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I. UVOD 
Enakopravnost narodov in narodnosti v Jugosla- 

viji je eden temeljnih idejnopolitičnih smotrov Ko- 
munistične partije Jugoslavije in vseh drugih napred- 
nih sil ter je neločljivo povezana z osnovnimi pro- 
gramskimi izhodišči in cilji KPJ. Za takšno usmeri- 
tev v Sloveniji je pomemben ustanovni kongres KPS 
in na Cebinah sprejeti manifest. Z uresničevanjem 
teh smotrov si je KPJ pridobila zaupanje vseh ju- 
goslovanskih narodov in narodnosti, ki so se pod 
njenim vodstvom v NOB bojevali za socialno in na- 
cionalno osvoboditev ter ustanovitev nove federativne 
demokratične skupnosti enakopravnih narodov in na- 
rodnosti. V NOB in revoluciji so bili položeni realni 
temelji bratstva in enotnosti narodov in narodnosti, 
ki z razvojem socialističnega samoupravljanja in pri- 
znavanjem načela, da vsak narod samostojno razpo- 
laga z rezultati svojega dela, v novi Jugoslaviji do- 
biva realno družbenoekonomsko podlago. 

Ves čas po osvoboditvi je naša socialistična skup- 
nost zagotavljala narodnostim enakopraven položaj in 
sodelovanje v jugoslovanski socialistični skupnosti ter 
popoln gospodarskit družbeni, jezikovni in kulturni 
razvoj, ki nikoli ni bil odvisen ne od mednarodnih 

* Skupščina Socialistične rep ublike Slovenije je gradivo Informa- 
cija o uresničevanju posebnih p ravie pripadnikov italijanske in mad- 
žarske narodnosti v Socialistični republiki Sloveniji ter Stališča, pri- 
poročila in sklepe prevedla v italijanski in madžarski jezik in ga po- 
klala pripadnikom italijanske in madžarske narodnosti. 

VSEBINA 

Predlog zakona o zdravstvenih ukrepih 

pri uresničevanju pravice do svobod- 

nega odločanja o rojstvu otrok 
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in nadaljnjega razvoja občine Idrija 

(ESA — 783) 

Predlog zakona o dopolnitvah zakona 

o določitvi stopenj, odbitnih postavk 

in olajšav za republiški davek iz do- 
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ga dela za leto 1977 

(ESA — 784) 



II. USTAVNO IN STATUTARNO OPREDELJENE PRAVICE 

IN SPLOSNI POLOŽAJ PRIPADNIKOV NARODNOSTI 

V SOCIALISTIČNI REPUDLIKI SLOVENIJI 

razmer ali odnosov naše države s sosedi niti pogo- 
jen s številčnostjo pripadnikov katerekoli narodnosti. 

Obravnavanje položaja in razvoja narodnosti v 
SFRJ in SRS je izvirno; izhaja iz posebnih, izvirnih 
družbenih temeljev jugoslovanske socialistične samo- 
upravne družbe. Zaradi tega presega sedanje rešitve 
in odnose do manjšin drugje. Nacionalno vprašanje 
smo obravnavali in ga pojmujemo kot razredno vpra- 
šanje, izhajajoč iz dejstva, da so osnova reševanja 
enakopravnosti narodov in narodnosti osvobajanje de- 
la in človeka in predpostavke o njihovi družbenoeko- 
nomski enakopravnosti na osnovi pravice, da samo 
stojno odločajo o pogojih in rezultatih dela. 

Za vse delovne ljudi in narode je bilo in je za- 
gotavljanje enakopravnosti narodnosti, ki živijo v naši 
domovini, sestavni del skupnih družbenih prizadevanj 
za izgradnjo socialističnih samoupravnih družbenih od- 
nosov in pogoj za napredek in hitrejši družbenoeko- 
nomski razvoj, za tak položaj delavca v združenem 
delu, da sam odloča o pogojih in rezultatih svojega 
in skupnega dela, ne glede na vse razlike, ki ne izha- 
jajo iz dela. Gre za ustavno pravico in obveznost 
vsakega delavca ne glede na narodnost, da na podla- 
gi svojega vloženega dela in prispevka k rezultatu de- 
la delavcev v združenem delu participira pri delitvi 
skupnega dohodka. Zaradi uresničevanja takšnih na- 
čel v praksi ni bilo kakšnih večjih težav pri uresnu 
čevanju politike nacionalne enakopravnosti, tudi za- 

radi občutka ponosa nad tem, da je sožitje s pri- 
padniki narodnosti, ki avtohtono živijo skupaj z vse- 
mi narodi v svobodni SFRJ naše politično bogastvo 
in naša prednost. 

Dejstva iz naše preteklosti kažejo, da so bila na- 
čela popolne enakopravnosti narodnostnih manjšin 
sprejeta že v samem začetku revolucije in NOB, saj 
so ta načela temeljna točka programa Osvobodilne 
fronte slovenskega naroda, in prav tako potrjena ob 
nastajanju nove Jugoslavije v najusodnejših dneh 
zgodovine — na drugem zasedanju AVNOJ v Jajcu. 
Enakopravnost narodov in narodnosti je ustavno opre- 
deljena že v prvi ustavi Jugoslavije iz leta 1946 in je 
v kasnejših ustavnih reformah doživljala svojo izpo- 
polnitev in vsebinsko bogatitev, kar je potrjevala tu- 
di življenjska praksa sožitja narodov in narodnosti. 
Doslej najpopolnejši izraz dejanske enakopravnosti na- 
rodov in narodnosti pa predstavljajo določila ustave 
SFRJ in SRS iz leta 1974. 

Dosledna nadomestitev izraza manjšine z narodno- 
stjo pomeni politični izraz kvalitetne spremembe, ki 
izpričuje, da so vse narodnostne skupine v popolno- 
ma enakopravnem položaju z drugimi narodi SFRJ. 
Pripadniki narodnosti so enakopravni v vseh oblikah 
družbenopolitičnega in ekonomskega življenja, enako- 
praven je njihov jezik in enakopravna je njihova kul- 
tura. 

Položaj in pravice v Sloveniji avtohtono bivajočih obča- 
nov italijanske in madžarske narodnosti dn njenih pripad- 
nikov določa ustava Socialistične republike Slovenije na tri 
načine: 

— v temeljnih načelih, kjer je opredeljeno izhodišče za 
ustavno in normaitiivno opredelitev, 

— v splošnih določbah d, svoboščinah, pravicah in dolž- 
nostih človeka in občana, kjer so opredeljene svoboščine, 
pravice in dplžnosti pripadnikov narodnosti, tako kot tudi 
vseh drugih delovnih ljudi in občanov ne glede na poseb- 
nosti njihovega narodnostnega položaja. 

— v določbah o posebnih pravicah italijanske in mad- 
žarske narodnosti in njunih pripadnikov (250. in 251. člen) 
ter v nekaterih drugih določbah te vrste (npr. 2. člen, tret- 
ji odstavek 157. člena, 190. in 370. člen ustave SE Slove- 
nije). 

Osnovna usmeritev načel in določb ustave SR Sloveni- 
je o narodnostih in njihovih pripadnikih sloni na ugotovitvi, 
da so pripadniki narodnosti tako kot vsi drugi delovni 
ljudje nosilci vsega družbenega, ekonomskega in političnega 
razvoja, nosilci oblasti in upravljanja vseh družbenih za- 
dev v naši družbi. Zaradi nedeljivosti prihodnosti sloven- 
skega naroda in narodnosti, ki avtohtono skupno živijo v 
isti republiški skupnosti, je izrednega pomena republiška 
pristojnost in odgovornost za narodnosti v njenem območju, 
skladno s skupnimi izhodišči, določenimi v ustavi SFRJ. 

Načelo popolne in dejanske enakopravnosti narodov in 
narodnosti pa zahteva zaradi posebnega značaja narodnosti 
tudi posebno skrb in varstvo, da more ta v večinskem oko- 
lju drugega naroda ohraniti in razvijati svoje nacionalne 
posebnosti. To stališče, ki nujno izvira iz že navedene os- 
novne opredelitve, predstavlja načelno politično konstanto, 
ki jo je sprejela in razglasila Komunistična partija Jugosla- 
vije oziroma Zveza komunistov Jugoslavije pri pripravi re- 

volucije, med njo in ves čas po njej. Pravilnost tega sta- 
lišča ne podpira samo težnja, da bi bile narodnosti mosto- 
vi med narodi in državami, temveč jo dokazuje tudi dej- 
stvo, da postaja politika posebnega varstva narodnosti po 
II. svetovni vojni, zlasti v Evropi, del zavesti in načel, na 
katerih je zgrajena skupnost narodov in držav sveta. 

Na tej podlagi in v skladu z njo ustava SFRJ v določ- 
bah 245. in 248. člena opredeljuje skupno podlago položaja 
narodnosti in njihovih pripadnikov v SFR Jugoslaviji. Ta 
zajema nujni obseg pravic narodnosti, na katerih temelji 
ureditev v republiških in pokrajinskih ustavah in v zako- 
nodaji, kakor tudi v samoupravnih splošnih aktih: na te 
akte se ustava SFRJ tudi izrecno sklicuje. V skladu s tem 
je v ustavi SR Slovenije (2. člen) določba o posebni ob- 
veznosti republike, da v njej delovni ljudje in občani »varu- 
jejo narodnostni značaj in zagotavljajo položaj, uresničujejo 
enakopravnost ter pospešujejo vsestranski napredek itali- 
janske in madžarske narodnosti«. Na tej podlagi je v usta- 
vi SR Slovenije izpeljano dvoje temeljnih izihodišč, ki izvi- 
rata iz načel socialističnega internacionalizma ter načel in 
prakse nacionalne politike ZKJ, kot tudi iz družbenoeko- 
nomskih in družbenopolitičnih temeljev, ki jih vsebuje no- 
va ustavna ureditev: 

a) da enakopraven položaj narodnosti ter uresničljivost 
pravic narodnosti in njunih pripadnikov zagotavljajo delov- 
ni ljudje, ki so v enakopravnem položaju glede na temelj- 
ni produkcijski odnos v celotni samoupravni in politični 
strukturi v naši družibi, in 

b) da so za zagotavljanje dejanske enakopravnosti na- 
rodnosti in varstva njihovega posebnega narodnostnega zna- 
čaja potrebne tako posebne pravice narodnosti in njenih 
pripadnikov kot tudi skrb republike' in njena obveznost do 
narodnosti. 

Ti dve izhodišči sta izrecno poudarjeni tako v temeljnih 
načelih ustave SR Slovenije kot tudi še posebej in izrecno 
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v določbi o samoupravnih interesnih skupnostih za pro- 
sveto in kulturo narodnosti (251. člen), v določbah o po- 
sebnih pravicah obeh narodnosti (250. člen) in še v neka- 
terih drugih določbah. 

V I. poglavju temeljnih načel ustave Socialistične repu- 
blike Slovenije je namreč opredeljeno načelo, da »delovni 
ljudje in občani italijanske in madžarske narodnosti ure- 
sničujejo svoje ustavne pravice tako, da se povsod enako- 
pravno z drugimi delovnimi ljudmi in občani vključujejo v 
samoupravne socialistične odnose in samoupravno odločanje.« 

V 250. in 251. členu ustave SRS pa so opredeljene še 
posebne pravice, in sicer: 

250. člen 

Italijanski oziroma madžarski narodnosti je zajamčena 
pravica, da svobodno uporabljata svoj jezik, izražata in raz- 
vijata svojo nacionalno kulturo ter v ta namen ustanav- 
ljata organizacije, uporabljata svoje narodnostne simbole ter 
uresnčiujeta druge, z ustavo določene pravice. 

Na območjih, kjer živijo poleg pripadnikov slovenskega 
naroda tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske na- 
rodnosti, sta italijanski oziroma madžarski jezik enakoprav- 
na s slovenskim jezikom. 

Na območjih, kjer živijo poleg pripadnikov slovenske- 
ga naroda tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske 
narodnosti, je pripadnikom obeh narodnosti zagotovljena 
vzgoja in izobraževanje v njihovem jeziku. Z zakonom se 
lahko uvede dvojezična vzgoja in izobraževanje v vzgojno- 
varstvenih organizacijah in šolah oziroma obvezni pouk slo- 
venskega jezika v šolah in vzgojno-varstvenih organizacijah 
narodnosti, hkrati z obveznim poukom jezika narodnosti v 
slovenskih šolah in vzgojno-varstvenih organizacijah. 

Socialistična republika Slovenija skrbi za razvoj vzgoje 
in izobraževanja, tiska, drugih sredstev javnega obveščanja 
in za razvoj drugih oblik kulturno-prosvetnih dejavnosti ita- 
lijanske oziroma madžarske narodnosti in za usposabljanje 
kadrov, ki so pomembni za uresničevanje položaja in pra- 
vic narodnosti ter v ta namen zagotavlja potrebno pomoč. 

Socialistična republika Slovenija podpira razvoj stikov 
med italijansko oziroma madžarsko narodnostjo in njunima 
matičnima narodoma zaradi pospeševanja kulturnega in je- 
zikovnega razvoja narodnosti. 

Z zakonom ter statutom občine in s samoupravnimi 
akti organizacij združenega dela in drugih samoupravnih 
organizacij in skupnosti se določi način uresničevanja pra- 
vic italijanske oziroma madžarske narodnosti. 

251. člen 

Za razvijanje svoje nacionalne kulture, vzgoje in izobra- 
ževanja v lastnem jeziku, narodnostnega tiska in drugih 
sredstev javnega obveščanja ter založništva in za razvijanje 
stikov z matičnim narodom zaradi kulturnega in jezikovnega 
razvoja lahko pripadniki italijanske in madžarske narod- 
nosti ustanovijo. v občinah, kjer ti narodnosti živita, samo- 
upravne interesne skupnosti za prosveto in kulturo. S sta- 
tutom občin in s samoupravnimi akti samoupravnih inte- 
resnih skupnosti se določijo zadeve s teh področij, o ka- 
terih te skupnosti odločajo enakopravno s pristojnim zbo- 

rom občinske skupščine oziroma z ustreznimi samouprav- 
nimi interesnimi skupnostmi. 

Zaradi uveljavljanja načela o enakopravnem vključeva- 
nju pripadnikov italijanske oziroma madžarske narodnosti v 
skupščinski sistem, vsebuje tretji odstavek 157. člena usta- 
ve SRS odločbo, da morata biti v narodnostno mešanih 
območjih v delegacijah ustrezno zastopani ti narodnosti. 
Pomembni sta tudi določbi (190. člen in 370. člen ustave 
SRS) o. stalnem delovnem telesu pri občinskih skupščinah 
v občinah, kjer živijo pripadniki italijanske oziroma mad- 
žarske narodnosti, in o stalnem delovnem telesu republiške 
skupščine; ta skupščinska telesa obravnavajo vprašanja, ki 
zadevajo narodnostni značaj, položaj, pravice in razvojne 
možnosti italijanske in madžarske narodnosti. Sestavlja jih 
enako število pripadnikov slovenskega naroda in pripadni- 
kov narodnosti. . 

Pripadniki italijanske in madžarske narodnosti so vklju- 
čeni v samoupravne socialistične odnose in v politično ter 
samoupravno odločanje na vseh ravneh: v enotnih delega- 
cijah krajevnih skupnosti in združenega dela, ki delegirajo 
delegate v zbore republiške skupščine, v zborih, komisijah 
in v odborih republiške skupščine; v izvršilnih telesih in 
na vodilnih funkcijah v občinskih skupščinah; v organih 
samoupravnih interesnih skupnosti; v družbenopolitičnih or- 
ganizacijah in organih tozdov ter krajevnih skupnostih. Se- 
danja stopnja zastopanosti narodnosti je odraz obstoječega 
narodnostno mešanega sestava občinskih skupnosti Izole, 
Kopra, Pirana, Lendave in Musrke Sobote in slovenske re- 
publike kot celote. 

Poleg tega so pripadniki obeh narodnosti ustanovili tu- 
di samoupravni interesni skupnosti za prosveto in kulturo, 
ki kot četrti zbor pri obravnavi vprašanj, ki zadevajo polo. 
žaj in razvoj italijanske in madžarske narodnosti oziroma 
uveljavljanje njihovih posebnih pravic soodločata skupno z 
ostalimi zbori občinske skupščine oziroma z ustreznimi 
skupščinami SIS. 

Ob volitvah delegacij v vsa navedena družbenopolitična 
telesa, organizacije in organe ter pri vsakodnevni družbe- 
nopolitični dejavnosti so Republiška konferenca SZDL in 
občinske konference SZDL navedenih narodnostno mešanih 
občin posvetile posebno skrb ustrezni zastopanosti pripad- 
nikov narodnosti. 

V statutih občin narodnostno mešanega območja (oba- 
la — občine Koper, Izola, Piran, kjer živi italijanska narod- 
nost in Pomurje — Lendava in Murska Sobota, kjer živi 
madžarska narodnost) so ustavne pravice narodnosti našle 
svojo podrobnejšo razčlenitev. Pregled statutov, ki ga je 
opravila Republiška komisija za narodnosti, potrjuje ugoto- 
vitev, da so si v teh občinah na podlagi dosedanjih izku- 
šenj v zvezi z uresničevanjem ustavnega položaja obeh na- 
rodnosti in pravic njunih pripadnikov prizadevali, da bi čim 
ustrezneje realizirali ustavna načela in določbe. To je še po- 
sebej pomembno, ker tako ustava SFRJ, v 248. členu, ka- 
kor tudi ustava SR Slovenije, v 250. členu poudarjata, da 
narodnosti uresničujejo suverene pravice tudi v občini kot 
temeljni samoupravni in družbenopolitični skupnosti. 

Še vedno pa so v statutih občin glede položaja in pra- 
vic pripadnikov narodnosti prisotne nekatere pomanjkljivo- 
sti in nedorečenosti. Ta ugotovitev v še večji meri velja za 
samoupravne akte krajevnih skupnosti in tozdov, v katerih 
delajo in živijo pripadniki narodnosti. 

III. NEKATERI USPEHI IN POMANJKLJIVOSTI URESNIČEVANJA 

NARODNOSTNE POLITIKE 

1. ŠOLSTVO NARODNOSTI 
Vzgojno-varstvena in vzgojno-izobraževalna 
dejavnost narodnosti 

Narodnostno šolstvo ima kot pomemben sestavni del 
celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema in pomemben de- 
javnik uresničevanja načeti o nacionalni enaikopravnosti do- 

datne specifične naloge za jezikovni in kulturni razvoj na. 
rodnosti. 

Delo vzgojno-izobraževalnih organizacij z italijanskim je- 
zikom, ki jih obiskujejo pripadniki italijanske narodnosti iz 
občin Izola, Koper in Piran, ter dvojezičnih vzgojno-izobraže- 
valnih organizacij, ki jih skupaj obiskujejo pripadniki slo- 
venske in madžarske narodnosti v občinah Lendava in Mur- 
sika Sobota, temelji na splošnih predpisih za posamezne 
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vrste vzgojno-izobraževalnih organizacij. Specifično proble 
matiko teh vzgojno-izobraževalnih organiazcij, ki naj zago- 
tovi varstvo posebnih ustavnih pravic italijanske oziroma 
madžarske narodnosti in njenih pripadnikov v SR Slove 
niji na področju vzgoje in izobraževanja, pa ureja zakon 
o vzgojno-izobraževalnih organizacijah z italijanskim oziro 
ma madžarskim jezikom in o dvojezičnih vzgojno-iozbraže- 
valnih organizacijah v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 
31-274/72). 

Osnova vsebini vzgojno-izobraževalnega dela v šolah t 
italijanskim jezikom in v dvojezičnih šolali Je vsebina 
vzgojno-izobraževalnega dela v istovrstnih šolah s sloven- 
skim jezikom. Poleg splošnih vzgojnih in izobraževalnih 
smotrov vključujejo učni naćrta za šole z italijanskim je- 
zikom in za dvojezične šole še specifične smotre, ki so 
tudi navedeni v zakonu. Med te smotre štejemo zlasti zago- 
tavljanje enakopravnosti italijanskega in madžarskega jezika 
z jeziki jugoslovanskih narodov in narodnosti, omogočanje 
spoznavanja kulture italijanske in madžarske narodnosti ter 
kultur njunih matičnih narodov, ustvarjanje takih odnosov 
v šoli, da sta italijanska in madžarska narodnost element 
prijateljskega zbližanja med sosednjima narodoma in drža 
vama ter spodbuda za tvorno mednarodno sožitje. 

Učni načrti v vzgojno-izobraževalnih organizacijah, v ka- 
terih se vzgajajo in izobražujejo pripadniki italijanske ozi- 
roma madžarske narodnosti, upoštevajo posebnosti kulture 
posamezne narodnosti in spoštujejo narodnostna čustva 
učencev. 

A. Vzgojno-varstvene organizacije 
1. Vzgojno-varstvene organizacije, v katerih se opravlja 

vzgojno-varstvena dejavnost v slovenskem ta madžarskem 
jeziku: 

PREGLED ŠTEVILA DVOJEZIČNIH VARSTVENIH 
ORGANIZACIJ IN ŠTEVILO OTROK' 

vključeni v dvojezične vzgojno-varstvene organizacije. Vsi 
otroci pa so eno leto pred šolo vključeni v priprave na 
šolo. 

Vzgojni načrt za delo v dvojezičnih vzgojno-varstvenih 
organizacijah je v pripravi vzporedno z vzgojnim načrtom 
/,a delo v vzgojno-varstvenih organizacijah v slovenskem je- 
ziku. Pripravljen je tudi program priprav na šolo in bo 
hkrati s programom za slovenske vzgojno-varstvene orga- 
nizacije predložen v potrditev strokovnemu svetu za vzgo- 
jo in izobraževanje SRS. 

V dvojezičnih vzgojnovarstvenih organizacijah delajo 
vzgojiteljice, ki imajo ustrezno izobrazbo, varuhinje pa so 
bile v letošnjem letu vključene v izobraževanje ob delu. 
Skupnost otroškega varstva občine Lendava štipendira 39 
učenk na vzgojiteljski šoli, tako da lahko pričakujemo, da 
bo v prihodnjih letih na tem področju manj kadrovskih 
težav. 

Poseben problem je pomanjkljivo znanje madžarskega 
jezika pri varuhinjah m vzgojiteljicah. 

Organizacijska enota zavoda SRS za Šolstvo v Murski 
Soboti je že pripravila program za sistematično jezikovno 
izpopolnjevanje vzgojiteljic, ki delajo v dvojezičnih vzgojno- 
varstvenih zavodih, v letošnjem letu pa bo ob pomoči pe- 
dagoških svetovalcev iz Novega Sada organiziran tudi semi- 
nar, ki bo vzgojiteljice seznanjal z metodami dela v dvoje- 
zični vzgojno-varstveni organizaciji. 

S 1. oktobrom 1976 je stekel pouk madžarskega jezika 
v 1. razredu vzgojiteljske šole v Mariboru in je namenjen 
učenkam, ki bodo delovale v narodnostno mešanem območju. 

Z. Vzgojno-varstvene organizacije, v katerih se opravlja 
vzgojno-varstvena dejavnost v Italijanskem jeziku: 

PREGLED ŠTEVILA VZGOJNO-VARSTVENIH ORGANI- 
ZACIJ IN ŠTEVILA VKLJUČENIH OTROK' 

Občana Lendava Občina M. Sobota Skupaj rjeU) 

Občina Izola Občina Koper Občina Piran Skupaj 

štev, štev. štev. štev. štev. štev. štev. štev. 
L010 število število število število Število število OTS- otrok org. otrok org. otrok org. otrok 

organ, otrok organ. otrok organ, otrok       
 ; :  1970 1 13 1 15 2 24 4 52 
1970 6 328 2 33 8 361 1971 1 16 1 16 2 29 4 61 
1971 8 339 2 27 10 366 1973 1 9 1 18 2 34 4 61 
1073 8 386 1 25 9 421 1974 1 14 2 33 3 34 6 81 
1974 8 338 1 23 9 361 1975 1 13 2 35 3 34 6 82 
1975 9 348 2 32 11 380 1976 1 18 2 45 3 36 6 99 
1976 8 348 2 33 10 381     

Mreža dvojezičnih vzgojno-varstvenih organizacij še ni v 
celoti usklajena z določili zakona. V srednjeročnem pro- 
gramu Skupnosti otroškega varstva v Lendavi je predvide- 
na gradnja vrtcev v Dolgi vasi in Kapci, kjer je po zako- 
nu določena vzgojno-varstvena organizacija, pa še ne delu- 
je, in v Dobrovniku, kjer deluje v dotrajani stavbi, pa je 
potrebna nova gradnja. 

V letošnjem letu bo adaptiran vrtec v Petišovcih. 
V občini Murska Sobota delujeta vzgojno-varstveni orga- 

nizaciji v Hodošu in Domanjševcih, začela pa je delovati 
vzgojno-varstvena organizacija v Prosenjakovcih. V zakonu 
je predvidena tudi vzgojno-varstvena organizacija v Motvar- 
jevcih — problem varstva otrok na tem področju bodo re- 
ševali obenem z gradnjo centralne osnovne šole. 

Mreža vzgojno-varstvenih organizacij v obeh občinah že 
danes omogoča, da bi lahko zajeli v predšolsko vzgojo vse 
otroke že dve leti pred vstopom v šolo, ni pa še povsem 
rešen problem prispevkov staršev za materialne stroške in 
oskrbo otrok v dvojezičnih vzgojno-varstvenih organizaci- 
jah (pri čemer se problem zaostruje toliko bolj, ker gre 
za starše otrok v manj razvitem območju Pomurja). To je 
tudi glavni razlog, da še niso vsi otroci dve leti pred šolo 

Število otrok, vključenih v vzgojno-varstvene organizaci- 
je, se je v zadnjih letih precej povečalo. 

Mreža vzgojno-varstvenih organizacij z italijanskim jezi- 
kom je ustaljena, posebna težava pa je v tem, da zaradi 
majhnega števila otrok delujejo kombinirani oddelki, kar 
zlasti ovira pripravo otrok na šolo. Z dogovorom med 
skupnostjo otroškega varstva in prizadetimi vzgojno-varstve- 
nimi organizacijami bi bilo treba povsod tam, kjer delujejo 
šole z italijanskim jezikom, ustanoviti tudi vzgojno-varstvene 
enote in zagotoviti, kjer je le mogoče, po dve vzgojni sku- 
pini. 

V dogovoru z Obalno skupnostjo otroškega varstva in 
Zvezo skupnosti otroškega varstva uveljavljamo načelo, da 
manjše število otrok ni ovira za ustanovitev čistih oddel- 
kov — tembolj, ker so tudi obstoječi oddelki večinoma 
pod normativi, ki veljajo za slovenske. 

Vsi otroci italijanske narodnosti so pred vstopom v os- 
novno šolo vključeni v malo šolo z italijanskim jezikom po 
skrajšanem programu. 

Usposobljenost vzgojiteljic, ki delajo v italijanskih vzgoj- 
no-varstvenih organizacijah, ni ustrezna. Pripravljen je pro- 
gram, po katerem naj bi v prihodnjem šolskem letu organi- 
zirali dopolnilno šolanje za skupino absolventk italijanske 

1 Podatki Zavoda SRS za statistiko (1670, 1971, 1973, 1974) Za- 1 Podatki Zavoda SRS ssa stat stiko ((UHO, 1071, 1978, 1374), Za- 
voda SRS za Šolstvo 1675/76 in organizacijska poročila za leto 1B76/77. 1975) in organizacijska poročila m teto 1976/77. 
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gimnazije in tako postopoma zagotovili kvalificiran vzgoji- 
teljski naraščaj. 

B. Osnovne šole 

1. Dvojezične slovensko-madžarske osnovne šole delujejo 
na narodnostno mešanem ozemlju občin Lendava in Murska 
Sobota. 

V šolskem letu 1976/77 deluje skupno 11 dvojezičnih 
osnovnih šol, in sicer 4 osemrazredne osnovne šole, 7 šol 
pa ima samo nižje razrede, v višjih razredih pa se učene, 
prešolajo na bližnje ali bolj oddaljene centralne osnovne 
šole. 

Mreža šol v občini Lendava je ustrezna, tudi šolske 
stavbe so nove, manjkajo pa specialne učilnice in telovad- 
nice. Zato v teim območju niso predvidene spiemembe do 
leta 1980. Pač pa je mrežo dvojezičnih šol treba izpopolni 
ti v občini Murska Sobota. Predvidena je gradnja central- 
ne dvojezične šole; zgrajena naj bi bila v letu 1978, v letu 
1977 naj bi dokončno določili lokacijo in pripravili potrebno 
dokumentacijo. 

ŠTEVILO UČENCEV (PO ORGANIZACIJSKIH POROCI- 
LIH 1976/77) 

Razred 
3. 4. 8. Skupaj 

Hodoš 4335 — — — — 15 
Šalovca — ___ 5 5 8 624 
Motvarjevcd 59 — — — — — — 14 
Prosenjakovci — — T 7 — — — — 14 
Fokovci — — — — 11 4 6 9 30 
Domanjševci 4636 6 4 15 — 44 
Dobrovnik 18 16 18 15 17 16 19 18 137 
Genterovci 14 16 32 14 23 11 17 18 135 
Centiba 7 9 — — — — — — 16 
Dolina 7 6 — — — — — — 13 
Petišovci 14 12 — — — — — — 26 
Gaberje 14 23 — — — — — — 37 
Lendava 81 79 119 113 109 191 152 133 887 
Skupaj 163 179 172 160 171 141 217 184 1892 

Število učencev je torej le neznatno nižje kot v prejš 
njem šolskem letu (9 učencev aH 0,64 odstotka). Medtem 
ko smo v letih 1969/70 — 1974/75 beležili večje upada- 
nje (okrog 20—30 učencev vsako leto), se je v zadnjih dveh 
letih število učencev ustalilo. 

Dvojezične osnovne šole delajo po predmetniku in uč- 
nem načrtu za dvojezične šole, ki ga je predpisaJ strokov 
ni svet za vzgojo in izobraževanje SR Slovenije 30. okto- 
bra 1974. Predmetnik in učni načrt za dvojezične osnovne 
šole upošteva inovacije v slovenski osnovni šoli, vsebovane 
v novem predmetniku in učnem načrtu iz leta 1973, noveli- 
rani zakon o vzgojno-izobraževalnih organizacijah v SR Slo- 
veniji (Uradni list SRS, št. 31-274/72) ter rezultate celo- 
vite pedagoške strokovne analize dvojezičnega šolstva v letu 
1970. 

Lahko rečemo, da je pedagoško delo v dvojezičnih šo- 
lah po 17-letnih izkušnjah uspešno in učinkovito. To potr- 
jujejo rezultati znanja, predvsem pa uspehi učencev dvoje- 
zičnih šol pri nadaljnjem šolanju in poklicnem delu. 

Za uspešnost dela dvojezične šole je nujno treba stal- 
no skrbeti za sodobne učne pripomočke, učitelje pa sezna- 
njati z modernimi učnimi metodami. Zato Zavod SRS za 
šolstvo skrbi za dvojezične učbenike, priročnike in delovne 
zvezke v dogovoru s Pokrajinskim zavodom za izdajanje 
učbenikov v Novem Sadu. Dvojezična berila od 1. do 4. 
razreda je pripravil Zavod SRS za šolstvo. Izšel je tudi de- 
lovni zvezek za 2. razred »že berem in pišem v obeh je- 
zikih« (izdal Zavod SRS za šolstvo, 1976). Kljub temu, da 
je bilo v zadnjih letih na področju učbenikov in priročni- 
kov veliko narejenega, bo treba še marsikaj dopolniti, pred- 
vsem pa organizacijsko urediti sodelovanje s Pokrajinskim 

zavodom za izdajanje učbenikov v Novem Sadu, da ne bo 
prihajalo do nepotrebnih zamud pri razpošiljanju knjig. 

Učitelji na dvojezičnih osnovnih šolah imajo v večini 
primerov ustrezno stopnjo izobrazbe, čedalje manjši je pro- 
blem obvladovanja obeh jezikov pri pouku, tako da izpol- 
njujejo pogoje, ki jih zahteva zakon. Učitelji se izpopol- 
njujejo v obeh jezikih v okviru seminarjev, ki jih priprav- 
lja Zavod SRS za šolstvo; nekateri so se udeležili tudi se- 
minarja na Madžarskem. 

