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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 

SR SLOVENIJE 

Seja Družbenopolitičnega 
zbora je sklicana za torek, 
24. maja 1977, seji Zbora zdru- 
ženega dela in Zbora občin 
pa sta sklicani za četrtek, 26. 
maja 1977. 

Vsi trije zbori bodo obrav- 
navali: 

— osnutek resolucije o te- 
meljih zakonodajne politike 
republike (ESA 842); 

— predlog kazenskega zako- 
na SR Slovenije (ESA 770); 

— predlog zakona o prekr- 
ških (ESA 683); 

— predlog stališč, sklepov 
in priporočil za reševanje 
problematike varstva narav- 
nih dobrin splošnega pomena 
in vrednot človekovega oko- 
lja v SR Sloveniji (ESA 772); 

— predlog za izdajo zakona 
o nagradah v SR Sloveniji 
s tezami za osnutek zakona 
(ESA 831); 

— dogovor o skupni politi- 
ki reševanja materialnega po- 
ložaja in razvoja informativ- 
no-političnih sredstev obveš- 
čanja (ESA 821). 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta obravnava- 
la tudi: 

— predlog zakona o pomi- 
lostitvi (ESA 773); 

— predlog za izdajo zakona 
o založništvu s tezami za os- 
nutek zakona (ESA 815); 

— predlog zakona o zaključ- 
nem računu o izvršitvi prora- 
čuna Socialistične republike 
Slovenije (republiškega pro- 
računa) za leto 1976 (ESA 
833); 

— predlog za izdajo zakona 
o Rdečem križu Slovenije s 
tezami za osnutek zakona 
(ESA 830); 

— osnutek zakona o var- 
stvu živali pred kužnimi bo- 
leznimi (ESA 828); 

— predlog za izdajo zakona 
o eksplozivnih snoveh, vne- 
tljivih tekočinah in plinih ter 
o drugih nevarnih snoveh z 
osnutka zakona (ESA 829); 

-r— dogovor o temeljih druž- 
benega plana Jugoslavije za 
razvoj magistralnih cest v Ob- 
dobju od 1976 dO 1980 (ESA 
839); 

— dogovor o temeljih druž- 
benega plana Jugoslavije za 
razvoj morskega ladjarstva in 
luk v obdobju od leta 1976 do 
leta 1980 (ESA 824); 

— dogovor o temeljih druž- 
benega plana Jugoslavije za 
razvoja zračnega prometa v 
času od leta 1976 do leta 1980 
(ESA 823); 

— dogovor o temeljih druž- 
benega plana Jugoslavije za 
razvoj rečnega ladjarstva in 
pristaniškega gospodarstva v 
obdobju od leta 1976 do leta 
1980 (ESA 825); 

— predlog za sprožitev po- 
bude za sklenitev dogovora 
o enotnih temeljih za delo v 
zvezi z vlogami in predlogi 
(ESA 841); 

— osnutek zakona o dolo- 
čitvi skupnega zneska obvez- 
nosti federacije za financira- 
nje pete dopolnitve sredstev 
Mednarodnega združenja za 
razvoj (IDI) (ESA 838). 

Zbor združenega dela bo ob- 
ravnaval še: 

— predlog zakona o ratifi- 
kaciji sporazuma o garanciji 
med Socialistično federativno 
republiko Jugoslavijo in Med- 
narodno banko za obnovo in 
razvoj (YU—1380) (ESA 827); 

— predlog zakona o ratifi- 
kaciji sporazuma med vlado 
Sooialistidne federativne re- 
publike Jugoslavije in vlado 
Republike Iraka o dobavah 
nafte in o posojilu za leto 
1977 (ESA 822), 

Zbor občin bo obravnaval zakona o evidenci in nasta- 
še: nitvi občanov in registru pre- 

— predlog za spremembo bivalstva (ESA 837). 
in dopolnitev 6. in 7. člena 

RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 

ZBORA ZDRUŽENEGA DELA 

IN ZBORA OBČIN SKUPŠČINE 

SR SLOVENIJE 
Dnevni red seje Zbora zdru- 

ženega dela Skupščine SR 
Slovenije in seje Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije, ki 
sta sklicani za četrtek, 26. 
maja 1977, je razširjen z ob- 
ravnavo: 

— osnutka zakona o dopol- 
nitvi zakona o sredstvih re- 
zerv (ESA 848); 

— predloga odloka o soglas- 
ju k sporazumu med vlado 

Socialistične federativne re- 
publike Jugoslavije in vlado 
švedske o obojestranskem za- 
varovanju investicij pred ne- 
komercialnimi riziki (ESA 
846); 
— dogovora o temeljih druž- 
benega plana Jugoslavije za 
razvoj tujskega turizma v ob- 
dobju od leta 1976 do leta 
1980 (ESA 849). 

IZ VSEBINE: 

Osnutek zakona o eksplozivnih sno- 

veh, vnetljivih tekočinah in plinih ter o 

drugih nevarnih snoveh (ESA-829) 

Predlog za izdajo zakona o prenehanju 
veljavnosti zakona o prisilni upravi nad 

zavodi in o začasni upravi nad organi- 

zacijami združenega dela v sestavi 

zavodov ter o prenehanju uporabljanja 

nekaterih določb temeljnega zakona o 

podjetjih na območju SR Slovenije, z 

osnutkom zakona (ESA-844) 

Stališča, priporočila in sklepi zbora 

občin skupščine SR Slovenije k samo- 

upravnim sporazumom o temeljih pla- 

nov družbenih dejavnosti za obdobje 

1976—1980 



PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 

SR SLOVENIJE 

Na 4. skupni seji vseh zbo- 
rov skupščine SR Slovenije 
28. aprila 1977, ki jo je vodil 
predsednik Skupščine SR Slo 
venije Marijan Brecelj, so 
prisotni najprej poslušali eks 
poze k poročilu Predsedstva 
SR Slovenije o temeljnih po- 
litičnih vprašanjih družbene- 
ga življenja in razvoja SR 
Slovenije. Podal ga je pred- 
sednik Predsedstva SR Slo 
venije Sergej Kraigher. 

V razpravi so sodelovali: 

Mitja Ribičič, predsednik 
Republiške konference SZDL, 
Gojko Vizovišek, delegat Zbo- 
ra združenega dela, Andrej 
Marine, predsednik Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slo- 
venije, Judita Rakovec, dele- 
gatka Zbora občin, Marijan 
Brecelj, predsednik Skupšči- 
ne SR Slovenije, Emil Toma- 
žič, podpredsednik Republi- 
škega sveta Zveze sindikatov 
Slovenije, Danica Jurkovič, 
delegatka Družbenopolitične- 
ga zbora, Štefan Nemec, pred 
sednik Zbora združenega de- 
la, Ivan Ošep, delegat Zbora 
združenega dela, Ivo Miklav- 
člč, delegat Zbora občin, Alek- 
sander Varga, delegat Družbe- 
nopolitičnega zbora, in Ro- 
man Florjančič, delegat Zbo- 
ra občin. 

Ob zaključku razprave so 
delegati na skupni seji vseh 
zborov sprejeli naslednji 
sklep: 

Skupščina Socialistične re- 
publike Slovenije je na skup- 
ni seji vseh zborov dne 28. 
aprila 1977 obravnavala poro- 
čilo Predsedstva Socialistič- 
ne republike Slovenije o te- 
meljnih političnih vprašanjih 
družbenega življenja in raz- 
voja Socialistične republike 
Slovenije ter sprejela nasled- 
nji 

sklep: 

1. Poročilo Predsedstva So- 
cialistične republike Slove- 
nije o temeljnih političnih 
vprašanjih družbenega življe- 
nja in razvoja Socialistične 
republike Slovenije se sprej- 
me. 

2. Stališče in ocene v po- 
ročilu Predsedstva Socialistič- 
ne republike Slovenije in v 
ekspozeju njegovega predsed- 
nika ter v razpravi na skupni 
seji vseh zborov Skupščine 
SR Slovenije naj bodo pod- 
laga za usmeritev aktivnosti 

vseh družbenopolitičnih de- 
javnikov v republiki pri ob- 
ravnavanju aktualnih vpra- 
šanj, ki jih vsebuje poročilo, 
kakor tudi pri izvrševanju 
vseh nalog, ki jih nalaga ure- 
sničevanje ustave in zakone 
o združenem delu, vse s ci- 
ljem utrjevanja socialistične■ 
ga samoupravnega sistema in 
našega celotnega nadaljnjega 
razvoja. V uresničevanju teh 
dejavnosti naj se upoštevajo 
tudi stališča v poročilu Pred- 
sedstva SFRJ o stanju in pro- 
blemih v notranji in zunanji 
politiki SFRJ. 

Republiški organi in orga- 
nizacije, družbenopolitične 
skupnosti ter samoupravne 
organizacije in skupnosti v 
republiki naj s svojimi delov- 
nimi programi zagotove ure- 
sničevanje teh nalog. 

Na skupnem zasedanju Zbo- 
ra združenega dela, Zbora ob- 
čin in Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Sloveni- 
je 28. aprila 1977 so delegati 
poslušali ekspoze k informa- 
ciji o uresničevanju posebnih 
pravic pripadnikov italijan- 
ske in madžarske narodnosti 
v Socialistični republiki Slo- 
veniji in k predlogu stališč, 
priporočil in sklepov o ure- 
sničevanju posebnih pravic 
pripadnikov italijanske in ma- 
madžarske narodnosti v So- 
cialistični republiki Sloveni- 
ji, ki ga je podal predsednik 
Komisije za narodnosti Skup- 
ščine SR Slovenije Geza Ba- 
čič. 

Na ločenih sejah so v raz- 
pravah sodelovali: 

Zbor združenega dela: Fe- 
her Mikloš, Elio Musizza, dr. 
Janko Jeri, Štefan Zver, Pli- 
nio Tomasin. 

Zbor občin: Apollinio Ab- 
ram, Riccardo Giacuzzo, Gior- 
dano Dellore, Crollini Elia, 
Tibor Fiile, Edo Brajnik, 
Franc Pal. 

Družbenopolitični zbor: Sta- 
ne Markič, Lojzka Cotair, 
Claudio Bartole, Leo Fusilli- 
ni, Rosza Kercmđr, Vladimir 
Logar. 

Po razpravah so delegati 
Zbora združenega dela, Zbo- 
ra občin in Družbenopolitič- 
nega zbora sprejeli 

predlog stališč, priporočil 
in sklepov o uresničevanju 
posebnih pravic pripadnikov 
italijanske in madžarske na- 
rodnosti v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji. 

Družbenopolitični zbor je 
sprejel še: 

— predlog odloka o izvoli- 

Na skupnem zasedanju Zbo- 
ra združenega dela in Zbora 
občin Skupščine SR Slovenije 
5. maja 1977 so delegati po- 
slušali uvodno obrazložitev k 
stališčem in sklepom Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slo 
venije o predlogih samouprav- 
nih sporazumov o temeljih 
planov družbenih dejavnosti 
za obdobje 1976 do 1980, ki 
jo je podal Jože Zakonjšek, 
član Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije in predsed- 
nik Republiškega komiteja za 
družbeno planiranje in infor- 
macijski sistem. 

Zbor občin je sprejel stali- 
šča, priporočila in sklepe, ki 
jih objavljamo na strani 3 
Zbor združenega dela pa sta- 
lišč in sklepov ni sprejel. 

Na skupnem zasedanju Zbo- 
ra združenega dela in Zbora 
občin so delegati poslušali tu- 

di uvodno obrazložitev k iz- 
hodiščem za pripravo meril 
in kriterijev za dopolnilno 
financiranje družbenopolitič- 
nih skupnosti, ki jo je poda- 
la Milica Ozbič, članica Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slo- 
venije in republiška sekretar- 
ka za finance. 

Po razpravi na ločenih se- 
jah je Zbor združenega dela 
sprejel izhodišča za pripravo 
meril in kriterijev za dopol- 
nilno financiranje družbeno- 
političnih skupnosti, Zbor ob- 
čin pa je sprejel na znanje 
problematiko o financiranju 
splošne porabe v občinah v 
letu 1977 in podprl predlaga- 
ne usmeritve pri zagotavlja- 
nju dopolnilnih sredstev ob- 
činam. 

Zbor Združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela še; 

tvi Darinke Kalin In Jerneja 
Potočarja za sodnika Okrož- 
nega sodišča v Ljubljani. 

— Sklepe in stališča k po- 
ročilu o izvajanju nalog iz 
akcijskega programa boja pro- 
ti alkoholizmu v SR Slove- 
niji na področju zdravstvene- 
ga in socialnega varstva ter 
vpogled v stanje na področju 
narkomanije v SR Sloveniji: 

— Predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o programiranju in 
financiranju graditve stano- 
vanj z osnutkom zakona; 

— Predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o družbeni pomoči v 
stanovanjskem gospodarstvu 
z osnutkom zakona; 

— Predlog za izdajo zako- 
na o živinoreji; 

— Predlog odloka o poro- 
štvu SR Slovenije za obvez- 
nosti Zavoda SR Slovenije za 
rezerve in posojilne pogodbe 
z Ljubljansko banko; 

— Predlog zakona o ratifi- 

kaciji konvencije o enotnem 
zakonu o obliki mednarodne 
oporoke s prilogo; 

— Predlog odloka o izvolit- 
vi Darinke Kalan in Andreja 
Potočarja za sodnika Okrož- 
nega sodišča v Ljubljani. 

Zbor Združenega dela je 
sprejel še: 

— Predlog odloka o soglas- 
ju k predlogu zakona o rati- 
fikaoiji sporazuma med vlado 
Socialistične federativne re- 
publike Jugoslavije in vlado 
Republike Iraka o dobavah 
nafte in o posojilu za leto 
1976. 

Zbor občin je sprejel, Zbor 
združenega dela pa je odložil 
obravnavo in sklepanje do 
druge seje o: 

— Predlogu odloka o za- 
četku ugotavljanja katastrske- 
ga dohodka. 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI: 
Zbor združenega dela: 
Milan Bole, dr. Drago Ocepek, Hinko 2olnar, Jože Ša- 
velj, Vlado Potočnik, Francka Herga, Karel Franko, 
Božo Pančur, Zdravko Lenarčič, Igor Vozel, Vlado 
Šanca, Milka Gyofi, Igor Ponikvar, Franc Braniselj, 
Vojko Rot, Ivan Zelenšek, Drago Benčina, Franc Do- 
lenc, Marjeta Potrč, Jože Zakonjšek, Vida Kirn, Zden- 
ka Jurančič, Štefan Nemec, Ida Tepej, Jože Ulčar, Raj- 
ko Vavpotič, dr. Danijel Brežic, Metka Lukman, Ivan 
Pantar, Andrej Bidovec, Ciril Umek, Milica Ozbič, Hen- 
rik Smogavc, Milan Puncer, Vlado Tance 
Zbor občin: 
Jože Deberšek, dr. Aleksandra Kornhauser, Ivo Tavčar, 
dr. Srečko Koren, Marjan Sprajc, Stanko Juršič, Franc 
Svetel j, Janko Kšela, Minka Krvina, Teodor Kreuzer, 
Franc Štrakl, Brigita Kuhar, Stanko Šega, Vida Rudolf, 
Franc Tetičkovič, Karel Sukič, Mara Zlebnik, Jože 
Umek, Jožef Bitežnik, Viljem Sekereš, Andrej Fajmut, 
Dragan Mozetič, Metka Lukman, Danilo Sbrizaj 

2 poročevalec 



SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZBOR OBČIN 

Na podlagi 335. člena in drugega odstavka 336. člena Ustave Socialistične republike Slovenije ter 241., 244. in 245. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije je Zbor občin Skupščine SR Slovenije na seji dne 5. maja 1977 sprejel 

STALIŠČA, PRIPOROČILA IN SKLEPE 

k samoupravnim sporazumom o temeljih planov 

družbenih dejavnosti za obdobje 1976 do 1980 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je obravnaval pred- 
loge samoupravnih sporazumov o temeljih planov družbenih 
dejavnosti za obdobje 1976—1980 z vidika njihove skladnosti 
z družbenim planom SR Slovenije in drugimi planskimi do- 
kumenti, z vidika solidarnosti pri uresničevanju enotnih pro- 
gramov in vzajemnosti pri uresničevanju skupnih programov 
ter možnosti združenega dela za sprejemanje dodatnih pro- 
gramov v občinah, opredelil pa se je tudi do odprtih ali 
premalo razjasnjenih vprašanj v teh dokumentih. Zbor je pri 
tem poudaril, da je treba pospešiti izvedbo nalog po akcij- 
skem programu za prehod na redno financiranje splošne in 
skupne porabe, saj se je razprava o teh dokumentih v zdru- 
ženem delu že začela. Hkrati pa je na tem področju pred 
pristojnimi organi in skupnostmi v občinah veliko nalog, da 
bodo uresničene smernice letošnje resolucije, po katerih 
mora biti delavcem v združenem delu ter delovnim ljudem 
in občanom v krajevnih skupnostih omogočeno sočasno odlo- 
čanje o osebni, skupni in splošni porabi. Vključitev zbora 
občin v obravnavo predloženih samoupravnih sporazumov 
pomeni tudi spodbudo občinskim skupščinam kot konferen- 
cam delegacij in zlasti zborom združenega dela za vsestran- 
sko in poglobljeno obravnavanje teh sporazumov in odloča- 
nje o srednjeročnih obveznostih. 

Izhajajoč iz teh opredelitev in upoštevaje stališča in 
sklepe Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k tem samo- 
upravnim sporazumom ter mnenja in predloge delovnih teles, 
zborov, pripombe, predloge in stališča občinskih skupščin 
in razpravo delegatov na seji zbora, je zbor občin Skupščine 
SR Slovenije sprejel: 

I. STALIŠČA 
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da so 

predloženi samoupravni sporazumi glede vsebinskih usmeri- 
tev v načelu usklajeni z družbenim planom SR Slovenije za 
obdobje 1976—1980 in s stališči, priporočili in sklepi zborov 
republiške skupščine ob prvi obravnavi teh sporazumov 
9. 12. 1976, čeprav iz besedil ni vselej razvidno, v kolikšni 
meri in s kakšnimi konkretnimi ukrepi bodo uresničene 
nekatere kvalitativne usmeritve. Ob tem pa poudarja, da bo 
končno oceno glede skladnosti moč podati šele potem, ko 
bodo sprejeti tudi samoupravni sporazumi o temeljih planov 
družbenih dejavnosti na ravni občin. Pri tem pripominja, da 
besedila še niso očiščena elementov, ki sodijo v plane, izvajal- 
ske pogodbe, v statute interesnih skupnosti ali v obrazložit- 
ve. Prav tako je treba urediti način poračunavanja obveznosti 
in solidarnostno uresničevanje enotnih programov, če to ni 
bilo opravljeno v postopkih oblikovanja predtagov samo- 
upravnih sporazumov. 

2. Zbor meni, da so sporazumi kljub določenim pomanj- 
kljivostim, izboljšani v tolikšni meri, da omogočajo delavcem, 
delovnim ljudem in občanom presojo programov družbenih 
dejavnosti in pogojev za njihovo uresničevanje in da omogo- 
čajo sprejemanje srednjeročnih obveznosti in posebej obvez- 
nosti za leito 1977. Zbor pri tem poudarja, da je dosežen 
premik sicer pomemben, vendar pri tem še nismo uspeli 
zagotoviti sočasnosti in ustreznega zaporedja vseh faz druž- 
benega planiranja. Predloženi sporazumi prispevajo k hitrej- 

šemu uresničevanju zakona o združenem delu na tem pod- 
ročju in omogočajo uresničevanje svobodne menjave dela 
in s tem globlje vsebinske spremembe samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov. Pri tem pa je pomembno, da se 
odpravijo slabosti v samoupravni organiziranosti interesnih 
skupnosti in omogoči, da bo združeno delo v večji meri pri- 
sotno pri odločanju prek zborov uporabnikov. 

3. Zbor opozarja, da je ključno vprašanje samoupravnega 
sporazuma opredelitev tistih pravic in obveznosti v samo- 
upravnih sporazumih, na katerih bo temeljil sistem solidar- 
nosti v prihodnjem obdobju. Očitno je, da imajo posamezne 
skupnosti do tega vprašanja različen pristop. Iz tega sklopa 
bi bilo treba izpustiti vse tiste oblike in dejavnosti, ki jih 
na sedanji stopnji razvoja in ob sedanjih neenakih možno- 
stih združenega dela ni mogoče zagotoviti vsem v Sloveniji, 
marveč pomenijo v sedanji fazi šele postopno uvajanje novih 
možnosti in pravic, širitev solidarnosti na vsa ta področja 
bi povzročila vsesplošne pritiske na sredstva, kar bi znatno 
preseglo realne materialne možnosti celotnega družbenega 
dela. Pri tem pa zbor sodi, da je potrebno usklajevati mož- 
nosti za zagotavljanje pravic delovnim ljudem in občanom 
v skladu z ustavo in zakoni. 

4. Zbor sodi, da normativi in standardi, ki so večini 
sporazumov priloženi in tvorijo njihov sestavni del, kažejo 
na velike napore in prizadevanja samoupravnih interesnih 
skupnosti ob sodelovanju pristojnih republiških organov 
in organizacij, da bi objektivizirale kvaliteto, obseg in ceno 
programov. Delavcem, delovnim ljudem in občanom, ki bodo 
o njih razpravljali, pa bi kazalo te normative predstaviti bolj 
poljudno. 

5. Zbor ocenjuje, da se obveznosti po teh sporazumih 
približujejo planskim okvirom, da pa bo končno sodbo o 
tem moč podati, ko bo pripravljena splošna bilanca sredstev, 
opredeljena v 110. členu Ustave SR Slovenije; meni tudi, da 
enotni programi v celoti sicer niso preširoki, vendar opozar- 
ja, da so po področjih zelo različni in so zato v občinah na- 
stali različni pogoji za sprejemanje dopolnilnih programov, 
kar bi lahko povzročilo tudi preseganje dogovorjenih planskih 
proporcev, čeprav gre za zagotavljanje že dlje časa utečenih 
programov, ki zdaj niso uvrščeni v enotne programe druž- 
benih dejavnosti v občinah. Ob tem poudarja, da gibanja 
dohodka in gibanja skupne porabe v letu 1976 niso bila uskla- 
jena z družbenim planom, saj je delež skupne porabe narar 
ščal nad planskimi okviri. Zato je treba dosledno spoštovati 
določila družbenega dogovora o razporejanju dohodka v letu 
1976, pri sprejemanju obveznosti za leto 1977 pa dosledno 
upoštevati dogovorjen delež in realna razmerja vseh oblik 
porabe glede na predvidena gibanja družbenega proizvoda 
in dohodka. 

