (24
član Izvršnega sveta in
odstotkov od zneska porapredsednik Republiškega kobe električne energije),
miteja za energetiko Drago
—
zakona o prispevku odjePetrovič je odgovoril: »V obmalcev električne energije
dobju od leta 1966 do 1970 so
na nizki napetosti za fise sredsbva za financiranje
nanciranje energetskih ob.
energetskih objektov zbirala
jektov (48 do 60 % od fakna podlagi zakona o dopolturiranega zneska porabe)
nilnih sredstvih za financirain
nje elektroenergetskih objektov v letih 1966 do 1970 in — zakona o obveznem zdruzakona o zagotovitvi dopolževanju TOZD za pokritje
nilnih kreditnih sredstev za
manjkajočih sredstev pri
dokončanje elektroenergetizgradnji investicijskih ob.
skih objektov. Na podlagi teh
jektov (3,5 % od davčne
zakonov je bilo v navedenem
osnove).
obdobju zbranih 711 mio. din.
Stopnje združevanja sredstev
V preteklem petletnem obso znašale 2, 3 in 5 odstot- dobju so bila na podlagi teh
kov kot obvezen depozit od zakonov zbrana za financirainvesticijskih vplačil.
nje elektroenergetskih objek.
V obdobju od leta 1971 do tov naslednja finančna sred1975 so porabniki električne stva:
— od Izplačil za investicijska vlaganja
— od osnove za davek iz dohodka TOZD
— od porabe električne energije na visoki
napetosti
— m od porabe električne energije na nizki
napetosti ,
Skupno je bilo torej v obdobju 1971-—1975 zbranih na
osnovi navedenih zakonov
1.929 mio din.
Za tekoče srednjeročno
plansko obdobje od leta 1976
do 1980 predvidevamo, da bo
zbrano z zakoni in samoup
ravnimi sporazumi 14.377
mio din.
Za leto 1976, to je prvo te
to srednjeročnega planskega
obdobja, predvidevamo, da
se bo pretežni del sredstev

870 mio din
92 mio din
270 mio din
697 mio din

še vedno zbiral na osnovi za.
konov, ki jim je skupščina
podaljšala veljavnost do konca leta 1976, medtem ko bodo sredstva v naslednjih letih zbrana predvsem s samoupravnimi sporazumi.
Tako predvidevamo, da bodo v obdobju 1976—1980 po
posameznih virih zbrana naslednja sredstva:
(Nadaljevanje na str, 23)
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IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES

Prednost

najbolj

bistvenim vprašanjem

sistemskega značaja
# Do konca letošnjega leta in v prvi polovici I. 1977 je treba izdati vrsto sistemskih
zakonov ter obravnavati več analiz in poročil, ki so prednostnega pomena za nadaljnje izgrajevanje enotnih temeljev našega političnega sistema in samoupravnih
družbenoekonomskih odnosov
• Poseben pomen se bo naslednjem obdobju dalo uresničevanju politike, ki jo je začrtal Zbor, ter nadzorstvu nad stanjem na posameznih področjih in izvajanju zveznih zakonov s strani ustreznih organov
Zvezni zbor Skupščine
SFRJ je pripravil Osnutek
svojega delovnega programa
za obdobje od septembra
1976. do julija 1977. leta.
Kot je predvideno v tem
programu, bo imel Zbor do
julija prihodnjega leta na
dnevnem redu 119 zakonov
ter bo obravnaval 50 analiz,
poročil in drugih gradiv.
Osnova in vsebina Osnutka delovnega programa Zveznega zbora so predvsem
vprašanja, ki se nanašajo na
uresničevanje Ustave SFRJ,
začrtano politiko Skupščine
SFRJ in stališča X. kongresa ZKJ in drugih listin
družbenopolitičnih organizacij.
Tako so v Osnutku delovnega programa Zbora posebno poudarjene obveznosti, ki
izhajajo iz Ustavnega zakona
za izvedbo Ustave SFRJ v
zvezi z usklajevanjem zveznih zakonov z Ustavo SFRJ,
glede na to, da v predhodnem programskem obdobju

niso bile izpolnjene vse obveznosti iz navedenega Zakona. V Osnutek delovnega
programa Zbora za naslednje obdobj'e so vstavljene tudi druge neizvršene naloge iz
delovnega programa za obdobje od septembra 1975. do
julija 1976. 1. ter obveznosti,
ki izhajajo iz sklepov Zbora, sprejetih po obravnavi
zakonskih načrtov in drugih
gradiv.
Na podlagi izkušenj, ki so
bile pridobljene pri sprejemanju oziroma uresničevanju delovnega programa Zbora za preteklo obdobje, se
je pri izdelavi Osnutka delovnega programa za obdobje od septembra 1976. do julija 1977. 1. upoštevalo najbolj bistvena vprašanja sistemskega značaja, ki imajo
prednosten pomen za nadaljnjo izgradnjo enotnih temeljev političnega sistema in
sistema socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov.
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V Osnutku delovnega programa Zbora za naslednje
obdobje je posebno poudarjena realizacija politike, ki
jo je začrtal Zbor. V ta namen bodo Zvezni izvršni svet
in funkcionarji, ki vodijo delo zveznih upravnih organov,
poročala Zboru o stanju
na ustreznem področju in o
izvajanju zveznih zakonov ter
o drugih aktualnih vprašaalnih vprašanjih iz svojega
delovnega področja.
V Osnutku delovnega pro-

grama Zveznega zbora so podane naloge in vprašanja po
področjih v skladu z delovnimi področji delovnih teles
Zbora, in sicer: samoupravni družbenoekonomski odnosi; temelji političnega sistema; notranja politika, zunanja politika; ljudska obramba, proračun federacije; pravosodje; socialna politika in
borčevske pravice. Sleherno
od teh področij vključuje naloge tematskega in zakonodajnega značaja.

SISTEM SOCIALISTIČNIH
DRUŽBENOEKONOMSKIH
Delegati v Zveznem zboru
imajo v okviru tematskega
dela na tem področju v programu naslednje:

SAMOUPRAVNIH
ODNOSOV
Resolucije o temeljih skupne
politike ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije
v 1. 1976, z Osnutkom dokumenta o temeljih skupne
politike razvoja v I. 1977

Analiza uresničevanja politike, združevanja dela in sredstev prometnih in proizvajalnih organizacij
Analizo bo pripravil Zvezni
komite za energetiko in in
dustrijo ter Zvezni sekretariat za trg in cene, Skupščini SFRJ pa bo predložena v
drugem trimesečju 1977.1.
Do konca 1. 1977 bodo obravnavali:
Poročilo o uresničevanju

Poročilo o delu Zveznega
sekretariata za finance
Poročilo o izvajanju skupnega prihodka in Zakona o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sredstev in
Poročilo o uspelr.h in problemih pri izvajanju Zakona
o obveznem evidentiranju Zakona o obveznem evidentiranju investicijskih vlaganj

Na dnevnem redu v prvem
in drugem trimesečju 1.1977
bodo:
Poročilo o izvajanju Zakona o temeljih sistema družbenega planiranja
Poročilo o delu Službe
družbenega knjigovodstva Jugoslavije za 1. 1976 in delovni program za 1. 1977.
Informacija o prvih izkušnjah pri izvajanju Zakona
o združenem delu.
Kar se tiče zakonodajne
dejavnosti, bodo delegati —
kot je načrtovano — obravnavali več prednostnih zakonov:
Zakon o združenem delu, s
poročilom o rezultatih javne razprave.
Zakon o obligacijah in pogodbah.
Zakon o temeljih lastninskopravnih razmerij.
Zakon o premoženjskih razmerjih v letalskem prometu.
Zakon o pomorski in notranji plovbi.
Zakon o temeljih bančnega
in kreditnega sistema
Rok za predložitev predlogov za izdajo teh zakonov
je četrto trimesečje 1. 1976.
Poleg navedenih prednost-

nih zakonov bo Zvezni zbor
do konec julija 1977. 1. obravnaval še 15 zakonov s tega področja: o obveznem
združevanju dela in sredstev
proizvajalnih
organizacij
združenega dela in organizacij združenega dela, ki se
ukvarjajo s prometom blaga
in storitev; o temeljih sistema. ukrepov, s katerimi se
preprečuje
spodkopavanje
enotnega
jugoslovanskega
trga; o načinu obračunavanja
in izkazovanja celotnega prihodka in dohodka; o prisilni poravnavi in stečaju; o
načelih ustanavljanja in poslovanja organizacij združene
ga dela, ki so posebnega
družbenega pomena; o temeljih
ukrepov, ki
jih
družbenopolitične skupnosti
storijo za družbeno varstvo
samoupravnih pravic in za
varstvo družbene lastnine; o
načelih ustanavljanja in po
slovanja pogodbenih organizacij združenega dela; o knjigovodstvu temeljnih organizacij združenega dela; o
amortizaciji osnovnih sredstev temeljnih organizacij
združenega dela; o revalorizaciji osnovnih sredstev
in sredstev skupne porabe
uporabnikov družbenih sredstev; o vrednostnih papirjih;
o varstvu industrijske lastnine, o avtorski pravici; o
standardizaciji. Sprejet bo
tudi odlok o programu statističnih raziskovanj, ki so
pomembna za vso državo za
leto 1977.

TEMELJI POLITIČNEGA SISTEMA
S področja temeljev poli publiške in pokrajinske kontičnega sistema bo Zvezni ference SZDL, nato pa ga
zbor v sklopu tematskega bo sprejela Zvezna konferendela obravnaval:
ca SZDL.
Osnovne smeri in smernice za delovanje delegatskega
skupščinskega sistema.

Samoupravljanje v
samoupravnih interesnih
skupnostih

Predsedstvo Zvezne konference SZDLJ je sklenilo, da
bo skupaj z organi družbenopolitičnih organizacij v federaciji in republikah ter pokrajinama in s Skupščino
SFRJ pripravilo dokument
svojevrsten skupni dogovor
—, v katerem bi bili določeni nekateri osnovni elemen
ti in opredelitve za nadaljnje delovanje delegatskega
skupščinskega sistema. Pred
log tega dokumenta bodo
obravnavali in sprejeli oba
zbora Skupščine SFRJ, organi družbenopolitičnih organizacij v federaciji ter re-

Poročilo o delu Zveznega
sekretariata za pravosodje
in organizacijo zvezne uprave
Poročilo zveznega družbenega
pravobranilca
samoupravljanja o stanju,
pojavih in problemih na
področju varstva
samoupravnih pravic
delovnih ljudi in družbene
lastnine
Poročilo o delu Zveznega
komiteja za informacije
Poročilo o izvajanju Zakona
o interesni skupnosti za

stanovanjsko graditev in
upravljanje stanovanj za
potrebe delavcev in
funkcionarjev v zveznih
organih

Zakon o reševanju kolizije
republiških in pokrajinskih
zakonov in sporov o
pristojnosti med republiškimi
oziroma pokrajinskimi zakoni

S tega področja se bo obravnavalo naslednje zakone:

Zakon o reševanju kolizije
zakonov SFRJ in predpisov
drugih držav

Zakon o državni upravi
S tem zakonom se ureja
organizacijo in delovno področje zveznih upravnih organov in zveznih organizacij
medsebojna razmerja, raz
mer j a do drugih organov in
organizacij federacije, tvarino o pripravnikih in tvarino o družbenem dogovarjanju in samoupravnem sporazumevanju ter delitvi dohodka in osebnih dohodkov delavcev v federaciji.
S tem zakonom se bo
uskladilo z Ustavo SFRJ pet
sedanjih zakonov s tega področja.