Dvojezično posebno šolo v Lendavi obiskujejo učenci 
slovenske in madžarske narodnosti iz celotne občine Len- 
dava. V šolskem letu 1976/77 je v šoli 96 učencev v 12 od- 
delkih in 6 učencev v oddelku za delovno usposabljanje. 
Dvojezična posebna osnovna šola v Lendavi dela po prila- 
gojenem predmetniku in učnem načrtu, ki ga je sprejel 
strokovni svet za vzgojo in izobraževanje 16. 11. 1976. 

2. Osnovne šole z italijanskim jezikom 

V šolski mreži ni nobenih sprememb. V lanskem šol- 
skem letu je bila modernizirana stavba, v katerih delujeta 
gimnazija in osnovna šola z italijanskim jezikom v Kopru. 
V delu je 1. faza adaptacije šolske stavbe v Semedeli. 

Potrebna je še adaptacija šolske stavbe v Izoli. Čeprav 
je bila predvidena adaptacija te stavbe že v letu 1976, jo 
bodo izvedli v letu 1977. Po apataciji bodo prostori primer- 
ni za prehod na celodnevno delo in življenje osnovne šole 
v naslednjem šolskem letu (1977/78). To bo prvi korak pri 
zagotavljanju možnosti za vključitev učencev šol z italijan- 
skim jezikom v celodnevno šolo. 

ŠTEVILO UČENČEV (PO ORGANIZACIJSKIH POROČI- 
LIH 1976/77) 

Razred 
3. 4. 5. 6. 7. 8. Skupaj 

Koper 
Bertoki 
Kolomban 
Semedela 
Izola 
Piran 
Lucija 
Strunjan 
Sečovlje 

10 
2 

2 
5 
6 
2 
3 
3 

10 
1 
2 

5 
3 
l 
3 
7 

19 13 

10 
16 

14 14 

12 
15 

12 
8 

lil 

94 
4 
2 
2 

59 
61 

9 
8 

39 
Skupaj 22 33 20 32 36 44 46 45 278 

Podatki o številu učencev v osnovnih šolah z italijan- 
skim jezikom kažejo, da je v zadnjih letih število učencev 
upadlo. Vendar nam naraščanje števila otrok, vključenih v 
vzgojno-varstvene organizacije z italijanskim jezikom, daje 
upanje, da se bo vpis v osnovno šolo ustalil. 

Brez dvoma je večja pedagoška učinkovitost šole jam- 
stvo, da bodo vsi učenci italijanske narodnosti obiskovali 
osnovno šolo z italijanskim jezikom. Zato morata Zavod za 
šolstvo in Republiški komite za vzgojo in izobraževanje stal- 
no skrbeti, da bo imela osnovna šola z italijanskim jezikom 
potrebne učbenike in učne pripomočke ter ustrezen učitelj- 
ski kader. Prav tako bo potrebno opraviti temeljito analizo 
vpisa. 

Osnovne šole z italijanskim jezikom delajo po predmet- 
niku in učnem načrtu, ki ga je sprejel Strokovni svet za 
vzgojo in izobraževanje SR Slovenije 7. 10. 1975. 

Predmetnik in učni načrt za osnovno šolo z italijanskim 
jezikom upoštevata inovacije v slovenski osnovni šoli (pred- 
metnik iz leta 1973) in novelirani zakon o vzgojno-izobraže- 
valnih organizacijah z italijanskim oziroma madžarskim je- 
zikom in o dvojezičnih izobraževalnih organizacijah v SR 
Slovenji (Uradni list SRS, št. 31-274/72). 

Pri izdajanju učbenikov za šole z italijanskim jezikom 
je dogovorjeno sodelovanje s pristojnimi organa SR Hrvat- 
ske, kjer živi večji del pripadnikov italijanske narodnosti 
in kjer ima italijanska nairodnostnia skupnost lastno založ- 
bo (EDIT). V večini primerov gre za prevode učbenikov, 
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Kl se uporabljajo v SR Hrvatski, pri nekaj učbenikih je 
potrebno dodati posebna poglavja, učbeniki za italijanski je 
zik pa so posebej sestavljeni ob sodelovanju strokovnjakom 
zfa italijanski jezik iz SRH in SRS. Zaradi razlik v učnih 
načrtih med šolami v Sloveniji in Hrvatski je potrebno ne 
katere učbenike izdati posebej za šole z italijanskim učnim 
jezikom v Sloveniji. 

Po programu Zavoda SRS za šolstvo bodo do leta 1980 
pregledani in dopolnjeni vsi učbeniki. 

Učitelji v glavnem izpolnjujejo pogoje glede stopnje izo- 
brazbe ali si pridobivajo izobrazbo s študijem ob delu. V 
nekaterih primerih poučujejo tudi učitelji, ki niso italijan- 
ske narodnosti (v nasprotju z določbo zakona), najteže pte 
je zagotoviti primerno strokovno zasedenost pri vseh pred 
metih, saj so šole majhne in ne morejo za vse predmete 
zaradi majhnega števila oddelkov in učnih ur, namestiti 
stalnih učiteljev. Največkrat učitelji dopolnjujejo učno ob- 
veznost še na eni ali več šolah ali pa poučujejo tudi pred 
mete, za katere niso usposobljeni. 

Razvojno moteni otroci ne obiskujejo posebne osnovne 
šole, zaenkrat obiskujejo oddelke redne osnovne šole. Pri- 
pravljajo pa tako rešitev, da bi bili s prihodnjim šolskim 
letom deležni specialne pedagoške pomoči. 

C. Srednje šole 

Na narodnostno mešanem ozemlju občin Lendava m 
Murska Sobota ni posebnih srednjih šol, namenjenih samo 
prpadnikom madžarske narodnosti. Sedanja organizacija slo 
vensko-madžarskega dvojezičnega pouka v osnovni šoli orno 
goča vsem pripadnikom madžarske narodnosti obisk katere- 
koli srednje šole. Da bi učenci slovenske narodnosti napre- 
dovali tudi v znanju madžarskega jezika, učenci madžarske 
narodnosti pa imeli možnost razvoja materinega jezika in 
ohranitve kulturne identitete, so s šolskim letom 1976/77 
uvedli v vse srednje šole v Pomurju v 1. razrede pouk 
madžarskega jezika za učence madžarske narodnosti in za 
vse učence, ki bodo službovali v narodnostno mešanem ob 
močjtt. Pouk se je začel l. oktobra, vključil je 80 učencev 
poučujeta dva profesorja hungarista, Poleg tega so uvedli 
pouk madžarskega jezika tudi v vzgojiteljski šoli v Mariboru 
za tiste učenke, ki so s štipendijo vezane, da bodo delale 
v dvojezičnih vzgojno-varstvenih organizacijah. 

Pripadnikom italijanske narodnosti sta namenjeni dve 
gimnaziji, ekonomska šola in poklicni šoli, ki izobražujeta 
kovinarje in šivilje. Vse te šole se zaradi majhnega števila 
učencev srečujejo s težavami materialne in organizacijske 
narave. Možnosti za izbiro poklica pa so za pripadnike ita- 
lijanske narodnosti kljub temu razmeroma majhne. Zato je 
na področju srednjega šolstva ena izmed primarnih nalog, 
da se v okviru oblikovanja mreže šol za usmerjeno izobra- 
ževanje v obalnih občinah zagotovijo čimbolj raznolične 
možnosti za izobraževanje pripadnikom italijanske narodno- 
sti. 

ŠTEVILO UČENČEV (PO ORGANIZACIJSKIH POROCI 
LIH 1976/77) 

4. Skupaj 
~~6 30~ 

6 33 
18 62 

Gimnazija Koper 8 
Gimnazija Piran 8 
Ekonomska šola Izola 15 
Pckliona šola Izola 
— kovinarji IS 
— šivilje 2 

11 
7 

14 

8 
2 

12 
15 

7 
2 

28 
6 

število učencev je ustaljeno. 
159 

č. Študentje 
študentje, pripadniki narodnosti, se ob študiju srečujejo 

z večjimi težavami kot drugi študentje, predvsem zaradi 
pomanjkljivega znanja slovenskega jezika. Ker je naš skup- 
ni interes, da zagotovimo zadosten kadrovski naraščaj pri- 
padnikov narodnosti za vsa področja, je treba tem študen- 

tom posvetiti posebno pozornost. Republiški komite za 
vzgojo in izobraževanje je v šolskeip letu 1976/77 že navezal 
stike s študenti in visokimi šolami, da bi z&gotovil mentor- 
ja z univerze, štipendije in • mesta v študentskih domovih, 
Izkoristijo naj se tudi vse možnosti za izpopolnjevanje na 
nekaterih univerzah v republiki Italiji in LR Madžarski. 
Pri tem bi se kandidati morali obvezati, da bodo službo- 
vali na narodnostno mešanem ozemlju. 

2. KULTURNA DEJAVNOST 

Kulturna dejavnost italijanske in madžarske narodnosti 
v 8R Sloveniji je ena izmed temeljnih sestavin skupnega 
programa kulturnega razvoja, ki se oblikuje v kulturnih 
skupnostih. Občinske, mestna in obalna kulturna skupnost 
so se s samoupravnim ,sporr.:;umom o ustanovitvi Kulturne 
skupnosti Slovenije dogovorile, da bo za uresničitev teh na- 
log skrbela Kulturna skupnost Slovenije. Kulturna dejav- 
nost obeh narodnosti je sestavni del programov kulturnih 
skupnosti v območju, kjer pripadniki obeh narodnosti ži- 
vijo, kulturne skupnosti pa z združevanjem sredstev v okvi. 
ru Kulturne skupnosti Slovenije omogočajo, da se tri pro- 
grami lahko uresničujejo. Ustanovitev posebnih samouprav- 
nih interesnih skupnosti za prosveto in kulturo narodnosti 
je omogočila, da je bil pri načrtovanju kulturne dejavnosti 
in kulturnega razvoja v teh območjih dosežen bistven na- 
predek, podobno pa tudi z vključevanjem njihovih progra- 
mov v programe Kulturne skupnosti Slovenije. Hkrati je 
treba opozoriti, da so bili z letom 1976 v glavnem odprav- 
ljeni problemi, ki so izvirali iz neenotne ureditve financi- 
ranja posameznih kulturnih dejavnosti obeh narodnosti. Po- 
gosto so se namreč pojavljala vprašanja, katere dejavnosti 
naj se financirajo iz proračuna in katere iz sredstev samo- 
upravnih interesnih skupnosti (čeprav se v zvezi z nekate- 
rimi postavkami še vedno pojavljajo nejasnosti). 

Za neposrednejše uresničevanje nalog, ki jih ima Kui- 
■unra skupnost Slovenije glede narodnosti, skrbi poseben 
odbor za kulturni razvoj narodnosti, ki spremlja in prou- 
čuje njihovo kulturno dejavnost, obravnava predloge pro- 
gramov in na podlagi tega oblikuje predloge za izvršni od- 
bor in skupščino ter spremlja uresničevanje dogovorjenega. 
Odbor je sestavljen iz delegatov, ki so jih izvolile kulturne 
skupnosti Lendava, Murska Sobota in obalna kulturna skup- 
nost ter samoupravne interesne skupnosti za prosveto in 
kulturo občin Izola, Koper, Lendava, Murska Sobota in Pi- 
ran. 

Programi kulturnih dejavnosti narodnosti se kot sestav, 
ni del programa Kulturne skupnosti Slovenije oblikujejo na 
podlagi predlogov občinskih kulturnih skupnosti, po pred- 
hodni obravnavi v njihovih organih, kar velja za vse pro- 
grame, ki se vključujejo v program skupnih nalog in se 
uresničujejo v posamezni občini. Samoupravne interesne 
skupnosti za prosveto in kulturo obeh narodnosti pa uve- 
ljavljajo svoje predloge tudi neposredno, kar kaže na neka- 
terre nejasnosti v sodelovanju in povezanosti med samo- 
upravnimi skupnostmi v občini. Samoupravne interesne skup- 
nosti za- prosveto in kulturo obeh narodnosti tudi večkrat 
sporočajo, da jih občinske kultume skupnosti neredno, z 
zamudo ali nezadostno obveščajo o tekočih zadevah, o na- 
logah z vezi z načrtovanjem in o gradivih Kultume skup- 
nosti Slovenije. 

Kulturna skupnost Slovenije je v letu 1976 združevala 
sredstva na podlagi dogovorjenega programa Kulturne de- 
javnosti italijanske in madžarske narodnosti. 

Program italijanske narodnosti v letošnjem letu obsega 
poleg kulturne dejavnosti v Kopru, Izoli in Piranu še sre- 
čanje s pripadniki madžarske narodnosti, sodelovanje s ko- 
roškimi in beneškimi Slovenci, sodelovanje z gledališčem 
»Teatro Stabile« iz Trsta in turnejo po narodnostno meša- 
nem obalnem pasu. Pri odkupu knjig so v programu študij- 
ska knjižnica Koper, Ljudska knjižnica Koper, Ljudska knjiž- 
nica v Izoli in Piranu ter knjižnice v Semedeli, Sečovljah 
in Bert-okih. Za založniško dejavnost so zagotovljena sred- 
stva za izdajo mladinske knjige ter pomoč Centru za zgo- 
dovinske raziskave. Za celoten program italijanske narodno- 
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sti združuje Kulturna skupno,st Slovenije 856.130 din. Poleg 
tega se italijanska narodnost glede skupnega financiranja ne- 
katerih dejavnosti neposredno dogovarja z italijansko narod- 
nostjo v SR Hrvatski (založba EDIT). 

Program madžarske narodnosti obsega Založniško dejav- 
nost, ki vključuje koledar Naptar 76, izbor pesmi Zoltana 
Czuke, novele Szomi Pala, Lendavske zveake, Zbornika — 
Raziskave na dvojezičnem področju in 30-letni razvoj mad- 
žarske narodnosti. Pri knjižnic&h sta vključeni Knjižnica 
Lendava in Pokrajinska in študijska knjižnica Murska So- 
bota, poleg tega pa tudi plačilo za strokovnega sodelavca — 
bibliotekarja za poitrebe madžarske narodnosti v _ Pomurju. 
Program gledaliških gostovanj obsega gostovanje Allami 
Deryneszinhaz iz Budimpešte, Nepszinhaz iz Suibotice: 
otroškega gledališča iz Subotice in gledališča iz Kaposvara. 
Poleg gostovanji folklorne skupine iz Zalaegerszega so_ pred- 
videna gostovanja treh glasbenih skupin, literarni večer za 
15. marec (madžarski narodni praznik) ter IV. likovna ko- 
lonija Lendava 1976. Vključena je tudi amaterska kulturno- 
prosvetna dejavnost v Lemdavi in Murski Soboii teir gosto- 
vanje amaterske kulturne skupine italijanske narodnosti. Za 
celoten program madžarske narodnosti združuje Kulturna 
skupnost Slovenije 1,408.000 din.. 

Načrt- kulturnega razvoja v SR Sloveniji za obdobje 
1976/1930 predvideva, da bo treba zagotoviti materialne mož- 
noisti za celovit in uspešen kulturni razvoj narodnosti in iz- 
vedbo vsega programa, ki obsega dejavnost kulturno-prosvet- 
nih društev in organizaciji gledališka in glasbena gostovanja 
in prireditve, likovne razstave in knjižnično dejavnost (od- 
ku-o knjig v materinem jeziku). Posebna pozornost bo po- 
svečena" založniški dejavnosti, ki je namenjena vsem pripad 
nikom narodnosti, še posebej pa izdaji izvirnih del ustvar- 
jalcev obeh narodnosti in izvirnemu ustvarjanju na vseh 
drugih področjih. 

3. SREDSTVA OBVEŠČANJA 

Sredstva obveščanja narodnosti so: narodnostni tisk in 
radijski ter televizijski spored v jezikih narodnosti. 

Tisk italijanske narodnosti predstavljajo časopisi: dnev- 
nik La voce del popolo, štirinajstdnevnik PanoiUma, meseč- 
nik II Pioniere in trimesečnik La Battana — kulturna re- 
vija, ki pa vsi izhajajo v SR Hrvatski pri skupni založbi 
EDIT. , . 

Obstajajo in se tudi razširjajo periodični tiski, ki ga 
izdajajo italijanske skupnosti. 

Madžarska niarodnost izdaja tednik Nepuijsag (Ljudske 
novice). Naklada tega lista se je povečala od leta 1965, ko 
je izhajal v 663 izvodih, na letošnjih 1640 izvodov. 

Ce to številko primerjamo s številom pripadnikov mad- 
žarske narodnosti, lahko ugotovimo, da pride izvod Usti na 
vsakih 6 občanov madžarske narodnosti. V letošnjem letu 
je list začel izhajati v povečanem obsegu, na šestih ali 
osmih straneh. Do letošnjega leta je izhajal največkrat na 
štirih straneh, po programu pa bi odslej izhajal na osmih 
straneh Nekaj madžarskega tiska, kot Magyar SZO in If- 
juszag (Mladina), prihaja iz AP Vojvodine, vendar za ta 
tisk ni dovolj zanimanja, ker ne obravnava življenja mad- 
žarske narodnosti v SR Sloveniji. 

Nekateri problemi narodnostnega tiska, ki se dolgoroč- 
no rešujejo, vendar še niso zadovoljivo rešeni, so: neažur- 
na distribucija lista »La voce del popolo« in še nesistemsko 
financiranje lista Nepujsag. Ta tisk je podvržen vsem teža- 
vam, ki jih ima politično-informativni tisk, s tem, da ima 
j>0 svoj© posebne tGža/ve. 

Radijski postaji sta Koper in Murska Sobota ter TV 
postaja Koper-Capodistria. 

Po pomenu, kakovosti in dolžini sporedov sta izredno 
pomembna radio in TV studio Koper — Capodistria, ki sta 
temeljni organizaciji združenega dela radiotelevizije Ljublja- 
na. V prvi vrsti sta namenjena potrebam političnega in kul- 
turnega obveščanja pripadnikov italijanske narodnosti, oprav- 
ljata pa tudi širše naloge, kot so obveščanje slovenske na- 

rodnosti v Italiji in tudi velikega dela prebivalstva v Republi- 
ki Italiji. 

Programi radia in TV Koper — Capodistria so namenjeni 
prvenstveno pripadnikom italijanske narodnosti. Radio Koper 
oddaja dnevno 16 ur in 30 minut prjgrama, od tega 13 ur 
v italijanščini, TV studio pa 4 ure dnevno v italijanščini in 
30 minut tedensko v slovenščini. 

Radio in TV Koper omogočata narodnostnima skupnostima 
na obeh straneh meje uresničevati tudi širše poslanstvo mo- 
stu in dobrih jugoslovansko-italijanskib odnosov in sodelo- 
vanja, hkrati pa uveljavljata tudi širšo vlogo narodnosti v 
zbliževanju in sodelovanju med državama, kot sta jo v seda- 
njih evropskih procesih nakazala helsinška konferenca in 
osimski sporazumi. 

Programsiki sosveti radia in TV studia Koper Capodistria 
(v katerih so tudi predstavniki italijanske narodnosti) so na 
svojih sestankih večkrat poudarili, da je dosledno uresničeva- 
nje narodnostnega značaja in funkcije radia in TV studia 
Koper — Capodistria moč zagotoviti samo s celovito pristoj- 
nostjo, vlogo in aktivnim deležem italijanske narodnosti. 

Sosveti so tudi poudarili, da kljub napredku mesto in 
delež italijanske narodnosti, tako v informacijah kot v osta- 
lih programih, še vedno nista v sorazmerju z začrtano vlogo 
in poslanstvom obeh medijev. Predvsem še vedno ni rešeno 
vprašanje vidnosti koprskega programa na področju, kjer 
živi večji del italijanske narodnosti, v Istri in na Reki, kar 
tudi otežuje njeno aktivno vključevanje v delovanje koprskih 
programih. 

Za madžarsko narodnost položaj na področju radijske- 
ga medija zdaleč ni taiko ugoden, je pa dosežen napredek. 

Po dolgih težavah in z veliko zamudo je v Nemčavcih 
pri Murski Soboti 26. 11. 1976 začel obratovati novi, moč- 
nejši r&dijsiki oddajnik, ki omogoča kvalitetnejši sprejem 
radijskega programa. To pa še ne omogoča širitev progra- 
ma, ker je premalo kadra. 

Po programu RTV Ljubljana je "predvidena postavitev 
pomožnega radio studia v Lendavi n)a madžarski radijski 
program. S tem bi bila dana večja možnost za kvalitet- 
nejši program. 

Znano je, da RTV Ljubljana nima programa v madžar- 
skem jeziku in da so pripadniki madžarske narodnosti zah- 
tevali, da se tak program uvede. 

Vsekakor bi bilo potrebno zadevo intenzivneje rešev&ti. 
Tudi občinska skupščina Lendava je predlagala RTV uvedbo 
programov v madžarskem jeziku, sklicujoč se na dejstvo, 
čCa ustava SRS zagotavlja popolno jezikovno enakopravnost 
občanov madžarske narodnosti, ki žive v mešanem območju. 

Sprejem madžarskega televizijskega programa je za pri- 
padnike madžarske narodnosti vprašanje izrednega pomena. 

Znano je, cfa je bil med RTV Ljubljana in madžarsko 
RTV sklenjen dogovor o graditvi mejne postaje, ki bo omo- 
gočala sprejem madžarskega TV programa. S to realizacijo 
se bo znatno izboljšala možnost razvijanja jezikovna kul- 
ture madžarske narodnosti. 

Po sklepu Skupščine RTV je rok postavitve pretvornika 
v letu 1977. 

Sredstva obveščanja narodnosti so v polnem razvoju; 
v tem času se je izboljšalo tudi sodelovanje z ostalimi 
sredstvi obveščanja v republiki. Pomembno je spoznanje, 
da bo za sredstva obveščanji narodnosti potrebna tudi v 
bodoče večja družbena skrb in finančna podpora. Splošni 
informativni mediji so pa dolžni pomagati narodnostima s 
širšo popularizacijo njihovih vprašanj in jim nuditi širšo 
politično in množično podporo v njihovi vsakodnevni borbi 
za riadaljnji razvoj narodnosti. 

Ugotavljamo, da je splošna informiranost narodnosti za- 
dovoljiva, da le informacija v delegatskem sistemu zaosta- 
ja. Materiali občinskih skupščin in samoupravnih interesnih 
skupnosti niso dosledno prevedeni v jezik narodnosti, Bar 
otežuje opravljanje fuokoije delegatov. 

Ob ustanovitvi INDOK centrov pri občinskih skupšči- 
nah je potrebno ustrezno rešiti ta problem s primernim 
prevajanjem materialov. 
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4. DVOJEZIČNOST V NARODNOSTNO 
MEŠANIH OBMOČJIH 

Kot eno oa posebnih pravic, ki so po svojem značaju 
in pomembnosti za pripadnike narodnosti temeljne narave, 
so ustava in občinski statuti opredelili tudi enakopravnost 
jezika narodnosti s slovenskim jezikom. Ta enakopravnost 
piri uporabi obeh jezikov — dvojezičnost, mora biti v na- 
rodnostno mešanih območjih dosledno izvajana, ker se pri- 
padniki narodnosti uveljavljajo kot subjekt in hkrati po- 
javljajo kot stranke najrazličnejših institucij, od katerih 
pričakujejo in zahtevajo poslovanje v lastnem jeziku ob 
stalni primerni dvojezični atmosferi, ki je na narodnostno 
mešanem področju nenehno prisotna. 

V teh območjih narekuje ustava popolno dvojezičnost 
poslovanja vseh samoupravnih organov, pravosodnih orga- 
nov, družbenopolitičnih skupnosti in organov in dvojezič- 
nost ustanov posebnega družbenega pomena (zdravstvo, pro- 
met PTT, organizacij združenega dela). 

Jezikovna enakopravnost se hkrati kaže tudi v »vidni«, 
zunanji dvojezičnosti, v vseh javnih napisih (na javnih 
zgradbah, podjetjih, ulicah in cestah vseh stopenj v narod- 
nostno mešanem območju), v doslednosti dvojezičnih napi- 
sov na vseh na novo zgrajenih objektih, javni zgradbah, 
prometnih sredstvih, cestah /sel) vrst itd., v enakem vid- 
nem sorazmerju. 

Posebnega družbenega pomena za uveljavljanje pravic 
narodnosti so prejeta izhodišča o dvojezičnosti, ki veljajo 
tudi za poslovanje vseh sodišč in pravosodnih institucij, na 
podlagi Katerih sta v narodnostno mešanih območjih jezika 
narodnosti enakopravna slovenskemu in s tem »uradna je- 
zika«, kar pomeni, da je potrebno poslovati v jeziku na- 
rodnosti, kadr organ na kakršenkoli način ugotovi, da gre 
za pripradnike narodnosti. Pri tem je še zla uveljavljanje 
dvojezičnosti izjemnega pomena ustrezno vzdušje prebival- 
stva. 

Dvojezično poslovanje zadeva poslovanje občinskih in 
drugih upravnih organov v narodnostno mešanih območjih, 
ki imajo sistematizirana delovna mesta, nia katerih je po- 
trebno znanje italijanskega oziroma madžarskega jezika. Ob- 
činske skupščine ,si kljub težavam prizadevajo zagotoviti 
zadostno število kadrov, ki obvladajo oba jezika. Delavci 
na takih mestih pa prejemajo stimulativni dodatek. 

Uradni postopek za pripadnike narodnosti je v njihovem 
materinem jeziku, pri čemer so vsi obrazci, žigi, vabila, ob- 
vestila, plakati itd. dvojezični. Zadnje čase se v Pomurju in 
na obali pripravljajo, da bi z uvedbo stalnih in usposoblje- 
nih prevajalcev uveljavili načelo prevajanja vseh temeljnih 
delegatskih dokumentov in zakonov, da bi lahko delegat, 
pripadnik narodnosti, nemoteno sodeloval pri delu skupšči- 
ne, družbenopolitičnih organizacij, samoupravnih interesnih 
skupnosti in drugih organov. 

Kljub pomembnim dosežkom ziadnjih let s sedanjim 
satnjem še ne moremo biti zadovoljni. Marsikdaj se še po- 
javlja nedoslednost, pri čemer tudi občinske skupščine, iz- 
vršni sveti in drugi organi niso dovolj odločni v skrbi za 
dosledno izvajanje ustavnih in statutarnih nalog s tega po- 
dročja. 

Pri uveljavljanju prtsvice narodnosti, da uporabljata svoj 
jezik pri delu zborov Skupščine SRS in njene komisije za 
narodnosti, je bil dosežen viden napredek. V vseh zborih 
in drugih skupščinskih organih predstavniki narodnosti go- 
vorijo v svojem jeziku, kar je tudi uzakonjeno v poslov- 
niku Skupščine SRS (člen 12) in v poslovniku zborov (v 
9. in 13. členu poslovnika Zbora združenega dela ter 6. in 
10. členu poslovnika Ztoora občin in Družbenopolitičnega 
zbora), ki v oddelku »uporaba jezikov drugih jugoslovan- 
skih narodov ter italijanske in madžarske narodnosti« pred- 
pisujejo, da je delegatom, ki pri svojem delu v zboru upo- 
rabljajo jezik drugih jugoslovanskih narodov oziroma itali- 
janski ali madžarski jezik, zagotovljen prevod v slovenski 
jezik. Tako delegati italijanske in madžarske narodnosti na 
sejah zborov in Komisije dosledno govorijo v svojem mate- 
rinem jeziku. 
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Občutljivost, pripadnikov narodnosti pri uveljavljanju nji- 
hovega materialnega jezika kot enakopravnega s slovenskim 
jezikom je razumljiva. Jezikovna enakopravnost ni samo po- 
litična nujnost, temveč tudi želja širše družbene skupnosti, 
ki si prizadeva ustvariti take pogoje za pripadnike narod- 
nosti, da se bo vsakdo počutil jezikovno enakopravnega s 
pripadnika slovenskega naroda. 

5. STIKI Z MATIČNIM NARODOM 
Kot je opredeljeno v 250. členu ustave SRS, Sociali- 

stična republika Slovenija posebej podpira razvoj stikov med 
italijansko in madžarsko narodnostjo in njunima matičnima 
narodoma, zaradi pospeševanja kulturnega in jezikovnega 
razvoja narodnosti. 

Pripadniki madžarske narodnosti v Pomurju že vrsto 
let vzdržujejo kulturne stike z matičnim niarodom. 

Na področju, pedagoškega in znanstvenega sodelovanja 
sodelujeta na podlagi programa o kulturnem in prosvetnem 
sodelovanju med SFRJ in Ljudsko republiko Madžarsko za 
leto 1974—1976, Pedagoška Akademija v Mariboru in Višja 
pedagoška šola v Szombatheliyu. Na pedagoški akademiji 
v Mariboru nadaljuje z delom lektor za madžarski jezik, 
medtem ko je na šoli v Szombatheliyu začel v šolskem letu 
1974—75 z delom lektor zk slovenski jezik. 

V narodnostno mešanem območju vsako leto dvakrat 
gostuje gledališče iz Budimpešte, gostovali pa so tudi dru- 
gi kultumo-umetniški ansambli. V letu 1976 so pripadniki 
madžarske narodnosti organizirano obiskovali tudi gledališ- 
ke predstave v Kkposvaru na Madžarskem. 

Obstajajo stiki med knjižnicami in Pomursko založbo v 
Murski Soboti in knjižnicami ter založbami na Madžarskem. 

Madžarska narodnost načrtuje razširitev kulturnega so- 
delovanji* z matičnim narodom s povečanjem števila gosto- 
vanj poklicnih gledališč in drugih skupin iz Budimpešte in 
iz sosednjih županij, s sodelovanjem med kulturno-umetniški- 
mi skupinami z obeh strani meje in s pospešenim sodelo- 
vanjem knjižnic, založb in Sol. 

Na področju vzgoje in izobraževanja, razen stikov neka- 
terih šol in vsakoletnega seminarja zfe učitelje madžarskega 
jezika z dvojezičnih šol v Budimpešti, ni bilo sodelovanja. 

Samoupravna interesna skupnost za prosveto in kulturo 
pripadnikov madžarske narodnosti v občinah Lendava in 
Murska Sobota je izdelala predlog sodelovanja z matičnim 
narodom na področju vzgoje in izobraževanja, ki obsega na- 
slednje elemente: 

— razširitev seminarja za učitelje v dvojezičnih šolah 
na Madžarskem. 

— izboljšanje pogojev in razširitev možnosti večjemu šte- 
vilu absolventov srednjih šol za univerzitetni študij nia mad- 
žarskih univerzah; 

— omoigočanje nabave potrebnih učnih pripomočkov za 
potrebe dvojezičnih osnovnih šol in srednjih šol za pouk 
madžarskega jezika in 

— omogočiti srednjim in osnovnim šolam organiziranje 
šolskih ekskurzij rta Madžarsko. 

Ti ukrepi bi ugodno vplivali na rast ustreznih kadrov 
in na njihovo izpopolnjevanje v znanju madžarskega jezika. 

Pripadniki italijanske narodnosti že vrsto let, zlasti pa 
v zadnjih letih intenzivno razvijajo stike z matičnim naro- 
dom na kulturnem in jezikovnem področju — s seminar- 
ji, ki so vsako leto organizirani v obalnem območju in v 
Italiji za izpopolnjevanje prosvetnega kadra in s strokov- 
nimi izleti za pedagoške delavce, dijake in ostale pripadni- 
ke narodnosti, ki se na ta način seznanjajo s kulturno de- 
diščino in z razmerami matičnega naroda. Poleg pedagoških 
delavcev in študentov hodijo na jezikovno izpopolnjevanje v 
razne institucije v Italiji tudi pripadniki ostalih poklicev 
Nekateri študentje študirajo na italijanskih univerzah. 

V mnogih italijanskih mestih, ne samo v Julijski kra- 
jini, temveč tudi v notranjosti, so bili na podlagi rednih 
stikov na gostovanjih tudi pevski zbori, dramske, glasbene 
in folklorne skupine italijanske narodnosti. 