6. Zbor meni, da bi bili vsakršni premiki oziroma spre- 
membe v osnovah in virih sredstev za drugo polletje 1977 
preuranjeni glede na zasnovane sistemske rešitve po zakonu 
o združenem delu. Zato je treba do konca 1977. leta obdržati 
sedanje osnove in vire za oblikovanje sredstev za družbene 
dejavnosti, nov sistem pa mora steči s 1. januarjem 1978. 

7. Zbor podpira stališča in sklepe Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije o predlogih samoupravnih sporazumov o 
temeljih srednjeročnih planov družbenih dejavnosti, saj pred- 
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stavljajo nedvomno pomembno spodbudo za nadaljnje Se 
bolj učinkovito in hitrejše uveljavljanje sistema svobodne 
menjave dela, predstavljajo pa tudi osnovo za konkretne ak- 
cije posameznih nosilcev družbenega planiranja, zlasti samo- 
upravnih interesnih skupnosti, pri obravnavi in sprejemanju 
samoupravnih sporazumov e temeljih planov družbenih dejav- 
nosti. 

II. PRIPOROČILA 
1. Zbor poudarja, da je eden od temel jnih - pogojev za 

uresničevanje samoupravnega družbenoekonomskega, položa- 
ja delavcev ter. drugih delovnih ljudi in občanov v temeljnih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih in v temeljnih 
družbenopolitičnih skupnostih njihova čimširša vključitev v 
obravnavo in oblikovanje samoupravnih sporazumov o teme- 
ljih planov družbenih dejavnosti. Zbor zato priporoča, da 
delavci ter drugi delovni ljudje in občani in občinske skup- 
ščine pri obravnavanju samoupravnih sporazumov presodijo 
in ocenijo njihove razvojne usmeritve z vidika neposrednih 
potreb in tudi z vidika prednostnih nalog po družbenem 
planu občine in SR Slovenije, upoštevaje obveznosti iz dogo- 
vora o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja. Pri 
tem naj posebej skrbno presodijo kriterije za posamezne 
dejavnosti, vsebino, merila ter predlagane instrumentarije 
za solidarnostno uresničevanje enotnih programov, za vzajem- 
no uresničevanje skupnih programov ter posebej ocenijo 
realne možnosti za dopolnilne programe dejavnosti v občinah 
glede na že sklenjene samoupravne sporazume in družbene 
dogovore. 

Zbor meni, da bi bil tak način obravnavanja samoupravnih 
sporazumov v skladu z načeli planiranja, obenem pa bi to 
pomenilo ustrezno podlago za oblikovanje usklajenih pro- 
gramov v občinah in hkrati tudi podlago za usklajevanje 
planov in družbeno planiranje na ravni republike. 

Zbor pri tem opozarja, da kljub velikim naporom za pra- 
vočasno predložitev vseh samoupravnih sporazumov v obrav- 
navo in sklepanje delavcem v temeljnih organizacijah in 
delovnim ljudem ter občanom v krajevnih skupnostih, z 
objavo sporazumov in tudi organizacijskimi pripravami kas- 
nimo. Zato priporoča delavcem ter drugim delovnim ljudem 
in občanom v temeljnih samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih, da ukrenejo vse, kar je potrebno, da bi ne glede na 
objektivno pogojeno zakasnitev s skupnimi napori pravočas- 
no (do konca maja) sprejeli tako pomembne družbene doku- 
mente, kot so predloženi sporazumi. 

2. Zbor sodi, da je za učinkovito vsebinsko poglobljeno 
obravnavo samoupravnih sporazumov o temeljih planov 
družbenih dejavnosti, zlasti z vidika medsebojnih pravic, 
obveznosti in odgovornosti udeležencev teh sporazumov, 
bistvenega pomena, da so sporazumi oblikovani in predloženi 
v takšni obliki, ki omogoča jasno in nedvoumno opredelje- 
vanje z osebnim izjavljanjem. Zato zbor priporoča samo- 
upravnim interesnim skupnostim, da za obravnavanje pri- 
pravijo povzetke predlogov sporazumov z bistvenimi vsebin- 
skimi opredelitvami in stopnjami ter višinami obveznosti pri 
uresničevanju enotnih, skupnih in dopolnilnih programov 
družbenih dejavnosti po načelih vzajemnosti in solidarnosti. 

3. Zbor poudarja, da je celovit pregled vseh načrtovanih 
obveznosti na vseh ravneh porabe (osebna, skupna, splošna) 
predpogoj za obravnavanje samoupravnih sporazumov z vidika 
usklajenosti z dogovorjenimi razmerji v razporejanju družbe- 
nega proizvoda, opredeljenimi v družbenih planih občin in 
republike. Zato zbor priporoča skpupščinam občin, da ne- 
mudoma skupno s samoupravnimi interesnimi skupnostmi 
pripravijo in na ustrezen način posredujejo projekcijo vseh 
oblik porabe (predhodna bilanca) in s tem omogočijo skle- 
panje samoupravnih sporazumov v skladu z realnimi dohod- 
kovnimi možnostmi združenega dela na svojih območjih, 
kar bo omogočilo, da bo vzporedno in samoupravno nasta- 
jala tudi splošna bilanca sredstev, kot to zahteva resolucija 
o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1977. 

4. Zbor poudarja, da so samoupravni sporazumi o te- 
meljih planov družbenih dejavnosti izredno pomembni doku- 
menti, saj po svoji vsebini predstavljajo dopolnilo že spre- 
jetih dogovorov o temeljih družbenih planov občin in repub- 
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like. Zbor zato priporoča vsem udeležencem dogovorov o te- 
meljih družbenih planov, da te samoupravne sporazume na 
ustrezen način - in po veljavnem postopku dogovarjanja z 
aneksi vključijo v te dogovore in s tem zagotove celovito 
osnovo za uresničitev sprejetih planskih usmeritev. 

5. Zbor priporoča samoupravnim interesnim skupnostim, 
da še nadalje dograjujejo normative, standarde in druge 
strokovne osnove za oblikovanje cen storitev družbenih de- 
javnosti, da bo tako zagotovljena celovita osnova za uvelja- 
vitev svobodne menjave dela na novih sistemskih izhodiščih 
v skladu z zakonom o združenem delu in zakoni, ki bodo 
za področje družbenih dejavnosti sprejeti letošnjo jesen. 
Hkrati naj pospešijo priprave srednjeročnih planov in pri 
tem upoštevajo obveznosti iz sporazumov o temeljih planov 
in neposredne naloge za področja družbenih dejavnosti, kot 
so opredeljene z resolucijo o politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije v letu 1977. Ob tem morajo biti ustrezno 
upoštevane tudi nove naloge, na katere opozarja Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije v svojih stališčih in sklepih z dne 
19. aprila 1977. 

6. Zbor meni, da je umestno na posameznih področjih 
družbenih dejavnosti sprejeti naslednje usmeritve: 
— na področju usmerjenega izobraževanja predlagano restrik- 

tivno prioritetno programiranje investicijskih vlaganj in 
predlagano opredelitev enotnega in skupnega programa, 
vključno z zadržanjem nekaterih nalog republiškega po- 
mena s področja osnovnega izobraževanja; zagotoviti je 
treba posebna sredstva za uresničitev nalog pri pripravi 
reforme sistema usmerjenega izobraževanja in naloge, ki 
nanje opozarja v stališčih in sklepih Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije; 

— na področju osnovnega izobraževanja predlagano restrik- 
tivno vsebino enotnega programa in skupnih nalog ter 
v večji meri upoštevati zlasti pri dopolnilnih programih 
možnosti neposredne menjave dela. Kljub nasprotujočim 
si mnenjem glede enotne ali diferencirane stopnje prispev- 
kov za solidarnost zbor ocenjuje, da ne glede na določila 
resolucije o enotni solidarnostni stopnji in nekatere pri- 
pombe, zlasti manj razvitih območij zaradi nespremenjenih 
osnov in virov enotne stopnje v osnovnem izobraževanju 
v letu 1977 še ni mogoče uresničiti; pač pa bodo morali 
pristojni dejavniki že letos opredeliti in definirati enotno 
prispevno stopnjo, ki bo veljala od leta 1978 dalje, pri 
tem pa spremljati gibanja na tem področju v letu 1977 
in po potrebi Ukrepati; v zvezi z investira injem v osnov- 
nem šolstvu zbor podpira sistem dolgoročnega krediti- 
ranja; 

— na področju zdravstva-je treba v celoti uveljaviti ustavni 
status in vlogo občinskih zdravstvenih skupnosti, ki pa 
imajo tudi v bodoče možnost samoupravnega urejanja 
določenih nalog na ravni regije; podpreti je treba v skup- 
nem programu predlagan restriktivni program naložb; 
čimprej je treba opraviti delitev dela med zdravstvenimi 
organizacijami združenega dela in njihovo verifikacijo; 

— na področju socialnega varstva je treba čimprej poenotiti 
in sprejeti stalen mehanizem valoriziranja denarnih pre- 
jemkov iz naslova socialnih pravic, upoštevaje realne 
materialne možnosti v sklopu dogovorjenega obsega skup- 
ne porabe; v otroškem varstvu naj se vzgojni program 
izvaja v skladu z opredelitvijo Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, pri čemer pa naj bo posebej proučeno vpra- 
šanje teh programov oziroma možnosti za njihovo uresni- 
čevanje na nekaterih manj razvitih območjih; v socialnem 
skrbstvu je treba podpreti enoten program v predlaganem 
obsegu, vendar zbor opozarja,. da utegne taka rešitev po- 
vzročiti zlasti na nekaterih manj razvitih območjih števil- 
ne probleme, ker ob prenosu nekaterih nalog (socialne 
pomoči, domska oskrba) iz splošne porabe niso bila pre- 
nešena tudi ustrezna sredstva; zato je potrebno še pred 
dokončno formulacijo sporazumov razrešiti ta nesoglasja; 

— na področju kulture je treba posebej poudariti vlogo 
kulturnih zavodov, ki opravljajo dejavnost širšega pome- 
na in ustrezneje urediti oblikovanje dohodka in vrednotenje 
dela v gledališki dejavnosti; v procesu kontinuiranega 
planiranja je treba krepiti materialno osnovo kulture v 
občinah; 
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— na področju raziskovalne dejavnosti se predloženi spora- 
zum z vidika urejanja celotnega področja razlikuje od 
drugih sporazumov, saj vsebuje poleg sporazuma o te- 
meljih plana kot sporazuma o medsebojnih pravicah, ob- 
veznostih in odgovornostih pri izvajanju skupnega progra- 
ma raziskovalne dejavnosti, tudi splošni del, ki naj spod- 
budi raziskovalno dejavnost na•, vseh ravneh,, .in torej ni 
zavezujoč ter bi zato bolj sodil v srednjeročni plan Raz- 
iskovalne skupnosti. Kljub telu bi bilo treba tako usmeri- 
tev podpreti zaradi pomena raziskovalne dejavnosti za 
nadaljnji družbenoekonomski razvoj, ob tem pa v na- 
daljnjih postopkih planiranja do konca leta 1977 konkreti- 
zirati skupni raziskovalni program, ki je v predloženem 
sporazumu preveč splošen in zato tudi največja slabost 
tega sporazuma. 

7. Zbor poudarja, da sprejemanje samoupravnih sporazu- 
mov o temeljih planov družbenih dejavnosti pomeni le iz- 
točnico za uveljavljanje načel kontinuiranega planiranja. Zato 
priporoča, da mora biti težišče nadaljnjega dela vseh samo- 
upravnih nosilcev družbenega planiranja usmerjeno v spre- 
mljanje in nadzor uresničevanja dogovorjenih nalog iz druž- 
benega plana SR Slovenije, iz dogovora o temeljih tega pla- 
na ter iz samoupravnih sporazumov o temeljih planov vseh 
samoupravnih organizacij in skupnosti, kar bo omogočalo 

stalno dopolnjevanje in poglabljanje planskih odločitev; .s 
kritičnim ocenjevanjem odmikov od začrtanih razvojnih poti 
pa bo povečana tudi odgovornost za izvajanje dogovorjene 
politike razvoja. 

III. SKLEPE 
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj v postopkih za 

sprejem aneksa k dogovoru o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976—1980 ustrezno uveljavi ta stališča 
in priporočila. 

2. Izvršni svet naj do 10. junija 1977 pripravi in objavi 
splošno bilanco porabe, kot je opredeljena v 110. členu 
ustave SR Slovenije. 

3. Izvršni svet naj pospeši pripravo zakonov, ki bodo ure- 
jali družbenoekonomske odnose delavcev v družbenih dejav- 
nostih z uporabniki njihovih storitev, ter spremembe in do- 
polnitve zakonov, ki urejajo sistem na posameznih področjih 
družbenih dejavnosti in sistemske akte o osnovah za združe- 
vanje sredstev za zadovoljevanje skupnih družbenih potreb 
v skladu z načeli zakona o združenem delu, tako da bi bilo 
možno v jeseni 1977 sprejeti te predpise, ter omogočiti pra- 
vočasno uskladitev in dopolnitev sporazumov za leta od 
1978—1980. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA: 

Predlog za izdajo za- 

kona o prenehanju ve- 

ljavnosti zakona o pri- 

silni upravi nad zavodj 

in o začasni upravi 

nad organizacijami 

združenega dela v se- 

stavi zavodov ter o 

prenehanju uporablja- 

nja nekaterih določb 

temeljnega zakona o 

podjetjih na območju 

SR Slovenije, z osnut- 

kom zakona 
(ESA-844) 

Prisilno upravo kot ukrep 
družbenopolitične skupnosti 
proti podjetju, ki je zašlo v 
finančne težave ali ki je upravi- 
čen v drugih primerih, dolo- 
čenih v zakonu, ter začasno 
upravo kot ukrep delavskega 
sveta podjetja oziroma zavo- 
da nasproti organizaciji zdru- 
ženega dela v sestavu pod- 
jetja ali zavoda zaradi neiz- 
vrševanja določenih gospodar- 
skih in proizvodnih nalog oza- 
roma zaradi neizvrševanja 
drugih notranjih obveznosti 

urejata v SR Sloveniji zakon 
o prisilni upravi nad zavodi 
in o začasni upravi nad orga- 
nizacijami družbenega dela v 
sesitavi zavodov iz 1.1970 (Ura- 
dni list SRS, št. 21/70) in do- 
ločbe 90. do 94. člena, 116. 
člena, petega do sedmega od- 
stavka 153. in 262. člena te- 
meljnega zakona o podjetjih 
iz leta 1965 (Uradni list SFRJ, 
št. 17/65, 31/67, 48/68, 55/69 
in 15/71). 

46. člen zvezne in 48. člen 

republiške ustave sta inter- 
vencijo družbenopolitičnih 
skupnosti nasproti organiza- 
cijam združenega dela posta- 
vila na povsem druge osnove. 
Za intervencijo (družbeno var- 
stvo niso pogoji le finančne 
in podobne težave in nered- 
nosti v organizaoijah združe- 
nega dela, marveč predvsem 
bistvene motnje pri uresniče- 
vanju samoupravnih pravic 
delavcev, hujše odškodovanje 
družbenih interesov ter traj- 
nejše neizvrševanje z zako- 
nom določenih obveznosti, tu- 
di ukrepi družbene interven- 
cije po ustavni zamisli in sa- 
mo prisilna uprava; ustava 
predvideva vrsto ukrepov, od 
začasne omejitve uresničeva- 
nja posameznih pravic delav- 
cev do širšega omejevanja 
pravic organizacije, združe- 
nja in njunih organov. Glede 
začasne uprave delavskega 
sveta delovne organizacije na- 
sproti organizaciji združene- 
ga dela v sestavu ustava si- 
cer nima nobenih specialnih 
določb, je pa jasno, da druž- 
benoekonomska funkcija te- 
meljne organizacije združene- 
ga dela, samoupravno spora- 
zumevanje in samoupravno 
organiziranje združevanja te- 
meljnih organizacij v de- 
lovne in sestavljene or- 
ganizacije ter v ustavi pred- 
videno razreševanje sporov, 
ki izhajajo iz združevanja 
pred samoupravnimi sodišči, 
začasne uprave — v obliki, 
kakor jo predvidevata oba 

omenjena zakona — sploh 
več ne dopuščajo. 23. člen 
zakona za izvedbo ustave SR 
Slovenije (Uradni list SRS, 
št. 7/74) je zato predvidel, da 
je treba oba zakona uskladi- 
ti z ustavo do 30. 6. 1975. 

Do uskladitve v roku, pred- 
videnem v zakonu za izved- 
bo ustave, ni prišlo, ker je 
prevladalo prepričanje, da je 
vprašanja, ki sta jih urejala 
ta dva zakona, treba urediti 
v zakonu o združenem delu. 
Dejansko ureja ta zakon vpra- 
šanja družbenega varstva sa- 
moupravnih pravic in druž- 
bene lastnine, pogoje, obliko 
in postopek za odrejanje za- 
časnih ukrepov v posebnem 
poglavju (členu 616 do 635). 

Zakon o prisilni upravi nad 
zavodi in še veljavne določbe 
temeljnega zakona o podjet- 
jih, ki se nanašajo na prisil- 
no upravo, so tabo postaie 
ne samo odveč, marveč so 
v nasprotju z zakonom o 
združenem delu in v dolo- 
čenih ureditvah (začasne up- 
rave) tudi v nasprotju z us- 
tavo. Formalno pa oba zako- 
na še veljata, možne so koli- 
zije z zveznim zakonom in 
ustavni spori; zlasti zato, ker 
se po 207. členu zvezne usta- 
ve ob koliziji zveznega in re- 
publiškega zakona začasno 
uporabi republiški zakon — 
čeprav je v nasprotju z zvez- 
nim — vse do dokončne od- 
ločitve ustavnega sodišča. Za- 
kon o prisilni upravi nad za- 
vodi in določbe temeljnega za- 
kona o podjetjih, ki se na- 
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našajo na prisilno upravo, in 
ki se v Sloveniji še uporablja- 
jo po ustavnem zakonu kot 

V splošnih in skupnih do- 
ločbah je določeno, kaj za- 
kon sploh ureja, sledijo sploš- 
ne določbe o strokovni uspo- 
sobljenosti oseb, ki ravnajo 
z nevarnimi snovmi, določbe 
o lokaciji, opremi in zava- 
rovanju objektov, v katerih 
se ravna z nevarnimi snov- 
mi ter določbe o dolžnostih 
organizacij združenega dela 
glede zagotovitve varnosti uk- 
repov. 

V posebnem poglavju so 
obravnavane eksplozivne sno- 
vi, in sicer je tu določeno, da 
je potrebno za proizvodnjo 

določbe republiškega zakona, 
je zato treba tudi formalno 
odpraviti. 

(ESA-829) 

eksplozivnih snovi dovoljenje 
republiškega sekretariata za 
notranje zadeve in da se 
smejo proizvajati le tiste 
eksplozivne snovi, katerih 
promet je dovoljen (izjema 
so eksplozivne snovi, name- 
njenen za izvoz in izdelova- 
nje eksplozivnih mešanic na 
deloviščih, za kar pa je po- 
trebno posebno dovoljenje). V 
10. in 11. členu so določene 
dolžnosti proizvajalca eksplo- 
zivnih snovi glede kakovosti 
in embaliranja proizvedenih 
eksplozivnih snovi. Sledijo do- 
ločbe o hrambi eksplozivnih 

snovi, določeni so varnostni 
ukrepi, ki morajo biti zago- 
tovljeni pri hrambi in upo- 
rabi teh snovi. Nadalje dolo- 
ča osnutek, da so za prevoz 
eksplozivnih snovi v notra- 
njem prometu, za njihov na- 
kup in za promet z eksploziv- 
nimi snovmi potrebna dovo- 
ljenja. 

Poglavje o vnetljivih teko- 
činah in plinih vsebuje do- 
ločbe o ukrepih, ki morajo 
biti zagotovljeni v objektih, v 
katerih se proizvajajo, prede- 
lujejo ali hranijo vnetljive te- 
kočine ali gorljivi plin, da 
ne pride do požara. Za loka- 
cijska, gradbena in uporab- 
na dovoljenja za take objek- 
te je potrebno soglasje in- 
špekcijskega organa za po- 
žarno varnost. V osnutku so 
določene tudi minimalne zah- 
teve glede embaliranja vnet- 
ljivih tekočin in plinov. 

Določilo, da je potrebno za 
prevoz radioaktivnih snovi v 
notranjem prometu dovolje- 
nje republiškega sanitarnega 
inšpektorja, s katerim sogla- 
ša RSNZ, je vsebovano v IV. 
poglavju. 

Peto poglavje sestavljajo do- 
ločbe o nadzorovanju nad iz- 
vajanjem varnostnih in var- 
stvenih ukrepov, predpisanih 

v zakonu o prevozu nevarnih 
snovi, v zakonu o prometu 
eksplozivnih snovi in v pred- 
laganem osnutku. Splošno 
nadzorstvo opravljajo posta- 
je milice, strokovno pa in- 
špekcijski organ za požarno 
varnost, nadzorstvo nad iz- 
vajanjem varnostnih ukrepov 
pri prevozu nevarnih snovi iz 
8., 9., 10., 11., in 12. točke pr- 
vega odstavka 2. člena zaikona 
o prevozu nevarnih snovi pa 
opravlja republiški sanitarni 
inšpektorat. 

Glede na. veliko število iz- 
vršilnih predpisov, ki jih bo 
potrebno izdati na tem pod- 
ročju, vsebuje osnutek po- 
sebno poglavje »izvršilni pred- 
pisi«, ki določa, katere pred- 
pise s področja, ki ga osnu- 
tek obravnava, bo potrebno 
izdati, kdo bo nosilec oziro- 
ma kdo bo pri pripravi so- 
deloval. 

Kazenske določbe vsebuje- 
jo določbe o kaznih za or- 
ganizacije združenega dela, 
druge pravne osebe in po- 
sameznike, ki kršijo določbe 
zakona. V prehodnih in kon- 
čnih določbah je določeno, da 
se bodo do izdaje izvršilnih 
predpisov s področja, ki ga 
osnutek ureja, še uporabljali 
stari zvezni predpisi. 

Osnutek zakona o eks- 

plozivnih snoveh, vne- 

tljivih tekočinah in pli- 

nih ter o drugih nevar- 

nih snoveh 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR OBČIN — 28. 4. 1977 

Problem racionalnejšega izkoriščanja 

telegrafsko telefonskih zvez 

Dragica Rome, delegat Zbo- 
ra občin iz občine Novo mes- 
to je na 42. seji Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije za- 
stavila naslednje delegatsko 
vprašanje: 

Kakšno je stališče izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slo- 
venije do projekta vzpored- 
nega sistema gradnje magi- 
stralnih in drugih zvez ter 
radiotelevizije skupno z dru- 
gimi največjimi uporabniki, 
kot so elektrogospodarstvo, 
cestna podjetja, zdravstvo, 
Iskra in drugi in ali so us- 
klajene smernice Zveznega in 
republiškega komiteja za pro- 
met in zveze o teh proble- 
mih? 