Obravnavalo se bo še devet zakonov: o Centru za
znanstveno in tehnično dokumentacijo; o grbu, zastavi, himni in varstvu podobe
Predsednika Republike; o carinski službi; o ravnanju
zveznih organov z vlogami
in predlogi občanov; o odlikovanjih; o izgradnji poslopja Muzeja revolucije narodov in narodnosti Jugoslavije; o ustanovitvi Radia-Jugoslavije; o objavljanju zveznih predpisov in drugih
aktov ter o časopisno-založniškem zavodu »Uradni list
SFRJ«.

NOTRANJA POLITIKA
S področja notranje politike bodo v okviru tematskega dela na dnevnem redu:

notranjo politiko, Skupščini
SFRJ pa bo dostavljena v
četrtem trimesečju 1976. 1.

Analiza o uresničevanju
družbene samozaščite v
samoupravnem sistemu

Analiza izvajanja sklepov o
ukrepih za doslednejše
uresničevanje zakonitosti

Spremljanje razvoja in izpopolnjevanje sistema družbene samozaščite imata velik
družbeni pomen. Zato je
predvideno, da se v sodelovanju z ustreznimi delovnimi telesi republiških in pokrajinskih skupščin, z delovnimi telesi družbenopolitičnih organizacij in s pristojnimi zveznimi organi pripravi analizo o stanju in problemih prakse, da bi na tej
podlagi lahko ustrezno ukrepali ter razvili močnejšo
aktivnost in pojasnili posamezna vprašanja. Pri izdela
vi te analize naj bi uporabili tudi gradivo s posvetovanja o družbeni samozašči
ti, ki je bilo 13. in 14. januarja v Beogradu.
Analizo bo pripravila Delovna skupina Odbora za

Poročilo o delu Zveznega
komiteja za promet in zveze

ZUNANJA POLITIKA
Glede na čedalje večjo vlogo neuvrščenosti v svetu in
glede na bližnjo vrhunsko
konferenco neuvrščenih, na
pomembno dejavnost naše
države v zunanji politiki in
v mednarodnih odnosih, zlasti v Evropi, bo Zvezni zbor

Aktualna vprašanja varnosti
in usposabljanje organov za
notranje zadeve
V sklopu zakonodajne dejavnosti bo obravnavanih devet zakonov: o državljanstvu
SFRJ; o letalskem prometu;
o varnostni službi za letalski promet; o Višji letalski
šoli; o opravljanju notranjih
zadev iz pristojnosti zveznih
upravnih organov; o uvedbi
enotne matične
številke
državljanov; o temeljih varnosti v cestnem prometu; o
temeljih sistema zvez; o programu razvoja in modernizacije letalske meteorologije v
Jugoslaviji v obdobju od 1.
1976 do 1980.

v naslednjem obdobju obravnaval vrsto aktualnih vprašanj, in sicer:
Poročilo delegacije SFRJ
V. konference voditeljev
držav in vlad neuvrščenih
držav

Poročilo o delu Zveznega
sekretariata za zunanje
zadeve
Dejavnost SFRJ v zvezi z
uresničevanjem sklepov
Konference o varnosti in
sodelovanju v Evropi in
priprave na sestanek s
predstavniki ministrov za
zunanje zadeve v Beogradu
(julija 1977. 1.).
Poročilo jugoslovanske
delegacije o XXXI. zasedanju
Generalne skupščine OZN
LJUDSKA OBRAMBA
S tega področja so v tematski del vključena naslednja vprašanja;
Poročilo o delu Zveznega
sekretariata za ljudsko obrambo
Problematika stalnih materialnih rezerv federacije
Usposobljenost gospodarstva za delo v vojnih razmerah

in o nadaljnjih nalogah in
dejavnostih SFRJ
Zvezni zbor bo obravnaval
in sprejel štiri zakone s tega področja: o organizaciji
in delu službe za zunanje
zadeve federacije; o načinu
sklepanja in izvajanja mednarodnih pogodb; o pravnem položaju predstavništev
tujih držav in tujih mednarodnih organizacij; o obvezni
evidenci v kulturno- prosvetnem in znanstveno-tehničnem
sodelovanju s tujino.

zvezi z reševanjem problematike obmejnih področij z
vidika varstva meja in priprav na splošno ljudsko obrambo.
Stanje obrambnih priprav v
družbenopolitičnih
skupnostih.

Informacija o delovanju in
rezultatih ukrepov v zvezi s
tipiizacijo, unifikacijo in standardizacijo prometno-transportnih sredstev in sredstev
za zveze
Informacija o učinkih ukrepov, ki so bili storjeni v

Z zakonodajnega področja bo
obravnavanih osem zakonov:
o vojaških sodiščih; o vojaškem tožilstvu; o zdravstvenem zavarovanju vojaških zavarovancev; o proizvodnji in
prometu orožja in vojaške
opreme; o vojaških šolah in
vojaških znanstveno-raziskovalnih zavodih; o služenju v
oboroženih silah (spremembe in dopolnitve); o ljudski
obrambi (spremembe in dopolnitve); o vojaški obveznosti (spremembe in dopolnitve).

PRORAČUN FEDERACIJE
Zvezni zbor bo do konca
tega leta sprejel Proračun federacije za 1. 1977 z vsemi
spremljajočimi prilogami in
aneksi, obravnaval pa bo tudi Predlog zakona o izvršitvi

proračuna federacije za 1.
1977 in predloge finančnih
planov zveznih direkcij za
rezerve. Sprejet bo tudi zaključni račun federacije za
1. 1976.

Analiza izvajanja Zakona
o službovanju v oboroženih
silah

PRAVOSODJE
Delegati v Zveznem zboru
bodo s tega področja obravnavali naslednje teme:
Problemi pravosodja in usposobljenost pravosodnih organov za učinkovito opravljanje pravosodne funkcije
Stanje kriminala
Ukrepi za reševanje problemov, na katere opozarjajo občani v svojih vlogah v
zvezi z delom pravosodnih
organov
1«

Informacija o organiziranosti in delu samoupravnih
sodišč — sodišč združenega
dela.
Z zakonodajnega področja
je v programu deset zakonov: zvezni kazenski zakon;
zvezni zakon o pomilostitvi;
zvezni zakon o gospodarskih
prestopkih; zvezni zakon o
prekrških; zakon o splošnem upravnem postopku; o
upravnih sporih; o pravdnem
postopku; o kazenskem postopku; o izvršilnem postopku in o pravobranilstvu federacije.

DELO, ZDRAVSTVO IN SOCIALNA POLITIKA
S tega področja se bo ob- sitema pokojninskega in inravnavalo naslednje teme:
validskega zavarovanja
Poročilo o delu Zveznega
komiteja za delo in zaposloNekatera vprašanja izvajavanje
nja socialne politike
Poročilo o delu Zveznega
komiteja za zdravstvo in socialno varstvo
Izvajanje sklepov Zveznega zbora glede zaposlenosti
in zaposlovanja v državi in
tujini
Informacija o gibanjih na
področju dohodka, osebnih
dohodkov in delovne storilnosti, zaposlenosti in zaposlovanja ter socialnega zavarovanja v letu 1976 ter v prvih treh mesecih leta 1977
Varstvo in zboljševanje človekovega okolja
Analiza zdravstvenega stanja prebivalstva v Jugoslaviji
Izvajanje in zboljševanje

Nekateri problemi položaja
zaposlene žene, varstva materinstva in družine
Družbeno varstvo otrok
Informacija o stanju glede
izvajanja zveznih predpisov
na področju zdravstva za ob.
dobje od julija 1974 do julija 1976.
V okviru zakonodajne dejavnosti bo obravnavanih sedem zakonov: o evidencah
na področju dela; o določanju nadomestil za terjatve iz
naslova socialnega zavarovanja, ki so nastale v tujini;
o dajanju zdravil v promet;
o prometu s strupi; o varstvu in zboljševanju človekovega okolja; o varstvu pred
ionizacijskim sevanjem; o temeljnih pravicah pri delu.

PRAVICE BORCEV IN VOJAŠKIH INVALIDOV
S tega področja bodo ob- vojaških invalidov in družin
ravnavane naslednje teme:
padlih borcev
Poročilo o delu Zveznega
komiteja za vprašanja borcev in vojaških invalidov
Izvajanje politike financiranja temeljnih pravic borcev,

Poročilo o izvajanju sklepov Zveznega zbora Skupščine SFRJ o ukrepih za nadaljnji razvoj in uresničevanje sistema temeljnih pravic
borcev, vojaških invalidov in
družin padlih borcev

SIS elektrogospodarstva
Slovenije sporoča:
Skupščina ISE je na svojem 5. rednem zasedanju dne 5. julija 1976 sprejela sklep, da se v letu
1976 ne uveljavi 9. člen (50 odst. brezob
restno posojilo) samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev za financiranje graditve objektov po samoupravnem planu razvoja elektroenergetike za obdobje 1976—1980, ki je bil ob.
javljen v prilogi »Poročevalca« dne 4. 6. 1976, in
da o tem obvesti podpisnike sporazuma.
Podpisnike samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev za financiranja graditve objektov
po samoupravnem planu razvoja elektroenergetike za obdobje 1976—1930 obveščamo, da naj obvestilo o sprejetem sklepu podpiše oseba, ki je
pooblaščena za podpis sporazuma, ker posebno
podpisovanje samoupravnega sporazuma ni pred
videno.