V okvir sodelovanja spada tudi izmenjava učbenikov, 
knjig za knjižnice in vrste šolskih pripomočkov, kot tudi 
dopisovanje z dijaki šol iz Italije. • 
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Stalno gledališče Avtonomne pokrajine Julijske krajine 
ta Trsta (Teatro Stabile) in druge skupine iz Italije red- 
no gostujejo v obalnem območju, kar predstavlja stalno ob- 
liko stikov s kulturo matičnega naroda. 

Vsa navedena aktivnost italijanske narodnosti se odvija 
in koordinira v okviru Italijanske unije za Istro in Reko 
in v okviru Jugoslovansko-italijanskega mešanega odbora. 

Naštete oblike sodelovanja in še monžica drugih stikov 
označuje plodno sodelovanje italijanske in madžarske na- 
rodnosti z matičnima narodoma in hkrati spodbujajo boga- 
titev tega sodelovanja kot enega od pogojev kulturnega in 
jezikovnega razvoja obeh narodnosti. 

6. DELOVANJE SAMOUPRAVNIH INTERESNIH 
SKUPNOSTI ZA PROSVETO IN KULTURO 
ITALIJANSKE IN MADŽARSKE NARODNOSTI 
Skladno z določili 251. člena ustave SRS in statuto\ 

občin, v območju katerih žive. pripadniki italijanske in mad- 
žarske narodnosti, so pripadniki narodnosti v vseh petih 
občinah ustanovili posebne samoupravne interesne skupno- 
sti za prosveto in kulturo. Samoupravne interesne skupno- 
sti za prosveto in kulturo italijanske in madžarske narod- 
nosti obravnavajo in odločajo o vprašanjih vzgoje in izob- 
raževanja v materinem jeziku, na-rodnostne kulture, narod- 
nostnega tiska in založniške dejavnosti, stikov z matičnim 
narodom ter o drugih pomembnih vprašanjih, ki so poseb- 
nega pomena za nadaljnji razvoj obeh narodnosti. Skupno- 
sti so bile ustanovljene v februarju oziroma marcu 1975. le- 
ta in so delegatsko organizirane za območje občine. Sestav- 
ljajo jih delegati, ki so bili izvoljeni po teritorialnem nače- 
lu iz vrst pripadnikov narodnosti v tistih krajevnih skup- 
nostih, ki so narodnostno mešane, in iz delegatov temelj- 
nih organizacij združenega dela in organizacij združenega 
dela, posebej tistih organizacij, ki so izvajalke programa in 
opravljajo dejavnosti za pripadnike narodnosti (npr. šole, 
založbe, knjižnice, sredstva obveščanja idr.). Organ samo- 
upravne interesne skupnosti je v vseh primerih skupščina 
samoupravne interesne skupnosti, izvršilni organi pa izvršni 
odbori. Pri vseh samoupravnih interesnih skupnostih deluje- 
jo organi družbenega nadzora in nekatere komisije za posa- 
mezna problemska področja. Občinske samoupravne interes- 
ne skupnosti za prosveto in kulturo obeh narodnosti so na 
obali tudi medsebojno povezane in združene v -jbalno skup- 
ščino. v Pomurju pa so se odločili za poseben koordina- 
cijski odbor za dogovarjanje in usklajevanje skupnih na- 
log. Dosedanje delo samoupravnih interesnih skupnosti za 
prosveto in kulturo narodnosti kaže, da je bila odločitev za 
takšno pot uveljavitve posebnih interesov pripadnikov na- 
rodnosti koristna in potrebna. Vse skupščine samoupravnih 
interesnih skupnosti so imele na dnevnem redu pomembna 
vprašanja uveljavljanja posebnih pravic, kot so: programi 
kulturne dejavnosti pripadnikov narodnosti, narodnostni tisk 
in druga sredstva obveščanja, poimenovanje ulic, dvojezič- 
ni javni napisi, problemi narodnostnega šolstva. V praksi 
so bile preizkušene tudi vse možnosti razparv in sklepanja 
znotraj delegatske baze in organov skupščine samoupravnih 
interesnih skupnosti, skupnih zasedanj s skupščinami samo- 
upravnih interesnih skupnosti za vzgojo in izobraževanje ter 
za kulturo. Samoupravna interesna skupnost za prosveto in 
kulturo narodnosti pa je že sodelovala v skupščinskem od- 
ločanju kot posebni zbor na skupnem zasedanju zborov 
pristojne občinske skupščine. Po tej poti se vse bolj uve- 
ljavljata italijanska in madžarska narodnost kot subjekt in 
skupaj z večinskim narodom hitreje in dosledneje razrešu- 
jeta najpomembnejša vprašanja za svoj narodnostni obsts 
nek in razvoj. 

7. RAZISKOVALNA IN ŠTUDIJSKA DEJAVNOST 
Inštitut za narodnostna vprašanja spremlja v^ okviru 

znanstveno-raziskovalne skupine za proučevanje splošnih na- 
rodnostnih vprašanj, ki proučujejo teorijo in prakso manj 
šinske zaščite v svetu in še zlasti pri nas, delo v medna 
rodnih organizacijah, ki se ukvarjajo s problematiko narod- 
nostnih vprašanj in sorodnimi problemi, proučuje pa tudi 
problematiko narodnosti na področju SR Slovenije in SFRJ. 

Med stalne naloge te raziskovalne skupine sodi že od 
začetkov njenega dela v letu 1965 sistematična skrb za do- 
tok gradiva o proučevani problematiki, ki ga sodelavci na 
osnovi pomenskih enot v razvrstilcu v obliki primarne in 
sekundarne dokumentacije pripravljajo za nadaljnjo upora- 
bo in proučevanje. 

Iz tega gradiva črpajo sodelavci Inštituta za narodnost- 
na vprašanja strokovna dokumentacijska pojasnila, mnenja 
in ekspertize, ki jih Inštitut za narodnostna vprašanja pri- 
pravlja bodisi po naročilu uporabnikov ali na lastno pobu- 
do. Hkrati je celotna dokumentacija kot sestavni delINDOK 
dejavnosti SR Slovenije v pretežni meri dostopna razisko- 
valcem iz drugih institucij in študentom. Uporabniki se o 
pomembnejšem gradivu seznanjajo v biltenu Inštituta za na- 
rodnostna vprašanja. Hkrati pripravlja skupina tudi tekoči 
arhiv o teh vprašanjih. 

V zadnjih dveh letih po sprejetju nove ustave SRS je 
Inštitut za narodnostna vprašanja pripravil več zapisov, štu- 
dij in elaboratov o problematiki narodnosti v Sloveniji. 

V letu 1975 je Inštitut. za narodnostna vprašanja prija- 
vil pri Raziskovalni skupnosti. Slovenije petletno raziskoval- 
no nalogo o problematiki slovensko-madžarske dvojezičnosti 
v Prekmurju. Prvo fazo raziskovalne naloge je oktobra 1976 
posredoval Raziskovalni skupnosti SRS. 

Na osnovi dogovora s samoupravno interesno skupnost- 
jo za prosveto in kulturo italijanske narodnosti je Inšti- 
tut za narodnostna vprašanja oblikoval izhodišča za pro- 
jekt, ki bo razčlenil problematiko šolstva v italijanskem uč- 
nem jeziku, ter je v zvezi s tem posredoval Samouprav- 
ni skupnosti seznam potreb po osnovnem gradivu, ki bo 
služil kot osnova za idejno zasnovo raziskovalnega projek- 
ta in izbiro strokovnjakov. Samoupravna interesna skup- 
nost je julija 1976 obvestila Inštitut za narodnostna vpra- 
šanja, da je zbiranje gradiva v teku. 

V letu 1977 bo Inštitut za narodnostna vprašanja nada- 
ljeval delo pri projektu o šolstvu v italijanskem učnem 
jeziku in delo pri raziskovalni nalogi »Problemi madžarsko- 
slovenske dvojezičnosti«, s posebnim poudarkom na insti- 
tucionalnih možnostih rabe madžarskega in slovenskega je- 
zika v narodnostno mešanem območju v Prekmurju. 

Po potrebi bo Inštitut na lastno pobudo ali na željo 
uporabnikov pripravil drugo študijo in ekspertize o polo- 
žaju obeh narodnosti v SR Sloveniji. 

Pomembno vlogo pri raziskovanju in ugotavljanju raz- 
mer ter položaja pripadnikov narodnosti je v zadnjih le- 
tih v okviru svojih raziskovalnih taborov, predvsem' v Po- 
murju, ofjravil Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani 
pod vodstvom prof. dr. Klemenčiča. Inštitut za sociologijo 
in filozofijo pri Univerzi v Ljubljani pa pripravlja razisko- 
valno nalogo »Dvojezičnost in družbena mobilnost pripad- 
nikov italijanske in madžarske narodnosti v SR Sloveniji«. 

Pripomniti pa kaže, da je narodnostna problematika še 
vedno premalo prisotna v raziskovalnih projektih znanstve- 
nih institucij v SR Sloveniji in se razen omenjenih inšti- 
tutov drugi minimalno ali sploh ne vključujejo v to po- 
membno družbeno področje. Pri teh nalogah pa bi lahko 
bila bolj poudarjena koordinativna vloga Raziskovalne skup- 
nosti Slovenije. 

8. FINANCIRANJE POSEBNIH POTREB 
ITALIJANSKE IN MADŽARSKE NARODNOSTI 
Ustava SR Slovenije narekuje skrb za razvoj vzgoje in 

izobraževanja, tiska, drugih sredstev javnega obveščanja in 
kulturno-prosvetne dejavnosti italijanske oziroma madžarske 
ugodnosti. Tudi usposabljanje kadrov, pomembnih za ures- 
ničevanje položaja in pravic narodnosti, sodi v skrb Sociali- 
stične republike Slovenije, ki v te namene zagotavlja po- 
grebno pomoč. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v preteklih le- 
tih zagotavljal potrebna sredstva v proračunu SRS, neka- 
tere nepokrite dejavnosti pa je v letih 1975 in 1976 sani- 
ral s posebnim sklepom o prenosu dela sredstev s postav- 
ke »Splošna dopolnilna sredstva občinama na postavko »Stro- 
ški dvojezičnega poslovanja«. Tako ukrepanje je bilo po- 
trebno zato, ker so sredstva, potrebna za delo organov druž- 
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benopolitičnih skupnosti v narodno mešanem območju, se- 
stavni del sredstev splošne porabe. Iskanje sistemske rešit- 
ve financiranja ni vplivalo na višino sredstev, ki so jih po- 
samezniki uporabniki prejeli (znano je, da so bile pokri- 
te vse zahteve), pač pa je zaradi tega prihajalo do zakas- 
ne dodelitve sredstev (julija v letu 1975 oziroma aprila v 
letu 1976). Zamude so oteževale planiranje porabe in po- 
vzročale negotovost pri porabnikih. 

Iz navedenih virov so se financirale naslednje dejavno- 
sti: dvojezično poslovanje občinskih in republiških upravnih 
ter pravosodnih organov, samoupravne interesne skupnosti 
pripadnikov narodnosti (funkcionalni izdatki), politično-infor- 
mativna dejavnost (tednik Nepujsag in oddaje radia Murska 
Sobota v madžarskem jeziku) ter dejavnosti, ki jih finan- 
cira SR Slovenija skupno s SR Hrvatsko (politično-informa- 
tivni tisk, ki ga izdaja založba EDIT, Italijanska drama in 
Italijanska unija). Za vse te dejavnosti je SRS prispevala 
v letu 1975 6,5 milijona din, v letu 1976 pa 9,2 milijona di- 
narjev (indeks 140,8). Odobrena sredstva so zadovoljila po- 
trebe pripadnikov narodnosti, višja proračunska poraba od 
dovoljene pa dokazuje razumevanje širše družbene skupno- 
sti za potrebe pripadnikov narodnosti. 

V letu 1977 bo potrebno zagotoviti sistemsko financira- 
nje in enoten dogovor vseh dejavnikov za pokrivanje po- 
treb narodnosti. 

Sofinanciranje s SR Hrvatsko 
Konec 1973. leta je prišlo do razgovorov s predstavni, 

ki SRH o vprašanjih financiranja tistih dejavnosti institu- 
cij italijanske narodnosti (založba EDIT, Italijanska drama, 
Italijanska unija), ki so pomembne za pripadnike italijan- 
ske narodnosti na področju obeh republik. Tem vprašanjem 

se na medrepubliški ravni do takrat ni posvečala potrebna 
pozornost, obe republiki sta ločeno in različno reševali ta 
vprašanja, sredstev pa je bilo glede na potrebe premalo. 

Izvršna sveta obeh republik sta v letu 1974 imenovala 
skupno komisijo za spremljanje realizacije dogovorjenih na- 
šel financiranja in programa dejavnosti založbe EDIT, Ita- 
lijanske unije in Italijanske drame. Komisija sprejema pro- 
grame in spremlja dejavnost teh institucij ter hkrati pred- 
laga ustrezne finančne rešitve. Po skupnem dogovoru pokri- 
va SR Hrvatska 85 odstotkov, SR Slovenija pa 15 odstot- 
kov odobrenih sredstev imenovanih institucij, razen pri uč- 
benikih za osnovne in srednje šole, kjer je komisija uvelja- 
vila delitev 70 : 30. 

Financiranje vzgoje in izobraževanja 
in kulturnih dejavnosti 

Uresničevanje ustavnih pravic pripadnikov italijanske in 
madžarske narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja 
nahteva dodatna finančna sredstva, ki presegajo stroške 
vzgojno-izobraževalnih organizacij za učence slovenske na- 
rodnosti. Ker je po ustavi SR Slovenije varstvo narodnost- 
nega značaja in enakopravnosti pripadnikov italijanske in 
madžarske narodnosti skrb vseh delovnih ljudi in občanov, 
je z zakonom o vzgojno-izobraževalnih organizacijah z ita- 
lijanskim oziroma madžarskim jezikom in o dvojezičnih 
vzgojno-izobraževalnih organizacijah v SR Sloveniji odloče- 
no, da se stroški za dejavnost teh organizacij, ki presega- 
jo stroške slovenskih, krijejo iz sredstev SR Slovenije. In 
sicer pokriva dodatne stroške za osnovno dejavnost Izobra- 
ževalna skupnost Slovenije, 50 odstotkov za investicije pa 
republiški proračun. 

IV. DELO KOMISIJE ZA NARODNOSTI SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

1. Vloga in delo Komisije temeljita predvsem na določ- 
bi 370. člena ustave SRS, ki ji neposredno nalaga obravna- 
vo vprašanj, ki zadevajo narodnostni značaj, položaj, pra- 
vice in razvojne možnosti italijanske in madžarske narod- 
nosti. 

Komisija je pri svojem delovanju izhajala tudi iz osta- 
lih določb ustave; določbam o posebnih pravicah obeh na- 
rodnosti pa je Komisija posvetila še posebno pozornost, 
saj ustava z njimi zagotavlja še posebne pravice in varst- 
vo obeh narodnosti. 

Na tej osnovi je delegatsko sestavljena komisija omogo- 
čala, da je bila v delu Skupščine SRS prisotna problema- 
tika narodnosti. Spremljala je izvajanje določil ustave in 
občinskih statutov ter delo občinskih komisij za narodno- 
sti, samoupravnih interesnih skupnosti za prosveto in kul 
turo narodnosti ter pomagala pri njihovem delu. Uspešno 
je sodelovala z Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije, s 
Komisijo za narodnostna vprašanja pri Republiški konferen- 
ci SZDL, s komisijami za narodnosti pri Obalnem in Po- 
murskem svetu SZDL, z Izobraževalno skupnostjo Slovenije, 
Kulturno skupnostjo Slovenije, z zvezo skupnosti otroškega 
varstva SR Slovenije, Republiškim komitejem za vzgojo in 
izobraževanje, Zavodom SRS za šolstvo, Inštitutom za na- 
rodnostna vprašanja in drugimi dejavniki, ki se ukvarjajo 
z narodnostno problematiko. 

Od ustanovitve deluje Komisija v popolnem kadrovskem 
in paritetnem sestavu, najprej z devetimi člani, od sprejet- 
ja poslovnika Skupščine SRS pa šteje dvanajst članov, tako 
da so slovenski narod in italijanska ter madžarska narod- 
onst zastopani vsak s po štirimi člani. 

Od 31. 6. 1974, ko je Komisija pričela z delom, je ime- 
la 20 sej s skupno 44 točkami dnevnega reda. 

2. Komisija je kot organ Skupščine SRS pri vsem svo- 
jem delovanju izhajala iz načela nedeljivosti razvoja slo- 
venskega naroda in razvoja obeh narodnosti, ki avtohtono 
skupaj živijo v isti republiki. Pri tem se je zavedala po- 
mena in odgovornosti za narodnosti na njenem ozemlju, 
predvsem pa dejstva, da velik del svojih pravic pripadniki 
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narodnosti uresničujejo v občinah in krajevnih skupnostih, 
kjer živijo v sožitju s slovenskim narodom. 

Dosedanja delovna usmeritev. Komisije in podobnih ko- 
misij pri občinskih skupščinah kaže na njihov pomen in 
prispevek tudi pri spreminjanju formalno zagotovljenih pra- 
vic narodnosti v dejanske in uresničene pravice. 

Komisija je izvrševala svojo ustavno funkcijo usmerje- 
valca in pobudnika pri razreševanju problematike, ki zadeva 
obe narodnosti. Potrebno je poudariti, da Komisija ni ope- 
rativno in izvršilno telo, ki mora postavljene naloge nepo- 
sredno izvrševati, temveč organ, ki analizira stanje in pri- 
poroča organom reševanje in izvajanje določenih nalog. 

Komisija je pomagala občinskim komisijam za narod- 
nosti in dokaj aktivno sodelovala pri ustanavljanju samo- 
upravnih interesnih skupnosti za prosveto in kulturo itali- 
janske in madžarske narodnosti. Popdirala je delo teh orga- 
nov, dajala ustrezna priporočila in vzdrževala stike z na- 
menom, da Komisija in samoupravne interesne skupnosti 
okrepijo svoje delovanje, da čimprej preidejo na področje 
konkretnega in učinkovitega razreševanja problemov, ki za- 
devajo narodnosti v območjih, kjer živita. Komisija je us- 
pešno sodelovala tudi s Komisijo Predsedstva SRS za var- 
stvo ustavnosti in zakonitosti ter za uresničevanje svobo- 
ščin, pravic in dolžnosti človeka in občana. 

Seveda pa se Komisija zaveda tudi dosedanjih pomanj- 
kljivosti in slabosti pri svojem delu. Tako Komisija še ved- 
no ne razpolaga s celovitim pregledom problemov obeh na- 
rodnosti, delegatski odnosi še ne delujejo v taki meri, da 
bi bili člani Komisije stalno prisotni med pripadniki narod- 
nosti, več vprašanj bi se moralo sproti razreševati v okolju 
in občinah, kjer narodnosti živita. Z reševanjem narodnost- 
ne problematike tako v občinah kot v republiki se ukvar- 
ja vrsta družbenih dejavnikov, ki se bodo morali med se- 
boj še bolj povezati in uskladiti svoje dejavnosti, kar bo 
tudi vplivalo na učinkovitejše delovanje. Sama komisija pa 
bo v prihodnje morala izboljšati tudi nekatere tehnične po- 
goje, kot npr. dosledno - pošiljanje gradiv za seje v sloven- 
skem, italijanskem in madžarskem jeziku, kar bo gotovo 
pozitivno vplivalo na njeno delovanje. 
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Na podlagi 335. člena in 2. alinee 344. člena ustave Socialistične republike Slovenije ter 69., 70., 241,, 244. in 245. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije je Skupščina Socialistične republike Slovenije na sejah Zbora združenega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora dne 1977 sprejela 

STALIŠČA, PRIPOROČILA IN SKLEPE 

o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske predlog 

in madžarske narodnosti v Socialistični republiki Sloveniji 

Zbori Skupščine SE Slovenije so na svojih sejah dne 
1977 obravnavali gradivo »Informacija o uresničeiva- 

niju pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti v 
Socialistični republiki Sloveniji«, ki ga je predložila Komisija 
Skupščine SR Slovenije za narodnosti. 

O predloženem gradivu so zbori razpravljali z vidika 
uresničevanja doltočto ustave Socialistične republiko Slovenije, 
ki opredeljujejo varstvo narodnostnega značaja, zagotavljanje 
položaja, uresničevanje enakopravnosti in pospeševanje vse 
stranskega napredka italijanske in madžarske narodnosti. Te- 
žišče je bilo usmerjeno k 350. in 251. členu ustave, ki varu- 
jeta in zagotavljata ureisničevnje posebnih pravic obeh x.airod 
nosti in njunih pripadnikov. 

Na podlagi široke razprave občanov in njihovih deilegatov 
v krajevnih skupnostih, kjer narodnosti živita, v družbenopoli- 
tičnih organizacijah, na sejah občinskih skupščin in na sejah 
zborov Skupščine SR Slovenije Skupščina SR Slovenije ugo- 
tavlja: 
— izredno družbenopolitično pomembnost take vsestranske 
razprave o stanju, razvoju in uresničevanju posebnih pravic 
obeh narodnosti, ki potrjuje skrb, interes in odgovornost 
Socialistične republike Slovenije kot celote za neoviran raz- 
voj obeh narodnosti v SR Sloveniji; 
— pozitivne rezultate v prizadevanjih za uresničevanje enako- 
pravnosti in posebnih pravic pripadnikov italijanske in ma- 
džarske narodnosti, ki avtohtono živijo skupaj s pripadniki 
slovenskega naroda v občinah Izola, Koper, Piran ter Lendava 
in Murska Sobota in ki so kot delovni ljudje nosilci vsega 
družbenega, ekonomskega in političnega odločanja, nosilci 
oblasti in upravljanj vseh družbenih zadev v naši socialistični 
samoupravni družbi. Pripadniki obeh narodnosti so na podla- 
gi dela v enakopravnem položaju gtlede na temeljni produkcij- 
ski odnos v celotni samoupravni in politični strukturi družbe, 
kar jim zagotavlja tudi enakopraven polbžaj in uresničevanje 
narodnostnih pravic. Zagotovljene pa so tudi posebne pra- 
vice, varstvo posebnega narodnostnega značaja kot tudi skrb 
Socialistične republike Slovenije za razvoj obeh narodnosti; 
— da delovni ljudje in občani Slovenije uresničujejo enako- 
pravnost in svoje ustavne naloge pri uveljavljanju narodnost- 
ne politike; 
— da sta se italijanska in madžarska narodnost v Socialistični 
republiki Sloveniji uveljavili na vseh področjih družbenopoli- 
tičnega življenja kot subjekt in dejavnik sožitja s slovenskim 
narodom; 
— da sta se obe narodnosti uveljavili tudi kot dejavnik dobrih 
sosedskih odnosov in sodelovanja z Republiko Italijo in Ljud- 
sko republiko Madžarsko, z matičnima narodoma, s katerima 
vzdržujeta naiavno zvezo. 

Izhajajoč iz dejstva, da obe narodnosti uspešno uveljav- 
ljata svoje interese v skladu z ustavnimi določbami in ob 
podpori vseh delovnih ljudi in občanov SR Slovenije, in z 
namenom, da se še doslednje uresničijo naloge pri uveljav- 
ljanju narodnostne politike na podlagi teh ugotovitev, spre- 
jema Skupščina Socialistične republike Slovenije naslednja 

stališča, priporočila ip sklepe: 

1. Določbe ustave SR Slovenije glede skupnosti in pristoj- 
nih teles, ki varujejo narodnostni značaj, ugotavljajo položaj, 
uresničujejo enakopravnost italijanske in madžarske narod- 
nosti in ki pospešujejo njun vsestranski razvoj, se uresniču- 
jejo. Skupnosti in telesa, ki so predvidena v ustavi SR Slo- 
venije: samoupravne interesne skupnosti za prosveto in kul- 
turo italijanske in madžarske narodnosti, komisije za narod- 

nosti pri občinskih skupščinah v narodnostno mešanem ob- 
močju — Izola, Koper, Piran, Lendava ter Murska Sobota 
in Komisija Skupščine SR Slovenije za narodnosti, so usta- 
novljena. Pri Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije deluje 
tudi Urad za narodnosti. 

2. Statuti občin, v katerih živijo pripadniki narodnosti 
skupaj s pripadnika slovenskega naroda, vsebujejo določbe, 
ki podrobneje opredeljujejo ustaivne pravice in varujejo po- 
sebne pravice narodnosti. Občinske skupščine in občinske 
statutarne komisije naj dopolnijo na izkušnjah iz prakse 
občinske statute z določbami, ki bodo zagotavljale pripadni- 
kom obeh narodnosti učinkovitejše uveljavljanje njihovih pra- 
vic. Pri tem naj primerno upoštevajo stališča, zajeta v gra- 
divu »Nekatere ugotovitve Komisije za narodnosti Skupšči- 
ne SR Slovenije o statutarnih določbah, ki se nanašajo na 
pripadnike italijanske oziroma madžarske narodnosti, v sta- 
tutih občin Izola, Koper, Lendava, Murska Sobota in Piran.« 
In sicer: 

— statuti občin naj vsebinsko ustrezneje opredelijo vsebino 
dela in pristojnost samoupravne interesne skupnosti za pro- 
sveto in kulturo italijanske oziroma madžarske narodnosti v 
celotnem skupščinskem sistemu; 

— podrobne-je in jasneje naj se opredelijo vloga, delovanje 
in pristojnosti občinskih komisij za narodnosti; 

— v statutu občin Lendava in Murska Sobota naj se opre- 
deli obvezno uvajanje madžarskega jezika v vsem usmerjenem 
izobraževanju, kot tudi obvezno uvajanje dvojezičnosti v vrt- 
cih v narodnostno mešanem območju; 

— v določnejši obliki naj se uveljavi ustavna določba., da 
občina zagotavlja enakopravnost obeh jezikov v javnem in 
družbenem življenju; 

— določba v statutih občin, ki obvezjuje državne organe 
in družbene organe in organizacije, da poslujejo s pripadniki 
narodnosti v njihovem jeziku, naj se izpopolni tako, da bo 
opredeljevala tudi dolžnost državnih organov ter drugih orga- 
nov in organizacij, da poslujejo s pripadniki narodnosti v 
njihovem jeziku, kadar ugotovi organ, da gre za pripadnike 
narodnosti; 

— dvojezično morajo poslovati vsi organi in organizacije 
vselej, kadar se njihova dejavnost nanaša tudi na narodnost- 
no mešano območje, čeprav nimajo sedeža v tem območju. 
V vseh določbah statutov občin naj bo opredeljeno, da mora 
biti enakopravnost jezika zagotovljena tudi z enakim videzom 
javnih napisov v obeh jezikih; 

— uredi naj se uporaba izvirnih priimkov in imen pripad- 
nikov narodnosti, sklepanje zakonske zveze in izvajanje dvo- 
jezičnosti v temeljnih samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih, ki delujejo v narodnostno mešanem območju. 

Vsebinsko ustrezno je treba dopolniti tudi samoupravne 
akte krajevnih skupnosti, organizacij združenega dela ter dru- 
gih samoupravnih organizacij in skupnosti v narodnostno 
mešanih območjih. 

3. Uspešno je steklo delo samoupravnih interesnih skupno- 
sti za prosveto in kulturo pripadnikov italijanske in madžar- 
ske narodnosti, ki so kot četrti zbor pri obravnavanju vpra- 
šanj, ki zadevajo položaj in razvoj italijanske in madžarske 
narodnosti oziroma uveljavljanje njihovih posebnih pravic 
v vseh občinskih skupščinah v narodnostno mešanem območ- 
ju, že odločile skupno z ostalimi zbori občinskih skupščin 
oziroma z ustreznimi skupščinami samoupravnih interesnih 
skupnosti. V prihodnje naj SIS za prosveto in kulturo narod- 
nosti nadaljujejo s to že uveljavljeno prakso in usmerjajo 
svoje delovanje v reševanje najpomembnejših vprašanj s 
področij, ki zadevajo posebne pravice narodnosti skupaj z ob- 
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anskiml skupščinami in ustreznima samoupravnimi interes- 
nimi skupnostmi. 

4. Dosedanja dejavnost komisij za narodnosti pri občin 
sikih skupščinah kaže, da so se občinske komisije uveljavile 
kot pomemben dejavnik pri uresničevanju in zagotavljanju 
narodnostnih pravic, kljub temu, da so povsem novi ustavni 
organi, brez poprejšnjih izkušenj. Občinske skupščine naj 
nadaljujejo s prizadevanji, da bi bile komisije deležne večje 
pozornosti in boljših delovnih pogojev za svojo aktivnost. 
V tem smislu naj izpopolnijo tudi svoje poslovnike. 

5. Narodnostno šolstvo ima kot pomemben dejavnik za ure- 
sničevanje načel o enakopravnosti narodnosti dodatne posebne 
naloge za jezikovni, kulturni in celotni narodnostni razvoj. Pri 
tem smo še posebej velike rezultate dosegli z dvojezičnim 
šolstvom za slovenske in madžarske učence v Potmurju. 

Kljub doseženim rezultatom in pozitivnim premikom na 
področju šolstva obeh narodnosti ostaja še vrsta vprašanj, 
katerim morata Komite za vzgojo in izobraževanje in Zavod 
SR Slovenije za šolstvo ob pomoči samoupravnih interesnih 
skupnosti za prosveto in kulturo italijanske in madžarske na- 
rodnosti in Izobraževalne skupnosti Slovenije še nadalje po- 
svečati posebno skrb, še posebej: 

— skrbeti, da bo šolstvo narodnosti enakopravno vključe- 
no v vse vsebinske in organizacijske izboljšave in razvojne 
načrte na področju celotnega šolskega sistema v SR Slo- 
veniji; 

— izpopolniti mrežo vzgojno-varstvenih organizacij z itaal- 
jansteim jezikom in dvojezičnih vzgojno-varstvenih organiza- 
cij; 

— skrbeti za kadrovski naraščaj, za vzgojitelje in učitelje 
» vrst pripadnikov narodnosti. Pri tem imajo pomembno vlo- 
go samoupravne interesne skupnosti za prosveto in kulturo 
italijanske in madžarske narodnosti; samoupravne interesne 
skupnosti s področja vzgoje in izobraževanja pa morajo za- 
gotoviti materialne pogoje za šolanje ustreznih kadrov; 

— v najkrajšem času zagotoviti primerne učbenike za 
vse vrste in stopnje šol, v katerih se šolajo pripadniki narod- 
nosti; 

— ob oblikovanju mreže šol usmerjenega izobraževanja 
je treba zagotoviti možnosti za izobraževanje pripadnikov itali- 
janske in madžarske narodnosti. Glede na posebne pogoje in 
posebne potrebe po kadrih bo treba skrbno proučiti mrežo 
usmerjenega izobraževanja za pripadnike italijanske narodno- 
sti in v sodelovanju s Samoupravno interesno skupnostjo 
za prosveto in kulturo italijanske narodnosti poiskati najpri- 
mernejšo rešitev; 

— analizirati in sproti reševati probleme, ki nastajajo pri 
vpisovanju učencev v vzgojno-varstvene zavode in osno/ne 
šole z italijanskim jezikom; 

— zagotoviti študentom iz vrst narodnosti v času študija 
primerno materialno pomoč, mentorje in prednost pri spre- 
jemu v študentske domove; 

— graditi, dograjevati in izboljševati prostorske pogoje za- 

vzgojo in šolanje pripadnikov obeh narodnosti. 
6. Kulturno življenje obeh narodnosti je bogato in uspeš- 

no. V prihodnje je potrebno v okviru kulturnih skupnosti in 
samoupravnih interesnih skupnosti za prosveto in kulturo 
pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti nadaljevati 
z vsemi oblikami kulturne dejavnosti, še posebej pa skrbeti 
za kvalitetna kulturna gostovanja in bogatitev knjižnic s knji- 
gami v materinem jeziku obeh narodnosti, spodbujati ama- 
tersko kulturno ustvarjalnost pripadnikov narodnosti ter za- 
ložniško dejavnost, predvsem izdajanje izvirnih del ustvar 
jalcev iz vrst obeh narodnosti. 

7. Sredstva obveščanja obeh narodnosti zadovoljivo opra- 
vljajo svoje informativno-politično poslanstvo, kar še posebej 
velja za Televizijo KopenTrCaipodistria, Radio Koper in Radio 
Murska Sobota ter časopisa »La voce del popolo« in »Nepuj- 
sag«. 

