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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA: 

IZ VSEBINE: 

Predlog kazenskega zakona Socialisti- 

čne republike Slovenije (ESA-770) 

Predlog zakona o prekrških (ESA-663) 

Predlog zakona o pomilostitvi 

(ESA-773) 

Predlog za izdajo zakona o odvetništvu 

in drugi pravni pomoči (ESA-845) 

Osnutek zakona o blagovnem prometu 

(ESA-700) 

Predlog zakona o spremembah zakona 

o začasnem financiranju samoupravnih 

interesnih skupnosti na področju dru- 

žbenih dejavnosti v prvem polletju 

1977 (ESA-857) 

Predlog zakona o spremembi zakona o 

osnovah ter načinu obračunavanja in 

plačevanja prispevkov za financiranje 

samoupravnih interesnih skupnosti na 

področju družbenih dejavnosti v letih 
1975,1976 in 1977 (ESA-858) 

RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 

ZBORA ZDRUŽENEGA DELA IN 

ZBORA OBČIN SKUPŠČINE 

SR SLOVENIJE 
Dnevni red seje Zbora 

združenega dela Skupščine 
SR Slovenije in seje Zbora 
občin Skupščine SR Slove- 
nije, ki sta sklicani za četr- 
tek, 26. maja 1977, je raz- 
širjen z obravnavo: 

— predloga zakona o spre- 
membah zakona o začasnem 
financiranju samoupravnih 
interesnih skupnosti na pod- 
ročju družbenih dejavnosti v 
prvem polletju 1977 (ESA 
857); 
— predloga zaikona o spre- 
membi zakona o osnovah 
ter načinu obračunavanja in 

plačevanja prispevkov za fi- 
nanciranje samoupravnih in- 
teresnih skupnosti na pod- 
ročju ' družbenih dejavnosti 
v letih 1975, 1976 in 1977 
(ESA 858); 
— osnutka zakona o dodelit- 
vi pomoči Socialistični re- 
publiki Romuniji iz sredsteiv 
stalne proračunske rezerve 
federacije (ESA 851). 

Dnevni red seje Zbora 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije pa je razširjen 
še z obravnavo: 
— predloga odloka o začetku 
ugotavljanja katastrskega do. 
hodka (ESA 810). 

Predlog kazenskega 

zakona Socialistične 

republike Slovenije (ESA-770) 

Predloženi predlog kazen- 
skega zakona SR Slovenije 
je pripravljen na podlagi 
osnutka kazenskega zakona, 
ki ga je skupščina SR Slo- 
venije sprejela na zaseda- 
nju dne 23. marca tega le- 
ta, upoštevajoč mnoge pri- 
pombe in predloge, ki so bi- 
li dani v razpravah o osnut- 
ku zakona. Poleg pristojnih 
odborov, zborov, zakonodaj- 
no.pravne komisije in komi- 
sije za pravosodje skupšči- 
ne SR Slovenije so o osnut- 

ku kazenskega zakona raz- 
pravljali: komisija predsed- 
stva SR Slovenije za pomi- 
lostitve, komisija predsed- 
stva SR Slovenije za var- 
stvo ustavnosti in zakoni- 
tosti ter za uresničevanje 
svoboščin, pravic in dolžno- 
sti človeka in občana, odbor 
za samoupravljanje pri Go- 
spodarski zbornici Slovenije 
in pravosodni organi na ob- 
močju SR Slovenije. 

Osnutek kazenskega zako- 
na je M poslan tudi mno- 



gim republiškim upravnim 
organom s prošnjo, da spro- 
ti vsak organ s svojega pod- 
ročja da pripombe na pred- 
lagane rešitve. Na ta način 
je bilo zbranih precej pri- 
pomb, predlogov in staiišd 

V nadaljnjem delu so pri- 
kazane razlike zakonskega 
predloga nasproti osnutku 
zakona in pojasnjeno, katere 
pripombe in predlogi so 
upoštevani in kateri ne ter 
zakaj ne. Omeniti je treba 
tudi, da se je v tem času 
nadaljevalo medrepubliško 
usklajevanje in da so neka- 
tere spremembe zakonskega 
predloga nasproti osnutku 
rezultat tega usklajevanja, 
to zlasti velja za kazenske 
sankcije. Določene razlike 
pa pomenijo tudi boljšo prav- 
no tehnično izdelanost za- 
konskega predloga. 

PRVI DEL 

PRVO POGLAVJE: 
UVODNE DOLOČBE 

2. člen (2. člen osnutka) 

Spremenjen je prvi odsta- 
vek, in sicer je samo zakon- 
sko tehnično precizneje po- 
vedano, da se na ozemlju 
SR Slovenije poleg kazen- 
ske zakonodaje SR Slovenj- 
je uporablja zvezna kazen- 
ska zakonodaja kot del ju- 
goslovanske kazenske zako- 
nodaje. 

DRUGO POGLAVJE: 
POGOJNA OBSODBA Z VAR- 
STVENIM NADZORSTVOM 

4. člen (4. člen osnutka) 

V drugem odstavku je be- 
seda »nepotrebnih« zamenja- 
na s »posebnih«, v tretjem 
odstavku pa sta v skladu s 
predlogom komisije za pra- 
vosodje in odbora za druž- 
benopolitični sistem preobli- 
kovani točki 1 in 8 

5. člen (5. člen osnutka) 

Dodan je nov prvi odsta- 
vek, kd določa, da nadzor- 
stvo izvršuje svetovalec. Ta- 
ka določba je v osnutku manj- 
kala. Na predlog odbora za 
družbenopolitični in komu- 
nalni sistem pa je na kon- 
ou sedanjega tretjega od- 
stavka dodano »in skupno- 
sti«. 

6 člen (6. člen osnutka) 

Izvršena je zakonsko teh- 
nična sprememba in ob tem 
upoštevana pripomba komi- 

sije za pravosodje, da naj 
preklic pogojne obsodbe ne 
bo sekundaren, ampak alter- 
natiiven. 

TRETJE POGLAVJE: 
DOLOČBE O VZGOJNIH 
UKREPIH IN KAZNOVANJU 
MLADOLETNIKOV 

8. člen (8. člen osnutka) 
V razpravah je bilo pou- 

darjeno, da glede na razšir. 
jenost in uveljavitev rejni- 
štva, naj ukrep strožjega 
nadzorstva izvršujejo tudi 
rejniki, kar se v zakonskem 
predlogu uresničuje. 

Nd upoštevana pripomba 
zakonodajno-pravne komisi- 
je, da se naj v tcsm in na- 
slednjih členih dosledno upo- 
rablja izraz ali »mladoletni 
storilec kaznivih dejanj« ali 
samo »mladoletnik«, v tem 
členu je povedano, da se 
vzgojni ukrepi lahko izreče- 
jo mladoletnim storilcem 
kaznivih dejanj, zaradi jas- 
nejših in enostavnejših for- 
mulaoij pa se v nadaljeva- 
nju, kjer je možno, uporab- 
lja krajši izraz »mladolet- 
nik«. Pripominjamo, da je 
enaka zakonodajna tehnika 
uporabljena tudi v kazen- 
skem zakonu SFRJ. 

10. člen (10. člen osnutka) 
Z vstavo besede »strožjo« 

v drugem odstavku, je upo- 
števana pnipomba odbora za 
družbenopolitični in komu- 
nalrai sistem. 

11. člen (11. člen osnutka) 
V prvi vrati drugega od- 

stavka je dana jasnejša for- 
mulacija in je tako odprav- 
ljen pomislek, da sodišče od- 
d® mladoletnika v disciplin- 
ski center. Ni pa upošteva- 
na nadaljnja pripomba od- 
bora za družbenopolitični in 
komunalni sistem, da se v 
tretjem odstavku »sodišče« 
zamenja s »skrbstveni organ« 
ze ob izreku tega ukrepa 
mora sodišče imeti v vidu 
vse posledice. Organ, ki bo 
ukrep izvrševal, pa bo do- 
lčen v zakonu o izvrševanju 
kazenskih sankcij. 

12. člen (12. člen osnutka) 
Odbor za družbenopolitič. 

nd in komunalni siistem je 
predlagal, da naj skrbstve- 
ni organ obvezno nadzira 
izvrševanje strožjega nad- 
zorstva staršev, posvojitelja, 
rejnika ali skrbnika. Ta 
predlog ni sprejet, ker bi 
taka rešitev preveč obreme- 
njevala skrbstveni organ, za- 
radi česađ- bi postalo nad- 
zorstvo formalno. Sodišču pa 

je dana možnost, da izreče 
tako nadzorstvo, če spozna, 
da je potrebno. 

13. člen (13. člen osnutka) 
V drugem odstavku je do- 

dana možnost, da lahko so- 
dišče izvrševanje tega ukre- 
pa ne le ustJavi, ampak tudi 
nadomesti z ukrepom strož- 
jega nadzorstva staršev, po- 
svojitelja, rejnika ali skrb. 
nika. S tako jasnejšo for- 
mulacijo je upoštevana pri- 
pomba odbora za družbeno- 
politični in komunalni si- 
stem. 

15. člen (15. člen osnutka) 
V drugem odstavku tč. 5 

.je z »zdravstveno organiza- 
cijo nadomeščen »zdravstve- 
ni dom«. 

Ni pa sprejet predlog od- 
bora za družbenopolitični in 
komunalni sistem, da se v 
petem odstavku opozori- 
lo sodišča glasi, da »izreče 
strožji vzgojni ukrep«. Vzgoj- 
ni ukrepi niso rangirani po 
strogosti, pač pa se vedno 
izreče tisti, za katerega se 
smatra, da bo, upoštevajoč 
vse okoliščine, najprimernej 
ši in najučinkovitejši. Tret- 
ja točka drugega odstavka 
je redakcijsko popravljena 
in je tako jasneje oprede- 
ljeni. 

17. člen (17. člen osnutka) 
Kot nepotreben pristavek 

so na koncu prvega odstav- 
ka izpuščene besede: »za 
mladoletne storilce kaznivih 
dejanj«. 

24. člen 
Jasneje je opredeljeno, kdaj 

m komu se smejo dati po- 
datki o vzgojnih ukrepfii. 

ČETRTO POGLAVJE: 
TEMELJNE DOLOČBE O 
IZVRŠEVANJU KAZENSKIH 
SANKCIJ 

Izpuščena je določba 27. 
člena osnutka o Stroških iz- 
vrševanja kazenskih sankcij 
Razprava je pokazala, d!a ta- 
ka določba, kot jo je vse- 
boval osnutek, ni sprejemlji- 
va, ampak da je treba po- 
drobneje določiti, kdaj in 
kiatere stroške nosi obsoje- 
nec oziroma mladoletnikovi 
starši. Tako razdelana do- 
ločba pa lahko pride samo 
v zakon o izvrševanju ka- 
ženskih sankcij. 

