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SKLICANI SEJI 

skupščine sr Slovenije 
Seji Zbora združenega de- 

la in Zbora občin sta skli- 
cani za 23. februar 1917. 

Oba zbora bosta obravna- 
vala: 

— problematiko razvoja 
kompleksnega prometa v SR 
Sloveniji 

— srednjeročni plan vzdr- 
ževanja in izgradnje magist- 
ralnih in regionalnih cest v 
SR Sloveniji za obdobje 
1976—1980 

— poročilo komisije Skup- 
ščine SR Slovenije za prou- 
čitev samoupravnih sporazu- 
mov in statutov visokošol- 
skih organizacij (ESA 767) 

— predlog zakona o varst- 
vu prebivalstva pred nalez- 
ljivimi boleznimi (ESA 631) 

— predlog za izdajo zako- 
na o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o delavskih 
univerzah, izobraževalnih 
centrih in drugih organiza- 
cijah, ki se poleg šol ukvar- 
jajo z izobraževanjem, z os- 
nutkom zakona (ESA 761) 

— predlog za izdajo zako- 
na o ravnanju z odpadki, s 
tezami za osnutek zakona 
(ESA 762) 

— predlog odloka o načr- 
tu statističnih raziskovanj in 
programa statističnih razisko- 
vanj, ki imajo pomen za vso 
državo in o načrtu statistič- 
nih raziskovanj, ki imajo po- 
men za Socialistično repub- 

liko Slovenijo za leto 1977 
(ESA-768) 

— samoupravni sporazum 
o ustanovitvi Izobraževalne 
skupnosti za gradbeništvo SR 
Slovenije (ESA 752) 

— predlog zakona o rati- 
fikaciji dunajske konvencije 
o predstavljanju držav v nji- 
hovih odnosih z mednarodni- 
mi organizacijami splošnega 
značaja (ESA 736) 

— predlog zakona o ratifi- 
kaciji evropske konvencije o 
ekvivalenci diplom, na podla- 
gi katerih se je mogoče vpi- 
sati na visokošolsko ustano- 
vo (ESA 758) 

— predlog zakona o rati- 
fikaciji dodatnega protokola 
k evropski konvenciji o ek- 
vivalenci diplom, na podla- 
gi katerih se je mogoče vpi- 
sati na visokošolske ustano- 
ve (ESA 759) 

— predlog zakona o rati- 
fikaciji evropske konvencije 
o priznavanju obdobja viso- 
košolskega študija (ESA 760) 

— predlog zakona o rati- 
fikaciji evropske konvencije 
o akademskem priznavanju 
univerzitetnih kvalifikacij 
(ESA 763) 

— predlog zakona o rati- 
fikaciji konvencije o prepre- 
čevanju in kontroli poklic- 
nih nevarnosti, ki jih po- 
vzročajo kancerogene sub- 
stance in agensi (ESA 764). 

PREGLED SEJ ZBOROV 

SKUPSCINE SR SLOVENIJE 
Na zasedanjih zborov Skup- 

ščine SR Slovenije 19. 1. 1977 
so delegati vseh treh zborov 
najprej počastili spomin v 
letalski nesreči tragično pre- 
minulega predsednika Zvezne- 

IZ VSEBINE: 

Predlog za izdajo zakona o spremem- 

bah in dopolnitvah zakona o delavskih 
univerzah, izobraževalnih centrih in 

drugih organizacijah, ki se poleg šol 

ukvarjajo z izobraževanjem, z osnut- 

kom zakona (ESA-761) 

Predlog zakona o varstvu prebivalstva 

pred nalezljivimi boleznimi (ESA-631) 

Predlog za izdajo zakona o ravnanju 

z odpadki, s tezami za osnutek zakona 
(ESA-762) 

Predlog odloka o statističnih razisko- 

vanjih SR Slovenije za leto 1977 (ESA- 

768) 

ga izvršnega sveta Džemala 
Bijediča. Predsedniki zborov 
so orisali lik pokojnega pred- 
sednika, nato pa so prisot- 
ni z enominutnim molkom 
počastili spomin na pred- 

Predlog za izdajo kazenskega zakona, 

z osnutkom zakona (ESA-770) 

Predsedstvo Zvezne konference 

SZDLJ — Sklepi o družbenopolitični 

aktivnosti pri uporabi 

Zakona o združenem delu 

Poročilo o doseženih rezultatih v letu 

tehnoloških inovacij in varstva pravic 

industrijske lastnine v Jugoslaviji 



sednika Džemala Bijedića, 
njegovo soprogo in njegove 
sodelavce. 

V nadaljevanju so Zbor 
združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor ob- 
ravnavali analizo izvajanja 
stališč, priporoča in skle- 
pov o nadaljnjem samouprav- 
nem razvoju krajevnih skup- 
nost v SR Sloveniji. Zbori so 
sprejeli stališča, ki jili objav- 
ljamo na strani 2. 

Zbor združeega dela in 
Zbor občin sta sprejela: 

— Predlog odloka o prevze- 
mu pravic in obveznosti so- 
ustanoviteljstva Jugoslovan- 
skega bibliografskega inštitu- 
ta s strani Socialistične repu- 
blike Slovenije; 

— Predlog odloka o razde- 
litvi deviz za potrebe repub- 
liških organov, zavodov, orga- 
nov družbenih organizacij, ož- 
jih družbenopolitičnih skup- 
nosti, samoupravnih interes- 
nih skupnosti in civilnih 
pravnih oseb v SR Sloveniji 
za leto 1977: 

— Sklep o soglasju k Os- 
nutku zakona o temeljih si- 
stema cen in družbeni kon- 
troli cen; 

— Sklep o soglasju k Osnut- 
ku zakona o skupnosti jugo- 
slovanskih pošt, telegrafov in 
telefonov; 

— Sklep o soglasju k Os- 
nutku zakona o združevanju 

železniških transportnih or- 
ganizacij združenega dela v 
Skupnost jugoslovanskih že- 
leznic; 

— Sklep o soglasju k Os- 
nutku zakona o carinski ta- 
rifi; 

— Sklep o soglasju k Os- 
nutku zakona o dajanju kre- 
ditov za obratna sredstva, že- 
lezniškim transportnim orga- 
nizacijam združenega dela; 

— Predlog odloka o soglas- 
ju Predloga zakona o ratifi- 
kaciji jugoslovansko-franco- 
skega sporazuma o sodelova- 
nju na področju filma; 

— Sklep o soglasju Osnut- 
ka odloka o izdajanju srebr- 
nikov po 100 dinarjev in po 
200 dinarjev; 

— Soglasje k Osnutku za- 
kona o zagotavljanju sredstev 
federacije za dopolnilno vlo- 
go Socialistične federativne 
republike Jugoslavije; 

— Soglasje k Osnutku zako- 
na o določitvi vračilnih ro- 
kov za kredite, dane poslov- 
nim bankam za saniranje 
škode, nastale zaradi elemen- 
tarnih nesreč; 

— Soglasje predloga odloka 
k finančnemu načrtu Narod- 
ne banke Jugoslavije za leto 
1976; 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli še: 

— Predlog odloka o usta- 

novitvi, delovnem področju 
in sestavi komisije Skupšči- 
ne SR Slovenije za spremlja 
nje izvajanja zakona o zdru- 
ženem delu; 

— Predlog odloka o izvolitvi 
predsednika, podpredsednika 
in članov komisije Skupšči- 
ne SR Slovenije za spremlja- 
nje izvajanja zakona o zdru- 
ženem delu. Izvoljeni so bili: 
za predsednika Stane Markič, 
delegat v družbenopolitičnem 
zboru Skupščine SR Sloveni- 
je in predsednik tega zbora, 
za podpredsednika Štefan 
Nemec, delegat v Zboru zdru- 
ženega dela Skupščine SR 
Slovenije in predsednik tega 
zbora; za člane izmed delega- 
tov v zborih Skupščine SR 
Slovenije: Elica Jelen, dele- 
gat v Zboru združenega dela 
Skupščine SR Slovenije, 
Adolf Jurše, delegat v Zboru 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije, Terezija Štefan- 
čič, delegat v Družbenopolitič- 
nem zboru Skupščine SR Slo- 
venije, Drago Vidrih, delegat 
v Zboru združenega dela 
Skupščine SR Slovenije, Tone 
Zimšek, delegat v Zboru ob- 
čin Skupščine SR Slovenije, 
Mara Žlebnik, delegat v Zbo- 
ru občin Skupščine SR Slo- 
venije in predsednica tega 
zbora; za člane izmed delega- 
tov organov družbenopolitič- 
nih organizacij v republiki, 

Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in Gospodarske 
zbornice Slovenije Igor Uršič, 
član Izvršnega komiteja Pred- 
sedstva Centralnega komiteja 
ZK Slovenije, Dušan Šinigoj, 
član Izvršnega odbora Pred- 
sedstva Republiške konferen- 
ce SZDL Slovenije, Franci 
Polak, član Republiškega sve- 
ta Zveze sindikatov Slovenije, 
Kranc Mrcina, član Republi- 
škega odbora Zveze združenj 
borcev NOV Slovenije, Ciril 
Sitar, član Republiške konfe- 
rence ZSM Slovenije, Vladi- 
mir Klemenčič, član Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slove- 
nije in Franc Gerbec, član 
Predsedstva Gospodarske 
abornice Slovenije; 

— Predlog odloka o izvolit- 
vi sodnikov Okrožnega sodi- 
šča v Celju in Okrožnega so- 
dišča v Ljubljani. Za sodnika 
Okrožnega sodišča v Celju je 
bil znova izvoljen Boris De- 
bič, za sodnike Okrožnega 
sodišča v Ljubljani pa znova 
Breda Lokar-Gaspari, Andrej 
Hrovat, Marjan Kos in Janez 
dr. Tominec; 

— Predlog odloka o razre- 
šitvi Sava Jakulina dolžnosti 
sodnika Okrožnega sodišča v 
Ljubljani: 

— Predlog za izdajo zakona 
o dopolnitvi 60. člena obrt- 
nega zakona, z osnutkom za- 
kona. 

Stališča o nadaljnjem samoupravnem razvo 

^upšcina socialistične republike Slovenije je na podla- 
gi stalisč, priporočil in sklepov o nadaljnjem samoupravnem 
razvoju krajevnih skupnosti v SR Sloveniji, ki jih je spre- 

,. okto,Jra 1975 in drugih ustreznih aktualnih družbeno- političnih dokumenth proučila, kaj je bilo na področju 
uresničevanja novih odnosov v krajevnih skupnostih storje- 
nega v družbeni praksi. 

Po vsestranski obravnavi poglavitnih ugotovitev o dose- 
ženi stopnji uresničevanja aktualnih nalog, ki jih je predlo- 
žil Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora ob- 
čin Skupščine SR Slovenije, je Skupščina Socialistične re- 
publike Slovenije na podlagi 335., prvega odstavka 342. člena 
In 344. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 245. 
člena v zvezi z 242. členom poslovnika Skupščine SR Sloveni- 
je na sejah Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbe- 
nopolitičnega zbora dne 19. januarja 1977 sprejela: 

stališča 

I. 

Stališča, priporočila in sklepi o nadaljnjem samouprav- 
nem razvoju krajevnih skupnosti v SR Sloveniji, ki jih je 
Skupščina SR Slovenije sprejela dne 8. oktobra 1975 in ki 
podrobneje opredeljuje novo vlogo in položaj krajevne sku- 
pnosti kot temeljne samoupravne skupnosti delovnih ljudi 
in občanov v družbenoekonomskem in družbenopolitičnem 
sistemu, se ne uresničujejo taiko hitro, kot bi se morala 
glede na to, da nimajo trajnejši pomen za uveljavljanje krajev- 
nih skupnosti kot družbenoekonomskega odnosa in kionsti- 

j krajevnih skupnosti v SR Sloveniji 

tufcivnega elementa oblasti delavskega razreda in vseh de- 
lovnih ljudi. 

Samoupravni položaj delovnih ljudi in občanov v kra- 
jevni skupnosti se po sprejemu omenjenega skupščinskega 
akta le postopoma krepi, ko se v njej vse bolj vzpostavljajo 
neposredni odnosi med njihovim delom in življenjem, tako 
da postaja ta skupnost dejansko sestavni del družbenoeko- 
nomskih odnosov. 

Krajevno skupnost in samoupravljanje v njej bo treba 
raavijaiti in uresničevati veliko bolj povezano z razvojem 
samoupravljanja v združenem delu in v celotni družbi, v ka- 
t®n, mora biti krajevna skupnost enakopraven in odgovoren 
nosilec nadaljnjega socialističnega samoupravnega razvoja 
in skupnost, v kateri se krepijo vzajemnost, solidarnost in 
humani^ odnosi. Akcijo za razvoj samoupravnih odnosov v 
krajevni skupnosti je treba voditi hkrati z uresničevanjem 
sprejetih zakonov, predvsem zakona o združenem delu, za- 
kona o temeljih sistema družbenega planiranja, zakona o 
ljudska obrambi, zakona o notranjih zadevah in družbeni sa- 
mozaščiti ter aktov, ki se nanašajo na vlogo in položaj po- 
ravnalnih svetov in drugih samoupravnih sodišč ter samoup- 
ravno organiziranih potrošnikov v krajevni skupnosti, v njej 
pa opravljati tudi vse druge aktualne naloge, povezane z 
uresničevanjem socialističnih samoupravnih odnosov v kra- 
jevni skupnosti. 

II. 

Da bo krajevna skupnost dejansko postala skupaj s te- 
meljnimi organizacijama združenega dela in drugimi samo- 
upravnimi organizacijami in skupnostmi ter družbenopolitič- 
nimi organizacijami dblika samoupravne družbene integra- 

a 



Cije itn mesto samoupravnega odločanja, je potrebno te- 
meljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, družbe- 
nopolitičnih skupnostih, družbenopolitičnih organizacijah ter 
7 drugih organizacijah in skupnostih: 

1. Stališča, priporočila in sklepe o nadaljnjem samoup- 
ravnem razvoju krajevnih skupnosti v SR Siovenijiji (UTadn: 
list SR Slovenije, št. 34/75) je treba skupaj z ustreznim: 
stališči in sklepi družbenopolitičnih organizacij in drugih 
družbenih dejavnikov še naprej dosledno zlasti pa pospeše- 
no uresničevati; 

2. Proces prostorskega preoblikovanja krajevnih skupno- 
sti v naravne in odprte življenjske skupnosti poteka prepo- 
časi, kar onemogoča polno uveljavljanje samoupravnih oetno- 
sov v njih in med njimi; zaito je treba vztrajati, da v 
vsaki krajevni skupnosti in občini v skladu z ustavnimi ob- 
veznostmi, ki izhajajo iz dokumentov družbenopolitičnih or- 
ganizacij, opravijo analizo samoupravnih in družbenoekonom- 
skih razmerij glede na število krajanov in velikost krajevnih 
skupnosti. Delovni ljudje in občani naj se v javni razpravi, 
ki jio organizira in usmerja Socialistična zveza delovnega 
ljudstva, odločijo za preoblikovanje, kjer je to potrebno. V 
organizacijah Socialistične zveze delovnega ljudstva, v krajev- 
ni skupnosti, občinah in republiki kot nosilkah te akcije je 
potrebno hkrati oblikovati tudi kriterije za tako oblikova- 
nje krajevnih skupnosti. Ti kriteriji naj bi se upoštevali zla- 
sti pri določanju urbanistične poflitike in pripravah prostor- 
skega razvoja; 

3. Organizacijo samouprave v krajevnih skupnostih je 
treba uskladiti z njihovimi dejanskimi .razmerami in z na- 
logami, ki jih opravljajo kot temeljne samoupravne skupno- 
sti. Z njo je treba ustvariti takšne odnose, da bodo omogo- 
čali delovnim ljudem in občanom vseh naselij in njihovih 
delov učinkovit vpliv na vse ključne točke odločanja; in op- 
redeliti razmerja in odgovornosti med posameznimi obli- 
kami delovanja in organi samoupravljanja v krajevni skup- 
nosti; 

Zbor delavnih ljudi in občanov naj postane mesto, kjer 
delovni ljudje in občani z osebnim izjavljanjem odločajo o 
skupnih vprašanjih; ta je treba opredelit v statutu krajevne 
skupnosti oziroma oblikovati smernice za reševanje njihovih 
skupnih potreb in interesov, ki jih ugotavljajo, usklajujejo 
in uresničujejo s pomočjo svojih delegatov in delegacij v kra- 
jevni skupnosit, v samoupravnih interesnih skupnostih in v 
družbenopolitičnih skupnostih; 

Razvijati je treba še druge samoupravne ohlike osebnega 
»javljanja in vplivanja, kot so zbori stanovalcev in hišni sve- 
ti — ne le kot temelj za delovanje samoupravnih stanovanj- 
skih skupnosti, temveč tudi kot jedra za obveščanje obča- 
nov in njihovo neposredno vključevanje v oblikovanje skup- 
nih stališč in dogovorov v krajevni skupnosti — jibori in 
sveti potrošnikov in druge obffike samoupravnega in družbe- 
nopolitičnega organiziranja; 

Pospešiti moramo samoupravno organiziranje potrošni- 
kov in njihovo samoupravno povezovanje in sporazumevanje 
z organizacijami združenega dela, ki proizvajajo oziroma pro- 
dajajo blago alii opravljajo storitve za neposredno porabo 
občanov, ter vzpostaviti in poglabljati njihovo povezovanje 
in sodelovanje z organi samoupravne delavske kontrole, in- 
špekcijskimi službami in drugimi družbenimi dejavniki, po- 
membnimi za uresničevanje njhovega družbenoekonomskega 
položaja; 

Statute in druge splošne akte krajevnih skupnosti je tre- 
ba dopolniti tako, da bodo v večji meri upoštevali dejanske 
življenjske razmere in opredelili organizacijsko in vsebin- 
sko osnovo za nadaljnji samoupravni razvoj krajevnih skup- 
nosti ozroma samoupravno uveljavljanje skupnih interesov 
delovnih ljudi in občanov v njih; peri tem naj se v okviru 
Skupnosti slovenskih občin ob sodelovanju Skupščine SR 
Slovenije, Republiške konference Socialistične zveze delovne- 
ga ljudstva, Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije 
ter drugih družbenopolitičnih1 in strokovnih dejavnikov nada- 
ljujejo prizadevanja za nadaljnje dograjevanje in izpopolnje- 
vanje samoupravnih splošnih aktov krajevnih Skupnosti in 

ustreznih določb v samoupravnih splošnih aktih temeljnih 
in drugih organizacij združenega dela; 

4. Pri uresničevanju in krepitvi delegatskih odnosov v 
krajevnih skupnostih, hkrati s skupščinskimi stališči, pripo- 
ročili in sklepi o nadaljnjem samoupravnem razvoju krajev- 
nih skupnosti in delegatskega sistema, je treba uveljaviti 
tudi stališča in sklepe o uresničevanju ustavne vloge samo- 
upravnih interesnih skupnosti v družbenih dejavnostih ter 
o razvoju družbenoekonomskih in drugih samoupravnih od- 
nosov v teh skupnostih, kot jih je sprejela Republiška kon- 
ferenca Socialistične zveza delovnega ljudstva Slovenije na 
svoji seji 21. maja 1976. 

Na podlagi teh stališč je treba oblikovati posebne dele- 
gacije za skupščine samoupravnih interesnih skupnosti v 
tistih razvitih krajevnih skupnostih, kjer se za to kaže druž- 
bena potreba in kjer so za to dane kadrovske in druge 
možnosti; 

Zbori krajevnih skupnosti v občinskih skupščinah in zbo- 
ri uporabnikov skupščin samoupravnih interesnih skupnosti 
naj zagotovijo z ustreznejšo pripravo gradiv in izboljšanim 
obveščanjem delegatov in delegacij oziroma delovnih ljudi 
in občanov v krajevnih skupnostih, z upoštevanjem časovnih 
možnosti za delegatsko razpravo in za oblikovanje stališč 
k posameznim gradivom, da bodo lahko delegati in delega- 
cije dejansko odgovorno opravljali svojo delegatsko funkci- 
jo. 

Osnovne organizacije družbenopolitičnih organizacij v kra- 
jevni organizaciji Socialistične zveze delovnega ljudstva s 
stalno skrbjo in aktivnostjo bolj odgovorno sodelujejo pri 
oblikovanju smernic na zborih delovnih ljudi in stalsč dele- 
gacij, zagotavljajo pogoje za delo delegatov in delegacij 
in se zavzemajo za utrjevanje njihove zavesti o odgovornosti 
delovnim ljudem in občanom ter za uresničevanje te odgo- 
vornosti; 

5. Krepiti je treba zavest o enotnosti in povezanosti sa- 
moupravnih družbenoekonomskih interesov delavcev v zdru- 
ženem delu in delovno povezovanje delavcev v temeljnih-in 
drugih organizacijah združenega dela z delovnimi ljudmi in 
občana krajevne skupnosti, v kateri delujejo oziroma prebi- 
vajo, zakaj samo tako bodo lahko uresničevali skupne ma- 
terialne in druge interese; 

Novi odnosi in vloga krajevnih skupnosti se morajo v 
prihodnje vse bolj razvijati in poglabljati zlasti glede plani- 
ranja in programiranja in s tem povezanega združevanja 
sredstev za uresničevanje programov in planov razvoja kra- 
jevnih skupnosti; 

Delovni ljudje in občani v krajevnih skupnostih, samoup- 
ravnih interesnih skupnostih morajo skupaj z delavci v te- 
meljnih organizacijah združenega dela na podlagi samoup- 
ravnih sporazumov o temeljih planov obravnavati hkrati svo- 
je skupne potrebe in oblikovati na tej podlagi predloge pro- 
gramov in planov razvoja krajevne skupnosti ter hkrati 
sprejeti tudi odgovornost za uresničevanje sprejetih planov, 
pri tem je treba zagotoviti sistematično in sprotno spremlja- 
nje ter usklajevanje programov in planov razvoja krajevnih 
skupnosti s plani temeljnih organizacij združenega čela in 
samoupravnih interesnih skupnosti; ugotavljati ob tem po- 
manjkljivosti in jih odpravljat ter s tem prispevat k uresni- 
čevanju načel kontinuiranega in srečevalnega planiranja. 