Poudarek

na

aktualnih

družbenoekonomskega

vprašanjih
razvoja

• Osnutek programa izhaja iz zadev, ki jih mora Zbor opraviti v zvezi z izvajanjem
Ustave, nalog iz listin X. kongresa ZKJ in sklepov družbenopolitičnih organizacij
o aktualnih vprašanjih izgradnje sistema gospodarjenja in gospodarskega razvoja
0 Predvideno je, da bo težišče dela Zbora v tem obdobju na sprejemanju preostalih
sistemskih zakonov in na spremljanju, kako se izvaja politiko, ki je bila začrtana
Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ je na seji
30. junija sprejel Osnutek
svojega delovnega programa
za obdobje od septembra
1976 do julija 1977. Osnutek
je bil že prej poslan skupščinam republik in pokrajin,
da bi imele dovolj časa, da
se o njem izjavijo in da
uskladijo svoje načrte s tem
programom.
Od skupščin republik in
pokrajin je bilo zahtevano,
da sporočijo Zboru
svoja
stališča do konca julija. Pripombe in predloge v zvezi z
Osnutkom delovnega programa bodo obravnavala delovna telesa Zbora do 15. septembra, da bi uskladili stališča do vprašanj, ki naj bi jih
vnesli v delovni program. Pričakovati je, da bo Zbor sprejel delovni program na seji
konec septembra.
Pri izdelavi Osnutka programa se je izhajalo iz:
— nalog in zadev, ki izhajajo iz pristojnosti Zbora, določene z Ustavo SFRJ, ter iz
zadev, ki jih mora opraviti
Zbor v zvezi z izvajanjem
Ustave;
— nalog, ki izhajajo iz listin, sprejetih na X. kongresu Zveze komunistov Jugoslavije;
—
sklepov posameznih
družbenopolitičnih organizacij o aktualnih vprašanjih izgradnje sistema gospodarjenja, gospodarskega razvoja in
reševanja
aktualnih vprašanj gospodarstva;
— podmene, da bo Zbor v
skladu s tekočim delovnim

programom do konca julija
1976. leta sprejel Družbeni
plan Jugoslavije za obdobje
od leta 1976 do 1980 ter več
sistemskih zakonov, ki jih je
treba uskladiti z
Ustavo
SFRJ. Glede na to je predvideno, da bo težišče dela
Zbora v tem obdobju na sprejemanju preostalih sistemRAZVOJNA POLITIKA
Resolucija o politiki uresničevanja Družbenega plana
Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do 1980 v letu 1977
V skladu z Zakonom o temeljih sistema družbenega
planiranja in o družbenem
planu Jugoslavije bo Zvezni
izvršni svet dostavil Skupščini SFRJ poročilo o uresničevanju politike družbenoekonomskega razvoja v minulem
obdobju in oceno glede možnosti uresničevanja v letu
1977, s predlogom ukrepov
za nadaljnje izvajanje te po-

skih zakonov in na spremljanju izvajanja politike, ki
je začrtana.
Osnutek delovnega programa Zbor je razdeljen na pet
delov: razvojna politika, izvajanje začrtane politike, proračunska poraba federacije,
zakonodajni del in druga
vprašanja.

litike. Na julijski seji bo
Zbor republik in pokrajin
razpravljal o tem poročilu, o
ocenah razvoja in o predlogih ukrepov ter o tem zavzel svoja stališča.
Na podlagi teh stališč Zbora bo Zvezni izvršni svet do
15. oktobra pripravil in dostavil Skupščini SFRJ Osnutek resolucije o politiki uresničevanja Družbenega plana
Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do 1980 v letu 1977,
s predlogom ukrepov. Resolucijo bo Zbor sprejel do konca decembra 1976. leta.

IZVAJANJE ZAČRTANE POLITIKE
V določenih časovnih pre- jin sprejme na podlagi sosledkih bo Zbor obravnaval glasja skupščin republik in
posamezna aktualna vpraša- skupščin avtonomnih pokranja iz svojega delovnega po- jin.
dročja, pri čemer bo težišče
dela na vprašanjih izvajanja Uresničevanje politike ekopolitike, določene z družbeni- nomske stabilizacije
mi plani in zakoni, ki jih je
V sklopu te teme bo treba
sprejel, na političnem nadzor- obdelati tista vprašanja, ki v
stvu nad delom
zveznih procesu izvajanja politike staupravnih organov in na vpra- bilizacije najbolj neposredno
šanjih, ki bodo rabila kot vplivajo na globalna gibanja,
podlaga za pripravo aktov, ki predvidena s Srednjeročnim
jih Zbor republik in pokra- planom in z. Resolucijo za leto 1977. To se nanaša predvsem na izvajanje politike investiranja, na kakovostne prvine gospodarjenja, na zdruOSNUTEK DELOVNEGA PROGRAMA ZBORA RE
ževanje dela in sredstev, na
PUBLIK IN POKRAJIN SKUPŠČINE SFRJ ZA
delovanje enotnega jugosloOBDOBJE OD SEPTEMBRA 1976 DO JULIJA L.
vanskega trga, na oblikova1977
nje cen, na delitev sredstev
za osebno porabo in za skupne potrebe, na strategijo eko-

nomskih odnosov s tujino, na
kreditno-monetarno politiko,
na politiko zaposlovanja itn.
Delovanje in
trga

organizacija

Nujno je pretresti delovanje1 trga in rezultate, ki so
doseženi glede njegovegia organiziranja, nadalje razmerje
ponudbe in povpraševanja
kot ogrodje in izraz delovanja trga, stopnjo povezovanja proizvodne in prometne
sfere združenega dela kot bistveno prvino uresničevanja
ustavnih načel, oskrbo mest
in industrijskih središč s
kmetijsko-živilskimi proizvodi kot enega od najbolj perečih problemov ekonomske
stabilizacije.
Izvajanje politike cen v
letu 1976
Obravnavali bodo izvajanje
politike cen v letu 1976, ki je
začrtana v Resoluciji o skupni politiki ekonomskega in
socialnega razvoja Jugoslavije ter v Dogovoru o izvajanju politike cen v letu 1976,
zlasti še aktualna vprašanja
domačih cen aa posamezne
skupine proizvodov ter gibanje inozemskih cen.
Odbor za kreditno-monetarni sistem bo posebej obravnaval:
—Uresničevanje začrtanih
smotrov monetarnokreditne politike
Kakovostni dejavniki gospodarjenja in razvoja
Povečevanje družbene storilnosti dela oziroma povečevanje učinkovitosti gospodarjenja kot ena od osrednjih
nalog družbenoekonomskega
razvoja je povezana z vrsto
odprtih vprašanj, ki se jih
mora posebej analizirati. To
zlasti velja za vprašanja, ki
se nanašajo na popolnejše iz15

korišeanje obstoječih zmogljivosti, na hitrejše uvajanje sodobne tehnike in tehnologije,
posebno še domačih inovacij, na zboljšanje kvalifikacijske strukture zaposlenih, na
vrednotenje vloženega dela
itn.
Združevanje dela in sredstev
ter spremembe gospodarske
strukture

ditnih odnosov s tujino, dolgoročne kooperacije in skupnih vlaganj.
Odbor za kreditno-monetarni sistem bo posebej obravnaval:

Vrsta problemov
lahko
vpliva na to, da se to bistveno nalogo politike družbenoekonomskega razvoja ustrezno in počasi izvaja, zato je
treba to temo posebej in čim
bolj izčrpno obdelati. Posebno pomembna so vprašanja,
ki se tičejo pospeševalnih
ukrepov za to združevanje in
za prerazdelitev akumulacije
v smer predvidenega razvoja dejavnosti skupnega pomena, ter izvajanja politike
zadolževanja v tujini.

Izvajanje politike hitrejšega
razvoja gospodarsko

Odbor za vprašanja združevanja v gospodarstvu bo
posebej obravnaval:
— Izvajanje procesa prenašanja državne regulative
na združeno delo
— Izvajanje politike družbenega dogovarjanja in samoupravnega sporazumevanja v združenem delu
— Samoupravno organiziranje in razvoj kmetijstva
— Razvoj
družbenoekonomskih odnosov na področju gospodarske infrastrukture, ki tvorijo enotnost tehnološkega sistema
Aktualna vprašanja izvajanja
politike ekonomskih odnosov
s tujino
Vrste pomembnih vprašanj
iz domene ekonomskih odnosov s tujino ne bo mogoče
kompleksneje proučiti v rednih četrtletnih analizah tekoče ekonomske politike. Posamezni problemi v izvajanju
te politike pa utegnejo precej motiti uresničevanje temeljnih smotrov in nalog
družbenega plana Jugoslavije,
zato je treba takšne probleme posebej ugotavljati. To se
nanaša zlasti na: regionalno
strukturo gospodarskega sodelovanja, devizno bilanco,
primanjkljaj tekoče plačilne
bilance, trgovinski primanjkljaj, nadomeščanje uvoza,
zadolženost SFRJ, prilagajanje spremembam na področju deviznega sistema, zunanjetrgovinskega prometa, kre1«

— Platoformo SFRJ v zvezi z izgradnjo mednarodnega monetarnega sistema
in z reformo Mednarodnega monetarnega sklada

manj razvitih republik in
SAP Kosovo v letu 1976 kot
prvem letu Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od
leta 1976 do 1980
Z vidika smotrov in nalog,
ki bodo določeni z Družbenim planom Jugoslavije za
obdobje od leta 1976 do 1980
in z drugimi listinami, bo treba preučiti, kako se začrtano politiko izvaja, oziroma
oceniti stanje in probleme na
tem področju v letu 1976.

PRORAČUNSKA PORABA FEDERACIJE
S področja proračunske po- obseg izdatkov Proračuna ferabe federacije bo Zbor ob- deracije za leto 1977.
ravnaval naslednja vprašanja.
Določitev celotnega zneska
deviz za potrebe federacije,
Določitev celotnega obsega republik in avtonomnih poizdatkov Proračuna federaci- krajin za leto 1977
je za leto 1977
Zbor bo določil celotni zneZbor bo obravnaval anali- sek deviz za potrebe federazo uresničevanja Proračuna cije, republik in avtonomnih
federacije za leto 1976 ter bo, pokrajin za leto 1977 po istem
izhajajoč iz temeljev politike postopku in v rokih, kot so
družbenoekonomskega razvo- predvideni za določitev celotja za leto 1977, do konca le- nega obsega izdatkov Proratošnjega leta določil celoten čuna federacije za leto 1977.
ZAKONODAJNI DEL
Ta del Programa ima dva
razdelka: a) Zakoni iz delovnega področja Zbora, ki morajo biti sprejeti do konca
leta 1976; b) Zakoni, ki jih
mora sprejeti Zbor v obdobju januar—julij 1977. leta.
A) ZAKONI, KI JIH JE
TREBA
SPREJETI
DO
-KONCA LETA 1976
Zakon o kreditnih odnosih
s tujino.
Zakon o prometu blaga in
storitev s tujino
Zakon o opravljanju gospodarskih dejavnosti organizacij združenega dela
v tujini
Zakon o proizvodni kooperaciji in o poslovno-tehničnem sodelovanju s tujimi
osebami
Zakon o vlaganju sredstev
tujih oseb v domače organizacije združenega dela
Zakon o carinski tarifi
Zakon o združevanju organizacij združenega dela v
splošna združenja in v Gospodarsko zbornico Jugoslavije
Zakon o obveznem združevanju železniških transport-