27. člen (29. člen osnutka) 
Mislimo, da je na novo 

oblikovan prvi odstavek gle- 

de opredelitve namena izvr- 
šitve kazni zapora boljši ter 
ta ni samo v tem, da se 
obsojenec pripravi, da bo 
živel in delal v skladu s 
predpisi, ampak tudi v tem, 
da bo živel v skladu z mo- 
ralo socialistične samouprav- 
ne družbe. 

29. člen (23. člen osnutka) 

Določba o izvrševanju kaz- 
ni mladoletniškega zapora je 
premeščena v poglavje o iz- 
vrševanju kazenskih sankcij, 
ker .sodi vsebinsko v to po- 
glavje. 

30. člen (31. člen osnutka) 

Dodana je nova prva ali- 
nea, ki zagotavlja obsojen- 
cem 42-umi delovni teden, 
ker je to najvažnejša njego- 
va temeljna pravica. Drugi 
odstavek, ki je določal, kdaj 
pridobi obsojenec pravico do 
letnega počitka (dopusta), 
je izpuščen, ker bo to ure- 
dil z(akon o izvrševanju ka- 
zenskih sankcij. V zvezi s 
tem je namreč treba še re- 
šiti oziroma se opredeliti 
do več vprašanj, kot so, ali 
se upošteva pripor, kako je, 
če je nepravnomočno obso- 
jena oseba že v zavodu za 
prestajianje kazni in drugo. 

31. člen (32. člen osnutka) 

Izpuščen je drugi odsta- 
vek, ker je taka določba ne- 
potrebna (napotilna) in tudi 
več pripomb je bilo danih, 
da se naj ta določba črta. 

36. člen osnutka 

je izpuščen, ker je bilo ugo- 
tovljeno, da ni v skladu s 
kazenskim zakonom SFRJ, 
po katerem se lahko pogoj 
in odpust prekliče le, če 
pogojno odpuščeni stori no- 
vo kaznivo dejanje (člen 
38/VI). 

40. člen (41. člen osnutka) 

Na pripombo odbora za 
družbenopolitični in komu- 
alni sistem glede drugega 
odstavka tega člena samo po- 
jasnjujemo, da se ob izvrše- 
vanju varnostnih ukrepov, pri 
katerih je obsojencu odvze- 
ta prostost (obvezno psihia- 
trično zdravljenje in varstvo 
v zdravstvenem zavodu), smi- 
selno upoštevajo določbe 
glede izvrševanja kjazni za- 
pora (ravnanje z njimi, pra- 
vice in ugodnosti itd.). 

2 poročevalec 



PETO POGLAVJE: 
POMEN IZRAZOV V TEM 
ZAKONU 

45. člen 
Dodan je nov drugi od 

stavek — definicija vojaške 
osebe in enajsti odstavek — 
definicija motornega vozila 
Obe sta povzeti po kazen- 
skem zakonu SFRJ. 

DRUGI DEL 

SESTO POGLAVJE: 
KAZNIVA DEJANJA ZOPER 
ŽIVLJENJE IN TELO 

46. člen (47. člen osnutka) 

Po drugem odstavku tč. 5 
je z uradno oziroma voja- 
ško osebo izenačena vSaka 
druga oseba, ki uresničuje 
družbeno samozaščito, kar 
pomeni, da je tisti, ki bi jo 
ob izvrševanju nalog družbe- 
ne samozaščite ubil, lahko 
Kaznovan s smrtno kaznijo 
Za tak predlog se je pred- 
lagatelj odločil zato, da se 
občanu, ko se ob varovanju 
družbene lastnin« ali ob po- 
moči drugemu, ki je napa. 
den, da večje varstvo. Na 
rfazloga, da bi bila uradna 
oseba, ki se je že po svoji 
službeni dolžnosti dolžna iz- 
postavljati nevarnosti, bolje 
zavarovana kot občan, ki to 
stori, izvršujoč svojo nalo- 
go družbene samozaščite. Kaj 
je družbena siamozaščita, je 
opredeljeno v zakonu o druž- 
beni samozaščiti, varnosti in 
notranjiii zadevah (Uradni 
list SRS, št. 23/76). V 7. toč- 
ki drugega odstavka je do- 
dano besedilo »za katerega 
se mu hkrati sodi« in je 
tako točneje določeno, da gre 
za dejanje, storjeno v steku. 
Tretji odstavek je v skladu 
s pripombami o njegovi ne- 
jasnosti popravljen in je 
sedaj iz besedila jasno raz- 
vidno, da gre za storilca, ki 
je v specialnem povratku. 
Dodan je četrti odstavek, ki 
ga osnutek, predložen skup- 
ščini SR Slovenije, ni imel, 
ker je bil na pripombe iz 
drugih republik ob usklaje- 
vanju črtan. Ob razpravi o 
osnutku v skupščinskih od- 
borih in komisijah kot tu- 
di v obeh komisijah predsed- 
stva SR Slovenije pa je bi- 
lo zavzeto stališče, da se ri-aj 
določba četrtega odstavka 
vnese v zakonski predlog. 

49. člen (50. člen osnutka) 

Izpuščena je variantna re- 
šitev tega člena, ker se je 

večin« razpravi j alcev zavze- 
mala za osnovno določbo, 
ker ni nobene potrebe v se. 
danji fazi družbenega razvo- 
ja in skrbi za matere in otro- 
ke ter svobodnem odločanju 
o rojstvu otroka, da se raz- 
širja detomor kot privilegi- 
rana oblika umora. Eventual- 
ne izjemne primere se bo 
lahko obravnavalo po četr. 
tem odstavku 46. člena. 

50. člen (51. člen osnutka) 

Dodan je nov peta odsta- 
vek, ki inkriminira privilegi- 
rano pomoč pri samomoru. 
Ta določba je pravzaprav 
posledica dodanega četrtega 
odstavka pri 46. členu (umor). 

54. člen 

Na mnoge pripombe na iz- 
raz »zmaličen«, je le-ta za- 
menjan s »prizadeta njego- 
va zunanjost«, tako da se se- 
daj jasno vidi, da je to blaž- 
ja prizadetost nasproti trajni 
sKaženosta po 52. členu ozi- 
roma začasni skaženosti po 
53. členu. V drugem odstav- 
ku je izvršena manjša redak- 
cijska poprava. 

SEDMO POGLAVJE: 
KAZNIVA DEJANJA ZOPER 
SVOBOŠČINE IN PRAVICE 
ČLOVEKA IN OBČANA 

60. člen (61. člen osnutka) 

Dodan je drugi odstavek, 
ki inkriminira kot kaznivo 
dejanje kršitev pravice do 
enakopravne uporabe jezika 
in pisave. Tako določbo imia- 
jo osnutki kazenskih zako- 
nov vseh republik in pokra- 
jin in je v naš zakonski pred- 
log vnesena na predlog ko- 
ordinacijske komisije. 

61. člen (62. člen osnutka) 

Izpuščen je drugi odsta- 
vek, ki je določal kot kvali- 
ficirano obliko prisiljenja, 
če je storilec grozil z umo- 
rom ali hudo telesno po- 
škodbo. Po ponovni proučit- 
vi te določbe je predlagatelj 
prišel do zaključka, da je 
taka oblika grožnje že zaje- 
ta v prvem odstavku pod 
pojmom resne grožnje. 

62. člen (63. člen osnutka) 

V prvem odstavku Je izraz 
»vzame prostost gibanja« na- 
domeščen z »omeji svobodo 
gibanja«, kar je v skladu z 
224. členom ustave. V če- 
trtem odstavku pa je »se- 
dem dni« zamenj'anih s »tri- 
deset dni« in je tako upo- 

števana pripomba komisije 
za pravosodje, pomeni pa 
tudi uskladitev a ostalimi re- 
publikami in pokrajinama. 

63. člen (64. člen osnutka) 

V prvem odstevku so iz- 
puščeni načini ugrabitve »s 
silo, grožnjo ali prevaro«, 
ker sam . način ni pomem- 
ben. V drugem odstavku pa 
sta navedena dva '.tuda pri- 
mera ugrabitve, kiar bo prak- 
si olajšalo uporabo te določ- 
be. Kot posebno hud primer 
se šteje, če gre za ugrabitev 
mladoletne osebe ali če 
ugrabitelj žrtvi grozi z umo- 
rom ali hudo telesno poškod- 
bo. Možni pa so še drugi 
posebno hudi primeri (več 
oseb, če se ugrabljena ose- 
ba maltretira, ali se ji ne 
da hrane, ali se jo drži v 
drugače težkih razmerah). 

68. člen (69. člen osnutka) 

V prvem odstavku je 
zagrožena kazen zvišana od 
šest mesecev na eno leto. S 
tem je izeniačena s kaznijo 
iz prvega odstavka 67. člena. 
Izpuščeno je tudi »esedilo 
»v njegovih osebnih prosto- 
rih«. 

69. člen (70. člen osnutka) 

V tretji alinei drugega od- 
stavka je izvršena redakcijska 
sprememba tako, da je se- 
daj tekst jasnejši oziroma 
razumljivejši. 

70. člen (71. člen osnutka) 

Znižana je zagrožena ka- 
zen od enega leta na 6 me- 
secev in je tako usklajena 
s kaznijo za kaznivo deja- 
nje kršitev tajnosti (69. člen). 

71. člen (72. člen osnutka) 

Pripomba komisije za pra- 
vosodje, da se naj določi 
kot kaznivo dejanje »ziased- 
ba stanovanja«, je upošteva- 
na, vendar ne pri tem členu, 
pač pa pri kaznivem deja- 
nju protipravno zavzetje ne- 
premičnine, ki je družbeno 
premoženje (153. člen). Ni 
p& upoštevana pripomba za- 
konodajnopravne komisije, 
da se naj storilec tega kaz- 
nivega dejanja vedno prega- 
nja po uradni dolžnosti, ker 
gre za kršitev ustavne pra- 
vice. Poj'asniti je treba, da 
so vse pravice in svobošči- 
ne, ki se kazenskopravno 
varujejo, ustavne, kar pa se- 
veda še ni razlog, da bi se 
vsi kršitelji teh pravic ali 

svoboščin pregnajali po urad- 
ni dolžnosti. Razen tega pa 
so v tem členu zajete tudi 
manjše kršitve, npr. neod- 
stranitev iz stanovanja (v 
stanovanje je storilca nosi- 
lec stanovanjske pravice slani 
povabil). Ne gre tu samo 
za »nasilne vselitve« v tuje 
stanovanje. 