Skupnost slovenskih občin naj v sodelovanju s Skupšči- 
no SR Slovenije, Republiško konferenco Socialistične zveze 
delovnega ljudstva in Republiškim sekretariatom za finance 
do 31. marca 1977 v skladu 7. določbami zakona o združenem 
delu pripravi predlog družbenega dogovora o temeljnih na- 
čelih za financiranje skupnih potreb v krajevnih skupnostih. 
Do tega roka naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije prouči 
vprašanje davčnih olajšav krajevnih skupnosti za nakup 
materiala; 

6. Samoupravni razvoj krajevnih skupnosti bo pospešen 
tuidi z ustanovitvijo komunalnih interesnih skupnosti. Zara- 
di tega je treba pospešiti proces vključevanja delavnih lju- 
di in občanov v samoupravno odločanje o zadovoljevanju 
potreb po komunalnih storitvah v krajevni skupnosti z usta- 
navljanjem komunalnih interesnih skupnosti in vključeva- 
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njem v samoupravne organe komunalnih organizacij. V ok- 
viru Skupnosti slovenskih občin in v sodelovanju s Skupšči- 
no SR Slovenije, Republiško konferenco Socialistične zveze 
delovnega ljudstva, Republiškim sekretariatom za urbani- 
zem in Republiškim sekretariatom za finance je treba pri- 
praviti izhodišča za rešitev nerešenih vprašanj glede samo- 
upravnega konstituiranja in združevanja sredstev za dejavnost 
teh skupnosti; vendar je pri tem treba upoštevati doseda- 
njo zavzetost in pripravljenost občanov v krajevni skupno- 
sti za uvajanje komunalnih objektov in storitev; 

7. Krajevne skupnosti se povezujejo in sodelujejo med 
seboj v okviru občine in širše, hkrati pa tudi z drugimi ss 
moupravnimi organizacijami in skupnostmi na podlagi spo 
znanj glede skupnh interesov in potreb; na takem sodelova- 
nju mora temeljiti tudi oblikovanje skupnosti krajevnih 
skupnosti, tako da naj bi se oblikovale tam, kjer se kaže 
potreba po trajnejšem sodelovanju več krajevnih skupno® .i; 

8. Zaradi krepitve samoupravnega družbenoekonomskega 
in družbenopolitičnega položaja delavcev in delovnih ljudi 
in občanov je treba zagotoviti boljšo obveščnost o uresni 
čevanju samoupravno oblikovanih stališč in odločitev v orga- 
nih krajevne skupnosti ter družbenopolitičnih in drugih sa- 
moupravnih skupnosti, pri čemer je treba posebno pozornost 
posvečati povratnemu obveščanju; 

9. K izvajanju nalog, ki jih ima krajevna skupnost je 
treba na prostovoljni podlagi pritegniti čim več občanov, 

zlasti mladine, kar bo zmanjševalo potrebo in onemogočalo 
pretirane težnje po profesionalizaciji kadrov. V ta namen 
je treba zagotoviti večje sodelovanje občinskih upravnih, 
organov. Strokovna pomoč teh organov naj bi se ne omeji- 
la le na naloge v zvezi z delovanjem delegacij m delegatov, 
ampak naj bi obsegala tudi pomoč pri opravljanju drugih 
strokovnih nalog v krajevnih Sikupnostih, ki zahtevajo po- 
sebno strokovno usposobljenost; 

10. Družbenopolitične organizacije, ki so se kot kon- 
stitutivni in najbolj zavesten dejavnik v krajevni skupnosti 
že doslej ustvarjalno vključile v proces njene samoupravne 
preobrazbe, se bodo še bolj dosledno prizadevale za poli- 
tično in akcijsko enotnost v krajevni organizaciji Sociali- 
stične zveze delovnega ljudstva ter v njeni konferenci spre- 
jemale obvezujoče skupne dogovore za rešitev posameznih 
vprašanj, saj bodo le tako krepile fronto socialističnih sil 
in dosegle večjo učinkovitost v uresničevanju socialističnih 
samoupravnih odnosov. Družbenopolitične organizacije naj 
zato v skladu s svojo vlogo in na podlagi akcijskih načrtov 
odločneje pristopijo k reševanju vprašanj, ki se pojavljajo 
med delavci in delovnimi ljudmi v združenem delu in v 
krajevni skupnosti v skladu s stališči in nalogami, ki so jih 
sprejele v svojih dokumentih. Pri tem kaže še posebej po- 
udariti specifično vlogo sindikatov pri uresničevanju samo- 
upravnega položaja delavcev v združenem delu in v kra- 
jevni skupnosti. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA: 

Predlog zakona o varstvu 

prebivalstva pred nalezljivimi 

boleznimi (ESA-631) 

Predlog za izdajo zakona 

o spremembah In dopolnitvah 

zakona o delavskih univerzah, 

izobraževalnih centrih in 

drugih organizacijah, ki se 

poleg šol ukvarjajo z 

izobraževanjem, z osnutkom 

zakona (ESA-761) 

Zakon o delavskih univer- 
zah, izobraževalnih centrih in 
drugih organizacijah, ki se 
poleg šol ukvarjajo z izobra- 
ževanjem (Uradni list SRS, 
št. 4 — 19/71) je bil sprejet 
pred novo republiško ustavo 
in ga je potrebno v skladu s 
prvim odstavkom 24. člena 
Ustavnega zakona o izvedbi 
Ustave SR Slovenije (Uradni 
list SRS, št. 4—45/74 in št. 
171793/75 uskladiti z ustavo 
do 30. 6. 1977. Spremembe so 
predvsem naslednje: 

— opredeljeni so na novo 
bistveni družbeni smotri, ki 
naj jih uresničujejo organi- 
zacije za izobraževanje odras- 
lih in njihove naloge; 

— dopolnjeni so pogoji in 
kriteriji za delavce teh orga- 
nizacij, ki opravljajo vzgojno- 
izobraževalno delat zlasti še 
glede osebnostnih in moralno- 
političnih lastnosti; 

— V zvezi z uresničevanjem 
posebnega družbenega intere- 
sa je na novo urejeno uprav- 
ljanje v teh organizacijah, 
zlasti še soodločanje delega- 
tov udeležencev izobraževanja, 
ustanoviteljev in drugih zain- 
teresiranih organizacij. 

Poleg navedenih vsebinskih 
sprememb so predložene še 
nekatere manjše, predvsem 
terminološke spremembe, ki 
pomenijo uskladitev z novej- 
šimi zakonskimi in drugimi 
predpisi. 

Do leta 1974 je bilo var- 
stvo prebivalstva pred nale- 
ljivimi boleznimi v Sociali- 
stični republiki Sloveniji ure- 
jeno z zveznim temeljnim za- 
konom o preprečevanju in 
zatiranju nalezljivih bolezni 
(Url list SFRJ, št. 17/64) in 
z izvršilnimi predpisi, ki so 
bili izdani na podlagi tega 
zakona (pravilnik o prijav- 
ljanju nalezljivih bolezni in 
njihovi evidenci — Ur. list 
SFRJ, št. 55/65), pravilnik 
o pogojih in načinu obvezne 
imunizacije proti nalezljivim 
boleznim — (Ur. list SFRJ, 
št. 7/65, odredba o ukrepih 
za varstvo pred vnašanjem 
kolere v SFRJ — (Ur. list 
SFRJ, št. 62/72 in 53/73) itd. 
Leta 1974 je zvezni zakon o 
varstvu prebivalstva pred na- 
lezljivimi boleznimi, ki og- 
rožajo vso državo (Ur. list 
SFRJ, št. 2/74) uredil to po- 
dročje v zveznem merilu z 
uzakonitvijo nalezljivih bole- 
zni, ki ogrožajo vso državo, 
kar pa ni zadostno za speci- 
fične potrebe in namene re- 
publik. Zato je za SR Slove- 
nijo potreben zakon, ki to 

področje ureja ustrezno stop. 
nji razvoja zdravstvenega var- 
stva v Sloveniji. 

Medtem, ko je prejšnji te- 
meljni zakon o preprečeva- 
nju in zatiranju nalezljivih 
bolezni vseboval 42 nalezlji- 
vih bolezni, jih novi zvezni 
zakon navaja le 24. Ker pa 
poleg bolezni, navedenih v 
zveznem zakonu Socialistič- 
no republiko Slovenijo ogro- 
žajo še druge nalezljive bo- 
lezni oziroma je nujna za- 
konska ureditev varstva tu- 
di še za nekatere nalezljive 
bolezni, pa čeprav le te sko- 
raj ne nastopajo več, predlog 
republiškega zakona upošteva 
tudi vse te nalezljive bolezni 
in jih navaja 42 /2. člen/. 
Večje število nalezljivih bo- 
lezni, ki jih določa ta zakon, 
je nujno, čeprav se nekate- 
re od njih redko pojavljajo, 
važno pa je, da se o njih po- 
javu in gibanju vodi eviden- 
ca, kar omogoča tudi določi, 
tev in izvrševanje ukrepov za 
njihovo zatiranje oziroma pre- 
prečevanje. Le-taka zakonska 
opredelitev je porok za us- 
pešno varstvo prebivalstva 
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pred nalezljivimi boleznimi 
ter obvezuje tiste, ki jih za- 
kon zadolžuje za določene 
ukrepe. To stališče kot nuj- 
no in strokovno utemeljeno 
podpira epidemiološka služ- 
ba zavoda SRS za socialno 
medicino in higieno ter re- 
publiška komisija za karan- 
tenske bolezni. 

Predlog zakona na zahtevo 
zakonodajno-pravne komisije 
Skupščine SR Slovenije opu- 
šča prvotno koncepcijo, kije 
ta zakon izvajala kot dopol- 
nitev zveznega zakona, ki ga 
opira na ustavno pravico re- 
publike, da »izvirno« z zako- 
nom ureja sistem zdravst- 
venega varstva (15. točka 
321. člena ustave SRS. Za- 
konska opredelitev varstva 
prebivalstva pred nalezljivi- 
mi boleznimi je vsekakor del 
sistema zdravstvenega varst- 
va. 

Pomembnejše, za SR Slo- 
venijo specifične novosti 
predloga zakona so: 

— kot splošni ukrep naj 
bi uzakonili odstranjevanje 
odpadnih snovi tako, da bo 
preprečena okužitev človeko- 
vega okolja (12. člen). Pri 
tem pripominjamo, da »one. 
snažitev« -človekovega okolja 
ni predmet tega zakona (o 
nalezljivih boleznih); 

— V 13. členu je uzakon- 
jeno epidemiološko poizvedo- 
vanje in epidemiološka pre- 
iskava, če se določene nalez- 
ljive bolezni pojavijo v epi- 
demični obliki, da bi s tem 
pravočasno odkrili vire in 
poti širjenja nalezljivih bo- 
lezni in 

— v 14. členu obvezno in 
takojšnje prijavljanje vsake- 
ga obolenja ali smrti za na- 
lezljivo boleznijo; 

— pomembno je v 15. čle- 
nu zakona navedeno sodelo- 
vanje z veterinarskimi orga- 
nizacijami združenega dela v 
primeru pojava zoonoz; 

— 16. člen ureja obvezno 
prijavljanje intrahospitalnih 
infekcij, kar bo omogočilo 
pregled nad temi infekcija- 
mi, ki niso redke; 

— pomembna je obveznost 
iz 17. člena o laboratorijski 
potrditvi diagnoze pri sko- 
raj vseh »zveznih« nalezlji- 
vih boleznih in pri določenih 
»republiških« nalezljivih bo- 
leznih, ker je taka potrdi- 
tev nujna iz medicinskih raz- 
logov; 

— kot obvezna naj bi bila 
uzakonjena dezinfekcija v pri- 
merih nalezljivih bolezni iz 
19. člena ter v zvezi s tem 
obvezna depedikulacija uši- 
vih oseb ob času pojava 

množične ušivosti in prijava 
le-teh kot ukrep, ki je nujen 
zaradi vse večjega pojava 
ušivosti (drugi odstravek 19. 
člena); 

— uzakonjena naj bi bila 
prepoved zaposlitve v zdrav- 
stvenih organizacijah ter v 
proizvodnji in prometu z ži- 
vili oseb, ki bolehajo za ne- 
katerimi, s temi službami 
nezdružljivimi nalezljivimi 
boleznimi /20. člen/; 

— nova je tudi določba 21. 
člena, po katerem je obvezna 
kemoprofilaksa s penicilinom 
ob pojavu škrlatinke v vzgoj- 
novarstvenih zavodih, šolah in 
drugih otroških oziroma mla- 
dinskih ustanovah, kjer so ot- 
roci posebno izpostavljeni in- 
fektom in 

— v 22. členu obvezna izo- 
lirana dializa nosilcem virus- 
ne zlatenice B, antigen pozi- 
tiven. Epidemični pojav he- 
patitisa v dializnih centrih 
oziroma oddelkih bolnišnic 
postaja namreč novi in vse 
bolj zaskrbljujoč medicinski 
fenomen zaradi poznejših-po- 
sledic za dializne bolnike, ki 
so preboleli hepatitis, pa tu- 
di zaradi velike nevarnosti 
okužbe drugih dializiranih 
bolnikov, in celo medicinske- 
ga osebja na teh centrih ozi- 
roma oddelkih (v deviznem 
centru kliničnega centra v 
Ljubljani je širjenje hepatiti- 
sa že dobilo epidemični zna- 
čaj). 

Tudi druge določbe zakona 
so nujne, ker urejajo dolo- 
čene formalno-pravne pristoj- 
nosti, ki so za področje pre- 
prečevanja in zatiranja nale- 
zljivih bolezni potrebne. 

V zvezi s tem je: 
— konkretno zadolžen re- 

publiški komite za zdravstve- 
no in socialno varstvo ter za- 
vodi za socialno medicino in 
higieno (23. člen); 

— določen je organ, ki je 
pristojen razglasiti stanje epi- 
demije (24. člen), ker je bi- 
lo to stanje neurejeno in je 
ustvarjalo nejasnost in dvoj- 
nost v pristojnostih; 

— v 25. členu so uzakonje- 
ne komisije za varstvo pred 
nalezljivimi boleznimi. Iz 
prakse bivše epidemije koz 
je tak stalni organ potreben 
in tudi teren ga zahteva; 

— v 26. členu pooblaščajo 
organi sanitarne inšpekcije 
za določene konkretne ukre- 
pe pri izvajanju sanitarnega 
nadzorstva, v 27. členu pa 
organi in oselbe pri izvaja- 
nju nalog za preprečevanje 
in zatiranje nalezljivih bolez- 
ni naletijo na odpor ali upi- 
ranje; 

— določbe o kritju stroš- 
kov v zvezi z ukrepi za var- 
stvo prebivalstva pred nale- 
zljivimi boleznimi (29. člen) 
izhaja iz sprejetih načel o 
splošni in skupni porabi, na 
podlagi katerih je samoup- 
ravna interesna zdravstvena 
skupnost prvi financer var- 
stva pred nalezljivimi bolez- 
nimi, SR Slovenija pa se- 
kundarni, kolikor in kadar s 
svojo intervencijo predpiše 
ukrepe takega varstva in ko- 
likor ne gre za ukrepe, ki 
jih je po zveznem zakonu 
dolžna financirati federacija; 

— v 30. členu predpisana 
odgovornost za povzročeno 
trajno škodo na zdravju kot 
posledica obveznih ukrepov 
za varstvo pred nalezljivimi 
boleznimi je v skladu z že 
pravnomočno prakso sodišč 
in v republiškem zakonu nuj- 
na, ker je zvezni zakon več 
ne ureja. 

Poglavje o kazenskih do- 
ločbah je usklajeno s pri- 
pombami in predlogi republi- 
škega sekretariata za pravo- 
sodje, organizacijo uprave in 
proračun oziroma republiške- 
ga senata za prekrške zlasti 
glede konkretizacije nekate- 

rih določb, pomembnih za 
določitev odgovornosti za 
prekršek, pripomba glede vi- 
šine denarne kazni pa je bi- 
la upoštevana že pred kon- 
cipiranjem predloga zakona: 
delno še zmeraj nižje kazni 
kot kazni iz zveznega zakona 
pa so utemeljne, ker gre tu 
za manj nevarne nalezljive 
bolezni. 

Osnutek zakona je oktob- 
ra 1976, obravnavala zdravst- 
vena skupnost Slovenije in 
je ta predlog usklajen z nje- 
nimi pripombami. Pravtako 
je predlog zakona usklajen 
s pripombami zavoda za so- 
cialno medicino in higieno 
Maribor. 

, S predloženim predlogom 
zakona o varstvu prebivalst- 
va pred nalezljivimi bolezni- 
mi v SR Sloveniji izpopol- 
njujemo delno praznino, ki 
jo iz že omenjenih raz- 
logov pušča zvezni zakon, in 
stremimo k temu, da bi na 
podlagi sedanje medicinske 
znanosti ter dosežene specifi- 
čne stopnje zdravstvenega 
varstva pred nalezljivimi bo- 
leznimi zavarovali prebivalst- 
vo pred vnosom in pojavom 
ter širjenjem nalezljivih bo- 
lezni. 

Predloo za izdajo 

o ravaanjG z 

za osnutek 

s tezami 

(ESA-762) 

1. SMOTRI IN RAZLOGI 
ZA SPREJEM ZAKONA 

1.1. Ustavna podlaga za iz- 
dajo zakona o ravnanju i 
odpadki je neposredno poda- 
na z določbami prvega od- 
stavka 104. člena, sicer pa še 
z določbami 102., 103., 186., 
231., 240. iii 241. člena ustave 
SR Slovenije; pristojnost 
Skupščine SR Slovenije za 
urejanje ;<i7.merij s področij 
varstva kulturnih in zgodo- 
vinskih spomenikov, pokra- 
jine in naravnih znamenito- 
sti ter človekovega okolja 
(z zakonom) pa je podana 
v 5. točki 321. člena ustave 
SRS. 

1.2. Poglavitna ocena sta- 
nja na področju ravnanj z 
odpadki: Na območju SR 
Slovenije nastaja letno po 
oceni približno 5 milijonov 
ton odpadkov (500.000 ton 
komunalnih in 4,500.000 ton 
industrijskih). 

To področje doslej ni bi- 
lo urejeno z zakonom, tem- 
več so ravnanje z odpadki 
UTejale samo posamezne za- 

konske določbe in nekateri 
izvršilni predpisi. Akutnost 
pojavov onesnaženja okolja z 
odpadki pa je v Sloveniji do- 
segla stopnjo, ki nujno zah- 
teva zakonodajno urejen, or- 
ganiziran poseg, zlasti zato, 
ker ugotavljamo: 

— neenoten pa tudi neu- 
strezen režim ravnanja z od- 
padki, zaradi česar nastaja- 
jo nova in še hujša onesna- 
ževanja oka'ja, poslabšujejo 
se higienski pogoji za zdra- 
vo življenje, kvari pa se tu- 
di zunanji videz komunalne- 
ga okolja (divja odlagališča 
ob cestah, rekah, njivah, go- 
zdovih i ipd). 

— pomanjkanje tekoče, 
standardizirane evidence o 
vrstah in količinah odpad- 
kov v SR Sloveniji ter re- 
gistracije divjih odlagališč, 
zaradi česar ni učinkovitega 
nadzora, ukrepanja in san- 
kači j. 

— potrebo po organizira- 
nem obiranju, sortiranju in 
vračanju odpadkov v suro- 
vinske fiie, s čimer bi ima- 



la družba veliko gospodar- 
sko korist, zmanjšal pa bi 
se celo uvoz nekaterih suro- 
vin in polizdelkov, potrebo 
pa omejevanju nastajanja 
odpadkov, da bi se zmanj- 
šale količine materialov, ki 
krožijo v procesu celotne 
družbene reprodukcije in po- 
trebo po smotrnem in ure- 
jenem ravnanju z odpadki v 
vsem njihovem trajanju od 
nastajanja do odstranjevanja 
po enotnih temeljih. 

1. 3. Razlogi, ki utemelju- 
jejo potrebo po zakonu o 
ravnanju z odpadki so glo- 
balno razvidni že iz ocene 
sedanjega stanja (1.1..), ure- 
ditev tega področja pa nare- 
kujejo tudi citirana določila 
ustave SR Slovenije (1.2.). 
Posebej velja opozoriti na 
neodložljivost ideje predlaga- 
nega zakona, ker je škoda 
zaradi neurejenega ravnanja 
z odpadki iz dneva v dan 
večja; tako glede stopnjeva- 
nega onesnaževanja človeko- 
vega okolja kot naraščajoče 
gospodarske škode zaradi 
neizkoriščanja še uporabnih 
odpadkov. 

1.4. Cilji, ki jih želijo do- 
seči s predlaganim zakonom 
so zapisani v prvem odstav- 
ku 104. člena ter v 240. in 
241. člena ustave SR Slove- 
nije, konkretno pa naj bi z 
izdajo zakona o ravnanju z 
odpadki dosegli: 

— zagotovitev pogojev za 
delo, stanovanje, počitek, kul- 
turo in rekreacijo delovnega 
človeka in občina v zdra- 
vem in urejenem okolju; 

— preprečevanje zdravju 
škodljivih posledic zaradi 
odpadkov, ki nastajajo v pro- 
izvodnji, porabi in prometu; 

— ekonomska korist z go- 
spodarnim izkoriščanjem še 
uporabnih odpadkov oziroma 
njihovo predelavo kakor tu- 
di zaradi zmanjšanja uvoza 
nekaterih dobrin; 

— smotrno in urejeno rav- 
nanje z odpadki v vsem nji- 
hovem trajanju od nastaja- 
nja do odstranjevanja. 

3. FINANČNA SREDSTVA, 
POTREBNA ZA IZVEDBO 
ZAKONA: 

Razen okrepitve pristojnih 
inšpekcijskih služb predvide- 
va predlog za izdajo zakona 
predvsem družbeno dogovar- 
janje in samoupravno spo- 
razumevanje v okviru po- 
slovnih in komunalnih skup. 
nosti glede osnov in meril 
za prispevke organizacij zdru- 

ženega dela, krajevnih skup. 
nosti itn. 

4. IZVRŠILNI PREDPISI 
K ZAKONU: 

Za ravnanje s posamezni- 
mi vrstami odpadkov naj 
jih izdajo v določenih rokih 
pristojn- republiški upravni 
organi za svoje delovno pod- 
ročje. 

S posameznimi nalogami 
naj bi biie zadolžene skup- 
ščine občin, komunalne orga- 
nizacije oziroma skupnosti, 
OZD in poslovne skupnosti 
idr. 

Predlog odloka o statističnih 

raziskovanjih SR Slovenije 

za leto 1977 (ESA-768) 

Zaradi posebnih potreb, ki 
jih ima SR Slovenija, je po- 
trebno nekatera statistična 
raziskovanja, ki jih predla- 
ga program statističnih ra- 
ziskav, ki imajo pomen za 
vso državo za leto 1977, do 
polniti z dodatnimi vpraša 
nji oz. opraviti nekatere po 
sebne statistične raziskave 
Statistične raziskave organi 
žira in realizira z zagotovlje 
nimi proračunskimi sredstv 
Zavod SR Slovenije za sta 
tistiko, le 7 letošnjih razi 
skar financirajo uporabniki 
sami (2. člen odloka). 

Pri STATISTIKI PREBI- 
VALSTVA so potrebne vsa- 
koletne dopolnilne raziskave 
(št. 1-4) in posebne raziska- 
ve (št. 5-8), nujne za nor- 
malno vodenje registra stal- 
nega prebivalstva, ki je bil 
vzpostavljen v SR Sloveniji 
po popisu leta 1971. 

Za vzdrževanje EVIDENCE 
KADROV, vzpostavljene s po- 
pisom kadrov v decembru 
1975, je potrebno vnesti spre- 
menjene podatke že popisa- 
nih kadrov in popisati nove 
kadre. 

— omejevanje nastajanja 
odpadkov; 

2. TEMELJNA RAZMERJA, 
KI JIH UREJA PREDLAGA- 
NI ZAKON: 

— preprečevanje oziroma 
omejevanje nastajanja odpad- 
kov kot obveznost vseh in 
vsakogar; 

— ravnanje . z odpadki, ki 
prinaša ekonomsko korist, s 
predelavo ali reciklažo; 

Sistem zveznih raziskav s 
področja STATISTIKE DELA 
je potrebno v Sloveniji do- 
polniti z raziskavo osebnih 
dohodkov za 215 poklicev 
glede na kvalifikacijo in de- 
lovne izkušnje 'št. 10), s ka- 
tero je omogočeno spremlja- 
nje in analiza samoupravnih 
sporazumov o merilih za de- 
litev dohodka in osebnih do- 
hodkov. Glede na pomemb- 
nost organizirane družbene 
prehrane med delom je po- 

trebno s statistično raziska- 
vo (št. 11) preveriti rezulta- 
te prizadevanja sindikatov in 
združenega dela. 

Zdravstvena skupnost SR 
Slovenije želi s POPISOM 
ZAVAROVANCEV (št. 12) 
urediti in dopolniti svoje re- 
gistre zlasti s podatki o dru- 
žinskih članih, o katerih 
sploh nima podatkov, in s 
podatki o temelju zavarova- 
nja (delavci, upokojenci, 
učenci), ki se je zadnje ča- 
se spreminjal. 

S področja GOSPODAR 
SKIH BILANC so za obliko- 
vanje obračunskih cen kme- 
tijskih pridelkov pri sestavi 
elementov obračuna narodne- 
ga dohodka zasebnega kme- 
tijstva potrebni podatki o 
izplačanih premijah za pri- 
delke, živino in mleko od in- 
dividualnih kmetov (št. 13). 
Dalje je potrebno zvezno ra- 
ziskavo o reprodukcijski po- 
rabi, zalogah in nabavah za 
radi pravilnejše razčlenitve 
porabe materiala dopolniti s 
podatki negospodarskih enot 
(št. 14). Za spremljanje raz- 
voja in usmeritve dejavno- 
sti drobnega gospodarstva je 
potrebno izdeiati metodologi- 
jo in posebej zbrati podat- 
ke za samostojno osebno de- 
lo (št. 15). 

Pri INDUSTRIJSKI STATI- 
STIKI je za delo republi- 
ških organov tudi letos tre- 
ba zbrati predhodne rezulta- 
te količinskega obsega indu- 
strijske proizvodnje (št. 16) 
in raziskavo o proizvodnih 
zmogljivostih, surovinah, re- 
produkcijskem materialu, 

energetskih virih in delavcih 
v industrijskih OZD (št. 17). 

Podatke o OBRTI in KO- 
MUNALI je potrebno do iz- 
delave enotne metodologije v 
zveznem merilu zbrati s po- 
sebnimi raziskavami (št. 18 
do 21). 

Predlagane raziskave o STA- 
NOVANJIH so začetek vzpo- 
stavitve kompleksa statistike 
stanovanj in komunale, ki bo 
osnova za gospodarjenje s 
stanovanji na vseh ravneh 
(št. 22-24). 

Dopolnilne raziskave s po- 
dročja PROMETA IN ZVEZ 
dajejo boljši in primernejši 
pregled o stanju tega področ- 
ja v SR Sloveniji (št. 25-31). 

Za Slovenijo je postala po- 
sebna raziskava (št. 32) s po- 
dročja GOSTINSTVA in TU- 
RIZMA že nepogrešljiva. 

Pri STATISTIKI ŠOLSTVA 
je tudi v letu 1977 potreb- 
no zbrati podatke o social- 
no ekonomski strukturi štu- 
dentov, diplomantov, magi- 
strov in doktorandov (št. 
33-36). Na pobudo Zavoda za 
šolstvo, Gospodarske zborni- 
ce in RSZS se v letu 1977 
uvaja raziskava o vseh ob- 
likah izobraževanja, ki ga or- 
ganizirajo in izvajajo organi- 
zacije združenega dela same 
(št. 37). v SR Sloveniji po- 
trebujejo podatke o štipen- 
distih pogosteje kot predpi- 
suje zvezni program razi- 
skav (št. 38). 