nih podjetij v Skupnost jugoslovanskih železnic
Zakon o Skupnosti jugoslo.
vanskega elektrogospodarstva
Zakon o samoupravni interesni skupnosti energetike
Zakon o Skupnosti jugoslovanskih pošt, telegrafov in
telefonov
Zakon o določitvi celotnega
zneska sredstev za financiranje programa investicijskih vlaganj v izgradnjo
objektov za potrebe tujih
diplomatskih in konzularnih predstavništev v Beogradu v obdobju od leta
1976 do 1980
B) ZAKONI, KI JIH MORA
SPREJETI ZBOR V OBDODRUGA VPRAŠANJA
V tem obdobju bo Zbor poleg navedenih vprašanj ob
ravnaval glede na konkretne
potrebe tudi druga vprašanja
iz svojega delovnega področja kot so: Program parlamentarnih izmenjav, posamezna
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Zakon o temeljih sistema
in družbene kontrole cen
Zakon o kompezacijah
Zakon o supergaranciji Narodne banke Jugoslavije
Zakon o razvojnih premijah v kmetijstvu
Zakon o kompenzacijah za
umetna gnojila
Poleg tega bo Zbor v tem
obdobju obravnaval tudi zakone in druge akte iz svoje
ga delovnega področja, za katere je bilo predvideno, da bodo sprejeti v preteklem programskem obdobju, pa niso
bili, ter tekoče zakone, ki mu
jih bodo dostavili pooblaščeni predlagatelji.
Na podlagi predlogov svojih delovnih teles bo Zbor v
naslednjem obdobju obravnaval naslednje zakone iz delovnega področja Zveznega
zbora, da bi mu podal svoje mnenje: o zvezni upravi;
o organizaciji in delu služb za
zunanje zadeve federacije; o
varstvu in zboljševanju človekovega okolja; o sistemu
ukrepov, s katerimi se preprečuje spodkopavanje enotnosti jugoslovanskega trga; o
obveznem združevanju dela
in sredstev organizacij združenega dela, ki se ukvarjajo
s posli blagovnega prometa
s proizvajalnimi organizacijami združenega dela; o reševanju kolizij med zakoni republik, oziroma avtonomnih
pokrajin in sporov glede pristojnosti med republiškimi
oziroma pokrajinskimi organi; o načinu sklepanja in izvajanja mednarodnih pogodb;
o temeljnih odnosih, s katerimi se zagotavlja enotnost
jugoslovanskega trga; o vrednostnih papirjih; o reševanju
kolizije zakonov SFRJ s predpisi drugiih držav in o ravnanju zveznih organov z vlogami in predlogi občanov.

vprašanja iz delovnega področja skupnih komisij Skupščine SFRJ, predloge za izvolitve, imenovanja in razrešitve, izkušnje iz dosedanjega dela Zbora itn.

NOVI

PREDPISI

Pravosodje

Za odreditev izvršilnega postopka
so

pristojna

edinole sodišča

# V Osnutku se določa pravila, po katerih ravna sodišče glede
prisilne izvršbe sodne odločitve, ki se nanaša na izpolnitev
obveznosti, ali glede zavarovanja terjatve
# Čeprav je v Osnutku ustrezna tvarina celovito obdelana, bodo
rešitve posameznih vprašanj, ki se bodo pojavljala v praksi,
vendarle dajala sodišča
# Hitrost izvršilnega postopka in obveznost sodišč, da predmet
vzamejo v delo glede na čas prejema
# Z izvršilnim postopkom ni mogoče zajeti vsega premoženja
organizacije združenega deia, ki opravlja gospodarsko dejavnost
# Občana, ki dolguje, se z izvršilnim postopkom ne sme izpostaviti ekonomskemu uničenju
Osnutek zakona o izvršilnem postopku je dostavil
Skupščini SFRJ Zvezni izvršni svet. Kot predlagatelj je
v obrazložitvi podrobno pojasnil vsebino določb, s ka
terimi se ureja to obsežno
in zapleteno tvarino.
V tem prikazu bo govor
o nekaterih določbah, ki prinašajo novosti v izvršilni postopek, oziroma ki neposredno izvirajo iz posebnosti na
še družbenopolitične in ekonomske ureditve, določene z
Ustavo SFRJ.
TEMELJNA NAČELA
Po določbah Ustave SFRJ
so ostali vsi sodni postop
ki v zakonodajni pristojnosti federacije, in tako je tudi izvršni postopek urejen
z zveznim zakonom. Vsekakor pa s tem ni izključena
možnost, da se za posamezna vprašanja predvidi tudi re-

gulativo republik oziroma pokrajin. Čeprav Osnutek zakona o izvršilnem postopku
po obliki in obsegu pomeni popoln zakon, vendarle ne
daje odgovora na vsa vprašanja, ki bi se utegnila pojaviti v praksi. Zato je naloga sodne prakse, da v takšnih izjemnih primerih najde ustrezne rešitve.
Že v prvem členu Osnutka zakona je opredeljen predmet izvršilnega postopka. Določena so namreč pravila, po
katerih sodišče ravna za prisilno izvršitev sodne odločbe^
ki se nanaša na izpolnitev
obveznosti, ali za zavarova
nje terjatve. Poleg izvršbe,
za katero je bilo sodišče pri
stojno že doslej; se v izvršilni postopek vključuje izvrš
bo določb, izdanih v upravnem postopku, ki se glasijo
na izpolnitev denarne obveznosti, vključno tudi upravne
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odločbe glede denarne kazni za prekršek. Za izvršbo
drugih odločb sprejetih v
upravnem postopku, pa je —
po Osnutku — sodišče pristojno le, če s posebnim zakonom ni določena pristojnost drugega organa. Glede
na navedena načela izvršilni postopek v prihodnje ne
bi obsegel prisilne izterjave
davkov, prispevkov in davščin. To pa zategadelj, ker
davčna tvarina spada v pristojnost republik oziroma pokrajin.
Glede pristojnosti je v Osnutku predvideno, da so sodišča — kot državni organi — pristojna za odrejanje
in izvedbo izvršilnega postopka. Določeno je, da zadevno določbo na prvi stopnji
izda sodnik posameznik, na
drugi stopnji pa tričlanski
sodni senat.
HITROST IZVRŠILNEGA
POSTOPKA
Kar se tiče temeljnih načel izvršilnega postopka, je
sprejeto stališče sodobnega
procesnega prava, po kate

rem pravda in izvršba tvorita celoto. Vendar so tudi glede tega vnesene nekatere
spremembe: Osnutek zakona
sicer ostaja pri načelu dispozitivnosti (pravilo, po katerem se postopek začne na
predlog upnika in po katerem le-ta lahko svoj predlog
umakne ali omeji), uvaja pa
tudi načelo oficielnosti, t. j.
izvršbe po uradni dolžnosti.
Zato je v izvršilni postopek
zajeta tudi izvršba upravnih
aktov in aktov iz postopka
zoper storilce prekrškov.
Glede na stališče, da mora izvršilni postopek teči hitreje kot pravdni, so v Osnutku ostale določbe o tem, da
je izvršilni postopek hiter,
t. j. da so roki krajši kot
v splošnem pravdnem postopku (pritožbo in ugovor se
vloži v osmih dneh po vročitvi prvostopenjske odločbe).
Med najvažnejšimi novostmi
je določba, po kateri mora
sodišče jemati predmete v
delo glede na čas sprejema.
Velja, da je to učinkovit način za preprečevanje morebitnih intervencij in zlorab.
V dosedanji praksa so so-'
dišča odločala o izvršilnem
postopku samo v obliki določb. Osnutek tudi glede tega prinaša novost: odločitve
so dveh oblik — odločbe (z
njim se odloča v pravnih
situacijah, ko gre za pravice in obveznosti; n. pr. določitev vrednosti nepremičnine)
in sklep (predviden je za odločitve glede vprašanj vodenja postopka — določitev naroka in podobno).
IZVRŠBA
IN ZAVAROVANJE
Osnutek zakona podrobno
našteva sredstva izvršbe, kar
pomeni da je mogoče uporabiti le tisto sredstvo izvršbe, ki je v zakonu izrecno
predvideno kot možno. Ob
tej priložnosti bomo navedli
tista sredstva, ki so specifična za jugoslovanski pravni sistem. Tako n.pr. izvršba sodbe, ki zavezuje organizacijo združenega dela ali
drugo pravno osebo, da delavca znova sprejme na delo
ali da ga vrne na prejšnje
*

delovno mesto, pomeni primer uresničevanja nedenarne terjatve, ki mu je v Osnutku posvečena posebna pozornost.
Naslednja skupina so izvršbe na družbeni lastnini
za poravnavo denarnih terjatev. V obrazložitvi Osnutka
je rečeno, da so iz izvršbe
izvzete predvsem stvari, ki
niso v prometu, rudno bogastvo in druga naravna bogastva ne glede na to, kdo
ima na njih pravico uporabe. Enako načelo velja tudi glede premoženja, ki je
potrebno za ljudsko obrambo, za državno ali javno varnost (objekti družbene lastnine ne spadajo v to kate
gorijo, kar je v Osnutku izrecno rečeno). Tudi terjatve družbenopolitičnih skupnosti iz naslova prispevkov in
drugih davščin ne, morejo biti predmet izvršbe.
Za primere, ko so predmet poravnave denarna sredstva na računu, Osnutek zakona poudarja razliko med
organizacijami združenega dela oziroma drugimi uporabniki družbenih sredstev in
družbenopolitičnimi skupnostmi. Medtem ko za prve niso predvidene nikakršne omejitve, kar pomeni, da se upnik lahko izplača iz vseh
sredstev, ki jih imajo na računu, pa se izvršbe na sred- .
stvih, ki so na računu družbenopolitične skupnosti, ne
sme odrediti če so ji ta sredstva nujno potrebna za opravljanje temeljnih nalog.
Posebnega pomena so določbe, ki se tičejo izvršbe zoper organizacijo združenega
dela, ki opravlja gospodarsko dejavnost. Zavzeto je
stališče, da v izvršilni postopek ne more biti zajeto
vse njeno premoženje. Velja,
da ji ne gre odvzeti materialne podlage vse dokler so
možnosti, da še nadalje
posluje. To je v interesu tako same organizacije in njenih članov, kot tudi v družbenem interesu. Poleg tega so
upniki (ki jih je navadno
več) zainteresirani, da • organizacija razpolaga vsaj s toliko premoženja, da se ji bo
mogoče izkopati iz težav ter
da bo poravnala obveznosti
vsem svojim upnikom.
V sklopu te tvarine je urejeno tudi vprašanje vrstnega reda terjatev. Ocenjeno
je, da je edino prav, če imajo vse terjatve isti rang, ter
da se jih v primeru, če
sredstva na dolžnikovem raU