75. člen (76. člen osnutka) 

Osnutek je vseboval varian- 
to, da se ta določba ne bi 
vnesla v zakonski predlog, 
vendar so se v razpravah 
opredelili za sprejem določ- 
be v zakonski predlog (ko- 
misija za pravosodje in od- 
bor za družbenopolitični in 
komunalni sistem). 

OSMO POGLAVJE: 
KAZNIVA DEJANJA ZOPER 
SAMOUPRAVLJANJE 

Predlog komisije za pravo- 
sodje, da se naj pri kazni- 
vih dejanjih zoper samo- 
upravljanje ne predpisuje 
najmtojša mera kazni zapo- 
ra, je upoštevan in so tako 
črtane pri vseh kaznivih de- 
jan jiii zoper samoupravlja- 
nje spodnje meje zagroženih 
kazini zapora. 

76. člen (77. člen osnutka) 

V drugem odstiavku tega 
člena so vnesene še nekate- 
re hujše oblike temeljnega 
dejanja kršitve samouprav- 
ljanja, in sicer, če gre za 
storitev tega dejanja s silo, 
grožnjo, na organiziran na- 
čin ali z zlorabo uradnega 
položaja ali vpliva. Pobudo 
za dopolnitev tega odstavka 
je dal'a koordinacijska komi- 
sija in so jo vnesle v svoje 
kazenske zakone vse republi- 
ke in pokrajini. Pobuda Go- 
spodarske zbornice Slovenije, 
naj se po možnosti v dejan- 
ski stian tega kaznivega de- 
janja vključi kot kaznivo 
tudi neurejanje družbenoeko. 
nomskih odnosov, pri med- 
republiškem usklajevanju ni 
bala sprejeta, ker naj v ta- 
kih primerih ne bi bila po- 
dana kazenska odgovornost. 
Sprejetla tudi ni bila pri- 
pomba, da naj bi bilo hudo 
oviranje dela in odločanje 
organov samoupravljanja že 
kvalificiran primer tega kaz- 
nivega dejanja. Zgolj ovira- 
nje dela in odločanja še ne 
dosega takšne stopnje druž- 
bene nevarnosti, da bi se 
lahko določilo kot kaznivo 
dejanje. 
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77. člen (78. člen osnutka) 

V prvem odstavku tega 
členi je upoštevan predlog, 
da naj se vključi tudi pre- 
prečitev ali onemogočanje sa- 
moupravnega odločanja o: 
družbenih interesih. 

82. člen (83. člen osnutka) 

Pri kaznivem dejanju kršit- 
ve svobodne opredelitve je 
upoštevano stališče komisije 
za pravosodje, odbora za 
družbenopolitični sistem zbo- 
ra združenega dela in odbora 
za družbenopolitični in komu- 
nalni sistem zbora občin, naj 
se pripombe Gospodarske 
zbornice Slovenije o izključit, 
vi odgovornosti političnih 
funkcionarjev, ne upoštevajo. 
DEVETO POGLAVJE: 
KAZNIVA DEJANJA ZOPER 
DELOVNO RAZMERJE IN 
SOCIALNO VARNOST 

86. člen (87. člen osnutka) 
Dejanski stan tega kazni- 

vega dejanja je ostal nespre- 
menjen. Pripomba zakono- 
dajnopravne komisije, da to 
dejanje ne ziajema vseh tako 
imenovanih klasičnih pravic, 
ni upoštevana. Naštete so 
vse temeljne pravice delav- 
ca, ki izhajajo iz zakona o 
združenem delu, razen ti- 
stih, ki jih Kazenski zakon 
samostojno varuje v poseb- 
nih členih, kot pravico do 
varstva pri delu, pravico do 
socialnega zavarovanja, pra- 
vice začasno brezposelnih 
oseb itd. 

87. člen (88. člen osnutka) 

V prvem odstavku je upo- 
števan predlog komisije za 
pravosodje in je vključena 
tudi kršitev samoupravnih 
splošnih aktov o varstvu pri 
delu. V skladu s predlogi o 
poostritvi sankcije za to kaz- 
nivo dejanje zaradi njego- 
ve družbene varnosti je tudi 
povišana sankcija, in sicer 
na zapor do enega leta za 
kaznivo dejanje po prvem 
odstavku, v drugem odstav- 
ku za odgovorno osebo pa 
na zapor do treh let. Ob pri- 
liki usklajevanja med re- 
publikami in avtonomnima 
pokrajinama je bilo dogo- 
vorjeno, da niaj vsi Kazenski 
zakoni določajo pri tem kaz- 
nivem dejanju tudi možnost 
naložitve posebnega pogoja 
ob izreku pogojne obsodbe. 
Tako je vnesen nov tretji 
odstavek, ki določa, da lah- 
ko sodišče storilcu tega kaz- 
nivega dejanja ob pogojni 
obsodbi naloži, da se mora 
ravnati po določenih ukrepih 

za varstvo pri delu. Sodi- 
šče bo la-hko pogojno obsod^ 
bo preklicalo, če storilec še 
naprej ne bo upošteval ukre- 
pov za varstvo pri delu. 

88. člen (89. člen osnutka) 

Kaznivo dejianje je ostalo 
vsebinsko nespremenjeno, le 
izraz »zasebni delodajalec« 
je v skladu s pripombo od- 
bora za družbenopolitični in 
komunalni sistem nadome- 
ščen z izrazom, ki ga upo- 
rabljata ustava in zakon o 
združenem delu, vendar je 
bilo potrebno zaradi tega 
določiti nov drugi odstavek. 

89. člen (90. člen osnutka) 

V skladu s pripombo za- 
konod&jnopravne komisije je 
v naslovu tega kaznivega de- 
janja poudarjeno, da gre za 
kršitev pravic začasno brez- 
poselnih oseb. 

90. in 91. člen (91. in 92. 
člen osnutka) 

K tema členoma dana pri- 
pomba, naj se izraz »social- 
no zavarovanje« nadomesti z 
ustreznejšim izrazom, ni 
upoštevana, ker takšen izraz 
uporablja tudi ustava (205. 
člen- ustave SRS). Tekst 90. 
člena je le redakcijsko po- 
pravljen tako, da je vnesena 
beseda »s področja« social- 
nega zavarovanja... 

DESETO POGLAVJE: 
KAZNIVA DEJANJA ZOPER 
ZAKONSKO ZVEZO, 
DRUŽINO IN MLADINO 

92. člen (93. člen osnutka) 

K temu členu je dodan nov 
tretji odstavek, ki določa, da 
se pregon za kaznivo deja- 
nje dvojne zakonske zveze 
ustavi oziroma se ne začne, 
če je prejšnja zakonska zve- 
za prenehala ali se razvelja- 
vila. Tako je upoštevana pri- 
pomba ziakonodajno-pravne 
komisije in določba, uskla- 
jena s 37. členom zakona o 
zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih. Sprejeta je tudi 
pripomba, da naj se za to 
kaznivo dejanje Zagrozi z 
milejšo kaznijo in je tako 
v prvem odstavku kazen za- 
pora do treh let znižana na 
kazen zapora do enega le- 
ta. 

93. člen (95. člen osnutka) 

Ker predlagani tekst tega 
kaznivega dejanja že zožuje 
krog mladoletnih oseb mla. 
doletne osebe, ki Se niso 

dopolnile 16. leto starosti, je 
bila kazen do enega leta Na- 
pora, določena v osnutku, 
prenizka in je takoj sedaj 
nadomeščena s kaznijo do 
treh let zapora. V drugem 
odstavku, kjer so določeni 
hujši primeri teg& kaznive- 
ga dejanja, pa je v skladu 
z zagroženo kaznijo po pr- 
vem odstavku zvišana sank- 
cija na zapor do petih let. 

(94. člen (96. člen osnutka) 

Predlog h kaznivemu de- 
janju po tem členu predloga 
naj se določi kot kaznivo de- 
janje tudi preprečevanje sti- 
kov z otroki roditelju, ki mu 
otrok ni bil. dodeljen, ni spre- 
jet. Smatramo, da na tem 
področju urejanja medseboj- 
nih odnosov ni upravičljivo 
posegati s kazenskimi sankci- 
jami, ampak le z drugimi 
ukrepi in dejanji ustreznih 
organov. Kazenski postopek 
bi še bolj poglobil nesoglasja 
in stike z otrokom bi rodi- 
telj še težje vzpostavil. 

97. in 98. člen (90 in 100. 
člen osnutka) 

Obe kaznivi dejanji sta 
ostali glede zagroženih sank- 
cij nespremenjeni, s tem da 
je pri kaznivem dejanju ne- 
plačevanja preživnine dodan 
nov drugi odstavek, ki do- 
loča strožjo kazen tie, poseb- 
no hud primer tega kaznive- 
ga dejanja. Pripomba odbora 
za družbenopolitični sistem, 
naj se posebej določi tudi 
možnost izreka denarne kaz- 
ni, tako ni sprejeto, ker lah- 
ko sodišče po pravilih o 
omilitvi kazni za obe temelj- 
ni kaznivi dejanji tudi izre- 
če denarno kazen, če so se- 
veda podane olajševalne oko- 
liščine. Ker so bile dane v 
razpravah o osnutku tudi pri- 
pombe, da bi bilo potrebno 
za kaznivo dejanje neplače. 
vanja preživnine zagroziti z 
ostrejšimi kaznimi, je vnesen 
že omenjeni drugi odstavek, 
ki pa določa ostrejše kazno- 
vanje, če gre za posebno hud 
primer kaznivega dejanja iz 
prvega odstavka. Strožje kaz- 
novanje za posebno hud pri- 
mer tega dejanja določa že 
kazenski zJakonik. 

99. člen (101. člen osnutka) 

To kaznivo dejanje ostaja 
nespremenjeno, tako kot je 
bilo predlagano, v osnutku 
kljub nekaterim posameznim 
pripombam, da družba takih 
odnosov ne odobrtiva tudi pri 
polnoletnih krvnih sorodni- 

kih. Namen tega kaznivega 
dejanja je predvsem varstvo 
mladoletnih oseb, problemi 
glede spolnih odnosov med 
polnoletnimi krvnimi sorod- 
niki pa naj bi se uspešneje 
reševali na drugih področjih. 