Na vprašanje je odgovorila 
Mara Fabjančič, pomočnica 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za promet in zveze. 

Problem racionalnejšega iz- 
koriščanja telegrafsko telefon- 
skih kapacitet, kakor tudi nji- 
hove smotrnejše in cenejše 
gradnje, je že vrsto let pri- 
soten. Posebej pa se je ob teh 
vprašanjih začela razprava 
in proučevanje ob sprejema- 
nju zakona o temeljnih sis- 
tema zvez leta 1974. Zakon 
sam sicer ne vsebuje norm, 
ki bi nakazovale nadaljni raz- 
voj posameznih sistemov zvez, 
ker je smisel zakona pred- 
vsem v tem, da zagotovi funk- 
cioniranje obstoječih zvez v 
izrednih razmerah, kljub te- 
mu pa spodbuja posodablja- 
nje, modernizacijo in podruž- 
bljanje sistemov zvez. 

V zvezi s tem bi kazalo 
opozoriti predvsem na to, da 
je Zakon o temeljih sistema 
zvez (Uradni list SFRJ, štev: 

24/74) opredelil vlogo in po- 
ložaj imetnikov posameznih 
sistemov zvez predvsem glede 
povezovanja v izrednih pri- 
likah. 

Glede na to, da je v de- 
legatskem vprašanju bilo opo- 
zorjeno na pomanjkljivosti 
in neracionalno uporabo ter 
gradnjo telegrafsko telefon- 
skih kapacitet bi kazalo naj- 
prej opozoriti na to, kaj 
predpisuje citirani zakon: 

Sistem zvez jugoslovanskih 
PTT je sistem zvez za sploš- 
ne potrebe, ki rabi za zado- 
voljevanje potreb dražbe, go- 
spodarstva in posameznikov 
po določenih poštnih, tele- 
grafskih in telefonskih storit- 
vah (1. člen). 

Sistem zvez za posebne po- 
trebe rabijo za zadovoljeva- 
nje določenih potreb posa- 
meznih organov in organiza- 
cij po prenašanju sporočil 
pri izvrševanju njihovih na- 
log oziroma pri .opravljanju 
nj ihove. dej avnosti (funkcio- 
nalni sistem zvez) i._ člen. 

Sistemi zvez se .morajo gra- 
diti, vzdrževati jn razvijati po 

določenih tehničnih pogojih in 
na način, ki zagotavlja teh- 
nično in tehnološko enotnost 
glede njihovega funkcionira- 
nja in uporabe (5. člen). 

Da bi bili zagotovljeni pogo- 
ji za pravilno in nemoteno 
funkcioniranje ustrezinih zvez 
v izrednih razmerah, se sis- 
temi zvez za splošne potrebe 
in določeni funkcionalni sis- 
temi zvez obvezno povezujejo 
in tako povezani tvorijo sis- 
tem zvez Jugoslavije. (18. 
člen). 

Edino določilo, ki ga za- 
kon vsebuje glede povezova- 
nja sistemov zvez v rednih 
razmerah je 15. člen, ki do- 
loča: 
»Za povezovanje sistemov zvez- 
ali posameznih delov za skup- 
no uporabo v rednih razmerah 
veljajo načini in pogoji, ki jih 
sporazumno določijo imenit- 
nikl sistemov zveze, kateri se 
med seboj povezujejo. Ne gle- 
de na. prvi odstavek tega čle- 
na morajo sistemi zvez JRT 
in funkcionalni sistemi zvez 
oziroma njih deli, ki se pove- 
zujejo s sistemom zvez JPTT, 
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izpolnjevati tehnične pogoje, 
ki veljajo za sistem zvez 
JPTT.« 

Zakon torej urejuje pred- 
vsem povezovanje sistemov 
zvez, kadar je to potrebno za- 
radi izrednih razmer, kar pa 
ne izključuje možnosti, da bi 
se lahko v okviru republike 
nosilci splošnih in funkcional- 
nih sistemov ne mogli povezo- 
vati tudi kako drugače. Skup- 
ščina SR Slovenije je ob ob- 
ravnavi problematike razvoja 
kompleksnega prometa v SR 
Sloveniji sprejela tudi ukre- 
pe za usmerjanje njegovega 
razvoja. 

Tako je konkretno za 
zmanjšanje stroškov družbe- 
ne reprodukcije na področju 
zvez »potrebno določiti sis- 
tem PTT zvez kot osnovni in 
nosilni sistem, na katerega 
se navezujejo vsi ostali fun- 
kcionalni sistemi. S samoup- 
ravnim sporazumom med no- 
silci sistemov zagotoviti skup- 
no in usklajeno koriščenje 
obstoječih sistemov in grad- 
njo bodočih.« 

V smislu izhodišč in po- 
trebnih ukrepov za poiltiko 
skladnega razvoja SR Slove- 
nije, je PTT predložila Sa- 
moupravni sporazum o skup- 
nem planiranju, izgradnji, ek- 
splotaciji in vzdrževanju tele- 
komunikacijskih sistemov 
zvez za območje SR Sloveni- 
je. S tem samoupravnim spo- 
razumom naj bi se zagotovi- 
la skupna in usklajena upo. 
raba obstoječih in bodočih 
zvez, planiranje sistemov 
zvez, zakup posameznih delov 
prenosnih sistemov zvez, vzdr- 
ževanje skupno izgrajenih ka- 
pacitet in medsebojna pomoč 
pri vzdrževanju drugih kapa- 
citet. 

Elektrogospodarstvo Slove- 
nije zavrača podpis tega spo- 
razuma, kar citiramo z njiho- 
vim dopisom št. 10-010, z 
dne 15. 4. 1977: 

»Združena elektrogospodar- 
ska podjetja Slovenije niso 
pristopila k samoupravnemu 
sporazumevanju o temeljih 
plana razvoja PTT prometa v 
SR Sloveniji za razdobje 1976 
—1980, ki ga je sprejela SIS 
PTT dne 4. 3. 1973, predvsem 
zaradi besedila tretjega in 
osmega člena tega sporazuma, 
kjer je med drugim predvide- 
no, da podpisniki tega spo- 
razuma 

— zagotovijo PTT prometu 
vlogo usklajevalca in nosilca 
razvoja vseh sistemov zvez v 
SR Sloveniji, 

— predlagajo pristojnim or- 
ganom zakonsko priznanje 
sistema PTT zvez kot osnov- 
nega in nosilnega sistema 

zvez, na katerega se. povezu- 
jejo in tehnično prilagajajo 
ostali sistemi zvez v Slove- 
niji. 

Taka stališča in taka vsebi- 
na sporazuma, je lahko nasta- 
la ' le brez nosilcev oziroma 
poznavalcev funkcionalnih sis- 
temov zvez. (elektrogospodar- 
stvo pri sestavi ni sodelova- 
lo). Tudi seznam nepodpis- 
nikov omenjenega sporazuma 
prikazuje nesprejemljivost ta- 
kih določil za imetnike fun- 
kcionalnih sistemov zvez. če- 
prav je k sporazumu pristo- 
pila velika večina predvide- 
nih podpisnikov, je potrebno 
poudariti, da vsi imetniki 
funkcionalnih sistemov zvez, 
navedenih v ktg. A (to so: 
ceste, železnice, notranja up- 
rava, JLA, RTV in elektrogo- 
spodarstvo), niso pristopili k 
samoupravnemu sporazumu. 

V nadaljnjem želimo poda- 
ti v obrazložitev, zakaj elek- 
trogospodarstvo ne more pri- 
stopiti k omenjenemu spora- 
zumu. Gre za formalno-prav- 
ne, kakor tudi vsebinske vzro- 
ke, ki bi lahko negativno in 
neracionalno vplivali na na- 
daljnji razvoj funkcionalnega 
sistema zvez elektrogospo- 
darstva, kakor tudi na elek- 
troenergetski sistem. 

Elektroenergetski sistem Ju- 
goslavije je teritorialno obse- 
žen skup elektroenergetskih 
naprav, ki potrebuje za svo- 
je delovanje svoj funkcional- 
ni sistem zvez, služi procesu 
proizvodnje, prenosa in dis- 
tribucije električne energije v 
Jugoslaviji; trenutno so zve- 
ze v izpopolnjevanju in raz- 
širjanju, predvsem na področ- 
ju optimizacije proizvodnje in 
povečevanja zanesljivosti ob- 
ratovanja elektroenergetskega 
sistema Jugoslavije, pri če- 
mer predstavlja elektroener- 
getski sistem Slovenije nje- 
gov del oziroma podsistem. 
Navidezna podobnost funkci- 
onalnega sistema zvez elek- 
trogospodarstva javnemu si- 
stemu PTT zvez, ki jo pred- 
stavlja njegova razvejanost je 
povzročila, da nekateri vidijo 
racionalnost razvoja vseh si- 
stemov zvez v tem, da eden 
(v našem primeru PTT) pre- 
vzame vodstvo razvoja, ozi- 
roma postane tudi nosilec si- 
stema zvez, na katerega se 
navezujejo vsi ostali funkci- 
onalni sistemi zvez. Smoterna 
je seveda le medsebojna ko- 
ordinacija v cilju racionalne- 
ga razvoja in eksploatacije. 

Za delo na razvoju funk- 
cionalnega sistema zvez elek- 
trogospodarstva je nujno dob- 
ro poznavanje tehnologije pro- 

izvodnje prenosa in distribu- 
cije električne energije in 
specifičnih potreb elektroener 
getskega sistema. 

Posebno obeležje tehničnega 
razvoja daje fleksibilnost re- 
šitev funkcionalnega sistema 
EGS za vsakodnevne zahteve 
obratovanja in posebej glede 
na potrebe po zanesljivih pre- 
nosih v izrednih režimih ob- 
ratovanja elektroenergetske- 
ga sistema. 

Zajednica jugoslovenske 
elektroprivrede je kot imet- 
nik funkcionalnega sistema 
elektrogospodarstva sedaj tu- 
di nosilec njegovega razvoja. 
V njenem okviru delujejo po- 
sebne strokovne komisije in 
druga telesa, ki skrbe za skla- 
den razvoj lastnega sistema 
zvez, ki mora ustrezati raz- 
voju elektrogospodarskega si- 
stema. V primeru, da bi PTT 
prevzela vlogo nosilca razvoja 
zvez, bi v teh strokovnih or- 
ganih morali sodelovati pred- 
stavniki PTT in ne elektro- 
gospodarstva kar je seveda 
neracionalno. 

Zakon o temeljih sistema 
zvez Uradni list SFRJ štev. 
24/74) določa Jugoslovanski 
sistem elektrogospodarstva 
kot vase zaprt sistem zvez s 
svojim lastnim razvojem, po- 
vsod tam, kjer so telekomuni- 
kacijske poti skupne, ali kjer 
bi bila skupna gradnja raci- 
onalnejša, je seveda treba us- 
klajevati načrtovanje oziro- 
ma izgradnjo, ali graditi sku- 
pno telekomunikacijske poti. 
Usmeritev za to usklajevanje 
pa je seveda lahko dana s 
samoupravnim sporazumom o 
temeljih razvoja sistema zvez. 
Smotrna pa bi bila analo- 
gija z dogovorom o »Opštem 
planu veza Jugoslavije«, ki 
ne predvideva nosilca, temveč 
institucije in dolžnost uskla- 
jevanja, ki zagotavlja raci- 
onalno izgradnjo in eksplo- 
taoijo. 

Določilo, da je PTT nosilec 
razvoja funkcionalnih siste- 
mov zvez je enostranska od- 
ločitev, kakor tudi nekateri 
drugi akti, ki jih PTT samo- 
stojno sprejema nasproti elek- 
trogospodarstvu. Primer so 
kriteriji za soglasja pri pa- 
ralelnih poteh ali križanjih s 
PTT linijami. Take enostran- 
ske sprejete zahteve, po na- 
šem mnenju, večkrat neupra- 
vičeno podražujejo izgradnjo 
energetskih objektov. 

Prisop k samoupravnemu 
sporazumu o temeljih plana 
razvoja PTT prometa v SR 
Sloveniji za obdobje 1976— 
1980 nam je torej onemogo- 
čen, tako zaradi vsebine de- 
la, ki izhaja iz upoštevanja 

PTT kot nosilca razvoja tudi 
funkcionalnega sistema zvez 
EGS oziroma nosilnega siste- 
ma zvez, na katerega se nave- 
zujejo vsi ostali funkcionalni 
sistemi, knkor tudi zaradi sa- 
mih zakonskih določil s tem 
v- zvezi, poleg tega. smo zapro- 
sili tudi ZJE za mnenje o na- 
šem pristopu k sporazumu: 
odgovor je bil negativen gle- 
de direktnega nasprotja 
z zakonskimi določili (zakon 
o temeljih sistema zvez, Urad- 
ni list štev: 24/74) in prak- 
tičnimi potrebami elektrogos- 
podarstva. 

Iz odgovora EGS zakaj ne 
podpiše samoupravnega spo- 
razuma o temeljih plana raz- 
voja PTT prometa v SR Slo- 
veniji za razdobje 1976—1980 
je razvidno, da nasprotuje, 
da bi PTT prevzel vlogo us- 
klajevalca in nosilca razvoja 
vsih sistemov zvez v SR Slo- 
veniji. Dolžni smo obrazlo- 
žiti, da je tako formulacijo 
oziroma vlogo PTT v na- 
daljnjem razvoju zvez v SR 
Sloveniji sprejela Skupščina 
SR Slovenije v svojih izhodi- 
ščih za politiko skladnega 
razvoja prometa v SR Slo- 
veniji na seji dne 23. 2. 1977. 

Republiški komite za pro- 
met in zveze je že večkrat 
(leta 1976) sklical predstav- 
nike splošnih in funkcional- 
nih sistemov, da bi se do- 
govorili o skladnejši in ra- 
cionalnejši gradnji zvez v 
SR Sloveniji in s tem v zve- 
zi o pereči problematiki iz- 
gradnje vzporednega sistema 
magistralnih zvez. Republiš- 
ki komite je imenoval poseb- 
no komisijo, ki naj bi ob- 
ravnavala to problematiko in 
jo poskušala uskladiti s sploš- 
nimi družbenimi interesi. Po 
več sestankih so se pred- 
stavniki nosilcev sistemov 
zvez sporazumeli v neka- 
terih točkah nadaljne skup- 
ne gradnje magistralnih zvez 
tam, kjer je to bilo še 
možno. Konkretno je to bilo: 
skupna gradnja RR sistemov 
na relaciji Kum—Trdinov vrh 
—Novo mesto, Trdinov vrh— 
Krško, Nova Gorica—Tolmin 
—Kobarid in Nanos—Kanin 
—Bovec. PTT in EGS bosta 
usklajevali tudi izgradnjo ka- 
belske zveze na relaciji Nova 
Gorica—Tolmin—Bovec; na re- 
laciji Krim—Nanos bosta gra- 
dila PTT in EGS do leta 1980 
RR sistem s 1800 kanali v ka- 
terem bodo zagotovljene zve- 
ze tudi drugim uporabnikom 
zvez. Predvideno je bilo, da 
se medsebojne pravice in dol- 
žnosti pri gradnji in vzdrže- 
vanju urede s posebnim sa- 
moupravnim sporazumom, ki 
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naj bi odpravil nekoristno 
podvoje vanje TT zvez v SR 
Sloveniji. Komisija je tudi 
predlagala, da ta samoupravni 
sporazum o skupnem plani- 
ranju in vzdrževalcu TT sis- 

temov v SR Sloveniji pripra- 
vi FTT. 

V zvezi z delegatskim vpra- 
šanjem o uskladitvi smernic 
Zveznega in republiškega ko- 
miteja za promet in zveze, 

so skupna zakonska izhodiš- 
ča zakona o temeljih sistema 
zvez, ki predvideva tehnično 
in tehnološko enotnost siste- 
mov v skladu s splošnim na- 
črtom zvez Jugoslavije. Vzdr- 

ževanje in izgradnja sistemov 
zvez (splošnih in funkcional- 
nih) se financira iz sredstev 
združenega dela in občanov 
posameznih republik. 

DELEGACIJA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE V ZBORU 
REPUBLIK IN POKRAJIN SKUPŠČINE SFRJ 

POROČILO 

o usklajevanju osnutka zakona o načinu zagotovitve, obsegu in namenih do- 

datnih obratnih sredstev za kreditiranje gospodarstva na teritoriju SAP 

Kosovo 

1. Skupščina SR Slovenije je na seji Zbora združenega 
dela dne 7. 12. 1976 razpravljala o osnutku zakona o načinu 
zagotovitve, obsegu in namenih dodatnih obratnih sredstev 
za kreditiranje gospodarstva na teritoriju SAP Kosovo ter 
zadolžila delegacijo Skupščine SRS v Zboru republik in po- 
krajin, da v usklajevalnem postopku uveljavi sledeče bistvene 
pripombe, stališča ter predloge: 

— osnutek je treba uskladiti z določbami zakona o NBJ 
in enotnem monetarnem poslovanju NB republik in pokrajin 
in zakonom o denarnem sistemu; 

— potrebna je njegova presoja z vidika kreditno mo- 
netarne politike v letu 1977 tako, da bi se upoštevala osnov- 
na določila o monetizaciji kreditov nasploh, predvsem pa z 
uporabo vrednostnih papirjev; 

— potrebno bi bilo uskladiti tudi višino sredstev, glede 
na prvotno predviden znesek 1 milijarde, ker znaša v os- 
nutku navedena vsota 2 milijardi. 

2. Usklajevanje je potekalo na šestih sejah odbora za 
kreditno monetarna vprašanja v času od 24. i. 1977 do 21. IV. 
1077. 

3. S skoraj identičnimi stališči in predlogi sta, poleg de- 
legacije Skupščine SRS, nastopali tudi delegaciji Sabora SR 
Hrvatske in Skupščine SAP Vojvodine. Vse ostale delegacije 
so brez pridržkov sprejele osnutek zakona kot ga je predlo- 
žil, Zvezni izvršni svet. 

4. Zvezni izvršni svet in ostale delegacije niso pokazale 
nobenega razumevanja za predloge delegacij Hrvatske, Slove- 
nije in Vojvodine. Na našo zahtevo je predlagatelj naknadno 
pojasnil, da znesek , v višini 1 milijarde dinarjev, s katerim 
je nastopal ob sprejemanju srednjeročnega plana razvoja Ju- 
goslavije do leta 1980 ni bil osnovan na stvarnih potrebah, 
temveč je bil samo ocenjen. Agrumentiral je stvarne potrebe 
po 2 milijardah dinarjev, kar smo sprejeli. Delegacija pa je še 
naprej vztrajala, da se sredstva dodele na način, ki je za 
selektivno kreditiranje iz primarne emisije v veljavi in v* 
skladu z denarnim sistemom (upoštevajoč še dodatne olaj- 
šave sa SAP Kosovo). Delegaciji Sabora SR Hrvatske in SAP 
Vojvodine sta naše stališče podprli. 

5. Zvezni izvršni svet stališča treh delegacij ni sprejel. 
Brez večjega argumentiranja je vztrajal, da se sredstva do- 
delijo iz emisije kot kredit, ki se ne bo vračal, kar je v na- 
sprotju z nedavno sprejetimi sistemskimi zakoni. V taka si- 
tuaciji ter z željo, da se zakon le sprejme kar najbolj v skla- 
du z veljavnim denarnim sistemom je delegacija Skupščine 
SR Slovenije umaknila prvotni predlog ter ob podpori de- 

legacije Sabora SR Hrvatske predlagala, da se ohrani vsaj 
kreditni odnos. Predlagala je, da se SAP kosovu odobri iz 
emisije kredit z odplačilno dobo 25 let (vštevši moratorij v 
prvih petih letih) z 2 % obrestno mero ter za namene, ki jih 
bo določila SAP Kosovo. Ob predložitvi tega predloga je vla- 
dalo splošno prepričanje (vključujoč predstavnika Zveznega 
izvršnega sveta), da bo predlog brez pridržkov sprejet. 

6. Zvezni izvršni svet pa je odbil tudi ta predlog s krat- 
ko motivacijo, da gospodarstvo Kosova kredit enostavno ni 
sposobno vrniti. Ostale delegacije (razen SR Hrvatske in naše) 
so se z Zveznim izvršnim svetom strinjale. Postalo je očitno, 
da se ne da doseči nič več, problem pa je pričel dobivati 
politične dimenzije, še posebej, ker je predlog ZIS podprla 
tudi medrepubliška koordinacija. 

V takšni situaciji je delegacija Skupščine SR Slovenije, 
po posvetovanju v republiki sklenila, da da soglasje na osnu- 
tek zakona, pri čemer je podala sledečo izjaivo: 

»Delegacija Skupščine SR Slovenije je od vsega začetka 
podpirala predlog, da se v skladu z zaključki X. kongresa 
ZKJ ter srednjeročnim planom razvoja Jugoslavije do leta 
1980 SAP Kosovo dodelijo dodatna obratna sredstva. 

Na osnutek zakona, ki ga je predložilo ZIS je Skupščina 
SRS imela določene pripombe in dala nekatere konkretne 
predloge, in to: 

— prvič, na višino kredita. Ko je dobila dodatna pojasni- 
la ZIS, da je potrebno kredit povečati iznad višine predlo- 
žene ob sprejemanju srednjeročnega plana, se je s predlo- 
ženim zneskom strinjala; 

— drugič, predlagala je, da mora biti način dodelitve 
kredita iz emisije čim bolj v skladu z obstoječim denarnim 
sistemom. 

Delegacija Skupščine SR Slovenije še vedno meni, da 
predlog ZIS ni v skladu * veljavnim denarnim sistemom in 
pomeni presedan, ki ni bil nujen. Toda, ker so delegacije os- 
talih skupščin republik in pokrajin predlog ZIS sprejele, 
sredstva pa so gospodarstvu SAP Kosovo nujno potrebna, 
delegacija Skupščine SRS ne bo blokirala sprejetje zakona, 
ki ga ima za skrajno izjemnega.« 

Delegacija Sabora SR Hrvatske je to izjavo podprla in 
zahtevala, da se jo vnese v obrazložitev ob sprejemanju za- 
kona. 

V usklajevalnem postopku sicer niso uveljavljena stališča 
Skupščine SR Slovenije, vendar je vse bolj očitno, da bodo 
v bodoče uspevale le tiste rešitve, ki bodo v skladu s siste- 
mom. 