čunu ne zadostujejo, da bi se
jih poravnalo v celoti, poravna sorazmerno njihovi višini.
Kar zadeva postopek zavarovanja, da se kot sredstva
rečeno, da se kot sredstva
zavarovanja odredi samo zastavno pravico na nepremičninah, predhodne ukrepe in
začasne ukrepe. S predhodnim ukrepom je mogoče izposlovati zavarovanje le na
podlagi nepravnomočne sod
ne odločbe oziroma odločbe,
ki ni postala pravnomočna,
medtem ko je mogoče doseči zavarovanje z začasno odločbo še pred začetkom sodnega postopka.
NAČELO SOCIALNEGA
RAVNANJA
V našem pravu velja načelo, po katerem dolžnik-občan s prisilno izvršbo ne
sme biti izpostavljen ekonomskemu uničenju. To načelo
socialnega ravnanja je razglašeno v eni izmed temeljnih določb Osnutka zakona,
pri čemer je sprejeta kombinirana rešitev. Za primer,
ko gre za izvršbo na premičninah, Osnutek zakona
taksativno našteva stvari, ki
ne morejo biti predmet izvršbe, dopušča pa možnost,
da se s posebnim zakonom
— zveznim, republiškim ali
pokrajinskim — določi, da
so lahko izvzete iz izvršbe
še druge stvari.
Po določbah Osnutka ne
morejo biti predmet izvršbe — med drugim — obleka, obutev, perilo in drugi
predmeti za osebno uporabo,
pohištvo, štedilnik, hladilnik,
pralni stroj in drugi predmeti, ki rabijo za gospodinjstvo — če so nujno potrebni
dolžniku in članom njegovega gospodinjstva. V isto kategorijo spadajo tudi kmetijski stroji in delovne priprave, orodje, surovine in
pogonsko gorivo (za tri mesece dela), knjige in drugi
predmeti — če so potrebni
za opravljanje poklicne dejavnosti.
Gotovina dolžnika, ki ima
stalne mesečne prejemke ne
more biti predmet izvršbe
(do mesečnega zneska, ki je
po zakonu izvzet iz izvršbe,
sorazmerno času do naslednjih prejemkov). Enako pravilo velja za odlikovanja, medalje, vojaške spomenice in
druga znamenja odličij in
priznanj, za poročni prstan,
osebna pisma, rokopise in

druge osebne akte dolžnika
ter za družinske slike.
Nasprotno pa za primere,
ko gre za izvršbo na denarnih terjatvah ali na nepremičninah, Osnutek ne predvideva možnosti, da se s posebnim zakonom predpiše dodatno izvzetje, marveč prepušča sodišču, da odredi obseg izvzetja glede na okoliščine posameznega primera.
PRAVNA SREDSTVA
Kar se tiče pravnih sredstev je v Osnutku predvidena predvsem pritožba, s katero se spodbija odločbo. Zoper sklep sodišča pa prav
no sredstvo ni dovoljeno.
Kot pravno sredstvo, ki ga
imajo na razpolago tretje
osebe je odvisen od stališča
upnika. Ce se le-ta o ugovoru ne izjavi ali če mu nasprotuje, napoti sodišče tretjo osebo v pravdo. Sodišče
torej nikdar ne odloča o ugovoru, marveč le ustavi postopek, če se upnik izjavi,
da priznava pravico tretje
osebe.
Institucija nasprotne izvršbe je urejena v glavnem po
vzoru na pravila predvojnega prava. Razlika je le v
tem, da to pravno sredstvo
poprej ni bilo vezano na rok:
medtem ko je po Osnutku
možno le v določenem roku
(predlog za nasprotno izvršbo se lahko vloži najkasne-

POPRAVEK
V sestanku »Določa se delitvena razmerja glede sred
stev za. manj razvite«, objavljenem v 18. številki »Poro.
čevalca« na str. 20, nam je
tiskarski škrat zapisal, da je
0,33 odstotka stalnih sredstev

je eno leto od dneva, ko je
bil končan izvršilni postopek). Pred potekom tega roka dolžnik ne more uveljavljati svoje terjatve v pravdnem postopku.
PREHODNE IN KONČNE
DOLOČBE BODO
DOLOČENE POZNEJE
Čeprav je četrti del Osnutka zakona o izvršilnem postopku rezerviran za prehodne in končne določbe, se
jih ni vneslo v besedilo osnutka, kar se je menilo, da
v zdajšnjem trenutku ni mogoče predvideti, katere določbe posameznih zakonov je
treba odpraviti. Predvsem so
mišljene določbe Zakona o
Službi družbenega knjigovodstva, Zakona o pravdnem postopku in drugih zakonov,
ki se jih bo medtem uskladilo z Ustavo SFRJ.
Predvideva se, da bo med
prehodnimi in končnimi določbami tudi določba, po kateri se bo še potem, ko bo
začel veljati novi zakon o izvršilnem postopku, uporabljalo tiste določbe Uvodnega
zakona k Zakonu o pravdnem postopku, ki se nanašajo na priznavanje in izvršbo
tujih sodnih odločb, ter na
pooblastila za izdajo podrobnejših predpisov o delu uradnih oseb pri izvajanju izvršbe in zavarovanja.

Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v obdo'bju 1976—1980 namenjeno hidrosistemu Ibar—
Lepanac. V resnici naj bi
znašal delež tega hidrosistema 0,03 odstotka.

Usklajevanje
z

novimi

pravdnega postopka

odnosi v

pravosodju

O Določa se pravila postopka, na podlagi katerih sodišče obravnava in odloča v sporih o pravicah in obveznostih občanov,
družbenopolitičnih skupnosti in drugih pravnih oseb
• Na področju pravosodja se kažejo novi odnosi med federacijo
in republikami ter pokrajinama zlasti v sistemu pravnih sredstev
• Sojenje na vseh stopnjah mora potekati praviloma v mejah republike oziroma pokrajine
• V osnutku zakona je predvidena novost, po kateri je mogoče
zahtevati revizijo zoper vse pravnomočne sodbe, izdane na
drugi stopnji, razen če vrednost predmeta spora izpodbijanega dela sodbe ne presega 5.000 dinarjev (v gospodarskih
sporih 20.000 dinarjev)
V okviru usklajevanja številnih zakonov z Ustavo
SFRJ je Zvezni izvršni svet
poslal Skupščini SFRJ v obravnavo in sprejetje Osnutek
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku. Osnutek bo na
dnevnem redu ene prihodnjih
sej Zveznega zbora.
Veljavni Zakon je bil izdan 1. 1956 in je bil doslej
petkrat noveliran. Spremembe Zakona so se nanašale v
glavnem na stvarno pristojnost sodišč splošne pristojnosti in gospodarskih sodišč,
na sestav drugostopenjskih
sodišč, na omejevanje revizije in podobno.
Usklajevanje Zakona o
pravdnem postopku z Ustavo SFRJ se nanaša predvsem na pravila v zvezi z
organizacijo in stvarno pristojnostjo rednih sodišč v republikah in avtonomnih pokrajinah, ker spadajo ta vprašanja v zakonodajno pristojnost republik oziroma pokrajin, ne pa federacije.
PRAVILA POSTOPKA
V Osnutku sprememb in
dopolnitev je predvideno, da
se z Zakonom o pravdnem
postopku določa pravilo postopka, na podlagi katerih
redno sodišče obravnava in
odloča v sporih o pravicah
in obveznostih občanov, družbenopolitičnih skupnosti in
drugih pravnih oseb. Zakon

ali Zvezno sodišče, odvisno
od tega, ali so sodišča, med
katerimi je nastal spor, na
območju iste republike ali
več republik oziroma pokrajin.
V Osnutku je poudarjeno,
da se mednarodno pristojnost jugoslovanskih sodišč
določa izključno z zveznim
zakonom, ne pa z republiškim oziroma pokrajinskim
zakonom o krajevni pristojnosti. Po Ustavi SFRJ lahko
republike in pokrajini izdajo
tudi svoje predpise o mednarodni pristojnosti v zakonskih sporih, paternitetnih sporih (o razmerjih med starši
in otroki) in dednih ter preživninskih sporih.
Določitev stvarne pristojnosti spada v zakonodajno pristojnost republik in pokrajin, zato v Osnutku ni zadevnih določb iz sedanjega
Zakona.
ZAKONSKI SPORI
V Osnutku zakona je predvideno, da se črta sedanje
določbe Zakona o pravdnem
postopku v zakonskih in paternitetnih sporih. Nekatere
republike, ki še niso izdale
svojih zakonov o zakonski
zvezi in o razmerjih med
starši in otroki, še vedno
uporabljajo določbe iz sedanjega Zakona. Predvideno je,
da bodo zadevne določbe potem, ko bodo tudi republike sprejele svoje zakone o
tej tvarini, izgubile vsako veljavnost. Do takrat pa bodo
veljale sedanje določbe.
Z enim novim členom v
Osnutku se želi doseči boljše
pravno varstvo potrošnika
(kupca) nasproti proizvajalcu blaga. Po predlagani rešitvi bo lahko potrošnik vložil tožbo zoper proizvajalca,
ki je dal jamstvo za svoj
proizvod, ne le sodišču, ki
je za toženca splošno krajevno pristojno, marveč tudi sodišču, ki je splošno krajevno pristojno za prodajalca (trgovsko podjetje), ki
mu je vročilo garancijo.