S področja TELESNE KUL- 
TURE predlaga program na- 
daljevanje raziskav, ki so bi- 
le opravljene od leta 1973 da- 
lje (št. 39-43). 

Na zahtevo SZDL naj ra- 
ziskava DRU2BENOPOLITIC. 
NE STATISTIKE o samo- 
prispevkih, vpeljana v letu 
1975 postane redna letna 
(št. 44). 

STATISTIČNA DOKUMEN- 
TACIJA vzdržuje avtomatizi- 
ran register teritorialnih enot. 
Za leto 1977 je predvideno 
sprotno evidentiranje uprav- 
no teritorialnih sprememb 
(št. 45). 

Za spremljanje DRUŽBE- 
NIH PLANOV za obdobje 
1976—1980 so neobhodno po- 
trebni izbrani podatki, ki so 
jih dolžne v svojih načrtih 
razvoja in v svoji dokumen- 
taciji zagotoviti temeljne or- 
ganizacije združenega dela in 
delovne organizacije (št. 46). 



Predlog za izdajo kazenskega 

zakona, z osnutkom zakona 

(ESA - 770) 

V drugi polovici leta, toč- 
neje 1. julija, bo jugoslovan- 
ski kazenski zakonik zame 
njalo devet kazenskih zako- 
nov. Zvezni je bil sprejet 
koncem lanskega septembra, 
prav zdaj pa poteka razpra- 
va o besedilih republiških in 
pokraj inskih-kazenskih zako- 
nov. V Sloveniji se je zače- 
lo s pripravo zakona že pred 
dvema letoma, ko je poseb- 
na skupina strokovnjakov s 
področja kazenskega prava 
sestavila delovni osnutek za- 
kona. V njem se ni omeji- 
la zgolj na prepis tistih po- 
glavij sedaj veljavnega' zako- 
nika, ki po ustavnih določ- 
bah sodijo v zakonodajno 
pristojnost republik in po- 
krajin. Smelo je v besedilo 
vnesla tudi rešitve, ki so 
plod teoretičnih in praktič- 
nih spoznanj na tem področ- 
ju. 

Ustava SFRJ v 12. točk) 
281. člena našteva, kaj napo 
dročju materialnega kazen 
skega prava ureja federacija. 
Zaradi tega, če povzamemo 
naslove poglavij kazenskega 
zakona SFRJ, ta mimo sploš- 
nega dela opredeljuje in do- 
loča kazniva dejanja in kaz- 
ni zoper temelje socialistične 
samoupravne družbene ure 
ditve Jugoslavije in varnost 
države, človečnost in medna 
rodno pravo, zoper ugled 
SFRJ, njenih organov in 
predstavnikov, zoper ugleo 
tuje države in organiza 
cije ter zoper ugled njenih 
šefov oziroma predstavnikov, 
zoper uradno dolžnost urad 
nih oseb v zveznih organih 
in zoper oborožene sile. V 
posebnih poglavjih pa tudi 
kazniva dejanja, s katerim; 
se spodkopava enotnost ju- 
goslovanskega trga ali krši 
jo zvezni predpisi. Vsa osta 
la vprašanja, na katera pose 
ga kazensko pravo, morajc 
biti urejena v republiški! 
oziroma pokrajinskih kazer 
skih zakonih. 

Kljub širokim ustavnin 
možnostim, da republike in 
pokrajini po svoje urede ob 
sežen del materialnega ka 
ženskega prava, bi si v Ju 
goslaviji težko zamislili, da 
bi se kazenski zakoni med 
seboj bistveno razlikovali ta- 
ko glede opisa posameznih 

kaznivih dejanj kot zagrože- 
nih kazni. Zaradi tega so bi- 
la na medrepubliških posve- 
tih usklajena skoro vsa ključ- 
na vprašanja, kar zagotavlja 
enotno kriminalno politiko v 
vsej državi. 

Osnutek slovenskega kazen- 
skega zakona je razdeljen na 
dva dela. V prvem so neka- 
tere splošne določbe, ki do 
polnjujejo splošni del zvez- 
nega zakona, v drugem pa 
so v 17 poglavjih določena 
kazniva dejanja in pri vsa- 
kem tudi predpisane kazni. 
Kakor je poudarjeno v ob- 
razložitvi osnutka zakona,be 
sedilo zakona skozi posamez- 
ne člene varuje štiri velike 
skupine vrednot. Najprej 
človeka, njegovo življenje in 
telesno ter duševno nedotak- 
ljivost. Posebej pa tudi nje- 
gove pravice in svoboščine. 
V drugo sodijo človeku naj- 
bližji družbeni odnosi in in- 
stitucije, v katerih se lahko 
izražajo. Od medsebojnih raz- 
merij v združenem delu do 
človeškega zdravja, zakonske 
zveze itd. 

Naslednja skupina kaznivih 
dejanj se nanaša na družbe- 
noekonomski in družbenopo- 
litični sistem. V četrti pa so 
zajeta kazniva dejanja zoper 
človekovo javno in splošno 
varnost. 

V primerjavi z besedili za- 
sonskih osnutkov drugih re- 
publik in pokrajin, slovenski 
precej drugače opredeljuje 
cazniva dejanja zoper spol- 
no nedotakljivost in moralo. 
Medtem, ko so sestavljalci 
drugje v glavnem povzeli čle 
le iz sedanjega zakonika, 
aiajsto poglavje našega zako- 
la temelji na povsem novem 
zhodišču. Kot kaznivo deja 
ije namreč ne opredeljuje 
lobenega načina spolnega živ- 
jenja, če je to plod spora 
•uma obeh partnerjev. Pače- 
>rav sta morda tudi istega 
;pola. 

Do drugega pomembnejše 
;a razhajanja z ostalimi os 
lutki prihaja v 14. poglavju, 
d govori o kaznivih dejanjih 
5oper gospodarstvo. V njem 
>o združena vsa kazniva de 
ianja takoimenovanega go 
spodarskega kriminala. S tem, 
ko zakonski osnutek v tem 
poglavju omenja organizaci- 

je združenega dela in ne le 
gospodarske organizacije, po 
eni strani razširja krog prav 
nih subjektov, kjer bo mož- 
no storiti kazniva dejanja zo- 
per gospodarstvo, tudi na or- 
ganizacije s področja družbe- 
nih dejavnosti, po drugi pa 
zmanjšujejo število kaznivih 
dejanj zoper uradno dolžnost. 

Podobno je posebnost slo ' 
venskega osnutka pri opre- 
delitvi kaznivega dejanja gra- 
beža. Za grabež bo namreč 
lahko obsojen le takoimeno- 
vani kriminalec »z belim ov 
ratnikom«. Torej samo tisti, 
ki je zaradi prilastitve druž- 
benega premoženja v vred- 
nosti nad 100.000 dinarjev zlo- 
rabil dana pooblastila. Tat, 
ropar ali goljuf, se pravi kla 
sičen kriminalec, pa bo ob- 
sojen po katerem od členov 
petnajstega poglavja, ki do- 
loča kazniva dejanja zoper 
družbeno in zasebno premo- 
ženje. 

Ce poskusimo povzeti vse- 
bino in značilnosti posamez- 
nih poglavij osnutka repub- 
liškega zakona, s katerim 
Slovenci tudi prvič v zgodo- 
vini dobivajo lastno kazen- 
sko pravo, se moramo naj- 
prej ustaviti pri petih po- 
glavjih prvega dela. 

UVODNE DOLOČBE 
Prvo poglavje: V dveh čle- 

nih je zapisano, da kazen- 
ska zakonodaja SR Sloveni- 
je obsega ta zakon in ka 
zenskopravne določbe drugih 
zakonov, ki jih izdaja repub- 
lika. Na ozemlju Slovenije 
se uporablja mimo te zako- 
nodaje tudi zakonodaja SFRJ, 
medtem ko je potrebno upo- 
rabiti določbe kazenskih za- 
konodaj drugih republik in 
pokrajin, če sodišče sodi sto- 
rilcu za kaznivo dejanje, ki 
ga je storil na ozemlju dru- 
ge republike oziroma pokra- 
jine. Izjema pri tem so le 
primeri, ki jih posebej do- 
;oča zvezni kazenski zakon. 

POGOJNA OBSODBA Z 
VARSTVENIM NADZOROM 

Drugo poglavje: Na pogoj 
ne kazni so sodišča razme 
roma že sedaj pogosto obso- 
jala storilce kaznivih dejanj 
Eden od pomembnih razlo 
gov za to da takih obsodb 
ni bilo več je bil, da ni nih- 
če skrbel za resocialižacijo 
obsojencev, ki jim je bila 
kazen odložena za določen 
čas. Z uvedbo varstvenega 
nadzorstva, ki ga bo sodišče 
lahko izreklo ob pogojni ob- 

sodbi, pa bo obsojencu po- 
magal prebroditi težave po- 
seben svetovalec. Ta bo tu- 
di v primerih, ko bo sodi- 
šče ob izreku varstvenega 
nadzorstva odredilo katero od 
devetih možnih navodil (na 
primer, da se obsojenec ne 
sme več družiti z osebami, 
ki nanj slabo vplivajo, da se 
mora zdraviti v ustreznem 
zdravstvenem zavodu ali pa, 
da mora opustiti uživanje 
alkoholnih pijač in mamil 
ter obiskovanje določenih lo- 
kalov in prireditev), nadzi- 
ral, kako jih obsojenec med 
preizkusno dobo izpolnjuje. 

VZGOJNI UKREPI 
IN KAZNOVANJE 
MLADOLETNIKOV 

Tretje poglavje: Med vzgoj- 
nimi ukrepi, ki jih sodišča 
lahko izrečejo mladoletnim 
storilcem kaznivih dejanj, os- 
nutek zakona našteva discip- 
linska ukrepa: ukor ali od- 
dajo v disciplinski center za 
mladoletnike; ukrepe strožje- 
ga nadzorstva: staršev, po- 
svojitelja ali skrbnika, dru- 
ge družine ali pa organa so- 
cialnega skrbstva. Med za- 
vodskimi ukrepi predvideva 
oddajo v vzgojni zavod, pre- 
vzgojni dom ali drug zavod 
za usposabljanje. Drugače od 
sedanje ureditve, ko je mla- 
doletnik lahko ostal v zavo- 
du pet let, osnutek zakona 
skrajšuje to dobo na največ 
tri leta. Ob izreku strožjega 
nadzorstva pa bo lahko so- 
dišče dalo mladoletniku tudi 
posebna navodila. Med dru- 
gim, da bo moral opraviti 
preizkus znanja prometnih 
predpisov. 

IZVRŠEVANJE KAZENSKIH 
SANKCIJ 

Četrto poglavje: V tem po- 
glavju so zajete temeljne do- 
ločbe o izvrševanju kazen- 
skih sankcij. Osnutek pred- 
videva, da v bodoče nobene 
sankcije ne bi izvrševali na 
stroške tistega, zoper kate- 
rega se izvršuje. Po sedanji 
ureditvi namreč plačujejo 
stroške izterjave denarnih 
kazni — obsojenci. Podobno 
morajo starši glede na svoje 
;<motne zmožnosti pokrivati 
stroške zavodske oskrbe za 
svoje otroke, ki jim je sodi- 
šče izreklo ta vzgojni ukrep. 
V večini primerov tega de- 
narja ne zmorejo dajati star- 
ši, temveč prispevajo potreb- 
na sredstva občine. Zaradi 
tega niso bili redki primeri, 
ko so sodišča mladoletnikom 
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iz revnejših občin izrekala 
neustrezne vzgojne ukrepe, 
saj v proračunih ni bilo do- 
volj denarja za plačevanje 
oskrbnine v zavodih. 

Posebnost v tem poglavju 
prinaša tudi 36. člen. Pred- 
videva, da bo mogoče obso 
jencem, ki so pogojno odpu- 
ščeni s prestajanja kazni, iz- 
reči varstveno nadzorstvo. 

POMEN IZRAZOV 

Peto poglavje: V osmih toč- 
kah 46. člena je navedeno, 
kaj je kaj v osnutku kazen- 
skega zakona. Nanizane so 
definicije, kdo je po zakonu 
uradna oseba, ktio odgovor- 
na oseba, kaj je družbeno 
premoženje itd. 

♦ 
Kakor smo že omenili, so 

v drugem delu osnutka ka- 
zenskega zakona opredelje- 
na kazniva dejanja in pred- 
pisane kazni. Ta del se za- 
čenja s poglavjem, kjer so 
opisana kazniva dejanja zo- 
per življenje in telo in za- 
ključuje z 22. poglavjem, ki 
vsebuje prehodne in končne 
določbe. 

ŽIVLJENJE IN TELO 

Šesto poglavje: Med vse- 
mi v osnutku zakona našte- 
timi poglavji je edino v tem, 
storilcem zagrožena tudi 
smrtna kazen. Sodišče jo bo 
smelo izreči v obsodbi zara- 
di umora. V Sloveniji že dol- 
ga leta ni bila, niti izvršena 
niti izrečena nobena smrtna 
obsodba, zato so pravni stro- 
kovnjaki predlagali, naj bi 
v osnutku zakona izpustili 
možnost izreka smrtne kazni 
Drugačno stališče pa so za 
vzeli v drugi;-) »»'ublikah in 
obeh pokrajiiito. Zaradi te 
ga tudi slovar«;'*: osnutek oh 
ranja to kazen, čeprav v 
primerjavi s sedanjo uredit- 
vijo besedilo novega zakona 
v tem poglavju ne prinaša 
bistvenih novosti, je po- 
membno, da mnogo bolj do- 
rečeno pove, kdaj gre za 
lahko, kdaj za hudo in v ka- 
terih primerih za posebno 
hudo telesno poškodbo s tem, 
ko določa meje med eno in 
drugo vrsto poškodb. 

SVOBOŠČINE IN PRAVICE 
ČLOVEKA IN OBČANA 

Sedmo poglavje: Podobno 
kot so se od ustave do usta- 
ve širile pravice ljudi, tako 
jih tudi kazenska zakonoda- 

ja vse obširneje varuje. Za- 
radi tega osnutek zakona 
med kazniva dejanja, ki bi 
jih lahko strnili v tri skupi- 
ne: zoper svobodo odločanja 
in uresničevanja. volje, zoper 
nemotenost osebnega življe- 
nja in zadnjo skupino, ka- 
mor sodijo delikti kršitve 
enakopravnosti, pravice do 
pritožbe itd., uvršča štiri no- 
va. V 64. členu je inkrimi- 
nirana ugrabitev oseb, v 66. 
v grdo ravnanje, v 68. ne- 
upravičeno prisluškovanje in 
zvočno snemanje, v 69. čle- 
nu pa neupravičeno slikovno 
snemanje. 

SAMOUPRAVLJANJE 

Osmo poglavje: Poleg kaz- 
nivih dejanj zoper samoup- 
ravljanje, so v tem poglavju 
osnutka zajeta tudi vsa kaz- 
niva dejanja, ki so sedaj na- 
vedena v zakonih o volitvah. 
Med delikti zoper samoup- 
ravljanje zakonski osnutek, 
enako kot zvezni kazenski za-' 
kon in osnutki ostalih sed 
mih zakonov, ločijo med 
kršitvijo samoupravljanja, 
kršitvijo pravice do samoup- 
ravljanja in med zlorabo sa 
moupravljanja. V prvem pri 
meru stori kaznivo dejanje 
tisti, ki s kršenjem predpi- 
sov ali kako drugače pre- 
prečuje ali ovira samouprav- 
ljanje. Za kaznivo dejanje 
kršitve pravice do samoup- 
ravljanja pa bo obsojen, kdor 
bo posamezniku preprečeval 
njegovo pravico do samoup 
ravljanja. 

DELOVNO RAZMERJE IN 
SOCIALNA VARNOST 

Deveto poglavje: že sam 
naslov poglavja pove, da os- 
nutek zakona v njem ne ob- 
ravnava zgolj delovna raz- 
merja, kakor kazenski zako 
nik, temveč razširja kazen- 
skopravno varstvo tudi na 
začasno brezposelnost, krši- 
tev pravic socialnega zava- 
rovanja in zlorabo pravic iz 
socialnega zavarovanja. V 90. 
členu zaradi tega posebej do- 
loča, da stori kaznivo deja- 
nje, kdor vedoma prikrajša 
brezposelno osebo za pravi- 
ce, ki jih ima ta oseba po 
veljavnih predpisih. 

ZAKONSKA ZVEZA, 
DRU2INA IN MLADINA 

Deseto poglavje: V primer 
javi s sedanjo ureditvijo, os- 
nutek zakona v tem poglav- 

ju ne prinaša posebnih no- 
vosti. V 95. členu le znižu- 
je starostno stopnjo na mla- 
doletnike, mlajše od 16 let. 
Po osnutku bodo torej lah- 
ko kaznovane le tiste polno- 
letne osebe, ki bodo živele 
v izven zakonski skupnosti 
z mladoletno osebo med 14 
in 16. letom starosti. Doslej 
je bila mejna starost 18 let. 
Podobno je zožena možnost 
za kaznovanje storilcev, ki 
so zakrivili krvoskrunstvo. V' 
sedanjih obravnavah tegačle 
na zakona, je namreč prevla 
dovalo mnenje, da naj sodi- 
šča obsodijo zaradi krvo 
skrunstva le tisto polnolet- 
no osebo, ki spolno občuje 
z mladoletnim krvnim sorod 
nikom v ravni črti ali z mla- 
doletnim bratom oziroma se- 
stro. 

SPOLNA NEDOTAKLJIVOST 
IN MORALA 

Enajsto poglavje: Zapisali 
smo že, da se osnutek slo- 
venskega kazenskega zakona 
prav v tem poglavju precej 
razlikuje od sedanjega zako 
nika in od osnutkov drugih 
kazenskih zakonov, že v sa 
mem naslovu zamenjuje be 
sedi osebno dostojanstvo s 
spolno nedotakljivostjo in 
prinaša spremembe v op- 
redelitvah kaznivih dejanj, 
njihovemu imenovanju ter v 
sistemski ureditvi poglavja. 
Iz členov lahko razberemo, 
da je družbi nevarno in s 
tem protipravno vsako ravna 
nje, ki pomeni napad na 
spolno integriteto. Nasprotno 
pa med ziHlim, in odgovor- 
nimi ljudmi noben način spo- 
razumno dogovorjenih spol- 
nih odnosov med partnerje 
ma ne pomeni kaznivega de- 
janja. Zaradi tega osnutek 
zakona, če ga primerjamo s 
sedanj j ureditvijo, ne pred 
videva več kot kaznivo deja 
nje zapeljevanje ali pa spol- 
ne odnose med osebami iste- 
ga spola. Seveda pa ob tem 
uvršča med kazniva dejanja 
vsako nasilje, izsiljevanje in 
zlorabo, ki pomenijo napad 
na spolno integriteto druge 
=a. 

Pri opisu Kaznivih dejan;, 
posilstva in spolnega nasilja 
slovenski osnutek kazenskega 
zakona ne izključuje možno 
sti storiti teh dejanj tud; 
proti zakonski ženi ali pro 
ti ženski, s katero storilec 
živi 7 izvenzakonski skupno 
sti. V ceh primerih bo mo 
goče storilca preganjati na 
podlagi zasebne tožbe. 

ČAST IN DOBRO IME 

Dvanajsto poglavje: Splošna 
in temeljna oblika kaznive- 
ga dejanja zoper čast in dob- 
ro ime je razžalitev. Zaradi 
pravilnejšega razumevanja in 
uporabe člena sedanjega za- 
konika, ki opredeljuje obre- 
kovanje, osnutek zakona to 
kaznivo dejanje deli na ob- 
rekovanje in na žaljivo ob- 
dolžitev. V posebnem členu, 
in sicer 114., je govora o sra^ 
motitvi SK Slovenije, drugih 
republik in pokrajin, saj 
zvezni zakon varuje samo 
ugled SFRJ. Novo v tem po- 
glavju pa je kaznivo dejanje 
sramotitve narodov in narod- 
nosti Jugoslavije. 

ČLOVEŠKO ZDRAVJE 

Trinajsto poglavje: Kazni- 
va dejanja zoper človeško 
zdravje osnutek slovenskega 
kazenskega zakona v glav- 
nem povzema po sedanji ure- 
ditvi. V kaznivem dejanju ne- 
vestnega zdravljenja besedilo 
natančneje določa, kdaj se 
lahko smatra ravnanje zdrav- 
stvenega delavca za nevest- 
no. člen namreč ne zahteva 
ie, da se je zaradi tega po- 
slabšalo bolnikovo zdravje, 
temveč tudi, aa je prizadeta 
oseba pretrpela hudo teles- 
no poškodbo ali celo umrla. 
Enaka menia upošteva tudi 
člen, ki inkriminira nevest- 
no pripravljanje in izdajanje 
zdravil. Zagovorniki take za- 
konska rešitve menijo, da bo 
tako opredeijene določbe laž- 
je moč uporabljati v praksi, 
saj je bilo sedaj dokaj oh- 
lapno določeno, kdaj je po- 
slabšanje zdravja zakrivil 
zdravnik ali drug zdravstve- 
ni delavec, kdaj pa je šlo 
ob vestnem ravnanju vseh, 
za običajen riziko, s katerim 
je možno povezati prav vsa- 
ko zdravljenje. 

GOSPODARSTVO 

Štirinajsto poglavje: Podob- 
.10 kot smo za kazniva de- 
janja, našteta v enajstem po- 
žlavju zapisali, da so precej 
irugače določena kot v dru- 
gih osnutkih, moramo tudi 
pri kaznivih dejanjih zoper 
gospodarstvo ugotoviti, da je 
slovenska ureditev svojstve- 
na. Med kazniva dejanja za- 
konski osnutek v to poglav- 
je uvršča vsa kazniva deja- 
nja gospodarskega kriminala 
in sicer: nevestno gospodar- 
sko poslovanje, povzročitev 



stečaja, nevestno ravnanje z 
zaupnim družbenim premo 
ženjem, sklenitev škodljive 
pogodbe, izdajo in neupra- 
vičeno pridobitev poslovne 
tajnosti, zlorabo pooblastil v 
gospodarstvu, zloraba položa- 
ja ali pravic odgovorne ose- 
be, goljufijo v službi, povzro 
čanje motenj v proizvodnji 
ali na trgu, dajanje predno- 
sti kupcem, preslepitev kup- 
cev, kršite; predpisov o ce- 
nah, krivo merjenje, razsip 
ništvo na škodo družbenega 
premoženja, oškodovanje up- 
nikov, poneverbo, grabež, ne- 
upravičeno uporabo (denar- 
ja, vrednostnih papirjev ali 
kakšne druge premičnine v 
družbeni lasti), neupravičeno 
sprejemanje in dajanje daril, 
ponareditev ali uničenje po- 
slovnih listin, nedovoljeno 
trgovino, nedovoljeno posoja- 
nje denarja, nedovoljeno raz- 
polaganje s stanovanji, nedo- 
voljeno proizvodnjo, neupra 
vičeno uporabo dopolnilnega 
dela drugih oseb, zatajitev 
davščin in drugih družbenih 
dajatev, ponarejanje in upo- 
rabo ponarejenih vrednotic 
ali vrednostnih papirjev, iz- 
delovanje, pridobivanje in od- 
tujevanje pripomočkov za po 
narejanje, napravljanje in 
uporabo krivih mer in ute- 
ži, protipravno zavzetje zem 
ljišča, ki je družbeno pre- 
moženje, uničevanje gozdov, 
gozdno tatvino, nezakonit lov 
oziroma ribolov, prenašanje 
kužnih bolezni pri živalih in 
rastlinah, izdelovanje škodlji 
vih sredstev za zdravljenj? 
živali, nevestno živinozdrav 
niško pomoč in ob koncu 
poglavja člen o kazni zaplem 
be premoženja. 

Kakor povedo že naslovi 
posameznih kaznivih dejanj 
so najštevilnejša tista, ki se 
lahko pojavljajo pri vsakrš 
nem gospodarskem delovanju. 
V drugi večji skupini so raz 
vrščena dejanja, ki zadeva 
jo promet blaga in storitev 
oziroma vlogo posameznika 
kot gospodarskega subjekta 
v zadnji pa se našteta kaz 
niva dejanja, s katerimi sto 
rilci prizadenejo tako imeno 
vane dobrine splošnega po 
mena. 

Kljub temu, da obrazloži 
tev osnutka zakona podrob 
no opozarja na novosti, ki 
jih prinašajo posamezni čle 
ni v tem poglavju, od tega, 
da so na »sovo rešena vpra 
šanja predpisanih kazni za 
posamezne delikte, do krite- 

rijev pri razmejevanju med 
kriminalnim dejanjem, po- 
novno spomnimo le za bist- 
veno novost, ki ni predvide 
na v drugih zakonskih bese- 
dilih. Zakon, skladno z ustav- 
nimi hotenji, dosledno izena- 
čuje vse organizacije združe 
nega dela na področju druž- 
benih dejavnosti s tistimi, ki 
delujejo na gospodarskem po- 
dročju. To pa tudi pomeni, 
da osnutek razširja krog od- 
govornih oseb, ki bodo lah 
ko storile kazniva dejanja s 
področja gospodarstva. Pri 
tem pa po drugi strani pre- 
cej zožuje Krog uradnih oseb 
in s tem seveda tudi števi- 
lo kaznivih dejanj zoper 
uradno dolžnost. 