Ce naj se zagotovi katovostao obveščanje pripadnikov 
obeh narodnosti v materinem jeziku, je treba v najkrajšem 
času opraviti naloge glede: 

— ustreznih kadrov za potrebe obveščanja pripadnikov 
narodnosti; 

— uvedbe rednih televizijskih oddaj Radio-televizija Ljub- 

ljana za pripadnike madžarske narodnosti v materinem jezi- 
ku; 

— igranje radijskega studija za program v madžrskem 
jeziku v Lendavi; 

— tehnične rešitve pogojev za boljše sprejemanje televi- 
?jijskega. programa madžarske oziroma slovenske televizije; 

— zagotovitve komuniciranja in delovanja delegatov v 
materinem jeziku v informacijsfco-dokumentacijskih centrih 
občinskih skupščin v narodnostno mešanih območjih. 

8. Posebnega pomeina za enakopravnost pripadnikov narod- 
nosti je dosledno uresničevanje ustavne obveznosti in statu- 
tarnih obveznosti o dvojezičnem poslovanju v vsem javnem 
in družbenem življenju v območjih, kjer živita narodnosti. 

Kljub doseženim rezultatom pri enakopravni uporabi obeh 
jezikov se dvojezično poslovanje v praksi marsikdaj še ne- 
dosledno uresničuje. Zato naj občinske skupščine in njihovi 
organi zagotovijo dosledno izvajanje ustavnih in statutarnih 
obveznosti o dvojezičnem poslovanju v svojem območju. Ob- 
činske skupščine in njihovi organi zagotovijo dosledno izva- 
janje ustavnih in statutarnih obveznosti o dvojezičnem poslo- 
vanju v svojem območju. Občinske skupščine in njihovi or- 
gani, KS, OZD in druge samoupravne organizacije in skup- 
nosti so dolžni uresničiti pogoje za dosledno ustno in pisme- 
no komuniciranje v jezikih obeh narodnosti v narodnostno 
mešanih območjih: 

— v organih uprave skupščin občin; 
— v krajevnih skupnostih in krajevnih uradih; 
— v sodiščih vseh stopenj in v drugih pravosodnih institu- 

cijah; 
— v organizacijah združenega dela, ki so posebnega druž- 

benega pomena (trgovine, pošte, banke, gostinstvo, zdravstvo 
tn druge); 

— v samoupravnih interesnih skupnostih, v organizacijah 
združenega dela in v drugih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih ter 

— v družbenopolitičnih organizacijah 
Zagotovljena mora bdita, označitev narodnostno mešanega 

območja z napisi enakega videza, in sicer pri označbi naselij 
in ulic, pri naslovih, firmah in imenih organizacij združenega 
dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, zasebnih 
obrtnikov, pogodbenih organizacij združenega dela, družbeno- 
političnih organizacij in organov družbenopolitičnih skup- 
nosti, pri cestnih napisih in tablah ter mejnih oznakah. 

To nalogo bodo izvršili: občinske skupščine m njeni IS 
v narodnostno mešanih območjih, Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, Republiški sekretariat za notranje zadeve, Republi- 
ški komite za promet in zveze ter Republiška skupnost za 
ceste. 

9. Zaradi pospeševanja kulturnega in jezikovnega razvoja 
obeh narodnosti je treba še nadailje krepiti in razvijati stike 
italijanske in madžarske narodnosti z njunima matičnima 
narodoma ter pri tem uveljavljati nadaljnje povezave na 
dosedanjih uspehih in izkušnjah, predvsem na področju kul- 
turnih izmenjav in izpopolnjevanja kadrov. 

10. Nadaljevati je potrebno z znanstveno in raziskovalno 
dejavnostjo za potrebe narodnosti, pri čemer imata na tem 
področju tudi v prihodnje najpomembnejšo viogo Inštitut 
ja narodnostna vprašanja v Ljubljani in Raziskovalna skup- 
nost Slovenije. Narodnostna problematika mora biti prisotna 
rudi v raziskovalnih objektih drugih znanstvenih institucij. 

1:1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj sporazumno 
z vsemi družbenimi in samoupravnim dejavniki še v letoš- 
njem letu sprejme ustrezen dogovor o sofinanciranju in pred- 
laga sistemsko ureditev financiranja posebnih potreb italijan- 
ske in madžarske narodnosti, skladno z obveznostmi po ustavi 
SR Slovenije, ki to nalaga Socialistični republiki Sloveniji. 

12. Ustava SR Slovenije nalaga skrb za razvojne možnosti 
italijanske in madžarske narodnosti, še posebej je treiba z 
večjim angažiranjem in odgovornostjo družbenega dela v SR 
Sloveniji ter bolj opredeljenimi usmeritvami planskih ter raz- 
vojnih služb zagotoviti pogoje za hitrejši ekonomski razvoj 
narodnostno mešanih območij, zlasti gospodarsko manj raz- 
vitih obmejnih občin. 

13. Komisija naj skladno s svojo ustavno opredeljeno pri- 
stojnostjo m določbami poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejme akcijski program nalog na podlagi teh stališč, pripo- 
ročil in sklepov. 

poročevalec 13 



Predlog zakona 

o zdravstvenih 

ukrepih 

pri uresničevanju 

pravice do 

svobodnega odločanja 
o rojstvu otrok (ESA-617) 

Pravno stanje, ki je do no- 
ve ustave — in na podlagi 
koncepcije, da splav ni lega- 
liziran — bilo podlaga za ure- 
ditev področja umetne pra- 
kinitve nosečnosti in načrto- 
vanja družine, so ustvarjali * 
naslednji, za SR Slovenijo 
veljavni zvezni predpisi oziro- 
ma akti: 

— 3. in 4. člen splošnega 
zakona o prekinitvi nosečnos- 
ti (Uradni list SFRJ, št 20/ 
69), 

— uredba o pogojih in po- 
stopku za dovolitev splava 
(Uradni list FLRJ, št 9/60), 

— navodilo za izvrševanje 
uredbe o pogojih in postopku 
za dovolitev splava (Uradni 
list FLRJ, št. 52/60), 

— nekaterim predpisom je 
SR Slovenija podaljšala veljav- 
nost in se uporabljajo kot re- 
publiški predpisi do sprejet- 
ja tega zakona ter 

— zvezna resolucija o pla- 
niranju družine (Uradni list 
SFRJ, št. 20/69) in republiš- 
ka resolucija o načrtovanju 
družine (Uradni list SRS, št. 
18/74). 

Na tej pravni podlagi je b;l 
pripravljen osnutek zakona o 
prekinitvi nosečnosti, do nje 
nega sprejema pa ni prišlo 
ker je nova ustava s svjjo 
novo koncepcijo o »pravic: 
človeka, da svobodno odloča 
o rojstvih otrok« in da se ta 
»pravica lahko omeji le iz 
zdravstvenih razlogov« (191. 
člen ustave SFRJ in 233. člen 
ustaive SRS) postavila novo 
pravno stanje, ki je podlaga 
za zakonsko . ureditev tega 
področja v SR Sloveniji. 

Predloženi predlog zakona 
izhaja iz te z ustavo zagotov 
ljene pravice in zato ne ure- 
ja le umetne prekinitve noseč 
nosti, ampak ureja vse obli- 
ke uravnavanja rojstev kot 
pravico človeka, da svobodno 
odloča o rojstvu otrok: Pre- 
prečevanje zanositve, umetno 
prekinitev nosečnosti ter ugo- 
tavljanje in zdravljenje zmanj- 
šane plodnosti (3. člen pred- 
loga zakona). 

Glede na cit. ustavno pravi 
co človeka je predlog zakona 

zgrajen na tej osnovni pra- 
vici o svobodnem odločanju 
o rojstvu otrok in navaja na- 
čine ter sredstva, ki so zdrav- 
stveni vidiki za realizacijo te 
pravice. 

Predlog zakona določa 'me- 
dicinske momente in pogoje, 
na podlagi katerih se prepre- 
čuje zanositev (kontracepcija 
in sterilizacija), in pri tem — 
zlasti pri sterilizaciji kot traj- 
ni preprečitvi zanositve — po- 
stavlja stroge pogoje kot kav- 
tele za morebitno prenagljeno 
odločitev. 

Glede umetne prekinitve nb- 
sečnosti izhaja zakon iz nače- 
la, da je ta pravica ženske 
brez omejitve, če nosečnost ne 
traja več kot 10 tednov. Ce 
pa traja nosečnost več kot 
10 tednov, lahko ženska izvr- 
šuje to pravico le pogojno, 
kajti umetno prekinitev je 
mogoče opraviti le na podla- 
gi mnenja komisije za umetno 
prekinitev nosečnosti, da je 
nevarnost, ki jo predstavlja 
umetna prekinitev manjša 
od nevarnosti, ki grozi no- 
sečnici ali otroku zaradi na- 
daljnje nosečnosti ali zaradi 
poroda. 

V skladu s to koncepcijo 
je republiški komite za zdrav- 
stvo in socialno varstvo upo- 
števal pripombo Zdravstvene 
skupnosti Slovenije, da za 
umetno prekinitev nosečnosti 
do 10. tedna nosečnosti ni 
postopka in da zato sodelo- 
vanje socialnega delavca ni 
potrebno. Ustrezno temu je 
bil spremenjen 23, člen os- 
nutka zakona tako, "da se po 
24. členu predloga zakona no- 
sečnica do 10 tednov noseč- 
nosti obravnava neposredno 
v zdravstveni organizaciji. Gle- 
de na to nasprotni predlog 
Skupnosti socialnega skrb- 
stva Slovenije ni mogel biti 
upoštevan. 

Kot tretjo metodo uresni- 
čevanja pravice do svobodne- 
ga odločanja o rojstvu ot- 
rok ureja zakon načine za 
odpravljanje zmanjšane plod- 
nosti in pri tem — do sedaj 
še nepredpisane — pogoje in 
kvalitete za umetno osemeni- 

tev. 
S kazenskimi določbami 

predlog zakona sankcionira 
ravnanje, ki je v nasprotju 
z določbami zakona in po- 
menijo zagotovila za njegovo 
realizacijo, v končnih določ- 
bah pa razveljavlja še vel- 
javne in zgoraj citirane prav- 
ne predpise s tega področja, 
z razmeroma dolgim rokom 
uveljavitve zakona (1. 7. 1977) 
pa daje možnost, da se v po- 
stopkih udeleženi seznanijo z 
določbami zakona, zadolžen: 
za imenovanje komisij za 
umetno prekinitev nosečnos- 
ti pa da imenujejo te komi- 
sije. 

V postopku obravnave pred. 
loga za izdajo zakona in osnut- 
ka zakona — junija 1976 v orga- 
nih Izvršnega sveta, julija 
1976 pa v telesih Skupščine 
SR Slovenije — je bila potr- 
jena in sprejeta koncepcija 
zakona in dane so bile nekate- 
re pripombe in predlogi od- 
bora za družbenopolitični in 
komunalni sistem Zbora ob- 
čin, odbora za družbenoeko- 
nomski razvoj Zbora zdru- 
ženega dela ter zakonodajno- 
pravne komisije Skupščine 
SR Slovenije; vsi predlogi so 
v predlogu zakona upoštevani, 

pri kazenskih določbah — 
glede na pripombe zakono- 
dajnopravne komisije in re- 
publiškega senata za prekr- 
ške — z znatno razširitvijo 
tega poglavja in z višjimi de- 
denarnimi kaznimi. Pri tem so 
ostreje sankcionirane kršitve 
zakona v zvezi s sterilizacijo 
kot stalne preprečitve zano- 
sitve. Med prekrški, ki zade- 
vajo umetno prekinitev noseč- 
nosti, ni sankiconirana odgo- 
vornost zdravnika, če preki- 
ne nosečnost v nasprotju z 
določbami zakona, ker je to 
kaznivo dejanje po 140. členu 
kazenskega zakonika (ki bo 
vzdržano tudi v novem kazen- 
skem zakonu SRS). 

Predlog zakona je pravno- 
tehnično usklajen s sekreta- 
riatom izvršnega sveta za za- 
konodajo, poglavje o kazen- 
skih določbah pa tudi z re- 
publiškim sekretariatom za 
pravosodje, organizacijo upra- 
ve in proračun. 

Predlog zakona ne pomeni 
novih finančnih bremen, ni- 
ti nčvih materialnih obveznos- 
ti za nikogar. 

Republiški komite za zdrav- 
stvo in socialno varstvo bo po 
sprejmu zakona izdal navodi, 
lo za izvrševanje tega zakona. 

Predlog zakona 

o zagotavljanju 

socialne varnosti 

delavcev rudnika 

Idrija in nadaljnjega 

razvoja občine Idrija (ESA-783) 

Zakon o združenem delu v 
160. členu določa, če zaide 
organizaoiija združenega dela 
v izjemne ekonomske težave, 
ki jih ni bilo mogoče odstra- 
niti s sanacijskimi ukrepi 
ali z drugimi ukrepi, bi jib 
je storila sama, ki jih je v 
skladu za zakonom storila 
druga organizacija združene 
ga dela, je pristojni organ 
družbeno politične skupnosti 
dolžan, da v skladu s svojimi 
ustavnimi pravicami in dol 
žnostmi ukrene, kar je treba, 
da se da tej organizaciji eko. 
nomska in druga pomoč; d;, 
se, če je to v družbenem in 
leresu, zagotovi njena sana 
cija, zlasti pa, da se ji od- 
pusti obvezno plačevanje po- 
sameznih ali vseh davkov in 
davščin, ki jih je uvedla, ali 
da veljajo zanjo pri plačeva« 
ju davkov in davščin nižje 
stopnje ali drugi ugodnejši 
pogoji, dokler je v izjemnih 
ekonomskih težavah; da se 

začne postopek za njeno sa- 
nacijo ali, da se storijo drugi 
ekonomski in upravni ukrepi 
v skladu z zakonom. 

Glede na citirano določbe 
in v skladu s 321. členom 
Ustave SR Slovenije, po ka- 
terem SR Slovenija tudi z za- 
konom ureja razmerja ki so 
skupnega pomena za dal >vne 
ljudi in občane na področju 
zagotavljanja z ustavo določe- 
nega družbenoekonomskega 
položaja in pravic delovnih 
ljudi v združenem delu ter 
izenačevanja splošnih pogojev 
za delo in življenje ljudi na 
podlagi vzajemnosti in soli- 
darnosti, naj bi zakon uredil 
postopek družbene in solidar- 
nostne akcije za zagotavljan, 
je socialne varnosti delav 
cev rudnika Idrija in nadalj- 
njega razvoja občine Idrija. 
Pri tem se izhaja tudi iz 148. 
člena Ustave SR Slovenije, ki 
določa, da se lahko predpiše, 
da so pasa.mezne samouptav- 
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ne organizacije in skupnosti 
doline opraviti postopen za 
samoupravno šporaizuimevanje 
oziroma družbeno dogovar- 
janje. 

Rudnik živega srebra Idri- 
ja je zaradi močnega padca 
cen živega srebra na svetov- 
nem trgu, kamor izvaža okoli 
90 odstoktov svoje proizvod- 
nje, zašel v gospodarske teža- 
ve in v letih 1975 in 1976 po- 
sloval z izgubo. 

Poslovni uspeh rudnika je 
zaradi močne odvisnosti od gi- 
banja cene na svetovnem tr- 
gu odvisen predvsem od pro- 
daje v inozemstvo, kamor pro- 
da 90 odstotkov svoje proiz- 
vodnje. Ta cena se je od za- 
četka stoletja gibala po do- 
ločeni zakonitosti in so se ci 
kli ponavljali v 12. letih. 

V zadnjih letih pa se ta cik- 
lična zakonitost ni ponovila in 
se je cena zadrževala na 
spodnji meji. Zaradi napred- 
ka tehnologije pri uporabi ži- 
vega srebra in ostrejših zah- 
tev po zaščiti okolja se je 
poraba živega srebra v sve- 
tu zmanjšala. Tako je cena 
Hg od najvišje pred leti, ko 
je znašala tudi 750 $ za je- 
klenko, padla lani na okoli 
110 $ za jeklenko. Temu rud- 
niku zaradi nizke vsebnosti 
Hg v rudi in zastarelih na- 
prav v jami ni mogel slediti 
ter je posloval z izgubo. 

Na osnovi znanih podatkov 
in ocen v naslednjih nekaj 
letih ni pričakovati bistve- 
nejšega povišanja cene Hg, 
ki bd omogočila rudniku ren- 
tabilno proizvodnjo. Vendar 
pa so ti podatki zelo neza- 
nesljivi in ne opravičujejo 
sklepa o likvidaciji rudnika. 
To bi pomenilo potopitev ja- 
me rudnika, kar bi imelo za 
posledico odpoved Slovenije 
izkoriščanju tega narodnega 
bogatstva oziroma bi kasnej- 
ša vzpostavitev ponovne pro- 
izvodnje zahtevala visoka 
sredstva, katerih višine da 
nes ni možno oceniti. 

Ker je prevladovalo mnen- 
je, da je odločitev o bodoč, 
proizvodnji živega srebra 
o usodi delavcev rudnina 
vprašanje, ki ne zadeva le ob- 
čine Idrija, ampak je to pro 
blem vse Slovenije, je Izvr- 
šni sve imenoval komisijo z? 
razrešitev problematike rud 
nika. Na temelju poročila ko 
misije je Izvršni svet pripo 
rofitil organom upravljanje 
rudnika, da sprejemjo skler 
o začasnem prenehanju proiz 
vodnje in o ukrepih za. ohra- 
nitev sposobnosti za ponov 
no proizvodnjo, pri čemer b; 
bilo možno sestaviti sanacij- 
ski program rudnika v priča- 
kovanju, da bo cena živega 

srebra v nekaj letih tako 
porasla, da bo omogočila ren- 
tabilno proizvodnjo. 

Zaradi prenehanja proizvo- 
dnje živega srebra bo ogro- 
žena socialna varnost delav- 
cev rudnika. Od okoli 800 
delavcev, ki jih trenutno de- 
la v rudniku, ocenjujemo, da 
bo ostalo na vzdrževalnih de- 
lih v rudniku okoli 160 de- 
lavcev, okoli 150 delavcev pa 
bo možno zaposliti drugje v 
občini. Tako bo treba dobi- 
ti nova delovna mesta za oko 
li 500 delavcev. Zaposlovan- 
je teh delavcev naj bi bilo 
z dejanjem prednosti pri za- 
poslovanju v občini Idrija in 
v Sloveniji. Ker je večina de- 
lavcev zaradi urejenih stano- 
vanjskih razmer vezana na 
območje Idrije, bi bilo tre- 
ba omogočiti njihovo zapo- 
slitev z organiziranjem novih 
delovnih mest v občini Idri- 
ja ter bi bila njihova zapo- 
slitev drugje le začasna. 

Iz navedenih vzrokov je Iz- 
vršni svet dal pobudo za š' 
roko družbeno in solidarnost 
no akcijo samoupravnih nosi; 
cev družbenega razvoja in pri- 
poročil vsem družbenim de- 
javnikom, da na svojem pod- 
ročju ukrepajo glede pokri- 
vanja izgube za leto 1976, za- 
gotovitve sredstev za sanaci- 
jo, zagotovitve dela odvišnim 
delavcem rudnika in usmer- 
janja sredstev za nove nalož- 
be v občini Idrija. 

Za zagotovitev socialne var- 
nosti in pritegnitev novih na- 
ložb v občino Idrija, ki bo- 
do zagotavljale delovna me- 
sta za delavce rudnika, začas- 
no zaposlene izven občine Id- 
rija, je predlog, da bi skle- 
nili družbeni dogovor in sa- 
moupravne sporazume, ki naj 
jih skrenejo samoupravni no- 
silci družbenega razvoja v ob- 
čini Idrija ter organizacije 
združenega dela, samouprav, 
ne interesne in druge samo- 
upravne skupnosti, poslovne 
'ianke in drugi samoupravni 
nosilci družbenega razvoja. 

Z dogovorom bo določen: 
— Program zagotovitve so- 

Dialne varnosti delavcev rud 
nika in nadomestitve izpad- 
lega dohodka zaradi prene 
iaraja proizvodnje rudnika; 

— način zagotavljanja sred 
tov za vlaganja v' nove ozi- 
roma razširjene zmogljivos- 
:i v občini Idrija; 

— način začasnega reševan- 
:a socialnih in drugih pro- 
ilemov zaradi izpada dohod- 
;a samoupravnih interesnih 
ikupnosti na področju druž- 
Denih služb. 

Z zakonom se zavezuje Go- 
spodarska zbornica Slovenije, 
da vzpodbuja samoupravno 

sporazumevanje in skrbi za 
povezovanje razvojnih pobud 
organizacij združenega dela in 
upravljalci poslovnih bank, da 
določijo kriterije za pred- 
nostno obravnavanje vlaganj 
na območju občine Idrija m 
pogoje kreditiranja. 

SR Slovenija in občina Id 
rija sodelujeta z opredelje- 
vanjem usmeritve v okviru 
samoupravnega družbenega 
planiranja, z ukrepi davčne 
politike in drugimi ukrepi tei 
z ustrezno urbanistično poli- 
tiko. Pri tem je pod ukrepi 
davčne politike predvidena 
odobritev olajšav organizaci- 
jam, ki bodo investirale v 
občini Idrija v isti obliki in 
višini, kot je to že uvedeno 
z zakonom o določitvi stopenj, 
odbitnih postavk in olajšav 
za republiški davek iz dohod- 
ka TOZD (Uradni list SRS, 
št. 31/76). 

Za izvedbo zakona niso po- 
terbna posebna finančna sred- 
stva. 

Nastal pa bo izpad dohod- 
ka republiškega proračuna 
zaradi zmanjšanja davčne os- 
nove za izračun davka iz do- 
hodka TOZD, ki lahko zna- 

ša največ 28 odstotlkov od in- 
vesticije, ki jo investitor vla- 
ga iz lastnih in kreditnin 
sredstev. Računamo, da r>o 
potrebno zagotoviti okoli 500 
delovnih mest, za kar bodo 
potrebna vlaganja okoli 400 
tisoč dinarjev na delavno me- 
sto ali skupno okoli 200 mili- 
jonov dinarjev. Obvezna ude- 
ležba investitorjev v nalož- 
bi bo po poslovni politiki 
bank znašala praviloma 50 
odstotkov, ostalo pa bi bil 
lahko kredit. Pričakujemo, 
da bodo banke za investicije 
v Idriji dale ugodnejše kre- 
ditne pogoje in zahtevale 
manjši odstotek udeležbe. Ta- 
ko bo po zelo grobi oceni 
znašal izpad dohodka repub- 
liškega proračuna največ 56 
mio dinarjev, ki pa bo raz- 
deljen na štiri leta. 

Izpad dohodka republiške- 
ga proračuna bo nastal zaradi 
znižaaija davka za 90 odstot- 
kov davčnim zavezancem, ki 
bodo na novo organizirali v 
okviru ukrepov zakona. Viši- 
ne tega izpada dohodka ni 
možno oceniti, vendar bo maj- 
hen zaradi začetka poslovanja 
teh organizacij. 

Predlog zakona 

o dopolnitvah zakona 

o določitvi stopenj, 
odbitnih postavk in 

olajšav za republiški 

davek iz dohodka 

temeljnih organizacij 

združenega dela 

za leto 1977 (ESA-784) 

Skupščini SR Slovenije je 
predložen poseben zakon, s 
katerim so opredeljeni ukre- 
pi in naloge družbenih dejav- 
nikov za razrešitev težav, v ka- 
tere je prišel Rudnik živega 
srebra Idrija. Zaradi padca 
svetovnih cen živega srebra 
(rudnik izvaža 90 odstotkom 
svoje proizvodnje) oo treba 
sprejeti rešitev, da bo rudnik 
začasno prenehal s proizvod 
njo in bo zato treba zagoto- 
viti okoli 500 novih teiovnih 
mest v občini Idrija. 

Z omenjenim zakonom je 
predvideno, da bo SR Slove- 
nija pri razreševanju proble- 
matike, rudnika sodelovala va- 
di z davčnimi ukrepi. Predla- 
gamo, da se za reševanje te- 
žav rudnika uveljavljajo ena- 
ke davčne olajšave, kot so 
v obstoječem sistemu pred- 
videne za manj razvita ob- 

močaja v SR Sloveniji in si- 
cer: 

— davčni zavezanci, ki vla- 
gajo v investicije na območju 
občine Idrija, s katerimi se 
zagotavlja socialno varnost 
delavcev rudnika in nadaljni 
razvoj občine Idrija, ne pla- 
čajo davka iz dohodka TOZD 
od štirikratnega dela dohodka, 
vloženega v take investicije; 

— davčnemu zavezancu, ki 
je bil v okviru ukrepov za 
zagotavljanje socialne varno- 
sti delavcev rudnika in nadalj. 
njega razvoja občine Idrija na 
novo organiziran na območju 
občine Idrija v letu 1977, se 
plačilo obračunanega davka 
zniža za 90 odstotkov. 

Zaradi predlaganih olajšav 
bo dotok davka iz dohodka 
TOZD v republiški proračun 
ze leto 1977 predvidoma manj- 
ši za največ 15 mio din. 
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PREGLED SEJ ZBOROV 

skupščine sr Slovenije 

Delegati Zbora združenega 
dela in Zbora občin Skup 
ščine SR Slovenije so na sku- 
pnem zasedanju 23.2.1977 po- 
slušali uvodno obrazložitev k 
problematiki kompleksnega 
prometa v SR Sloveniji in k 
srednjeročnemu pianu vzdr. 
zevanja in izgradnje magi 
stralnib in regionalnih cest 
v SR Sloveniji za obdobje 
1976—1980, ki jo je poda) 
predsednik republiškega ko 
miteja za promet in zveze 
f ji vi j Jakomin, ter obrazlo- 
žitev k poročilu komisije 
Skupščine SR Slovenije za 
proučitev samoupravnih spo 
razumov in statutov visoko 
šolskih organizacij, ki jo je 
podal predsednik komisije 
Vladimir Gošnik. 

Zbor združenega dela in 
zbor občin sta na ločenih se- 
jah sprejela: 

— Predlog stališč za us- 
merjanje skladnega razvoja 
m delitve dela na področju 
prometa in zvez v Sociali- 
stični republiki Sloveniji 

— Predlog odloka o sogla 
sju k srednjeročnemu planu 
vzdrževanja in izgradnje ma- 
gistralnih in regionalnih cest 
v SR Sloveniji za obdobje 
1976 do 1980; 

— Poročalo Skupščine SR 
Slovenije za proučitev samo- 
upravnih sporazumov in sta- 
tutov visokošolskih organiza- 
cij ter vsebinske pripombe k 
samoupravnim splošnim ak. 
tom visokošolskih organizacij 
kot stališča skupščine; 

— Predlog zakona o var- 
stvu prebivalstva pr.ed nalez- 
ljivimi boleznimi; 

— Predlog za izdajo zako 
na o spremembah in dopol 
nibvah zakona o delavskih 
univerzah, izobraževalnih cen 
trih in drugih organizacijah, 
ki se poleg šol ukvarjajo z 
izobraževanjem, z osnutkom 
zakona; 

— Predlog odloka o potr 
ditvi samoupravnega sporazu. 
ma o ustanovitvi izobraževal- 
ne skupnosti za gradbeništvo 
Socialistične republike Slo- 
venije; 

— Predlog za izdajo zako 
na o odpadkih; 

— Predlog odloka o stati 
stičnih raziskovanjih SR Slo- 
venije za leto 1977; 

— Predlog odloka o sogias 
fikaciji dunajske konvencije 
ju k Predlogu zaikona o rati. 
o predstavljanju držav v nji- 

hovih odnosih z mednarodni- 
mi organizacijami splošnega 
značaja; 

— Predlog odloka o sogla- 
sju k Predlogu zakona o rati- 
fikaciji evropske konvencije 
o ekvivalenci diplom, na pod- 
lagi katerih se je mogoče 
vpisati na visokošolsko usta- 
novo; 

— Predlog odloka o sogla. 
sju k Predlogu zakona o ra- 
tifikaciji evropske konvencije 
o priznavanju obdobja viso- 
košolskega študija; 

— Predlog odloka o sogla- 
sju k Predlogu zakona o rati- 
fikaciji evropske konvencije 
o akademskem priznavanju 
univerzitetnih kvalifikacij; 

— Predlog odloka o soglas- 
ju k Predlogu zakona o rati- 
fikaciji konvencije o prepre- 
čevanju in kontroli poklicnih 
nevarnosti, ki jih povzročajo 
kancerogene substance in 
agensi. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR OBČIN — 23. 2. 1977 

Katere notranje akte na visokih šolah 

uporabljati v času do potrditve novih 
statutov 

Na 36. seji Zbora občin, 
dne 24. novembra 1976, je po 
stavil delegatsko vprašanje 
Tone Kerč, delegat iz občine 
Ljubljana-Center. Delegatsko 
vprašanje se glasi: 

Po zakonu o visokem šol- 
stvu Skupščina SR Slovenije 
še ni potrdila statutov viso 
košolskih temeljnih in viso- 
košolskih delovnih organiza- 
cij, prav tako pa skupščina 
še ni potrdila statutov na 
podlagi prej veljavnega zako. 
na o visokem šolstvu. 

Prosimo za pojasnilo, ka- 
teri notraji akti na visokih 
šolah se pravno veljavno lah 
ko uporabljajo v času do po 
trditve novih statutov? 

Na delegatsko vprašanje 
Toneta Kerče je na skupnem 
zasedanju Zbora združenega 
dels in Zbora občin v uvodni 
obrazložitvi k poročilu ko 
misije Skupščine SR Slove 
nije za proučitev samouprav 
nib sporazumov in statutot 
visokošolskih organizacij ust. 
no odgovoril tovariš Vladi 
mir Gošnik, predsednik te 
komisije: 

Po dogovoru s sekretaria 
tom izvršnega sveta za zako 
nodajo in republiškim komi- 
tejem za vzgojo in izobraže 
vanje menimo, da je sice: 
vprašanje večstransko, da pa 
priznava zlasti formalno 
pravne vidike statusa visoko, 
šolskih organizacij npr. — 
glede registracije, možnih 
sporov pred sodišči ipd. 

Zaradi širšega pomena od- 
govora posredujemo odgovor 
na sejah obeh zborov, ker bi 
s tem želeli prispevati tudi k 
odstranjevanju možnih ne- 
sporazumov. 

Menimo, da določbe samo 
upravnih sporazumov in sta 
tutov visokošolskih organiza 
cij, ki niso predmet soglasja 
odnosno potrditve Skupščine 
SRS, veljajo, ko je bil z ak. 
tom določen postopek spreje 
manja veljavno končan in je 
bil akt na določen ačin ob 
'avljen ter v roku . ki ga ak' 
>am določi (npr. — na kon 
kreten dan, po 8 dneh al) 
podobno), Določbe, ki pod 
ležejo v smislu 9. in 15. čle 
na zakona o visokem šolstvu 

potrditvi odnosno soglasju s 
strani Skupščine SR Sloveni. 
je, pa veljajo od dne, ko je 
tako soglasje k posamezne 
mu aktu dano. 

Izbor vprašanj in določil 
samoupravnih sporazumov in 
statutov, ki po zakonu pod- 
ležejo soglasju Skupščine SR 
Slovenije, je obrazložen v 
poročilu komisije (ožje gle- 
dano so to zadevo po 2., 3. 
in 4. ter 88. členu zakona o 
visokem šolstvu). 

Omeniti velja tudi dejstvo, 
da življenje in delo v viso 
košolskih organizacijah teče 
dejansko po določilih novih 
samoupravnih sporazumov in 
statutov, po njihovih osno 
vah so konstituirani organi, 
določene njihove pristojnosti 

Tovariš Stane Maroit, dele 
gat skupine delegatov skup 
ščine občine Domžale je na 
41. seji Zbora občin dne 
23.2. 1977 v zvezi s proble 
matiko rezervatov avtoceste 
v občini Domžale, postavil 
naslednje delegatsko vpraša 
nje: 

Zakaj ni bil realiziran skiej 
> izbiri dokončne trase pot' 
ta avtoceste skozi občin 
Domžale ter ukinitve nepo 
trebnih rezervatov do 1.12 
1976, ki je bil sprejet na se. 
stanku pri Republiški skup 

in odgovornosti, v njih je 
opravljena prva in konkret- 
na prevedba zakonskih do. 
ločb. Smiselno pa se stari, 
odnosno prejšnji samouprav- 
ni splošni akti ne morejo 
uporabljati, kaj jih v vrsti 
določil v bistvu presega novi 
zakon o visokem šolstvu. 