se nanaša tudi na spore iz konov ne bi enotno uporabdelovnih razmerij, premoženj- ljalo na vsem ozemlju Jugoske spore in druge civilno- slavije. Da bi to dosegli, je
pravne spore, razen v pri- nujno oblikovati takšno končmerih, ko je zanje s poseb- no pravno sredstvo, ki bo
nim zakonom določena pri- omogočilo, da se zakonito
stojnost kakšnega drugega so- uporabo zveznih zakonov kondišča ali državnega oziroma trolira pred Zveznim sodidružbenega organa.
ščem. Temu naj bi rabila
Novi odnosi med federaci- predvsem zahteva za varstvo
jo in republikami oziroma zakonitosti zveznega javnega
pokrajinama, se kažejo na tožilca in zahteva strank za
področju pravosodja zlasti v izredni preizkus odločbe, izsistemu pravnih sredstev. dane v sporih zaradi kršitve
Pri tem je mišljena pred- enotnosti
jugoslovanskega
vsem zahteva za varstvo za- trga.
konitosti pristojnega javnega
tožilca v republiki in pokrajini, ter zahteva zveznega jav- PRISTOJNOST SODIŠČ
nega tožilca za varstvo zaRedna sodišča in sodišča
konitosti pri izvajanju zvez- združenega dela so del enotnih zakonov in mednarodnih nega pravosodnega sistema,
pogodb. Zahteva za varstvo pa razmejitev njihove prizakonitosti, ki jo da javni stojnosti ni vprašanje absotožilec, je zamišljena kot lutne, temveč stvarne pristojvzporedno in v določenem nosti. Zaradi tega, kot je
smislu dopolnilno pravno predvideno v Osnutku, redsredstvo k reviziji.
no sodišče ne zavrže tožbe,
Potrebno je zagotoviti, da temveč jo pošlje pristojnesojenje na vseh stopnjah, od mu sodišču združenega dela.
začetka do kraja poteka pra- O sporu o pristojnosti med
viloma v mejah republik ozi- rednimi sodišči in sodišči
roma pokrajin. Zato je tre- združenega dela odloča naj- REVIZIJA
ba redna in izredna pravna višje sodišče v republiki oziVeljavni inštitut revizije
sredstva za ohranitev zako- roma avtonomni pokrajini kot izrednega pravnega srednitosti sodnih odločb uveljavljati pred sodišči repub- fllllllll!ll!!!llll!!!lllllllll!llllll!lllll!lllll!lll!llllllll!lll!!llllllllllllllll!llllllllllllll|l!l!llllll|| | | | | | !l|| | |!l|| | | | |]| | | !| | | !l||l!l|| [| | | | | | !| | | | | | | j{{|
lik in pokrajin.
Po drugi plati pa bi postal zvezni značaj določenih J OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DO- |
zakonov, ki urejajo družbene 1 POLNITVAH ZAKONA O PRAVDNEM POSTOP- 1
■
odnose, o katerih se odloča 1 KU — AS 355
po pravilih pravdnega postopka, vprašljiv, če se teh za- illll!lllll!llll!lllllll!l!llllllllllll!!ll!llllll!llll!!llll!lll!!lll!l!llll!llll|l| | | | !lll|!!l||!!l|| | | | | | | l!l|| | | | | | !!|| | !| | | | | | | | | | | | | | !l|| | [| | |{| | | | | | | |{
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stva je treba spremeniti predvsem zato, ker to pravno
sredstvo ni ustrezno niti v
dosedanjem sistemu. Po veljavnem Zakonu je revizija
dovoljena le izjemoma. Zato
je bistveno omejena možnost,
da se z revizijo doseže učinkovito varstvo zakonitosti in
enotna uporaba prava. Poleg
tega pa se sedanje določbe
odmikajo od sistema sojenja
na dveh stopnjah v postopku
pred pravnomočnostjo, ki je
določen v Ustavi SFRJ.
V Osnutku je revizija predvidena kot izredno, devolutivno, po vsebini omejeno, nesuspenzivno in dvostransko
pravno sredstvo, ki je dano
strankam na voljo zoper
pravnomočne odločbe, izdane na .drugi stopnji. Zato je
v Osnutku predvideno, da
se lahko revizija vloži zoper
vse pravnomočne sodbe, ki
so bile izdane na drugi stopnji, razen če vrednost predmeta spora izpodbijanega dela sodbe ne presega 5.000
dinarjev (V gospodarskih sporih 20.000 dinarjev). V določenih sporih pa je revizija
dovoljena vselej zaradi posebnega socialnega in pravnega interesa, ki sta podana
pri takšnih sporih.
Revizijo se sme vložiti le
zaradi napačne uporabe materialnega prava in zaradi
absolutnih bistvenih kršitev
določb pravdnega postopka.
Osnutek pa izrecno prepoveduje, da bi se revizijo vložilo zaradi napačno ali nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja. Novost so tudi
določbe, po katerih je javnemu tožilcu dana možnost, da
sodeluje v postopku v zvezi
z revizijo.
DELOVNO PODROČJE
ZVEZNEGA SODIŠČA
Zvezno sodišče je po Osnutku Zakona pristojno, da
sodi o premoženjskih sporih
med republikami oziroma
pokrajinama in med federacijo in republikami oziroma
pokrajinama. To sodišče odloča tudi o zahtevah za izreden preizkus pravnomočne
odločbe, izdane v premoženjskih sporih, ki izirajo iz
protiustavnih in nezakonitih
pravnih dejanj ali zadev, s
katerimi se eno stran postavlja v neenakopraven položaj
na enotnem jugoslovanskem
trgu. Zvezno sodišče odloča
tudi v sporih o pristojnosti
med sodišči dveh ali več republik in pokrajin ter med
20

vojaškimi in drugimi sodišči.
Ker imajo ti spori mnogo
posebnosti, se zanje po Osnutku ne bo uporabljalo določb Zakona o pravdnem postopku, ki se nanašajo na
redna pravna sredstva in revizijo strank, na zahtevo za

varstvo zakonitosti in podobno. Sodba Zveznega sodišča
o teh vprašanjih se lahko
spodbijajo le z izrednim prav
nim sredstvom, in sicer s
predlogom za obnovo postopka in z zahtevo za izreden
preizkus odločbe Zveznega sodišča.

Zagotoviti enoten sistem
pri delu z vlogami
in predlogi
9 Vloge, ki niso v pristojnosti federacije,
bi se moralo avtomatično pošiljati ustreznim organom v drugih družbenopolitičnih skupnostih
# Zveznim organom naj bi pošiljali praviloma vloge šele potem, ko bi izkoristili
vse možnosti pri ustreznih samoupravnih organizacijah oziroma pri drugih
družbenih organih ,
• Treba bi bilo določiti, kaj storiti zoper
tiste, na katere se občani upravičeno
pritožujejo, ki pa nadaljujejo s samovoljnim ravnanjem
Zvezni zbor Skupščine
SFRJ je na seji 30. junija
sprejel Predlog za izdajo zakona O delu zveznih organov
v zivezi z vlogami in predlogi ter Osnutek tega zakona
(AS 338). Ob tej priložnosti je Zbor zahteval, da predlagatelj (Zvezni izvršni svet)
pri izdelavi predloga zakona
upošteva mnenje delovnih teles Zbora (Odbora za družbenopolitične odnose in Zakonodajnopravne komisije) ter
Komisije Skupščine SFRJ za
vloge in pritožbe. Zahteva se
tudi, da ZIS sproži pobudo
za sklenitev družbenega dogovora med federacijo, republikami in pokrajinama, s katerim bi se zagotovilo, da
bo tvarina v zvezi z vlogami

1
1
j
1

in predlogi urejena na enotnih temeljih.
Osnutek tega zakona smo
prikazali V 17. številki Poročevalca.
RAZMEJITI
PRISTOJNOSTI
FEDERACIJE
IN REPUBLIK
TER POKRAJIN
V Odboru za družbenopolitične odnose je rečeno, da
obstoja družbenopolitična in
praktično-organizacijska potreba za izdajo ne le zveznega, marveč tudi republiških in pokrajinskih zakonov,
s katerimi bo zagotovljena
pravica občanov, da se obra-

PRIPOMBE DELOVNIH TELES SKUPŠČINE j
SFRJ K OSNUTKU ZAKONA O DELU ZVEZNIH I
ORGANOV V ZVEZI Z VLOGAMI IN PREDLOGI |
—K AS 338

čajo na ustrezne organe v
vseh družbenopolitičnih skupnostih. Toda po mnenju Odbora bi zakon, ki se nanaša
na delo zveznih organov, lahko spočetka povzročil neugodno prakso, ki bi se kazala v povečanem številu
vlog in predlogov zveznim
organom. Razlog za takšno
ravnanje so ostanki pojmovanja, po katerem o pravici
občana ne odloča pristojni
organ oblasti ali organ samoupravljanja, temveč najvišji organi oblasti.
V Odboru menijo, da je
eden od načinov, s katerimi
je mogoče takšno prakso preprečiti, ta, da se poleg natančnih in jasnih formulacij v predlogu tega zakona
sklene tudi družbeni dogovor med federacijo, republikami in pokrajinama, zatem
pa pripravi republiške in pokrajinske zakone, ki bodo
na enotnih temeljih celovito
urejali to tvarino.
Namesto posplošenih formulacij je treba jasno razmejiti pristojnost federacije
in republik oziroma pokrajin, da bi se vloge in predloge, ki niso v pristojnosti
federacije, avtomatično pošiljalo ustreznim organom v
drugtih
družbenopolitičnih
skupnostih. Praviloma naj bi
vloge pošiljali zveznim organom šele potem, ko bi se izčrpalo možnosti pri ustreznih samoupravnih organizacijah oziroma drugih družbenih organih.
V Odboru so bili dani predlogi, da se ta zakonski predpis dopolni z dvema novima stališčema. V novi uvodni in načelni določbi je treba poudariti, da delovni ljudje in občani uresničujejo in
uveljavljajo svoje pravice
predvsem kot samoupravljalci v samoupravnih delovnih
organizacijah in skupnostih,
kjer delajo in živijo, zatem
pa s svojim sodelovanjem v
delegatskem skupščinskem sistemu in na drugih področjih uresničevanja
funkcij
družbenopolitičnih skupnosti. Poleg vsega tega imajo
delovni ljudje in občani pravico, da se tudi neposredno
(z vlogami) obračajo na organe
družbenopolitičnih
skupnosti in, posebej, na
zvezne organe, kar je dodaten zaščitni mehanizem pri
uresničevanju in zagotavljanju pravic občanov.
V drugem stališču se poudarja, da je: treba sleherno vlogo ali predlog, ki pre-

sega meje z ustavo določenih funkcij federacije, poslati ustreznemu organu v republiki ali pokrajini ter o
tem obvestiti vložnika.
V Odboru je izražen pomislek glede tega, ali je potreben Svet za vloge in pred
loge, ker so v federaciji ustrezni organi s takšnimi pristojnostmi, in je tudi Komisija obeh zborov Skupščine
SFRJ za vloge in pritožbe.
ZAGOTOVITI
ENAKOPRAVNOST
PRI DELU V ZVEZI
Z VLOGAMI
IN PREDLOGI
Iz vsebine predlaganega zakona izhaja, da se z njim
ureja vprašanja, ki se nanašajo na delo zveznih organov
in organizacij v zvezii z vlogami in predlogi organizacij
združenega dela, drugih samoupravnih organizacij in
skupnosti, družbenih organizacij, društev in drugih organizacij. Po mnenju Zakonodajno-pravne komisije je enakega pomena tudi delo v zvezi z vlogami in predlogi delovnih ljudi in občanov, za
to se predlaga naj predlagatelj pri izdelavi predloga

zakona ponudi takšno formulacijo, da bo zagotovljen enakopraven pristop k delu na
teh vprašanjih.
Komisija predlaga, da se
v zakonu natančneje določi
rok, v katerem bodo organizacije dajale podatke in obvestila, ki so potrebna za delo na vlogah in predlogih.
V Osnutku mora nujno biti
tudi načelo o obveznosti zveznega organa, da si določi
takšno notranjo organiziranost, ki bo zagotavljala učinkovito in kvalitetno delo v
zvezi z vlogami in predlogi.

občine do federacije — v zvezi z vlogami in predlogi).
Osnutek ne daje zadostnega jamstva, da bo krivica, ki
je prizadejana vložniku bolj
učinkovito odpravljene. Ni
odgovora na to, kaj bi morali storiti zoper tiste, zoper
katere se občan upravičeno
pritožuje, ki pa nadaljujejo s

OSNUTEK ZAKONA
NE ODPIRA
PERSPEKTIV
ZA UČINKOVITEJŠE
DELO
Komisija za vloge in pritožbe je ugotovila, da se je
od tega zakonskega predpisa pričakovalo mnogo več,
da pa njegov Osnutek ne dosega niti obstoječe prakse pri
delu zveznih organov, da ne
odpira perspektiv za bolj
učinkovito in bolj vsebinsko
delo, ker manjka enoten sistem v postopku in ravnanju
z vlogami in predlogi (usklajeno delo in vzajemne obveznosti vseh organov — od

pravice

SPREJEMAMO NAROČILA ZA:
SODISCA ZDRUŽENEGA DELA — zvezni in republiški zakon o sodiščih združenega dela z uvodnimi pojasnili. Sodišča odločajo o sporih iz družbeno-ekonomskih m samoupravnih razmerij, ki jih konkretno določa
ustava ali ki izhajajo iz posameznih zakonov (konsti
tuiranje, vpis v sodni register, sredstva delovnih organizacij, medsebojna razmerja delavcev v združenem
delu itd.).
PRAVDNI POSTOPEK univ. proj. dr. Jožeta Juharta
z dopolnitvami, ki sta jih pripravila Lojze Ude, sodnik
Vrhovnega sodišča SRS in Dragica VVedam-Lukič, asistentka pravne fakultete v Ljubljani glede na novele
zakona s sodno prakso, navedbo književnosti ter s
stvarnim kazalom.
STANOVANJSKI PREDPISI 5 - zakon o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini
s komentarjem dr. Mira Sajeta ter zakon o stanovanjskih zadrugah.
CZ URADNI LIST SRS, Ljubljana,
Veselova U, p. p. 379/VI1

svojim samovoljnim ravnanjem.
Novi zakon bi moral nuditi perspektivo, da se bodo
vsi dejavniki od delovne organizacije do federacije čutili enako odgovorne v vseh
primerih, ko se oceni, da so
kršene samoupravne in druge pravice občana.