S poročevalec 



Iz Skupščine 

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

Ugodni rezultati in problemi ustavne preobrazbe 

skupščinskega sistema 

# V preteklih treh letih je na podlagi soglasja republiških in pokrajinskih skupščin, 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ sprejel okrog 120 zakonov in drugih sploš- 
nih aktov, med katerimi so: Temelji dolgoročnega razvoja Jugoslavije do leta 1985 in 
Srednjeročni načrt razvoja države od leta 1976 do 1980 

# Dosedanje izkušnje pri delu Zbora potrjujejo pravilnost ustavnih rešitev, da se 
o bistvenih vprašanjih skupne politike v federaciji odloča v okviru skupščinskega me- 
hanizma 

# Pomembna pozornost je posvečena analizi postopka odločanja v Zboru, opozarja pa 
tudi na probleme, ki se pojavljajo v fazi obravnavanja in zavzemanja stališč o osnutkih 
aktov v republiških in pokrajinskih skupščinah 

# V prvem polletju 1977 je predvidena obravnava vrste vprašanj, ki se nanašajo na 
uresničevanje sprejete politike 

V okviru prvih analiz o 
dejavnosti Skupščine SFRJ 
na novih delegatskih temeljih 
je bilo te dni dostavljeno de- 
legatom gradivo »Nekatere 
ugotovitve iz dela Zbora re- 
publik in pokrajin«. Gradivo 
vsebuje ugotovitve, ocene in 
izkušnje iz dela skupščinske, 
ga telesa, katerega delovne 
področje in način odločanja 
predstavlja pomembno novost 
v našem skupščinskem siste 
mu. 

Podrobno opozarja na re- 
zultate in težave v delu te- 
ga Zbora ter poudarja, da 
je nekatere rešitve treba vno- 
vič pretresti. Posebna pozor- 

Zbor republik in pokrajin 
sprejema na podlagi soglasja 
republiških in pokrajinskih 

nost je odmerjena aktivno- 
stim delegacij republiških in 
pokrajinskih skupščin, vlogi 
ZIS v delu Zbora, nadalje se 
analizira vloga družbenopoli- 
tičnih organizacij v procesu 
odločanja, kakor tudi dopri- 
nos zveznih svetov k iska 
iju skupnih rešitev v zvez: 
; odločanjem v zboru. 

Gradivo je vsebinsko raz 
deljeno na dva detla; najprej 
.lavaja vprašanja splošnega 
pomena za uresničevanje 
ustavne funkcije Zbora re- 
publik in pokrajin, v drugem 
delu pa razčlenjuje in ocenju- 
je celokupno vsebino njego- 
vega dela. 

skupščin družbeni načrt Ju- 
goslavije, določa politiko in 
sprejema zvezne zakone, s 

katerimi se ureja odnose na 
številnih področjih — mone- 
tarni sistem in emisija de- 
narja, tržišče in cene, eko- 
nomski odnosi s tujino, si- 
stem virov sredstev za finan- 
ciranje funkcij federacije, 
razvoj gospodarsko manj 
razvitih republik in pokrajin, 
združevanje v gospodarstvu 
v primerih, ko je potrebna 
tehnološka enotnost interesov 
v vsej državi ter obvezn. 
združevanje v splošna zdru 
ženja in Gospodarsko zboi 
nico Jugoslavije. Zbor nada 
ije izvaja politični nadzor nad 
delom ZIS in zveznih uprav 
nih organov ter določa poli- 
tiko izvajanja splošnih aktov 
ki jih sprejme, nadalje skup- 
no z Zveznim zborom vol: 
Predsednika republike, pred 
sednika Skupščino SFRJ, 
predsednika ZIS in druge 
zvezne funkcionarje fer odio 
ča o nekaterih dragih vpra- 
šanjih. 

Zbor republik in pokrajin 
odloča o vseh vprašanjih po 
delegacijah skupščin repub- 

lik in pokrajin (ki jih se- 
stavlja po 12 delegatov iz re- 
publik in 8 delegatov iz po- 
krajin). Delegacije neposred- 
no in enakopravno sodeluje- 
jo pri uresničevanju skupne 
politike, zlasti na področju 
ekonomskih odnosov v fede- 
raciji. Ta vprašanja so živ- 
ljenjskega pomena za hitrej- 
ši in skladen razvoj vseh re- 
publik in pokrajin, za uresni- 
čevanje enakopravnosti naro- 
dov in narodnosti. Zategadelj 
je tudi z ustavo določena ob- 
veznost, da se o. teh ključ- 
nih vprašanjih odloča na pod- 
lagi soglasja republiških in 
pokrajinskih skupščin, s či- 
mer se le te uveljavljajo kot 
najvišji organ samoupravlja- 
nja in oblasti. 

Zavoljo uresničevanja, teh 
nalog oziroma usklajevanja 
stališč o zakonih, drugih 
predpisih in splošnih aktih, 
ter za obravnavanje drugih 
vprašanj iz svoje domene, je 
Zbor oblikoval sedem delov, 
nih teles in sicer: Odbor za 
družbeni plan in razvojno po- 
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litiko, Ođlbor za tržišče in 
cene, Odbor za finance, Od- 
bor za kreditno-monetairni si- 
stem, odbor za vprašanja 
združevanja v gospodarstvu, 
Odbor za vprašanja razvoja 
gospodarsko manj razvitih 
republik iin pokrajin ter Od- 
bor za ekonomske odnose s 
tujino. Poteg tega iima Zbor 
tni komisije: Zakonodajno, 
pravno in Maodatno-imunitet- 
no (stalna delovna telesa) 
ter Komisijo za poslovnik 
Zbora (začasno telo). 

V gradivu je zatem ugotov- 
ljeno, da je Zbor reipubiik in 
pokrajin v minulem obdobju 
opravil zelo obsežne naloge, 
in sicer predvsem v zvezi z 
določanjem razvojne politike 
države, poleg tega pa je usk- 
ladil vrsto zveznih zakonov 
z Ustavo SFRJ. Na podlagi 
soglasja republiških in po- 
krajinskih skupščin je zbor 
sprejel okrog 120 zakonov iti 
drugih izredno pomembnih za- 
konskih aktov. Med drugim 
je določil temelje dolgoročne- 
ga razvoja Jugoslavije do le- 

Kot je poudarjeno, je Zbor 
republik in pokrajin v minu- 
lem obdobju navzlic določe- 
nim težavam in problemom 
uspešno opravljali svoje ustav- 
ne funkcije. Ocenjeno je, 
da dosedanje izkušnje iz de- 
la Zbora potrjujejo pravil- 
nost ustavnih rešitev, po ka- 
terih se o bistvenih vpraša- 
njih skupne politike odloča 
v okviru skupščinskega me- 
hanizma. Poleg tega je način 
odločanja v Zboru demokrati- 
ziral tudi postopek dogovar- 
janja o skupnih interesih. O 
slehernem aiktu, o katerem 
se odloča na podlagi soglas- 
ja republi&kih in pokrajin- 
skih skupščin, je obveščena 
javnost s pomočjo skupščin- 
skih glasil ter javna razprava 
vsaj v 43-ih delovnih telesih 
v skupščinah republik in po- 
krajin ter v Zboru republik 
in pokrajin, dalje v vrsta de- 
legacij, konferenc delegacij 
in v drugih oblikah delegat- 
skega povezovanj a. 

Pri uresničevanju ustavne 
funkcije Zbora republik in 
pokrajin ima važno vlogo ZIS 
kot pooblaščeni predlagatelj 
pomembnih aktov (razvojni 
plani in obseg izdatkov pro- 
računa federacije). Poudarjen 
je tudi pomen doprinosa, ki 
so ga dali v minulem obdob- 
ju zvezni sveti, ko so obrav- 
navali številna zahtevna vpra- 

ta 1985, srednjeročni načrt 
razvoja za dobo od leta 1976 
do 1980 (na pripravi tega na- 
črta je teklo delo od okto- 
bra 1975 do julija 1976), 
Poleg tega so redno spreje- 
mali in usklajevali letne re- 
solucije o temeljih ekonom- 
skega in socialnega razvoja 
države. Poudarjeno je, da so 
bili v tem času sprejeti Za- 
kon o temeljih sistema druž- 
benega planiranja in o Druž- 
benem načrtu Jugoslavije, Za- 
kon o deviznem poslovanju 
in kreditnih odnosih s tujino, 
Zakon o financiranju federa- 
cije itn. 

Kot je ugotavljeno v gra- 
divu, so splošni družbenopo- 
litični pogoji privedli do te- 
ga, da bo dejavnost Zbora 
usmerjena v pretežni meri k 
vprašanjem razvojne politike 
in zakonodajne dejavnosti, 
vtem ko se je v manjši me- 
ri uresničevala funkcija po- 
litičnega nadzora zbora nad 
delom ZIS in zveznih uprav- 
nih organov, ter spremljanje 
izvajanja začrtane politike. 

šanja iz delovnega področja 
zbo-r-a, kakor tudi vloga druž- 
benopolitičnih organizacij, ki 
so imele pomemben delež 
pri iskanju poti za reševa- 
nje vrste splošnih in kon- 
kretnih vprašanj našega na- 
daljnjega družbenega in eko- 
nomskega razvoja. 

Zatem je poudarjeno, da 
je v delu Zbora republik in 
pokrajin opaziti določene 
probleme in težave, ki se ka- 
žejo predvsem v premajhnem 
deležu delegatske osnove pri 
postopku sprejemanja aktov. 
Ker je bil postopek usklaje- 
vanja stališč v delovnih te- 
lesih Zbora o nekaterih manj 
pomembnih vprašanjih dolgo- 
trajen, se je zavleklo uskla- 
jevanje stališč o bistvenih 
vprašanjih, glede katerih so 
bile razlike v stališčih zna- 
ne vsem udeležencem že ob 
začetku razprave. Opozarja 
se tudi na pomanjkljivosti 
v zvezi s političnim nadzo- 
rom Zbora oziroma sprem- 
ljanjem uresničevanja začrta- 
no politike ter izvajanja za- 
konov in drugih splošnih 
aktov po izvršnih organih. 
Poudarjena je tudi potreba 
po tesnejši koordinaciji in 
sodelovanju z družbenopoli- 
tičnimi organizacijami, zvez- 
nimi sveti in znanstvenimi 
institucijami. 

V analizi programiranja de- 

la Zbora republik in pokra- 
jin je poudarjeno, da je le 
to izrednega pomena za ures- 
ničevanje njegovih ustavnih 
funkcij. Programi dela so, 
kot je poudarjeno v gradivu, 
svojevrstni družbeni in poli- 
tični dogovori o prioritetah 
skupne politike, s katerimi 
so določena okviri in smeri 
osnovne aktivnosti Zbora re- 
publik in pokrajin ter re- 
publiških in pokrajinskih 

V gradivu je posebna po- 
zornost odmerjena analizi po- 
stopka odločanja v Zboru ozi- 
roma problemom, ki se po- 
javljajo v teku sprejemanja 
aktov, ki se jih izdaja na 
podlagi soglasja republiških 
in pokrajinskih skupščin. 
Podrobno so navedeni prob- 
lemi, ki se pojavljajo v fazi 
priprav in predlaganja aktov 
oziroma predlaganja osnut- 
kov, zatem pri obravnavanju 
in zavzemanju stališč o os- 
nutkih aktov v republiških 
in pokrajinskih skupščinah 
ter peni usklajevanju teh aktov 
v odborih Zbora republik in 
pokrajin. 

Kot je ugotovljeno, je pra- 
vico predlaganja zakonov v 
dosedanji praksi izkoriščal 
samo eden od ustavno po- 
oblaščenih predlagateljev — 
Zvezni izvršni svet. Skupšči- 
ne republik in pokrajin, de- 
legacije in delovna telesa 
Zbora republik in pokrajin 
se doslej niso pojavljale kot 
predlagatelji aktov, čeprav je 
to njihova ustavna pravica. 
Vendar je poudarjeno, da so 
predlogi ZIS V postopku usk- 
lajevanja doživljali bistvene 
spremembe, oziroma da so 
bilo številne pripombe in 
mnenja republik in pokrajin 
upoštevane v končnem bese- 
dilu akta. 

Ko je ZIS predlagali akte, 
je obveščal Zbor republik iin 
pokrajin, da je pri njihovem 
snovanju sodeloval z izvrš- 
nimi organi republik in po- 
krajin. Vendar pa, kot je 
poudarjeno, iz teh poročil 
ni bilo mogoče ugotoviti bi- 
stva razprav, ki so tekle v 
okviru medrepubliških komi- 
tejev, tako da so delovna 
telesa Zbora običajno zahte- 
vala dopolnitev teh poročil. 
Ocenjuje se, da bi ta prob- 
lem lahko rešili, če bi zago- 
tovili, da bo ZIS redno ob- 
veščal Zbor o celokupnem 
postopku sodelovanja, do ka 
terega pride v teku priprave 
takšnih aktov. Ugotovljeno 
je tudi, da se ob osnutkih 

skupščin, čeprav je bil pri 
programiranju dela storjen 
viden napredek, pa se opo- 
zarja, da so še vedno navzo- 
či problemi pri planiranju 
aktivnosti znotraj samih 
skupščin, pri sinhronizaciji 
dela med skupščinami in so- 
delovanju skupščin z drugi- 
mi organi in organizacijami, 
zlasti pa z izvršnimi sveti in 
z organi, ki so odgovorni za 
izvajanje začrtane politike. 

aktov še vedno ne dostavlja 
strnjenih prikazov njihove 
vsebine, s katerimi naj bi 
olajšali seznanjanje delegatov 
s temeljnimi rešitvami, kar 
bi s pomočjo skupnega gla- 
sila Skupščine SFRJ in re- 
publiških ter pokrajinskih 
skupščin pomenilo podlago za 
obveščanje delegatske osnove. 

V dosedanji praksi niso 
vselej upoštevali rokov, ki 
so določeni z usklajenimi 
programi in plani dela Zbo- 
ra republik in pokrajin ter 
ZIS. Ugotovljeno je, da bi 
številne pomanjkljivosti v tej 
fazi priprav in predlaganja 
aktov odpadle, če bi pristoj- 
na delovna telesa Zbora bolj 
redno poročala o poteku teh 
priprav, oziroma o težavah, 
s katerimi se srečujejo pri 
sodelovanju ZIS in izvršnih 
svetov in republik in pokra- 
jin. Prav tako ni bila do- 
volj izrabljena možnost, ki 
jo nudi poslovnik Zbora re- 
publik in pokrajin, namreč, 
da lahko predlagatelj preden 
predloži osnutek akta, pred- 
laga, da se v Zboru ali v nje- 
govih delovnih telesih opra. 
vi predhodno razpravo o 
predosnutku takšnega akta 
ali o tezah. Priprava takšne- 
ga postopka je težavna, kot 
se navaja, med drugim tudi 
zavoljo pomanjkanja iniciati- 
ve tako na strani predlagate- 
lja aktov, kot na strani dru- 
gih udeležencev v postopku 
sprejemanja aktov, pa tudi 
zato, ker ni časa za takšno 
delovno metodo (večino za- 
konov je bilo treba izdati v 
kratkem časovnem roku). 
Vendar je Zbor republik in 
pokrajin lani delal tako, da 
so osnutke aktov in drugih 
dokumentov obravnavali v de- 
lovnih telesih Zbora še pre- 
den so jih začeli obravnavati 
v skupščinah republik in po- 
krajin. Tako se delegacije 
seznanijo s stališči, ocenami 
in pogledi drugih delegacij, 
ter lahko slišijo dopolnilne 
obrazložitve in pojasnila pred- 
stavnika predlagatelja. 

REZULTATI IN PROBLEMI PRI URESNIČEVANJU 
USTAVNE FUNKCIJE ZBORA 

ANALIZA POSTOPKA PREDLAGANJA AKTOV 
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OBRAVNAVANJE IN ZAVZEMANJE STALIŠČ O 
OSNUTKIH AKTOV V SKUPŠČINAH REPUBLIK IN 
POKRAJIN 

V gradivu je poudarjeno, 
da so roki, v katerih morajo 
skupščine republik in pokra 
jin obravnavati tiste akte, ki 
se jih sprejme na podlagi so- 
glasja, precej kratki in ne 
nudijo dovolj možnosti za 
temeljitejši pretres. Vendar 
je pudarjeno, da veliko šte- 
vilo vprašanj, ki jiih je bilo 
v minulem obdobju treba ob 
ravnavati in urejati, ni do- 
voljevalo, da bi bili ti roki 
daljši, čeprav je bili v veči- 
ni primerov spoštovan do- 
govor, da se pri bolj zah 
tevnih vprašanjih da skup- 
ščinam republik in pokrajin 
dvomesečni rok, za druga 
vprašanja pa mesec do pol- 
drugi mesec. 

Ugotovljeno je, da je bila 
na razširjeni seji Predsed- 
stva Skupščine SFRJ 10. fe- 
bruarja letos, ki so ji pri- 
sostvovali predsedniki repu- 
bliških in pokrajinskih skup- 
ščin, temu vprašanju posve- 
čena izredna pozornost, ter 
da so se dogovorili glede 
akcij za učinkovitejšo koor 
dinacijo dela med skupšči 
nami. 

Poseben poudarek je dar; 
problemom, ki so se pojav 
Ijali v procesu zavzemanja 
stališč v skupščinah republik 
in pokrajin. Poudarjeno je, 
da je treba le te preseči, da 
bo delo bolj učinkovito. Do 
gajalo se\je namreč, da so 
v nekaterih republiških in 
pokrajinskih skupščinah od 
lagali obravnavanje posamez- 
nih aktov iz delovnega po- 
dročja Zbora republik in po- 
krajin. Do tega je prišlo, ker 
so zvedeli, da predlagatelj 

namerava umakniti akt iz po- 
stopka, predložiti spremembe 
ali dopolnitve ali pa da bo 
akt obravnavan na sejah 
ustreznih zveznih svetov. Po- 
leg tega se je dogajalo, da 
so obravnavanje aktov iz de- 
lovnega področja Zbora od 
ložili, dokler ni bilo ustreže- 
no njihovi zahtevi po dodat 
ni dokumentaciji ali obrazlo- 
žitvi. Zgodilo se je tudi, da 
je predlagatelj akta v teku 
postopka zavzemanja stališč 
v skupščinah republik in po- 
krajin na lastno pobudo do- 
stavljal dopolnilne predloge, 
kar je prav taiko povzročalo 
določene probleme. 

Dosedanje izkušnje kažejo, 
da je potrebna tudi izmenja- 
va mnenj o načinu oblikova- 
nja pripomb in predlogov, ki 
jih republiške in pokrajinske 
skupščine dajo na osnutke 
aktov iz pristojnosti Zbora 
republik in pokrajin. Doga- 
jalo se je namreč, da so bi- 
le pripombe in predlogi ne- 
katerih skupščin k posamez- 
nim aktom tako oblikovane, 
da so ustvarjale težave pri 
usklajevanju. Poleg tega so 
bili primeri, ko so posamez- 
ne delegacije s podajanjem 
:,ogih formulacij oteževale za- 
Jetek postopka usklajevanja 
Iz vsega tega je razvidno, da 
bi morala biti stališča repu 
bliških in pokrajinskih skup 
Sčin glede osnutkov posa 
meznih aktov čimbolj fleksi 
bilna, da bi se delegacijam in 
delegatom omogočilo, da — 
potem ko slišijo argumente 
drugih — v demokratski iz- 
menjavi mnenj najdejo naj- 
bolj ustrezne rešitve. 

USKLAJEVANJE STALIŠČ V ODBORIH ZBORA 

Dosedanje izkušnje iz dela 
delovnih teles Zbora republik 
in pokrajin pri usklajevanju 
stališč o osnutkih zakonov in 
drugih aktov kažejo, da se 
je Skupščina SFRJ uveljavi- 
la kot najbolj primerno me- 
sto za usklajevanje stališč o 
življenjskih interesih republik 
iti pokrajin. Praksa usklaje 
vanja v Zboru republik ii 
pokrajin je, kot je poudar 
jeno, potrdila upravičenost 
prenašanja usklajevalnegt 
postopka z izvršnih organom 
na skupščino. Poudarjeno pa 
je, da se usklajevanja stališi1 

republik in pokrajin ne 
opravlja le v Skupščini SFRJ 
(pravzaprav gre tod le za za- 

republik in pokrajin, da pa 
so bili delegati v manjši 
meri seznanjeni s stališči, do 
katetrih se je prišlo v raz- 
pravah na ravni politično iz 
vršilnih organov ter medrepu- 
bliških komitejev, tako da 
so bili postavljeni v precej 
pasiven položaj. Zato so po 
gosto zahtevali, da morajo 
biti delegati na tekočem gle 
de oblikovanja mnenj o do 
ločenih vprašanjih — od pr. 
vih opredelitev do osnutka 
dokumenta, če bi jim zago- 
tovili takšen vpogled v vse 
tokove procesa usklajevanja 
stališč bi, kot se ocenjuje, 
pripomogli k ustreznejšemu 
ugotavljanju avtentičnih sta 
li'šč skupščin republik in po- 
krajin, medsebojni izmenjavi 
pogledov o posameznih vpra- 
šanjih in prilagajanju posa- 
meznih interesov skupnim. 

Ocenjeno je, da bi bi) 
usklajevalni postopek lahko 
hitrejši, če bi v Zboru uskla 
ievali predvsem politiko, na- 
mesto da podrobno določajo 
posamezne no>rme in formu- 
lacije. S slednjo nalogo bi 
se moral — kot se ugotavlja 
— ukvarjati predlagatelj do- 
kumenta in upoštevati uskla 
jena stališča o posameznih 
področjih. 

V gradivu so našteta tud. 
vprašanja v zvezi s priprav 
Ijanjem besedil predlogov ak 
tov in njihovega sprejemanja 
Ugotovljeno je, da dosedanji 
delovni pogoji niso vedno 
omogočali, da bi planiral: 
ias, ki je potreben za pripra- 
vo besedila predlogov po- 
tem, ko so v pristojnem de- 

lovnem telesu uskladili stali- 
šča. Navzlic sprejetemu sta- 
lišču, da je predlagatelju tre- 
ba dati dovolj časa za pripra- 
vo besedila predloga ter da 
zavzame končno stališče o 
njem, je bil ta rok skoraj 
rodno skrajšan na minimum. 
Zavoljo tega je pristojno de- 
lovno telo Zbora moralo ime- 
ti sejo v zelo kratkem roku 
— včasih tudi na saim dan 
zasedanja Zbora —, da je 
ocenilo, ali je besedilo pred- 
loga pripravljeno v skladu z 
usklajenimi stališči. 

Kar zadeva institut dele- 
gatskega vprašanja, je ugo. 
tovljeno, da ni bil izkori- 
ščen v zadostni meri in da 
ni postal sestavni del delova- 
nja Zbora. Vse doslej se 
(razen ene izjeme, niti v 
enem od 41 delegatskih vpra- 
šanj, kolikor jih je bilo po- 
stavljeno, ni zahtevalo, da se 
o snovi, na katero se je 
vprašanje nanašalo, razprav- 
lja na seji Zbora). To se je 
dogajalo navzlic dejstvu, da 
so delegati v številnih prime- 
rah izjavljali, da niso zado- 
voljni z odgovorom, ki so ga 
dobili na zastavljeno vpraša- 
nje. Hkrati je poudarjeno, da 
je za razloček od delegatske- 
ga vprašanja, ki je povezano 
izključno s sejami Zbora, in- 
stitut zahteve za pojasnilo v 
svezi z dolom zelo pogosto 
uporabljen v delovnih telesih 
3bora. Ugotovljeno je tudi, 
da v dosedanjem delu Zbora 
ni bilo primerov, ko bi izko- 
ristili institut interpelacije 
oziroma izrazili nezaupnico 
izvršnim organom. 