Enajsto poglavje: Kazniva 
dejanja zoper spolno nedo- 
takljivost in moralo 

To poglavje kaznivih dejanj 
v predlogu ostaja v glavnem 
nespremenjen. V 103. členu 
sta le združena v osnutku 
določeni drugi in tretji od- 
stavek, tako da spolno deja- 
nje s slabotno osebo, ki še 
ni stara 14 let, predstavlja 
enako hudo kvalificirano ob- 
liko kot storitev tega deja- 
nja z nasiljem. Kaznivo de- 
janje iz 105. člena predloga 
pa je popravljeno, in sicer 
tako, da gre za kaznivo deja- 
nje že, če kdo zvodi enkrat 
mladoletno osebo in ni po- 
trebno, da bi se ukvarjSal z 
zvodništvom, kot je bilo 
predlagano v osnutku. Predla- 
gani tekst tega kaznivega de- 
janja tako povzema 187. člen 
kazenskega 2<9konika in so 
takega sprejeli tudi vsi os- 
nutki oziroma predlogi repub- 
liških oziroma pokrajinskih 
kazenskih zakonov. Predlaga- 
no kaznivo dejanje posilstva 
po 100. členu predloga je bi- 
lo v razpravah ocenjeno kot 
umestno in sprejeto. Izraženi 
so bili le pomisleki glede če- 
trtega odstavka, ki določa 
pregon na zasebno tožbo za 
tako hudo kaznivo dejanje. 
Pregon na zasebno tožbo je 
kljub temu v takem primeru 
upravičen, zfesti iz razloga, 
da mora imeti žena v prime- 
ru ureditve medsebojnih od- 
nosov možnost odločanja, da 
se kazenski postopek ne na- 
daljuje oziroma da se ustavi. 

DVANAJSTO POGLAVJE: 
KAZNIVA DEJANJA ZOPER 
ČAST IN DOBRO IME 

Pri tem poglavju kaznivih 
dejanj sta v celoti upošteva- 
ni pripombi k členoma 112 
in 114 in je glede drugih kaz- 
nivih dejanj ostalo to poglav- 
je v predlogu nespremenjeno. 
Novo kaznivo dejanje po čle- 
nu 112 predloga (115. člen os- 
nutka) je bilo sprejeto in je 
njegovo inkriminacijo pod- 
prla tudi koordinacijska ko- 
misija. Dogovorjeno je bilo, 
da bodo tako kaznivo deja- 
nje vnesle tudi druge republi- 
ke in avtonomni pokrajini v 
svoje zakone in je zato v 
predlogu odpadUa varianta o 
črtanju tega člena. Dejanje, 
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kot je določeno v predlogu, 
ni pokrito s kaznivim deja- 
njem po drugem odstavku 
134. člena kazenskega zakona 
SFRJ, ker se za kaznivo deja- 
nje po zveznem kazenskem 
zakonu zahteva namen vzbu- 
jati narodnostno, rasno ali 
drugo nestrpnost. 

V 114. členu predloga (116. 
člen osnutka) je v skladu s 
predlogi tudi na novo vnesen 
drugi odstavek, ki določa pre. 
gon storilcev kaznivih dejanj 
zoper čast in dobro ime po 
uradni dolžnosti, če so storje- 
ni proti državnemu organu 
družbenopolitični skupnosti, 
samoupravni interesni skup- 
nosti, proti uradni ali vojaški 
osebi, proti nosilcu družbe- 
nopolitične ali samoupravne 
funkcije v zvezi z opravlja- 
njem njihove službe oziroma 
izvajanjem njihove funkcije 

TRINAJSTO POGLAVJE: 
KAZNIVA DEJANJA ZOPER 
ČLOVEKOVO ZDRAVJE 

To poglavje je vsebinsko 
ostalo nespremenjeno glede 
na osnutek kazenskega zako- 
na. Izpuščeno je le kaznivo 
dejanje po 125. členu osnut- 
ka — nevestno pripravljanje 
in izdajanje zdravil, ker ga v 
celoti pokriva kaznivo deja- 
nje, določeno v 57. členu za- 
kona o dajanju zdravil v pro- 
met (Uradni list SFRJ, št. 
58/76). 

116. Člen (118. člen osnut- 
ka) 

V prvem odstavku tega čle- 
na je upoštevana pripomba 
republiškega komiteja za 
zdravstveno in socialno var- 
stvo, da lahko tudi drugi or- 
gani in ne samo organi zdrav- 
stvene službe odredijo dolo- 
čene ukrepe in sta zaradi te- 
ga črtani besedi »zdravstve- 
ne službe«. Znižana je sank. 
cij'-a za to kaznivo dejanje iz 
zapora do treh let na zapor 
do enega leta in je tako za- 
grožena sankcija usklajena z 
drugimi republiškimi oziro- 
ma pokrajinskimi predlogi 
Kazenskega zakona. V dru- 
gem odstavku v osnutku po- 
motoma ni bila določena po- 
sledica, ki mora nastopiti, da 
je kaznivo dejanje dokonča, 
no dn je zato dodano: »in s 
tem povzroči, da se kužna 
bolezen prenese n!a ljudi«. 

117. člen (119. člen osmit. 
ka) 

V skladu s 116. členom je 
bilo potrebno tudi pri tem 
kaznivem dejanju .- določiti 
kaznovanje za neupošte- 

nje predpisov med epidemijo 
živalske kužne bolezni, ki se 
lahko prenese na ljudi, ker 
gre za enako nevarnost za 
zdravje in življenje ljudi kot 
pri epidemiji kakšne nalez- 
ljive bolezni. 

118. člen (120. člen osnut- 
ka) 

Spolna bolezen se lahko 
prenaša tudi z drugimi deja- 
nji in ne samo s spolnimi 
dejanji. Zato je v predlogu 
popravljen dejanski stan te- 
ga kaznivega dejanja tako, 
da je dodano »ali kako dri: 
gače«. Pripomba komisije za 
pravosodje, naj se to kazni- 
vo dejanje preganja po urad 
ni dolžnosti, ni sprejeta. 
Kljub družbeni nevarnosti te- 
ga dejanja je .pregon storilca 
na zasebno težbo umesten in 
opravičljiv. V,si republiški ® 
pokrajinski predlogi kazen- 
skega zakona SR Srbije, pre- 
puščajo pregon storilca te- 
g!a kaznivega dejanja oškodo- 
vancu. Pregon po uradni dol- 
žnosti bi lahko imel negativ- 
ne posledice ravno za druž- 
beno skupnost, ko oškodo- 
vanec iz strahu pred postop- 
kom in javnostjo ne bi šel 
na zdravljenje. 

119. člen (121. člen osnut- 
ka) 

Prvi odstavek tega člena je 
nespremenjen, tako da je za- 
menjan izraz »bolnišnici, po- 
rodnišnici« z izrazom »v 
zdravstveni organizaciji«. 

120. člen (122. člen osnut- 
Ka) 

Kaznivo dejanje po tem čle- 
nu je le terminološko uskla- 
jeno z novimi predpisi s te- 
ga področja (zakon o varstvu 
živali pred kužnimi bolezni- 
mi, ki ogrožajo vso državo, 
Uradni list SFRJ, št. 43/76, 
zakon o zdravstveni neopo- 
rečnosti živil Uradni list 
SRS, št. 71/72). 

121. člen (123. člen os- 
nutka) 

Predlog spreminja to kaz. 
nivo dejanje glede na osnu- 
tek. Kaznivo dejanje nevest- 
no zdravljenje je podano, ko 
zdravnik ali drug zdravstveni 
delavec naklepno krši pravi- 
la zdravniške znanosti oziro- 
ma zdravniške dejavnosti in 
s tem povzroči občutno po- 
slabšanje zdravja in to po- 
sledico tako predpišemo nje- 
govi malomarnosti. Hujše po- 
sledice tega dejanja so dolo- 
čene v 125. členu predloga, 

ki ga pa osnutek ni predvi- 
deval — huda kaznivi deja- 
nja , zoper človekovo zdravje. 

123. člen (126. člen osnut- 
ka) 

Kaznivo dejanje mazaštvo 
je v skladu s pripombam: 
spremenjeno. Kaznivo je vsa- 
ko zdravljenje fcli zdravstve- 
na dejavnost, ki se opravlja 
v nasprotju s predpisi in je 
škodljiva za zdravje ljudi. 

124. člen (127. člen osnutka) 

Kaznivo dejanje je ostalo 
nespremenjeno. Pripomba 
skupine delegatov občine 
Vrhnika, naj se varstvo pri 
tem kaznivem dejanju razte- 
za na vse mladoletnike, ni 
sprejeta. 2e do sedaj je ka- 
zenski zakonik varoval pri 
tem dejanju le mladoletnike 
do 16 let in predlagana raz- 
širitev ne bi bila umestna. 
Postrežba že vinjenega mla- 
doletnika starega od 16 do 
18 let, se pa preganja kot 
prekršek. 

125. člen 
Osnutek ni vseboval te do- 

ločbe iz razloga, da naj bi 
se taki primeri reševali po 
določbah o steku kaznivih 
dejanj. Po ponovni proučit- 
vi se je izkazalo, da je ume- 
stneje obdržati pri teih kaz- 
nivih dejanjih konstrukcijo, 
kot jo vsebuje kazenski za- 
konik v 212. členu in jo ta- 

. ko povzema tudi ta člen pred- 
logu. 

ŠTIRINAJSTO POGLAVJE: 
KAZNIVA DEJANJA ZOPER 
UPRAVLJANJE DRUŽBENIH 
SREDSTEV IN NARAVNA 
BOGASTVA (kazniva dejanja 
zoper gospodarstvo) 

V razpravaih o osnutku ka- 
zenskega zakona je bilo po- 
udarjeno, da naslov tega po- 
glavja glede na novo kon- 
cepcijo kaznivih dejanj zo- 
per gospodarstvo ne ustreza. 
Skladno s takim stališčem je 
ustrezno spremenjen naslov 
tegla poglavja. (102. člen usta. 
ve SRS in 6. poglavje zako- 
na o združenem delu). 

126. člen (128. člen osnutka) 
Naslov teg'a kaznivega de- 

janja je spremenjen v neve- 
stno gospodarjenje. V dru- 
gem odstavku je velika pre- 
moženjska škoda nadomešče- 
na s premoženjsko škodo, ki 
presega 100.000 dinarjev. Po- 
samezni zneski premoženjske 
škode so usklajeni s kazen- 
skimi 2kkoni drugih repub- 
lik in pokrajin. 