Potreben je nadaljnji
razvoj varstva avtorske

• Predlaga se, naj bi izdelali nov predlog
za izdajo tega zakona (z novim Osnutkom), da bi se Zakon o avtorski pravici
bolj popolno in kompleksno uskladilo z
Ustavo SFRJ in z Osnutkom zakona o
združenem delu
Zvezni zbor Skupščine
SFRJ je odložil obravnavanje
Predloga za izgradnjo zakona
o spremembah in dopolnitvah
Zakona o avtorski pravici, z
Osnutkom zakona (AS 339).
Sprejet je bil predlog Zakonodajno-pravne komisije
ter Odbora za družbenoekonomske odnose Zveznega zbora, da je treba izdelati nov
predlog za izdajo tega Zakona, z novim Osnutkom zakona.
Ta Osnutek smo prikazali
v 17. številki Poročevalca.
Zakonodajno-pravna komisija meni, da se z besedilom,
ki je bilo predloženo, ta Zakon ne usklaja povsem in
kompleksno z Ustavo SFRJ.
Predlagane spremembe in dopolnitve pomenijo le formalno-pravno usklajevanje, ker
je v Zakonu o avtorski pravici vrsta določb, za katere
niso predlagane spremembe
in dopolnitve, da bi jih uskladili z Ustavo SFRJ, ki pa bi
jih — upotevajoč določbe in
smisel Ustave — morali
uskladiti. Tako ni zajeto npr.
ustavno načelo, po katerem

pravice, ki jo ima ustvarjalec
na svoji stvaritvi, ni mogoče
uporabljati zoper družbeni
interes, da se nove tehnične
dosežke in tehnične izume
uporablja.' Določene tudi niso pravice organizacij združenega dela, v katerih so
stvaritve nastale kot rezultat združenega dela in sredstev.
Poleg tega se ni upoštevalo
rešitev, ki so predvidene v
Osnutku zakona o združenem delu, in potrebe po nadaljnjem razvoju varstva avtorske pravice. Nadalje se daje s tem zakonom določene
pravice tudi avtonomnima
pokrajinama, čeprav tega ni
mogoče storiti z zveznim zakonom, kajti avtonomni pokrajini imata to pravico že
na podlagi ustavnih pooblastil.
Odbor
za družbenoekonomske odnose se je strinjal
s Komisijo, da je treba izdelati nov predlog za izdajo tega zakona, da bi se izvedlo
uskladitev z rešitvami, ki so
predvidene v Osnutku zakona o združenem delu.
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ODLOŽENO OBRAVNAVANJE PREDLOGA ZA IZ- |
DAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOL- |
NITVAH ZAKONA O AVTORSKI PRAVICI — 1
AS 339
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Vsi vojaški zavarovanci enake
pravice

do

otroškega dodatka

• Pravice po tem zakonu gredo ne le aktivnim vojaškim zavarovancem, marveč tudi vojaškim upokojencem in tistim, ki
prejemajo mesečno denarno nadomestilo, ker jim je prenehala služba po službeni potrebi

V posebnem členu zakonskega besedila je podrobno
opisano, kaj je mišljeno s
pojmom »celoten prihodek
gospodinjstva«, s tem da se
prihodek iz kmetijske dejavnosti upošteva v desetkratnem znesku katastrskega prihodka, prihodek od opravljanja samostojne dejavnosti
pa v trikratnem znesku.

PODALJŠANO
SPREJEMANJE
OTROŠKEGA DODATKA
• Premoženjski cenzus za pridobitev pravice do otroškega doOstala je tudi določba,
datka se bo avtomatično usklajevalo z ekonomskimi gibanji
po kateri lahko vojaški zavarovanec uveljavlja pravico
le za otroke, ki jih de• Olajšave za izredne študente in otroke, katerih starši
jansko vzdržuje: za otroke
rojene v zakonski zvezi ali
so službeno premeščeni
zunaj zakonske zveze, za posvojence in pastorke, pa tuvnuke, brate in sestre
V redni skupščinski po- te pravice tudi vojaškim ji za pridobitev in uresniče- di zadruge
otroke brez starstopek je ravnokar prišel upokojencem oziroma pre- vanje pravic otroškega dodat- ter
šev, ki jih vzdržuje. Otroški
predlog za izdajo otroškem jemnikom mesečnega denar- ka za otroke vojaških zava- dodatek je mogoče prejemati
dodatku in drugih oblikah nega nadomestila zaradi pre- rovancev ter višina dodatka do takrat, ko otrok dopolni
otroškega varstva otrok vo- nehanja službe po službeni in postopek za uveljavljanje petnajst let, nadalje za otrojaških zavarovancev, z Osnut- potrebi, ki so doslej uveljav- pravice do dodatka. Tako ka, ki se redno šola v sredkom zakona (AS 358). Vse ljali pravico do otroškega kot doslej bi dobivali do- njih, višjih in visokih šolah,
pravice v zvezi s prejema- dodatka za svoje otroke po datek za otroke aktivne vo- ali — pod pogoji, ki so navedeosebe do čina majorja ni v zakonu — za otroke, ki
njem otroškega dodatka bo- Zakonu o pokojninskem in jaške
s štiričlansko družino in ne- so pridobitno povsem nespodo vojaški zavarovanci v bo- invalidskem zavarovanju vo- zaposleno
soprogo oziroma
doče, namesto po doseda- jaških zavarovancev ter po uživalci vojaške pokojnine in sobni.
njih predpisih s tega pod- Zakonu o službi v oborože- prejemniki mesečnega denarZ novo določbo v Osnutku
ročja, uresničevali po novem nih silah.
nega nadomestila — zaradi se vojaškemu zavarovancu
zakonu, ki naj bi ga začeli
prenehanja službe po službe- daje možnost podaljšanega
Po novem predpisu naj bi ni potrebi — do čina pol- prejemanja
uporabljati 1. januarja 1977.
otroškega dodatse temeljne oblike otroške- kovnika, ki izpolnjujejo ena- ka, če otrok zaradi preselitZa sprejetje tega Zakona ga varstva otrok vojaških
ve izgubi šolsko leto( če je
je pristojen Zvezni zbor zavarovancev uresničevalo v ke družinske pogoje.
spremenjeno jezikovno podSkupščine SFRJ.
okviru enotne Skupnosti soročje ali učni načrt in procialnega zavarovanja voja- PREMOŽENJSKI
gram v drugi šoli.
ških zavarovancev, medtem CENZUS ZA OTROŠKI
Nadalje je v Osnutku zaUPORABA USTAVNEGA ko bi se druge oblike nekona predvideno, da je moNAČELA VZAJEMNOSTI posrednega otroškega varstva DODATEK
uresničevalo v skupnostih
Premoženjski cenzus za pri- goče uveljavljati otroški doIN SOLIDARNOSTI
otroškega varstva na pod- dobitev te pravice je ostal datek tudi za otroka, ki se
S tem zakonskim predpi- ročjih, v katerih imajo otro- torej takšen kot je bil v izredno šola v prvem letniku
som se ne uvaja novih pra- ci prebivališče in sicer pod prejšnjih zakonskih rešitvah. fakultete ali druge visoke šovic vojaških zavarovancev> enakimi pogoji kot otroci soNamesto fiksnega zneska le, če se zaradi prevelikega
pač pa se precej zboljšuje cialnih zavarovancev zunaj prihodkov na člana gospo- števila kandidatov ni mogel
nekatere rešitve veljavnega JLA. Ker se s tem zako- dinjstva (ki za 1. 1976 znaša vpisati kot reden študent.
Zakona o otroškem dodatku nom ne spreminja bistveno 1.730 dinarjev) naj bi bila
In končno je predvideno,
za otroke vojaških oseb v niti pridobivanje niti način premoženjska osnova v bo- da se odvisno od starosti, vruresničevanja
pravic,
so
iz
aktivni službi Jugoslovanske
prihodek na člana go- ste šolanja, psihofizičnega
dosedanjih predpisov prevze- doče
ljudske armade in drugih te
spodinjstva vojaškega zava- razvoja in od podobnih razlovse
rešitve,
ki
so
se
v
predpisov. Nadalje je oce- praksi izkazale kot praktične rovanca, ki ne presega če- gov odmeri različen otroški
trtine povprečne plače za dodatek. O tem naj bi odnjeno, da je primerneje, da in opravičene.
čin majorja, ki je pripadala ločila Zvezna skupnost vojase po ustavnem načelu vzaPrevzete so npr. določbe, s temu činu v letu, ki je pred- škega zavarovanja ob poprejjemnosti in solidarnosti zagotovi neposredno uporabo katerimi so predpisani pogo- hodno letu, v katerem se šnjem soglasju zveznega seuveljavlja pravico do dodat- kretarja za ljudsko obrambo.
ka. V bistvu gre za isto vso- S tem ni predvidena razširito, vendar se je na ta način tev kroga upravičencev do
mogoče izogniti pogostnemu otroškega dodatka niti spre1 OSNUTEK ZAKONA O OTROŠKEM DODATKU 1 spreminjanju in dopolnjeva- memba povprečne višine tega
I IN DRUGIH OBLIKAH OTROŠKEGA VARSTVA | nju predpisa, kajti otroški dodatka, zato za izvajanje zaI OTROK VOJAŠKIH ZAVAROVANCEV — AS 358 | dodatek bi se v prihodnje konskih obveznosti ni predavtomatično usklajeval z eko- videno zagotavljanje dodatnomskimi gibanji v državi.
nih sredstev.
Illllll IHHIIIIIIHIIHIIIIIIIUII II MIIIIU
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SPREJETI
Zvezni zbor Skupščine
SFRJ je na seji 30. junija
sprejel naslednje zakone:
Zakon o prometu eksplozivnih snovi (AS 280) enotno
ureja promet eksplozivnih
snovi, da bi dosegli čim večjo varnost pri ravnanju z njimi, in določa enotne pogoje
za dajanje v promet. Zakon
določa, da se sme dajati
eksplozivne snovi v promet le
na podlagi odobrenja Zveznega sekretariata za notranje
zadeve, ki sestavlja spisek
eksplozivnih snovi, katere se
sme dajati v promet. Z enim
dovoljenjem pristojnih organov v republiki in pokrajini
se lahko dovoli posamezniku,
da nabavi največ 5 kg gospodarskega razstreliva.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o grobovih
in pokopališčih borcev v tujini (AS 286) bolj popolno in
natančneje opredeljuje pojem groba in pokopališča naših borcev v tujini, vštevši
nekdanja nacistična tabori-