Menimo, da je s tem dan 
vsebinsko popoln odgovor na 
delegatsko vprašanje. Na to 
nas opozarja tudi stališče re- 
gistrskega oddelka Okrožnega 
gospodarskega sodišča v Lju- 
bljani, ki vpis visokošolskih 
organizacij v soden! register 
veže na soglasje skupščine k 
določbam, ki prizadevajo po- 
sebni družbeni interes in 
enotnost sistema dela visoko, 
šolsikh organizacij. 

nosti za ceste? 
Na vprašanje je odgovoril 

Bruno Korelič, pomočnik 
predsednika republiškega ko- 
miteja za promet in zveze. 

Na sestanku dne 9.1.1976, 
na katerem so sodelovali 
predstavniki Republiške sku- 
pnosti za ceste, skupščin z 
ibmočja mesta Ljubljana, 
'amnik, Kranj m Domžale, 
'.epubliškega, komiteja za 

promet in zveze in Repub- 
liškega sekretariata za urba- 
nizem je Republiška skup- 
nost za ceste sprejela kon. 

Problematika rezervatov avtoceste 
skozi občino Domžale 

16 poročevalec 



kretne zadolžitve. V zvezi s 
tem smo zaprosili Republiš- 
kos kupnost za ceste, da nas 
obvesti kaj je bilo storjene 
ga od datuma sestanka pa 
do danes. Prejeli smo nasled 
nji odgovor: 

Strokovna služba Bepubliš 
ke skupnosti za ceste je ta 
koj po sestanku dne 9.1.1976 
angažirala projektante za do 
končanje idejnih projektov 
avtoceste na odseku Ločica— 
Prevoje in za izdelavo valo. 
rizacije variant avtocest na 
področju Ljubljane. 

Projekti avtoceste Ločica^- 
Prevoje so bili oddani dne 
20.12.1976, strokovni pregled 
in revizija pa je. bila oprav 
Ijena dne 8. 2.1977. 

Valorizacija sistema avto 
cest na območju Ljubljane 
bi morala biti zaključena ja- 
nuarja 1977. Izdelava študije 

Jože Lesnik, član delega- 
cije Skupščine občim" Piran 
je zastavil naslednje delegat 
sko vprašanje: 

Ali Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije načrtuje v bliž 
nji bodočnosti, da bi potni- 
ški pomorski promet v okvi 
ru Videmskega sporazuma oP- 
ravljali tudi jugoslovanski la- 
djarji, ter drugič zakaj ni 
predvidena za slovensko obal 
no območje razbremenitev 
cestnega prometa z mor 
skim? 

Na vprašanje je odgovori) 
Bruno Korelič, pomočnik 
predsednika republiškega ko 
miteja za promet in zveze: 

V decembru 1976 je v Ri 
mu zasedala Stalna mešana 
komisija za izvajanje videm. 
skega sporazuma. Na tem za- 
sedanju je bilo obravnavano 
tudi vprašanje izvajanja do 
ločil Videmskega sporazuma, 
ki se nanašajo na opravljanje 
potniškega pomorskega pro- 
meta. 

Na zasedanju komisije je 
Jugoslovanska delegacija ob 
vestila italijansko delegacijo 
da v letu 1977 Jugoslavija ne 
bo opravljala obalnega potni 
škega pomorskega prevoza 
Takšno stališče je delegacija 
zavzela po predhodni konzul 
taciji, icj jo je Republiški ko- 
mite za promet in zveze op- 

se je zavlekla predvsem za- 
radi postavitve sistemov ter 
urbanistične in stroškovne 
ocene variant. Po zagotovitvi 
izdelovalcev bo delo opravlje 
no v petnajstih dneh, to je 
do konca februarja letos. 

Ker gre za valorizacijo pro 
jektnih del, ki so trajala s 
prekinitvami skoraj od leta 
1969 in za dalekosežne odio. 
ćitve, nismo želeli na račun 
časovne stiske površno opra- 
viti zadnjih del. Menimo, da 
je enoinpolmesečna zamuda 
s tem opravičljiva. 

Na osnovi zgoraj navedene- 
ga sledi, da je na odseku Lo 
čica—Prevoje možna ukinitev 
rezervatov v variantah avto 
cest, ki za realizacijo ne pri- 
dejo v poštev, na področju 
Ljubljane, pa bo predlog iz 
bora avtoceste podan najkas. 
neje v marcu letos. 

ravil z obalnimi občinami in 
Splošno plovbo Piran. 

Republiški komite za pro- 
met in zveze ugotavlja, da 
trenutno ne obstojajo možno- 
sti za uvajanje rednega pa 
morskega potniškega prome. 
ta na slovenski obali. Ta ugo- 
tovitev izhaja iz dejstva, da 
Je tako Splošna plovba Piran 
kot edini slovenski pomorski 
prevoznik sicer izjavila, da 
je sposobna organizirati lo 
kalni potniški prevoz vendar, 
da je odločitev vezana na 
znatna finančna sredstva, ka- 
terih pa Splošna plovba ni- 
ma. prav tako Splošna plov. 
ba ocenjuje, da bi ta dejav- 
nost poslovala z negativnim 
poslovnim rezultatom ter, da 
bi zato bilo potrebno v na- 
prej zagotoviti sredstva za 
pokrivanje izgub, ki bi nasta. 
le z opravljanjem te dejavno, 
sti. 

Obalne občinske skupščine 
pa ne morejo zagotoviti v 
svojih proračunih sredstev za 
ipravljanje te dejavnosti 

Brez dvoma je položaj na 
jbalni cesti kritičen zlasti v 
?asu turiitične sezone, zato 
nenimo, da je potrebno pro- 
učiti možnosti uvajanja pot- 
niškega pomorskega prome 
"a y okviru nastajajoče sa 
noupravne interesne skup 
n.osti za komunalno dejav 
nost. 

Kakšna je udeležba brez- 
plačnih prevozov oziroma 
prevozov z velikim popustom 
tujih prevoznikov na naših 
oestali? 

S takšnimi ukrepi je pred 
videna preusmeritev blaga na 
ših in tujih prevoznikvo s 
cest na železnico? 

Tudi na ti vprašanji je od- 
govoril Bruno Korelič, po 
močnik predsednika republl 
škega komiteja za promet in 
zveze: 

1. Iz posebne informacije 
ki jo je pripravil Zvezni ko 
mite za promet in zveze iz- 
haja, da so v letu 1975 tuji 
prevozniki uporabil; 168.00 
dovolilnic brez upoštevanja 
maloobmejnega prometa Ori 
tega je bilo izkoriščenih s 
plačilom 18.300 dovolilnic. V 
istem času so naši prevozni- 
ki izkoristili 75.424 tujih do- 
volilnic. Samo iz teh podat 
kov laliko zaključimo, da 
smo na področju usmerjanja 
blaga tokov v celoti izpus 
tili kontrolo in izvajanje na 
naših javnih cestah, da se 
cestna infrastruktura nadnor- 
malno troši, da udeleženci po- 
sebno v tranzitu blaga, ne 
participiraj o ustreznega dele- 
ža za uporabo cestne infra- 
strukture in da je to vzrok 
za vedno večje prelivanje bla- 
ga iz železnice na cestni pre 
voz. Menimo, da bo v bodoče 
potrebno izdelati sistem, da 
bo vsak udeleženec v celot 
nem prometu prispevali ustre- 
zen delež za izkoriščanje ces- 
tne infrastrukture, bodisi z 
ustrezno cestno takso bodisi 
z ustreznim deležem v ceni 
pogonskega goriva. 

Opozorimo naj, da večina 
zahodnoevropskih držav, 
vztraja na brezplačnih dovo- 

Pavle Ban je v imenu sku 
pine delegatov II. okoliša s 
področja državnih organov 
družbenopolitičnih organiza 
ii in društev zastavit na«!'> 

e tlei:- -i vjir h...i.. 
Poteklo je že sedem it 

jraktičnih izkušenj, Id ji: 
mojo upravni organi v Slo 

veniji s področja informati- 
ke in račualništva. Od tedaj 

iilnicah in zahteva reprocfte- 
to, vendar pri tem ne sme- 
mo pozabiti da naši prevoz- 
niki v tujini plačujejo temu 
ustrezno višje cene pogonske- 
ga goriva. 

Ob obravnavi predloga pro- 
metne politike Jugoslavije 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije vztraja, da je v 
družbeni dogovor o promet- 
ni politiki potrebno vgraditi 
zahtevo po ukinitvi vseh brez- 
plačnih dovolilnic ter o us- 
treznem deležu teh v skladu 
z možnostmi in prepustnost, 
io naših cest. 

2. Preusmeritev naših in 
tujih prevoznikov oziroma 
tovora s cest na železnico je 
eden izmed pomembnih cil- 
jev, določenih tako v pred- 
logu prometne politike Jugo- 
slavije, kakor tudi v stališ- 
čih za usmerjanje skladnega 
razvoja in delitve dela, o 
katerem teče danes razpra- 
v3-. 

V SR Sloveniji pripravlja- 
mo zakon o javnih cestah in 
«akon o cestnem prevozu, ki 
oosta v skladu z današnjo 
razpravo in v skladu s spre- 
jeto prometno politiko podro- 
bneje opredeljevala, kakšni 
tovori in pod kakšnimi pogoji 
jih bodo lahko prevažali po 
javnih cestah. 

Nedvomno pa je da bodo 
>redla.gani ukrepi morali za- 
sledovati predvsem učinko- 
viti transport, skladno s po- 
trebami gospodarstva. Zato 
menimo, da je istočasno s 
sprejemom ukrepov in z ome. 
jevanjem prevoza določenih 
specifičnih tovorov po cesti, 
potrebno istočasno usposobi, 
ti železnico, da bo lahko učin- 
kovito opravljaja transport, 
zlasti pa uvajala sodobne 
sisteme transporta. 

so republiški in občinski up. 
ravni organi postali pomem- 
ben uporabnik računalniške 
tehnike, ne le po obsegu ob- 
'fllav in nn onrab' io'.n- --J. 

■ ikili iroogijiv ih, 
imveč tudi po nekaterih sir- 
ih sistemskih zasnovah bo- 
ločega informacijskega siste- 
ma v upravi. 

Zaradi objektivnih vzrokov 

Vedno večje prelivanje blage 
z železnice na cestni promet 

Božidar Toni, delegat Sku- stavil naslednji delegatski 
pščine mesta Ljubljana je za- vprašanji: 

Izvajanje določil 

Videmskega sporazuma 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

— 23. 2. 1977 

Problematika informatike 
in računalništva v javni upravi 

SR Slovenije 
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so upravni organi občinskih 
skupščin glede uvajanja av. 
tomatske obdelave podatkov 
na zelo različnih stopnjah. Na. 
predovale so predvsem tiste 
občinske uprave, ki so si lah- 
ko izšolale potrebne strokov- 
ne kadre za področje avto- 
matske obdelave podatkov in 
so si lahko zagotovile obdela- 
ve podatkov na instaliranih 
računalnikih v najbližjih or- 
ganizacijah združenega dela. 

Na tem področju so zlasti 
napredovale občinske uprave 
vseh primorskih občin, Id so 
že leta 1976 ustanovile regio- 
nalni center za avtomatsko ob- 
delavo pri upravi skupščine 
občine Nova Gorica z name- 
nom, da bi ta center oprav- 
ljal obdelavo podatkov na 
področju dela upravnih or- 
ganov, kasneje pa bi postali 
nosilec informacijskega siste- 
ma v upravnih organih pri- 
morskih občin. 

Sedanje stanje informati- 
ke v javni upravi je nena- 
črtno in kaže na stihijo. Ra- 
čunalniška tehnika je nasta- 
jala in še vedno nastaja ne 
da bi bil sprejet enoten kon- 
cept o razvoju računalništva 
v javni upravi, zaradi česar 
se v ta namen nenačrtno tro- 
šijo velika družbena sred- 
stva. 

S tako politiko bo obstoje- 
ča tehnična baza narekovala 
koncept razvoja računalniš- 
tva v javni upravi, čeprav bi 
morala tehnična baza nasta- 
jati le na podlagi sprejetega 
koncepta o razvoju računal, 
ništva v .lavni upravi v Sit 
Sloveniji. 

Računališka tehnika se 
uporablja pretežno za rutin- 
ska dela v upravi, kompleks- 
ni informacijski sistem v up- 
ravi pa je šele v povojih in 
je prepuščen posameznikom. 

Logična posledica takega 
stanja je vse glasnejša zahte- 
va po opravljeni ureditvi po- 
dročja informatike v repub- 
liških in občinskih upravah 
in po takojšnji izdelavi kon. 
cepta za razvoj informatike 
v SR Sloveniji. Pri izdelavi 
koncepta razvoja računalniš- 
tva v javni upravi bi morali 
sodelovati vsi organi, katerim 
naj bi služila informatika in 
bi tako onemogočili nevarnost 
stihije pri nastajanju infor- 
macijskega sistema. 

Glede na neizdelan koncept 
razvoja računalništva in in- 
formatike v upravi, se postav, 
lja vprašanje, kako omogoči- 
ti nadaljnjo avtomatsko ob- 
delavo podatkov tistim ob- 
činam, oziroma regijskim 
centrom, ki že opravljajo ob. 
delave na računalnikih. 

Menimo namreč, da bo do 
sprejetja enotnega koncepta 
razvoja računalništva v SR 
Sloveniji in pravne ureditve 
tega vprašanja, poteklo še 
nekaj let in bi bila opusti- 
tev dosedanjih obdelav druž- 
beno škodljiva, predvsem ker 
je bilo za uvedbo informa- 
tike na dosedanji ravni, vlo- 
ženih veliko sredstev in ve- 
liko naporov za usposobitev 
lastnega strokovnega kadra. 

Morebitna opustitev dose- 
danje avtomatske obdelave 
podatkov bi imela za posle- 
dico odpravo že itak skrom- 
nih dosežkov na področju 
modernizacije in racionaliza- 
cije delovnih postopkov v 
občinskih upravnih organih. 

Z nekaterimi problemi so 
bili že seznanjeni pristojni 
republiški organi z namenom, 
da bi omogočili nadaljnje 
delo vsaj tistim upravnim or- 
ganom občin, ki že delajo 
na področju informatike. 

Toda vsa dosedanja priza- 
devanja na tem področju so 
bila brezuspešna, ker so os- 
tali problemi nerešeni in ni 
bilo dano nobeno zagotovilo 
za ustrezno rešitev. 

Glede na to, postavljamo 
Izvršnemu svetu Skupščine 
SR Slovenije naslednja de- 
legatska vprašanja: 

1. Ali je v pripravi koncept 
razvoja informatike v javni 
upravi v SR Sloveniji, v 
kakšni fazi je In kdaj bo iz- 
delan? 

2. Iz resolucije o politiki iz- 
vajanja družbenega plana SR 
Slovenije v letu 1977 izhaja, 
da bo v letu 1977 Izvršni 
svet Skupščine SRS zagoto- 
vil statistično informacijske- 
mu sistemu tehnično bazo. 
Zanima nas, ali je zagotovi- 
tev računalniške opreme sta- 
tistično informacijskemu si- 
stemu v skladu s konceptom 
razvoja računalništva v jav- 
ni upravi, ker menimo, da 
je nastajanje računalniških 
centrov upravičeno, le če je 
v skladu s konceptom raz- 
voja računalništva v javni 
upravi SRS; 

3. Kakšni ukrepi so pred- 
videni, da se omogoči nada- 
ljnje delo tistim občinskim 
upravnim organom, ki že 
imajo uvedeno avtomatsko 
obdelavo podatkov do spre- 
jetja koncepta o razvoju in- 
formatike v javni upravi, ker 
se v Sloveniji že več kot dve 
tretjini občin ukvarja z av- 
tomatsko obdelavo podatkov? 

4. Zakaj je bil skupščini 
občine Nova Gorica zmanj- 
šan zahtevek za dodelitev 

blagovnih deviz v letu 1977 
skoraj za dve tretjini in je 
tako onemogočen uvoz opre- 
me za zajemanje podatkov? 

Potrebo po nabavi opreme 
za najemanje podatkov je 
namreč ugotovil republiški se- 
kretariat za pravosodje in 
občo upravo že v letu 1974, 
ko je dodelil iz republiškega 
proračuna v ta namen 840.000 
din. 

5. Zakaj Izvršni svet ne 
podpre prizadevanja za raz- 
širitev obstoječih računalni- 
ških kapacitet tistim organi- 
zacijam združenega dela, ki 
imajo inštalirane računalnike 
in omogočajo obdelavo po- 
datkov upravnim organom, 
ker je obstoj informatike v 
upravi, čeprav na sedanji 
ravni, nujno potreben in za- 
to družbeno pomemben. 

Medobčinska služba za 
elektronsko obdelavo podat- 
kov v Novi Gorici, ki op- 
ravlja obdelavo za upravne 
organe vseh primorskih občin 
namreč koristi del računal- 
niških zmogljivosti v ERC 
MEBLA v Novi Gorici in se 
srečuje z nepremostljivimi te- 
žavami, ker so računalniške 
kapacitete maksimalno izko- 
riščene tako, da služba ne 
more opraviti niti obdelav v 
dosedanjem obsegu. 

Na vprašanje je odgovori i 
Tomaž Banovec, namestnik 
direktorja Zavoda za druž- 
bena planiranja SR Sloveni- 
je: 

1. Koncept razvoja informa- 
tike v jaivni upravi je v pri- 
oravi. Ta koncept naj bi spre- 
jemali v obliki družbenega 
dogovora. Problematika se bo 
usklajevala s predvidenim 
zakonom o temeljih družbe 
nega informacijskega siste 
ma. 

2. Tehnična baza (računa) 
niški sistem), ki jo bo IS 
Skupščine SR Slovenije skla- 
dno z Resolucijo o politiki 
izvajanja družbenega plane 
3R Slovenije za obdobje 1976 
1980 zagotovil Zavodu SRP 
za statistiko bo omogočale 
predvsem prehod na delo z 
registri, ki so sestavni de', 
družbenega informacijskegf 
sistema. Med najpomembnej 
šimi takimi registri so; Regi 
ster prebivalstva, Register te- 
ritorialnih enot in Registei 
organizacij združenega dela 
(nova klasifikacija dejavno- 
sti). Ta tehnična baza bo 
omogočila še obratovanje in 
nastavitve drugih informacij- 
skih sistemov v javni upravi, 
ki deluje, oziroma, ki so kon- 

cipirani tako, da delujejo 
kot registri, predvidena teh- 
nična baza pri Zavodu SRS 
za statistiko bo omogočila 
daljinsko priključevanje tudi 
za potrebe občinskih uprav 
in samoupravnih interesnih 
sfcupnosti, ki so glede vsebine 
naravnane na registre pri Za- 
vodu SRS za statistiko in na 
koncept revizije in razvoja 
statističnega sistema. 

3. Vsebina in tehnika ra- 
čunalniškega sistema Zavoda 
SRS za statistiko bosta v ve- 
liki meri pogojevala in omo- 
gočala občinskim upravam, 
da se s svojimi avtomatizi- 
ranimi obdelavami in infor- 
macijskimi sistemi za javno 
upravo in nekatere družbene 
dejavnosti priključijo in ra- 
cionalno rešijo del svojih 
problemov. To bo omogoča- 
lo racionalno izrabo raču- 
nalniških kapacitet in določe- 
no mero odpravljanja ponav- 
ljanj operacij, koncentracijo 
dela znanja (programiranja) 
in primerjava v vsej repub- 
liki. Občinski organi bi se 
lahko na ta sistem priklju- 
čevali s pomočjo daljinskih 
priključkov (terminalov) ter 
nekatere obdelave organizi- 
rali tudi pri sebi (aktivni ter- 
minali)- Talk pristop bo omo- 
gočal tudi povezovanje z dru. 
gimi centri v skladu s iz- 
gradnjo mreže računalnikov 
v SR Sloveniji, (poskusno 
obdelavo s pomočjo aktivne- 
ga terminala pripravlja Re- 
publiški komite za družbeno 
planiranje in informacijski 
sistem v sodelovanju s Skup- 
ščino občine Domžale). 

4. Zahtevek občine Nova 
Gorica je bil v tem času 
ugodno rešen. 

5. V tem kontekstu tudi ne 
iaže linearno modernizirati 
/seh računskih centrov pri 
proizvodnih organizacijah 
združenega dela, ki opravlja- 
jo del računalniških obdelav 
3a potrebe občinskih uprav, 
marveč je tudi tu potrebno 
ehnično preverjanje cele 
strokovne in vsebinske prija. 
;e. priključevanje v repub- 
iške registre ali področno 
>rganizirane računalniške si- 
steme v organizacijah zdru- 
ženega dela, bo možno z 
graditvijo računalniške mreže 
r SR Sloveniji. 

Ob zaostajanju pri spreje- 
nanju koncepta informatike 
r SR Sloveniji smo tudi v 
situaciji, ko zahteve po de- 
viznih sredstvih bistveno pre. 
segajo možnosti, ki jih kot 
republika lahko namenimo za 
uvoz računalniške opreme. 
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Predsednik Skupščine Socialistične republike Slovenije Marijan Brecelj je poslal 
pismo predsednikom občinskih skupščin v SR Sloveniji ter predsedniku Skupščine 
mesta Ljubljana in Skupščine obalne skupnosti občin Koper o ustanavljanju komisij 
v občinah, ki bi spremljale izvajanje zakona o združenem delu 

Za dosledno uveljavitev in konkretizacijo zakona o 
združenem delu je potrebna organizirana, koordinirana 
in programirana aktivnost vseh dejavnikov našega 
družbenega življenja. Zato je na različnih ravneh bila 
deležna vse podpore zamisel, da je potrebno tudi v 
občinah ustanoviti komisije oziroma druga ustrezna 
telesa, ki bi spremljala izvajanje zakona o združenem 
delu. Skupščina SFRJ je namreč na sejah zborov dne 
25. novembra 1976 že ustanovila komisijo za spremila 
nje izvajanja zakona o združenem delu. Prav tako 
pa je tudi Skupščina SR Slovenije na sejah svojih 
zborov dne 19. januarja 1977 ustanovila komisijo 
Skupščine SR Slovenije za spremljanje izvajanja zako- 
na o združenem delu, ki je že pričela z delom. 

Ker je potrebna ustrezna organiziranost na vseh 
ravneh, da bo zakon o združenem delu celovito uve- 
ljavljen v neposredni praksi, priporočamo vsem ob- 
činskim skupščinam v SR Sloveniji, Skupščini mesta 
Ljubljane in Skupščini obalne skupnosti občine Ko- 
per takojšnjo ustanovitev komisij ali drugih ustreznih 
teles za spremljanje izvajanja zakona o združenem 
delu. 

Komisije ne bi samo spremljale, kako se zakon o 
združenem delu neposredno izvaja in uresničuje, am- 
pak bi tudi pravočasno opozarjale na posamezne po- 
jave in pomagale iskati konkretne oblike pomoči pov 
sod, kjer bi to bilo potrebno, Njihova poglavitna na- 
loga pa naj bi bila neposredna povezanost z združe 
nim delom. Tako naj bi komisije v občinah imele mo- 
bilizacijsko vlogo, in sicer v tem smislu, da bi spod- 
bujale, aktivirale, pospeševale in koordinirale delo 
vseh dejavnikov od temeljnih organizacij združenega 
dela, samoupravnih interesnih skupnosti, krajevnih 
skupnosti in vseh drugih organov in organizacij ter 
služb v občini. Delovale naj bi torej preko tistih orga- 
nov, ki so v našem sistemu zadolženi za uveljavila- 
nje zakona v vsaki samoupravni organizaciji in skup- 
nosti, v samoupravni interesni skupnosti, družbenopo- 
litični skupnosti in organizaciji, pri čemer pa mora 
biti proces uresničevanja zakona o združenem delu 
nključen v celoten delegatski mehanizem. 

Pri opredeljevanju vsebine dela komisij je potreb- 
no poudariti predvsem njihovo vlogo za dajanje po- 
bud ter spodbujanje aktivnosti delavcev v temeljnih 
in drugih organizacijah združenega dela, pri tem pa 
še zlasti, spodbujanje za spreminjanje obstoječih od- 
nosov in uveljavljanje novih, vsebinskih odnosov v 
smislu zakonskih določil. Za čim uspešnejše delo ko- 
misij pa bo potrebno k njihovemu operativnemu delu 
pritegniti tudi sodišča združenega dela in družbene 
pravobranilce samoupravljanja ter predstavnike samo- 
upravnih organizacij in skupnosti, v nekaterih prime- 
rih pa tudi znanstvene, strokovne in javne delavce. 

Komisije za spremljanje izvajanja zakona o zdru- 
ženem delil naj bi bile skupščinske komisije, toda po 
svoji zasnovi širše, saj bi poleg delegatov skupščin- 
skih zborov morali biti v te komisije delegirani tu- 
di predstavniki organov družbenopolitičnih organizacij 
v občini. V zvezi s tem bi bilo potrebno ugotoviti, 
če ne bi morda katera od že ustanovljenih komisij 
občinskih skupščin lahko prevzela to funkcijo kot 
svojo osnovno funkcijo. V tem primeru pa bi bilo 
potrebno ustrezno prilagoditi sestav komisije v skla- 
du s pristojnostmi, ki jih bodo imele komisije za 
spremljanje izvajanja zakona o združenem delu. 

Da bo delo komisij za spremljanje izvajanja zako- 
na o združenem delu čimbolj učinkovito, bi morale 
te čimprej začeti z delom, določiti bi morale vsebi- 
no in metodo svojega dela, predvsem pa opredeliti 
svoje delovno področje in sprejeti program dela. S 
programom bo potrebno določiti tudi prioriteto nalog 
in kam ter kako usmeriti organizirano družbeno akci- 
jo za uresničevanje novih odnosov, ki izhajajo iz usta- 
ve in zakona o združenem delu. 

Za obravnavo posameznih vprašanj in za neposred. 
no medsebojno sodelovanje pri uresničevanju zakona 
o združenem delu bo komisija Skupščine SR Slove- 
nije v delovnem stiku s komisijami pri občinskih 
skupščinah, po potrebi pa bo organizirala s predstav- 
niki komisij občinskih skupščin tudi skupne sestanke 
in razgovore. 

poročevalec 19 



Skupščine 

Sporazumi z Italijo - velik prispvek k miru 

in stabilnosti v Evropi 

# Ratifikacija osimskih sporazumov opravljena ob vsestranski podpori skupščin vseh 
republik in pokrajin, organizacij združenega dela, družbenopolitičnih organizacij 
in občanov naše države 

® Začenja se novo obdobje odnosov med SFRJ in Italijo 

® Jugoslovansko-italijanska meja postaja še bolj odprta za svobodno in nemoteni 
kroženje ljudi, materialnih in duhovnih dobrin 

@ Dosledno spoštovanje pravic narodnostnih manjšin 

# Stabilno in dolgoročno pospeševanje gospodarskega sodelovanja med našo 
državo in Italijo 

Skupščina SFRJ je 1. mar. 
ca 1977 s soglasnim izjavlja- 
njem delegatov v Zvemern 
zboru in v Zboru republik 
in pokrajin ratificirala listi, 
ne, ki so jih predstavniki 
SFRJ in Republike Italije 
podpisali 10. novembra 1975 
v Osimu (Ancona). Delegati 
obeh zborov Skupščine SFRJ 
so najprej poslušali ekspoze 
podpredsednika Zveznega iz- 
vršnega sveta in zveznega 
sekretarja m zunanje zade- 
ve, zatem pa so skupno pre- 
tresli Predlog zakona o ra- 
tifikaciji Pogodbe med SFRJ 
in Republiko Italijo (AS 289) 
in Predloga zakona o ratifi. 
kaciiji Sporazuma o pospeše- 
vanju gospodarskega sodelo- 
vanja med SFRJ in Repub- 
liko Italijo (AS 288). V zelo 

izčrpni in plodni razpravi o 
ratifikaciji osimskih sporazu- 
mov je nastopilo 17 delega. 
tov. 

Zvezni zbor je nato na to- 
ćeni seji sprejel Predlog za- 
tona o ratifikaciji Pogodbe 
med SFRJ in Republiko Ita- 
lijo, h kateremu so pred- 
hodno dale soglasje skupšči- 
ne vseh republik in pokra- 
jin, kakor tudi Predlog za- 
kona o ratifikaciji Sporazu- 
ma o pospeševanju gospo- 
darskega sodelovanja med 
SFRJ in Republiko Iirt&Mjo. 

Obenem je Zbor republik 
in pokrajin sprejel Predlog 
zakona o ratifikaciji Spora- 
zuma o pospeševanju gospo- 
darskega sodelovanja med 
SFRJ in Republiko Italijo. 

SPREJET PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI 
POGODBE MED SFRJ IN REPUBLIKO ITALIJO 
(AS 289) TER PREDLOG ZAKONA O RATIFIKA- 
CIJI SPORAZUMA O POSPEŠEVANJU GOSPO- 
DARSKEGA SODELOVANJA MED SFRJ IN RE- 
PUBLIKO ITALIJO (AS 288) 

POSPEŠEVATI VSE OBLIKE SODELOVANJA 
Z ITALIJO 

Zvezni zbor je sprejel tu- 
di zaključke, ki j:ih je nje. 
gov Odbor za zunanjo poli- 
tiko predložili v sivojem po. 
ročilu o razpravi, ki je v 
tem delovnem telesu tekla 
o osimskih sporazumih. Ome- 
njeni zaključki so sprejeti 
kot poseben dokument Zvez 
nega zbora in se glasijo: 

»Sprejemajoč ekspoze pod- 
predsednika Zveznega izvrš- 
nega sveta in zveznega sekre- 
tarja za zunanje zadeve o 
pomenu in vsebini Pogodbe 
med SFRJ in Republiko Ita- 
lijo, kakor tudi o obvezno 
stih, ki iz njih izvirajo za 
SFRJ, zlasti pa o politiki do 
italijanske manjšine v SFRJ, 
ter upoštevajoč potrebo, da 
se na tej podlagi ukrepa za 
realizacijo ratificiranih po- 
godb, Skupščina SFRJ zadol- 
žuje Zvezni izvršni svet: 

a) da v sodelovanju s so 
dalističnimi republikami in 
socialističnima avtonomnima 
pokrajinama ter drugimi za- 
interesiranimi družbenopoli- 
tičnimi skupnostmi in orga- 
nizacijami ukrone vse po- 
trebno za celovito izvajanje 

danes ratificirane pogodbe 
in sporazuma; 

b) da spremlja in zagotav- 
lja uresničevanje pravic ita- 
lijanske narodnostne manjši- 
ne v Jugoslaviji v skladu z 
načeli in določili Ustave 
SFRJ, Ustave SR Slovenije 
in Ustave SR Hrvatske, ka. 
kor tudi v skladu s to Po- 
godbo, s katerimi se it-ali. 
janski manjšini in njenim 
pripadnikom jamči, po na- 
čelu maksimalnega varstva, 
polno enakopravnost z dru- 
gimi narodi, narodnostmi in 
delovnimi ljudmi, Socialistič- 
ne federativne republike Ju- 
goslavije v pogledu ekonom, 
sko-socialnega in kulturnega 
razvoja, kar vključuje tudi 
pravico do ohranitve in raz- 
voja kulturne dediščine in 
pravico do lastnih kulturnih 
institucij in vzdrževanja kul. 
turnih vezi z matičnim naro- 
lom in 

c) da posebno pospešuje 
oblike sodelovanja med So. 
cialistično federativno repu- 
bliko Jugoslavijo in Repu- 
bliko Italijo, ki prispevajo 
k ekonomskemu, socialnemu 
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lin kulturnemu raavoju slo. 
venske majšine v Italiji in 
■varstvu njenih pravic, ohra- 
nitvi in razvoju njene kul. 