127. člen in 128. člen (129. 
člen in 130. člen osnutka) 

Dejanski stan kaznivega de- 
janja povzročitve stečaja je 
ustrezno popravljen, upošte- 
vajoč dano pripombo Gospo- 
darske zbornice Slovenije, da 
odgo-vorna oseba predvsem 
dopušča dejanja, našteta v 
tem členu. Pri kaznivem de- 
janju nevestnega ravnanja z 
zaupanim premoženjem pa je 
v skladu s pripombami vne- 
sena kot posledica tudi iz- 
guba stvari. Obe kaznivi de- 
janji je komisija za pripra- 
vo osnutka kazenskega za- 
kona SR Slovenije že pred- 
lagala za dekriminacijo, ven- 
dar sta bili kot rezultat med- 
republiške uskladitve ponov- 
no vneseni v osnutek. Obe 
kaznivi dejanji namreč do- 
ločajo tudi drugi republiški 
oziroma pokrajinski predlogi 
kazenskih zakonov. Kaznivi 
dejanji tudi nista v celoti po- 
kriti z drugim odstavkom 
125. členom predloga. 

129. člen (131. člen osnut- 
ka) 

V prvem odstavku se je 
črtal odstavek, ki je opre- 
deljeval premoženjsko škodo, 
ki izhaja iz očitnega neso- 
razmerja med obveznostmi in 
pravicami iz pogodbe, kot ne- 
potreben. Tako je jasneje do- 
ločeno, da je kaznivo deja- 
nje podano čim nastane pre- 
moženjska škoda. Pri med- 
republiškem usklajevanju je 
prišlo tudi do uskladitve 
sankcije po drugem odstav- 
ku tega člerta, tako da ni 
več navedena zgornja meja 
zagrožene kazni 10 let, am- 
pak le zapor najmanj enega 
leta. Pripomba Gospodarske 
zbornice Slovenije, naj se 
predstavnik kot subjekt tega 
kaznivega dejanja izpusti, ker 
on ne more sklepati pogodb, 
ni mogla biti osvojena, ker 
zakon o združenem delu v 
438. členu dopušča možnost, 
da se tudi predstavnik orga- 
nizacije združenega dela po. 
oblasti za njeno zastopanje. 

130. člen (132. člen osnutka) 
Zagrožena kazen v četrtem 

odstavku tega člena je spre- 
menjena v sktodu z drugim 
odstavkom 183. člena kazen- 
skega zakona SFRJ in je na- 
mesto zapora od enega do 
desetih let določena na za- 
por najm'anj enega leta. 

131., 132., in 133. člen (133, 
134, 135, in 136. člen osnutka) 

Pri vseh treh kaznivih de- 
janjih je prišlo le do neka- 
terih manjših redakcijskih in 
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terminoloških popravkov. Ta- 
ko se je v naslovu kaznive- 
ga dejanja po 130. členu pre- 
dloga črtalo »v gospodJarst 
vu«, ker je sam naslov »zlo 
raba pooblastil« dovolj jasen 
Točka 5 (po osnutku točka 
d) se je smiselno dopolnila. 
Naslov kaznivega dejanja go- 
ljufija v službi je prav tako 
spremenjen v poseben pri- 
mer . goljufije, ker prejšnji 
naslov ne ustreza vsebini te- 
ga kaznivega dejanja. V tret- 
jem odstavku Kaznivega de- 
janja zlorabe položaja ali 
pravic odgovorne osebe pa 
je zvišan maksimum zagro- 
žene kazni iz osmih na de- 
set let zaporu v skladu s če- 
trtim odstavkom 174. člena 
kazenskega zakona SFRJ. 
Predlog ne vsebuje več 136. 
člena osnutka. Kaznivo de- 
janje, določeno v tem členu 
osnutka, je namreč pokrito 
z drugim odstavkom 163. čle- 
na kazenskega zakona SFRJ 
— ustvarjanje monopolnega 
položaja in povzročanje mo 
tenj na trgu — in ga ne vse- 
bujejo tudi drugi republiški 
oziroma pokrajinski predlo- 
gi kazenskih zakonov. 

Pripomba k točki č) 133 
člena osnutBa oziroma točki 
4. člena 130 predloga, da naj 
se vključijo tudi samouprav- 
ne interesne skupnosti in do- 
loči kot obliko storitve tudi 
preprečitev izplačila obvezno- 
sti, v predlogu ni upošteva- 
na iz razloga, ker formula- 
cija »ne dia družbeni skup- 
nosti« zajema tudi samoup- 
ravne interesne skupnosti in 
tudi predlagano novo obliko 
preprečitve. 

135. člen (138. člen osnutka) 
V skladu s predlogom je v 

prvem odstavku zajeto tudi 
razpečevanje brez označbe o 
trajianju izdelka. Dejanski 
stan tega kaznivega dejanja 
se razlikuje od ustreznega 
gospodarskega prestopka po 
tem, da se za obstoj kazni- 
vega dejanja zahteva »večji 
obseg« razpečavanja in tako 
predlog za dekriminacijo te- 
ga kaznivega dejanja ni mo- 
gel bita upoštevan. 

136. člen (139. osnutka) 
črtal se je tretji odstavek 

tegla člena v osnutku, kar 
ureja odvzem predmetov kot 
varnostni ukrep 69. člen ka- 
zenskega zakona SFRJ. Po- 
sebej je potrebno predpisa- 
ti le obvezni odvzem pred- 
metov, ne pa fakultativnega, 
Iz istega razloga se je črtal 
tudi četrti odstavek 161. čle- 
na osnutka (158. člen pred- 
loga). 

140. člen (143. člen osnutka) 

V drugem odstavku je pri- 
šlo do spremembe zagrože. 
ne sankcije, in sicer name- 
sto kazni zapora od enega 
do osmih let na kazen zapo- 
ri od enega do desetih let 
zaradi uskladitve z drugim 
odstavkom 175. člena kazen- 
skega zakona SFRJ. 

141. člen (144. člen osnutka) 

Za kaznivo dej'anje grabe- 
ža je vključeno tudi novo 
Kaznivo dejanje nezakonit« 
oprostitve obveznega plačila 
iz čletaa 201 predloga (205. 
člen osnutka). Ker predstav- 
lja to kaznivo dejUnje po 
sebno obliko zlorabe uradne- 
ga položaja ali uradnih pra- 
vic in so se taka dejanja po 
kazenskem zakoniku kvalifi- 
cirala kot zlorabe uradnega 
položaja iz; koristoljubnosti, 
je prav, da tudi to dejanje 
preide v grabež. Zaradi tega 
ker se k&zniva dejanja, ki 
preidejo v grabež v kazen- 
skih zakonih drugih repub. 
lik in pokrajin drugače po- 
imenujejo, gre pa za enaka 
kazniva dejanja, je bilo po- 
trebno zgolj zaradi j'asnosti 
ustrezno popraviti budi tekst 
te določbe. 

143. člen (146. člen osnutka) 

Pri tem kaznivem dejanju 
je dodan nov tretji odsta- 
vek, ki inkriminira tudi na- 
knadno sprejemanje daril, 
ter je s tem upoštevana pri- 
pomba, d!ana v razpravah o 
osnutku. Dejanski stan tega 
kaznivega dejanja je uskla- 
jen s kaznivim dejanjem je- 
manje podkupnine, ki ga lah- 
ko stori uradite oseba (če- 
trti odstavek 192. člena pred- 
loga). 

144. člen (147. člen osnutka) 

Pri usklajevanju republi- 
ških in pokrajinskih kazen, 
skih zakonov je bilo dogo- 
vorjeno, naj ostanejo pogoji, 
določeni v kazenskih zako- 
nih za odpustitev kazni sto- 
rilcu kaznivega dejanja daja- 
nja podkupnine nespremenje- 
ni in enako določeni v vseh 
kazenskih zakonih. Posledica 
tega je ustrezna dopolnitev 
tretjega odstavka tega člena 
in prav tako tudi tretjega od- 
stavka 194. člena predloga. 

145. člen (148. člen osnutka) 

V tem členu je izpuščen 
pogoj, da morajo biti poslov- 
ne listine pomembne za po- 
slovni promet ali nameinje- 
ne za odločitve organov sa- 

moupravljanja v zvezi z go- 
spodarjenjem. Kaznivo deja- 
nje je podano, ko odgovor- 
n!a. oseba v poslovne listine, 
ki se vodijo na podlagi za- 
kona ali drugih predpisov, 
vpiše lažne podatke ali ne 
vpiše kakšnega pomembnega 
podatka. Tako je to kazni- 
vo dejlanje usklajeno s 190. 
členom predloga, ki določa 
ponareditev uradne listine, 
knjige ali spisa in tudi ne 
omejuje storitev dejanja le 
na takšne uradne listine, ki 
so pomembne za opravljanje 
službe. 

148. člen (151. člen osnutka) 
V skladu s pripombami in 

s stališčem družbenopolitič- 
nega ^bora skupščine SRSlo- 

, veni je je v predlogu spre. 
men j en dejanski stan tega 
kaznivega dejanja in krimi- 
nalna sfera ustrezno razšir- 
jenja. Predlagano je, da naj 
bo kazniv že vsak prenos, 
zamenjava ali kakšen drug 
odstop stanovanja ali dela 
stanovanja, ki je v nasprot- 
ju s predpisi. Kvalificiran 
primer tega kaznivega deja- 
nja pa naj bo podan, če si 
storilec izgovori veBjo pre- 
moženj,sko korist in pri tem 
izrabi hude stanovanjske raz. 
mere drugega, njegovo hudo 
stisko, nezadostno izkušenost 
ali lahkomiselnost. S tako 
predlagano formulacijo je po- 
krito tudi kaznivo dejanje po 
98. členu zakona o stanova- 
njskih razmerjih. 

151. člen (154. člen osnutka) 
Problem deferiminacije tega 

kaznivega dejanja se bi mo- 
ral reševati enotno v vseh 
republiških in pokrajinskih 
kazenskih zakonih. Vsi os- 
nutki ozirotria predlogi ka- 
zenskih zakonov republik in 
avtonomnih pokrajin to ka- 
zniVo dejanje namreč dolo- 
čajo v ehakem besedilu. Zar 
to pripomba za dekrimiriaci- 
jo tega kaznivega dejanja ni 
mogla biti upoštevana. 

157. člen osnutka 
To kaznivo dejanje ne spa- 

da v zakonodajno pristojnost 
republik, ker ga že vsebuje 
kazenski siakon SFRJ v 171. 
členu in ga zato predlog več 
ne določa. 

154. člen (158. člen osnutka) 

V skladu s predlogi naj se 
določi zavzetje praznega sta- 
novanja, na katerem še ni- 
ma nihče stanovanjske pra- 
vice, kot kaznivo dejanje, je 
spremenjen prvi odstavek te- 
ga člena tako, da se zavzet- 

je laiiko nanaša na vsako ne- 
premičnino lali njen del in 
ne samo na zemljišče. Upo- 
števajoč stališče družbenopo- 
litičnega zbora in v skladu 
z drugimi pripombami, je do- 
dan še tretji odstavek, ki do- 
loča strožje kaznovanje v pri- 
meru, če gre za zavzetje zem- 
ljišča z namenom gradnje. 