ZAKONI

šča, barake ali sobe (za to
se uvaja enoten pojem spominski prostori), v katerih so
bili nameščeni jugoslovanski
interniranei med drugo svetovno vojno in v prejšnjih
vojnah. Zakon določa, da bodo evidenco o teh grobovih,
pokopališčih in spominskih
prostorih vodila naša diplomatska oziroma konzularna
predstavništva.
Zakon o spremembah Zakona o otroškem dodatku
vojaških oseb v aktivni službi Jugoslovanske ljudske armade (AS 316) povečuje premoženjski cenzus za prejemanje otroškega dodatka vojaških oseb. Določeno je, da
so od 1. januarja 1976 upravičeni na dodatek za otroke
aktivne vojaške osebe, Uživalci pokojnine in upravičenci
do mesečnega denarnega nadomestila zaradi prenehanja
službe po službeni potrebi,
katerih prihodki od plače in
drugih prejemkov iz delovnega razmerja ali socialnega
zavarovanja ne
presegajo

(Nadaljevanje s str. 11)
- od izplačil za investicijska vlaganja
3.787 mio din
- od osnove za davek iz dohodka TOZD
3.490 mio dni
■ od porabe električne energije na visoki
napetosti
1.991 mio din
- od porabe v elektrokemičnih in metalurških
pečeh
360 mio din
— od porabe električne energije v
gospodinjstvih
3.068 mio din
• in od ostale porabe električne energije na
nizki napetosti
1.681 mio din
Zbrana sredstva za financiranje energetskih objektov
so bila v družbenem produktu SR Slovenije udeležena v
obdobju 1966—1970 in 1971—
1975 z 0,8 do 0,9 °/o, medtem
ko predvidevamo, da bo v
srednjeročnem planskem obdobju 1976—1980 delež zbranih sredstev v družbenem
produktu družbenega sektorja SR Slovenije znašal 2,3 %.
Ustrezno različnim obremenitvam se je spreminjal tudi
obseg naložb v osnovna sredstva elektroenergetike in s
tem njdihov delež v skupnih
gospodarskih investicijah. Ta
ko so predstavljale naložbe
v elektroenergetske objekte
v obdobju od leta 1968 do

1970 9,7 %, v obdobju 1971—
1975 7 %, v planskem obdobju 1976—1980 pa predstavljajo 16 % skupnih gospodarskih investicij v SR Sloveniji.
Ob naivedenito primerjavah
finančnih obremenitev porabnikov električne energije je
primerno, da prikažemo tudi, kakšen je bil porast elek,
troenergetskih kapacitet v
posameznih obdobjih. Tako
smo v SR Sloveniji v obdobju 1966—1970 zgradili 333 MW
novih elektroenergetskih kapacitet, v obdobju 1971—1975
237 MW, v obdobju 1976—1980
pa bo v skladu z dogovorom
o temeljih plana SR Slove,
nija pridobila 990 MW no-

1730 dinarjev na člana gospodinjstva.
Zakon o ratifikaciji Pogodbe med SFRJ in Republiko
Avstrijo o spremembi in dopolnitvi Pogodbe med SFRJ
in Republiko Avstrijo o skupni državni meji z dne 8. aprila 1965 (AS 336). S spremembami ki jih določa ta Zakon,
se omogoča razširitev obstoječih in izgradnja novih prometnih zvez ter kontrolnih
objektov ter urejanje, obnavljanje in periodična kontrola
mejnih zakonov vsakih osem
let. Državi sta zainteresirani
tudi za manjše spremembe meje na cestnih prehodih
Šentilj—Spielfeld in
Holmec—Grablach.
Na seji Zbora republik in
pokrajin, ki je bila prav tako 30. junija 1976, so bili
sprejeti naslednji zakoni:
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o garanciji med SFRJ
in Mednarodno banko za
obnovo in razvoj (Projekt
»Jugoslovanski
naftovod«
JU 1173) — AS 310. S tem

Sporazumom se je vlada
SFRJ zavezala, da kot garant
jamči gotovost in redno odplačevanje posojila 49 milijonov dolarjev, ki jih je dala
Mednarodna banka za obnovo in razvoj za izgradnjo Jugoslovanskega naftovoda, dolgega okrog 728 kilometrov.
Zakon o zadolžitvi federacije pri Narodni banki Jugoslavije zaradi zagotovitve
sredstev za financiranje Programa oblikovanja
stalnih
zveznih blagovnih rezerv v letu 1976 (AS 318);
Zakon o spremembah Zakona o zagotovitvi sredstev za
financiranje Programa modernizacije službe za opravljanje notranjih zadev iz pristojnosti federacije v obdobju od leta 1974 do 1979 (AS
255);
Zakon o zagotovitvi sredstev za financiranje Programa prve faze izgradnje in
adaptacije zaklonišč, ki so
potrebna za zaščito zveznih
organov v času od leta 1976
do 1980 (AS 307).

vih elektroenergetskih kapacitet. S takšnim prirastom
bo omogočeno pokriti pred
videno potrošnjo električne
energije v srednjeročnem
planskem obdobju ter nadoknaditi primanjkljaj v
elektroenergetskih kapacitetah, do katerega je prišlo v
preteklih obdobjih zaradi zaostajanja naložb v to energetsko panogo. S tem bo do
1980. leta odpravljeno eno
najtežjih strukturnih neskladij, z naložbami v kontinuite.
to, t. j. z začetkom izgradnje
objektov, ki bodo šli v pogon po 1980. letu, pa zagarantirano, da tudi po 1980. letu
ne bomo več zašli v težave
pri oskrbi z električno energijo.

Več natančnejših podatkov
o naložbah v elektrogospodarstvo do 1980. leta nudi samoupravni sporazum o zdru.
ževanju sredstev za financiranje graditve objektov po
samoupravnem planu razvoja elektroenergetike za obdobje 1976—1980. Sporazum
kot predlog je sprejela 1.1. 5.
1976 skupščina samoupravne
interesne skupnosti elektrogospodarstva in ga posredovala TOZD gospodarstva v
podpis. Akcija sprejemanja in
podpisovanja je v teku ter
je usklajena s sprejemanjem
dogovora o temeljih družbe,
nega plana SR Slovenije in
družbenega plana razvoja SR
Slovenije za obdobje 1976—
1980.

Uveljaviti stanovanjsko zadružništvo
Delegat Miroslav Nakrost
(občina Nova Gorica) je zastavil v zvezi z uveljavljanjem stanovanjskega zadružništva enako vprašanje, kot
Je bilo nanj odgovorjeno na
seji Zbora združenega dela

23. junija 1976. Pomočnik
republiškega sekretarja za
urbanizem dr. Mitro Saje je
znova posredoval odgovor, ki
je objavljen v 18. številki »Po.
ročevalca«.
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Kod avtomobilska cesta
v domžalski občini?
Skupina delegatov iz ob- združenega dela. Pomočnica
čine Domžale je zastavila predsednika Republiškega koenako delegatsko vprašanje miteja za promet in zveze
o gradnji avtomobilske ceste Mara Fabjančič je prebrala
na domžalskem območju, kot odgovor, ki je bil podan tudi
je bilo zastavljeno v Zboru v zboru združenega dela.

Delegat domžalske občine
Stane Marolt je izjavil, da z
odgovorom ni zadovoljen. Pojasnil je, da skupščina njegove občine že dlje časa
prosi za dokončno odločitev,
ker je njeno območje »en
sam rezervat« za avtomobilsko cesto. Ne gre le za štiri

trase, marveč tudi za rezervat, ki je namenjen obvoznici. Zategadelj domžalska občinska skupščina po delegatovih besedah ne more sprejeti občinskega plana. Delegat je zahteval dopolnilni
odgovor na delegatsko vprašanje,

VSEBINA
Iz Skupščine SR Slovenije:
SKLIC SKUPNE SEJE VSEH TREH ZBOROV SKUPŠČINE SRS
PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SRS
— Stališča, ki jih je zavzel Družbenopolitični zbor do
osnutka družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980
— Sklep, ki ga je sprejel Zbor združenega dela o
osnutku družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980
SKUPŠČINA SRS BO OBRAVNAVALA:
— Poročilo o izvajanju sklepov in priporočil za reševanje problematike naših delavcev v tujini za
leto 1975 (ESA 607 )
— Predlog sklepov in priporočil za postopno vračanje
delavcev iz dela iz tujine in za njihovo ponovno
vključevanje v zaposlitev v SR Sloveniji (ESA 607)
— Informacija o izvajanju investicijskih in podobnih
del v tujini in o izpolnjevanju pogojev, ob katerih
smejo organizacije združenega dela pošiljati delavce na delo v tujino (ESA 607)
— Predlog zakona o prispevku za zagotovitev dela
sredstev za pokritje primanjkljaja v prometu z
električno energijo (ESA 5S8)
— Predlog zakona o prispevku za zagotovitev dela
sredstev za pokrivanje izpada. transportnih dohodkov v železniškem prometu v 1. 1975 (ESA 509)
VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV
(ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 12. 7. 1976)
— Zakaj primanjkuje zdravil za diabetike?
— Kod avtomobilska cesta v domžalski občini?
— Ali imajo delavci v elektrogospodarstvu bonitete
pri plačevanju električne energije?
(ZBOR OBČIN 12. 7. 1076)
— Obremenitve porabnikov električne energije
— Kod avtomobilska cesta v domžalski občini?
— Uveljaviti stanovanjsko zadružništvo
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Iz Skupščine SFRJ:
IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES
— Prednost najbolj bistvenim vprašanjem sistemskega značaja (Osnutek delovnega programa Zveznega zbora Skupščine SFRJ za obdobje od septembra 1976 do
julija 1977
12
— Poudarek na aktualnih vprašanjih družbenoekonomskega razvoja (Osnutek delovnega programa
Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ za obdobje od septembra 1976 do julija 1977)
15
NOVI PREDPIŠI
PRAVOSODJE
— Za odreditev izvršilnega postopka so pristojna edinole sodišča (Osnutek zakona o izvršilnem postopku)
— Usklajevanje pravdnega postopka z novimi odnosi
v pravosodju (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravdnem postopku — AS 355)
— Zagotoviti enoten sistem pri delu z vlogami in
predlogi (Pripombe delovnih teles Skupščine SFRJ
k Osnutku zakona o delu zveznih organov -z vlogami in predlogi — K AS 338)

.
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— Potreben je nadaljnji razvoj varstva avtorske pravice (Odloženo obravnavanje Predloga za izdajo
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
avtorski pravici — AS 339)
— Vsi vojaški zavarovanci enake pravice do otroškega dodatka (Osnutek zakona o otroškem dodatku
in drugih oblikah otroškega varstva otrok vojaških
zavarovancev — AS 358)
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Obvestilo SIS elektrogospodarstva Slovenije

14

Popravek

18
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