Pred sejami obeh zborov 
Skupščine SFRJ je bila obrav- 
nava osimskih sporazumov 
v Odboru za zunanjo politiko 
Zveznega zbora. O zelo kon- 
struktivni in vsestranski raz- 
pravi je bilo predloženo po- 
sebno Poročilo Zveznemu 
zboru. V Poročilu je poudar- 
jeno, da je Odbor pri obrav- 
navi izhajal iz dejstva, da 
je SFRJ leta 1947 podpisala 
in ratificirala mirovno pogod- 
bo z Republiko Italijo, leta 
1954 pa parafirala in ratifi- 
cirala londonsko Spomenico 
o soglasju s Posebnim statu- 
tom o varstvu nacionalnih 
manjšin. Te pogodbe so bile 
sklenjene v Interesu raeivoja 
jugoslovansko-i talijanskih od- 
nosov, prispevka k uresniče- 
vanju konstruktivnega med- 
narodnega sodelovanja in 
krepitvi miru v Evropi, če- 
prav z njimi niiso bile po- 
vsem izpolnjene upravičene 
zahteve SFRJ. Z londonsko 
Spomenico o sglasju so bili 
ustvarjeni pogoji za vse- 
stransko vzajemno koristno 
gospodarsko, kulturno in olb- 

ODPRTOST MEJ 

Jugoslovansko - italijanska 
meja je v času po podpisu 
londonske Spomenice o so- 
glasju postala, kot je pou- 
darjeno, najiboilij odprta meja 
v Evropi med dvema drža- 
vama z različno družfbeno 
ureditvijo ter ena izmed naj- 
bolj odprtih mej sploh. 

Med prebivalstvom vzdolž 
obmejnega področja in med 
občinami v obmejnem pasu 
so se razvili plodni stiki. To 
je omogočilo, da je bila vr- 
sta pomembnih vprašanj ure- 
jena v interesu prebivalstva 
na obeh straneh meje. Vzpo- 
stavljeni so tudi številni sti- 
ki med družbenopolitičnimi 
organizacijami obeh držav ob 

Posebno pozornost je Od- 
bor posvetil učinku, ki ga bo 
uveljavitev Pogodbe z Repu. 
bliko Italijo imela na polo- 
žaj narodnostnih manjšin v 
obeh državah. Pri obravnava- 

turne dediščine in kulturnih 
institucij, kakor tudi k vzdr- 
ževanju kulturnih vezi z ma- 
tičnim narodom.« 

mejno sodelovanje ter za so- 
delovanje na drugih področ- 
jih med SFR Jugoslavijo in 
Republiko Italijo. 

Odbor je zatem ugotovil, 
da je s Pogodbo med SFRJ 
in Republiko Italijo, ki je 
bila podpisana v Osimu, po- 
trjena meja, oziroma so 
končno natančno urejena 
mejna vprašanja med dvema 
državama in določena načela 
glede urejanja vprašanj s po- 
dročja državljanstva, premo- 
ženja, socialnega zavarovanja 
in pokojnin za osebe z nek- 
danjega Svobodnega tržaške, 
ga ozemlja. S tem so od- 
pravljeni problemi, ki so iz- 
virali iz razlik med Italijo 
in Jugoslavijo pri tolmačenju 
nekaterih glavnih določil Ion. 
donske Spomenice o soglasju 
in ki so obremenjevali odno- 
se med obema državama ter 
občasno povzročali resne 
krizne situacije. Zategadelj 
ima Osimska pogodba, kot 
je bilo ugotovljeno v Odboru, 
zgodovinski pomen in odpi- 
ra novo etapo v odnosih med 
SFRJ in Republiko Italijo. 

meji in širše. 
Na podlagi Tržaškega, Go- 

riškega in Videmskega spo- 
razuma poteka zelo intenzi- 
ven promet ljudi in blaga. 
O obsegu tega prometa pri- 
ča tudi podatek, da je bilo 
samo v maloobmejnem pro- 
metu v obdobju od leta 1954 
do danes nad 400 milijonov 
prehodov državne meje v 
obe smeri. V poročilu Od- 
bora je poudarjeno, da po- 
staja jugoslovainsfco-italijan. 
ska meja z uveljavitvijo te 
pogodbe še bolj odprta za 
svobodno in nemoteno kro- 
ženje ljudi ter materialnih 
in duhovnih dobrin med so- 
sednima državama. 

nju tega vprašanja je Odbor 
upošteval veliko zanimanje, 
ki je bilo izraženo v repu- 
bliških in pokrajinskih skup- 
ščinah in ki je prisotno v 
naši javnosti za položaj na. 

še narodnostne manjšine v 
Republiki Italiji. 

V zvezi s tem je Odbor 
ugotovil, da sta obe strani 
izrazili privrženost načelom 
maksimalnega možnega var- 
stva državljanov pripadnikov 
manjšin, v skladu s svojimi 
razmerami in s svojo notra- 
njo ureditvijo, oziroma da 
bosta to načelo uresničevali 
na avtonomen način ter da 
se bosta pri tem ravnali po 
načelih Listine Združenih na- 
rodov, Univerzalne deklaraci- 
je o pravicah človeka, kon. 
vencij o preprečevanju vseh 
oblik rasne diskriminacije in 
univerzalnih paktov o pravi- 
cah človeka. Rečeno je tudi, 
da sta se obe strani izjavili, 
da bosta po prenehanju ve- 
ljavnosti Posebnega statuta 
o varstvu narodnostnih manj- 
šin obdržali v veljavi notra- 
nje ukrepe, ki so že sprejeti 
v zvezi z izvajanjem omenje. 
nega Statuta, in v okviru 
svojega notranjega prava za- 
gotovili uresničevanje varstva 
pripadnikov manjišin na rav- 
ni določil Posebnega statuta. 

Odbor je s posebnim za- 
dovoljstvom ugotovil, da je 
parlament Republike Italije 
ob ratifikaciji osimskih po- 
godb sprejel zaključke, s ka- 
terimi nalaga vladi, da pri- 
pravi primerne instrumente 
za zagotovitev popolne ena- 
kosti pravic, svobodnega raa- 

Odbor za zunanjo politiko 
Zveznega zbora je ocenil, da 
bodo z uveljavitjo Sporazu. 
ma o gospodarskem sodelo- 
vanju ustvarjeni pogoji za 
to, da se bo gospodarsko so. 
delovanje razvijalo na stabil- 
nih in dolgoročnih osnovah 
ter da se bo uveljavilo višje 
oblike gospodarskega sodelo- 
vanja, vključno s skupnim 
nastopanjem na tretjih trži- 
ščih. Kot je poudarjeno, naj 
bi to omogočili s hitretjšim 
razvojem industrijske koope- 
racije med državama, s skup- 
nimi naložbami in sodelova- 
njem na področju tehnologi- 
je, dolgoročnega planiranja, 
usklajevanja energetskih in 
prometnih sistemov, sodelo- 
vanjem severno jadranskih 
pristanišč, varstvom okolja, 
pospeševanjem turizma in 
uresničevanjem drugih skup- 
nih interesov. To sodelova- 
nje bo posebnega pomena 
za obmejno prebivalstvo in 
za bodoči »azvoj tega po- 
dročja. 

voja in celovito varstvo slo- 
venske narodnostne manjši, 
ne, ki živi v avtonomni po- 
krajini Furlanija-Julijiska kra- 
jina v treh provincah — Tr- 
žaški, Goriški in Videmski. 

Med drugim je poudarjeno, 
da sta obe strani glede var. 
stva manjšin soglasni s po- 
močjo posebnih pravic nji- 
hovo resnično narodnostno 
individualnost in enakoprav- 
nost z večinskim narodom. 
Prav uresničitev teh pravic 
mora zagotoviti manjšini kot 
samostojnemu subjektu tak- 
šen položaj, v katerem bo 
dejansko zavarovana pred 
kakršnokoli obliko asimila- 
cije. 

Odbor je pretresel tudi ob- 
veznosti, ki izhajajo iz Po. 
godbe' za SFRJ glede polo- 
žaja italijanske narodnosti v 
Jugoslaviji. Poudarjeno je, 
da določbe Ustave SFRJ, re- 
publiških in pokrajinskih 
ustav, zakonov in statutov 
družbenopolitičnih skupnosti 
pomenijo jamstvo za spošto- 
vanje in za popolno izvaja- 
nje pogodbenih obveznosti, 
ki se nanašajo na položaj, 
pravice, varstvo italijanske 
narodnosti in za zagotavlja- 
nje pogojev za njen nemo- 
ten kulturni, ekonomski in 
socialni razvoj, zlasti prek 
njenega enakopravnega sode- 
lovanja v samoupravnem in 
družbenem odločanju. 

Posebej je opozorjeno na 
pomen, M ga ima bodoča 
svobodna cona za gospodar- 
sko sodelovanje sosednih dr. 
žav in za njuno skupno na- 
stopanje v mednarodni de- 
litvi dela. Interes jugoslovan- 
skega gospodarstva se bo 
uresničeval prek svobodne 
cone pod enakimi pogoji in 
enakimi pravicami za vse za- 
interesirane jugoslovanske 
delovne organizacije. 

Ob koncu je poudarjeno, 
da so skupščine vseh repu- 
blik in pokrajlin dale soglas- 
je k zakonskim predlogom 
za ratifikacijo osimskih spo. 
razumov. Pomen osimskih 
sporazumov je podčrtan z vi- 
dika perspektive celokupnih 
jugoslovansko-italijianskih od- 
nosov. S tem obe državi 
skupno doprinašata k popu- 
ščanju napetosti in pospeše- 
vanje sodelovanja v Evropi 
in Sredozemlju, in sicer v 
skladu z zaključki Konferen- 
ce o varnosti in sodelovanju 
v Evropi. 

ZGODOVINSKI POMEN OSIMSKIH SPORAZUMOV 

POLOŽAJ NARODNOSTNIH MANJŠIN 

GOSPODARSKO SODELOVANJE 
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V CELOTI DOLOČENA DRŽAVNA MEJA 
MED SFRJ IN ITALIJO 

S sprejetjem Zakona o tu 
tifikaciji Pogodbe med SFR 
Jugoslavijo in Republiko Ita- 
lijo (AS 289) je v celoti do- 
ločena državna meja med 
državama. Pravzaprav je s 
pogodbo potrjena meja med 
Italijo in Jugoslavijo za tisti 
del, ki kot takšen ni označen 
v mirovni pogodbi z Italijo 
iz leta 1947. 

Rešitve, ki so v novi Pa 
godbi, so izrednega pomena 
za obe državi, ker so z nji- 
mi odpravljene možnosti za 
spore, ki so v preteklosti, 
zavoljo tega, ker ni bilo 
ustreznih predpisov, pogosto 
kalili sicer dobre odnose in 
zelo razvito sodelovanje med 
Jugoslavijo in Italiljo. 

Del meje od Medije vasa 
do zaliva Sveti Jernej j® v 

V pogodbi m predvidena 
pravica opcije, vendar je 
pripadnikom italijanske nar 
rodnosti dana možnost, da 
po redni poti zahtevajo od- 
pust iz jugoslovanskega dr. 
žavltjanstva. Ko dobijo od- 
pust ter jih italijanska stran 
prizna za pripadnike italijan- 
ske manjšine, se morajo iz- 
seliti iz Jugoslavije in šele 
z izselitvijo izgubijo jugoslo- 
vansko državljanstvo. Glede 
na to torej niti začasno ne 
bo mogoče ustvariti katego. 
rije italijanskih državljanov, 
stalno naseljenih na ozemlju 
Jugoslavije. Enak režim ve- 

pogodbi opredeljen kot tir. 
žavna meja, določena pa je 
tudi mejna črta med drža- 
vama v Tržaškem zalivu, ki 
doslej ni biila opredeljena. 

Državljanstvo prebivalcev 
neuresničenega Svobodnega 
tržaškega ozemlja se po po 
godbi ureja izključno z za- 
konodajo tiste države, na ka- 
teri ozemlju imajo prebiva, 
lišče v času uveljavitve te 
Pogodbe. Prebivalci Kopršoi- 
ne in Bujščine se torej šte- 
jejo za jugoslovanske držav- 
ljane od takrat, ko jih je 
jugoslovanski zakon razgla- 
sil za jugoslovanske držav- 
ljane. Z uveljavitvijo Pogod- 
be izgubijo italijansko dr- 
žavljanstvo, ki jim ga je po 
skušal vsiliti itaJijanski za- 
kon. 

tja tudi z» pripadnike jugo- 
slovanske manjšine v Trstu. 

V pogodbi so predvidena 
pogajanja o ureditvi odškod- 
nine za nacionalizirano pre- 
moženje italijanskih držav, 
ljanov, ki se nahajajo v Ko 
pršoini in Bujščini, kakor 
tudi ureditev vprašanj soci. 
ateiega zavarovanja. 

Pogajanja in sklepanje spo- 
razumov, s katerimi se bo 
določilo rešitve za omenjena 
vprašanja, se bodo začela ta- 
koj po uveljavitvi Pogodbe 
oziroma najpozneje dva me. 
seca po tem. 

Z uveljavitvijo te Pogodbe 
preneha veljati londonska 
Spomenica o soglasju z dne 
5. oktobra 1954, s prilogami, 
s katerimi so urejali odnose 
med Jugoslavijo in Italijo. 
S tem preneha veljati tudi 
Posebni statut, ki je urejal 
položaj manjšin. Vendar sta 
se obe strani zavezali, da 
bosta ohranili vse ukrepe, ki 
so bili sprejeti pri izvajanju 
tega statuta ter da bosta za- 
gotovili v okviru notranjega 
prava, da bo ohranjena ra- 
ven varstva, predvidena s 

Sporazum o pospeševanju 
gospodarskega sodelovanja 
med SFRJ Jugoslavijo in Re. 
publiko Italijo je bil podpi- 
san istega dne kot Pogodba, 
s katero se ureja nekatera 
pomembna vprašanja iz do- 
mene odnosov med našo dr. 
žavo in sosednjo Italijo. 

Ratifikacija tega Sporazu 
ma je velikega pomena za 
obe državi, ker je s tem do. 
kumentom zagotovljeno po- 
speševanje in širjenje gospo 
darskega sodelovanja. Pred. 
videna je ustanovitev proste 
cone v predelu Fernetiči — 
Sežana. Ta cona bo na obeh 
straneh meje, taiko da bosta 
obe državi »vnesli« vanjo 
del svojega ozemlja. Ustano- 
vitev te cone, ki ne posega 
v obstoječo mejno črto, je 
izvirna oblika še bolj inten 
zivnega gospodarskega sode 
lovanja med Italijo in Jugo 
slavijo. 

Poleg tega se po sporazu. 
mu ustanovi Stalno mešano 
komisijo za vodnogospodar 

Posebnim statutom, tako da 
spoštovanje vseh manjšinskih 
pravic, predvidenih s statu- 
tom, postaja mednarodna 
obveznost obeh strani. 

Da pripadniki manjšin, ki 
živijo zunaj neuresničenega 
Svobodnega tržaškega ozem- 
lja, ne bi ostali še nadalje 
brez varstva, sta državi v 
preambuli Pogodbe potrdili 
svojo privrženost načelom 
maksimalnega možnega var- 
stva pripadnikov manjšin, 
kot izhajajo iz njunega no- 
tranjega prava. 

ska vprašanja, Ki oo aeiala 
na ureditvi voda porečja So. 
če, Idrijce in Timave ter na 
njihovem izkoriščanju za pro- 
izvodnjo električne energije, 
namakalnih del in drugih ci- 
vilnih namenov v prid obeh 
držav. 

Za olajšanj« cestnega pro- 
meta med Italijo in Jugosla- 
vijo sta se obe strani spo- 
razumeli, da povežeta avto- 
mobilsko cesto Benetke— 
Trst—Gorica—Trbiž s cesta- 
mi Nova Gorica—Postojna— 
Ljubljana, Fernetiči—Postaj, 
na in Herpelje—Kozina—Ri- 
jeka. S tem bo omgočeno 
večje kroženje dobrin, kar 
bo nedvomno pripomoglo k 
razširitvi in intenziviranju 
obmejnega sodelovanja. Po- 
godbenici sta se dalje zave- 
dali, da bosta spodbujali so- 
delovanje jugoslovanskih in 
italijanskih severnojadranskih 
pristanišč, predvideno pa je 
tudi sodelovanje na področ. 
ju varstva Jadranskega mor- 
ja pred onesnaževanjem. 

SPOŠTOVANJE MANJŠINSKIH PRAVIC — 
MEDNARODNA OBVEZNOST OBEH DRŽAV 

POSPEŠEVANJE GOSPODARSKEGA 
SODELOVANJA 
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RAZVOJNA POLITIKA 

Pred nami je sprejemanje večjega števila 

dogovorov o realizaciji Družbenega plana 

Jugoslavije 

• Poleg šestih dogovorov, ki so že sprejeti, je v pripravi še deset dogovorov 
o temeljih Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do 1980 

9 Za uresničevanje politike srednjeročnega razvoja se bo sklepalo tri vrste 
dogovorov: o temeljih Družbenega plana; o njegovem uresničevanju in izvrševanju 
obveznosti iz dogovora o temeljih plana, kakor tudi dogovore, ki jih bodo sklenili 
izvršilni organi federacije, republik in pokrajin 

• Sprejetih bo tudi več dogovorov o kontinuiteti izgradnje zmogljivosti posameznih 
proizvodnih gospodarskih panog po letu 1980 

Zvezni komite za družbe- 
no planiranje je poslal Skup- 
ščini SFRJ poročilo o sta- 
nju dogovarjanja in sklepa- 
nje dogovorov o temeljih 
Družbenega plana Jugoslavi- 
je za dobo od leta 1976 do 
1980 in dogovorov o njego, 
vem uresničevanju, ki jih 
sklenejo republiki in avto- 
nomne pokrajine. 

Kot je znano, je bilo ob 
sprejetju Družbenega plana 
Jugoslavije za dobo od leta 
1976 do 1980 sklenjeno, da 
se sklene tudi določeno šte 
villo družbenih dogovorov, s 
katerimi bodo realizirani te- 
melji tega plana ali pa zago- 
tovljeno izvrševanje spreje- 
tih obveznosti. Predvideno je 
namreč, da se med republi- 

kami in pokrajinami sklene 
tri vrste dogovorov: prvič, 
dogovore o temeljih Družbe, 
nega plana Jugoslavije, kate- 
re potrjuje Skupščina SFRJ 
in skupščine republik in po- 
krajiin; drugič, dogovore, s 
katerimi se zagotavlja ures- 
ničevanje Družbenega plana 
in izvrševanje obveznosti iz 
dogovora o temeljih Družbe- 
nega plana Jugoslavije, kate- 
re potrjuje Skupščina SFRJ 
ter skupščine republik in po- 
krajin ali pa samo skupšči- 
ne republik in pokrajin; 
tretjič, dogovore, ki jih skle- 
nejo izvršilni organi federa- 
cije, republik in avtonomnih 
pokrajin ali pa samo izvr. 
silni organi republik in avto- 
nomnih pokrajin in ki jih 
ae potrjujejo skupščine. 

DOGOVORI O TEMELJIH DRUŽBENEGA PLANA 
JUGOSLAVIJE 

Skupščina SFRJ je doslej 
potrdila pet dogovorov o te- 
meljih Družbenega plana Ju- 
goslavije za dobo od leta 
1976 do 1980: o razvoju pro- 
izvodnje nekovin; o razvoju 
proizvodnje bazične kemije; 
o razvoju strojegradnje in 

ladjedelništva; o razvoju ju. 
goslovanskih železnic in o 
razvoju PTT prometa. 

Dogovori o razvoju magi- 
stralnih cest in o letalskem 
prometu so usklajeni, tako 
da bodo v kratkem potrjeni. 

Kot je poudarjeno v poro- 

POROČILO ZVEZNEGA KOMITEJA ZA DRUŽBE- 
NO PLANIRANJE O STANJU DOGOVARJANJA 
IN SKLEPANJA DOGOVOROV O TEMELJIH IN 
URESNIČEVANJU DRUŽBENEGA PLANA JUGO- 
SLAVIJE ZA OBDOBJE OD LETA 1976—1980 

čiiu, bo treba sprejeti še 
devet dogovorov. Priprava 
teh dogovorov je v teku. Ta- 
ko je na primer pri dogovo- 
rih o razvoju energetike in 
o razvoju rečnega ladjarstva 
ostalo še nekaj spornih vpra- 
šanj. Kar zadeva dogovore 
o razvoju metalurgije barv- 
nih kovin, o razvoju pomor- 
skega ladjarstva in luk ter 
o razvoju rečnega ladjarstvo 
in pristanišč, so bila stali- 
šča usklajena na sejah pri- 
stojnih zveznih komitejev. 
Zvezni izvršni svet je sprejel 
besedila teh dogovorov ter 
jih dostavil izvršnim svetoim 
republik in pokrajin, da jih 
sprejmejo in določijo svoje 
predstavnike za podpis teh 
aktov. Ker pa so izvršni sve- 
ti nekaterih republik dali do- 
ločene manjše pripombe, se 
je Zvezni izvršni svet odlo- 
čil, da se postopek usklaje- 
vanja v zveznih komitejih 
obnovi. 

Glede dogovora o razvoju 
tujskega turizma je bilo so- 
glasje doseženo že prej, ven- 
dar je bila pozneje predlo- 
žena dopolnitev dogovora. 
Na podlagi te dopolnitve je 
predvideno, da se v dogovor 
vključi nov člen, s katerim 
se zagotavlja dogovarjanje o 
proizvodnji kmetijsko - pre- 
hrambenih proizvodov med 

organizacijami združenega de. 
la turizma in prometa ter 
organizacijami združenega 
dela proizvajalcev kmetijsko, 
prehrambenih proizvodov za 
potrebe turizma. O tem 
predlogu še ni bilo dosežno 
soglasje. 

Delno so usklajena stališča 
o razvoju agroindustrijistoega 
kompleksa, vendar so drugi 
deli besedila tega dogovora 
še v postopku usklajevanja. 

Kar zadeva dogovor o ob- 
segu zadolževanja in merilih 
za usmerjanje in porabo 
tujih sredstev, ni bilo dose- 
ženo soglasje glede meril za 
razdelitev tujih sredstev, za- 
to je oblikovana medresor. 
ska strokovna delovna skupi- 
na, ki je zadolžena za pri- 
pravo novega besedila dogo- 
vora, o katerem se bo nada- 
ljeval usklajevalni postopek. 

Po predlogu besedila do- 
govora o usmerjanju in upo- 
rabi posojil Mednarodne 
banke za obnovo in razvoj 
za obdobje od 1. julija 1976 
do konca leta 1981 je bil na- 
knadno pripravljen predlog 
alternativnih meril za razpo- 
rejanje sredstev, ki jih bodo 
uporabile gospodarsko bolj 
razvite republike in Vojvodi- 
na. Ta predlog bo dostavljen 
Zveznemu izvršnemu svetu. 

DOGOVORI O URESNIČEVANJU DRUŽBENEGA 
PLANA IN O IZVRŠEVANJU OBVEZNOSTI 
IZ DOGOVORA O TEMELJIH PLANA 

S tega področja so v fazi 
sprejemanja naslednji dogo- 

vori, ki jih bodo potrjevale 
Skupščina SFRJ in skupšči. 
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ne republik ter pokrajin: o 
kontinuiteti izgradnje proiz. 
vodnih zmogljivosti za raz- 
voj barvne metalurgije po 
letu 1980; o kontinuiteti iz- 
gradnje' proizvodnih zmoglji- 
vosti za nekovine po letu 
1980; ter o skupni politiki 
urejianjia materialnega polo. 
žajia in razvoja informativno- 
političnih sredstev informi- 
ranja. 

V postopku usklajevanja 
v pristojoih komitejih so do. 
govori; o kontinuiteti izgrad- 
nje elektrogospodarskih in 
premogovniških zmogljivosti 
po letu 1980; o kontinuiteti 
izgradnje zmogljivosti bazič- 
ne kemične industrije po le- 
tu 1980; o plinifikaciji drža- 
ve; o določanju obsega in 
virov dodatnih sredstev za 
kreditiranje plasmaja opre- 
me in ladij v državi; o na- 
činu zagotavljanja sredstev 
za kreditiranje izvoznih po- 
slov, opreme in ladij ter do- 
govor o temeljnih elementih 
stanovanjske politike. 

V fazi strokovne priprave 
v pristojnih zveznih organih 
so dogovori: o kontinuiteti 
izgradnje zmogljivosti za 
nafto in plin po letu 1980; o 

kontinuiteti izgradnjie zmog- 
ljivosti črne metalurgije po 
letu 1980; o pospeševalnih 
ukrepih ekonomske politike 
federacije za razvoj dejavno- 
sti posebnega pomena; o 
skupni politiki, smereh in 
okvirih ukrepov za pospeše. 
vanje izvoza blaga in stori- 
tev o ukrepih za pospeše- 
vanje izvoza kmetijstao-pre. 
hrambenih proizvodov; opra- 
viči do pridobivanja deviz za 
tiste organizacije združenega 
dela, ki s svojo proizvodnjo 
nadomeščajo uvoz ali ki jim 
je prepovedan oziroma ome- 
jen izvoz; ter o posebnih u. 
krepih za pospeševanje hi- 
trejšega razvoja SAP Kosova 
v dobi od leta 1976—1980. 

V poročilu je zatem ugo. 
tovljeno, da je od dogovo- 
rov, katere potrjujejo samo 
skupščine republik in pokra- 
jin, podpisan dogovor o 
skupnih meriliih pri določa- 
nju pravic borcev, vojaških 
invalidov in družin padlih 
borciev. 

V fazi sprejemanja je do- 
govor o skupnih temeljih za 
sprejemanje in izvajanje pro. 
gramov reforme na področju 
zdravstva, socialnega in otro- 
škega varstva. 

V postopku usklajevanja v 
pristojnih komitejih so do- 
govori: o uresničevanju po- 
etike in sredstev za finan- 
ciranje splošnih, družbenih 
in skupnih potreb v obdobju 
1976 o 1980; o skupnih teme 
Ijiih sistema davkov iz do- 
hodka organizacij združene- 
ga dela, davkov tz osebnih 
dohodkov in darvkov iz pri. 
hodka in premoženja obča- 

Od dogovoirov, ki jih skle. 
nejo izvršilni organi repub- 
lik in pokrajin ali pa samo 
izvršilni organi republik in 
pokrajin, in ki jih ne potr- 
jujejo v skupščinah, je v fa. 
zi sprejemanja dogovor o 
prometni politiki Jugoslavije. 

V postopku usklajevanja v 
pristojnih komitejih so do- 
govori: o temeljih skupne 
politike zaposlovanja v SFRJ; 
o skupnih merilih za druž. 
beno, moralno in materi- 
alno vrednotenje vseh oblik 
ustvarjalnosti. 

Strokovni organi v pristoj. 
nih zveznih institucijah pri- 
pravljajo dogovore: o ureja. 

nov; ter o usklajevanju teme- 
ljev politike posebnega dav- 
ka na promet proizvodov v 
obdobju od leta 1977 do 1980. 

V fazi strokovne priprave 
je dogovor o zmanjšanju te- 
meljnega davka na promet 
dizelskega goriva in o pove. 
čanju nadomestila za ceste, 
ki je vključeno v drobno- 
prodajni ceni motorskega 
bencina in dizelskega goriva. 

uju in racionalizacija uvoza 
tehnologije ter o pogojih za 
nakup in izkoriščanje licenc; 
o načinu reševanja odprtih 
vprašanj stimulacije devizne- 
ga priliva, ki izvira od tuj- 
skega turističnega prometa, 
a se ga ne evidentira v or- 
ganizacijah združenega dela 
turističnega gospodarstva; o 
temeljnih skupnih merilih za 
pridobivanje in delitev do. 
hodka; o temeljnih merilih 
za reguliranje dela prek pol- 
nega delovnega časa, dodat, 
nega delovnega časa, dela 
upokojencev ter oseb, ki so 
izpolnile pogoje za upokoji- 
tev. 

DOGOVORI, KI JIH SKLENEJO IZVRŠILNI ORGANI 

NOVI PREDPISI 

Zgrajen bo »Spomenik zmage« na sremski fronti 

• Za izgradnjo spomenika bodo zagotovljena sredstva v znesku 55,8 milijona dinarjev 
v proračunih federacije za leto 1977 in 1978 

• Spomenik bo zgrajen po projektu Dušana Džamonje, simbolizira pa idejo borbe in 
zmage, hvaležnost in priznanje borcem, ki so padli na sremski fronti 

V organizacijah Zveze zdru- 
ženj borcev narodnoosvobo- 
dilne vojne Jugoslavije in v 
javnosti je že več let v raz- 
pravi vprašanje trajnega za- 
znamovanja zmage na srem- 

ski fronti, na kateri je pri- 
šla do polnega izraza vloga 
narodnoosvobodilne vojske in 
njen veliki prispevek k zmagi 
nad fašizmom v drugi svetov- 
ni vojni. Po mnogih razpra- 

vah je bil sprejet sklep o 
zaznamovanju, tako da bo- 
do podpisali in uredili šte- 
vilna pokopališča in grobove 
jugoslovanskih borcev, padlih 
na sremski fronti, in posta 
vili »Spomenik zmage«. 

2e leta 1966 je bil ustanov 
ljen Odbor za postavitev spo 
menika sremski fronti, kot 
samostojno medrepubliško te- 
lo z namenom, da sprejme 
potrebne pripravljalne ukre- 
pe in da usklajuje delo pri 
kompleksnem zaznamovanju 

zmage na sremski fronti, na 
kateri se je odvijala ena naj- 
večjih bitk jugoslovanske re- 
volucije in v kateri je padlo 
ali bilo pogrešanih več kot 
35.000 rodoljubov. Z ureja- 
njem vseh grobov in poko- 
pališč na sremski fronti, z 
izdelavo kartoteke padlih, 
umrlih in pogrešanih borcev 
in z opredelitvijo časovnega 
in prostorskega pojma srem- 
ske fronte — kar so naredili 
vojni zgodovinarji — je kon- 
čana tako imenovana prva 

OSNUTEK ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU SRED- 
STEV ZA FINANCIRANJE IZGRADNJE SPOME- 
NIKA ZMAGE — AS 475 
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faza zaznamovanja zmage na 
sremski fronti. Druga faza 
zajema gradnjo »Spomenika 
zmage«, za katerega gradnjo 

Da bi zagotovili sredstva 
za uresničitev druge faze za 
znamovanja zmage na srem 
ski fronti, je Zvezni izvršni 
svet začel redni postopek za 
izdajo ustreznega zakonske 
ga predpisa. V tem smislu 
je dostavil Skupščini SFRJ 
osnutek zakona o zagotovitvi 
sredstev za financiranje iz- 
gradnje »Spomenika zmage« 
(AS 475), o katerem bodo 
razpravljali na eni prihod- 

je Zvezni odbor ZZBNOV Ju- 
goslavije dobil v teku 1972. 
in 1973. leta politično soglas- 
je. 

niih sej delegati v Zburu 
republik in pokrajin. 

Po Osnutku zakona bodo 
dela pri »Spomeniku zmage«, 
ki je vsejugoslovanskega po- 
mena, obsegala gradnjo spo- 
menika, postavitev spomin- 
skih obeležij na zgodovinsko 
pomembnih krajih, položajih 
in točkah, na katerih so se 
na sremski fronti odvijale 
operacije 1944. in 1945. leta, 
gradnjo objektov za informa- 

tivni center z muzejem in 
njihova oprema, kot tudi ur- 
banistično-hortikulturno ure- 

i janje zemljišča. 
Spomenik bo zgrajen po 

prvonagrajenem projektu ki- 
parja Dušana Džamonje. 
Obelisk tega spomenika bo 
visok 55 metrov, simbolizi- 
ral pa bo idejo boja in zma- 
ge, hvaležnost in priznanje 
borcem, padlim na sremski 
fronti 1944. in 1945. leta. 