155. člen 

Predlog kazenskega zakona 
vnaša v tem členu novo ka- 
znivo dejanje, ki • ga osnutek 
ni določal, vsebuje pa ga ka- 
zenski zakonik v 245. a čle- 
nu. Koordinacijska komisija 
je namreč opozorila, da le 
osnutek kazenskega zakona 
SR Slovenije tega kaznivega 
dejanja ne sprejema, čeprav 
gre za posebno obliko ka- 
znivega dejanja poškodova- 
nja oziroma uničenja stvari, 
je posebna inkriminacija tega 
kazmvega dejianja zaradi po- 
sebnega varstva rastlin in na- 
sadov umestna. 

158. člen (161. člen osnutka) 
V prvem odstavku je v 

skladu s pripombo izpušče- 
no »v tujem lovišču«. S tem 
je podano kaznivo dejanje, 
če gre za neupravičen lov, 
ne glede ali storilec lovi v 
tujem ali na svojem lovišču. 
V tretjem odstavku je vklju- 
čena še dodatna kvalificira- 
na oblika, in sicer lov v or- 
ganizirani skupini. Predlog, 
naj se tudi lov ponoči in lov 
z uporabo motornih vozil do- 
ločita kot kvalificirani obliki, 
ni bil upoštevan, ker gre za 
obliki, ki sta največkrat že 
zajeti v drugih že določenih 
kvalificiranih oblikah. 

159. člen (162. člen osnutka) 
Predlog ribiške zveze Slo- 

venije k temu kaznivemu de- 
janju, ki je bil podprt tudi 
pri obravniavanju osnutka v 
skupščinskih telesih, v pred- 
logu kazenskega zakona ni 
upoštevan in je ostalo to ka- 
znivo dejanje nespremenjeno. 
Vse republike in pokrajini 
so v svojih predlogih kazen- 
skega zakona sprejele tako 
formulacijo tega kaznivega 
dejanja in je tako pri tem 
kaznivem dejanju dosežena 
uskladitev. Kriminalna cona 
tega kaznivega dejanja ni bi- 
stveino zožena s tem, da se 
zahteva posledica »pogin rib«, 
ker so že samii načini storit- 
ve taki, ki nujno vodijo k 
tej posledici. Ustrezno varst- 
vo rib je moč zagotoviti tu- 
di z določitvijo ustreznih pre- 
krškov in ne le s kaznivimi 
dejanji. 
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160., 161., in 162. člen (163., 
164. in 165. člen osnutka) 

Spremembe prd vseh treh 
kaznivih dejanjih so le ter 
minološke narave. Posamez- 
ne pojme in formulacije je 
bilo potrebno uskladiti z 
zveznim zakonom o varstvu 
živali pred kužnimi bolezni- 
mi, ki ogrožajo vso državo 
(Uradni list SFRJ, št. 43/76). 
Izraza epizootija, ki ga upo- 
rablja omenjeni zvezni za 
kan za epidemijo živalskih 
kužnih bolezni, predlog ne 
prevzema. Gre za izraz, ki 
še ni prišel v splošno rabo 
kot izraz epidemija. Izraz 
epidemija živalskih kužnih 
bolezni uporablja tudi 247. 
člen kazenskega zakona SFRJ. 

163. člen (166. člen osnutka) 
V tem členu je upoštevana 

pripomba, da naj se določi 
možnost izreka zaplembe pre- 
moženja tudi pri kvalificira- 
nih oblikah kaznivih dejanj 
poneverbe, zlorabe pravic ali 
položaja odgovorne osebe in 
posebnega primera goljufije. 
PETNAJSTO POGLAVJE: 
KAZNIVA DEJANJA ZOPER 
DRUŽBENO IN ZASEBNO 
PREMOŽENJE 

V tem poglavju kaznivih 
dejanj so bile v osnutku 
predlagane variante za za 
groženo kazen pri kaznivih 
dejanjih tatvine, zatajitve, go- 
ljufije, izsiljevanja in poseb- 
nega primera izsiljevanja. V 
razpravah je bilo večinsko 
mnenje, naj se variante črta- 
jo in zato predlog kazenske- 
ga zakona prd teh kaznivih 
dejanjih ne spreminja pred- 
laganih sankcij v osnutku, 
seveda brez variantnih pred- 
logov. 

Naslednji variantni predlog 
v tem poglavju se je nana- 
šal na opredelitev majhne 
tatvine, goljufije in zatajitve. 
Večina sodišč in komisija za 
pravosodje ter odbor za druž- 
benopolitični sistem so se 
opredelili, naj bo meja med 
taitvino in majhno tatvino 
znesek 1.000 dinarjev in se 
naj variante črtajo. Skupina 
delegatov skupščine občine 
Sevnica in skupina delegatov 
skupščine občine Maribor je 
predlagala, naj se sprejme 
varianta, torej naj bo meja 
500 dinarjev. 2e na prvih 
medrepubliških usklajevanjih 
je bilo opozorjeno, da je po- 
treben znesek, ki bo oprede- 
ljeval majhno tatvino, golju- 
fijo in zatajitev, določiti enot- 
no v vseh republiških oeiro- 
ma pokrajinskih kazenskih 
zakonih. Pri usklajevanju po 
sprejemu osnutka kazenskega 

zakona SR Slovenije, pa je 
koordinacijska komisija za- 
vzela stališče, da naj se do- 
loči znesek 500 din v vseh 
republiških in pokrajinskih 
kazenskih zakonih. V skladu 
s tem tudi predlog kazen- 
skega zakona SR Slovenije 
določa znesek 500 dinarjev. 
V zvezi s kaznivimi dejanji 
majhne tatvine, goljufije in 
zatajitve so bile dane tudi 
številne pripombe glede pre- 
gona teh kaznivih dejanj, in 
sicer v tem smislu, da se 
naj tudi ta kazniva dejanja, 
predvsem kaznivi dejanji 
majhne tatvine in majhne go. 
ljufije, storjeni na škodo za- 
sebnega premoženja, prega. 
njajo po uradni dolžnosti. V 
skladu s takimi predlogi je 
v predlog kazenskega zakona 
črtan četrti odstavek 167. čle- 
na osnutka (164. člen pred- 
loga) in sedmi odstavek 173. 
člena osnutka (170. člen 
predloga). 

169. člen (172. člen osnutka) 
V predlogu zakona je ne- 

koliko spremenjeno kaznivo 
dejanje odvzema vozila po 
172. členu osnutka (169. člen 
predloga). Sprememba je re- 
zultat medrepubliškega uskla- 
jevanja. Pojem motornega 
vozila je opredeljen v petem 
poglavju, zato je opisna for- 
mulacija tega dejanja ustez- 
no popravljena, črtal se je 
tudi drugi odstaivek, ki je 
določal hujšo obliko tega ka- 
znivega dejanja in se je za- 
radi tega tudi zvišala zagro- 
žena kazen za temeljno ka- 
znivo dejanje. 

170. člen (173. člen osnutka) 
Pripomba zakonodajno- 

pravne komisije k temu ka- 
znivemu dejanju je upošte- 
vana pri 148. členu predloga. 

171. člen (174. člen osnutka) 
Pri kaznivem dejanju izsi- 

ljevanja je v predlogu izpu- 
ščen drugi odstaivek tega čle- 
na iz enakih razlogov kot pri 
kaznivem dejanju prisiljenja 
(61. člen) 

178. člen osnutka 
Predlog kazenskega zakona 

ne vsebuje več kaznivega de- 
janja, določenega v 178. čle- 
nu osnutka, ker ga v celoti 
pokriva 250. člen kazenskega 
zakona SFRJ — kršitev iz- 
umiteljske praviice. 

176. člen (180. člen osnutka) 
V osnutku predlagani tret- 

ji odstavek tega člena je v 
predlogu črtan. Pri tem ka- 
znivem dejanju ne gre za ta- 

ko stopnjo družbene nevar- 
nosti, da bi bilo potrebno 
predvideti posebno hud pri- 
mer. Poškodovanje družbeno 
pomembnejših stvari oziroma 
objektov pa je določeno kot 
posebno kaznivo dejanje po- 
škodovanja, npr.: kulturni 
spomeniki, javne naprave. 

177. člen (181. člen osnutka) 

V zvezi s pripombo odbo- 
ra za družbenopolitični in 
komunalni sistem pojasnjuje, 
tno, da je v drugem odstav- 
ku izpuščeno: »za družbeno 
skupnost«, ker je jasno, da 
gre pri teh stvareh za po- 
membnost v družbenem po- 
menu, ker sicer takega po- 
mena ne bi imele. 

180. člen (184. člen osnutka) 
Pripomba odbora za druž- 

benopolitični in komunalni 
sistem, da naj se v formu- 
lacijo tega kaznivega deja- 
nja vstavi beseda »protiprav- 
no«, je sprejeta. 

181. člen (185. člen osnutka) 
V tem členu je upošteva- 

na pripomba komisije za pra- 
vosodje in je določeno, da 
se pregon tega kaznivega de- 
janja začne na zasebno tož- 
bo, če gre za zasebno pre- 
moženje. 

ŠESTNAJSTO POGLAVJE: 
K temu poglavju kaznivih 

dejanj v razpravah ni bala 
dana nobena pripomba. Po- 
glavje je nespremenjeno, le 
kaznivo dejanje iz 187. čle- 
na predloga (191. člen osnut- 
ka) je terminološko poprav- 
ljeno. Člen 184 predloga (188. 
člen osnutka) pa v drugem 
odstavku ne zajema več me- 
nice in čeka, ker je ponare- 
janje le-teh pokrito z zvez- 
nim kaznivim dejanjem po 
169. členu kazenskega z&kona 
SFRJ. 
SEDEMNAJSTO POGLAVJE: 
KAZNIVA DEJANJA ZOPER 
URADNO DOLŽNOST IN 
JAVNA POOBLASTILA 

K temu poglavju kaznivih 
dejanj je bila dana splošna 
pripomba komisije za pravo- 
sodje, da je potrebno to po- 
glavje uskladiti z ustreznim 
poglavjem kazenskega zakona 
SFRJ, zlasti glede penaliza- 
cije. Ta pripomba je v celo- 
ti upoštevana, kar je razvid- 
no iz prikazianih sprememb 
pri posameznih členih. 