DRUŽBENO IN ZASEBNO 
l'REMOŽENJE 

Petnajsto poglavje: Pred 
povzemanjem posameznih po 
glavij ziakona smo omenili, 
da grabež zajema samo kaz- 
niva dejanja zoper gospodar- 
stvo. Zaradi tega so v čle- 
nih tega poglavja, ki govore 
o kaznivih dejanjih velike 
tatvine, roparske tatvine, ro- 
pa in goljufije dodani odstav- 
ki, po katerih bodo strožje 
kaznovani storilci, če bo vred- 
nost ukradenih stvari preseg 
la 100.000 dinarjev. Prepro 
šteje, osnutek zakona tudi 
določa, kaj je tatvina. Pravi, 
da se za tatvino kaznuje ti- 
sti, ki vzame komu tujo pre- 
mično stvar z namenom, da 
si jo protipravno prilasti. V 
primerjavi s kazenskim za- 
konikom osnutek izpušča 
zadnji element — namen pri 
lobiti protipravno premo- 
ženjsko korist. 

Na novo so v tem poglav- 
ju določena tri kazniva de- 
janja. V 181. členu poškodo 
vanje ali uničenje spomeni- 
kov in naravnih znamenito- 
sti, v naslednjih dveh pa ne- 
iovoljen izvoz kulturnih spo- 
nenikov in požig. 

KAVNI PROMET 

šestnajsto poglavje: Kazni 
/a dejanja zoper pravni pro- 
met kazenski zakonik obrav- 
nava skupaj s tistimi zoper 
javni red. Po osnutku pa so 
kazniva dejanja: ponarejeva 
nje listin in posebni prime 
ri tega ponarejanja, overitev 
lažne vsebine, izdaje in upo- 
raba lažnega zdravniškega ali 
živinozdravniškega spričevala 
:n zakotno pisaštvo izločena 
v posebno poglavje. 

URADNA DOLŽNOST IN 
JAVNA POOBLASTILA 

Sedemnajsto poglavje: Že \ 
povzetku 14. poglavja smo 
zapisali, da osnutek sloven 
skega kazenskega zakona v 
tem poglavju opisuje le ti 
sta kazniva dejanja, ki so 
povezana z izvrševanjem ob 
lasti oziroma lavnih poobla 
stil. Storijo jih lahko le urad 
ne osebe. Pri tem so izjema 
kazniva dejanja izdaje urad 
ne tajnosti, dajanja podkup 
nine in nezakonitega posre 
dovanja, ki jih lahko zakri 
vi vsakdo. Osnutek zakona 
v tem poglavju predvideva 
tudi novo kaznivo dejanje 
nezakonite oprostitve obvez- 
nega plačila. Ta delikt, ka 
kor je zapisano, stori urad- 
na oseba, če se sama ali pa 
kdo drug z njenim posredo- 
vanjem izogne plačilu pred- 
pisane obveznosti. 

PRAVOSODJE 
Osemnajsto poglavje: Op 

redelitev kaznivih dejanj zo- 
per pravosodje varujejo op- 
ravljanje te pomembne funk- 
cije oblasti. Po notranji si 
stematiki so kazniva dejanja 
razvrščena v tista, ki onemo- 
gočajo opravljanje pravosod- 
ne funkcije, ovirajo njeno 
opravljanje ali pa so usmer- 
jena zoper odločitve pravo- 
sodnih organov. 

JAVNI RED IN MIR 
Devetnajsto poglavje: Orne 

nimo le dve pomembnejši no- 
vosti, ki jih prinaša to po- 
glavje. V kaznivem dejanju 
napada na uradno osebo je 
predvideno, da je z uradno 
osebo, ko ta opravlja var- 
nostne naloge, izenačen tudi 
vsakdo, ki nudi priložnostno 
pomoč tej osebi. Z novim 
kaznivim dejanjem, ki ima 
naslov »skrunitev trupla« pa 
zakon ščiti dostojanstvo trup- 
la pred pokopom. 

SPLOŠNA VARNOST LJUDI 
IN PREMOŽENJA 

Dvajseto poglavje: To po 
glavje celovito ureja področ 
je splošne varnosti, kar je 
osrednja značilnost besedila 
osnutka zakona v tem po- 
glavju. Morda najzanimivej- 
ša v njem je novo kaznivo 
dejanje, opisano v 243. čle- 
nu, ki govori o onesnaževa- 
nju in uničevanju človekove- 
ga življenjskega okolja. Se- 
stavljata osnutka zakona so 
skušali v tem členu na kar 

najbolj splošen način zaje- 
ti vsa tista dejanja, ravna- 
nja in opustitve, ki povzro- 
čajo onesnaženje zraka in vo- 
de ter uničevanje rastlinske- 
ga in živalskega sveta, kakor 
je zapisano v obrazložitvi os- 
nutka zakona. Kdor ne bo 
na primer poskrbel za name- 
stitev očiščevalnih naprav, s 
tem še ne bo storil kaznive- 
ga dejanja. O njem pa bo 
govora takoj, če bo zaradi 
tega na širšem območju po- 
vzročeno judsnaženje zraka, 
tekočih, stoječih ali talnih 
voda oziroma morja, ki bo 
občutno preseglo dovoljene 
meje ali pa uničilo rastlin- 
ski ali živalski svet. 

VARNOST JAVNEGA 
PROMETA 

Enaindvajseto poglavje: 
Novo poglavje, ki je pred- 
zadnje v osnutku kazenskega 
zakona vsebuje pet članov: 
ogrožanje javnega prometa, 
ogrožanja varnosti prometa z 
nevarnim dejanjem ali sred- 
stvom, nevestno nadzorova- 
nje javnega prometa, zapu- 
stitev poškodovanca v pro- 
metni nezgodi brez pomoči 
in huda sazmva dejanja zo- 
per varnost javnega prometa. 
V primerja"i s sedanjo ure- 
ditvijo os.i-.ek predpisuje, 
da gre za kaznivo dejanje 
ogrožanje javnega cestnega 
prometa šele takrat, ko je 
bil v prometni nesreči kdo 
poškodovan ali pa je povzro- 
čena škoda presegla 10.000 
dinarjev. Pri ogroževanju že- 
lezniškega, ladijskega, avto- 
busnega prometa ali prome- 
ta na žičnica!-, pa je kazni- 
vo dejanje okrnjeno že, če 
se povzroči nevarnost za živ- 
ljenje ljudi ali premoženje 
večje vrednosti. 

PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE 

Dvaindvajseto poglavje: V 
teh določbah osnutka je pred- 
videno, da naj bi zakon za- 
čel 'veljati 1. julija 1977. Na- 
števanje členov iz posamez- 
nih zakonov (o volitvah, re- 
ferendumu, ljudski obrambi 
itd.), ki bodo po uveljavitvi 
kazenskega zakona prenehali 
veljati, pa posredno tudi po- 
jasnjuje, da je Republiški 
sekretariat za pravosodje, or- 
ganizacijo uprave in prora- 
čun, skušal v zakonu zajeti 
vsa dejanja, ki so sedaj in- 
kriminirana med kazenskimi 
določbami posameznih repvb- 
'iških zakonov. 

S 



Poročilo komisije Skupščine SR Slovenije 
in statutov visokošolskih organizacij 

za proučitev samoupravnih sporazumov 

Komisija Skupščine SR Slo- 
venije za proučitev samoup. 
ravnih sporazumov in statu- 
tov visokošolskih organizacij, 
ustanovljena z odlokom Skup- 
ščine SE Slovenije na sejah 
zborov dne 3. decembra 1975. 
leta, je na svoji 12. seji 
dne 21. I. 1977 sprejela po- 
ročilo, s katerim želi sezna- 
niti zbore s svojim doseda 
njim delom in z opravljenimi 
nalogami ter opozoriti na 
problematiko, ki terja teme- 
ljito in celovito razpravo tei 
oceno poteka uresničevanja za- 
kona o visokem šolstvu ozi- 
roma poteka družbene pre- 
obrazbe visokega šolstva. Po 
ročilo komisije je lahko tu- 
di prispevek k oceni, kako 
se smisel preobrazbe visoko- 
šolske dejavnosti kot sesta 
vine združenega dela uresni- 
čuje v samoupravnih sploš- 
nih aktih visokošolskih te- 
meljnih, visokošolskih delov 
nih organizacij in univerz. 

Na X. kongresu ZKJ in VII. 
kongresu ZKS so bile celovi- 
to opredeljene vloga, pomen 
in naloge visokega šolstva v 
procesu revolucionarnega 
spreminjanja družbenoeko- 
nomskih odnosov in nadalj- 
nje, z ustavo zasnovane in 
začrtane graditve naše samo- 
upravne socialistične družbe. 

Zaradi družbenega, idejno, 
politično in razredno opre- 
deljenega pomena smotrov in 
nalog, ki jih s svojo dejav- 
nostjo opravlja visoko šolst- 
vo, določa zakon o visokem 
šolstvu, ki je bil sprejet ap 
rila 1975. leta v okviru uskla 
jevanja republiške zakonoda 
je z ustavo, da so dejavno 
sti visokega šolstva, s kate- 
rimi se uresničujejo z njim 
opredeljeni smotri in naloge, 
dejavnosti posebnega družbe- 
nega pomena. Zakon o viso 
kem šolstvu daje osnovno 
ureditev in usmeritev dolo- 
ča splošne pogoje in način 

opravljanja dejavnosti viso 
kega šolstva, kakor tudi op- 
redeljuje osnove, ki zahteva- 
jo dograditev in podrobnejšo 
razčlenitev ter ureditev s sa- 
moupravnimi splošnimi akti. 

Visokošolske temeljne, de 
lovne organizacije in univer- 
ze so morale v zakonsko op- 
redeljenem roku uskladiti 
svojo organiziranost in dejav 
nost ter sprejeti oziroma 
uskladiti samoupravne spora 
zume o združitvi in statute z 
določbami zakona o visokem 
šolstvu, soglasje k določbam 
v teh aktih, s katerimi se 
urejajo zadeve posebnega 
družbenega pomena pa daje 
Skupščina SR Slovenije. 

Komisija Skupščine SR Slo 
veni je za proučitev samoup- 
ravnih sporazumov in statu- 
tov visokošolskih organizacij 
je bila ustanovljena prav za- 
radi izredne obsežnosti (ob- 
ravnavati je morala 56 aktov 
s skupaj več kot 4.600 stran 
mi) in zahtevnosti dela, z na 
logo, da daje stališča, mne 
nja, pripombe, predloge k 
tem aktom, pristojnim zbo- 
rom Skupščine SR Sloveni- 
je pa daje predloge odlokov 
o soglasju oziroma potrdit 
vi teh aktov. 

Komisija je morala pred 
vsem izoblikovati takšna vse- 
binska izhodišča, ki bi za- 
gotavljala enotno obravnava 
nje vseh samoupravnih spo 
razumov in statutov visoko 
šolskih organizacij ter po 
drobne je opredeliti zadeve 
posebnega družbenega pome 
na v aktih, h katerim daje 
soglasje Skupščina SR Slo- 
venije. 

Na mnogih poprejšnjih raz- 
pravah na različnih ravneh 
so sodelovali številni druž- 
benopolitični dejavniki; na 
podlagi vseh teh razprav so 
bila na komisiji izoblikovana 
skupna merila oziroma te- 
meljna izhodišča za presoja- 

nje aktov z vidika uresniče- 
vanja posebnega družbenega 
interesa. Komisija je namreč 
sodila, da mora v pogloblje- 
ni obravnavi aktov težiti k 
temu, da bodo rešitve v ak- 
tih kot celota zagotavljale 
uveljavljanje posebnega druž- 
benega interesa in uresniče- 
vanje bistvenih družbenih 
smotrov ter nalog visokega 
šolstva, kakor jih opredelju- 
je zakon o visokem šolstvu. 

Tako izoblikovano temeljno 
izhodišče ter razprave o po- 
sameznih konkretnih vpraša- 
njih obravnave nekaterih 
predloženih samoupravnih 
splošnih aktov in v njih vse 
bovanih rešitev, so bile pod- 
laga za oblikovanje »sploš- 
nih pripomb k samouprav- 
nim sporazumom in statu- 
tom visokošolskih temeljnih 
organizacij združenega dela, 
visokošolskih delovnih orga- 
nizacij in univerz«; v njih 
so bile povzete nekatere 
splošne ugotovitve in stali- 
šča o uresničevanju poseb- 
nega družbenega interesa in 
enotnosti sistema dela. 

Po načelni in podrobni ob- 
ravnavi vsakega akta, prou- 
čitvi pripomb in ob upošte- 
vanju splošnih pripomb, je 
komisija izoblikovala pri- 
pombe, stališča in mnenja 
v svojem poročilu k posa- 
meznemu aktu in ga posre 
dovala predlagatelju akta 
Pripombe k posameznim čle- 
nom so bile razvrščene v 
dve skupini, v »obvezne« in 
>>opozorilne«. 

Obravnava aktov na komi- 
siji je imela dejansko dvoj. 
ni pomen: predvsem je po- 
menila preverjanje rešitev v 
samoupravnih splošnih aktih 
visokošolskih organizacij na 
podlagi intencij in rešitev za 
kona o visokem šolstvu, po 
drugi strani pa je pomenila 
hkrati tud; obliko preverja- 
nja samega zakona; zlasti 

preverjanje ustreznosti in 
jasnosti tistih določb, s ka- 
terimi se opredeljujejo sploš- 
ni pogoji in način opravlja- 
nja dejavnosti, s katerimi 
uresničuje visoko šolstvo z 
zakonom o visokem šolstvu 
določene bistvene družbene 
smotre in naloge. Tako je v 
določenem smislu mogoče 
trditi, da je bila v tem po- 
stopku potrjena ustreznost 
zakona o visokem šolstvu, 
njegova reformna zasnova, 
nost in naravnanost ter nje- 
gov pomen za izvajanje re- 
forme visokega šolstva. 

Komisija je izoblikovala ne- 
kaj pobud in izdvojila dolo- 
čena vprašanja v zvezi s po- 
sameznimi določbami zakona 
o visokem šolstvu, za kate- 
re je menila, da bi jih bi- 
lo treba jasneje in bolj do- 
ločno opredeliti, kar pa ter- 
ja temeljito in vsestransko 
proučitev pristojnih organov. 

Komisija predlaga zborom 
Skupščine SR Slovenije, da: 

— obravnavajo in sprejme- 
jo poročilo o delu komisi- 
je ter potrdijo vsebinske pri- 
pombe k samoupravnim 
splošnim aktom visokošolskih 
organizacij kot vsebinski od- 
nos do teh aktov; 

— z odlokom dajo global- 
no soglasje k samoupravnim 
sporazumom in statutom vi- 
sokošolskih organizacij in po- 
oblastijo Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije, da pre- 
veri, kako so vsebinske pri- 
pombe vnešene v samouprav- 
ne splošne akte in da za vsak 
posebej izda odlok o soglas- 
ju; 

— naložijo Izvršnemu sve- 
tu Skupščine SR Slovenije, 
da prouči pobude in vpraša- 
nja, na katera komisija opo- 
zarja v posebni točki svoje- 
ja poročila in sproži po po- 
trebi takoj tudi postopek za 
spremembe in dopolnitve za- 
kona o visokem šolstvu. 



VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 
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Kako omejiti čas poročevalcev — 
predlagateljev zakonov in drugih 

aktov? 

ve, kot so bile predvidene 
v osnutku, ter na tista vpra- 
šanja, ki jili predlagatelj ni 

upošteval, čeprav so bile v 
tazi osnutka dane pripombe, 
predlogi in mnenja. 

Problematika rudnika živega srebra 

Idrija 

Dr. Peter Novak, delegat 
Zbora občin Skupščine SR 
Slovenije in občine Ljublja- 
na-Center je na 39. seji, ki 
je bila dne 29. decembra 1976, 
zastavil naslednje delegatsko- 
vprašanje: »Ali obstaja kakrš- 
nakoli možnost, da se časov- 
no omeji čas poročevalcev — 
predlagatelja zakonov in dru- 
gih aktov, razen da se pri- 
pravi predlog o spremembi 
poslovnika skupščine oziroma 
Zbora občin. 

Iz današnje in tudi iz po- 
teka drugih sej je namreč 
mogoče ugotoviti, da kljub 
podanim obrazložitvam, ki 
jih delegati dobimo z zakoni, 
pretežni del časa seje pora- 
bijo poročevalci in ne dele 
gati za razpravo. Seje so za 
to dolge in po nepotrebnem 
se ponavljajo že v skupščin 
skem materialu podana dej 
stva.« 

Predsedstvo Skupščine SR 
Slovenije je navedeno vpra- 
šanje obravnavalo na 40. se- 
ni dne 17 januarja 1977, od- 
govor pa je na seji zbora 
posredovala predsednica zbo- 
ra občin Mara Žlebnik: 

Pri obravnavanju vpraša 
nja, ki ga je zastavil delegat 
dr. Peter Novak, je treba iz- 
hajati iz 107. člena poslovni 
ka Skupščine SR Slovenije, 
ki določa, da razprave dele 
gatov v zboru in drugih ude 
ležencev na seji niso časov 
no omejene, razen, če ni s 
poslovnikom drugače določe 
no, zbor pa lahko na pred 
log predsednika ali na zahte- 
vo delegata v zboru, katere 

i ga zahtevo podpre še naj 
manj 9 delegatov, odloči, d0 
lahko govornik o istem vpra 
šanju govori le enkrat, lah 
ko pa določi tudi trajanje 
govora. 

Iz omenjene določbe po 
slovnika izhaja, da je treba 
razprave udeležencev na se 
ji zbora, ki niso delegati, 
kar zadeva časovne omejitve, 
obravnavati prav tako, ka- 
kor delegate v zboru. 

Glede na določbo 2. od- 
stavka omenjenega člena po- 
slovnika, ko lahko zbor na 
predlog predsednika, ali na 
zahtevo delegata v zboru, ka- 
terega podpira še 9 delega 
tov, določi tudi trajanje go- 
vora. Predsedstvo ugotavlja, 
da zaradi časovne omejitve 
razprav ni potrebno spremi 
njati ali dopolnjevati poslov 
tiika skupščine oziroma zbo 
ra. Vsekakor pa je naloga, 
tako predsednika zbora, ka 
kor tudi delegatov v zboru 
ter udeležencev razprav na 
seji /bora, da upoštevajo 
dolžino trajanja seje, po- 
men obravnavanega akta in 
druge okoliščine, ter da s 
tem omejijo razprave na 
nujne informacije in predlo- 
ge, o katerih mora zbor od- 
ločati. 

Ko je predsedstvo obrav- 
navalo omenjeno delegatsko 
vprašanje, je ugotovilo, da 
imajo predstavniki predlaga- 
teljev dejansko v nekaterih 
primerih predolge obrazložit- 
ve k predlaganim aktom, in 
da včasih po nepotrebnem 
ponavljajo tudi to, kar je 
bilo delegatom posredovano 
v predhodnih fazah ali v sa 
mih pismenih obrazložitvah. 
Zaradi tega predlaga predla 
-rateljem, da po možnosti 
časovno omejijo uvodne ob 
razložitve na tista vprašanja 
proceduralnega in vsebinske 
ga značaja, na katerega de- 
legati niso dobili odgovora 
v pismenem gradivu, ki so 
;a prejeli pred sejo zbora. 
?redlagatelji aktov in drugih 
gradiv naj pri uvodnih ob 
razložitvah upoštevajo pred- 
■;sem naravo obrazložitev v 
josameznih fazah postopke 
sprejemanja akta v skladi; 
-i določbami poslovnika skup 
ščine, pri čemer se je tre 
ba zlasti pri obrazložitvi 
predloga akta omejiti na 
obrazložitev tistih določb, 
ki prinašajo drugačne rešit- 

Tov. Jože Gruden, delegat 
Zbora občin iz občine Idrija 
je v zvezi s problematiko 
rudnika živega srebra Idrija 
zastavil naslednje vprašanje: 

Delegati vseh treh zborov 
skupščine občine Idrija smo 
na seji dne 28. decembra 1976 
obravnavali osnutek resoluci- 
je o družbenoekonomskem 
razvoju občine Idrija v le* 
tu 1977. 

Ob tem smo posvetili ve- 
lik del pozornosti problema- 
tiki rudnika živega srebra, ki 
>e bil, kot je znano, v pre- 
teklosti močan gospodarski 
steber tako idrijskega, kot 
tudi širšega slovenskega go- 
spodarstva. 

Katastrofalno nizke cene 
na svetovnem trgu živega 
srebra so privedle to delov- 
no organizacijo v tak polo- 
žaj, da s prodajo lahko po- 
krije le 25 odstotkov lastne 
cene živega srebra, in bo za 
to- v letu 1976 izkazovala 
okrog 9 starih milijard izgu- 
be. 

Vseskozi je jasno, da tal« 
katastrofi ta 900 članski ko- 
lektiv ni sam kriv, niti Je 
ne more sam reševati. Reše- 
vanje je zato dobilo svoje 
mesto v naših skupnih druž 
benih planih. Določila iz pla 
nov SR Slovenije delegati 
skupščine občine Idrija v 
;eloti podpiramo. 

Istočasno pa se delegati 
zavedamo, da z razreševa 
njem te problematike ni moč 
»eč odlašati. 
Pred nami je zaključni ra 

Jun z vsemi svojimi zakon 
skimi posledicami. Pred na 
mi pa je tudi 900 članski 
kolektiv rudnika, ki priča 
iuje izpolnitev postavk, za 
olsanih v planih in resolu 
jljah — kolektiv, ki zaradi 
svojega minulega dela, vtka 
iega v razne gospodarske pa 
noge širom po domovini, 
pričakuje solidarnostno po 
moč družbe tako glede po 
krivanja izgube, kot tudi 
glede ustvarjanja pogojev za 

prezaposlitev v drugih gospo- 
darskih panogah, ki morajo 
nadomestiti izpad dohodka 
rudnika v naši občini in 
omogočiti s tem socialno 
varnost današnjih idrijskih 
rudarjev — pričakuje tudi 
jasnih opredelitev glede ohra- 
nitve cega rudnega bogastva 
za čas, ko bodo tržne raz- 
mere ponovno omogočale 
rentabilno proizvodnjo žive- 
ga srebra. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je imenoval poseb- 
no komisijo, ki je izdelala 
poročilo v zvezi z razreševa- 
njem teh problemov. Delega- 
ti ugotavljamo, da do danes 
še nimamo stališč Izvršnega 
sveta Skupščine SR Sloveni- 
je v zvezi s tem poročilom 
oziroma v zvezi z rezrešitvi- 
jo te problematike. 

Zaradi tega smo se na 
včerajšnjem zasedanju vseh 
treh zborov SO Idrija odlo- 
čili, da tako na Zboru zdru- 
ženega dela, kot tudi na Zbo- 
ru občin republiške skupšči- 
ne postavimo Izvršnemu sve- 
tu Skupščine SR Slovenije 
naslednje delegatsko vpraša- 
nje: 

»Kdaj bo Izvršni svet SR 
Slovenije obravnaval proble- 
matiko rudnika živega sreb- 
ra Idrija in izdelal predlo- 
ge za dejansko razrešitev 
problemov, pred katerimi se 
nahaja ta 900 članski kolek- 
tiv ter kakšni bodo ti pred- 
logi glede pokrivanja izgu- 
be, ohranjanja rudnega boga- 
stva in zagotovitve pogojev 
*a prezaposlitev delavcev v 
drugih gospodarskih pano- 
gah na območju naše obči- 
ne-t 

Na vprašanje je odgovoril 
Ivo Klemenčič, član Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slo- 
venije in republiški sekretar 

industrijo: 
Rudnik živega srebra Idri- 

ja je v zadnjih letih prišel 
v velise težave zaradi nizke 
cene živega srebra na svetov- 
nem trgu, kjer prodaja okoli 



90 odstotkov proizvodnje. Ker 
je bila proizvodna cena v 
zadnjih dveh letih višja od 
prodajne cene je rudnik v 
letih 1975 in 1976 posloval 
z izgubo. 

Za proučitev problemov 
rudnika je Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije imenoval 
posebno komisijo, ki je se- 
stavila poročilo in pripravila 
predloge. Na temelju tega 
poročila je Izvršni svet na 
svoji seji dne 18. 1. 1977 
ugotovil, da razpoložjivi po- 
datki in ocene o bodočem 
gibanju cene živega srebra 
ne dajejo niti zadostne osno. 
ve za nadaljnjo proizvodnjo 
niti za likvidacijo rudnika 
živega srebra v Idriji. Nadalj- 
nja proizvodnja v rudniku 
bi tudi v znižanem obsegu 
zahtevala letno zelo visoka 
sredstva, likvidacija rudnika 
pa bi pomenila odpoved Slo- 
venije pri izkoriščanju tega 
rudnega bogastva. 