SPREMLJANJE IZVAJANJA SPREJETE POLITIKE 

ključni del usklaj»evanjaj, 
marveč poteka v vseh se- 
gmentih in na vseh ravneh 
družbe. 

Za potek tega procesa je 
oistvenega pomena, kot je 
»udarjeno, prisotnost avten- 
ičnih stališč republik in po- 
trajan, ustrezna razlaga sta 
išč v postopku usklajevanja 
ljihova fleksibilnost oziroma 
možnost, da se delegacije 
jolj svobodno opredeljujejo 
o obravnavanih vprašanjih 
V zvezi s tem je ugotovlje- 
no, da so bila v Zboru re- 
publik in pokrajin pri uskla- 
jevanju o posameznih doku- 
mentih prisotna predvsem 
stališča in mnenja skupščin 

V minulem obdobju se ni 
docela uresničila vloga, ki jo 
ima Zbor glede spremljanja 
izvajanja sprejetih aktov, 
zlasti pa pri izvajanju poli- 
tičnega nadzora nad dolom 
ZIS in zveznih upravnih orga 
nov. Kot razlog za to, se na- 
vaja v prvi vrsti preveč na 
Pete programe dela Zbora 
ki je bil predvsem zakone 
dajno dejaven. Navzlic temu 
pa je Zbor v določenih ča 
sovnih intervalih obravnava; 
tekoča gospodarska gibanjs 
in uresničevanje letne politi 
ke družbenoekonomskega raz 
voja, nadalje vprašanja eko 
nomskih odnosov s tujino, 
kreditno-anonetarne politike 
in politike cen, izvajanje sta 
bilizacijskih ukrepov, proble- 
me prometa, turizma, razvo 
ja manj razvitih republik in 
SAP Kosova, ukrepe in akci- 

je za postopno vračanje 
zdomcev in za njihovo delov- 
no angažiranje v domovini 
itn. 

Ugotovljeno je, da bo s 
r,em, ko se približuje konec 
dela na prednostnih nalogah 
s področja zakonodajne de- 
javnosti, v naslednjem ob- 
iobju ustvarjene realne mož- 
losti za bolj vsestransko ob- 
ravnavanje spremljanja in iz- 
vajiamja začrtane politike. 
?redvideno je, naj bi v le- 
ošnjem prvem polletju ob- 
avnavali ta vprašanja, zlasti 
ista, ki se nanašajo na ure- 
sničevanje politike družbeno- 
konomskega razvoja, na po- 
itiko stabilizacija ter na 
funkcioniranje in organizaci- 
jo tržišča. Zbor bo obravna- 
val tudi poročilo o delu ZIS 
in posameznih zveznih orga- 
nov ter organizacij, ki v nji- 
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VLOGA ZVEZNIH SVETOV IN SODELOVANJE 
Z DRUŽBENOPOLITIČNIMI ORGANIZACIJAMI 

hovo pristojnost spadajo 
vprašanja iz delovnega po- 
dročju tega skupščinskega te- 
lesa. 

Glede sodelovanja z Zvez- 
nim zborom skupščin SFRJ 
je v gradivu podčrtano, da 
je do tega največkrat prišlo 
pri ekspozejih in uvodrun 
podajanjih na skupnih sejah, 
pri obravnavanju predlogov 
aktov in dokumentov iz de- 
lovnega področja drugega 
zbora za to, da bi podali 
mnenje; to sodelovanje je 
prihajalo do izraza pri 
usklajevanju programov in 
planov dela, določanja termi- 
nov za sklic sej zbora in 
skupnih sej delovnih teles 
itn. Nekatera vprašanja prak- 

Kot je poudarjeno v gradi- 
vu, so si Zvezni izvršni svet 
in zvezni upravni organi ze- 
lo prizadevali, da bi se izva- 
janje njihovih ustavnih ob- 
veznosti prilagodilo potrebam 
dela Zbora republik in po- 
krajin, zlasti dela na uskla- 
jevanju stališč, o katerih se 
odloča na osnovi soglasja. 
Poudarjeno pa je, da mora 
imeti ZIS še bolj aktiven od- 
nos. Da bi bilo usklajevanje 
učinkovito, je posebno po- 
membno, da ZIS kot obve- 
zen udeleženec v tem postop- 
ku pravočasno prouči vse 
pripombe in predloge, ki jih 
dobi, ter o njih zavzame svo- 
ja stališča in jih pismeno do- 
stavi Zboru republik in po- 
krajin. Ugotovljeno je, da se 
je v dosedanji praksi doga- 
jalo, da posamezni predstav- 
niki ZIS niso bili dovolj 
aktivni pri iskanju skupnih 
rešitev na sejali delovnih te- 
les; zato so delovna telesa 
zavzemala konkretna stališča 
s pogojem, da se ZIS o njih 
naknadno izjavi. Kot je pri 
stavljeno, se je s tem zmanj- 
ševala učinkovitost usklaje- 

tičnega sodelovanja med zbo- 
roma so bila obravnavana tu- 
di na seji Predsedstva Skup- 
ščine SFRJ; ob tej priložno- 
sti je bilo dogovorjeno, da 
lahko zbor in njuna delovna 
telesa med postopkom za 
sprejemanje aktov v drugem 
zboru dajejo mnenja o vpra- 
šanjih, za katera so zaintere- 
sirana, dostaviti pa bi jih 
morala v fazi predosnutka ali 
osnutka zakona. Poudarjeno 
je tudi, da še niso odprav- 
ljene vse dileme v zvezi z 
razmejitvijo delovnih podro- 
čij zbora (enakopravno se 
odloča o finančnih sredstvih 
ter programih modernizacije 
posameznih služb v federaci- 
ji ipd.) 

valnega postopka. Opozorjeno 
je tudi na resne posledice, 
ki so nastajale zavoljo zamud 
pri pripravi osnutkov posa- 
meznih aktov, katerih predla- 
gatelj je biil ZIS. Do teh za- 
mud je prihajalo zavoljo te- 
ga, ker je ZIS skušal vse 
predloge čimbolj uskladiti z 
izvršnimi sveti republik in 
pokrajin ter na ta način olaj- 
šati delo v Zboru republik 
in pokrajin. Ocenjuje pa se, 
da ZIS ni dolžan vselej do- 
seči soglasje o vseh vpraša 
njih v postopku priprave 
aktov In da bi moral redno 
obveščati skupščino, kako— 
poteka delo na posameznih 
vprašanjih, zlasti v primerih,, 
ko so bili prekoračeni roki 
njihove priprave. Na koncu 
tega dela se opozarja, da v 
dosedanjem delu Zbora repu 
blik dn pokrajin ni bilo pri 
merov, da se glede posamez- 
nih pismenih vprašanj ne bi 
ustalilo stališče republiških 
in pokrajinskih skupščin, kar 
bi ZIS pripeljalo v položaj, 
ko bi moral predlagati Pred- 
sedstvu SFRJ da sprejme za- 
časne ukrepe. 

Zvezni svet za gospodarski 
razvoj in ekonomsko politiko 
ter Zvezni svet za vprašanja 
družbene ureditve sta dala 
zelo pomemben prispevek 
iskanju ustreznih rešitev na 
tista vprašanja iz delovnega 
področja Zbora republik in 
pokrajin, ki se nanašajo na 
razvojno politiko, bančni in 
kreditno-monetarni sistem, 
devizni sistem dn ekonomske 
odnose s tujino, na gospo- 
darsko manj razvite republi- 
ke in SAP Kosovo. Pričako- 
vati je, da bodo sveti med 
drugim kmalu razpravljali 
tudi o vprašanjih sistema in 
družbene kontrole cen, kom- 
penzacij, ter o nekaterih 
vprašanjih sistema in druž- 
bene kontrole cen, kompen- 
zacij, ter o nekaterih vpra- 
šanjih v zvezi z ustanavlja- 
njem samoupravnih skupno- 
sti na ravni federacije. 

Navzlic zelo pozitivnim iz- 
kušnjam iz dosedanjega dela 
zveznih svetov pa je navede- 
no, da niso vselej pravoča- 
sno obravnavali vrste odpr- 
tih vprašanj in da je v takš- 
nih primerih predlagatelj 
zahteval, da se prekine z na- 
daljnjim delom na usklaje- 
vanju posameznih aktov vse 
dokler ne bodo pripravljeni 
dodatni predlogi v skladu s 
stališči pristojnih svetov. Za- 
voljo tega so se podaljševa- 
li roki za izvajanje postopka 
v Zboru republik in pokra 
jim. 

Kot problem je navedena 
premajhna obveščenost dele- 
gatov v zboru republik in 
pokrajin o delu in stališčih 
svetov in da se je dogajalo, 
da. so bila stališča svetov o 
posameznih vprašanjih pre- 
malo določna ter da se jih 
je v usklajpvalnem postopku 
različno razlagalo. 

Glede stališč družbenopoli- 
tičnih organizacij, o katerih 
se odloča na osnovi soglasja 

republiških in pokrajinskih 
skupščin, je v gradivu pou- 
darjeno, da bi si bilo treba 
prizadevati, da bodo ta stali- 
šča pravočasno opredeljena, 
tako da bi lahko prišla do 
izraza predvsem prek dele- 
gatskega sistema, zlasti pa 
prek družbenopolitičnih zbo- 
rov v republiških in pokrajin- 
skih skupščinah. 

Sodi se, da bi bila udelež- 
ba predstavnikov družbeno- 
političnih organizacij v fede- 
raciji še zlasti koristna v fa- 
zi priprav zakonskih predlo- 
gov ter da bi se bilo treba 
izogniti praksi, ko se te or- 
ganizacije pojavljajo s stali- 
šči o posameznih vprašanjih 
iz delovnega področja Zbora 
šele potem, ko je delo na 
usklajevanju že končano. 

Na koncu gradiva so po- 
drobno navedeni problemi v 
zvezi z obveščanjem javnosti 
o delu Zbora in njegovih de- 
lovnih teles. Poudarjeno je, 
da obveščanje poteka pred- 
vsem prek skupnega glasila 
Skupščine SFRJ in skupščine 
republik in pokrajin. Namen 
tega glasila je obveščati de- 
legacije samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti o delu 
Skupščine SFRJ, torej tudi o 
delu Zbora republik in po- 
krajin. Obveščanje javnosti 
poteka tudi prek Informativ- 
nega biltena Skupščine SFRJ 
(obveščanja ožjega kroga 
predstavnikov organov in or- 
ganizacij ter delegatov). Kar 
zadeva tisk, radio in televi- 
zijo, je ugotovljeno, da je 
prišlo do napredka pri obve- 
ščanju o delu Zbora in nje- 
govih delovnih teles. Poudar- 
jeno pa je, da o nekaterih 
vprašanjih ni popolnih infor- 
macij, da so naglašena manj 
pomembna vprašanja, vtem 
ko so težja vprašanja naj- 
večkrat — zaradi njihove za. 
pletenosti in občutljivosti — 
zanemarjena. 

VLOGA ZIS V DELU ZBORA REPUBLIK IN 
POKRAJIN 
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NOVI PREDPISI 

Vlagajanja sredstev tujih oseb morajo biti v skladu 

z našo družbenoekonomsko ureditvijo 

• Pogodbe o vlaganju sredstev tujih oseb v domače organizacije združenega dela 
morajo biti v skladu z družbenim načrtom Jugoslavije, načrti republik in pokrajin, kot 
tudi z družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi 

• Zvezni izvršni svet bo določil najmanjši znesek, ki ga tuja oseba lahko vloži v do- 
mačo organizacijo združenega dela 

• Organizacija združenega dela, ki z izvozom proizvodov ustvarja devize lahko tujemu 
kooperantu izplača v dinarjih njegov delež v dohodku 

• Na nov način se ureja tudi vprašanje vračila vrednosti sredstev, ki jih je tuja oseba 
vložila v domačo organizacijo 

• Nepremičnina tuje osebe ne more biti odvzeta, ne da bi bilo prej zagotovljeno 
ustrezno nadomestilo 

Zvezni izvršni svet je dosta- 
vil skupščini SFRJ prečiščeno 
besedilo Osnutka zakona o 
vlaganjih sredstev tujih oseb 
v domačo organizacijo zdru 
ženega dela — AS 428). Na 
podlagi tega besedila se bo v 
Zboru republik in pokrajin 
nadaljevalo usklajanje stališč 
republik in pokrajin. Prvotno 
besedilo Osnutka smo prika- 
zali lani v 25. številki »Poro- 

Pogodtoa o vlaganju mora 
biti v skladu ne le z dogovo- 
rom o temeljih družbenega 
plana Jugoslavije, kot je bilo 
predvideno v predlogu za iz- 
dajo zakona, temveč tudi do- 
govori o temeljih družbenik 
planov republik in pokrajir 
ter z sklenjenimi družbenim: 
dogovori in samoupravnim 
sporazumi. 

Takšne vrste pogodbe n: 
mogoče skleniti na področji; 
zavarovanja, trgovine, komu 
nalnih in podobnih storitvenih 
dejavnosti ter družbenih 
služb, razen na. področju 
znanstvenoraziskovalnega de- 
la. Izjemno lahko Zvezni iz- 

čevalca«. 
Osnutek zakona so predhod- 

no obravnavale skupščine re- 
publik in pokrajin. Dale so 
svoje pripombe in predloge, 
kar je storila tudi Zakonodaj- 
nopravna komisija Zbora re- 
publik in pokrajin Skupščine 
SFRJ. V tem prispevku zate- 
gadelj dajemo ie strnjen pri- 
kaz bistvenih sprememb in 
novih rešitev o Osnutku. 

vršni svet — kar je tudi ena 
od novosti — na podlagi so- 
glasja pristojnih republiških 
in pokrajinskih organov izda 
predpise o izvajanju zakona, 
ki jih sicer sprejema Zbor 
republik in pokrajin. To po- 
meni, da je v določenih pri- 
merih dopuščeno, da ZIS izda 
predpis, ki omogoča domačim 
organizacijam združenega do- 
la, da sklepajo pogodbe s po- 
dročja zavarovanja, trgovine 
itd., če Zvezni izvršni svet 
sodi, da bo to pripomoglo k 
hitrejšemu razvoju zadevne 
gospodarske panoge ali dejav- 
nosti. 

Poleg sprememb, ki so re- 

dakcijskega značaja, se ena 
od važnih dopolnitev nanaša 
na višino sredstev, ki jih lah- 
ko vloži tuja oseba. Določa se, 
da najnižji znesek vlaganja 
predpiše Zvezni izvršni svet. 
Namen te določbe je onemo 
gočiti zelo majhna vlaganja, 
ki bi utegnila imeti za posle 
dico,da tuja oseba na račun 
naložbe neznatnih sredstev 
soodloča o proizvodnji in pri- 
dobiti ugodnejši položaj na ju 
goslovanskern tržišču. 

Če z vloženimi sredstvi raj 
polaga več temeljnih organi 
zacij združenega dela, spora 
zumno določijo predstavnike 
v skupnem poslovnem organu. 
S pogodbo o vlaganju pa ni 
mogoče predvideti možnosti, 
da skupni poslovni organ od- 
loča o natančno določenih 
vprašanjih, ki spadajo v odlo- 
čanje delavcev ali organa 
upravljanja domače organiza 
cije združenega dela. v dose- 
danjem usklajevalnern postop- 

Z Osnutkom "zakona se na 
r.ov način ureja tudi vpraša- 
nje povračila vrednosti sred- 
stev, ki jih tuja oseba vlaga 
v domačo organizacijo zdru 
ženega dela. To povračilo si 
doslej ni moglo izvesti na 
podlagi ocene premoženja, k; 
je bilo doseženo s skupnim 
poslovanjem, s predlagano 
spremembo pa je omogočeno, 

ku je bilo slišati pripombe, 
da ta določba precej zožuje 
pravice skupnega poslovnega 
organa, ki da v tem izgubi 
pooblastilo, da bi vplival na 
izvajanje pogodbe. 

Vključena je tudi nova rto- 
■očba, s katero se dopušča, 
da organizacija združenega 
dela, ki je z izvozom proizvo- 
dov t. j. s skupnim poslova- 
njem ustvarila devize, ki ima- 
jo pomen za vzdrževanje li- 
kvidnosti v mednarodnem 
plačevanju, lahko tujemu so- 
pogodbeniku namesto s temi 
devizami z dinarji poravna 
obveznosti iz naslova njegove 
udeležbe v dohodku, s tem 
so mišljeni predvsem prime- 
ri, ko je bilo tako predvideno 
s pogodbo ali če tuji sopo- 
godbenik da poznejšo privo- 
litev. Na ta način bi zagoto- 
vili uresničevanje politike iz- 
voza proizvodov iz skupnega 
poslovanja. 

da domača organizacija zdru- 
ženega dela lahiko povrne vre- 
dnost vloženih sredstev tuji 
osebi tudi na podlagi ocenje- 
ne vrednosti stvari, ki so 
predmet prometa med doma- 
jo organizacijo združenega 
dela in tujo osebo. Poudarje- 
no je, da je takšna rešitev 
realna, kajti stvari, ki po pre- 
nehanju ali razvezi pogodbe 

jjJIIIIISIflllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllillllliU 
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POVRAČILO SREDSTEV IN MOŽNOST 
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ostanejo domači organizaciji 
združenega dela, nimajo ena- 
ke vrednosti kot so jo imele 
takrat, ko so bile pridobljene 
(mišljena je tudi vložena teb 
nologija). Poleg tega utegne- 
jo biti sopogodbeniki oškodo- 
vani zavoljo spremenjene 
vrednosti posameznih valut v 
času ko velja pogodba. 

V Osnutku je izrecno pou- 
darjeno, da družbene lastnine 
ni mogoče ekspropriirati, če 
se tujega sopogodbenika ne 
upošteva v postopku za od- 
vzem nepremičnin. To pome- 
ni, da je v primeru, ko se za- 
radi splošnega interesa od- 
vzame nepremičnino, ki je 
bila delno aili v celoti nabav- 
ljena s sredstvi sopogodlbeni- 
ka, treba dati nadomestilo 
domači organizaciji združene- 

ga dela v višini obveznosti, ki 
jo je iz zadevnega naslova po- 
godlbe o vlaganju ta organi- 
zacija prevzela do tujega so- 
pogodbenika. Oseba, ali orga- 
nizacija, ki se ji da odvzeto 
nepremičnino, izplača to na- 
domestilo v 60 dneh od dne 
va, ko je bila izdana pravno- 
močna odločba o odvzemu 
nepremičnine. 

Določeno je tudi, da poznej- 
še spremembe samoupravne- 
ga sporazuma o združevanju 
ne morejo spremeniti odgo- 
vornosti, ki je določena s po- 
godbo o vlaganju. Spremem- 
ba se šteje za veljavno šele 
potem, če se z njo strinjata 
domaća organizacija združe- 
nega dela in tuja oseba, s ka- 
tero je bila sklenjena ta po- 
godba. 

REGISTRACIJA IN ODOBRITEV POGODBE 
O VLAGANJU 

pomembne spremembe so 
predvidene tudi glede določb, 

ki se nanašajo na registraci- 
jo in odobritve pogodb o vla- 

ganju. K zahtevku za odobri- 
tev pogodbe je namreč doma- 
ča organizacija združenega 
dela dolžna priložiti ne le 
ekonomsko-tehnični elaborat, 
mnenje pristojnega zveznega 
organa in organa republike 
ali pokrajine o upravičenosti 
pogodbe, ki naj bi se jo skle- 
nilo, temveč tudi mnenje še 
nekaterih institucij (predvsem 
mnenje Zveznega zavoda za 
družbeno planiranje, ki da 
svojo oceno glede usklajeno- 
sti pogodbe o vlaganju s po- 
litiko gospodarskega razvoja, 
z družbenim planom Jugosla- 
vije in z družbenimi dogovo- 
ri). Mnenje o opremi, surovi- 
nah, reprodukcijskem mate- 
rialu in o boniteti tujega so- 
pogodbenika poda Gospodar- 
ska zbornica Jugoslavije. 

Poleg tega so predložene 
spremembe v postopku in 
glede rokov v zvezi z vlaga- 
njem zahtevkov za pridobitev 
mnenja, kakor tudi zahtevkov 
za odobritev pogodbe o vla- 

ganju. 
Poleg tega je predvideno, 

da organizacija združenega 
dela dostavi letno poročilo o 
izvajanju pogodbe o vlaganju 
ne le Zveznemu komiteju za 
energetiko in industrijo (kot 
je bilo predvideno v predlo- 
gu za izdajo), temveč tudi 
pristojnemu organu republike 
oziroma pokrajine. Sodi se 
namreč, da morajo imeti tu- 
di republike in pokrajine vpo- 
gled v izvajanje pogodb o 
vlaganju na svojem območju. 

Na koncu Osnutek zakona 
določa, da se za gospodarski 
prestopek lahko kaznuje sa- 
mo domačo organizacijo 
združenega defla. Tuja oseba 
bo kaznovana z denarno ka- 
znijo le v primeru, če ne 
predloži prijave prenosa pra- 
vic in obveznosti iz pogodbe 
o vlaganju v 30 dneh od dne- 
va, ko je bila sklenjena po- 
godba o prenosu, v taikšnem 
primeru ni razločka med tujo 
pravno in fizično osebo. 

Učinkovitejše varstvo pred nalezljivimi boleznimi 

• S spremembami veljavnega zakona se povečuje seznam nalezljivih bolezni, katerih 
zatiranje in preprečevanje je obvezno 

# Predlog je, da bi odpravili obvezno ceplj enje proti črnim kozam za osebe določene 
starosti, ker je ta bolezen tudi v svetovnem merilu že skoraj izkoreninjena 

Varstvo žimljenja in zdravja 
ljudi v naši državi ureja Za- 
kon o varstvu prebivalstva 
pred nalezljivimi boleznimi, 
ki ogrožajo vso državo. Med 
triletno uporabo tega zakon- 
skega predpisa pa se je poka- 
zalo, da ima mnogo praznin, 
ki neugodno vplivajo na izva- 
janje posameznih ulkrepov na 
tem področju. 