189. člen (193. člen osnutka) 
V prvem odstavku je po- 

pravljena pomota v osnutku 
in je pravilno naivedena ne- 

premoženjska korist, v če- 
trtem odstavku pa v skladu 
s četrtim odstavkom 174. čle- 
na kazenskega zakona SFRJ 
zvišana zagrožena kazen na 
10 let zapora. 

192. člen (196. člen osnutka) 
Na podlagi dogovora . pri 

usklajevanju med republika- 
mi in pokrtijinama je to ka- 
znivo dejanje enako formu- 
lirano kot 183. člen kazen- 
skega zakona SFRJ. 

193. člen (197. člen osnutka) 
V tretjem odstavku je do- 

dano, pomotoma v osnutku, 
Izpadlo besedilo »ali ne bi 
opravila uradnega dejanja, ki 
ga tudi sicer ne bi smela 
opraviti«. 

194. člen (198. člen osnutka) 
Tretji odstavek tega člena 

je ustrezno dopolnjen, nakar 
je bilo opozorjeno že pri 144. 
členu predloga. 

195. člen (199. člen osnutka) 
Četrti odstavek tega člena 

v osnutku predlog ne dolo- 
Sa več zaradi uskladitve s 
180. členom kazenskega za- 
kona SFRJ. 

197. člen (201. člen osnutka) 
Na podlagi dogovora pri 

medrepubliškem usklajevanju 
je to dejanje enako formu- 
lirano kot 190. člen kazen- 
skega zakona SFRJ. 

201. člen (205. člen osnutka) 
Ker tudi to kaznivo deja- 

nje po predlogu zakona pre- 
ide v kaznivo dejanje grabe- 
ža, sta zfaradi tega črtana 
tretji in četrti odstavek tega 
člena, določenega v osnutku. 

OSEMNAJSTO POGLAVJE: 
KAZNIVA DEJANJA ZOPER 
PRAVOSODJE 

To poglavje kaznivih de. 
jamj je ostalo nespremenje- 
no in v razpravah ni bila 
podana kakšna pripomba ali 
predlog. Le v 210. členu (214. 
člen osnutka) je prišlo do 
določenih dopolnitev. Novi 
drugi odstavek predstavlja 
določbo 3. odstavka 421. čle- 
rta zakonika o kazenskem po- 
stopku, ki jo pa sedaj novi 
zakon o kazenskem postop- 
ku opušča. Gre za material- 
no pravno določbo, ki spa- 
da v kazenski zakon. 

DEVETNAJSTO POGLAVJE: 
KAZNIVA DEJANJA ZOPER 
JAVNI RED IN MIR 

Redakcijske spremembe, 
katere je predlagala koenisi- 
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ja za pravosodje in odbor 
za družbenopolitični in ko- 
munalni sistem, so v tempo 
glavju ustrezno upoštevane 
Večina pravosodnih organom 
je v razpravah predlagala 
da naj se kaznivo dejanje 
samovoljnosti (231. člen) pre- 
ganja na Zasebno tožbo. Tu- 
di osnutki zakonov drugih 
republik in avtonomnih po- 
krajin določajo pregon tega 
dejanja na zasebno tožbo, 
oziroma vsebuje rešitev, kot 
je sedaj predlagana v dru- 
gem odstavku 231. člena 
predloga (235. člen osnutka) 

V zvezi s pripombo komi- 
sije za pravosodje k 226. čle- 
nu osnutka (221. člen pred- 
loga) pojasnjujemo, da ka- 
znivo dejanje napada na 
uradno osebo, ko ta oprav- 
lja naloge varnosti, ni po- 
krito s kaznivim dejanjem 
preprečitve uradnega dejanja 
uradni osebi. Kaznivo deja- 
nje po 222. členu predloga 
je podano, čim kdo napade 
ali resno zagrozi, da bo na- 
padel uradno osebo, medtem 
ko je kaznivo dejanje po čle- 
nu 221 dokončno šele, ko je 
bilo uradno dejanje uradni 
osebi uspešno preprečeno ali 
prisiljeno. 

DVAJSETO POGLAVJE: 
KAZNIVA DEJANJA ZOPER 
SPLOŠNO VARNOST LJUDI 
IN PREMOŽENJA 

238. člen (242. člen osnutka) 

Kaznivo dejanje po tem 
členu predloga je ostalo ne- 
spremenjeno, le v drugem 
odstavku je upoštevana pri- 
pomba in so vključeni n*i 
ustreznem mestu tudi »pla- 
zovi in druge naravne nesre- 
če«. 

239. člen (243. člen osnutka) 

Vsi republiški in pokrajin- 
ski osnutki oziroma predlogi 
kazenskih zakonov določjao 
to kaznivo dejanje vsebin- 
sko enako. V prehodnih do- 
ločbah začetkia veljavnosti 
tega člena ne odlagajo, ka- 
kor je bilo predlagano v ne- 
katerih prvih osnutkih. Ne- 
dvomno je, da mora tudi slo- 
venski kazenski zakon dolo- 
čiti to Kaznivo dejanje, saj 
je z njim varovana ustavna 
pravica človeka do zdravega 
življenjskega okolja in je in- 
kriminacija tega Kaznivega 
dejanja podprta s stališčem 
družbenopolitičnega zbora. 
Glede na že začete akcije 
komiteja za varstvo okolji, 
gospodarske zbornice in dru- 
gih družbenih dejavnikov za 

varstvo Človekovega okolja 
ter tudi prizadevanja samih 
organizacij združenega dela 
smatramo, da je bojazen, iz- 
ražena v pripombi komisije 
ia pravosodje, neupravičena 
V tekst kaznivega dejanja 
pa je vnesena tudi zaščita 
tal. 

241. člen (245. člen osnutka) 

V to kaznivo dejanje se 
poleg sprememb, ki so ter- 
minološke narave, vnaša nov 
tretji odsCavek v skladu s 
pripombo ribiške zveze Slo 
venije in je povzet po dru 
gem odstavku 245. člena ve 
ljavnega kazenskega zakoni 
ka. Predlagano kaznivo de 
janje onesnaževanje voda ri 
biške zveze Slovenije je ntai 
reč v celoti pokrito s kazni 
vim dejanjem onesnaževanje 
in uničenje življenjskega oko. 
lja. 
ENAINDVAJSETO 
POGLAVJE: 
KAZNIVA DEJANJA ZOPER 
VARNOST JAVNEGA 
PROMETA 

249. člen (253. člen osnutka) 
Formulacija dejanskega sta- 

nu tega kaznivega dejanja je 
v predlogu spremenjena. 
Ob priliki medrepubliškega 
usklajevanja je bilo doseže- 
no soglasje o enotnem bese- 
dilu, ki povzema sedaj ve- 
ljavni 271. člen kazenskega 
zakonika, le da je kot ob. 
jektivni pogoj kaznovanja 
dodana posleditfa lahke te- 
lesne poškodbe ali premo- 
ženjske škode. Višina zne- 
ska premoženjske škode je 
določena na 20.000 dinarjev 
v skladu s sodno prakso in 
predlogi, danimi v razpra- 
vah. Drugi odstavek teg'a 
člena je vsebinsko nespre- 
menjen, le njegova formula, 
cija v predlogu je jasnejša. 
Skupine delegatov zibora 
občin skupščine občine Sev- 
nica je podala pripombo k 
četrtemu odstavku tegH čle- 
na, da naj se določi, da se 
pogoj o preverjanju vozni- 
škega znanja in kontrolni 
zdravstveni pregled lahko na- 
loži tudi nepogojno obsoje- 
nim storilcem tega kaznive- 
ga dejtenja. Zvezni kazenski 
zakon ne določa varnostne- 
ga ukrepa, ki bi nalagal sto- 
rilcu, da se mora podvreči 
kontrolnemu zdravstvenemu 
pregledu ali preverjanju voz- 
niškega zntaja. Zato ta ukrep 
sodišča tudi ne morejo izre- 
kati. Pojasniti pa je treba, 
da je pri storilcih teh kazni- 
vih dejanj v njihov prevzgoj- 

ni tretman oied prestajanjem 
kazni vključeno tudi prever 
janje znanjia prometnih pred- 
oisov. 

250. člen (254. člen osnut- 
ka) 

Crtan je drugi odstavek 
tega člena, ker ne predstav- 
lja hujše oblike tega kazni- 
vega dejanja, amp-ik so po- 
sledice, če nastopijo, konsu- 
mirane v prvem odstavku, 
upoštevajo se le pri odmeri 
kazni. Maksimum zagrožene 
kazni je bil po drugem od- 
stavku enak maksimumu z>a- 

grožene kazni po prvem od- 
stavku. če nastane zaradi 
tega kaznivega dejanja huda 
telesnla poškodba ali velika 
premoženjska škoda, preide 
to dejanje v hudo kaznivo 
dejanje zoper varnost javne- 
ga prometa. (253. člen pred. 
loga). 

254. člen (258. člen osnutka) 

Upoštevana je pripomba 
republiškega sekretariata za 
urbanizem in je 98. člen za- 
kona o stanovanjskih razmer- 
jih pokrit s spremenjenim 
148. členom predloga. 

Predlog zakona o 

prekrških (ESA-663) 

Predlog zakona o prekrš- 
kih je pripravljen skladno s 
sklepom, sprejetim na zaseda- 
njih vseh zborov skupščine 
SR Slovenije dne 20. 10. 1976 
kjer je bil sprejet osnutek 
zakona o prekrških ob upo- 
števanju nekaterih stališč in 
pripomb do osnutka tega 
zakona. V obrazložitvi pred- 
loga je, da bi se izognili po- 
navljanju vsebine obširne ob- 
razložitve osnutka zakona, 
nakazanih le nekaj bistvenih 
rešitev, ki so bile sprejete v 
predlog zakona in se razliku- 
je od rešitev v osnutku. Pri 
rešitvah so bile upoštevane 
nekatere pripombe, predlogi 
in mnenja skupščinskih te- 
les, Vrhovnega sodišča SR 
Slovenije, republiškega sena- 
ta za prekrške, republiškega 
sekretariata za notranje zade- 
ve, občinskih sodnikov za 
prekrške in drugih. 

Spremenjen je 1. člen os- 
nutka zakona, tako da je se- 
daj jasno določeno, da se ta 
zakon uporablja le v prime- 
ru, ko so kršeni predpisi, ki 
jih izdajajo pristojni držav- 
ni organi v SR Sloveniji. 

V 2., 3. in 5. členu je iz- 
raz varnostni ukrep nado- 
mestil izraz druge sankcije, 
ker so tako zajeti tudi vzgoj- 
ni ukrepi. V 2. členu je od- 
padel 2. odstavek, ker to do- 
ločbo že vsebuje 84. člen 
predloga zakona. 