Zato je Izvršni svet menil, 
da je trenutno edino realna 
rešitev v tem, da rudnik za- 
časno preneha s proizvodnjo. 
V pričakovanju, da se bo ce- 
na živemu srebru ponovno 
dvignila na višino, ki bo 
omogočila rentabilno poslo- 
vanje, je potrebno do na- 
daljnjega opravljati v rudni- 
ku dela, ki so potrebna za 
vzdrževanje sposobnosti za 
ponovno proizvodnjo. 

Tako stališče daje osnovo 
za. sanacijo, kar omogoča rud- 
niku, da si na osnovi sana- 

cijskega programa zagotovi 
sredstva pri skladu skup- 
nih rezerv SR Slovenije in 
bankah za pokritje izgube 
po zaključnem računu za 
leto 1976 za poslovanje v 
predvidenem okviru. 

Socialno varnost delavcev, 
ki jih rudnik ne bo več po- 
treboval, bo treba reševati z 
dajanjem prednosti delavcem 
rudnika pri zaposlovanju na 
odprtih delovnih mestih v 
obstoječih organizacijah v 
Idriji in drugod v Sloveniji. 

Ker je večina delavcev za- 
radi urejenih življenjskih 
razmer vezana na to področ- 
je in bi njihov odhod vpli- 
val na razvoj občine, bo tre- 
ba v pretežni meri omogočiti 
njihovo vrnitev z organizi- 
ranjem novih delovnih mest 
v občini. 

Ukinitev proizvodnje in za- 
držanje manjšega števila de- 
lavcev v rudniku živega sreb- 
ra bo tudi predvidoma zmanj- 
šalo dohodke občinskega pro- 
računa in samoupravnih in- 
teresnih skupnosti s področ- 
ja družbenih služb. Zato Je 
treba z družbeno solidarnost- 
no akcijo omogočiti normal- 
no funkcioniranje teh služb. 

Za izvršitev teh nalog bo 
Izvršni svet pokrenil ekonom, 
sko in solidarnostno akcijo or. 
ganizacij združenega de- 
la, samoupravnih interesnih 
skupnosti družbenih dejavno- 
sti, bank, družbenopolitičnih 
skupnosti in drugih samo. 
upravnih nosilcev družbenega 
razvoja. 

Utrditi in razširiti oblike pridobivanja 

posebnih sredstev za realizacijo 

konkretnih programov 

Na vprašanje Staneta Ma- 
rolta, delegata iz občine Dom- 
žale je odgovoril Boris Mi- 
koš, član Izvršnega sveta in 
republiški sekretar za urbani- 
zem. 

»Prvo vprašanja delegata iz 
občine Domžale se nanaša 
na sistem financiranja gra- 
ditve šol, vrtcev in komunal- 
nih objektov. Tovariši iz 
Domžal so poskušali vpelja- 
ti v svoji občini poseben 
prispevek, ki naj bi ga pla- 
čevali vsi kupci oziroma gra- 
ditelji stanovanj v tej obči 
ni in s kateiimi bi financi- 
rali ne le komunalne objek- 
te v teh naseljih, ampak bi 
hkrati predstavljali tudi vir 

za financiranje šol in vrtcev. 
Za financiranje teh objektov 
imajo zdaj samo samopri- 
spevek. V zvezi s tem po- 
stavlja v imenu skupine de- 
legatov delegat Marolt vpra- 
šanje, ki se glasi: 

»Ker veljavna zakonodaja 
ne ureja financiranja srem- 
ljajočih objektov in ker pro- 
blematike financiranja šol in 
vrtcev ne smemo reševati 
na način,, kot smo namera- 
vali, sprašujemo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije in 
pristojne organe, ali bodo 
kaj ukrenili, da bo ta pro- 
blem sistemsko rešen«. 

Odgovor: 
Financiranje osnovnih ele- 

mentov človekove eksistence, 
to je financiranje odpiranja 
delovnih mest in gradnja 
stanovanj, sta sistemsko ure- 
jena. Na področju razširje- 
nega stanovanja, to je na 
področju širšega pojmovanja 
osebne eksistence, pa seveda 
rešujemo ta vprašanja v 
skladu z ekonomsko močjo, 
ki jo ima družba v določe- 
nih etapah razvoja. To je 
bil eden izmed temeljnih raz 
logov, da' smo se dolgo ča 
sa tudi med pripravo sred 
njeročnega programa stano 
vanjske graditve v SR Slo- 
veniji razhajali glede tega, 
kak obseg naj zavzame v 
teh 5 letih stanovanjska gra- 
ditev. Izvršni svet je vztra- 
jal pri tem, da obseg ne 
sme preseči 65.000 stanovanj 
in nismo sprejeli pobude, da 
bi gradili v Sloveniji 75.000 
stanovanj. Za tak zmanjšan 
plan stanovanjske graditve, 
ki je pa seveda večji od 
plana iz prejšnjega obdobja, 
smo se zavzemali prvenstve- 
no zaradi tega, ker smo v 
zadnjih 15 letih vse bolj gra- 
dili pravzaprav le spalna na- 
selja, kolektivne spalnice, si- 
lose za ljudi, brez spremlja 
jočih objektov, za katere v 
tem obdobju z delitvijo na- 
rodnega dohodka enostavno 
nismo mogli zagotoviti dovolj 
sredstev. V temeljih republi 
škega plana smo zapisali, da 
naj se izloča za stanovanj- 
sko izgradnjo 6 odstotkov 
ne glede na to, da vedno 
več občin izloča 7 odstotkov, 
8 odstotkov, pa tudi 9 od 
stokov. Mislim, da to ni ra- 
cionalno. Ne samo, da ni 
racionalno. ker tega ne 
zmore gospodarstvo, ni ra- 
cionalno zaradi tega, ker s 
tem jemljemo možnosti, da 
se po samoupravni poti z 
združenim delom dogovarja- 
mo, kaj lahko združeno de- 
lo še izloč' za potrebe šol- 
stva, zdravstva, vzgoje in izo- 
braževanja nasploh. 

Veste, da bomo verjetno 
uspeli uvrstiti še v februar- 
ju na dnevni red skupščine 
nov republiški zakon o ure- 
janju in oddajanju stavbnih 
zemljišč, s katerim povsem 
na novo in razširjeno ureja 
mo sistemsko financiranje 
komunalnega opremljanja 
stavbnih zemljišč, tako v 
stanovanjskih soseskah ko* 
izven njih. 

Ko smo obravnavali osnu- 
tek zakona v skupščini, smo 
se posebej zavzeli, da se z 

zakonom opredeli, da dolo- 
čenih komunalnih nalog ni 
mogoče vračunavati v ceno 
vrtca, šol, varstvene ustano- 
ve in stanovanja v novi sta- 
novanjski soseski, ampak, 
da je treba financiranje pre- 
nesti na druge vire, ki jih 
opredeljuje ta zakon. S spre- 
jemom tega zakona bo od- 
padel problem financiranja 
komunalnih objektov. 

Se naprej pa seveda v smi- 
slu delegatskega vprašanja 
ostaja odprto financiranje šol 
in vrtcev. Kot veste, je fi- 
nanciranje šol in vrtcev se- 
daj urejeno iz dveh virov, in 
sicer na osnovi samoprispev- 
ka, ki ga lahko vpeljemo na 
podlagi uspešnega referendu- 
ma in prej objavljenega pro- 
grama, za katerega se zavze- 
mamo na eni strani in na 
drugi strani na osnovi samo- 
upravnega združevanja sred- 
stev temeljnih organizacij 
združenega dela za realizaci- 
jo konkretnega programa. 

Za to sfero v tem trenut- 
ku ni predvidena nobena dru- 
gačna oblika financiranja. Ne 
predvidevamo, da bi v bodo- 
če financirali izgradnjo cest, 
vrtcev, šol, zdravstvenih usta- 
nov, kulturnih in drugih po- 
dobnih objektov v breme ce- 
ne objekta. Poznate vsebino 
sakona o združenem delu, 
kjer se v celoti naslanjamo 
na dohodek temeljne organi- 
zacije združenega dela in po 
samoupravni poti določamo 
sredstva iz tega dohodka za 
skupne potrebe. Tako ni mo- 
goče pričakovati, da bi ob 
zakonu o združenem delu v 
skupščini -sprejeli nek zakon, 
kjer bi v bistvu na silo je- 
mali temeljnim organizacijam 
združenega deld denar za raz- 
reševanje problematike raz- 
širjenega stanovanja. Sredst- 
va za stanovanjsko graditev 
združujemo na podlagi sa- 
moupravnih sporazumov. Pri 
financiranju šol in vrtcev pa 
menimo, da bomo tudi v bo- 
doče ostali pri sedanjih ob- 
likah. 

Drugo pa je vprašanje, ali 
je angažiranje občanov, se 
pravi njihovih zasebnih sred- 
stev, v trenutku, ko postane- 
jo občani neke določene so- 
seske, zadostno, in ali v na- 
slednjem obdobju res ni mo- 
joče še v večji meri razvija- 
li ideje samoprispevka. Mi- 
slimo, da je potrebno utrdi- 
ti in širiti te oblike angaži- 
ranja zasebnih sredstev za 
realizacijo konkretnih progra- 



mov, ki seveda tudi, ko so 
realizirani, služijo konkretni 
sredini, če bomo uspeli ust- 
variti uspešnejšo rast proiz- 
vodnje in gospodarsko rast 

nasploh, si bomo predvsem 
s tem odprli tudi širše mož- 
nosti za to, da se samoup- 
ravno dogovarjamo za več 
sredstev za te potrebe«. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 19. 1. 1977 

Problematika rudnika živega srebra 
Idrija 

Sonja Cvetanovič, delegat 
skupine delegatov za gospo- 
darsko območje 7 okoliša — 
Idrija je postavila enako de- 
legatsko vprašanje o proble- 
matiki rudnika živega srebra 
Idrija, kot je bilo zastavlje. 
no v Zboru obžin in na ka- 

tero je bilo odgovorjeno 
19. 1. 1977. Dobila je enak 
odgovor; tudi v tem zboru 
ga je posredoval republiški 
sekretar za industrijo Ivo 
Klemenčič, in ga objavljamo 
na strani 11. 

V kakšnem obsegu se bodo spremenili 

občinski predpisi o davku od prometa 

proizvodov in storitev? 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje 10. oko- 
liša — Radovljica, je tudi na 
Zboru združenega dela posta- 
vila enako vprašanje kot 
29. 12. 1976 na Zboru občin 
Darinka Jenšterle — skupi- 
na delegatov za gospodarsko 
področje 10. okoliša iz Ra- 
dovolj ice. 

100 prosvetnih delavcev Pomurja 

želi pojasnilo 

Tov. Katica Kranj c iz Len- 
dave, delegatska skupine 
delegatov za prosvetno-kul- 
turno področje 5. okoliša 
skupščine SR Slovenije je 
postavila naslednje delegat- 
sko vprašanje: 

»100 prosvetnih delavcev 
Pomurja, ki so leta 1962 mo- 
rali na delovno prakso za 
eno leto zaradi pomanjkanja 
kadrov in izredno študirati 
peti letnik učiteljišča želijo 
utemeljitev glede delovne 
dobe, zakaj se to leto šol 
skega dela ne šteje v delov 
no dobo. 

To vprašanje je prišlo za 
radi tega, ker je mariborsko 
učiteljišče za svoje praktikan 
te priznalo delovno dobo.« 

Na vprašanje je odgovoril' 
Anka Tominšek, republiški 
podsekretarka v republiškem 
sekretariatu za delo: 

Po 127. členu temeljnega 
zakona o pokojninskem za- 

dogovorjena plača oziroma 
osebni dohodek in drugo. 

Če bo ugotovljeno, da je 
v danem primeru bilo po- 
dano delovno razmerje, m 
ovire, da bi se omenjeni čas 
štel v pokojninsko dobo. 
štelo se bo s polnim traja- 
njem, če je trajala učna ob- 
veznost vsaj 22 ur na teden 
in s polovičnim trajanjem 
pri vsaj 11 urni učni obvez- 
nosti. 

Ni pa možno šteti v po- 
kojninsko dobo obdobja 
praktičnega dela, ki sodi v 
okvir rednega študija kot 
obvezna praksa. 

Dokazovanje pokojninske 
dobe s pričami ni več mož- 
no, možno je le z listinskimi 

dokazili. O dejstvih, potreb- 
nih za dokaz o morebitnem 
obstoju delovnega razmerja 
pa v omenjenih primerih 
nedvomno še obstajajo listin- 
ski dokazi ali na učiteljišču, 
šolah kjer so prizadeti de- 
lali, ali pri prizadetih delav- 
cih. 

Posamezna obdobja dela 
ali drugih razmerij v pokoj- 
ninsko dobo ugotavljajo in 
priznavajo v skladu z veljav- 
nimi predpisi le pristojni or- 
gani skupnosti pokojninske- 
ga in invalidskega zavarova- 
nja. Učiteljišče za to ni pri- 
stojno, izda lahko le potrdi- 
lo o dejstvih, na podlagi 
katerih pristojni organi pre- 
sojajo utemeljenost zahtevka. 

Kako rešiti problem drobljenja 

kmetijskih zemljišč in parcel? 

Milica Ozbič, članica Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR 
Slovenije in republiška se- 
kretarka za finance je po- 
sredovala enak odgovor, kot 
smo ga objavili v 1. številki 
»Poročevalca« letos, na stra- 
ni 6. 

varovanju, ki se še uporab- 
lja, se šteje v zavarovalno 
dobo čas, ki ga je prebil 
zavarovanec v delovnem raz- 
merju, če je delal najmanj 
polovico predpisanega polne: 
ga delovnega časa. Pri tem 
zakon ne postavlja pogoja, 
da so bili plačani prispevki 
za pokojninsko zavarovanje 

Na podlagi ugotovitve, ali 
so bili prosvetni delavci iz 
Prekmurja v času, ko so 
bili na, praksi in morali zato 
izredno študirati peti letnik 
učiteljišča, v delovnem raz- 
merju ali ne, je treba pre- 
sojati štetje omenjenega ob- 
dobja v pokojninsko dobo. 
Treba bo presoditi, ali so 
bili podani vsi ali pa vsaj 
;lavni elementi, ki so zna 
:ilni za obstoj delovnega raz- 
merja določene oblike skle 
nitve delavnega razmerja 
(pogodba, dogovor, dekret), 
podreditev delovni disciplini, 

Karel Franko, delegat sku- 
pine delegatov za kmetijsko 
dejavnost 5. okoliš — Mur- 
ska Sobota je takole zasta- 
vil svoje vprašanje: 

Na podlagi zakona o kme- 
tijskih zemljišcin in zakona 
o dedovanju kmetijskih zem- 
ljišč in gozdarstev smo v 
občini Murska Sobota zašči- 
tili 2500 kmetij. Vendar s 
tem problem drobljenja kme 
tijskih zemljišč v parcel ni 
rešen. Ostaja še vedno mož- 
nost drobljenja posameznih 
parcel v prometu med živimi 
in obdelovanju parcel tistih 
kmetij, ki nimajo statusa 
zaščitnih. 

Vprašanje: 

So morda v pripravi za- 
konska določila, ki bi one- 
mogočila drobljenje že itak 
premajhnih parcel? 

V kolikor niso, jih je po 
mnenju izvršnega odbora 
zemljiške skupnosti v Mur- 
ski Soboti treba pripraviti 
in jih sprejeti kot dopolnilo 
k zakonu o kmetijskih zem- 
Ijiščih in zakona o dedova- 
nju kmetijskih zemljišč. 

Na vprašanje je odgovoril 
Ivo Marenk, repuoliški pod 
sekretar za kmetijstvo, go- 
zdarstvo in prehrano. 

Drobljenje parcel oziroma 
cmetijskih zemljišč, ki ga 
lavaja delegatsko vprašanje 

je prisotno predvsem na ti 
stih območjih SR Slovenije 
kjer je proces deagrarizaci 
je najhujši in ni omejeno 
samo na kmetije, ki so za- 

ščitene na podlagi 3. člena 
zakona o dedovanju kmetij, 
skih zemljišč in kmetij. (Ur. 
1. SRS št: 26/73), ampak je 
kompleksnejše in se nanaša 
na promet s kmetijskimi 
zemljišči nasploh. 

V skladu s programom de- 
la Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije je republi- 
ški sekretariat za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano dol- 
žan predložiti Izvršnemu 
svetu analizo o izvajanju za- 
kona o kmetijskih zemljiščih, 
ki je v pripravi. Posebna 
konH«ija pri republiškem se- 
kreeaiiatu za kmetijstvo, go- 
zdarstvo in prehrano, ki pri- 
javlja analizo o izvajanju 
zakona o kmetijskih zemlji- 
ščih, je na podlagi izvede- 
ne ankete v letu 1976, v ka- 
tero so bile vkijučene skup- 
ščine občin in kmetijske 
zemljiške skupnosti, ugotovi- 
la, aa so pri izvajanju za- 
kona o kmetijskih zemlji- 
ščih pojavljajo pri nekaterih 
določilih pomanjkljivosti, ki 
bodo zahtevale vrsto dopol- 
nitev citiranega, zakona. 

V tem smislu bo v naj- 
krajšem času Izvršnemu sve- 
j predložena analiza o iz- 

vajanju zakona o kmetijskih 
zemljiščih in predlog za iz- 
dajo sprememb in dopolni- 
tev zakona o kmetijskih zem- 
jiščih, kjer bo problematika 

.z vsebine delegatskega vpra- 
šanja primerno obdelana. Po- 
'eg tega bo zakon o kmetij- 
skih. zemljiščih usklajen z 
določili zakon"? -r združenem 
delu. 
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■III I lili ■■"■■"■■III 

Tistim, ki poslujejo z Izgubo, ne bodo vrnjeni 

prispevki iz osebnega dohodka 

# S predlaganimi spremembami Zakona je določeno, da se prispevkov iz osebnega 
dohodka ne vrne, če temeljna organizacija posluje z izgubo, še naprej pa se bodo 
vračali prispevki in davki iz dohodka temeljne organizacije 

® Predlog je, naj bi ta zakonski predpis sprejeli po hitrem postopku, da bi ga lahko 
uporabljali pri zaključnih računih za leto 1976 

Temeljnim organizacijam 
združenega dela, ki poslujejo 
z izgubo, ne bodo več vra- 
čali davkov in prispevkov iz 
osebnega dohodka delavcev, 
vtem ko bodo prispevke in 
davke iz dohodka temeljne 
organizacije še nadalje vra- 
čali, če temeljna organizacija 
posluje z izgubo. 

To je poglavitna spremem- 
ba, ki jo vsebuje Predlog za- 
kona o spremembah Zakona 
o ugotavljanju in obračuna- 

Veljavni Zakon določa, da 
je temeljna organizacija zdru- 
ženega dela, ki je poslovala 
z' izgubo oziroma ki ni ust- 
varila dohodka v višini mi- 
nimalnih osebnih dohodkov, 
oproščena plačila davkov in 
prispevkov ter da se ji pla- 
čane davke in prispevek iz 
dohodka ter davke in pri- 
spevke iz osebnih dohodkov 
delavcev vrne. C6 je imela 
temeljna organizacija izgubo 

vanju celotnega prihodka in 
dohodka v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela (AS 
461), ki ga je zvezni izvršni 
svet poslal Skupščini SFRJ 
v obravnavo in predlagal, naj 
se Zakon sprejme po hitrem 
postopku, da bi ga lahko upo- 
rabili pri zaključnih računih 
za 1. 1976. Sprejetje tega pred- 
pisa, ki je v pristojnosti Zvez- 
nega zbora, je pričakovati na 
seji zbora 1. februarja 1977. 

zaradi neustvarjenega dohod- 
ka, se ji povrne sorazmeren 
del davkov in prispevkov iz 
dohodka in sorazmeren del 
davkov in prispevkov iz oseb- 
nega dohodka. 

Uporaba teh določb pri za- 
ključnih računih temeljnih or 
ganizacij združenega dela s 
področja gospodarstva v 1. 
1974 in 1975 je pokazala, da 
je delež davkov in prispev- 
kov pri kritju izgub nepo- 

memben, saj je bilo v 1.1974 
pokritih iz teh virov 8,25 od- 
stotka izgub, 1. 1975 pa 8,64 
odstotka. 

Po periodičnih obračunih 
temelj mn organizacij združe 
nega dela je bilo lani ugo- 
tovljeno nad 28 milijard di- 
narjev izgube. Ocenjuje se 
da bo po zaključnih računih 
za 1. 1976 ta izguba znašala 
okrog 21 milijard dinarjev, 
pod pogojem da delež dav 
kov in prispevkov pri krit- 
ju te izgube znaša nekaj več 
kot 1. 1975 oziroma 12 odstot- 
kov. 

V nekaterih temeljnih orga- 
nizacijah je vračilo davkov 
in prispevkov v znatni meri 
pripomoglo k sanaciji orga- 

Omenjene določbe doslej ve- 
ljavnega Zakona niso povsem 
v skladu z Ustavo SFRJ in 
z rešitvami, ki jih vsebuje 
Zakon o združenem delu. Ne 
skladje se kaže predvsem gle 
de vračila davkov in prispev 
kov iz osebnega dohodka de 
lavcev. 

V Ustavi SFRJ je osebni 
dohodek opredeljen kot del 
dohodka temeljne organizaci- 
je, ki gre delavcu za zado- 
voljevanje njegovih potreb in 

nizacije. Toda v samouprav- 
nih interesnih skupnostih na 
območjih, ki na njih poslu- 
je z izgubo več temeljnih or- 
ganizacij, povzroča vračilo 
davkov in prispevkov precejš- 
nje finančne težave. Te teža 
ve so še toliko občutnejše, 
ker samoupravne interesne 
skupnosti niso razvile siste 
ma združevanja sredstev re- 
zerv in drugih prostih sred- 
stev, s katerimi bi prebrodi- 
le te težave. Spričo takšnega 
stanja je bilo skoraj iz vseh 
republik in pokrajin slišati 
številne zahteve samouprav- 
nih interesnih skupnosti, da 
se spremeni veljavni Zakon 
in na ta način reši problem 
samoupravnih interesnih 
skupnosti. 

za zadovoljevanje splošnih 
družbenih in skupnih potreb. 
Predpostavka te ustavne do- 
ločbe je, da se osebni doho- 
dek oblikuje tako, da se ust- 
rezen del čistega dohodka te- 
meljne organizacije neposred- 
no razdeli posameznim delav- 
sem, ne pa. da ga izračuna- 
vajo kot izvedeno kategorijo 
tako, da se tako imenovane- 
mu neto osebnemu dohodku 
dodajajo razne davke in pri- 
spevke. 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA 
O UGOTAVLJANJU IN OBRAČUNAVANJU CE- 
LOTNEGA PRIHODKA IN DOHODKA V TE- 
MELJNIH ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DE- 
LA—AS 461 

DELEŽ DAVKOV IN PRISPEVKOV PRI KRITJU IZGUB 

VRAČILO DAVKOV IN PRISPEVKOV 
IZ OSEBNEGA DOHODKA DELAVCEV 
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Glede na to je očitno, da 
ni mogoče še naprej ostati 
na stališču, da se davke in 
prispevke (oziroma združena 
sredstva iz osebnih dohodkov 
delavcev) vrne temeljni orga- 
nizaciji združenega dela, če 
ni ustvarila zadosti dohodka, 

S predlaganimi sprememba- 
mi Zakona je določeno, da 
se prispevkov iz osebnih do- 
hodkov ne vrača, če temelj- 

da bi poravnala izplačane 
akontacije osebnih dohodkov 
Temeijna organizacija je za- 
vezana, da s tem, ko usklaju 
je izplačila osebnih dohodkov 
z ustvarjenim dohodkom v 
teku leta, prepreči, da bi pri- 
šlo do takšne situacije. 

na organizacija posluje z iz- 
gubo. Poleg tega se posamez- 
ne določbe usklajuje z Usta- 
vo SFRJ, da bd preprečili 

možne motnje v gospodarst- 
vu ter v vseh družbenih de- 
javnostih. Hkrati so odprav- 
ljene tiste določbe Zakona, 
ki so nehale učinkovati s 
tem, ko je prenehal obstaja 
ti institut popravka finanč- 
nega rezultata, ker se izgu 
ba iz tega naslova ne more 
več pojaviti. 

S predlogom 
S predlogom zakona je do 

ločeno, da prispevkov iz do 
hodka za zdravstveno, pokoj 
ninsko in invalidsko zavaro- 
vanje, za zaposlovanje, za iz- 

obraževanje in za otroško 
varstvo ni mogoče vrniti. 

Ob koncu je predvideno, da 
bo z uveljavitvijp tega zako- 
na prenehal veljati Zakon o 
določanju vrednosti zalog in 
popravka finančnega rezulta- 
ta za del neplačanih terjatev 
nad določenim časom, ker 
bodo prenehale veljati še pre- 
ostale veljavne določbe tega 
Zakona. Popravka vrednosti 
zalog ne bo narejen na po- 
dlagi njihove starosti, ker se 
v skladu z veljavnimi pred- 
pisi usklajuje njihovo vred- 
nost s prodajnimi cenami. 