Spremljanje epidemiološke- 
ga položaja v naši držam in v 
svetu je pokazalo, da so v 
porastu nekatere nalezljive 
bolezni, ki grozijo v širšem 
merilu. Poudarjeno je, da je 
precej velika možnost, da bi 
v našo državo vnesli nekatere 
naleeljive bolezni, ki so se 
pojavile v novejšem času in 
ki njihovi povzročitelji ter 

Lista nalezljivih bolezni, ka. 
terih zatiranje in preprečeva- 
nje je obvezno po predlaganih 
spremembah in dopolnitvah 
veljavnega zakona, se razširja 
z virusnimi hemoragičnimi 
mrzdicami, Q mrzlico in gri- 
po. Po drugi plati je predvi- 
deno, da bi nekatere bolezni, 

načini prenašanja še niso do- 
volj proučeni (virusne hemo- 
ragične mrzlice, nekatere vrs 
te gripe itn.). 

Glede na to, ter da bi zago 
tovili zdravstveno varnost 
države, je Zvezni izvršni svet 
začel postopeik za spremembo 
in dopolnitev sedanjega za- 
konskega predpisa, ki ureja to 
področje. Sikupščini SFRJ je 
bil že dostavljen Predlog za 
izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o var- 
stvu prebivalstva pred nalez. 
ljivimi boleznimi, ki ogrožajo 
vso državo, z Osnutkom zako 
na (AS 499). Ta predpis bodo 
na eni prihodnjih sej obravna 
vali delegati v Zveznem zb<~ 
ru. 

ki so na sedanji listi, posebej 
evidentirali in prijavljali. 
Predlaga se, naj bi izpustili 
iz spiska nalezljivih bolezni 
paratifus C, ker se to obolenje 
pojavlja precej redko, tako 
da ni nevarnosti, da bi v se- 
danjih razmerah preraslo v 
epidemijo, ki bi lahko ogro- 

zila vso državo. 
V osnutku zaikona je pred- 

vidno, da se razširi obvez- 
nost epidemiološkega razisko- 
vanja pri pojavih ali nevarno- 
sti pojave virusnih hemora- 
uičnih mrzlic, stekline, mala- 
rije in nalezljive otrditve vra- 
tu, kar bo pripomoglo k pra 
vočasnemu preprečevanju šir- 
jenja teih bolezni. 

V Osnutku zakona se pred- 
laga, da bi odpravili obvezno 
cepljenje oseb določene sta- 
rosti zoper koze, ker je epide- 
miološki položaj glede te bo- 
lezni precej ugoden. Ta bole. 
zen bo namreč tudi v svetov- 
nem merilu kmalu izikoreni- 
niiena. 

Tveganje v zvezi z širjenjem 
nalezljivih bolezni bo zmanj. 
šano na ta način, da se bo — 
kot je predvideno v Osnutku 
zakona transport obolelih 
opravljal z ustreznimi sani- 
tetnimi prevoznimi sredstvi. 
Bolj natančno bo določen tu- 
di krog oseb, ki bodo pod 
zdravstvenim nad zorom iz 
epidemioloških razlogov. 

S spremembami in dopolni- 
tvami veljavnega zakona se 
jasneje razmejuje obvezno 
cepljenje s serumom zoper 
tetanus od cepljenja s seru- 
mom zoper steklino. Pri tem 
so upoštevana nova spozna- 
nja o trajanju imunosti pri 
osebah, ki so bile cepljene zo- 

POVEČAN SEZNAM NALEZLJIVIH BOLEZNI 
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per tetanus. 
S predlagano zakonsko do 

polnitvijo so natančno dolo- 
čene pravice in obveznosti 
Zveznega komiteja za zdrav- 
stvo in socialno varstvo, da 
organizira varstvo pred vna- 
šanjem In da zatira nalezljive 

bolezni karantenskega znača- 
ja, katerih povzročitelji so ne- 
znani, načini prenašanja pa 
premalo znani. 

V Osnutku zaikona je pred- 
videno, da se pooblasti Zvez- 
nega sekretarja za ljudsko 
obrambo za izdajo podrobnej- 

ših predpisov, ki imajo po- 
men za spremljanje nalezlji- 
vih bolezni in za preventivno 
varstvo vojaških oseb ter ci- 
vilnih oseb v službi v jugo- 
slovanski ljudski armadi, s 
čimer se zapolnjuje praznino 
v sedanjem zakonu. 

Spremembe se nanašajo tu- 
di na povečanje kazni za 
kršitev posameznih določb, 
odvisno od posledic na zdrav- 
ju in stopnji družbene nevar- 
nosti prekrška. 

Spremembe v sistemu zdravstvenega varstva 

tujih oseb 

# Federacija ne bo plačevala stroškov zdravstvenega varstva tujih oseb 

# Vse finančne obveznosti, ki izvirajo iz mednarodnih pogodb se urejajo v okviru sa- 
moupravnih interesnih skupnosti zdravstve nega zavarovanja v republikah in pokrajinah 

»Nadomestila za zdravstve- 
ne storitve tujim osebam, ki 
jim je zdravstveno varstvo 
zagotovljeno na podlagi rati- 
ifciranih mednarodnih po- 
godb, se poravna iz virov in 
na način, ki so določeni z 
republiškimi oziroma pokra- 
jinskimi predpisi.« 

To je poglavitna dopolnitev, 
ki jo prinaša Osnutek zako- 
na o spremembah in dopol- 
nitvah Zakona o zdravstve- 
nem varstvu tujev v Jugosla- 
viji (AS 498). Ta akt je Zve- 
zni izvršni svet hkrati s Pred- 
logom zakona poslal Skupšči- 
ni SFRJ v obravnavo. Spre- 
jetje tega zakonskega predpi- 

sa je v pristojnosti Zveznega 
zbora. 

Po veljavnem zakonskem 
predpisu federaoije nosi stro- 
ške za zdravstveno varstvo 
tujih oseb, če se to varstvo 
izvaja na podlagi mednarod- 
nih sporazumov, oziroma če 
s temi sporazumi ni drugače 
določeno. 

Glede nuđenja zdravstvene- 
ga varstva državljanom dr- 
žav, s katerimi so sklenjene 
konvencije o socialnem zava- 
rovanju, se pojavljajo težave, 
ko naše organizacije združe- 
nega dela poskušajo izterjati 
terjatve iz tega naslova. 

Stroške za zdravstvene sto- 

ritve tujcem poravna, na pod- 
lagi konvencij o socialnem 
zavarovanju, iz svojih sred- 
stev teritorialno pristojna sa- 
moupravna interesna skup- 
nost. Ta svojevrsten pro- 
blem najbolj prizadene tiste 
samoupravne interesne skup- 
nosti, na območju katerih za- 
časno prebiva večje število 
tujcev. 

Plačilo stroškov zdravstve- 
nega varstva tujih oseb 
ustvarja probleme tudi zavo- 
ljo tega, ker samoupravne in- 
teresne skupnosti planirajo 
sredstva samo za kritje stro- 
škov zdravstvenega varstva 
svojih zavarovancev. 

Urejanje odnosov in zago- 
tavljanje sredstev za zdrav- 
stvene storitve tujih oseb 
pomeni — v skladu z novimi 
ustavnimi rešitvami — iz- 
ključno pristojnost republik 
in pokrajin. To se nanaša ta- 
ko na izvajanje obveznosti 
po mednarodnih sporazumih 

in konvencijah, kakor tuda na 
varstvo, ki se ga daje tujcem 
po Zakonu o zdravstvenem 
varstvu tujcev v Jugoslaviji. 

Po Ustavi SFRJ je federa- 
cija pooblaščena, da s so- 
glasjem republik in pokrajin 
sklepa mednarodne pogodbe 
s področja zdravstvenega 
varstva, vtem ko se vse fi- 
nančne obveznosti, ki izvirajo 
iz teh pogodb, ureja v okviru 
samoupravnih interesnih sku- 
pnostih zdravstvenega zavaro- 
vanja v republikah in pokra- 
jinah. 

Glede na omenjena stališča, 
predlagatelj sodi, da federa- 
ciji ne bi bito treba nositi 
materialnih obveznosti, ki na- 
stanejo pri izvajanju medna- 
rodnih sporazumov. Prav za- 
voljo tega se je pokazala 
potreba, da se sedanji pred- 
pis o zdravstvenem varstvu 
tujih oseb v naši državi spre- 
meni in dopolni oziroma 
uskladi z Ustavo SFRJ. 
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Pomoč Jugoslavije državam v razvoju 

• Zvesta svoji politiki stalne pomoči državam v razvoju, bo Jugoslavija letos vplačala 
v fond Mednarodnega združenja z razvoj 14 7 milijonov dinarjev 

# Odpirajo se še širše možnosti za gospo darsko povezovanje naše države z državami 
v razvoju 

Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ v obravnavo 
in sprejetje Osnutek zakona o 
določitvi celotnega zneska ob 
veznosti federacije za financi. 
ranje pete dopolnitve sredst&v 
Mednarodnega združenja za 
razvoj (IDA) — AS 500. Os- 
nutek bodo na eni prihodnjih 
sej obravnavali delegati v 

Zboru republik in pokrajin. 
S tem zakonom se odpirajo 

možnosti za sodelovanje z 
omenjenim Združenjem, za 
clelež pri sredstvih, s kateri- 
mi to Združenje razpolaga, 
ter za povezovanje s tržišči 
držav v razvoju. 

Z osnutkom je določena ob- 
veznost federacije, da financi. 

ra delež naše države pri peti 
dopolnitvi sredsteiv Mednarod- 
nega združenja za razvoj 
(IDA) v znesku 147 milijonov 
dinarjev. Ta sredstva bodo 
zagotovljena v proračunu fe- 
deracije za leto 1978, 1979 in 
1980. 

Mednarodno združenje za 
raavoj lahko uporabi ta sred- 

stva v devizah, ki imajo po- 
men za vzdrževanje likvidno- 
sti v mednarodnem plačeva- 
nju, ter v dinarjih, ko gre za 
opremo in storitve jugoslo- 
vanskih podjetij. 

Na ta način Jugoslavija po 
načelih solidarnosti ter v 
skladu s spojim možnostmi 
alktivno doprinaša k razvoju 
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1 OSNUTEK ZAKONA O DOLOČITVI CELOTNEGA f 
I ZNESKA OBVEZNOSTI FEDERACIJE 
I ZA FINANCIRANJE PETE DOPOLNITVE 
I SREDSTEV MEDNARODNEGA ZDRUŽENJA 
I ZA RAZVOJ (IDA) — AS 500 

Imun          
najmanj razvitih držav v ra- država v razvoju, 
zvoju, čeprav je tudi sama 

MEDNARODNO ZDRUŽENJE ZA RAZVOJ 

To združenje je afilijacija 
Mednarodne banke za obnovo 
in razvoj ter skupaj z Med- 
narodno finančno korporacijo 
(IFC) tvori celoto, imenovano 
»Skupina svetovne banke«. 

Združenje je bilo ustanov- 
ljeno leta 1960 z namenom, da 
pod ugodnimi pogoji odobra- 
va posojila tistim najmanj 
raavitim državam — članicam, 
v katerih dohodek na prebi- 
valca ni večji kot 375 dolarjev 
letno. Pri ustanovitvi so dr- 
žave — članice sodelovale pri 
zagotovitvi sredsteiv, odtlej pa 

se sredstva občasno dopolnju- 
je s posebnimi dopolnitvami 
iz proračunov držav — članic. 

Združenje odobrava brezob 
restna posojila za dobo 50 let, 
kredite pa se začne vračati 
deset let po sklenitvi kreditne 
pogodbe. 

Jugoslavija je članica Zdru- 
ženja od njegove ustanovitve 
in spada v takoimenovano 
»drugo skupino« držav, ki jo 
sestavljajo države v razvoju. 
Te države niso dolžne sode- 
lovati pri občasnih dopolnit- 
vah sredstev Združenja. Nav- 

zlic temu pa je Jugoslavija 
sodelovala pri tretji in četrti 
dopolnitvi sredstev z znes- 
kom 9,04 milijona dolarjev. 

Na sesatnku združenja, ki 
je bil lani na Japonskem, je 
bilo doseženo načelno sogla- 
sje ,da bo peta dopolnitev 
znašala 7.200 milijonov dolar- 
jev. Ta znesek se nanaša na 
dotedanje tradicionalno dajal, 
ce. Dogovorjeno je bilo tudi, 
da bo njihov delež v odstot- 
kih enak kot je bil pri četrti 
dopolnitvi. 

Poleg tega je bilo dogovorje- 
no, da pri peti dopolnitvi ne 
bo klavzul o ohranitvi vredno- 
sti prispevkov, kar pomeni, 
da se prispevek daje v nacio- 
nalni valuti. Če se vrednost 
nacionalne valute zmanjša, se 
zmanjša tudi realni znesek 
prispevka. Sevedga pa mora 
biti nacionalna valuta uporab- 
na, kar pomeni, da jo je ob 
slehrnem času mogoče kon- 
ventirati po tekočem tečaju v 
katerokoli konvertibilno va- 
luto. 

Upoštevajoč ekonomski in 

finančni položaj Jugoslavije v 
minulem obdobju (poslabša, 
nje razmerja zunanjetrgovin- 
ske menjave, visoko stopnjo 
inflacije, težnjo po zaviranju 
gospodarske rasti idr.) ter 
dejstvo, da Jugoslavija tudi 
po drugih poteh finančno po- 
maga državam v razvoju, je 
bila podčrtana pripravljenost, 
da se ostane pri delitvi vred- 
nosti jugoslovanskega deleža 
in četrte dopolnitve. Ta znaša 
0,1127 odstotka, kar pri celot, 
ni vsoti 7.200 milijonov dolar- 
jev pomeni 8,1 milijona do- 
larjev. 

Delež 8,1 milijona dolarjev, 
ki ga da Jugoslavija, ne vpli- 
va bistveno na dopolnjevanje 
sredstev združenja, vendar je 
posebnega pomena zavoljo 
ugleda, ki ga ima Jugoslavija 
v svetu, zlasti med državami 
v razvoju. 

Poleg tega se na ta način za 
našo državo odpirajo še večje 
možnosti za gospodarsko po. 
vezovanje s tržišči držav v ra- 
zvoju, posebno s tržišči naj- 
manj razvitih držaiv. 

ANALIZE IN OCENE 

Pomembni rezultati pri usposabljanju mlade 

generacije za splošni ljudski odpor 

• Izdelan celovit sistem pouka mladine vs eh starosti 

• Lani se je začel pouk študentov prvega letnika vseh višjih in visokih šol v učnih 
enotah JLA 

• Konec letošnjega leta bo Predsedstvo SFRJ sprejelo dokončen sklep o pouku vseh 
mladincev v 17. letu v šolskih centrih JLA 

9 Prebivalci, ki niso vključeni v oborožene sile (JLA in TO), civilno zaščito in druge 
oblike usposabljanja po vojnem razporedu, morajo končati pouk, ki traja 30 ur (z do- 
polnilnim poukom 10 ur na leto) 

• Na fakultetah v Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Skopju in Sarajevu so odprli študijske 
smeri splošnega ljudskega odpora 

Odbor za ljudsko obrambo 
Zveznega zbora Skupščine 
SFRJ je nedavno obravnaval 
gradivo Zveznega sekretaria- 
ta za ljudsko obrambo »Po- 

učevanje in usposabljanje 
mladine, prebivalstva in ka- 
drov za obrambo in zaščito 
ter izvajanje vaj splošne ljud- 
ske obrambe«. 

To problematiko je konec 
lanskega leta obravnaval tud; 
Svet za ljudsko obrambo 
Predsedstva SFRJ, gradivo 2 
zaključki Sveta pa je dostav 
ljeno predsedstvom socia". 
stičnih republik in avtonon. 
nih pokrajin ter drugim ze 
interesiranim organom. 

V gradivu je poudarjeno, da 
je poučevanje in usposablja- 
nje vseh delovnih ljudi in 
občanov naše države eno 
strateških vprašanj vsesploš- 

nih obrambnih priprav, stop- 
aja njihove pripravljenosti in 
rsposobljenosti pa eno bi- 
jtvenih meril sposobnosti in 
)ripravljenosti družbe na 
plošni ljudski odpsr. 
Ugotovljeno je, da pouče- 

anje in usposabljanje delov- 
,iih ljudi in občanov vseh 
starosti in obeh spolov za 
obrambo in zaščito obsega 
idejnopolitione, moralne in 
telesne priprave prebivalstva, 
strokovno usposabljanje de- 

!lllllllillltHlllllllllllliililillilllllllllllll|lllllllllllllllllllllllliillllHIIIIIIIIIIIIIIHIIIM|IIIIIIIIIIIIIIIIM| 

I VZGOJA IN USPOSABLJANJE MLADINE, 
Š PREBIVALSTVA IN KADROV ZA OBRAMBO 
I IN ZAŠČITO TER IZVAJANJE VAJ SPLOŠNEGA % 
1 LJUDSKEGA ODPORA 
immiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiimiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii iiiii 

16 poročevalec 



lovnih ljudi in občanov za 
to, da bi v domeni svoje 
poklicne dejavnosti lahko us 
pesno opravljali naloge v voj- 
nih razmerah, ter vojaško 
strokovno usposabljanje, da 
bi uspešno sodelovali v obo- 
roženem boju ter v vseh 
drugih oblifkah boja in aktiv- 
nega odpora. Takšen vseob- 
segajoč sistem poučevanja in 
usposabljanja prebivalstva za 
obrambo in zaščito se odvija 
s pomočjo pouka mladine na 
vseh stopnjah šolanja in z 

Tretja konferenca ZKJ, ki 
Je bila decembra 1972, je do- 
ločila dolgoročne naloge na 
področju usposabljanja in an- 
gažiranja mladine v splošnem 
ljudskem odporu. Na podlagi 
teh stališč sta Predsedstvo 
SFRJ in Predsedstvo ZKJ do- 
ločili idejne in programske 
priprave mladih za splošni 
ljudski odpor in družbeno 
samozaščito. 

Po Zakonu o ljudski ob- 
rambi, ki je bil izdan leta 
1974, so priprave za obrambo 
in zaščito obvezne za vso 
mladino, v Zveznem sekre- 
tariatu za ljudsko obrambo 
pa so izdelail celovit sistem 
za pripravo mladine vseh sta- 
rosti. Po tem sistemu je po- 
glavitni namen vzgoje in po- 
učevanja mladih, da se idej- 
nopolitično vzgajajo v zavest- 
ne branilce naše samouprav- 
ne socialistične skupnosti, da 
se jih prepriča glede vrednot 
koncepta splošnega ljudskega 
odpora kot edine stvarne al- 
ternative za obrambo države 
v sodobnih pogojih, ter da 
se jo vojaško strokovno izuri 
in usposobi, da bi lahko 
svoje naloge, zlasti v boju z 
orožjem, lahko opravljali čim 
boljše in z manj žrtvami. 

V gradivu je poudarjeno, 
da se vse faze in stopnje 
vzgoje in izobraževanja na- 
vezujejo druga na drugo. Pro- 
gramsko se vsaka nadaljuje 
ta<m, kjer se predhodne kon 
čajo — od osnovne šole pa 
do priprav v JLA oziroma 
v drugih obrambnih struktu- 
rah. 

Vsebine učnih programov 
so pripravljene ob upošteva- 
nju starosti, psihofizičnih 
zmožnosti ter načina angaži- 
ranja mladine, v temelju pa 
so enotne za vso državo. 

V osnovnih šolah poteka 
vzgoja in poučevanje po po- 
sebnem programu prve pomo- 
či in zaščite, začenši s petim 
razredom pa do konca osnov- 
nega šolanja. V tem obdobju 

izvenšolsklm) oblikami pouka. 
Poleg tega se pouk odvija v 
enotah JLA in teritorialne ob- 
rambe. V omenjeni sistem so 
vključene priprave v civilni 
zaščiti in službi za opazova- 
nje, poročanje, obveščanje ip 
alarmiranje, priprave tistih 
kategorij prebivalstva, ki m 
zajeto v omenjene vrste pri- 
prav ter pouk kadrov za delo 
na zadevah in nalogah v zvezi 
s pripravami na obrambo v 
družbenopolitičnih skupno- 
stih. 

dobijo učenci osnovne pojme 
in znanje o svobodi, razvija- 
jo ljubezen do naše samo- 
upravne socialistične skupno- 
sti, se usposabljajo za zašči- 
to pred raznimi bojnimi sred- 
stvi, za nuđenje prve pomoči 
sebi in drugim v primeru po- 
škodb ali obolenj, pridobiva- 
jo osnovno znanje o ravnanju 
z vojaško puško itn. 

V srednjih šolah se odvija 
vzgoja in izobraževanje za 
obrambo in zaščito v teku 
celotnega šolanja, in sicer v 
okviru predmeta »obramba 
in zaščita« in s praktičnim 
poukom iz osnovnega voja- 
škega znanja in veščin. Učen- 
ci obeh spolov dobivajo v 
šoli osnovno znanje o vojni 
in konceptu splošnega ljud- 
skega odpora, učijo se rav- 
nanja z osnovnim pehotnim 
orožjem, ravnanja z razstre- 
livom — eksplozivnimi sred- 
stvi. Usposabljajo se tudi za 
delo v civilni zaščiti, v siste- 
mu za opazovanje itn. 

V višjih in visokih šolah 
se študenti usposabljajo za 
izvajanje mirnodobnih in voj- 
nih nalog v domeni svoje 
poklicne usmeritve tudi s 
študijem predmeta »Osnove 
splošne ljudske obrambe 
SFRJ«. Ta predmet je dolgo- 
ročno konstituiran kot pred- 
met na univerzitetni ravni 
ter se ga poučuje v prvem 
•;n drugem , letniku. 

Vzgoja in izobraževanje 
mladine, ki ne obiskuje sred- 
njih šol, se odvija z organi- 
ziranim poukom v občinah. 
S tem poukom je zajeta mo- 
ška in ženska mladina. Učni 
plan in program sta v osnovi 
istovetna s planom in pro- 
gramom, ki se izvaja v sred- 
njih šolah; za moške se jih 
izvede v dvajsetih dneh kon- 
tinuiranega pouka in vaj v 
teku enega leta, mladinke pa 
imajo deset dni pouka v ob- 
dobju dveh let. 

Pouk. mladincev za pridobi- 
vanje osnovnega vojaškega 

znanja in veščin se organizi- 
ra in odvija v mladinskih 
učnih enotah v organizacijah 
JLA. Ta obveznost velja za 
mladince v 17. letu starosti, 
ki obiskujejo ali ne obisku- 
jejo srednjo šolo, kakor tudi 
za študente prvega letnika. 

V organizaciji JLA je lani 
steklo poučevanje študentov 
prvega letnika o vojaških 
znanjih in veščinah. Pouk je 
bil poskusen, z njim naj bi 
preverili opredelitve in zami- 
sli za izvajanje praktičnega 
pouka za celotno moško mla- 
dino. 

V družbenopolitičnih skup- 
nostih in v enotah JLA, ki 
so neposredno izvajale in or- 
ganizirale pouk, so bile oprav- 
ljene obsežne in kvalitetne 
priprave. Pouk so spremljali 
visoki vojaški voditelji in po- 
litični funkcionarji v repub- 
likah in pokrajinah, kakor 
r.udi vodilni kadri z univerz. 