Za gradnjo »Spomenika 
zmage« je treba zagotoviti 
sredstva v skupnem znesku 
55.8 milijona dinarjev. Sred- 
stva bodo zagotovljena v pro- 
računih federacije za leto 
1977 in 1978. Valorizacija zne- 

skov, predviđenih za posa- 
mezna leta, bo urejena s 
soglasjem republik in avto- 
nomnih pokrajin pri spreje- 
manju proračuna za nasled- 
nje leto, in sicer na osnovi 
podatkov Zveznega zavoda sa 
statistiko o gibanju cen pro- 
izvodov in storitev oziroma 
cen gradbenih storitev, če bo 
rast teh stroškov večja kot 
5 odstotkov. 

S predloženim zakonom je 
predvideno, da pravice in 
dolžnosti investitorja oprav- 
lja organ ali organizacija, ki 
jo določi Zvezni izvršni svet, 
investitor pa je dolžan, da 
o porabi sredstev in oprav- 
ljenih delih poroča Skup- 
ščini SFRJ v določenem roku. 

SPOMENIK-SIMBOL BOJA IN ZMAGE 

Zbiranje podatkov o rezervah rudninskih surovin 

in podzemeljskih voda bo enotno 

• Celovit pregled nad stanjem rezerv rudninskih surovin in podzemeljskih voda 
je posebnega družbenoekonomskega in obrambnega pomena 

• Podatki o rezervah rudninskih surovin in podzemeljskih voda so državna tajnost 

• Bilanciranje rezerv rudninskih surovin in podzemeljskih voda v SFRJ bo opravljeno 
leta 1979 

Podatki o rezervah rudnin- 
skih surovin in podzemelj- 
skih voda imaijio velik po- 
men za planiranje gospodar- 
skega in družbenega razvoja, 
kakor tudi za obrambne 
možnosti države. Zategadelj 
je ugotavljianjie, evidentiranje 
in biiamoiiramjie teh podatkov 
važna naloga, katere izvaja- 
nje je bilo urejeno s Temelj- 
nim zakonom o rudarstvu. 
Ker je bil ta predpis odprav- 

ljen leta 1971 (v okviru pro- 
cesa ustavne preobrazbe na- 
še' družbe), je bila zadnja 
skupna bilanca rudninskih 
surovin v SFRJ narejena le- 
ta 1970 -f- na podlagi podat- 
kov iz leta 1969. Medteim so 
bili izdani republiški in po- 
krajinski zakoni o rudarstvu, 
s katerimi so na raralične na- 
čine urejali to pomembno 
gradivo. 

Upoštevajoč vse to, zlasti 

pa potrebo po enotnem ure. 
janju zbiranja in bilancira- 
nja podatkov o rezervah rud- 
ninskih surovin, je Zvezni iz. 
vršni svet poslal Skupščini 
SFRJ Predlog za izdajo za- 
kona o enotnem načinu ugo- 
tavljanja, evidentiranja, zbi- 
ranja in bilanciranjia podat- 
kov o rezervah rudninskih 
surovin in podzemeljskih vo- 

da, z Osnutkom zakona (AS 
474). Za obravnavo in spre- 
jetje tega zakona je pristojen 
Zvezni zbor. 

Novost v predlaganem za- 
konu so določila, s katerimi 
je obveznost ugotavljanja, 
evidentiranja, zbiranja in 
bilanciranja podatkov razšir- 
jena tudi na podatke o re- 
zervah podzemeljskih voda. 

NAČIN ZBIRANJA IN BILANCIRANJA PODATKOV 

OSNUTEK ZAKONA O ENOTNEM NAČINU UGO- 
TAVLJANJA, EVIDENTIRANJA, ZBIRANJA IN 
BILANCIRANJA PODATKOV O REZERVAH RUD- 
NINSKIH SUROVIN IN PODZEMELJSKIH VO- 
DAH — AS 474 

Osnutek zakona določa, o 
katerih vrstah rudninskih su- 
rovin je treba zbirati in bi- 
lancirati podatke. To so vse 
vrste premoga, plinasti, te. 
koči in trdi ogljikovi ter 
drugi plini, radioaktivne rud- 
ninske surovine, kovinske 
rudninske surovine, nekovin- 

ske rudninske surovine in 
gradbeni material. Glede 
podzemeljskih voda se ta ob- 
veznost nanaša na pitno, mi- 
neralno in termalno vodo. 

Organizacije združenega de. 
la, ki se v okviru svoje de- 
javnosti ukvarjajo z razisko- 
vanjem ali izkoriščanjem 
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rudninskih surovin in podze- 
meljskih voda, so dolžne po. 
datke o teh rezervah ugotav- 
ljati in evidentirati na na 
čin, ki je določen z zako- 
nom. Te podatke je treba 
pošiljati pristojnemu organu 
v republiki, oairoma pokra- 
jini, zavoljo evidentiranja in 
bilajnciranja. Na podlagi vseh 
podatkov Zvezni geološki za- 
vod sestavi bilanco celotnih 
reaerv mineralnih surovin in 
podzemeljskih voda v SFRJ. 

Glede možnosti izkorišča- 
nja so rezerve mineralnih 
surovin razvrščene na bilanč- 
ne rezerve. Reizerve podze- 
meljskih voda so razvrščene 
samo kot bilančne rezerve. 
Po drugi plati so ugotovlje- 
ne mase rezerv mineralnih 
surovin in podzemeljskih vo- 
da, izhajajiOč od stopnje raz. 
iskanosti in poznavanja ka- 
kovosti surovin, raavrščene 
v 6 kategorij. 

Predpise o klasifikaciji in 
kategorizaciji rezerv rudnin- 
skih surovin in podzemelj- 
skih voda ter o vodenju za- 
devne evidence izdaja direk- 
tor Zveznega geološkega za- 
voda, potem ko si predhod- 
no preskrbi mnenje pristoj- 
nih republiških in pokrajiim. 
skih organov. 

Rezerve rudninskih surovin 
in od zemeljskih voda raz- 
vrščajo v razrede in katego- 
rije organizacije združenega 
dela, ki se ukvarjajo z nji- 
hovim raziskovanjem oziro- 
ma izkoriščanjem. Osnutek 
zakona pooblašča republike 
oziroma pokrajine, da dolo. 
čija roke, v katerih so or. 
ganizacije združenega dela 
dolžne pristojnemu organu 
dostaviti podatke in doku- 
mentacijo zavoljo ugotavlja- 
nja in potrjevanja razvršče- 
nih rezerv rudninskih suro- 
vin in podzemeljskih voda. 

IZDELAVA BILANCE 

Za zagotovitev pravočasne 
izdelave bilance rezerv rud- 
ninskih surovin in podze- 
meljskih voda so organizacije 
združenega dela zavezane, da 
pristojnemu organu v repub- 
liki oziroma pokrajini dosta- 
vijo potrebne podatke do 15. 
marca v letu, v katerem se 
oilancira s predpisom repub. 
like oziroma pokrajine. 
Hkrati je določena obvez- 
nost pristojnih organov v 
republikah in pokrajinah, da 
svoje bilance rezerv rudnin- 
skih in podzemeljskih voda 
dostavijo Zveznemu : geolo- 
škemu zavodu najpozneje do 
30. junija v letu, ko je na 
vrsti ta bilanca. In končno, 
osnutek zaikona predvideva, 
da se bilanco celotnih rezerv 
rudninskih surovin in podze- 
meljskih voda v SFRJ izde- 
luje v petletnih obdobjih. 

Zvezni geološki zavod je 
zavezan, da na podlagi bi- 
lanc, ki jih dobi iz repub- 
lik in pokrajin, sestavi do 
1. decembra tekočega leta bi- 
lanco celotnih rezerv ter 
ustrezno analizo. 

Osnutek zakona podrobno 
določa vse elemente, ki tvo- 
rijo bilanco stanja rezerv 
rudninskih surovin in podze- 
meljskih voda v, republiki 
oziroma v pokrajini. Pri tem 
je poudarjeno, da so podat- 
ki o rezervah rudninskih su. 
rovin in podzemeljskih voda 
državna tajnost. 

V prehodnih in končnih 
določbah je določeno, da bo 
prvo bilanciranje rezerv rud- 
ninskih surovin in poidze- 
meljiskih voda v Jugoslaviji 
opravljeno leta 1979 (po sta- 
nju rezerv teh surovin na 
dan 31. decembra 1978). 

Celovito urediti postopek za odpravljanje posledic 

elementarnih nesreč 

# Skupščini SFRJ bo dostavljen nov Osnutek zakona, s katerim bo v celoti urejena 
tvarina, ki se nanaša na zagotavljanje sredstev za odpravljanje posledic vseh vrst 
elementarnih nesreč 

Osnutek zakona o določa- 
nju rokov za vračanje kredi- 
tov, danih poslovnim bankam 
za saniranje škode od ele- 
mentarnih nesreč (AS 448), 
ki smo ga prikazali v eni 
prejšnjih številk, je prišel 
na dnevni red Odbora Zbora 
republik in pokrajin za kre- 
ditno-monetarni sistem. To 
delovno telo je začelo konec 
januarja postopek usklajeva- 
nja stališi skupščin sociali- 
stičnih republik in avtonom- 

nih pokrajin o tem Osnutku 
zakona. Ker na prvi seji ni 
bilo doseženo soglasje sta- 
lišč, je bilo sklenjeno, da 
sporna vprašanja ponovno 
pretresejo v okviru delegacij 
ter da se pozneje nadaljuje 
z usklajevalndm postopkom. 

Predstavnik Zveznega izvrš- 
nega sveta je obvestil delega- 
te na februarski seji Odbora, 
da je medtem Zvezni sekre- 
tariat za finance predlagal 
Zveznemu izvršnemu svetu, 

da umakne Osnutek zakona, 
ki je bil predmet usklajeva- 
nja, in da predloži nov Osnu- 
tek zakona, s katerim bi za- 
jeli; vse primere elementar- 
nih nesreč. Po mnenju Sekre- 
tariata bi na ta način zago- 
tovili celovito reševanje vpra- 
šanj, ki so povezana z zago- 
tavljanjem sredstev, s kateri- 
mi se odpravlja posledice 
elementarnih nesreč. 
Zvezni izvršni svet je s pis- 
mom z dne 14. februarja ob- 
vestil Skupščino SFRJ, da 
umika Osnutek zakona o do- 
ločanju rokov za vračanje 
kreditov, danih poslovnim 
bankam ta saniranje škode 
od elementarnih nesreč. Kot, 
je poudarjeno v omenjenem 
pismu, je bila takšna odlo- 
čitev sprejeta zavoljo tega, 
ker bo tvarino iz Osnutka te- 

ga zakona urejal Osnutek za- 
kona o zagotavljanju sred- 
stev za odpravljanje posledic 
elementarnih nesreč. Besedi- 
lo novega Osnutka zakona bo 
predloženo Skupščini SFRJ, 
takoj ko bo končan zadevni 
postopek republik in avto- 
nomnih pokrajin v okviru 
Medrepubliškega komiteja za 
področje financ. 

Ko je Odbor za kreditno- 
monetarni sistem prejel ob- 
vestilo o sklepu Zveznega iz- 
vršnega sveta, da le-ta umika 
Osnutek zakona, o katerem 
so začeli usklajevati stališča, 
je sklenil, da ustavi usklaje- 
vanje stališč o prejšnjem Os- 
nutku zakona ter da potem, 
ko bo končan postopek v 
skupščinah republik in po- 
krajin, začne usklajevati sta- 
lišča o novem Osnutku za- 
kona. 
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ANALIZE IN OCENE 

Konstruktivni prispevek Jugoslavije pri urejanju 

najpomembnejših mednarodnih vprašanj 

# V delu Generalne skupščine je bilo čutiti neposreden vpliv 5. konference šefov 
držav ali vlad neuvrščenih držav v Colombu 

• Nepripravljenost nekaterih razvitih držav za razumevanje upravičenih zahtev držav 
v razvoju je povzročila zastoj pri urejanju glavnih mednarodnih ekonomskih 
problemov 

# Sprejeta odločitev o sklicu posebnega zasedanja Generalne skupščine o razorožitvi 

• Usklajena kandidatura Jugoslavije za predsednika 32. zasedanja Generalne 
skupščine - 

# Bližnji vzhod bolj prisoten kot druga krizna žarišča 

• Širša razprava o varstvu pravic človeka in manjšin 

Delegacija SFRJ na 31. za- 
sedanju Generalne skupščine 
Združenih narodov (New 
York, 21. september — 21. 
december 1976), ki jo je vo- 
dil podpredsednik Zveznega 
izvršnega sveta in zvezni se- 
kretar za zunanje zadeve Mi- 
loš Minič, je razvila široko 
in intenzivno aktivnost, ki je 
temeljila na platformi Zvez- 
nega izvršnega sveta in za- 
ključkih 5. konference šefov 
držav ali vlad neuvrščenih 
držav v Colombu. 

V poročilu naše delegacije, 
ki je pravkar dostavljeno de- 
legatom Skupščine SFRJ, je 
poudarjeno, da je 31. zase- 
danje Generalne skupščine 
(GS) potekalo v nestabilni 
mednarodni situaciji, za ka- 
tero so posebno značilni če- 
dalje večji napori narodov in 
držav za enakopravne med- 
narodne odnose; poudarjeno 
je tudi, da so številna krizina 
žarišča, zavrti detant in stag- 
nacija pri reševanju glavnih 
mednarodnih političnih in 
ekonomskih problemov, na- 
vzlic napredku na posamez- 
nih področjih, bistvene zna- 
čilnosti sedanje situacije. 

31. zasedanje Generalne 
skupščine OZN je potekalo 
v sicer razmeroma mirnejiši 
atmosferi, brez ostrih kon- 

frontacij, vendar tudi orez 
bistvenih premikov glede po- 
ložaja osnovnih dejavnikov. 
Na zasedanju je prišel do 
izraza neposreden vpliv Kon- 
ference šefov držav ali vlad 
neuvrščenih držav v Colom- 
bu. Poleg tega, da je konfe- 
renca določila glavne smeri 
aktivnosti neuvrščenih držav, 
je s svojimi sklepi konkretno 
vplivala tudi na izid reševa- 
nja posameznih vprašanj vGS. 
Prav tako so na potek zase- 
danja v precejšnji meri vpli- 
vali volitve in zamenjava ad- 
ministracije v ZDA ter volit- 
ve in notranja dogajanja v 
nekaterih drugih državah. 

Zastoj pri reševanju glav- 
nih mednarodnih ekonomskih 
problemov spričo nepriprav- 
ljenosti nekaterih razvitih dr- 
žav za razumevanje zahtev 
držav v razvoju (DVR) ter 
odsotnost rezultatov na pa- 
riški Konferenci o medna- 
rodnem ekonomskem sodelo- 
vanju so neugodno vplivali 
na zasedanje. To pa zatega- 
delj, ker razvite zahodne dr- 
žave za zdaj niso pripravlje- 
ne prevzeti konkretnejše po- 
bude za urejanje odprtih 
problemov na način, ki bi 
šel na roko upravičenim za- 
htevam DVR. 

Čeprav je bilo sklenjeno 

31, decembra 197«, pa to za 
sedanje GS formalno ni kon- 
čano, ker je bil na zahtevo 
Skupine 77 DVR sprejet sklep 
o podaljšanju zasedanja, da 
bi lahko GS še pred na- 
slednjim rednim zasedanjem 
pretresla rezultate Pariške 
konference. Zasedanje o tem 
vprašanju bo najbrž obnov- 
ljeno v prvem polletju leta 
1977. 

Tudi problemi dekoloniza- 
cije, v prvi vrsti pa kriza 
na afriškem jugu, so bili na 
zasedanju deležni velike po- 
zornosti. V vsestranski raz- 
pravi so afriške države dobi- 
le najširšo podporo GS glede 
njihove odločnosti, da z vse- 
mi sredstvi likvidirajo kolo- 
ndalizem in rasizem. 

Bližnji vzhod je bil deležen 
večje pozornosti kot druga 
krizna žarišča. Razvoj dogod- 
kov na Bližnjem vzhodu, med- 
arabski odnosi, položaj PLO, 
obnašanje glavnih dejavnikov 
in sprejete resolucije — vse 
to priča, da se zboljšujejo 
pogoji za obnovitev pogajanj 
o rešitvi BMžnjevzhodne kri- 
ze, priprave na nadaljevanje 
Ženevske konference pa se 
bodo najbrž začele v drugi 
polovici leta 1977. 

POBUDE IN SKLEH 

Na tem zasedanju GS je 
bilo znova slutiti težnjo za 
povečanje števila točk dnev- 

CSprski problem je bil maraj 
navzoč kakor prejšnja leta, 
vendar je Skupina petih ne- 
uvrščenih držav (ND) v za- 
pletenih razmerah uspela us- 
kladiti resolucijo in ohraniti 
kontinuiteto temeljne resolu- 
cije GS iz leta 1974. 

Druga konfliktna vprašanja 
so bila bodisi odložena (Ko- 
reja) ali pa so bila usmerje- 
na na druge forume (Zahod- 
na Sahara). 

Tudi vprašanja razorožitve 
so bila bolj poudarjena, pred- 
vsem zaradi pobude ND za 
sklic posebnega zasedanja GS. 
Ker je dobila podoro v GS, 
je akcija ND za sklic poseb- 
nega zasedanja o razorožitvi 
ustvarila položaj, v katerem 
se jedrske sile niso moglo 
več javno aoperstavljatd. 

In na koncu, tudi prob- 
lematika človeških pravic je 
bila na tem zasedanju bolj 
navzoča kakor prejšnja leta, 
ob tem pa so bile opazne tež- 
nje Zahoda, da še naprej po- 
litizira in izrablja te razpra- 
ve za obtožbe z namenom 
diskreditiranja ZSSR in 
vzhodnoevropskih držav ter 
nekaterih DVR in ND, ker da 
ne spoštujejo človeških pra- 
vic. 

nega reda (132 točk), kar še 
naprej obremenjuje delo 
i<n kakovost obravnavanja, 
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zmanjšuje možnosti, da bi 
se učinkovito osredotočili na 
glavna vprašanja, zlasti na 
izvajanje sprejetih sklepov. 
Na dnevni red je bilo danih 
nekaj novih vprašanj. Na po- 
budo ZR Nemčije (ob pod- 
pori ZDA in EGS) je bito 
sproženo vprašanje priprave 
konvencije o prepovedi je- 
manja talcev, Bangladeš pa 
je iznesel vprašanje enostran- 
ske preusmeritve voda Gan- 
gesa s strani Indije. ND so 
imele pobudo pri večini naj- 
važnejših vprašanj dnevnega 
reda, vendar niso skupno 
predlagale novih točk. Tudi 
ponovna izvolitev generalne- 
ga sekretarja Waldhedma za 
naslednje obdobje petih let 
je potekla brez večjih težav. 

Med zasedanjem je bila 
usklajena kandidatura Jugo- 
slavije (Lazar Mojsov) za 
predsednika 32. zasedanja GS 
OZN. Usklajevanje v vzhod- 
noevropski skupini je bito 
brez večjih težav. Isto velja 
glede izvolitve novih petih 
nestalnih članic Varnostnega 
sveta. 

Na področju političnih od- 
nosov in razorožitve so naj- 
važnejši: Sklep o sklicu po- 
sebnega zasedanja GS o prob- 
lemu razorožitve (maj-junij 
1978); Resolucija o nevme- 
šavanju v notranje zadeve 
(sprejeta je bila na pobudo 
ND, ki so pripravile besedi- 
lo); Resolucija o krepitvi 
mednarodne varnosti (prvič 
je bilo v GS sproženo vpra- 
šanje spremembe Sredozem- 
lja v cono miru); o pripravi 
Konvencije o prepovedi jema- 
nja talcev; o podaljšanju de- 
la Komiteja dvajseterice o 
Palestini, s čimer je ohranje- 
na kontinuiteta posebne toč- 
ke o Palestini na dnevnem 
redu GS OZN, kar je poseb- 
no pomembno za PLO; dve 
resoluciji ND o Bližnjem 
vzhodu — širša substanticio- 
nalna o Bližnjem vzho- 
du in proceduralna o skli- 
cu Ženevske konference, pro- 
ti kateri so glasovale samo 
ZDA in Izrael. V substancial- 
ni je novo in pozitivno, da 
se omenja tako imenovano 
tretje načelo — da vse dr- 
žave in narodi Bližnjega 
vzhoda živijo v miru (naš 
predlog). To je sicer prva 
resolucija, sprejeta v GS, v 
kateri Arabci sprejemajo 
možnost, da imajo »vse dr- 
žave in narodi na Bližnjem 
vzhodu«, se pravi tudi Izrael, 
pravico do obstoja (Irak, Li- 
bija, DR Jeimen so se vzdr- 
žale). Omenjeno stališče arab. 
skih držav je ocenjeno kot 
nov korak k ustvarjanju po- 

gojev za sklic Ženevske kon- 
ference o začetku dejanskih 
pogajanj o reševanju bližnje- 
vzhodne krize. Tako imeno- 
vana proceduralna resolucija 
je določila roke za začetek 
priprav Ženevske konference, 
pri tem pa PLO ni omenjena 
kot udeleženka, kar kaže, da 
še nadalje ostaja odprto vpra- 
šanje strukture udeležencev 
morebitne Ženevske konferen- 
ce. 

Pri obravnavanju problema 
razorožitve je bilo največ po- 
zornosti posvečeno vprašanju 
sklica posebnega zasedanja 
GS o razorožitvi. V duhu 
sklepa pete konference ne- 
uvrščenih držav v Colombu 
so se domala vse ND zavzele 
za sprejetje Sklepa o sklicu 
posebnega zasedanja o raz- 
orožitvi. Kot pobuda ND je 
ta akcija dobila podporo nev- 
tralnih in večine zahodnih 
dižav, vključno z ZDA. 

Resolucija, katero je spon- 
zorirala doslej skoraj največ- 
ja skupina izmed 77 držav, 
ter njeno soglasno sprejetje 
priča o široko sprejeti za- 
misli, za katero je dala Ju- 
goslavija pobudo že na kon- 
ferenci ministrov za zunanje 
zadeve v Limi, in ki je bila 
sprejeta na 5. konferenci ne- 
uvrščenih držav v Colombu. 

Druge točke o razorožitvi 
so bile obravnavane v skladu 
z resolucijami prejšnjih za- 
sedanj GS OZN. Dejstvo, da 
novih idej ni bilo, vse bolj 
kaže na to, da na dosedanji 
način ni mogoče doseči res- 
nejših rezultatov glede raz- 
orožitve. 

Naj,važnejše resolucije s 
področja ekonomskih odno- 
sov so bile v večini primerov 
sprejete soglasno. Med njimi 
so resolucija o implementa- 
ciji (uporabi) sklepov 6. in 7. 
posebnega zasedanja General- 
ne skupščine in mednarodne 
strategije razvoja za drugo 
desetletje, v kateri je izraže- 
na globoka zaskrbljenost in 
razočaranje spričo nezadost- 
nih doseženih rezultatov, 
predvsem pa zavoljo tega, 
ker ni dovolj politične volje 
in pripravljenosti razvitih dr- 
žav, da bi storile kaj več, 
nadalje resolucija o Konfe- 
renci o mednarodnem eko- 
nomskem sodelovanju v Pa- 
rizu, o 6. UNCTAD itn. 

Sprejeta je bila tudi vrsta 
sklepov, ki se nanašajo na 
področje dekolonizacije, var- 
stvo človekovih pravic, nar 
daljnjo krepitev in razvoj vlo- 
ge OZN ter na finančna-or- 
ganizacijsko področje — Re- 
solucija o novi enoletol tat- 
vici prispevkov v prara&ai 

OZN, po kateri tudi Jugo- 
slavija zvečuje svoj prispevek 
za okrog 10 odstotkov. 

Nadaljevalo se je prizade- 
vanje Avstrije za preselitev 
določenih služb OZN na Du- 
naj; nekatere države so glede 
tega pokazale zadržke in od- 
por. Neugoden moment po- 
meni ponovna odločitev ZDA, 
da preprečijo sprejem Viet- 
nama v OZN navzlic dejstvu, 
da so vse druge članice Var- 
nostnega sveta in GS podprle 
sprejem te države. 

Vzeto v celoti ter upošte- 
vajoč realne pogoje, v kate- 
rih je potekalo zasedanje, je 
vendarle mogoče reči, da so 
bili doseženi zadovoljivi re- 
zultati. Sklepi GS OZN o 
sklicu posebnega zasedanja 
GS o razorožitvi, o sklicu Že 
nevske konference o Bližnjem 
vzhodu, o dekolonizaciji, o 
UNCTAD, o Pariški konferen- 
ci, o mednarodni strategiji 
razvoja, o nadaljnjem delu 
za krepitev vloge OZN, po- 
buda za pripravo dokumenta 
ZN o manjšinah ter o ne- 

Temelj in olkvir za dejav- 
nost ND na tem zasedanju 
GS je bila platforma, spreje- 
ta na 5. konferenci neuvršče- 
nih držav v Colombu. Giba- 
nje je delovalo dosledno kot, 
samostojen dejavnik, kar so 
drugi, vključno z velesilami, 
čeprav neradi, upoštevali. Za- 
hvaljujoč svoji enotnosti in 
številčni premoči, so ND us- 
pele izposlovati, da je bila 
sprejeta vrsta sklepov, ki te- 
meljijo na stališčih Colomba. 
Vzeto v celoti so ND nada- 
ljevale s prizadevanjem v 
smeri izgradnje novih med- 
narodnih odnosov, ter so pri 
svojih nastopih dosledno po- 
udarjale predvsem kritiko 
imperializma, kolonializma, 
rasne diskriminacije in vseh 
drugih oblik hegemonizma in 
tuje dominacije. 

K učinkovitemu in skup- 
nemu nastopanju ND na za- 
sedanju je pripomoglo pravo- 
časno oblikovanje delovnih 
skupin za najvažnejša vpra- 
šanja dnevnega reda. Delov- 
ne skupine so bile nosilke 
priprave resolucij, koordina- 
cije znotraj skupine ND, da- 
lje pri pogajanjih z drugimi 
dejavniki ter pri končnem 
sprejemanju sklepov. Delova- 
le so naslednje delovne sku- 
pine; za razorožitev in med- 
narodno varnost, za Palesti- 
no in Bližnji vzhod, Skupina 
petih ND za Ciper, za afriški 

vmešavanju v notranje zade- 
ve držav lahko pomenijo 
spodbudo za aktiviranje OZN 
pri iskanju rešitev za neka- 
tera najbolj pereča vpra- 
šanja. 

Kot negativna značilnost pa 
Se naprej ostaja težnja, da 
se posamezna najvažnejša 
vprašanja poskuša reševati 
zunaj OZN ali pa da se vlo- 
go OZN zaobide. Nadaljuje se 
tudi polarizacija in konfron- 
tacija različne intenzivnosti 
med veliko večino ND in 
DVR na eni strani ter neka- 
terih zahodnih sal na drugi 
strani, in sicer glede najvaž- 
nejših poetičnih in ekonom- 
skih vprašanj, predvsem za- 
radi odpora nekaterih zahod- 
nih držav zoper spremeimlbe 
sedanjih neenakopravnih od- 
nosov. 

Skupna značilnost stališč 
velesil je odpor zoper kre- 
pitev vloge OZN ter v tem 
sklopu težnja po krepitvi po- 
mena Varnostnega sveta in 
za zmanjševanje vloge GSpri 
reševanju mednarodnih vpra- 
šanj. 

jug, redakcijska skupina za 
resolucijo o nevmešavanju v 
notranje zadeve drugih držav, 
skupina za listino in krepitev 
OZN, ad hoc skupina za spo- 
razum med Indijo in Bangla- 
dešom, skupina za razpravo 
z ZR Nemčijo o talcih, sku- 
pina za sprejem Vietnama 
in Angole v OZN in druge. 

Neuvrščene države so ob- 
ravnavale ekonomsko proble- 
matiko v okviru Skupine 77, 
kar je precej pripomoglo h 
krepitvi enotnosti DVR in 
ND. Stalno so se posvetovale 
in koordinirale stališča. Tako 
kot na prejšnjih zasedanjih 
je bila Skupina 77 pobudnik 
vseh glavnih akcij v zvezi z 
vprašanji ekonomskega sode- 
lovanja in razvoja, neuvršče- 
ne države pa so s svojo de- 
javnostjo uspele doseči, da 
je ta skupina v celoti nasto- 
pala v glavnem s stališč, ki 
so bila določena v Colombu 
in na drugih sestankih DVR. 

Najvažnejši uspeh dejavno- 
sti ND in drugih DVR je bi- 
lo ravno ohranitev politične 
in akcijske enotnosti Skupi- 
ne 77 DVR, navzlic zaplete- 
nim mednarodnim razmeram, 
pri čemer je treba upošteva- 
ti tudi razlike v stališčih o 
posameznih konkretnih vpra- 
šanjih. 

Jugoslavija je aktivno sode- 
lovala pri delu delovnih sku- 
pin ND in predložila temelj- 
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ne osnutke resolucij za po- 
sebno zasedanje GS o raz- 
orožitvi, o mednarodni var- 

Na tem zasedanju GS se 
je varstvo pravic človeka in 
manjšin še naprej precej po- 
litiziralo, ob izraziti težnji po 
zaostrovanju konfrontacij. Za- 
hod je bil še nadalje ofen 
ziven, predvsem v kontekstu 
kritike, da vzhodnoevropske 
države ne spoštujejo dogovo- 
rov s področja tako imeno 
vane »tretje košare« s Kon 
ference o evropski varnost: 
in sodelovanju, pa tudi v tež- 
nji, da se ubrani kritike ND 
in vzhodnoevropskih držav 
na račun svojega sodelovanja 
z rasističnimi in fašističnimi 
režimi na afriškem jugu, v 
Cilu ipd. V tem sklopu so se 
Uidi mnoge ND znašle po- 
sredno pod udarom kritike 
zahoda (Indija, Uganda, idr.). 

Med pomembne rezultate 
31. zasedanja GS je treba vse- 
kakor šteti ponovno obsodbo 
čilske hunte zairadi kršitve 
človeških pravic in temeljnih 
svoboščin, ki je bila sprejeta 
v Komiteju z večjim številom 
glasov, kakor prejšnja leta. 

Med obravnavo Poročila 
Komiteja za odpravo rasne 
diskriminacije (OERD), je Ju- 
goslavija znova sprožila vpra- 
šanje položaja naših narod, 
nostnih manjšin v Avstriji in 
Bolgariji. Resolucija o poro- 
čilu GERD, ki jo je predlo 
žila Jugoslavija s skupino 
ND, je bila soglasno sprejeta 
(celo Bolgarija jo je koins- 
ponzorirala), s čimer je Jugo. 
slavij a tudi ob tej priložnost j 
imela pobudo in ohranila ak- 
tualnost teh vprašanj v GS. 

Naša pobuda, ki jo je v 
svojem govoru izraail pod- 
predsednik ZIS in zvezni se- 
kretar za zunanje zadeve Mi- 
loš Minič, in sicer za pripra- 
vo mednarodnega dokumenta 
o varstvu manjšin, je dobila 
podporo, kajti vprašanje 
manjšinskih pravde se zastav- 
lja v kontekstu obravnavanja 
celotne problematike v zvezd 

Aktivnost in razgovori pod- 
predsednika ZIS in zveznega 
sekretarja za zunanje zadeve 
Miloša Miniča so pripomogli, 
da je bila jugoslovanska de- 
legacija od samega začetka 
zasedanja aktivna na vseh 
področjih in da je konstruk- 
tivno sodelovala prt obravna- 

nosti, nevmešavanju, Oipru, 
UNCTAD in Pariški konfe- 
renci. 

z odpravo rasne m narod- 
nostne diskriminacije. 

Sprejetje nove lestvice gle- 
de prispevkov držav članic 
za financiranje proračuna je 
postalo eno izmed najbolj 
itontroverznih vprašanj na tem 
nasedanju GS OZN. Zavoljo 
precejšnjega zvečanja kvot 
DVR, zlasti članic OPEC, ter 
zmanjšanja Kvot domala 
vsem razvitim državam, tako 
vzhodnih kot zahodnih, pred- 
log ni bil sprejemljiv za ve- 
čfiio držav članic. Ker nova 
lestvica prispevkov ni bila 
sprejeta, je grozila nevarnost 
nove krize OZN. Vendarle je 
bila soglasno sprejeta kom- 
promisna rešitev, da se nova 
lestvica prispevkov začasno 
sprejme samo za leto 1977, 
ter da se na 32. zasedanju 
pretrese novi predlog, ki naj 
bi ga pripravil Komite za 
kontribucije v razširjeni se- 
stavi. Jugoslavija je nastopila 
zoper predlagano novo lest- 
vico prispevkov kot nerealno, 
ker je nastala kot posledica 
svobodne interpretacije ob- 
stoječih meril, zato se je na- 
ša država zavzela za to, da 
se pripravi dopolnilna merila 
in razširi sestav Komiteja 
za kontribucije. 