ODPRAVLJANJE MOTENJ V GOSPODARSTVU 
IN DRUŽBENIH DEJAVNOSTIH 

Avtor - nedotakljivi lastnik svojega dela 

® Varstva avtorskih pravic so po Osnutku tega zakona deležna avtorska dela jugo- 
slovanskih državljanov, objavljena v državi in v tujini, in dela tujih državljanov, 
ki so bila prvič objavljena v Jugoslaviji 

# Delavec, ki v okviru svojih rednih delovnih dolžnosti ustvari avtorsko delo je av- 
tor, vendar organizacija v kateri dela, lahko izkorišča takšno delo brez avtorjevega 
dovoljenja in brez plačila nadomestila 

• Avtor ima izključno pravico svoje delo objaviti, reproducirati, predelati, prevesti 
ali izkoriščanje svoje pravice prenesti na drugega 

9 Premoženjska pravica avtorja traja za njegovega življenja in 50 let po njegovi smrti, 
razen pri fotografskih in kinematografskih delih 

Veljavni Zakon o avtorski 
pravici ureja odnose, ki na- 
stanejo na področju intelek- 
tualne ustvarjalnosti, določa 
posebna upravičenja ustvar- 
jalcev književnih, znanstvenih 
in umetniških del (avtorska 
pravica) glede njihovih du 
hovnih del (avtorska dela) 
ter odnose, ki nastanejo z iz- 
koriščanjem teh del, t. j. ce- 
lotne avtorsko-pravne odnose. 

Glede na potrebo, da se ta 
Zakon precej spremeni, tako 

zavoljo njegove uskladitve z 
Ustavo SFRJ kot zavoljo te 
ga, da se vanj vnese neka- 
tere nove sodobne rešitve, je 
Zvezni izvršni svet pripravil 
novo integralno besedilo 
Predloga za izdajo zakona o 
avtorski pravici, z Osnutkom 
zakona (AS 335) ter ga do- 
stavil Skupščini SFRJ v ob 
ravnavo in sprejetje. Zakon 
bo na dnevnem redu ene pri- 
hodnjih sej Zveznega zbora. 

AVTORSKO DELO iN VARSTVO 

Po Osnutku zakona so de- 
ležna varstva avtorska dela 
jugoslovanskih državljanov v 
državi in v tujini, ter dela 
tujih državljanov, ki so bila 
prvič objavljena v Jugoslavi 
ji, so deležna tega varstva v 
okviru obveznosti, ki jih je 
Jugoslavija sprejela po med 
narodnih pogodbah ali na 
podlagi recipročnosti. 

Po Osnutku zakona je av- 
tor dela tisti, ki je delo ust- 
varil, kar pomeni, da je avtor 
oseba, ki je navedena na de- 
lu, dokler se ne dokaže na 
sprotno. Osnutek razločuje 
med avtorjem-ustvarjalcem in 
imetnikom avtorske pravice, 
ker avtor dela ni nujno tu- 
di umetnik avtorske pravice. 
Premoženj sko-pravna upravi- 

čenja iz svojega avtorskega 
dela lahko prenese na dru- 
go osebo. Ce gre za anonim- 
na ali psevdonimna dela, t. j. 
dela, na katerih ni naveden 
avtor, avtorsko pravico uve 
ljavlja založnik, naveden v 
delu (domnevani avtor). 

Duhovne stvaritve s področ- 
ja književnosti, znanosti, 
umetnosti in drugih podro- 
čij duhovne ustvarjalnosti, ne 
glede na vrsto, način in ob- 
liko izražanja, so avtorska 
dela. Sem spadajo tudi zbir- 
ke avtorskih del, ljudskih, 
književnih in umetniških stva- 
ritev, dokumentov, sodnih od- 
ločb in drugega podobnega 
gradiva. 

Torej so varstva deležne 
vse vrste intelektualne ust- 

varjalnosti, tudi tiste, ki se 
bodo naknadno pojavile. Za 
to, da bi bilo delo avtorsko, 
ni potrebne, da ima poseb- 
no književno, znanstveno in 
umetniško kvaliteto ali dolo- 
čeno obliko ali velikost. 

Pri avtorskem delu, ki ga 
je ustvarilo več sodelavcev 
(n. pr. kinematografsko de- 
lo), so avtorji takšnega dela 
samo intelektualni ustvarjal- 
ci (pri kinematografskem de- 
lu sta to pisec scenarija in 
režiser, pri rissnem filmu pa 
tudi glavni risar). Drugi so- 
delavci, katerih doprinosi so 
pretežno tehnične narave, ni- 
so avtorji celotnega dela, ima- 
jo pa avtorske pravice na 
svojih doprinosih v takšnem 
delu. 

AVTORSKO DELO, USTVARJENO V DELOVNEM 
RAZMERJU 

Glede na specifičnost od- 
nosov pri delu in glede na 
interese naše socialistične 
družbe je v Osnutek zakona 
sprejeto načelo, po katerem 
je delavec v delovnem raz- 
merju (v organizacijah zdru- 

ženega dela, v drugih orga- 
nizacijah ali skupnostih ali 
organih družbenopolitičnih 
skupnosti), ki ustvari avtor- 
sko delo kot rezultat zdru- 
ževanja dela in sredstev, av- 
tor tistega dela. Toda orga- 
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nizacija, skupnost ali organ 
ima pravico, da v okviru svo 
je dejavnosti izkorišča takš- 
no delo brez avtorjevega do 
.voljenja m brez plačila nado 
mestila. Druge avtorske pra 
vice na tem delu obdrži de 
lavec. 

Ce organizacija, skupnost 
oziroma organ ne objavi de 
la, k: je ustvarjeno v delov- 
nem razmerju, v roku, ki je 
predviden v samoupravnem 
splošnem aktu oziroma v pe 
tih letih, pravica objave tak- 
šnega dela pripade avtorju. 

Če delavec ustvari delo, ki 
ima izjemen pomen in vred- 
nost ali delo, ki presega ok 
vire redne dejavnosti organi- 
zacije al: skupnosti, lahko 
le-te takšno delo izkoriščajo 

za uresničevanje svojih na- 
log tudi brez avtorizacije, 
vendar ob plačilu nadomesti- 
la avtorju. Takšna rešitev je 
predvidena, da bi posamez- 
nike spodbujali k intelektual- 
ni ustvarjalnosti. 

Vendar pa niso avtorska 
dela vsa intelektualna dela, 
ki so ustvarjena v delovnem 
razmerju. Iz avtorsko-pravne- 
ga varstva so izvzete vse 
stvaritve, opravljene v okvi- 
ru redne službe, kakršne so 
redna strokovna poročila, re- 
ferati, elaborati in podobno, 
ker so v takšnih primerih 
važnejši splošni interesi kot 
pa individualni. Šele po do- 
govorjenem zakonskem roku 
pridobi avtor premoženjsko- 
pravna upravičenja avtorske 
pravice. 

PRAVNA NARAVA AVTORSKE PRAVICE 
Osnutek zakona Izrecno ure- 

ja vprašanje pravne narave 
avtorske pravice. Le-ta vse- 
buje premoženjsko-pravna 
upravičenja (avcorske premo 
ženjske pravice) in osebna 
pravna upravičenja (avtorske 
moralne prs cice). To sta dve 
komponenti avtorske pravice, 
ki služita za varstvo osebnih, 
materialnih in premoženjskih 
interesov avtorstva. 

Premoženjska pravna upra 
vičenja varujejo avtorske pre. 
moženjske materialne in- 
terese, pa tudi moralne. Av- 
torju je dana izključna pra- 
vica, da svoje delo objavi, 
reproducira predela ali pa 
da izkorišča kateri koli 
drugi način, kakor tudi, da 
dovoli drui;-iiiu izkoriščati 
njegovo delo, razen če je po 
zakonu mogoče delo uporab- 
ljati tudi brez poprejšnjega 
avtorjevega dovoljenja. 

Avtor ima tudi pravico, da 
dovoli prevod svojega dela. 
Vendar sta poleg tega sploš- 
nega režima, s katerim je 
avtorju priznana izključna 
pravica, da prevede ali dovo- 
li prevod, v besedilu osnut 
ka še dva druga režima pre- 
vajanja. Gre za poseben re- 
žim, ki ga upoštevajo drža 
ve članice Bernske konvenci 
je o varstvu književnih in 
umetniških del, ki dopušča, 
da se delo po desetih letih 
od objave lahko prevede brez 
avtorjevega dovoljenja. 

Drugi je režim zakonske li- 
cence, zasnovan na 5. členu 
Svetovne konvencije o avtor- 
ski pravici. Po le-tem se lah 
ko delo, pod določenimi po 
goji in garancijami, prevede 
brez dovoljenja avtorja po 
sedmih letih od prve objave 
(ta režim velja le za dela, 
katerih avtor je državljan ka- 

tere od držav članic Svetov- 
ne konvencije, če ta država 
ni hkrati tudi članica Bern- 
ske konvencije). 

Osebna pravna upravičenja 
avtorja (avtorske moralne 
pravice) so druga komponen 
ta avtorske pravice. Gre za 
pravico avtorja, da je pri- 

znan in naveden kot ustvar- 
jalec dela, za pravico, da se 
upre vsaki skazitvi, okrnitvi 
ali drugačni spremembi svo- 
jega dela, ter da se upre 
vsaki takšni uporabi svoje- 
ga dela, ki bi prizadela nje- 
govo čast in ugled. 

PRENAŠANJE AVTORSKE PRAVICE 
Avtor lahko prenese pravi- 

co izkoriščanja svojega dela 
na drugega, in sicer samo s 
pismeno pogodbo. Pravza 
prav prenese samo premo- 
ženjsko-pravna upravičenja, 
vtem ko osebne pravice (mo- 
ralne) obdrži avtor. Slednje 
so po svoji naravi neprenos- 
ljive, vendar pri zakonskem 
dedovanju pride do prenosa 

teh pravic na dediče oziroma 
na avtorske organizacije in 
akademije znanosti in umet- 
nosti. 

Z Osnutkom je predvideno 
samo določeno število načel, 
v katerih okviru morajo bi- 
ti avtorsko-pravne pogodbe, 
določitev druge vsebine po- 
godb pa je prepuščena svo- 
bodnemu sporazumu strank. 

UVELJAVLJANJE, TRAJANJE IN VARSTVO 
AVTORSKE PRAVICE 

Glede uveljavljanja in tra 
]anja avtorske pravice so 
sprejete določbe sedanjega 
Zakona. 

Avtorske premoženjske pra 
vice trajajo dokler živi av 
tor in 50 let po njegovi smr- 
ti. Vendar vsaka avtorska 
pravica ne traja do konca 
avtorjevega življenja. Pri do 
ločenih delih so roki krajši 
Tako traja avtorska pravica 
na fotografska in kinemato 
grafska dela, če imajo po 
men dela uporabne umetno 
sti, 25 iet. 

Avtor uveljavlja svojo av 
torsko pravico sam ali po 
pooblaščencu, ki v imenu in 
na račun avtorja uveljavlja 
avtorsko pravico v mejah da 
nega pooblastila. Predvideno 
je, da lahko na podlagi av- 
torjevega pooblastila uveljav- 
ljajo avtorske pravice tudi 

avtorske organizacije (zveze, 
združenja) ter vse organiza- 
cije združenega dela in dru- 
ge organizacije, ki so regi- 
strirane za varstvo avtorskih 
pravic. 

V primeru kršitve (premo- 
žen j sko-pravne ali moralno- 
pravne) gre avtorski pravici 
pravno varstvo. Avtor, kate- 
rega avtorska pravica je krše 
na, lahko zahteva varstvo svo 
je pravice in nadomestilo 
škode, ki je bila povzročena 
s kršitvijo. 

V Osnutku zakona so spre 
menjene določbe o denarnih 
kaznih, ki v veljavnih pred- 
pisih ne ustrezajo. Zneski de- 
narnin kazni za kazniva de- 
janja, gospodarske prestopke 
in prekrške so usklajeni s 
kaznimi, ki so predvidene v 
temeljnih predpisih o teh de- 
janjih. 

Povečanje varnosti v železniškem prometu 

# Za varnost v železniškem prometu bodo odgovorne temeljne organizacije združe- 
nega dela, železniške in sestavljene železniške transportne organizacije ter Skup- 
nost Jugoslovanskih železnic 

# Natančneje je urejena osebna odgovornost delavca zavoljo nespoštovanja predpi- 
sov pri opravljanju železniškega prometa in obveznost preverjanja njegovih zdrav- 
stvenih in strokovnih sposobnosti, ki so nujne za varnost prometa 

# Popolneje so opredeljeni tehnični pogoji (obstoj določenih priprav, naprav, apara- 
tov in pribora) ter parametri, ki jim morajo ustrezati železniške proge in vozila 

Med dosedanjim izvaja- se je izkazalo, da je treba imajo bistven pomen in vpliv Da bi to varnost povečali, 
njem Zakona o temeljih var- nekatere določbe dopolnit) na varnost železniškega pro je Zvezni izvršni svet pripra- 
nosti v železniškem prometu ali spremeniti, zlasti tiste, ki meta, ki sicer ni zadovoljiva, vil Predlog za izdajo zakona 



Promet in zveze 

o spremembah in dopolnit- 
vah Zakona o temeljih var 
nosti v železniškem prometu, 
z Osnutkom zakona (AS 470) 
in ga dostavil Skupščini SFRJ 
v obravnavo in sprejetje. Na 
eni naslednjih sej ga bodo 
obravnavali delegati v Zvez 
nem zboru. 

Zakon o temeljih varnosti 
v železniškem prometu ure 
ja bistvene pogoje varnosti 
tega prometa in varnost nje 
govega potekanja. S tem so 
mišljeni predvsem tehnična 
enotnost osnovnih transport- 

nih zmogljivosti, pogoji, ki 
jim mo-ijo iistrezati promet 
na sredstva in način vzdrže 
vanja ten sredstev v brez 
hibiiem stanju, dalje pogoji 
tiibnem stanju, dalje pogoji 
organizacije in opravljanje 
prometa, kontrola dela v pro 
metu, osebna odgovornost, 
strokovna in zdravstvena spo 
sobnost delavcev, ki sodelu- 
jejo v železniškem prometu 
kakor tudi vzdrževanje reda 
na železniškem področju in 
na vlakih. 

KOLEKTIVNA IN OSEBNA ODGOVORNOST 
ZA VARNOST PROMETA 

V Osnutku zakona so pre 
cej natančneje oblikovane do 
ločbe, ki imajo bistven vpliv 
na varnost železniškega pro 
meta. 

S tem v zvezi je določeno 
da so za varnost železniške 
ga prometa odgovorne te 
meljne organizacije združene 
ga dela, železniške in sestav 
ljene železniške transportne 
organizacije ter Skupnost ju 
goslovanskih železnic. 

V veljavnem Zakonu je ta 
odgovornost omejena na 
Skupnost jugoslovanskih že 
leznic, zdaj pa je razširjena 
in usklajena z Osnutkom za 
kona o združevanju železni 
ških transportnih organiza 
cij združenega dela v Skup 
nost jugoslovanskih železnic 

Kot neposredni izvajalci 
procesa transporta so po Os 

nutku zakona temeljne orga 
nizacije združenega dela, ne 
pa le železniške transportne 
organizacije, dolžne organizi 
rano in trajno skrbeti za var- 
nost in rednost železniškega 
prometa. 

Osnutek popolneje ureja tu 
dl vprašanja, ki se nanašajo 
na osebno odgovornost delav 
cev zaradi nespoštovanja 
predpisov o urejanju in op 
ravuanju železniškega prome. 
ta, ti-j zdravstveno sposob 
nost in strokovno usposoblje 
nos: delavcev na delih, ki so 
neposredno povezana z op 
ravljanjem tega prometa. 

V zvezi s tem je dan pred 
log, *iaj bi železniške trans 
portne organizacije skupno 
določale merila za ukrepanje 
saradi kršitev delovne dolž- 
nosti. 

TEHNIČNI POGOJI IN ORGANIZACIJA 
ŽELEZNIŠKEGA PROMETA 

V Osnutku zakona so na 
tančneje opredeljeni določe 
ni tehnični pogoji in para 
metri, si jim morajo ustreza 
ti železniške proge in vozila 
Izpuščsni so pogoji in para 
metri, ki se nanašajo na oz 
kotirne proge, ker izgradnj? 
takšnih prog ni predvidena 
pač pa, da bodo ukinjene. 

Popolneje so določeni po 
goji, pod katerimi je treba 
zagotoviti varno opravljanje 

železniškega prometa na kra 
jih, kje" se železniška proga 
ali proga druge železnice ali 
industrijski tir priključi na 
odprti prog; glavni progi. 
Priključek ločene kretnice 
mora biti izveden z varnost 
lim t:rom, kretnice pa izje 
moma ni treba da je trajno 
zasedena, če se njen položaj 
nadzoruje iz zasedenega pro- 
metnega mesta na progi ter 
je v odvisnosti z izhodnimi 

signa'i sosednjega prometne- 
ga mesti 

Glede na tut:ost vlaka je 
določneje predpisan način in 
stopnja zavarovanja promet 
uih mest s signalno varnost 
ninu napravam in instalaci 
jami (obvezne so na progah 
kjei je hitrost večja kot 100 
ne pa 120 Kilometrov na uro, 
kar je določeno v veljavnem 
Zakonu). 

Tudi obveznost, da se na 
progo in prevozna srestva 
vgradi naprave za avtomat 
sko zaustavljanje ali zavira 
nje hitrosti vlaka pri signa 
lih, je nadrobneje predpisa 
na. Na progah, ki so oprem 
ljene z napravami za avto 
matsko zaustavljanje vlaka 
smejo voziti samo lokomoti 
ve in motorni vlaki, ki so 
opremljeni s takšnimi napra 
vami. 

Osnutek popolneje predpi 
suje, s katerimi napravami, 

aparati in priborom morajo 
biti oprem jene lokomotive, 
motorni vlaki in vagoni za 
prevoz potnikov. Gre za na- 
prave za ogrevanje, sanitar- 
no-higienske naprave, elek- 
trično razsvetljavo. Vagoni 
morajo biti prirejeni za var- 
no prehajanje potnikov iz va- 
gona v vagon. Določeno je, 
da je obvezen obstoj objek- 
tov, instalacij in naprav, ki 
so potrebne za pripravljanje 
železniških vozil za varno in 
nemoteno udeležbo v prome- 
tu (depoji, tehnične postaje 
in drugo). 

Razširjene so določbe, ki 
se nanašajo na vozni red že- 
lezniških transportnih orga- 
nizacij. Naložene so jim ob- 
veznosti, da določen-, vozni 
red vlakov, s katerimi preva- 
žajo potnike, objavijo in ga 
upoštevajo, ter da redno in 
urejeno vzdržujejo promet 
teh vlakov, dokler velja voz- 
ni red. 

ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST IN STROKOVNA 
USPOSOBLJENOST DELAVCEV 

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DO- 
POLNITVAH ZAKONA O TEMELJIH VARNOSTI 
V ŽELEZNIŠKEM PROMETU — AS 470 

Obveznost preverjanja 
zdravstvene sposobnosti, stro 
kovne usposobljenosti in ob 
veznost strokovnega poučeva 
nja delavcev, ki so neposred 
no udeleženi pri opravljanju 
železniškega prometa bo zdaj 
še določneje in natančneje 
urejena. 

V Osnutku je predlagano 
naj bi železniške transportne 
organizacije sporazumno in v 
soglasju z zveznim upravnim 
organom, ki je pristojen za 
zdravstvene zadeve, predpisa- 
le posebne zdravstvene pogo 
je za delavce, ki so nepo 
sredno udeleženi pri oprav 
ljanju železniškega prometa, 
kot tudi način določanja in 
preverjanja teh pogojev. 

ECar zadeva način in posto- 
pek preverjanja sposobnosti 
za delo aoiočeml-. delavcev. 
Oodo železniške transportne 
organizacije sporazumno do 
ločale, na katerih postajah in 
depojih se opravlja to pre- 
verjanje, v kakšnem obsegu, 
;-:ako pogosto in na kakšen 
način ter kateri delavci so 
zavezani tem preizkušnjam. 

O imenovanju in razširit- 
vi vodilnih delavcev in dru 
gih delavcev, ki so odgovor 
ni za varnost in urejenost 
železniškega prometa, bo od- 
ločal pristojni organ temelj 
ne organizacije ob poprej š 
njem soglasju samoupravne 
ga organa železniške trans 
portne organizacije. 

Tudi pravice in odgovorno- 
sti teh oseb so v Osnutku 
določneje urejene. Delavca, ki 
je neposredno udeležen pri 
opravljanju železniškega pro- 
meta, lahko med delom pod- 
vržejo preizkušnji z ustrez- 
nimi sredstvi in aparati, ali 
pa ga pošljejo na strokovni 
pregled zaradi kontrole alko- 
hola v organizmu. 

Vnesene so tudi nove do- 
ločbe, ki ne dovoljujejo raz- 
porejanja delavcev v nasprot- 
ju z določbami o izmenskem 
delu in ne prevzemanja na- 
log v nasprotju z zadevnimi 
določbami. 

Prav tako bo uvedena ob- 
veznost o določanju objektov, 
ki imajo poseben pomen za 
varnost. Določati jih je tre- 
ba glede na skupno določe- 
ne osnove. Predpisana mora 
biti tudi upravičenost pri op- 
ravljanju neposredne fizične 
zaščite teh objektov. 

In končno je naloženo Zvez- 
nemu komiteju za promet in 
zveze, da v sodelovanju z up- 
ravnimi organi v republikah 
in pokrajinah, ki so pristoj- 
ni za promet, ter s Skup- 
nostjo jugoslovanskih želez- 
nic spremlja in obravnava 
temeljne probleme .varnosti 
železniškega prometa in iz- 
vajanje predpisov s tega po- 
dročja ter predlaga ukrepe 
za njegovo zboljšanje. 
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MEDNARODNE POGODBE 

Polno nadomestilo škode, nastale zaradi 

onesnaženja z nafto 

• Z ratifikacijo Mednarodne konvencije o 
ustanovitvi Mednarodnega sklada bi pri- 
dobili pomembne ugodnosti za tisti del 
našega gospodarstva, ki bi ga prizadele 
škode zaradi onesnaženja obalnega mor- 
ja Jugoslavije 

# Mednarodni sklad lahko izplača nadome- 
stilo škode v maksimalnem znesku 900 
milijonov frankov 

Na dnevnem redu ene pri- 
hodnjih sej zborov Skupšči- 
ne SFRJ bo Predlog zakona 
o ratifikaciji Mednarodne 
konvencije o ustanovitvi Med 
narodnega sklada za nadome- 
stilo škode, nastale zaradi 
onesnaževanja z nafto 
(AS 462). Konvencija je bila 
sprejeta 17. decembra 1971 v 
Bruslju na mednarodni kon- 
ferenci, ki jo je sklicala Med 
narodna pomorska posveto- 
valna organizacija (IMCO). 
Jugoslavija kot pomorska 
država in zlasti jugoslovan- 
sko pomorsko gospodarstvo 
se zelo zanima za vprašanja, 
ki so urejena s to konven- 
cijo, ter jo je podpisala s 
pridržkom ratifikacije. 

Konvencija pomeni dopol- 
nitev Mednarodne konvenci- 
je o civilni odgovornosti za 
škodo, nastalo zaradi onesna- 
ževanja z nafto, katera ne 
zagotavlja polnega nadome- 
stila škode. Z novo konven- 
cijo, ki še ni uveljavljena, 
bi v bodoče zagotovili oško- 
dovancem polno nadomestilo 
škode, nastale zaradi onesna 
zevanja z nafto. Ce bi bila 
Konvencija sprejeta, biprido- 
bili pomembno ugodnost za 
tisti del našega gospodarstva, 
ki bi ga prizadele škode za- 

radi onesnaževanja obalnega 
morja Jugoslavije — poseb- 
no za turizem. 

Mednarodni sklad za nado- 
mestilo škode, nastale zaradi 
onesnaževanja z nafto, bo 
dolžan izplačati odškodnino 
vsaki osebi, ki je oškodova- 
na zaradi onesnaževanja, se- 
veda če takšna oseba ni mo 
gla dobiti celotnega in ust- 
reznega nadomestila škode na 
podlagi Konvencije o civilni 
odgovornosti. Mednarodni 
sklad bo oproščen vsakršne- 
ga nadomestila škode, če do 
kaže, da je škoda zaradi one- 
snaževanja nastala kot posle 
dica vojaške dejavnosti, so- 
vražnosti, državljanske vojne 
ali upora oziroma če je ško- 
da nastala zaradi nafte, ki 
je iztekla ali se je izlila iz 
vojaške ali katere druge lad- 
je, ki so jo v času dogodka 
uporabljali izključno za ne- 
trgovsko državno službo. 

Celotna odškodnina, ki jo 
Mednarodni sklad izplača na 
podlagi Konvencije, ne more 
biti večja kot 450 milijonov 
frankov. Pač pa lahko skup- 
ščina Mednarodnega sklada 
določi, da se ta znesek po- 
veča do 900 milijonov fran 
kov. 