Enotna ocena je bila, da 
so bili doseženi izredni uspe- 
hi. . Presežena so bila vsa 
pričakovanja glede angažira- 
nja mladine, glede njene po- 
litične opredeljenosti in moti- 
viranosti za obrambo države, 
posebej je impresionirala mo- 
tiviranost in želja študentov, 
da se čas pouka bolj smotrno 
izkoristi za obvladovanje pro- 
gramov ter s političnimi ak- 
tivnostmi. Uspešno so obvla- 
dali obsežni učni program, v 
16 dneh bivanja v enotah 
JLA pa so bili doseženi bolj- 
ši uspehi kot jih v rednem 
vojaškem roku dosežejo v 30 

V gradivu je opozorjeno, 
da je treba pomembno po- 
zornost posvetiti tudi pouče- 
vanju tistega dela prebival- 
stva, ki iz različnih razlogov 
ni vključeno v oborožene si- 
le (JLA in TO), civilno zašči- 
to, v službo za opazovanje, 
javljanje, obveščanje in alar- 
miranje ali v kakšne druge 
oblike usposabljanja po kon- 
kretnem vojaškem razporedu. 
Z Zaikonom o ljudski obram- 
bi je namreč določeno, da 
osnovne priprave tega dela 
prebivalstva trajajo 30 ur. V 
tem času se pridobi najbolj 
osnovno znanje o sodObn; 
vojni in o sodobnih napa- 
dalnih sredstvih ter o zaščiti 
pred posledicami vojne. Poleg 
tega je določen tudi dodatni 
pouk v trajanju deset ur 
letno; namen le-tega je aktua- 
lizirati pridobljeno znanje. 

Poglavitni namen tega pouka 
je tolikanj usposobiti mla- 
dince in študente glede osnov- 
nega vojaškega znanja in ve- 
ščin, da bi se lahko vklju- 
čili v oborožen boj še pred 
odsluženjem vojaškega roka. 

dneh. 
V gradivu je poudarjeno, 

da se v sistemu vzgoje in 
priprav mladine na splošni 
ljudski odpor pojavljajo tudi 
določeni problemi. Na šolah 
in na univerzah še ni dovolj 
strokovnega učnega kadra. 
Vloženi so bili napori za 
zboljšanje takšnega stanja, ki 
pa še ni zadovoljivo, zlasti 
ne na srednjih šolah. Navzlic 
prizadevanjem iz zadnjih ne- 
kaj let ni zadovoljiva stro- 
kovna in idejna raven učbe- 
nikov. Zato je poudarjeno, 
da se bo letos in prihodnja, 
leta na šolah in univerzah 
posebno pozornost posveti- 
lo zagotavljanju kvalitetnega 
učnega kadra, kakor tudi pri- 
pravi kvalitetnejših oziroma 

. bolj razumljivih učbenikov in 
učne literature. Posebna skrb 
bo posvečena pouku mladine, 
ki ne obiskuje srednje šole. 
Tudi letos bo organiziran 
pouk študentov prvega letni- 
ka vseh višjih in visokih šol. 
Obravnavali bodo tudi vpra- 
šanje obveznega pouka v 
učnih centrih za vse mladin- 
ce v 17. letu, o čemer bo 
konec letošnjega leta Pred- 
sedstvo SFRJ dokončno odlo- 
čilo. 

Ob koncu se ugotavlja, da 
so v teku pomembna priza- 
devanja tudi glede pripravlja- 
nja in usposabljanja vodilnih 
in drugih kadrov v družbeno- 
političnih skupnostih za ob- 
rambo in zaščito. Ti kadri 
obiskujejo razne večmesečne 
tečaje, ki se jih organizira 
na najvišjih vojaških šolah. 

Na fakultetah v Beogradu, 
Zagrebu, Ljubljani, Skopju 
in Sarajevu so odprli študij- 
ske smeri splošne ljudske ob- 
rambe. Namenjeni so šolanju 
bodočih učiteljev za srednje 
šole in kadrov, ki bodo dela- 
li v organih za ljudsko ob- 
rambo občin in širših družbe- 
nopolitičnih skupnosti. Na teh 
fakultetah je organiziran tudi 
izredni študij, letos pa bodo 
uvedli podiplomske študije iz 
splošne ljudske obrambe. 

POUK MLADINE ZA OBRAMBO IN ZAŠČITO 

PRIPRAVLJANJE IN USPOSABLJANJE 
PREBIVALSTVA ZA OBRAMBO IN ZAŠČITO 

IZKUŠNJE PRI POUKU ŠTUDENTOV 
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IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV 

Učinkovitejši nadzor nad zakonitostjo poslovanja 

# Služba družbenega knjigovodstva je po svetila posebno pozornost izvajanju novih 
predpisov o plačevanju in obračunavanju s kupnega prihodka in dohodka 

@ Organom samoupravne delavske kontro le je bilo predloženih 4257 informacij o po- 
slovanju organizacij združenega dela 

'9 V plačilnih nalogih je bilo ugotovljenih nad 360.000 nepravilnosti 

® Vloženih je bilo 12.150 prijav zaradi 25.862 gospodarskih prestopkov zoper 22.361 
oseb 

• Organizacijske enote Službe so izdelale 449 milijonov nalogov uporabnikov družbe- 
nih sredstev 

Delegati v Zveznem zboru 
Skupščine SFRJ bodo na eni 
prihodnjih sej obravnavali 
Poročilo o delu Službe druž- 
benega knjigovodstva Jugosla- 
vije za leto 1976. 

V Poročilu je poudarjeno, 
da je v teku lanskega leta 
Služba družbenega knjigovod- 
stva v okviru osmih republi- 
ških in pokrajinskih central, 
89 filial, 248 ekspozitur in 63 
poslovalnic izvajala svoje us- 
tavne funkcije, pri čemer je 
posebno pozornost posvečala 
izvajanju novih predpisov o 
plačevanju in obračunavanju 
celotnega prihodka in dohod- 
ka, preventivni kontroli, ka- 
kor tudi pravočasnemu in 
kvalitetnemu informiranju or- 
ganizacij združenega dela, 
drugih uporabnikov družbe- 
nih sredstev, družbenopolitič- 
nih skupnosti in družbenopo- 
litičnih organizacij. 

Poročilo navaja, da je 20.112 
delavcev Službe opravilo za- 
dane naloge na področju evi- 
dence in statistike, v okviru 
sistema informiranja pa so 
določili enotne kazalce, zasno- 
vane na določbah Zakona o 
združenem delu. Služba je ob 
tem predočila organom up- 
ravljanja več informacij in 
analiz v zvezi z rezultati po- 
slovanja in o izgubah. O tem 
so redno informirali pristoj- 
ne argane in zainteresirane 
organizacije združenega dela. 
Poleg tega je Služba redno 

spremljala gibanja na pod- 
ročju družbene in osebne po- 
rabe, uporabo predpisov o 
zagotavljanju sredstev za in- 
vesticije, nadzorovala je zako- 
nitost poslovanja uporabni- 
kov družbenih sredstev in 
ugotovila nad 360 tisoč ne- 
pravilnosti v plačilnih nalo- 
gih. Kot, je navedeno v poro- 
čilu, tolikšno število nepra- 
vilnosti ni bilo povzročeno z 
napačnimi odločitvami orga- 
nov upravljanja ali z name- 
nom, da se izigra predpise, 
temveč gre v glavnem za pre- 
majhno usposobljenost in ne- 
ažurnost delavcev, ki delajo 

Najbolj obsežne naloge pa 
je Služba opravila pri izvrše- 
vanju svoje osnovne funkcije. 
Tako kot prejšnja leta je za- 
gotavljala deset vrst podat- 
kov, ki so pomembni za go- 
spodarjenje in poslovanje or- 
ganizacij združenega dela. Ker 
se izvajanje samoupravnih 
sporazumov o razporejanju 
dohodka in delitvi osebnih 
dohodkov spremlja v okviru 
republik in avtonomnih po- 
krajin, zavoljo metodoloških 
razlik niso možne enotne pri- 
merjave na ravni federacije. 

Služba je obdelala okrog 
23.000 zaključnih računov za 
leto 1975 ter ustrezne podatke 

na finančnih zadevah in v 
računovodstvu. 

V teku lanskega leta je 
Služba izdelala tudi 4.257 in- 
formacij za organe samoupra- 
vne delavske kontrole, ven- 
dar se ocenjuje, da je to šele 
začetek uspešnega sodelova- 
nja s temi organi. Določeni 
uspehi so bili doseženi tudi 
pri sodelovanju z organi in 
institucijami, ki izvajajo pred- 
pise, dalje z statističnimi or- 
gani, s sodišči, družbenimi 
pravobranilci samoupravlja- 
nja, javnimi tožilstvi, organi 
za notranje zadeve itn. 

iz 12.576 zaključnih računov 
organizacij združenega dela 
družbenih dejavnosti. Istoča- 
sno je pripravila 15 primer- 
jalnih kazalcev poslovnega 
uspeha, v skladu z določili 
v Osnutku zakona o združe- 
nem delu. Pripravljali so me- 
sečne statistične informacije 
o številu blokiranih organiza- 
cij, o spremljanju ukrepov, 
ki so bili sprejeti v zvezi 
z urejanjem dolžniško-upni- 
ških razmerij. Redno so izda- 
jali statistične informacije o 
denarnih prejemkih in izdat- 
kih prebivalstva, ob vsem tem 
pa so si prizadevali za racio- 
nalizacijo statističnih razisko- 
vanj. 

Na področju analitično-in- 
formativnih zadev je Služba 
pravočasno pripravila več kot 
8.500 mesečnih, trimesečnih, 
polletnih, devetmesečnih in 

letnih analiz ter informacij. 
Ta gradiva so koristno rabila 
ustreznim organom družbeno- 
političnih skupnosti, združe- 
njem gospodarstva, organom 
samoupravljanja, samouprav- 
ni delavski kontroli ter dru- 
gim organom in organizaci- 
jam pri sprejemanju določe- 
nih ukrepov in odločitev. Pri 
tem se je posebno pozornost 
posvečalo spremljanju uresni- 
čevanja ciljev in nalog iz Re- 
solucije o temeljih skupne po- 
litike ekonomskega in social- 
nega razvoja Jugoslavije v le- 
tu 1976. Ustrezne informacije 
so pripravili tudi o poslova- 
nju temeljnih organizacij 
združenega dela družbenih 
dejavnosti, nadalje bank in 
zavarovalnih organizacij ter 
njihovih delovnih skupnosti. 
Pripravljali pa so informaci- 
je za potrebe Zveznega se- 
kretariata za finance o izva- 
janju proračuna federacije v 
letu 1976, za Zvezni sekre- 
tariat za zunanjo trgovino. 
Skupščino SFRJ in Zvezni 
izvršni svet. Redno so izpol- 
njevali tudi obveznosti do Zve- 
znega sekretariata za ljudsko 
obrambo, in sicer zadeve, ki 
se nanašajo na vojaške eno- 
te, vojaške ustanove in na 
organizacije združenega dela, 
ki proizvajajo blago ali opra- 
vljajo storitve za Jugoslovan- 
sko ljudsko armado. Za us- 
trezne potrebe vseh družbe- 
nopolitičnih skupnosti so v 
skladu s pozitivnimi zakon- 
skimi predpisi dosledno 
spremljali vsa gibanja na po. 
dročju investicijske, splošne 
in skupne ter osebne porabe. 

1 POROČILO O DELU SLUŽBE DRUŽBENEGA 
§ KNJIGOVODSTVA ZA LETO 1978 

      

DOSLEDNO IZVAJANJE ZAKONITOSTI 
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UČINKOVITI UKREPI ZA PREPREČEVANJE 
NEZAKONITEGA POSLOVANJA 

V zvezi z doslednim uve- 
ljavljanjem ustanovnosti in 
zakonitosti pri razpolaganju 
z družbenimi sredstvi in var- 
stvu družbenih interesov je 
Služba opravljala tudi ustre- 
zne nadzorne naloge. Kot se 
poudarja v Poročilu, je bila 
dana prednost nadzoru nad 
zavarovanjem plačil med 
uporabniki družbenih sred- 
stev, zlasti kontroli zagotav- 
ljanja sredstev za investicije, 
kontroli zaključnih računov 
za leto 1975 in periodičnih 
obračunov v letu 1976, kakor 
tudi celi vrsti drugih vrst 
nadzora. Pri tem so najpo- 
gosteje ugotavljali naslednje 
nepravilnosti: niso bila za- 
gotovljena sredstva za plači- 
lo, nepravilno izkazan doho- 
dek in izgube, in sicer s 
fiktivnim povečanjem celot- 
nega prihodka ter nezakonito 
obremenitvijo stroškov poslo- 
vanja, napačno ugotavljanje 
vrednosti poslovnih sredstev 
in njihovih virov, napačno 
ocenjevanje in izkazovanje 

vseh vrst zalog, terjatev in 
obveznosti iz poslovnih odno- 
sov in nepravilno obračuna- 
vanje in poravnavanje obve- 
znosti do družbenopolitičnih 
in interesnih skupnosti. 

V Poročilu je govora tudi 
o ukrepih, ki jih je Služba 
uporabila za odpravo ome- 
njenih nepravilnosti. Izdala 
je, na primer, 5.778 odločb, 
v katerih je uporabnikom da- 
la 42 tisoč 802 nalogov za 
odpravo . nezakonitosti te;r 
1.860 sklepov za odpravo po- 
manjkljivosti v knjigovod- 
stvu. Vloženo je 991 kazen- 
skih prijav za 1113 kaznivih 
dejanj zoper 1711 osumljen- 
cev. 

Delavci službe so bili zelo 
pozorni tudi na gospodarske 
prestopke. Vložili so 12.150 
prijav zaradi 25.862 prestop- 
kov, in sicer zoper 22.361 
osumljencev. Za uvedbo po- 
stopka zaradi prekrškov je 
bilo vloženih 786 zahtev, za 
ustavitev investicijske izgrad- 
nje 20, za uvedbo sanacijske- 

ga postopka, prisilne porav- 
nave in stečaja pa 587 zahtev. 
Zavoljo kršitev predpisov o 
zavarovanju plačil so prijavi- 
li 316 oseb, 7.103 uporabnikov 
družbenih sredstev pa zara- 
di gospodarskih , prestopkov. 

Pri vseh teh zadevah je 
Služba tesno sodelovala ne 
le z samoupravnimi organi 
v organizacijah združenega 
dela, temveč tudi z organi 
pregona in z drugimi nad- 
zornoinšpekcijškimi organi. 
Ocenjujoč to vrsto sodelo- 
vanja kot izredno koristno, 
je Služba organizacijsko ukre- 
pala za nadaljevanje takšne- 
ga sodelovanja in za njegovo 
izpopolnjevanje kakor tudi za 
obveščanje javnosti o vseh 
vrstah nepravilnosti, da bi se 
tudi . na ta način pripomoglo 
k zmanjšanju števila kršitev 
zakonitosti in drugih družbe- 
no škodljivih pojavov. 

Lani so opravili obsežno 
delo v zvezi z ekonomsko-fi- 
nančno revizijo; o tem so 
pripravili ustrezna poročila, 
ki so bila dostavljena uporab- 
nikom družbenih sredstev. 

Tudi v zadevah plačilnega 
prometa je Služba v letu 1976 
opravila vrsto nalog. Njene 
organizacijske enote so obde- 
lale 449 milijonov nalogov 
uporabnikov družbenih sred- 
stev. To je za 25 odstotkov 
več kot v predhodnem letu; 
to so narekovale nove zakon- 
ske obveznosti. Vseeno je bi- 
lo 75 odstotkov plačilnih na- 
logov izvršenih istega dne, v 
povprečju pa so bila plačila 
izvršena v 1,8 dneva. 

Na koncu Poročila so na- 
drobno navedeni ukrepi, ki 
so bili sprejeti za nadaljnjo 
modernizacijo poslovanja in 
za posodabljanje opreme za 
obdelavo podatkov. 

Služba družbenega knjigo- 
vodstva je ustvarila 65.373.316 
dinarjev celotnega prihodka, 
kar je za 5 indeksnih točk 
več kot je bilo planirano ozi- 
roma za 20 indeksnih točk 
več kot v predhodnem letu. 
Cisti prihodek Službe je zna- 
šal 35.785.811 dinarjev. Od 
tega je bilo za osebne dohod- 
ke izločeno 27.516.993, za skla- 
de pa 8.268.878 dinarjev. 

MEDNARODNE POGODBE 

Federacija - porok za redno odplačilo posojila 

• S sporazumom je določeno, da federaci ja brezpogojno jamči za pravomočno plačilo 
glavnice, obresti in drugih stroškov posojila 

# Republike in pokrajine so dolžne da nadomestijo federaciji znesek, ki ga le-ta po- 
ravna namesto temeljnih organizacij-poso jilojemalcev z njihovega območja 

ZAGOTAVLJANJE PRAVOČASNEGA ODPLAČILA 
POSOJILA 

Delegati v Zboru republik 
in pokrajin bodo na eni na- 
slednjih sej obravnavali Pred- 
log zakona o ratifikaciji Spo- 
razuma o garanciji med SFRJ 
in Mednarodno banko za ob- 
novo in razvoj (AS 490), ki 
ga je Zvezni izvršni svet te 
dni dostavil Skupščini SFRJ. 
Hkrati je bila delegatom do- 
stavljena na vpogled tudi Po- 
godba o posojilu za financi- 
ranje večnamenskega vodno- 

gospodarskega projekta »Me- 
tohija I«, ki ga ni treba ra- 
tificirati. 

Sporazum o garanciji je bil 
podpisan 3. februarja 1977. Z 
njim SFRJ jamči izpolnjeva- 
nje obveznosti, ki izvirajo iz 
posojilne pogodbe, podpisane 
istega dne med Mednarodno 
banko za obnovo in razvoj, 
SAP Kosovo in vodnogospo- 
darsko organizacijo »Metohi- 
ja« iz Prizrena. 

Federacija kot porok in 
prvi zavezanec brezpogojno 
jamči — kot je določeno v 
besedilu sporazuma — za 
pravočasno plačilo glavnice, 
obresti in drugih stroškov 
posojila ter za premijo za 
predčasno odplačilo posojila 
(če bi do tega prišlo). Isto- 
časno se federacija zavezuje, 
da noben inozemski dolg ne 
bo imel nikakršne prednosti 
pred posojili Banke (pri do- 
delitvi, realizaciji in delitvi 
deviz, ki se jih vodi pod kon- 
trolo v dobro SFRJ. 

Federacija se- š tem spo- 
razumom tudi zavezuje, da 
ne bo sprejemala nikakšrnih 
ukrepov, ki bi preprečevali 

posojilojemalcu ali SAP Ko- 
sovo izvajanje obveznosti iz 
posojilne pogodbe. Nasprotno, 
federacija mora v okviru svo- 
jih ustavnih pooblastil ukre- 
pati tako, da bo posojiloje- 
malcu mogoče realizirati pro- 
jekt. 

Kot je določeno v predlogu 
zakona, so republike in avto- 
nomne pokrajine dolžne fede- 
raciji nadomestiti znesek, ki 
bi ga le-ta poravnala name- 
sto njih oziroma namesto te- 
meljnih organizacij združene- 
ga dela, ki dobijo posojilo. 
Ta nadomestila se izvede ta- 
ko, da vsaka republika in 
pokrajina poravna znesek, ki 
so ga uporabile organizacije 

jllllllllllllMlIlllllllllliilllllllllllllllllltUlllllllllilllllfllllllHIllillllllllllflllllHflllltllllllinnililllMi 

I PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI 
I SPORAZUMA O GARANCIJI MED SFRJ | 
I IN MEDNARODNO BANKO ZA OBNOVO 
1 IN RAZVOJ — AS 490 
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združenega dela z njenega ob- 
močja. 

S posojilno pogodbo, Ki je 
dostavljena Skupščini SFRJ 
skupaj s Predlogom zakona, 
se določa, da se bo posojilo 
Mednarodne banke za obnovo 
is razvoj v znesku 54 milijo- 

nov dolarjev uporabilo za 
financiranje večnamenskega 
vodnogospodarskega projekta 
»Metohija X«. Ta projekt po- 
meni prvo fazo kompleksne 
vodnogospodarske ureditve 
celotne Metohijske doline; 
omogočil bo namakanje 10.250 

ha zemljišč. Zagotovilo se bo 
tudi oskrbo z vodo I>jakovi- 
ce, Orahovice, Zrze in It! 
vasi iz tega okoliša. 

Poleg Mednarodne banke 
za obnovo in razvoj sodeluje 
pri financiranju projekta še 
Kosovska banka ter Sklad za 

razvoj Kosova s sredstvi v 
znesku 72,2 milijona dolar- 
jev. 

Vračilni rok posojila med- 
narodne banke je 15 let, ob- 
restna mera pa 8,7 odstotka. 

".'V'- „• ' , ■" ' ' ' . •" ' "■ ' ' - - " 

SPREJETI ZAKONI   

Delegati v Zveznem zboru 
so na seji 14. aprila sprejeli 
naslednje zakonske akte. 

Zakon o uporabi grba, za- 
stave in himne Socialistične 
federativne republike Jugo- 
slavije ter o uporabi podobe 
in imena Predsednika re- 
publike Josipa Broza Tita. 
(AS 379) poudarja, da se z 
grbom, zastavo in himno 
SFRJ kot državnimi emblemi 
predstavlja Jugoslavija in iz- 
raža pripadnost tej suvereni 
državni skupnosti. Zakon tudi 
določa, da grba, zastave SFRJ 
ter podobe Predsednika re- 
publike ni mogoče uporablja- 
ti kot znak za označevanje 
blaga in storitev. Predmete s 
podobo Predsednika republi- 
ke se sme izdelovati in jih 

dajati v promet samo na 
podlagi dovoljenja pristojne- 
ga organa. Po Zakonu: pa 
preventivna kontrola -pristoj- 
nega organa ne velja ža izvir- 
nike umetniških del s podo- 
bo Predsednika republike. 

Zakon o Programu razvoja 
in modernizacije dela na pla- 
niranju frekvenc in kontrole 
radijskih zvez v obdobju od 
leta 19,77 do 1980 (AS 396) 
določa, da se v proračunu 
federacije zagotovi 73,8 mili- 
jona dinarjev za izvedbo Pro- 
grama razvoja in moderni- 
zacije del na planiranju fre- 
kvenc in kontrole radijskih 
zvez v obdobju od leta 1977 
do 1980. S temi sredstvi se 
bo posodobilo štiri obstoje- 
če kontrolno-merilne centre. 

dokončalo center v Ljutome- 
ru in zgradilo novi center v 
SR Bosni in Hercegovini. 