Na zasedanju so obravnava- 
li tudi vprašanje, ali naj Du- 
naj postane tretji center 
OZN. Gre za to, aid naj bd 
izkoristili zmogljivosti nove- 
ga Donavskega parka na Du- 
naju za namestitev organov 
in služb OZN. To vprašanje 
je bilo obravnavano na pod- 
lagi načrta generalnega se- 
kretarja za preselitev služb 
iz New Yorka in 2eneve na 
Dunaj, ki naj bi bilo izve- 
deno v treh fazah (leta 1978, 
1979 in pozneje). Po tem na- 
črtu naj bd na Dunaj do leta 
1980 preselili po 500 funkcio- 
narjev OZN iz ženeve in 
New Yorka. 

vanju vseh najvažnejših vpra- 
šanj. Vodja naše delegacije 
je imel dva govora: v splošni 
razpravi in v razpravi o Na- 
mibijd v Varnostnem svetu. 
V obeh govorih je podal na- 
čelna stališča in aktualne ju- 
goslovanske ocene glede naj- 
važnejših mednarodnih poli- 

tičnih in ekonomskih prob- 
lemov. Poleg tega se je po- 
govarjal s 30 ministri za zu- 
nanje zadeve ali šefi delegacij 
na zasedanju. Tako se je po. 
govarjal s premierom Sri Lan- 
ke gospo Sirimavo Bandara- 
nadke, kakor tuda z ministri 
za zunanje zadeve ZDA, 
ZSSR, Kitajske, Indije, ZR 
Nemčije, Paikiistana, • Indone- 
zije itn. 

Podpredsednik ZIS In zvez- 
ni sekretar za zunanje zadeve 
Miloš Mrnid se je udeležil 
prvega sestanka celotne sku- 
pine ND v OZN, na katerem 
je govorila premierka Sri 
Lanke gospa Sirimavo Ban- 
daranaike. 

Posebnost pri aktivnosti 
naše delegacije na zasedanju 
je bilo dejstvo, da je poleg 
običajnega angažiranja pri de- 
lu komiteja in drugih delov- 
nih teles GS delovala tudi kot 
aktivna članica Koordinacij- 
skega biroja ND. Tako je za- 
gotavljala, da so se mnogi 
sporni in konbroverani proble- 
mi bolj realno in bolj vse- 
stransko obravnavali ter da 
se je večkrat našlo rešitve, 
ki so bile deležne najširše 
podpore članic OZN. 

Jugoslovanska delegacija je 
sodelovala pri pripravi naj- 
važnejših resolucij, ki so jih 
ND predložile na letošnjem 
zasedanju. Skupno z drugimi 
ND je konsponzorirala 7.1 re- 
solucij, pri čemer smo se 
držali načela, da mora bdita 
jugoslovanska delegacija pri 
sleherni resoluciji, ki jo kon- 
sponzoriramo, dejansko so- 
avtorica dela besedila ali pa 
da je resolucija širšega po- 
mena z vidika splošnih inte- 
resov ND. Držeč se načelnih 
stališč jugoslovanske zunanje 
politike si je naša delegacija 
prizadevala s svojim delova- 
njem pripomoči tudi k pos- 
peševanju bilateralnih odno- 
sov s posameznima državami. 
Skupino je biio vsega 57 govo- 
rov. Jugoslovanska predstav- 
nik (dr. Milan Sahovič) je bil 
z največjim številom glasov 
izvoljen za člana Komisije ZN 
za mednarodno pravo. 

Prvič od ustanovitve OZN 
je bila Jugoslavija (Lazar 
Mojsov) usklajena kot kan- 
didat za predsednika 32. za- 
sedanja GS OZN. Kandida- 
tura je bila usklajena v vzhod- 
noevropski regionalna skupi- 
na. Medtem je bi; a Jugosla- 
vija na podlagi našega inte- 
resa, ki smo ga izrazili med 
zasedanjem, izvoljena za čla- 
nico Pripravljalnega komiteja 
za posebno zasedanje GS o 
razorožitvi in Komiteja za 

pripravo konvencije o prepo- 
vedi jemanja talcev. 

Ocenjuje se, da je bilo ze- 
lo uspešno naše politično so- 
delovanje z delegacijama Sri 
Lanke in Alžira, s katerima 
smo praktično delali na vseh 
vprašanjih in dosegli polno 
soglasje. Dosegli smo uspeš- 
no sodelovanje tudi z dele- 
gacijami Indije, Egipta, Tu- 
nisa, Zambije, PLO, Sirije, 
Gvajane, Jamajke, Peruja, ka- 
kor tudi z drugimi delegaci- 
jami ND v okviru Koordina- 
cijskega biroja in delovnih 
skupin ter zunaj njdih. V te- 
ku zasedanja je naša delega- 
cija uspešno sodelovala tudi 
z delegacijami socialističnih 
držav. 

Kar zadeva ekonomska 
vprašanja, je bila jugoslovan- 
ska delegacija aktivna tudi v 
sklopu Skupine 77 DVR. Do 
izraza je prišla pri pripravi 
najvažnejših predlogov reso- 
lucije, kot so ocena rezultatov 
6. in 7. posebnega zasedanja 
GS, ocena UNCTAD in zaoe- 
tejj priprav na 3. dekado. 

Pri obdelavi zamisli o spre- 
jetju Konvencije o prepovedi 
jemanja talcev je naša delega- 
cija sodelovala z delegacijo 
ZR Nemčije, ki je bila nosil- 
ka pobude. S tem, da smo bi- 
li med ND aktivni z načelnih 
stališč, nam je uspelo, da je 
bil pripravljen sprejemljiv 
tekst resolucije in sprejet 
sklep o ustanovitvi Komiteja 
za pripravo ustreznega doku- 
menta. 

Upoštevajoč potek in izid 
31. zasedanja GS OZN ter ob- 
našanje glavnih dejavnikov, je 
mogoče oceniti, da so se na 
njem pokazale osnovne težnje 
v mednarodnih odnosih s pro- 
tislovji, ki so zanje značilna, 
kakor tudi položaj in vloga, 
ki jo danes ima OZN. Čeprav 
ni bilo bistvenih premikov v 
pristopih in stališčih glavnih 
dejavnikov, je zasedanje ven- 
darle pokaizailo, da ima veči- 
na članic aktiven odnos do ne. 
katerih važnejših problemov. 
To je prišlo najbolj do izra- 
ra pri resolucijah v zvezi s 
krizo na Bližnjem vzhodu. 
Večina resolucij je bila spre- 
jeta z glasovanjem, v katerem 
so razvite zahodne države gla- 
sovale odklonilno ali pa so se 
vzdržale. Zasedanje je poka- 
zalo tudi to, da si velesile 
želijo nadaljevanje blokovske- 
ga popuščanja, da pa so med 
njimi določene razlike v pri- 
stopih in interesih. To še 
bolj aktualizira stališča 5. 
konference neuvrščenih držav 
o univerzalnem pristopu k 
popuščanju napetosti. 

Obenem je zasedanje jasno 
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odsevalo obstoječo razporedi 
tev sil, v kateri si čedalje ve- 
čje število držav, predvsem 
ND in druge DVR,čedalje od- 
ločneje prizadeva za demo- 
kratizacijo mednarodnih od- 
nosov in mednarodnih orga- 
nizacij. Najmočnejše sile in 
nekatere najbolj razvite drža- 
ve pa se temu zoperstavljajo, 
da bi ubranile svoje privilegi. 
je in dominantno vlogo, ki jo 
hočejo imeti pri reševanju 
mednarodnih problemov. Za- 
tegadelj se procesi izgradnje 
novih odnosov nenehno pre- 

pletajo z akcijami nekaterih 
sil in blokov za ohranitev in 
razširitev njihovega vpliva. V 
takšnem konteksu se krepi 
tudi boj za to, da OZN posta, 
ne učinkovit instrument enako 
pravnega mednarodnega sode- 
lovanja nasproti velikim si- 
lam in protagonistom blokov, 
ki si prizadevajo ohraniti OZN 
v dosedanjih okvirih. V takš- 
ni luči je treba gledati tudi 
probleme tako imenovane kon- 
frontacije ali konsenza. Kon- 
frontacija stališč je neizogib- 
na, ker je objektivno pogoje- 

na, vendar to ne pomeni, da 
bi morala imeti vselej tudi za- 
ostren polemičen značaj, saj 
se je na tem zasedanju poka- 
zalo, da lahko dominira de- 
iovna atmosfera Najsibo kon- 
senz še tako zaželen, kadar je 
realno mogoč in koristen, pa 
ni izvedljiv, kadar rabi kot op- 
ravičilo za to, da se problemov 
ne re-šuje, oz. kot opravičilo 
za ocbpor nujnim spremem- 
bami, kar je pogosta praksa 
tistih, ki vztrajajo na metodi 
konsenza. 

V obdobju, ki je pred nami 
Je eategadelj treba računati, 

da bo prišlo do novih gibanj 
ali teženj na nekaterih važnih 
področjih, zlasti na nekaterih 
križnih žariščih, pa tudi gle- 
de nekaterih dolgoročnih pro. 
blemov (razvoj, razorožitev), 
za kar bo potrebna tudi večja 
angažiranost z naše strani. 
Glede na to, da bo imela Ju- 
goslavija predsedstvo 32. za- 
sedanja GS, kar anatno po- 
večuje naše možnosti in vlogo, 
se je nujno čimbolj ustrezno 
in pravočasno pripraviti za 
naš nastop na naslednjem 
zasedanju. 

IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV 

Varstvo borcev in vojaških invalidov - 

skrb vse družbe 

• Varstvo borcev, vojaških invalidov in družin padlih borcev kot skrb vse družbene 
skupnosti se nenehno izpopolnjuje, v skladu z razvojem samoupravljanja in s krepitvijo 
materialnih možnosti družbe 

9 Z revizijo zakona o temeljnih pravicah in borčevsko-invalidskega varstva se je 
občutno izboljšalo zdravstveno varstvo ter materialni in stanovanjski položaj vseh 
kategorij borcev in družin padlih borcev 

9 Sredstva za zagotavljanje temeljnih pravic iz borčevsko-invalidskega varstva 
so zagotovljena v proračunu federacije ter so v letu 1976 znašala celo 11,47 odstotka 
od vseh izdatkov proračuna v lanskem letu 

® Zavoljo slabe organiziranosti in neučinkovitosti služb za borčevsko-invalidsko 
varstvo v občinah, sedanji zelo razvit sistem varstva, ki je zagotovljen z zakonodajnimi 
in drugimi ukrepi, ne daje želenih učinkov 

Varstvo borcev, vojaških 
invalidov in družin padlih 
borcev je bila vedno skrb 
naše družbene skupnosti, ki 
je, odvisno od svojih ma- 
terialnih možnosti, reševala 
njihove delovne, materialne, 
zdravstvene in druge potrebe. 

Z razvojem samoupravlja- 
nja, s krepitvijo materialnih 
možnosti družbe in s preno- 
som pristojnosti s federacije 
na ožje družbenopolitične 
skupnosti so ustvarjeni ma- 

terialni in drugi družbeni po- 
goji za nadaljnji razvoj in 
izpopolnjevanje takšnega si- 
stema varstva. 

Temeljne pravice borcev, 
vojaških invalidov in družin 
padlih borcev na enoten način 
ureja federacija. Ob koncu 
prvega polletja leta 1976 je 
bilo teh pravic deležnih ok- 
rog 120 tisoč vojaških invali- 
dov, okrog 124 tisoč družin- 
skih invalidov, okrog 344 ti- 
soč upokojenih borcev. Teh 

pravic je bilo deležnih tudi 
22.826 nosilcev Partizanske 
spomenice 1941, 154 udeležen- 
cev španske narodnoosvobo- 
dilne in revolucionarne vojne 
od leta 1936 do 1939, 360 
upravičencev do stalnega me- 
sečnega denarnega nadome- 
stila in 82 drugih upravičen- 
cev. 

Vse druge pravice so ure- 
jale s svojimi predpisi repub- 
like in pokrajine, občine ter 
organizacije združenega de'.a. 
Te pravice gredo več kot 250 
tisočem borcev, vojaškim in- 
validom in družinam padlih 
borcev. 

S trajnim prizadevanjem 
vseh družbenopolitičnih skup- 
nosti, družbenopolitičnih or- 
ganizacij in organizacij zdru- 
ženega dela so bdla — upo- 
števajoč tudi dodatno var- 

stvo — zagotovljena sredstva 
v znesku 15 milijard dinar- 
jev. S tem je bil omogočen 
razvoj in izboljševanje različ- 
nih oblik varstva borcev. 

Učinkovitejše in selektivnej- 
še reševanje problemov s po- 
dročja tega varstva je bilo 
doseženo tudi z ustanovitvijo 
Zveznega komiteja za vpraša- 
nja borcev in vpjaških inva- 
lidov, kakor tudi posebnih 
organov v republikah in po- 
krajinama. 

Vse zadeve, ki se nanašajo 
na temeljne pravice borcev, 
vojaških invalidov in družin 
padlih borcev, na kontrolo 
porabe sredstev iz proračuna 
federacije, ki so namenjena 
za realizacijo temeljnih pra- 
vic, urejanje in vzdrževanje 
pobov naših borcev v tujim 

POROČILO O DELU ZVEZNEGA KOMITEJA ZA 
VPRAŠANJA BORCEV IN VOJAŠKIH INVALI- 
DOV V OBDOBJU OD JUNIJA 1974 DO DECEM- 
BRA 1976 
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ter grobov pripadnikov zave- 
zniških in drugih armad na 
jugoslovanskem ozemlju, ka- 
kor tudi vodenje evidence na 
tem področju, so zdaj v pri- 
stojnosti tega Komiteja. 

Omenjeni zaključki so na- 

V okviru varstva te ka- 
tegorije oseb so bili v minu- 
lem obdobju z uskladitvijo 
zakona o temeljnih pravicah 
iz borčevsko invalidskega 
varstva doseženi pomembni 
rezultata. 

Urejeno je izvrševanje red- 
ne in izredne valorizacije 
prejemkov borcev in voja- 
ških invalidov, upravičencev 
do temeljnih pravic. 

Zagotovljeno je boljše var- 
stvo staršev in otrok padlih 
borcev, ki so samohranilci 
in za delo nesposobni. 

Z ustrezno zakonsko rešit- 
vijo je ugodno rešeno vpra- 
šanje zdravstvenega varstva 
invalidov kmetov in vojaških 
invalidov, ki stalno prebivajo 
v tujini. 

Za smotrno rešitev proble- 
ma oskrbe vojaških invali- 
dov z ortopedskimi pripo- 
močki so bili spremenjeni 
in dopolnjeni predpisi, s ka- 
terimi je urejeno uresničeva- 
nje teh pravic. 

Prav tako je bilo predla- 

Glede tega je bila dana 
pobuda, da je treba prej, ko 
se kompleksno ugotovi polu- 
žaj borcev v sistemu tega 
zavarovanja, izvesti nekatere 
ukrepe, s katerimi naj bi 
izboljšali položaj borcev, ki 
imajo minimalno pokojnino. 

Sklenjeno je bilo, da naj 
bo prvi tak ukrep povečanje 
osnove, od katere se določa 
zajamčena pokojnina. Z izda- 
jo zakona o spremembah in 
dopolnitvami zakona o pokoj- 
ninskem in invalidskem zava- 
rovanju je bilo to izvedeno 
tako, da se je osnova pove- 
čala za 6 odstotkov. 

Vendar pa so ostala nere- 
šena še nekatera pereča vpra- 
šanja. Pri tem gre predvsem 
za vprašanja določitve roka 
za prizavanje dobe na pod 

Ptaan&iranje teče na dva 
načina: prek upravnih orga- 
nov od federacije do občine 
in tako, da se sredstva iz pro- 
računa federacije prenaša na 

vedeni v Poročilu o delu Zve- 
znega komiteja za vprašanja 
borcev in vojaških invalidov 
v obdobju od junija 1J71 do 
decembra 1976, ki je dostav- 
ljen v obravnavo ene nasled- 
njih sej Zveznega zbora. 

gano, da se zdravstveno var- 
stvo razširi s partonažno slu 
žbo in hišno nego, s čimer 
naj bi izboljšali zdravstveno 
varstvo predvsem za starejše 
upravičence ni za samohia- 
nitelje. 

V sklopu zdravstvenega 
varstva so urejena tudi dru- 
ga življenjsko pomembna 
vprašanja. Tako je določeno, 
v katerih zdravstvenih orga- 
nizacijah združenega dela in 
pod kakšnimi pogoji lahko 
vojaški invalidi in druge ka- 
tegorije borcev uresničujejo 
pravico do zdraviliškega in 
klimatskega zdravljenja. Gre 
za to, da se pra sprejemanju 
predpisov iz zadevnega pod- 
ročja zagotovi boljše in po- 
polnejše uresničevanje pravic 
iz zdravstvenega varstva. 

Po odloku Zveznega izvrš- 
nega sveta o povečanju pre- 
jemkov vojaških invalidov in 
družin padlih borcev, ki stal- 
no prebivajo v tujini, so gle- 
de prejemkov izenačeni z 
upravičenci v državi. 

lagi udeležbe v narodnoosvo- 
bodilni vojni, za vprašanje 
žena in mladine, udeležencev 
vojne po 9. septembru 1943, 
kakor tudi za priznanje dobe 
v kmečkih delovnih zadru- 
gah. 

Izboljšan je tudi materialni 
položaj upravičencev do bor- 
čevskega dodatka in upravi- 
čencev do stalnega mesečnega 
denarnega nadomestila — no- 
silcev Partizanske spomenice 
1941, Reda narodnega heroja, 
španskih borcev in družin 
drugih kategorij borcev. Tudi 
njim je za 6 odstotkov po- 
večana osnova, od katere se 
odmerja pokojnino. Poleg te- 
ga je uvedena tudi izredna 
valorizacija, kot nov instru 
ment njihove socialne varno- 
sti. 

republiške in pokrajinske 
skupnosti pokojninskega in 
Invalidskega zavarovanja. To 
je nadomestilo njihovim 
skladom za one pravice, ki 

so jih borci deležni pod ugod- 
nejšimi pogoji v sistemu te- 
ga zavarovanja. 

Obe obliki finansiranja iz- 
vajajo predvsem v lokalnih 
upravnih organih oziroma v 
interesnih skupnostih, sred- 
stva za te pravice pa so 
zagotovljena v proračunu fe- 
deracije. Sredstva se poveču- 
jejo iz leta v leto, tako da 
so v letu 1976 dosegla 11,47 
odstotka celotnih izdatkov 
proračuna federacije. 

Da bi proučili namensko in 
smotrno porabo teh sredstev, 
je bila oblikovana strokovna 
služba Komiteja. Skupaj z 
Zveznim sekretariatom za fi- 
nance je opravila kontrolo 
obračuna obveznosti federa- 
cije v vseh republiških in 

Takšno varstvo je posebne- 
ga pomena za zagotavljanje 
materialnega in socialnega 
položaja teh oseb, ki jih je 
zdaj nad 250 tisoč, in njihove 
pravice niso urejene z zve- 
znimi predpisi. 

Vse republike in pokrajine, 
razen Orne gore, so zagoto- 
vile vsem udeležencem narod- 
noosvobodilne vojne zdrav- 
stveno varstvo na ravni de- 
lavskega zavarovanja. 

S pomočjo velikega angaži. 
ranja sredstev družbenopoli- 
tičnih skupnosti in organiza- 
cij združenega dela je bilo 
rešenih nad 100 tisoč stano. 
vanjskih problemov borcev. 

Tudi občinske skupščine so 
s svojimi normativnimi akti 
zboljševale sistem borčevske- 
ga varstva, v glavnem za ti- 
ste borce, katerih material- 

Predpise o temeljnih pra- 
vicah izvajajo pristojni ob- 
činski upravni organi. Večina 
teh organov pa organizacij, 
sko in kadrovsko ni zmožna 
kakovostno in učinkovito op- 
ravljati naloge, ki se nanaša 
na uresničevanje predpisanih 
pravic toircsv in vojaških in- 
validov. To ima za posledico, 
da se teh pravic dolgo ne 
uresniči, kar se posebno ne- 
ugodno kaže v materialnem 
položaju upravičencev. 

Spričo takšne pomanjklji- 
ve organiziranosti in neučin- 
kovitosti služb za borčevsko- 

pokrajinskih skupnostih po- 
kojninskega in invalidskega 
zavarovanja ter v 44 občin- 
skih organih. Ugotovila je 
več nepravilnosti pri izvaja- 
nju predpisov, in sicer v ško- 
do proračuna federacije. Ugo- 
tovila je precej napak in pre- 
krškov, ki so imeli za posle- 
dico nenamensko uporabo teh 
sredstev, kar je vplivalo na 
povečanje izdatkov, ki gredo 
iz proračuna federacije i.a 
borčevsko in invalidsko var- 
stvo. 

Da se v prihodnje kaj ta- 
kega ne bi več dogajalo, bo- 
do pristojni organi za var- 
stvo borcev in vojaških inva- 
lidov v republikah in pokra- 
jinama, poleg strokovne služ- 
be Zveznega komiteja, kon- 
trolirali uporabo teh sredstev. 

ni problemi niso zadovoljivo 
urejeni z republiškim; pred. 
pisi. To je pripomoglo k 
splošnemu zboljšanju mate- 
rialnega položaja mnogih 
borcev. 

Dinamičen razvoj varstva 
po predpisih republik in po- 
krajin pa je imel, poleg po- 
zitivnih rezultatov, tudi dolo. 
čene pomanjkljivosti. Pogo- 
sto je prihajalo do večjih 
razlik v pravicah. Zavoljo te- 
ga je bil sprejet medrepubli- 
ški Dogovor o usklajevanju 
razlik, do katerih je prišlo 
pri tem varstvu; omenjeni 
dogovor predvideva minimum 
pogojev za izenačevanje me- 
ril pri uresničevanju pravic 
po republiških in pokrajin- 
skih predpisih. Dogovor tako 
pomeni velik napredek v tem 
varstvu. 

invalidsko varstvo v občinah, 
zdajšnji zelo razvit sistem 
varstva, ki ga družba zago- 
tavlja borcem, pogosto ne 
daje učinkov, ki so zagotov- 
ljeni z zakonodajnimi in dru- 
gimi ukrepi. 

Poleg teh slabosti so pri 
uporabi spremljevalnih pred. 
pisov tudi objektivne težave, 
do katerih prihaja zavoljo 
nezadostne natančnosti in ne- 
dorečenosti posameznih dolo- 
čil, zlasti pa zavoljo kompli- 
ciranosti postopka za uresili, 
čevanje posameznih pravic. 

PRIHODNJE NALOGE KOMITEJA 

Komite si bo še nadalje borcev v sistemu pokojnin- 
prizadeva! ugotoviti položaj sko-invalidskega zavarovanja, 

VARSTVO VOJAŠKIH INVALIDOV IN DRUŽIN 
PADLIH BORCEV 

POLOŽAJ BORCEV V SISTEMU POKOJNINSKEGA 
IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 

FINANCIRANJE BORČEVSKEGA IN INVALIDSKEGA 
VARSTVA 

VARSTVO BORCEV, VOJAŠKIH INVALIDOV 
IN DRUŽIN PADLIH BORCEV NA PODLAGI 
DRUGIH PREDPISOV 

DELO NA IZVAJANJU PREDPISOV 
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lavzemati stališča, ter pred- 
lagati ustrezne rešitve za 
zboljšanje položaja borcev. 
Pri tem bo posebno pozor 
nost posvetil položaju upoko 
jenih borcev, ki jim pokojni- 
ne odmerijo od zajamčene 
pokojninske osnove. 

Komite bo sodeloval s pri 
stojnimi republiškimi in po 
krajinskimi upravnimi organi, 
da bi uskajevali programe in 
skupno izvajali kontrolo v 
občinskih organih. Tako »o 
zagotovljen boljši pregled 
nad racionalizacijo uporabe 
sredstev, pa tudi nuđenje po- 
moči tem organom. 

Komite bo pretresel tudi 

postopek uresničevanja pra- 
vic po predpisih o temeljnih 
pravicah ter ocenil, ali jih 
je treba spremeniti, da bi 
upravičenci hitreje in Dolj 
enostavno uresničevali te svo 
je pravice. 

Določene bodo enotns osno- 
ve za sklepanje pogodb med 
pristojnimi republiškimi n 
pokrajinskimi upravnimi or 
gani ter organizacijami zdi u 
ženega dela, v katerih se izva 
ja zdraviliško in klimatsko 
zdravljenje. 

Prizadeval si bo tudi za 
to, da se poveča vpliv upra. 
vičencev do temeljnih pravio 

lz borčevskega in invalidske- 
ga varstva in njihovo akt:v 
no sodelovanje v samouprav 
nih interesnih skupnostih 
zdravstva in zdravstvenega 
zavarovanja. 

Poleg tega bo Komite po 
spešil delo na urejanju in 
vzdrževanju grobov in poku 
pališč jugoslovanskih borce\ 
v tujini, ki so v 30 državah 
8 spremembo Zakona o po. 
kopališčih in grobovih bor- 
cev v tujini je dana možnost 
za zbiranje podatkov ter ža 
vodenje evidence in je jasne- 
je določena pristojnost orga. 
nov federacije. Spominske 
kostnice so že urejene v ne- 

katerih mestih Italije, kmalu 
pa bodo tudi v Rimu in Go- 
rici. V teku je postopek za 
ureditev pokopališč v Egiptu 
In Tunisu. 

Ob nedavni porušitvi spo. 
menika udeležencem narod- 
noosvobodilne vojne na Ko- 
roškem je Zvezni izvršni svet 
na predlog Komiteja ustano. 
vil Komisijo, ki naj ugotovi 
stanje grobov, pokopališč in 
spominskih obeležij naših 
borcev v Avstriji. Komisija 
bo predlagala ukrepe za mo- 
rebitno ureditev teh pokopa- 
lišč s strani avstrijske vlade, 
v skladu z 19. členom Držav, 
ne pogodbe. 

SPREJETI ZAKONI 

Na seji Zbora republik in 
pokrajin, kl je bila X. marca, 
so bili sprejeti naslednji za- 
koni: 

Zakon o deviznem poslova- 
nju in kreditnih odnosih s 
tujino (AS 391), s katerim 
so vzpostavljeni novi druž- 
benoekonomski odnosi na 
področjt deviznega sistema, 
Z zakonom je določeno, da 
bodo ustanovljene, samou- 
pravne interesne skupnosti 
za ekonomske odnose s tu- 
jino, združevanje v te skup- 
nosti pa je obvezno za vse 
subjekte, ki poslujejo s tu- 
jino. Določeno je tudi, da 
devize, ki jih organizacije 
druženega dela ustvarijo s 
samostojnim opravljanjem 
poslov, pripadajo tem orga- 
nizacijam, vtem ko devize, 
ustvarjene z združevanjem 
dela in sredstev, pripadajo 
vsem organizacijam, ki so 
sodelovale pri njihovem ust- 
varjanju. 

Zakon o prometu blaga in 
storitev s tujino (AS 375), 
določa, da organizacije zdru- 
ženega dela smejo opravljati 
zunanjetrgovinski promet sa- 
mo, če so združile delo in 
sredstva s proizvodnimi in 
drugimi organizacijami, za 
katere opravljajo ta promet 
trajneje ali v večjem obse- 
gu, ob skupnem riziku iz 
tega poslovanja. Z zakonom 

je določeno, da . je samou- 
pravno sporazumevanje in 
družbeno dogovarjanje bi- 
stvena oblika obnašanja vseh 
udeležencev v zunanjetrgovin 
skem prometu. 

Zakon o opravljanju gospo- 
darskih dejavnosti v tujini 
(AS 341) določa, da smejo 
gospodarsko dejavnost v tu- 
jini opravljati temeljne in 
druge organizacije združene 
ga dela, ki so registrirane 
za opravljanje zunanjetrgo 
vinskega prometa. Vse pravi 
ce in sredstva, ki jih organi- 
zacije združenega dela prido- 
bijo na podlagi opravljanja 
gospodarskih dejavnosti v tu- 
jini, so sestavni del družbe- 
nih sredstev, ki jih upravlja- 
jo delavci. Določeno je, da 
je za izdajo dovoljenja o 
ustanovitvi podjetja v tujini, 
poleg izpolnitve določenih 
pogojev, nujna tudi širša 
družbena ocena upravičeno- 
sti ustanovitve. 

Zakon o financiranju fede- 
racije (AS 217) prinaša vrsto 
novih rešitev v zvezi z nači- 
nom in metodo financiranja 
federacije. Predvsem se 
zmanjšuje delež prispevka 
republik in pokrajin v struk- 
turi celotnih prihodkov pro- 
računa federacije. Ta prispe- 
vek se ne povezuje z nobeno 
obliko prihodka, temveč ga 
je treba poravnati iz celot- 

nih proračunskih prihodkov 
republik in pokrajin. Repub- 
like in pokrajine dajejo svo- 
je prispevke na podlagi svo- 
je ekonomske moči, zato 
imajo le-ti spremenljivo ve- 
likost. Dalje je z zakonom 
določeno, da se za financira- 
nje družbenih in drugih služb 
v nerazvitih republikah in 
pokrajinah lahko izjemno — 
saradi majhnega števila pre 
oivalcev in majhne gostote 
naseljenosti — z zveznim za 
konom določi, da ta sredstva 
presegajo poprečje na prebi 
valca države. 

Zakon o ratifikaciji Jugo 
slovansko-francoskega spora- 
zuma o odnosih na področju 
filma (AS 658). Z ratifikacijo 
tega Sporazuma je omogo- 
čen razvoj in razširitev so- 
delovanja med državama na 
področju filma. (Ta zakon je 
Zvezni zbor že ratificiral 1. 
februarja). 

Na se ji je bil sprejet tu- 
di Odlok o izdajanju srebr 
nih kovancev za 100 in 200 
dinarjev (AS 447). 

Delegati v Zveznem zboru 
so na seji, ki je bila prav 
tako 1. marca, sprejeli na- 
slednje zakonske akte: 

Zakon o ratifikaciji Pogod- 
be med Socialistično federa- 
tivno republiko Jugoslavijo 
in Republiko Italijo (AS 289), 

ki je bil podpisan 10. novem- 
bra 1975 v Osimu pri Anconi 
v Italiji. 

Zakon o ratifikaciji Spora- 
zuma o pospeševanju gospo- 
darskega sodelovanja med 
Socialistično federativno re- 
publiko Jugoslavijo in Re- 
publiko Italijo (AS 288) s 
Protokolom in štirimi prilo- 
gami, med katerimi je tudi 
Protokol o prosti coni. (Ta 
;akon je ratificiral tudi Zbor 
republik in pokrajin). 

Zakon o delu zveznih or- 
ganov z vlogami in predlogi 
(AS 338). S tem zakonom je 
prvič na enoten način ure- 
jeno delo zveznih organov z 
vlogami in pritožbami; dolo- 
čeno je tudi, da delovni lju- 
dje in občani ne morejo bi- 
ti klicani na odgovornost za- 
radi vlog in predlogov, ki jih 
dajo zveznim organom, ra- 
zen če je bilo s tem storje- 
no kaznivo dejanje. 

Zakon o Programu investi- 
cijskih vlaganj v izgradnjo 
objektov za potrebe tujih 
diplomatskih in konzularnih 
predstavništev v Beogradu v 
obdobju 1976—1980 (AS 360) 
predvideva izgradnjo 214 ob- 
jektov (ambasad, rezidenc, 
vil in stanovanj) za potrebe 
tujih konzularnih in diplo- 
matskih predstavništev v Be- 
ogradu. 

Redakcija je bila zaključena 8. III. 1977 
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