Mednarodni sklad lahko da 
kreditne olajšave za preven 
tivno ukrepanje glede prepre 
čevanja onesnaževanja, kate 
rega škodljive posledice bi 
morali kriti s svojimi sred- 
stvi. 

Prispevek Mednarodnemu 
skladu vplačujejo za vsako 
državo pogodbenico vse ose 
be, ki so prejele nafto, ki 
je po Konvenciji zavezana 

Zvezni izvršni svet je po 
slal Skupščini SFRJ Predlog 
zakona o ratifikaciji Dunaj 
ske konvencije o predstav 
ljanju držav v njihovih od 
nosih z mednarodnimi orga 
nizacijami univerzalnega po 
mena (AS 463). Kot predla 
gatelj poudarja v obrazložil 
vi, pomeni Konvencija korak 
naprej v kodifikaciji in pro 
gresivnem razvoju mednarod 
nega prava. Prihaja namreč 
po izdelavi dunajskih kon- 
vencij o diplomatskih odno 

plačilu prispevka. Višina pri- 
spevka je določena na po- 
dlagi določenega zneska za 
vsako tono nafte, zavezane 
plačilu prispevka. 

Konvencijo o ustanovitvi 
Sklada lahko ratificirajo, 
sprejmejo, odobrijo ali k njej 
pristopijo le države, ki so ra- 
tificirale Konvencijo o civil- 
ni odgovornosti ali so k le. 
tej pristopile. 

sih, o konzularnih odnosih in 
o specialnih misijah. 

S Konvencijo se ureja po- 
ložaj stalnih misij in stal- 
nih opazovalnih misij držav 
pri mednarodnih organizaci- 
;ah univerzalnega pomena, 
takor tudi položaj delegacij 
n delegacij držav. opazovalk 
pri! organih ter mednarodnih 
organizacij in na konferen- 
cah, ki jih skličejo takšne 
organizacije. Z isto listino je 
določen položaj, privilegij in 
imuniteta članov stalnih mi- 
sij in delegacij. 

Diplomatski status za 

misije pri mednarodnih 

organizacijah 

9 Konvencija o predstavljanju držav v nji- 
hovih odnosih z mednarodnimi organiza- 
cijami univerzalnega značaja prihaja po 
izdelavi konvencij o diplomatskih in kon- 
zularnih odnosih in o specialnih misijah 

• Privilegiji in imunitete članov stalnih mi- 
sij so izenačene s privilegiji in imunite- 
tami članov diplomatskih misij 

® Po prizadevanju številnih neuvrščenih 
držav in držav v razvoju je zboljšan po- 
ložaj stalnih misij in delegacij v medna- 
rodnih organizacijah univerzalnega zna- 
čaja 

M 



PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI DUNAJ- 
SKE KONVENCIJE O PREDSTAVLJANJU DR- 
ŽAV V NJIHOVIH ODNOSIH Z MEDNARODNI- 
MI ORGANIZACIJAMI UNIVERZALNEGA PO- 
MENA — AS 463 

Popolnejša zaščita 

delavcev pred učinki 

škodljivih snovi 

• Vse države članice, ki ratificirajo Kon- 
vencijo, so si dolžne prizadevati, da kan- 
cerogene substance in agense, ki jim 
utegnejo biti izpostavljeni delavci med 
delom, nadomestijo z manj škodljivimi 
snovmi 

® S standardi o nevarnih in škodljivih sno- 
veh je treba določiti maksimalno dovo- 
ljeno koncentracijo kancerogenih sub- 
stanc in agensov v zraku v delovnih pro- 
storih in deloviščih 

Kot je razvidno iz samega 
naslova Konvencije, se nana- 
ša samo na mednarodne or- 
ganizacije univerzalnega po- 
mena, to pa so Organizacija 
združenih narodov in njene 
specializirane ustanove (agen 
cije), Mednarodna agencija 
za atomsko energijđ in vsa- 
ka druga podobna organiza- 
cija, ki ima glede na sestavo 
članstva in glede na svoje 

PRIVILEGIJI IN IMUNITETE 

Glede položaja stalnih mi- 
sij in privilegijev oziroma 
imunitet njihovega osebja je 
Konvencija večino rešitev po- 
vzela po Dunajski konvenci 
ji o diplomatskih odnosih in 
po Konvenciji, o specialnih 
misijah. Med drugim je pred 
videna absolutna imuniteta 
prostorov stalnih misij, arhi- 
va in valize. 

Ustrezni privilegiji in imu- 
nitete so predvidene tudi za 
delegacije držav pri organih 
in na konferencah, ki jih 
skličejo mednarodne organi- 
zacije univerzalnega pomena 
ali so pod njihovim okriljem. 
Ne glede na to, ali gre za 
polnopravne delegacije ali za 

Predlagatelj posebej opo- 
zarja, da je Konvencija spre- 
jeta po prizadevanju števil- 
nih neuvrščenih držav in 
držav v razvoju. S tem je 
zboljšan in določen položaj 
stalnih misij in delegacij v 
mednarodnih organizacijah in 
na konferencah, ki jih le-te 
sklicujejo. Kot je poudarje- 
no, je bil ta položaj doslej 
odvisen izključno od spora, 
zumov med posameznimi 
mednarodnimi organizacijami 
in državami, v katerih ima- 
jo te organizacije svoj sedež 
(to so v glavnem vse naj- 
bolj razvite zahodne države) 

Konvencija bo začela ve- 
ljati, ko jo bo ratificiralo 35 
držav. 

Ker doslej nobena medna- 

naloge široK mednarodni po 
men. Toda da bi določbe 
Konvencije izvajali, je treba 
izpolivt! določene pogoje 
Predvsem jo potrebno, da 
država, v kateri je sedež med. 
narodne organizacije univer 
žalnega pomena ali kraj za 
sedanja organa oziroma kon- 
ference, ki jo sklicuje ta or- 
ganizacija — sprejme to Kon- 
vencijo. 

delegacijo opazovalcev, mora. 
jo delegaciji države zagotovi- 
ti nedotakljivost arhiva in 
dokumentov ter pravico, da 
uporablja vsa primerna ob- 
čevalna sredstva (vključno 
kurirja in kodirana ali šif 
rirana sporočila).> Zagotoviti 
je treba tudi absolutno ne- 
dotakljivost valize delegacije. 

Šefu države, šefu vlade, mi. 
nistru za zunanje zadeve 
in vsaki drugi osebi visoke- 
ga ranga, ki vodi delegacijo 
oziroma ki je član delegaci- 
je, pripadajo poleg privilegi- 
jev in imunitet po tej Kon- 
venciji tudi privilegiji in imu- 
nitete na podlagi mednarod- 
nega prava. 

rodna organizacija univerzal- 
nega pomena nima sedeža v 
SFRJ, bodo določbe Konven- 
cije uporabljali samo glede 
ustreznih misij naše države 
pri takšnih organizacijah. Ra- 
tifikacija Konvencije pa za- 
vezuje Jugoslavijo, da v pri- 
merih, ko v naši državi za 
seda organ ali mednarodna 
konvencija, ki jo skliče med- 
narodna organizacija univer- 
zalnega pomena (če se ta or- 
ganizacija odloči za upora- 
bo te Konvencije), zagotovi 
delegacijam na takšnih zase- 
danjih in konferencah vse 
ugodnosti, privilegije in imu- 
nitete, predvidene s to Kon- 
vencijo. 

Delegati v Zveznem zboru 
bodo na eni prihodnjih sej 
obravnavali Predlog zakona 
o ratifikaciji Konvencije o 
preprečevanju in kontroli 
profesionalnih rizikov, po- 
vzročenih s kancerogenima 
substancami in agensi 
(AS 469), ki ga je Zvezni iz- 
vršni svet poslal Skupščini 
SFRJ v obravnavo in spre- 
jetje. 

Konvencija, ki jo je spre- 
jela Mednarodna konferenca 
dela 25. junija 1974, predvide- 
va, da morajo njeni podpis- 
niki vložiti vse napore, da 
se kancerogene substance in 
agense (možni povzročitelji 
raka), ki so jim delavci lah- 
ko izpostavljeni med delom, 
nadomestiti z nekancerogeni- 
mi in manj škodljivimi snov- 
mi ter da se število delav- 
cev, ki so izpostavljeni škod- 
ljivim substancam, trajanje 
in raven takšne izpostavlje- 
nosti zmanjša na minimum, 
ki delavcu zagotavlja zdrav- 
stveno varnost. 

V besedilu Konvencije se 
poudarja, da morajo vse 
države članice, ki ratificirajo 
Konvencijo, določiti tiste 
kancerogene substance in 
agense, katerih učinkovanje 
na delavca bo prepovedano 

ali zavezano kontroli, ter do- 
ločiti kancerogene substance 
in agense, pri katerih bo 
treba uporabljati tiste zaščit- 
ne ukrepe, ki jih predvide- 
va Konvencija. 

Delavcem morajo biti na 
voljo vse razpoložljive infor- 
macije o nevarnostih, ki iz- 
virajo iz izpostavljenosti kan- 
cerogenim substancam in 
agensom, ter o ukrepih, ki 
jih je treba v takšnem pri- 
meru storiti, in sicer delav- 
cem, ki so bili, ki so ali ki 
tvegajo, da bodo izpostavlje- 
ni takšnim škodljivim vpli- 
vom. Dalje Konvencija pred- 
videva, da so delavci med 
zaposlitvijo in po njej delež- 
ni medicinskih pregledov ter 
bioloških testov in preiskav, 
da bi ocenili njihovo izpo- 
stavljenost. ter kontrolirali 
njihovo zdravstveno stanje. 

Po določbah, ki so v Kon- 
venciji, bo morala naša drža- 
va kot njena podpisnica s 
svojimi standardi o nevarnih 
in škodljivih snoveh določi- 
ti maksimalno dovoljene kon- 
centracije kancerogenih sub- 
stanc in agensov v zraku v 
delovnih prostorih in na de- 
loviščih, ter določiti kancero- 
gene substance in snovi, ka- 

PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVEN- 
CIJE O PREPREČEVANJU IN KONTROLI PRO 
FESIONALNIH RIZIKOV, POVZROČENIMI S 
KANCEROGENIMI SUBSTANCAMI IN AGENSI 
— AS 469 

KONVENCIJA — REZULTAT PRIZADEVANJA 
NEUVRŠČENIH DRŽAV 



terih uporaba bo prepoveda- 
na. 

Nujno je, da so z zakoni 
republik in avtonomnih po- 
krajin določeni varstveni uk 
repi v delovnem okolju in 
na delovnih mestih, da bi 
preprečili in omejili izpostav- 
ljenost delavcev kanceroge- 
nim substancam in agensom, 
ter da se z določbami teh 
zakonov ali zakonov o zdrav 
stvenem varstvu določijo uk- 
repi zdravstvenega varstva 
delavcev. 

Predvideno je tudi, da bo- 
do izdani predpisi o higien- 
sko-tehnični zaščiti v delov- 
nem okolju in na delovnih 

V Zveznem zboru bodo v 
kratkem na dnevnem redu 
predlogi zakonov o ratifika- 
ciji štirih evropskih konven- 

mestih, da bi preprečili ali 
omejili negativno učinkova- 
nje teh nevarnih snovi na 
človeški organizem. 

Naša država mora določiti 
obseg in način periodičnih 
zdravstvenih pregledov delav 
cev, bioloških tekstov in dru- 
gih preiskav, uvesti posebno 
evidentiranje in izkazovanje 
podatkov o izvajanju varst- 
venih ukrepov in kontrole iz- 
postavljenosti delavcev rizi- 
kom zaradi kancerogenih sub- 
stanc in agensov, ter dolo 
čiti inšpekcijske organe, ki 
bodo »opozarjali« na določ- 
be te mednarodne konvenci- 
je. 

cij — o ekvivalenci diplom, 
na podlagi katerih se je mo- 
goče vpisati na visokošolske 
ustanove (AS 464), o dodat 

nem protokolu k tej Kon- 
venciji (AS 466) o priznava- 
nju obdobja visokošolskega 
študija (AS 465) in o aka 
demskem priznavanju univer 
zitetnih kvalifikacij (AS 468) 
— ki jih je Zvezni izvršni 
svet poslai Skupščini SFRJ 
v obravnavo. 

Namen vseh teh štirih kon 
vencij, ki so bile sprejete v 
Parizu med 1. 1953 in 1964, 
je, da države-članice olajšu 
jejo vzajemne pogoje visoko- 
šolskega študija in da pri- 
znavajo diplome in razne na- 
zive, pridobljene na ozemlju 
druge pogodbenice. 

Za sprejem na univerze, ki 
so na ozemlju druge pogod 
benice, se priznava ekviva 
lenca (enaka veljavnost) sred 
nješoiskih diplom, ki so bile 
izdane na ozemlju katere od 
pogodbenic in ki njihove 
imetnike kvalificirajo za spre- 
jem v podobne ustanove v 
državah, v katerih so bile te 
diplome izdane. 

Na univerze bodo spreje- 
ti v mejah razpoložljivega 
števila mest, vtem ko si vsa- 
ka država pogodbenica pri- 
držuje pravico, da določb o 
priznavanju ekvivalence ne 
uporablja za svoje državlja 
ne, je poudarjeno v Evrop- 
ski konvenciji o ekvivalenci 
diplom, na podlagi katerih 
se je mogoče vpisati na vi 
sokošolske ustanove. V Do- 
datnem protokolu, ki razšir 
ja to Konvencijo, je natanč- 
neje določeno, da bo vsaka 
pogodbenica dostavila gene 
ralnemu sekretarju Evropske 
ga sveta seznam ustanov, ki 
jim uradno pomaga zunaj 
svojega območja in ki izda 
jajo diplome s kvalifikacija- 
mi, potrebnimi za sprejem na 
univerze, ki so na njenem 
ozemlju. 

Vsaka študijska doba, ki 
jo je prebil študent tujih je 
zikov na univerzi neke dru- 
ge države članice Evropske- 
ga sveta, je priznana po Ev 
ropski konvenciji o prizna- 
vanju dobe visokošolskega 
študija kot ekvivalentno po- 
dobni dobi, prebiti na uni-' 
verzi oziroma fakulteti na 

ozemlju svoje države, obpo- 
ttdiiu fakultete o uspešno 
končani študijski dobi. Tako 
se jugoslovanskim študentom 
tujih jezikov, zlasti germani- 
stom in romanistom, odpira 
možnost, d? del svojega štu- 
dija prebijejo na matičnih 
fakultetah za jezike, ki jih 
študirajo. Po vrnitvi v našo 
državo jim bodo priznani op- 
ravljeni izpiti in predavanja, 
ki so jih obiskovali med to 
študijsko dobo. 

Akademsko priznavanje vi- 
sokošolskih kvalifikacij mora 
imetniku le-teh omogočiti, da 
nosi akademski naziv, kimu 
ga podeli tuja univerza. To 
je poglavitna določba Evrop- 
ske konvencije o akadem- 
skem priznavanju univerzitet- 
nih kvalifikacij. V tej kon- 
venciji je tudi predvideno, da 
nosilec visokošolske kvalifi- 
kacije laJhko nadaljuje dopol- 
nilni visokošolski študij ter 
da lahko pristopi k polaga- 
nju ustieznih univerzitetnih 
izpitov, da bi si pridobil do- 
ločen naziv, vključno dokto- 
rat, pod enakimi pogoji, kot 
veljajo z'a državljane pogod- 
benice. 

Glede ns pomen, ki ga ima 
za Jugoslavijo ureditev ekvi- 
valence diplom in priznava- 
nje univerzitetnih kvalifika- 
cij, je Jugoslavija zainteresi- 
rana za pristop k tovrstnim 
multilateralnim konvencijam, 
ki niso v nasprotju z jugo- 
slovanskim šolskim sistemom. 
Ta pristop bi olajšal skle- 
panje bilateralnih aranžma- 
nov s tistimi državami, za 
katere je Jugoslavija poseb- 
no zainteresirana glede na 
velike migracije jugoslovan- 
skih delavcev — z ZR Nem- 
čijo, Belgijo, Francijo, Švico, 
švedsko in drugimi država- 
mi. 

Posebno pomembno je, da 
bi s tem omogočili avtoma- 
tično urejanje ekvivalence za- 
ključnega spričevala srednje 
šole za vpis na visokošolske 
ustanove v 19 evropskih drža- 
vah. S tem bi se ugled ju- 
goslovanskih šolskih spriče- 
val in diplom precej pove-. 
čal. 

RATIFIKACIJA ŠTIRIH EVROPSKIH KONVEN- 
CIJ O EKVIVALENCI DIPLOM IN PRIZNAVA- 
NJU UNIVERZITETNIH KVALIFIKACIJ 

Ugodnejši pogoji 

in obravnavanje na 

področju visokega 

šolstva 

# Za sprejem na univerze, ki so na ozem- 
lju pogodbene stranke, je po konvenciji 
priznana enaka veljavnost srednješolskih 
diplom, izdanih na ozemlju katere od pod- 
pisnic pogodbe 

® Ustvarjeni so boljši pogoji za študij tujih 
jezikov na matičnih fakultetah za te jezike 

# Z ratifikacijo konvencije bo olajšano 
sklepanje bilateralnih pogodb s tistimi dr- 
žavami, za katere je Jugoslavija posebej 
zainteresirana zavoljo migracije jugoslovan- 
skih delavcev 
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Uresničitev zakonskih rešitev - dolgoročna 

obveznost in odgovornost 

# Aktivnost pri uresničevanju Zakona o združenem delu mora biti široka, vsestranska, 
koordinirana in programirana z natančno določenimi nalogami, nosilci in roki izvršitve 

® Neposredna udeležba delovnih ljudi v razpravah o konkretnih vprašanjih njihovega 
okolja — poglavitno merilo angažiranja pri uporabi Zakona 

$ Razvijati polno odgovornost za razvoj nase družbe in za uresničevanje razrednih 
delavskih interesov 

• V krajevnih organizacijah SZDL okrepiti aktivnosti za učinkovitejše reševanje 
problema standarda in drugih vprašanj, ki zadevajo delovne ljudi in občane ter so 
zanje pomembna 

IZVAJANJE ZAKONOV 

Ob izdaj; Zakona o zdru- 
ženem delu je Predsedstvo 
Zvezne konference Socialistič- 
ne zveze delovnega ljudstva 
Jugoslavije sprejelo sklepe o 
družbenopolitični aktivnosti 
pri uporabi tega Zakona. Be 
sedilo sklepov je dostavlje- 
no Skupščini SFRJ, da bi se 
seznanili z njim delegati. 

Potem ko je poudarjeno, 
da je Zakon o združenem 
delu izjemno pomemben za 
nadaljnji razvoj socialistične- 
ga samoupravljanja, za ures- 
ničevanje vodilne vloge de 
lavskega razreda in popolne 
enakopravnosti vseh narodov 
in narodnosti, je v sklepih 
Predsedstva ZK SZDLJ po- 
sebej podčrtano, da je zdaj 
pred organiziranimi sociali- 
stičnimi silami in vsemi de- 
lovnimi ljudmi dolgoročna 

V sklepih je posebej opo- 
zorjeno, da je dosledna upo- 
raba načela delitve po delu 
velikega pomena za to, da 
se </ vseh oblikah združe- 
vanja dela in sredstev zagoto- 
vi nemoten razvoj samoup- 
ravnih odnosov ob nenehni 
krepitvi položaja temeljnih 
organizacij združenega dela, 
neposrednega odločanja de- 

obveznost in odgovornost, da 
bodo rešitve, vsebovane v Za- 
konu; praktično uporabljene 
in uresničene. Kajti z novim 
Zakonom so ustvarjeni ugod- 
ni pogoji za stabilen in di- 
namičen materialni in druž- 
beni razvoj na podlagi sa- 
moupravljanja in doseganja 
boljših rezultatov v družbe- 
noekonomskem in material- 
nem razvoju sploh. 

Aktivnost pri uresničevanju 
Zakona mora biti vsestran- 
ska, široka, z natančno do- 
ločenimi nalogami, nosilci in 
roki izvršitve. Poglavitno me- 
rilo angažiranja pri uporabi 
Zakona mora biti neposred- 
no sodelovanje delovnih lju- 
di v razpravah o konkret- 
nih vprašanjih, ki se zastav- 
ljajo v okolju, v katerem 
ljudje živijo in delajo. 

lavcev. njihove ustvarjalnosti, 
iniciative in polne zaintere- 
siranosti in odgovornosti za 
rezultate dela Pri tem mo- 
rajo biti v boiu za dosled- 
no izvajanje delegatskih od- 
nosov, vse aktivnosti in pro- 
grami dela zasnovani na smer- 
nicah in stališčih samoup- 
ravne baze. 

V naslednjem obdobju je 

treba posvetiti posebno po- 
zornost družbenemu dogovar- 
janju in samoupravnemu spo- 
razumevanju. Tudi ustavni 
položaj samoupravnih inte- 
resnih skupnosti in njihov 
razvoj v obliki stalnega do- 
govarjanja med uporabniki 
in proizvajalci storitev bo 
predmet intenzivnih aktivno- 
sti organiziranih socialistič- 
nih sil. Zavoljo tega je iz- 
redno pomembno, da so pra- 
vočasno sprejete samouprav- 
ne listine na podlagi Zako- 
na in da jih dosledno izva- 
jamo. 

Vštric s temi aktivnostmi 
so pred nami obsežne nalo- 
ge pri uresničevanju politi- 
ke stabilizacije, reševanju 
problemov življenjskega stan- 

V sklepih je dalje podčr- 
tano, da se morajo vse druž- 
bene sile (ZKJ, SZDLJ, sin- 
dikat, ZSMJ, ZZB NOV) v 
poini meri obrniti k vsako- 
dnevnim potrebam delovnih 
ljudi in pri uporabi Zakona 
o združenem delu razvijati 
polno samoupravno odgovor- 
nost za razvoj naše družbe 
in za uresničevanje razred- 
nih delavskih interesov. Za- 
to je nujno v vseh okoljih 
določiti konkretne naloge in 
programe dela pri razvijanju 
Zakona. 

V vseh organizacijah zdru- 
ženega dela je treba n. pr. 
pospešiti delo na sprejema- 
nju ustreznih samoupravnih 
aktov, pospeševanju organi- 

darda, zaposlovanja, stano- 
vanjske izgradnje, preskrbe, 
samoupravnega organiziranja 
potrošnikov in druge. Ustrez- 
no mesto v teh aktivnostih 
mora biti odmerjeno združe- 
vanje kmetov, ki morajo po- 
stati del samoupravno orga- 
niziranega združenega dela, 
dalje izvajanju ustavnih in 
zakonskih rešitev na področ- 
ju dela z osebnimi sredstvi 
za proizvodnjo, preverjanju 
posameznih rešitev v dome- 
ni političnega sistema in nji- 
hovemu usklajevanju s po- 
trebami združenega dela, ka- 
kor tudi obveznostim za ust- 
rezno organiziranje in usmer- 
janje znanstvenih institucij in 
visokošolskih institucij. 

zacije dela in poslovanja. V 
krajevni organizaciji Sociali- 
stične zveze je treba še bolj 
učinkovite reševati probleme 
standarda preskrbe, samo- 
upravnega organiziranja po- 
trošnikov in drugih vprašanj, 
ki so pomembna in v inte- 
resu delovnih ljudi in obča- 
nov. V delegatskih skupšči- 
nah je treba spremljati in 
spodbujati angažiranje delav- 
cev za izvajanje Zakona in 
razvoj samoupravnih odno- 
sov. V Skupščini SFRJ in 
skupščinah republik in po- 
krajin je treba intenzivirati 
zakonodajno aktivnost na 
razčlenjevanju Zakona o zdru- 
ženem delu. 

Predsedstvo Zvezne konfe- 

PREDSEDSTVO ZVEZNE KONFERENCE SZDLJ 
— SKLEPI O DRUŽBENOPOLITIČNI AKTIVNO- 
STI PRI UPORABI ZAKONA O ZDRUŽENEM 
DELU 

ZAGOTOVITI NEMOTEN RAZVOJ 
SAMOUPRAVNIH ODNOSOV 

DOLOČITI KONKRETNE NALOGE IN PROGRAME 
DELA 
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renče SZDLj meni tudi, da 
je treba pri normativnih, or- 
garuzacijsko-analitičnih in 
dragih zadevah, povezanih z 
uporabo Zakona, zajeti čim 
širši krog vodilnih in stro- 
kovnih kadrov vseh profilov 
ob polnem angažiranju go- 
spodarskih, strokovnih in 
znanstvenih institucij. Hkrati 
je treba razvijati vlogo sa- 

V aktivnostih v zvezi z upo- 
rabo Zakona o združenem 
delu ima poseben pomen or- 
ganizirano idejnopolitično de- 
lo. Važno vlogo pri tej na- 
logi imajo delavske in ljud- 
ske univerze, klubi samoup- 
ravljalcev, tribune in druge 
oblike organiziranja. Okrepi 
ti je treba tudi aktivnosti, 
pri katerih z zakonskimi re- 
šitvami seznanjamo delavsko, 
vaško, dijaško in študentsko 
mladino ter pripadnike Ju- 
goslovanske ljudske armade. 

moupravne delavske kontro- 
le in drugih organov, ki pri- 
spevajo k boljšemu varstvu 
samoupravnih pravic delov- 
nih ljudi in družbene lastni- 
ne, ter hitreje prilagajati iz- 
vršilne in upravne ter pra- 
vosodne organe, inšpekcijske 
in druge službe načelom in 
intencam Zakona. 