Zakon o programu investi- 
cijskih vlaganj v izgradnjo 
stavbe in stalno zbirko Muze- 
ja revolucije narodov in na- 
rodnosti Jugoslavije od leta 
1977 do 1980 (AS 390) pred 
videva izgradnjo nove stavbe 
Muzeja revoluoije, v kater: 
bo mogoče celovito prikazati 
zgodovino revolucionarnega 
delavskega gibanja, narodno- 
osvobodilne vojne in revolu- 
cije ter samoupravnega socia- 
lističnega razvoja naše skup- 
nosti. Ta spominski objekt bo 
zgrajen v štirih letih, za jav- 
nost pa bo odprt ob 40-letni- 
oi vstaje narodov in narodno- 
sti Jugoslavije. 

Zakon o spremembi Zako- 
na o pogojih in postopku sa- 
nacije (AS 494), ki je bil spre- 
jet po hitrem postopku, omo- 
goča temeljnim organizaci- 
jam združenega dela, ki so 
izkazale izgubo v zaključnem 
računu za leto 1976, da do 
1. julija 1977 izplačujejo ne- 
zmanjšane oziroma zajamče- 
ne osebne dohodke. Do te 
spremembe je prišlo zatega- 
delj, ker ne morejo vse orga- 
nizacije združenega dela, ki 
so v zaključnem računu za 
leto 1976 izkazale nekrito iz- 
gubo, do 15. aprila 1977 izde- 
lali kvalitetne sanacijske pro- 
grame. 
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INICIATIVNI ODBOR ZA USTANOVITEV 
SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI 
ZA LETALIŠKI PROMET PREDLOG 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM O TEMELJIH PLANA 

RAZVOJA LETALIŠKE MRE2E V SR SLOVENIJI 

ZA OBDOBJE 1976 DO 1980 

Na podlagi 143. člena Ustave SR Slovenije, 2. odst. 18., 88., 34. in 2. odstavka 39. člena zakona o temeljih sistema druž- 
benega planiranja (Uradni list SFRJ št. 6/1976) in dokumentov, s področja programiranja razvoja letališke mreže v SR 
Sloveniji (družbeni plan razvoja SR Slovenije za obdobje 1971—1975, družbeni plan razvoja SR Slovenije za obdobje 1976— 
1980 in resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1976) sklenejo uporabniki in izvajalci leta. 
lišklli storitev 

Samoupravni sporazum 
o temeljih plana razvoja letališke mreže v SR Sloveniji za 
obdobje 1976—1980 

i. Splošne določbe 
1. člen 

S tem samoupravnim sporazumom določajo udeleženci: 
— globalne temelje plana razvoja letališke mreže v SR Slove- 

niji kot celoti, 
— osnove dolgoročnega razvoja letališke infrastrukture do 

leta 1985 v okviru enotnega prometnega sistema v SR Slo- 
veniji in SFR Jugoslaviji, 

— razvoj primarne, sekundarne in terciarne mreže letališč, 
s katerimi se posamezna območja SR Slovenije povezujejo 
med seboj z drugimi območji v SFR Jugoslaviji in ino- 
zemstvom, 

— obseg investicijskih vlaganj in vire financiranja, 
— način zagotavljanja sredstev za odplačevanje kreditov za 

izvršena vlaganja v letališko infrastrukturo, 
— ukrepe za izvajanje plana, 
— način usklajevanja samoupravnih planov in programov 

razvoja letališke mreže v SR Sloveniji, 
— organe za izvajanje tega samoupravnega sporazuma, 

2. člen 
Udeleženci sporazuma ugotavljajo: 

— da je letalski prevoz potnikov, blaga in pošte najsodob- 
nejša oblika prometa in kot taka potrebna gospodarstvu 
za uspešnejše vključevanje v mednarodno blagovno in tu- 
ristično menjavo, 

— da je letališka mreža na območju SR Slovenije del gospo- 
darske infrastrukture, obenem pa dejavnost posebnega 
družbenega pomena, 

— da dosežena stopnja razvoja letaliških zmogljivosti še ne 
ustreza potrebam uporabnikov v letalskem prometu, če- 
prav so bila v preteklem obdobju namenjena znatna finanč- 
na sredstva predvsem za izgradnjo letališča v Mariboru 
in dograjevanju letališča na Brniku, bo potrebno v nasled- 
njem obdobju zagotoviti finančna sredstva za zboljšanje 
pogojev poslovanja teh letališč, kakor tudi za postopno 
gradnjo letališč v okviru programa razvoja letališkega 
omrežja v SR Sloveniji, 

— da je v interesu uporabnikov letaliških storitev in v inte- 
resu družbene skupnosti hitrejši razvoj letalskega prome- 
ta in prilagajanje zmogljivosti potrebam, ki jih pogojujejo 
splošna gospodarska in družbena gibanja, v okviru enotne- 
ga sistema primarne, sekundarne in terciarne mreže le- 
tališč, 

— da je treba dokončati izgradnjo letališke infrastrukture, 
'si se je začela graditi v letih 1971—1976, 

— da je treba usposobiti letališča v skladu s potrebami druž- 
benega in gospodarskega razvoja gravitacijskega območja 

letališč v okviru dolgoročne prometne politike v SR Slove- 
niji, 

— da je v skupnem interesu potrebno načrtovati in uskla- 
jevati razvoj letališke mreže na območju SR Slovenije kot 
del sistema jugoslovanskega zračnega prometa in kot del 
celotnega prometnega sistema SR Slovenije, 

— da je v splošnem družbenem interesu, da se zagotovijo 
maksimalni pogoji varnosti zračnega prometa in optimalni 
pogoji za izkoriščanje letališke mreže. 

II. Osnovni cilji razvoja 

3. člen 
Udeleženci se sporazumejo, da so osnovni cilji, ki jih je 

potrebno doseči v obdobju 1976—1980, zlasti naslednji: 
— pospešeno vključevanje slovenskega prostora v jugoslovan- 

ski in svetovni sistem zračnega prometa, 
— povečanje varnosti na letališčih, 
— modernizacija in dograditev primarne, sekundarne in ter- 

ciarne mreže letališč na območju SR Slovenije, 
— povečanje potniškega prometa v domačem in mednarod- 

nem letalskem prometu, s poudarkom na vključevanje do- 
mačega in mednarodnega receptivnega in iniciativnega 
turizma, 

— povečanje vključevanja generalne male in srednje aviaoije, 
domače in tuje, v celotni letalski promet, 

— povečanje udeležbe tovornega letalskega prometa v celot- 
nem prometu blagovnih tokov, 

— pospešeni razvoj paletizacije in kontejnerizacije letalskega 
tovora z ureditvijo tarifne politike za prevoz tovora z 
letali po sistemu ULD — blagovne tarife za unificirane 
nakladalne enote, palete ali kontejnerje, in po Internatio- 
nal Bulk unitezation programme — to je poenotenje tarife 
za masovne tovore ter vključevanje letališč v sodobne 
oblike integralnega transporta blaga, 

— zagotavljanje konkurenčnih pogojev za razvoj tranzitnega 
blagovnega prometa, 

— oblikovanje take politike cen letaliških storitev, ki bo 
zagotavljala vsaj sredstva za enostavno reprodukcijo, 

— nadaljnje izboljšanje kvalitete letaliških storitev z uvaja- 
njem sodobne tehnologije v skladu z zahtevami in potre- 
bami gospodarstva, 

— doseči v srednjeročnem obdobju 1976—1980 naslednja pro- 
met: 

1. Letališče Ljubljana, 1.180.000 potnikov — 21.500 ton tovora 
2. Letališče Maribor 350.000 potnikov — 6.000 ton tovora 
3. na letališčih Portorož, Slovenj Gradec, Novo mesto, Mur- 

ska Sobota, Celje, Ajdovščina, Lesce-Bled, Ptuj, Postojna, 
Ljubljana-Brezovica in na drugih športnih letališčih doseči 
maksimalno možni promet komercialno-turistične športne 
aviacije (mala in srednja generalna aviacija) in postopno 
uvajanje prometa s Stol — letali, odvisno od dinamike na- 
bave teh letal. 
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III. Obseg investicijskih vlaganj in zagotavljanja 
finančnih sredstev 

4. člen 
Udeleženci ugotavljajo, da bodo za doseganje dogovorje- 

nih osnovnih ciljev razvoja letališke mreže in prometa na 
letališčih v SR Sloveniji v planskem obdobju 1976—1980 po- 
trebna naslednja sredstva: 

1. za primarno letališče Ljubljana 146.000.000.00 din 
2. za sekundarno letališče Maribor 58.000.000,00 din 
3. za teroiarno mrežo letališč 46.000.000,00 din 

250.000.000, OOlSn 

Udeleženci ugotavljajo, da so navedena sredstva potrebna 
za naslednje investicijske naložbe oziroma za odplačilo anu- 
itet za kredite v naložbe za izgradnjo letalske infrastrukture 
(cene iz leta 1975): 

1. LETALIŠČE LJUBLJANA 
— rekonstrukcija in prevleka vzletno pristajalne steze z za- 

ščitnimi pasovi, osvetlitev kategorije II, 
— ureditev komunalnih naprav in vodov — električni kablo 

vodi in transformatorji za napajanje letališča s paralel- 
nim virom električne energije, ureditev preskrbe z vodo 
in odvajanje odplak s čistilno napravo ter ostalo ureja- 
nje infrastrukturnih objektov in naprav. 

2. LETALIŠČE MARIBOR 
— odplačilo anuitet za kredite, naložene v izgradnjo 
— vzletno pristajalne steze z zaščitnimi pasovi, 
— osvetlitve in tehnične opreme vzletno pristajalne steze, 
— električnih kablovodov za napajanje letališča s paralelnim 

virom električne energije, 
— platforme, spojnic in tehničnega trakta, 
— telefonskih in telegrafskih instalacij, 
— preskrbe z vodo in odplakovanja odpadnih in meteorolo- 

ških voda s čistilno napravo. 

3. LETALIŠČE PORTOROŽ 
— vzletno pristajalna steza, platforma, zemeljska dela 

4. LETALIŠČE NOVO MESTO 
— asfaltiranje vzletno pristajalne steze in platforma s pri- 

ključkom, 
— komunalna ureditev, dostopna cesta in ostala ureditev. 

5. LETALIŠČE MURSKA SOBOTA 
— za letališke infrastrukturne objekte 

6. LETALIŠČE SLOVENJ GRADEC 
—• vzletno pristajalna steza, platforma, zemeljska dela 

7. LETALIŠČE PTUJ 
— ureditev infrastrukture na manevrskih površinah 

8. LETALIŠČE LJUBLJANA-BREZOVICA 
— vzletno pristajalna steza, platforma, zemeljska dela, dostop- 

na cesta, komunalna ureditev 

9. OSTALA LETALIŠČA 
— ureditev infrastrukture na manevrskih površinah 

5. člen 
Udeleženci ugotavljajo, da bo poitrebno sredstva te 4. člena 

tega sporazuma zagotoviti iz naslednjih virov: 
— združena sredstva gospodarstva 200.000.000,00 din 
— reeskontni krediti iz PH vlog 50.000.000,00 din 
od tega za posamezna letališča, kot sledi: 

združena sred- reeskontni krediti 
stva gospodarstva iz PH vlog 

1. primarno letališče Ljubljana 129.000.000 din 17.000.000 din 
2. sekundarno letališče Maribor 38.000.000 din 20.000.000 din 
3. terciarna letališča: Portorož, 

Slovenj Gradec, Ajdovščina, 
Celje, Murska Sobota, Novo 
mesto, Postojna, Ptuj, Lesce- 
Bled, Ljubljana-Brezovica 33.000.000 din 13.000.000 dan 

200.000.000 din 50.000.000 din 

6. člen 
Da bi se zagotovila potrebna sredstva za realizacijo pro- 

grama investicij iz 4. člena sporazuma o višini ugotovljeni na 
podlagi dokumentacije o graditvi investicijskih objektov in v 
predvidenem razmerju virov financiranja, to je združenih 
sredstev gospodarstva in reeskontnih kreditov iz PH vlog 
(80 odst.: 20) bodo udeleženci v obdobju 1976—1980 združevali 
brez obveznosti vračanja sredstva po povprečni stopnji 0,28 
odstotka od osnove, od katere se plačuje davek iz dohodka 
TOZD. 

7. člen 
Udeleženci se obvezujejo sredstva, ki jih združujejo po 

6. členu tega sporazuma, vplačevati na račun Samoupravne 
interesne skupnosti za letališki promet z navedbo namena 
nakazila: »Združevanje sredstev gospodarstva za financiranje 
letališke infrastrukture«. 

8. člen 
Udeleženci se zavezujejo, da bodo Sredstva za financiranje 

letališke infrastrukture vplačevali na račun Samoupravne in- 
teresne skupnosti za letališki promet hkrati z vplačili akon- 
tacije za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela. Udeleženci dajejo službi družbenega knjigovodstva po- 
oblastilo za preverjanje in obračun vplačil po tem sporazu- 
mu. 

9. člen 
Samoupravna interesna skupnost za letališki promet bo 

prek svojih organov opravljala stalno nadzorstvo nad vlaga- 
njem ter smotrnostjo uporabe združenih sredstev ter skrbela 
za to, da se združena sredstva vlagajo v skladu s sprejetim 
programom. Samoupravna interesna skupnost za letalski 
promet bo skrbela, da se udeležencem v okviru veljavnih 
predpisov zagotavljajo kvalitetne letališke storitve. 

10. člen 
Da bi se uresničil plan razvoja letališke mreže bo samo- 

upravna interesna skupnost za letališki promet tudi predla- 
gala pristojnim organom družbenopolitičnih skupnosti, da 
sprejmejo naslednje ukrepe: 
— uvrstitev letališke primarne infrastrukture v prometno 

infrastrukturo, katera ima prioriteto v družbenem planu 
razvoja SR Slovenije, 

— zagotovitev možnosti za najemanje reeskontnih kreditov iz 
sredstev poštne hranilnice, 

— podaljšanje veljavnosti davčne olajšave pri plačevanju 
davka iz dohodka TOZD, z izločitvijo celotne obračunane 
amortizacije iz davčne osnove, 

— oprostitev plačevanja carinskih uvoznih dajatev za uvoz 
aerodromske opreme, katera se ne proizvaja v SFRJ, 

— usklajevanje cen za aerodromske storitve z gibanji cen na 
drugih področjih združenega dela, da bi bilo omogočeno 
uresničevanje ciljev in nalog po tem sporazumu, 

— priznanje izvoznega tretmana aerodromskih storitev v 
mednarodnem prometu enako kot se priznava za storitve 
turističnih agencij. 

IV. Usklajevanje planov 

11. člen 
Izvajalci tega sporazuma se dogovorijo, da bodo medse- 

bojno usklajevali plane razvoja letaliških in drugih kapacitet, 
v skladu z družbenimi plani razvoja. 
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S plani razvoja letališke mreže je treba zaradi usklajevanja 
in prilagajanja planov seznanjati tudi: 
— Zvezno upravo za civilno zračno plovbo, 
— Zvezni hidrometeorološki zavod, 
— Zvezni sekretariat za narodno obrambo, KRV 
— Zvezno carinsko upravo, 
— Republiški sekretariat za notranje zadeve, 
— prevoznike, 
— Letalsko zvezo Jugoslavije, 
— Zvezo letalskih organizacij Slovenije 
z namenom, da se zagotovi njihovo sodelovanje pri uresni- 
čevanju planov v okviru obstoječih predpisov in obveznosti. 

12. člen 
Udeleženci tega sporazuma si bodo prizadevali, da bodo 

uporabniki letaliških storitev usklajevali svoja redna letenja 
tako, da se zagotavljajo ustrezni časi letenja, z ekonomsko 
utemeljenimi vrstami in tipi letal, glede na potrebe in mož- 
nosti gravitacijskega območja posameznega letališča. 

Udeleženci tega sporazuma si bodo prav tako prizadevali, 
da bodo posredniki letaliških storitev vključevali v svoje 
organizacijske plane možnosti izkoriščanja mreže letališča, 
v skladu s primerjalnimi ekonomskimi prednostmi vseh vrst 
letalskih storitev in geografskega položaja letališč. 

V. Osnove razvoja letališke mreže v SR Sloveniji 
do leta 1985 

13. člen 
Udeleženci se sporazumejo, da bodo v okviru samouprav- 

ne interesne skupnosti sporazumno določili osnove razvoja 
letališke mreže v SR Sloveniji za obdobje do leta 1985. 

Pri tem ugotavljajo, da bo treba tudi v tem obdobju 
doseči sporazum za združevanje sredstev gospodarstva za od- 
plačilo zapadlih anuitet za kredite, najete za izgradnjo leta- 
liške infrastrukture. 

VI. Končne določbe 

14. člen 
Ta samoupravni sporazum se spremeni in dopolni po 

postopku, kot je bil sprejet. Pri tem ima pravico pobude 

vsak udeleženec tega sporazuma. Osnutek spremembe ali 
dopolnitve sprejme in da v razpravo skupščina Samoupravne 
interesne skupnosti za letališki promet, ki po zaključni raz- 
pravi oblikuje dokončne predloge. 

15. člen 
Ko skupščina samoupravne interesne skupnosti za letali- 

ški promet sprejme osnutek sprememb ali dopolnitev tega 
samoupravnega sporazuma, določi rok za javno razpravo, 
rok za usklajevanje s pripombo in za oblikovanje sprememb 
oziroma dopolnitev ter za sprejem in podpis predlaganih 
sprememb in dopolnitev. 

16. člen 
Pravice in obveznosti po tem samoupravnem sporazumu 

nastopijo za posameznega udeleženca z dnem, ko podpiše ta 
samoupravni sporazum. 

17. člen 
Spore, ki izvirajo iz odnosov, ki jih ureja ta samoupravni 

sporazum rešuje arbitraža, ki jo oblikujejo udeleženci pri 
samoupravni interesni skupnosti za letališki promet na način, 
ki ga določajo samoupravni akti skupnosti, po postopku, do- 
ločenem v samoupravnih aktih skupnosti. 

18. člen 
Samoupravna interesna skupnost za letališki promet spre- 

mlja po svojih organih izvajanja določil tega sporazuma. 

19. člen 
Ta samoupravni sporazum se uporablja od 1. I. 1976 M 

velja do konca leta 1980. 

20. člen 
Originalno besedilo samoupravnega sporazuma z vsemi 

sklepi o pristopu hrani v svojem arhivu Samoupravna inte- 
resna skupnost za letališki promet. 
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VSEBINA 

IZ SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
SKLIC SEJ"ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJE ZBORA ZDRU- 
ŽENEGA DELA IN ZBORA OBČIN SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
STALIŠČA; PRIPOROČILA IN SKLEPI K SAMOUPRAV^ 
NIM SPORAZUMOM O TEMELJIH PLANOV DRUŽBE- 
NIH DEJAVNOSTI ZA OBDOBJE 1976—1980 
— osnutek zakona o eksplozivnih snoveh, vnetljivih te- 

kočinah in plinih ter o drugih nevarnih snoveh (ESA 
829) 

— predlog za izdajo zakona o prenehanju veljavnosti za- 
. kona o prisilni upravi nad zavodi in začasni upravi 

nad organizacijami združenega dela v sestavi zavo- 
dov ter o prenehanju uporabljanja nekaterih določb 
temeljnega zakona o podjetjih na območju SR Slo- 
venije z osnutkom zakona 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 
ZBOR OBČIN — 28. 4. 1977 
— Problem racionalnejšega izkoriščanja telegrafsko te- 

lefonskih zvez 
POROČILO DELEGACIJE SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
V ZBORU REPUBLIK IN POKRAJIN V SKUPŠČINI 
SFRJ O USKLAJEVANJU OSNUTKA ZAKONA O NA- 
ČINU ZAGOTOVITVE, OBSEGU IN NAMENIH DO- 
DATNIH OBRATNIH SREDSTEV ZA KREDITIRANJE 
GOSPODARSTVA NA TERITORIJU SAP KOSOVO 
Iz Skupščine SFRJ 
IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 
— Ugodni rezultati in problemi ustavne preobrazbe 

skupščinskega sistema (Nekatere ugotovitve pri delu 
Zbora republik in pokrajin) 

NOVI PREDPISI 
— Vlaganja tujih oseb morajo biti v skladu z našo 

družbeno ekonomsko ureditvijo (Osnutek zakona o 
vlaganju sredstev tujih oseb v domače organizacije 
združenega dela — AS 428) 13 

— Učinkovitejše varstvo pred nalezljivimi boleznimi 
(Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zako- 
na o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi bolezni- 
mi, ki ogrožajo vso državo — AS 499) 14 

— Spremembe v sistemu zdravstvenega varstva tujih 
oseb (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zdravstvenem varstvu tujih oseb v Jugo- 
slaviji — AS 498) 15 

— Pomoč Jugoslavije državam v razvoju (Osnutek zako- 
na o določitvi celotnega zneska obveznosti federacije 
za financiranje pete dopolnitve sredstev Mednarod- 
nega združenja za razvoj (IDA) — AS 500) 15 

ANALIZE IN OCENE 
— Pomembni rezultati pri usposabljanju mlade gene- 

racije za splošni ljudski odpor (Vzgoja in usposablja- 
nje mladine, prebivalstva in kadrov za obrambo in 
zaščito ter izvajanje vaj splošnega ljudskega od- 
pora) 16 

IZ DELA-ZVEZNIH ORGANOV 
— Učinkovitejši nadzor zakonitosti poslovanja (Poročilo 

o delu Službe družbenega knjigovodstva za leto 
1976)   18 

MEDNARODNE POGODBE 
— Federacija — porok za redno odplačilo posojila 

(Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garan- 
ciji med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo in 
razvoj — AS 490) 19 

SPREJETI ZAKONI 20 

Izdajata Skupščina SR Slovenije In Skupščina SFRJ • Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Janko Cesnlk, Marko Herman, Jože Pacek, 
dr. France Petrič, Franjo Turk, Drago Vresnik, Jernel Vrhunec. Jane2 Zaje In Beno Zupančič (predsednik) — Odgovorni urednik: Marijan Gogala — 
Naslov uredništva. Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, šubičeva 4 telefon 22-741 • Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ: Klro Hadžl - Vaslljev 
(predsednik), Aljuš Gašl. Jožef Ipač. Radmiia Matlč, Svetislav Popović, Oušan čehovin, Aleksandar Orlandić, Darinka Puškarić, Ivica Cačlć. Moma 
Radosavljević, Siniša Pudar Krste Ćalovskl, dr Petar Vajović. Aleksandar Petkovlč ln Teodor Olić — Odgovorni urednik Teodor Olić — Naslov 
uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd, Trg Marksa I Engelsa 13, telefon 334 149 • Tisk ĆGP Delo — Cena posameznega Izvoda 4 din — Naročnina za 
leto 1977 100 din — Žiro račun: Skupščina SR Slovenije. Ljubljana. 50100-845-50204 — Naročninske zadeve: telefon (061) 20-596 
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