Pri tem mora biti celotna de- 
javnost izobraževanja in vzgo. 
je dosledneje usmerjena k 
potrebam delavcev, in sicer 
skoz raznovrstne oblike, pa 
tudi z vključevanjem snovi 
o združenem delu v učne na 
črte ir programe. 

Na teb nalogah se bodo 
širše angažirala sredstva ob- 
veščanja, čaka pa nas tudi 
stalno in organizirano sezna- 
njanje naših delavcev, ki so 
začasno zaposleni v tujini, z 
bistvom Zakona. Pri teh ak- 

tivnostih je treba argumenti- 
rano £n\ i ačati razne oblike 
formalizma, tehnicizma, prak- 
ticizma in improvizacije, sa 
mozadovoljstva z doseženim 
ter proti samoupravno obna- 
šanje sploh. 

Med izvajanjem teh nalog 
je treba okrepiti aktivnost 
znanstvenih institucij in za- 
ložniške dejavnosti pri glob- 
jem osvetljevanju zakonito- 
sti razvoja socialistične sa 
moupravne družbe, kakor tu- 
di glede popolnejšega in kva- 
litetnejšega seznanjanja sve- 
tove javnosti z bistvom 
sprememb, ki se dogajajo v 
naši družbi. 

Pri tej zahtevni in odgo- 
vorni nalogi bo delovnim lju- 
dem in organizacijam združe- 
nega dela v teku aktivnosti 
v zvezi z uporabo Zakona 
še naprej potrebna pomoč 
posameznih institucij in or- 
ganizacij, vendar ta pomoč 
ne bi smela imeti izrecno ko- 
mercialnih motivov in vsebi- 
ne. Treba se je boriti zoper 
slabo zasnovana posvetova- 

nja, ponujanje tako imeno- 
vanih »vzorčnih primerov« 
normativnih aktov in »naj- 
boljših rešitev«, ker to ni v 
skladu s prizadevanju, za ka- 
tera se zavzemamo. 

Končno Predsedstvo Zvez- 
ne konference SZDLJ pripo- 
roča, da v vseh skupščinah 
družbenopolitičnih skupno- 
stih oblikujejo komisije za 
spremljanje izvajanja Zako- 
na o združenem delu, podob- 
ne ustrezni Komisiji Skupšči- 
ne SFRJ. S svoje strani bo- 
do Zvezna konferenca SZDLJ, 
njeni organi in oblike delo- 
vanja v vsem sodelovali z za- 
interesiranimi organizacijami 
in organi v federaciji ter z 
republiškimi, in pokrajinski- 
mi konferencami SZDLJ. 

Na koncu te listine Pred 
sedstvo opo/arja, da je v zve- 
zi s to nalogo pripravljen tu- 
di orientacijski program an- 
gažiranja Zvezne konference 
SZDLJ, v katerem so nave- 
dena vprašanja, smeri akcij 
in njihovi nosilci. 

IZREDNA PRILOŽNOST ZA VSESTRANSKO 
IDEJNOPOLITIČNO DELO 

ANALIZE IN OCENE 
iPi 
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Ugodnejša družbena klima za razvoj izumiteljstva 

in novatorstva 

• V letu tehnoloških inovacij je bil začetek več dolgoročnih in kratkoročnih akcij 
za trajno angažiranje vseh družbenih sil pri razvoju izumiteljstva 

O Naša država, tako kot mnoge druge države v razvoju, po številu zavarovanih in 
uporabljenih izumov zaostaja za razvitimi državami 

® čedalje več sodelovanja med organizacijami združenega dela in znanstvenimi 
institucijami pri pospeševanju inovacij in izumiteljstva 

# Število delavcev, ki se organizirano vključujejo v inovacijske dejavnosti, nenehno 
narašča, tako da je bilo leta 1975 prijavljenih za 50 odstotkov več patentov 
kot leta 1972 

Zvezni izvršni svet je po- 
slal Skupščini SFRJ Poroči- 
lo o doseženih rezultatih v 
Letu tehnoloških inovacij in 
varstvo pravic industrijske 
lastnine v Jugoslaviji. 

Kot je znano, je bilo za 

leto tehnoloških inoviaciij pro- 
glašeno 1 1975. Skupščina 
SFRJ je o tem sprejela po- 
seben Odlok, s katerim so 
določene naloge, ki jih je tre- 
ba uresničiti, oblikovan pa 
je tudi Svet Lata tehnološ- 

kih inovacij, v katerem so 
predstavniki družbenopolitič- 
nih organizacij in organov v 
federaciji, predstavniki re- 
publik in pokrajin ter znan- 
stvenih institucij. Pozneje je 
bil omenjeni Odlok spreme- 
njen in dopolnjen, tako da 
je bilo tudi 1. 1976 proglaše- 
no za Leto tehnoloških ino- 
vacij in varstva pravic indu- 
strijske lastnine. 

Svetu je z odlokom Skup- 
ščine SFRJ nailoženo, da se 
angažiria pri sprejemanju dol- 

goročnih in kratkoročnih pro- 
gramov aktivnosti za ustvar- 
janje pogojev za trajno an- 
gažiranje družbenih sil pri 
razvoju izumiteljstva, dalje 
da v procesu uresničevanja 
teh programov koordinira ak- 
tivnost z vsemi institucijami, 
ki so angažirane v akciji Le- 
ta inovacij. 

Svet je posebno zadolžen 
za to, da spodbuja sredstva 
javnega informiranja, dk ob- 
veščajo javnost o ukrepih in 
uspehih, ki so doseženi na 

POROČILO O DOSEŽENIH REZULTATIH V LE- 
TU TEHNOLOŠKIH INOVACIJ IN VARSTVA 
PRAVIC INDUSTRIJSKE LASTNINE V JUGO- 
SLAVIJI 
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področju razvoja tehnolo&kifa 
inovacij, kakor tudi da se 
angažirajo tudi pri drugih 

dolgoročnih nalogah, ki so 
prav t»ko pomembne za raz- 
voj te aktivnosti. 

ZAOSTAJANJE V IZUMITELJSTVU 
Razvoj ustvarjalnosti in iz 

umiteljstva v naši državi je 
poudarjen v vseh pomemb 
nejših političnih dokumentih 
kot eden izmed važnih ciljev 
v razvoju naše samoupravne 
socialistične družbe. 

Vpliv znanosti in tehnike 
ter vpliv sodobne tehnologi- 
je na hitrejši ekonomski in 
gospodiarski razvoj so po- 
udarjeni kot prednostni. Po- 
sebno je treba vztrajati pri 
tesnejšem povezovanju zna- 
nosti in prakse za čim us- 
pešnejše vključevanje naše 
države v tokove znanstveno- 
tehnološke revolucije. 

Toda tako v šestem, poseb- 
no pa še v sedmem deset- 
letju je bila ne le stagnaciji, 
temveč tudi zaostajanje na 
področju ustvarjanja lastne 
tehnologije in ustvarjanja po- 
gojev za lastni razvoj. Sistem 
šolanjla kadrov je, čeprav se 
je v teh dveh desetletjih raz- 
vijal, zapostavljal tiste ele- 
mente izobraževanja, ki bi 
morali odločilno vplivati na 
kreativnost in ustvarjalnost. 

Cepraiv je naraščialo števi- 
lo šolanih kadrov, nastajalo 
čedalje več znanstvenih in- 
štitutov in se je razvijala ra- 
ziskovalna dejavnost tudi v 
delovnih organizacijah ter je 
naraščalo število znanstvenih 
delavcev na vseh področjih, 
pa je upadalo število prijav- 
ljenih in registriranih paten- 
tov, zlasti še tistih, ki so 
uporabljeni v praksi. Tako 
je bilo n. pr. več patentov 
prijavljenih in odobrenih v 
obdobju med 1. 1950 in 1980 
kot pa v naslednjem obdob- 
ju, t. j. med 1. 1960 in 1970. 
Tudi število tehnoloških abo 
ljšav se ni zvečalo, kar velja 
tudi glede koristnih predlo- 
gov, ki so bili dani za zbolj- 
šanje proizvodnje. 

Istočasno pa se proizvodne 
sile v svetu, zlasti v razvi- 
tih državah, spričo čedalje 
večjega števila tehnoloških 
inovacij razvijajo z velikan- 
sko naglico in njihova upo- 
raba v proizvodnji doprina- 
ša k vse hitrejšemu nara- 
raščanju produktivnosti. Na- 

sprotja med razvitimi drža- 
vami in državami v razvoju 
so se povečevala tudi zara- 
di počasnega in pod neugod- 
nimi pogoji potekajočega 
transfera tehnologije. 

Naša država, tako kot mno- 
ge druge države v razvoju, 
po številu zaščitenih in upo- 
rabljenih izumov zaostaja za 
razvitimi državami. Te ugoto- 
vitve so znane že več let, to- 
da zaradi neorganiziranega 
nastopa in premajhne podpo- 
re pobudam, ki so najpogo- 
steje prihajale iz delovnih 
organizacij, so prizadevanja, 
da bi spremenili stanje na 
tem področju dolgo ostajala 
samo pri poskusih. 

S sprejetjem nove Ustave 
in z uresničevanjem ustav- 
nih sprememb so v naši 
družbi ustvarjeni ugodni po- 
goji za hitrejši razvoj ust- 
varjalnosti v znanosti in teh- 
nologiji, posebno pa za hi- 
trejši razvoj inovacijskih pro- 
cesov. Posebnega pomena pri 
ustvarjanju najširše fronte 
za angažiranje vseh organi- 
ziranih sil v naši družbi na 
tem področju so bili sklepi 
X. kongresa ZKJ, ki so z Re- 
solucijo o nalogah pri raz- 
voju znanosti najneposredne- 
je zavezali vse progresivne 
sile, da se angažirajo za spre- 
minjanje dosedanjega stanja 
na tem področju. 

Zaradi še bolj pospešene- 
ga gospodarskega razvoja na- 
še države in enakomernejše- 
ga vključevanja v dinamičen 
tehnološki razvoj v svetu in 
v mednarodno delitev dela 
je bilo nujno spodbuditi vse 
družbene sile v združenem 
delu m v celotni družbi k 
spreminjanju dosedanjega ne- 
ugodnega odnosa do znanst- 
vene in tehnološke ustvarjal- 
nosti in za ustvarjanje čim 
ugodnejših pogojev za razvoj 
novatorstva in racionalizator- 
stva. Zato je bil tudi spre- 
jet Odlok o proglasitvi Leta 
tehnoloških inovacij in var- 
stva pravic industrijske last- 
nine v Jugoslaviji. 

ZAČETNE AKCIJE V LETU INOVACIJ 

Ob začetku Leta tehnološ- 
kih inovacij je bil konstitu- 
iran Svet leta, ki je začel 
organizirano delovati v skla- 
du z nalogami iz odloka 
Skupščine SFRJ. 

nopolitičnih organizacij in Go- 
spodarske zbornice Jugosla- 
vije. 

V JLA je bila ustanovljena 
Komisija za organizacijo, us- 
merjanje in pospeševanje iz- 
umiteljstva, novatorstva in 
racionalizajtorstva. Zatem je 
stekla izredna aktivnost za 
organiziranje raznih oblik 
pritego vanja in angažiranja 
čim večjega števila pripadni- 
kov tn delavcev v JLA za 
razvoj inovacijskega dela. 

Na pobudo Zveznega zavo- 

da za patente, kakor tudi 
Zveznega zavoda za statisti- 
ko in Zveznega zavoda za 
planiranje, so bili storjeni 
vsi ukrepi za to, da ta de- 
javnost dobi ustrezno me- 
sto v listinah kot so reso- 
lucija o ciljih ekonomskega 
in socialnega razvoja Jugo- 
slavije v 1. 1976, Družbeni 
plan razvoja Jugoslavije za 
obdobje od 1. 1976 do 1980, 
Zakon o združenem delu, za- 
kon o industrijski lastnini 
in druge. 

UGODNEJŠA DRUŽBENA KLIMA 

Sredi Leta tehnoloških ino- 
vacij je stekla živahna de- 
javnost. V tem obdobju je 
bilo organiziranih nekaj ve- 
likih akcij. 

Raziskave, ki so bile op- 
ravljene v Makedoniji, Slo- 
veniji, Vojvodini, Bosni in 
Hercegovini, Hrvatski in Srbi- 
ji, so omogočile, dJa so iz- 
brali najbolj pereče proble- 
me, ki jih velja prednostno 
reševati. Mnogi posveti v 
Srbiji po industrijskih cent- 
rih so pokazali, da so akci- 
jo za pospeševanje izumitelj- 
stva izredno dobro sprejeli 
delavci v organizacijah zdru- 
ženega dela, vendar p& da 
akcija zadeva na močan od- 
por, ki izvira iz nezadostne- 
ga razumevanja pocnena, ki 
ga ima rtazvoj lastne tehno- 
logije, kakor tudi iz ostan- 
kov tehnokratskih in biro- 
kratskih pojmovanj. 

Toda navzlic vsem težavam 
je proces ustvarjanja ugod- 
nejše družbene klime stekel 
v vseh republikah in pokra- 
jinah, tako dk so bili ugo- 
tovljeni ugodnejši rezultati 
kot v katerem koli prejš- 
njem obdobju. Kažejo se 

predvsem v čedalje večjem 
številu tistih organizacij 
združenega dela, v katerih 
uspešno rešujejo probleme 
in se razvija izumi tel jstvo. 

Pri tem prednjačijo orga- 
nizacije združenega dela nia 
področju Maribora, Celja, 
Ljubljane (v SR Sloveniji), 
Rijeke, Siska, Zagreba, Spli- 
ta (v SR Hrvatski), Skopja, 
Ohrida, Titovega Velesil, Ku- 
manova (v SR Makedoniji), 
Titograda, Nikšiča (v SR 
Crni gori), Banja Luke, Ze- 
nice, Mostarja, Sarajeva (v 
SR Bosni in Hercegovini), 
Pančeva, Novega Sada, Su- 
botice (v SAP Vojvodini), 
Trepče, Prištine, Peoi (v SAP 
Kosovu), Beograda, Kragu- 
jevca, Bora, Titovega Užica, 
Svetozareva (v SR Srbiji). 

Vse pogosteje sprejemajo 
takšne pravilnike za ureja- 
nje notranjih odnosov v ko- 
lektivih, ki spodbujajo raz- 
voj izumiteljstva. Rezultati 
urejanja odnosov na tem po- 
dročju se kažejo v čedalje 
večj a-n številu pri j av izumov, 
zlasti pa tehnoloških zbolj- 
šav in koristnih predlogov 
za razvoj procesa proiavod- 
nje. 

AKCIJE V REPUBLIKAH IN POKRAJINAH 

Po konstituiranju Sveta se 
je okrepilo in razširilo delo 
na ugotavljanju stanja inpro- 
blemov na področju inventiv- 
nega dela, zlasti z organizi- 
ranim angažiranjem družbe- 

V organizacijah združene- 
ga delia so razpravljali o vrsti 
vprašanj, ki jih je bilo tre- 
ba rešiti, da bi inovacijska 
dejavnost postala množična. 
Poglavitna značilnost teh raz- 
prav je izražanje iziahteve za 
pomoč in sodelovanje v skup- 
nih akcijah, da bi to dejav- 
nost pospešili in razvijali v 
vseh temeljnih organizacijah 
združenega dela na učinko- 
vitejši način. V tem pogledu 
je bila pomoč zelo učinkovi- 
na in organizirana v Vojvo- 
dini in na Kosovu, dalje v 
Makedoniji in v vseh dru- 
gih republikah, kar je vpli- 
valo na kontinuiteto angaži- 
ranja vseh družbenih sil na 
teh področjih. 

V Vojvodini je bila n. pr. 
izdana publikacija kot po- 
moč za izvajanje nalog na 
področju razvoja inovacijske 
dejavnosti. 

Na območju Kosova so bi- 
li lani spričo angažiranja sin- 
dikata, Gospodarske zborni- 
ce in univerze v Prištini, 
ustvarjeni pogoji za razvoj 
družbene laktivnosti 'in da so 
zabeležili prve uspehe. Po- 
krajinski odbor za inovacije 
na Kosovu je uresničeval 
program in naloge sinhroni- 
zirano z drugimi organizira- 
nimi družbenimi silami na 
Kosovu. Organizirali so tudi 
vrsto koristnih dogovorov s 
predstavniki združenega go- 
spodarstva. V vlseh vBojihor, 
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ganizacijah združenega dela 
so oblikovali aktive Zveze iz- 
umiteljev (Kombinat »Koso- 
vo«, Trepča in drugi), kon- 
stituirana je organizacija 
Zveze izumiteljev Kosava. 

V Sloveniji je Odboru zsa 
Inovacije uspelo sprožiti 
vrsto pomembnih vprašanj v 
organizacijah združenega de- 
la prek akcij za gospodar- 
sko stabilizacijo in poveča- 
nje produktivnosti. 

Zlasti so poskrbeli , da se 
s samoupravnimi sporazumi 
in družbenimi dogovori ob- 
vezno urejajo temeljna me- 
rila za spodbujanje in vred- 
notenje rezultatov dela v no- 
vatorstvu. V ta namen je bi- 
lo sprejetih 19 panožnih sa- 
moupravnih sporazumov in 
nad 70 posebnih sporazumov, 
s katerimi so v združenem 
delu urejena osnovna vpra- 
šanja na področju izumitelj- 
stva. 

Gospodarska zbornica in 
Znanstvenoraziskovalna skup- 
nost SR Slovenije so združi- 
le sredstva za financiranje 
raziskovalnih nalog za zbolj- 
šanje pogojev gospodarjenja. 
Raziskovalna skupnost je an- 

gažirala za financiranje in- 
ventivne dejavnosti prek po- 
sebnega sklada (Resslov 
sklad) 1,1 milijona dinarjev, 
za kreditiranje domačih ino- 
vacij pa 160 milijonov dinar- 
jev. 

V vseh republikah in po- 
krajinama bolj organizirano 
spremljajo gibanja na po- 
dročju inovacijske dejavno- 
sti na področju gospodarst- 
va. Zabeležene so ne le spre- 
membe števila izumov in teh- 
ničnih izboljšav, temveč tu- 
di fintočni učinki ter druž- 
bena korist glede pogojev de- 
la. 

Izvedenih je bilo nekaj ana- 
liz in anket. Ocene teh do- 
kumentov pričajo, da se me- • 
rila za ocenjevanje koristi 
uporabljenih inovacijskih re- 
šitev počasi spreminjajo. To 
je najbolj razvidno iz podat- 
kov, dia znatno hitreje nara- 
šča dohodek od uporabe iz- 
umov, tehničnih zboljšav in 
koristnih predlogov, kakor 
Pa naraščajo ustrezna nado- 
mestila, ki se jih po spora- 
zumih ali pravilnikih izpla- 
ča avtorjem. 

SPODBUDA NOVATORSTVU 

Z razvojem sistema delit- 
ve po rezultatih dela so prek 
samoupravnih sporazumov za- 
čeli ustvarjati takšen model 
nagrajevanja, ki bi čim 
bolj jasno diferenciral nad- 
povprečni delovni doprinos 
ih verneje izkazoval dejan- 
ski zaslužek vsakega posa- 
meznika po njegovem dopri- 
nosu. Določbe sporazumov so 
dovolj široke za pogumnej- 
že in radikalnejše rešitve pri 
vrednotenju inovacijskih us- 
pehov. V nekaterih primerih 
so takšne rešitve vgrajene v 
pravilnike, glede izkušenj pri 
uporabi le-teh pa še ni do- 
volj znanega tako zavoljo 
razmeroma kratkega obdob- 
ja uporabe, kot tudi zaradi 
nezadostne izmenjave izku- 
Senj. 

V 1. 1975 se je začel širši 
proces družbenega vrednote- 
nji in dajanja priznanj no- 
vatorjern in racionalizator- 
jem. L. 1975 je bilo podelje- 
nih 30 prvomajskih nagrad, 
od tega 28 za novatorstvo in 
racionalizatorstvo. Iz sklada 
»Boris Kidrič« je bilo na- 
grajenih 13 novatorjev, bili 
p>a so tudi drugi primeri 
družbenega priznanja nova 
torjem in racionailizatorjem. 

Najboljši delavci novatorji 
in racionalizatorji so čedalje 
pogosteje med udeleženci po- 
membnih družbenih manife- 
stacij, družbenega življenja 
in v velikih družbenih lakci- 
jah. 

Vse te spremembe so ze- 
lo pozitivno vplivale na for- 

miranje čedalje ugodnejšega 
odnosa do inventivnega de- 
la. Na ta način se najdirekt- 
neje spodbuja najširše pla- 
sti delovnih ljudi, da se čim- 
bolj množično vključujejo v 
inoviacijske procese, kar je 
bila edna izmed nalog v le- 
tu tehnoloških inovacij in 
varstva pravic industrijske 
lastnine v Jugoslaviji. Čeprav 
ni na voljo preciznih številč- 

USPOSABLJANJE KADROV 

nih podatkov o povečanem 
zanimanju za inovacijsko de- 
javnost, je mogoče z goto- 
vostjo reči, d)a število delav- 
cev, ki se organizirano vklju- 
čujejo v ,to akcijo, nenehno 
narašča in da je nekajkrat 
večje kot v prejšnjih letih. 
Tako se je n. pr. število pri- 
javljenih patentov v 1. 1975 
povečalo za 50 odstotkov v 
primerjavi s stanjem 1.1972. 

V Poročilu je navedeno, da 
je bilo vzporedno s pospeše- 
vanjem aktivnosti za čimbolj 
množično vključevanje delav 
cev v inovacijske procese po 
republikah in pokrajinah iz- 
vedenih več akcij usposab- 
ljanja kadrov zie. organizira- 
no delo na razvoju inventiv- 
nega dela in inovacijskih pro. 
cesov. 

Na področju usposabljanja 
kadrov so bile poleg aktiv- 
nosti v združenem delu v 1. 
1975 izvedene akcije prek 
Skupnosti univerz za uvaja- 
nje novih učnih predmetov 
ali za dopolnitev programov 
na fakultetah s področja in- 
dustrijske lastnine in izumi 
teljstva kot dejavnika gospo- 
darskega razvoja. Te dopol- 
nitve so bile sprejete na Prav- 
ni in Ekonomski fakulteti 
Univerze v Ljubljani in na 
Pravni fakulteti beograjske 
univerze, v sklopu sarajev- 
ske univerze pa so v toku 
priprave. Na zagrebškem vse- 
učilišču so opravljene pripra- 
ve za podiplomski študij. 

V Poročilu je navedeno, da 
je v sodelovanju z Organi- 
zacijo združenih narodov za 
industrijski razvoj (UNIDO) 
in Mednarodnim združenjem 
Strokovnjakov za licence 
(LES) organiziran seminar 
»Industrijska lastnina in pa- 
tentno inženirstvo kot dejav- 
nika razvoja gospodarskih 
podjetij«. 

Ena velikih akcij je bilo 
tudi organiziranje mednarod- 

ne konference »Transfer teh- 
nologije in države v razvoju« 
(sodelovalo je 75 prestavni- 
kov iz 35 držav, od tega 15 
iz držav v razvoju). 

Istočasno je bil v Beogra- 
du tudi prvi Mednarodni se- 
jem tehnoloških inovacij in 
tehnologije za transfer. Na 
sejmu je sodelovalo 31 držav, 
od tega 23 držav v razvoju. 
Našo državo je zastopalo 82 
podjetij. 

Opravljajoč svojo funkcijo 
je Sejem kot prvi te vrste v 
svetu in v naši državi omo- 
gočil okrog 350 stikov med 
razvitimi državami, jugoslo- 
vansko industrijo in država- 
mi v razvoju. Sklenjenih je 
bilo 93 dogovorov o sodelo- 
vanju in opravljena je bila 
koristna izmenjava informa- 
cij med lastniki tehnologije 
in med tistimi, ki se zanima- 
jo za njeno uporabo. 

Ob koncu Poročila so po- 
drobno navedene še številne 
akcije, ki so bile zastavlje- 
ne tekom Leta inovacij, ter 
aktivnosti v Gospodarski 
zbornici Jugoslavije, Zvezi 
sindikatov, SZDLJ, Jugoslo- 
vanski ljudski armadi in v 
specializiranih znanstvenih in- 
stitucijah. 

Posebej je bilo ugotovlje- 
no, da je bilo Leto inovacij 
leto spodbude za nadaljnje 
dolgoročne akcije organiza- 
cij združenega dela in vseh 
družbenopolitičnih dejavni- 
kov za pospeševanje izumi- 
teljstrva. 

Redakcija je bila zaključena 28. I. 1977 
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