V 4. členu je povzeta va- 
rianta 3. točke, s tem da je 
dopolnjena, skladno z orga- 
nizacijo republiških upravnih 
organov, s kolegijskim orga- 
nom. 

V 8. členu so znižani mi- 
nimumi denarnih kazni, ker 
ni razlogov, da bi se razliko- 
vali od minimumov, določe- 
nih v 9. členu. Izraz »oprav- 
ljanje samostojne dejavnosti« 
je nadomestil izraz »samo- 
stojno opravljanje dejavno- 
sti«, kar predstavlja le uskla- 
ditev s terminologijo zakona 
o združenem delu. 

Maksimum denarne kazni, 
ki se sme predpisati za de- 
narno kazen, ki se izterja ta- 
koj na mestu, je zvišan za 
posameznika in za odgovor- 
no osebo na 500 din, za prav- 
no osebo in posameznika, ki 
stori prekršek v zvezi s sa- 
mostojnim opravljanjem de- 
javnosti pa na 1.000 din. 

13. člen predloga zakona se 
terminološko prilagajajo za- 
konu o prekrških, s kateri- 
mi se kršijo zvezni predpisi 
(Uradni list SFRJ, št. 4/77), 
ter namesto izraza varnostni 
ukrepi uporablja izraz var- 
stveni ukrep ter tako te 
Ukrepe tudi terminološko raz- 
likuje od varnostnih ukre- 
pov po kazenskem zakonu. 
Da v nadaljnji obrazložitvi 
ne bi pri vsakem posamez- 
nem členu navajali te termi- 
nološke uskladitve, poudar- 
jam že sedaj, da je izvedena 
povsod, kjer se je pojavljal 
izraz varnostni ukrepi. 

V tem členu je opuščen tu- 
di varstveni ukrep obveznega 
zdravljenja alkoholikov in 
narkomanov ter je skladno s 
tem odpadel tudi 49. člen 
osnutka zakona. Izvajanje te- 
ga ukrepa je izredno težav- 
no oziroma skoraj nemogo- 
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če, če se mu obdolženec sam 
ne podvrže. Kazni zapora so 
kratke, ambulantno pa se 
storilec prekrška, kateremu 
je izrečen ta varstveni ukrep, 
zdravi le prostovoljno. Ni 
mogoče določiti, kot sankcije 
za neizvrševanje tega. ukre 
pa, spremembe iz ambu- 
lantnega zdravljenja v zdrav- 
ljenje o stacioniranem zavo 
du. Poleg tega pa je bil ta 
ukrep izrečen izredno redko. 

13. členu je dodan tudi nov, 
tretji odstavek, ki dopušča 
izrekanje varstvenih ukre 
pov odvzema predmetov in 
odvzema premoženjske ko- 
risti tudi takrat, če nista 
predpisana z zakonom. Ta 
dopolnitev je v skladu s 40. 
členom zveznega zakona o 
prekrških. 

Spremembe v 18. členu 
predstavljajo le uskladitev z 
12. členom kazenskega zako- 
na SFRJ. 

Člen 20 je v prvem od- 
stavku dopolnjen tako, da je 
sedaj potrebna tudi za odgo 
vornost odgovorne osebe 
pravne osebe določba o njeni 
odgovornosti v predpisu o 
prekršku. Po 2. odstavku te- 
ga člena pa odgovarja prav 
na oseba za prekršek tudi. 
če je njen organ upravljanja 
ali odgovorna oseba opusti! 
dolžno nadzorstvo. 

V 25. členu sprejema pred 
log zakona varianto in taiko 
organi krajevnih skupnosti ne 
odgovarjajo za prekršek, 
njihove odgovorne osebe pa 
le, če je z zakonom tako 
določeno. Skladno z 18. čle- 
nom zveznega zakona pa so 
dodani poleg že omenjenih 
krajevnih skupnosti še orga- 
ni družbene skupnosti. 

Predlog zakona 26. in 27. 
člen usklajuje z zveznim za- 
konom o prekrških in določa- 
ta, da ni odgovoren za pre- 
kršek, kdor ga stori v silo- 
branu ali skrajni sili ali kdor 
prekorači meje silobrana ali 
skrajne sile v posebno olaj- 
ševalnih okoliščinah. Tak 
pristop je potreben zato, ker 
poznamo le formalno pravno 
opredelitev prekrška, in si- 
cer kot kršitev predpisa, ne 
pa tudi materialno pravne. 
Glede na tak pristop, je 
spremenjen tudi -30. člen 
predloga zakona, prav tako 
tudi 31. člen. 

Prvi in drugi odstavek 35 
člena znižujeta maksimum 
kazni zapora, v katerega se 
spremeni denarna kazen, na 
30 oziroma 60 din, skladno s 
30. členom zveznega zakona 
o prekrških. 

39. člen osnutka je spre- 

menjen ter predstavlja povze- 
tek 34. člena zakona o pre- 
krških. 

Predlog zakona opušča 42. 
člen osnutka, namesto njega 
pa določa nov 42. člen, ki 
predstavlja povzetek 37. čle- 
na zveznega. zakona o pre- 
krških ter je seveda tudi v 
skladu z zakonom o združe- 
nem delu. 

Prvi in tretji odstavek 44. 
člena znižujeta maksimum 
kaznd zapora pri izreku 
skupne kazni zapora v pri- 
meru steka prekrškov na 60 
oziroma 90 dni, kar pred- 
stavlja uskladitev z 38. čle- 
nom zveznega zakona o pre- 
krških. 

Spremembe 45. člena pred 
stavljaj o le uskladitev oziro- 
ma delni povzetek 41. člena 
zveznega zakona o prekrških. 

Dopolnitev 46. člena z no- 
vim drugim odstavkom, s 
tem da dosedanji drugi od- 
stavek postane tretji, pred 
stavlja le povzetek drugega 
odstavka 42. člena zveznega 
zakona o prekrških. Enak 
značaj imajo tudi spremem 
be 47. člena. 

Kot navedeno v začetku 
obrazložitve, predlog opušča 
49. člen. člen osnutka zako- 
na. Namesto njega pa po 
stavlja novo splošno odloč 
bo, ki ureja izrek večjih 
varnostnih ukrepov. 

Predlagatelj se je pri izde 
lavi predloga zakona odločil, 
da ne sprejme variantnih re- 
šitev iz osnutka zakona, ra- 
zen pri 54. členu osnutka, ko 
je prevzel tudi vzgojni ukrep 
oddaje v disciplinski center. 
Analiza mladoletniške krimi 
nalitete na področju prekr 
škov je sicer pokazala relativ 
no nizko število mladoletni- 
kov, ki jim je bila izrečena 
kazen zapora, kar pa kaže na 
to, da predstavlja kaznovanje 
mladoletnikov izjemen primer, 
kar pa seveda še ne pomeni, 
da je potrebno kaznovanj« 
mladoletnikov opustiti. 

Predlog zakona opušča 58. 
člen osnutka in v novi določ 
bi (56. člen predloga) delo 
ma povzema 11. člen osnut 
ka kazenskega zakona SE 
Slovenije. 

Predlog zakona tudi zdru 
žuje 62. .in 63. člen osnutka 
zakona (62. člen predloga), 
ker sedaj glede na 50. člen 
zveznega zakona ni več po- 
trebno razlikovanje maksi- 
mumov kazni zapora. 

63. člen predloga zakona ta- 
KO kot osnutek (64. člena) 
dopušča izrek vzgojnega 
ukrepa polnoletnemu za pre- 
kršek, ki ga je storil kot 

mladoletnik, z izjemo vzgoj- 
nega ukrepa strožjega nad- 
zorstva staršev oziroma skrb 
nika, ker se ta vzgojni 
ukrep po polnoletnosti ne da 
več izvajati, ker prenehajo 
roditeljske pravice. 

Dopolnitev 70. člena osnut 
ka zakona (69. člena predlo 
ga) predstavlja le dopolnitev 
v skladu z 51. členom zvez 
nega zakona o prekrških. 

71. člen osnutka je dopol 
njen z novim, četrtim od- 
stavkom; ki ureja pretrganje 
zastaranja tako, da dodaja 
nov razlog za pretrganje za- 
staranja, in sicer storitev 
enako hudega ali hujšega is- 
tovrstnega prekrška. 

Predlog zakona opušča 74. 
člen osnutka, ker to določbo 
vsebuje že 1. člen predloga 
zakona. 

Predlog zakona v 78. členu 
povzema prvi odstavek 80. 
člena osnutka, namesto dru 
gega odstavka pa povzema 
drugi, tretji in četrti odsta- 
vek 59. člena zveznega zako- 
na o prekrških. V nov člen 
(79. člen predloga) pa sta 
izločena tretji in četrti od- 
stavek 80. člena osnutka za- 
kona, ki predstavljata speci- 
alni določbi o uporabi jezi- 
ka v postopku o prekršku. 

83. člen osnutka zakona 
(82. člen predloga) je do 
polnjen z izrazom »ter druge 
družbeno pravne osebe«, ker 
s tem zaobsežemo tudi sa- 
moupravne interesne skupno- 
sti, ki pa po osnutku niso 
bile. 

Predlog zakona je dopol 
njen tudi z novim, 83. čle- 
nom, ki ureja diplomatsko 
muni teto ter predstavlja pov 
^etek 61. člena zveznega za- 
tona. 

Predlog zakona uporablja 
rov skupen izraz za občins 
tega sodnika za prekrške in 
republiški senat za prekrške, 
in sicer organ za. postopek o 
prekršku (namesto organ za 
kaznovanje prekrškov), ker 
■je ta izraz najprimernejši. V 
kasnejši obrazložitvi pri po- 
sameznih členih spremembe 
izraza ne bomo omenjali. 

Člen 85 predloga zakona \ 
irugem odstavku smiseln« 
povzema določbo 111. člena 
osnutka,, ki je zato iz predlo 
,>a zakona izpuščen. 

87. člen predloga sprejema 
varianto 87. člena osnutka 
sprememba 91 člena osnutkr 
pa je le redakcijske narave. 

Predlog zakona v novem 97. 
členu vsebuje določbo, k;' 
ureja obligatorni in fakulta- 
tivni suspenz sodnika za pre- 
krške ter pristojnost za od- 

ločanje o suspenzu. Ta do- 
ločba predstavlja smiselni 
povzetek 80. člena predloga 
zakona o rednih sodiščih. 

101. člen predloga zakona 
predstavlja 100. člen in tretji 
odstavek 107. člena osnutka 
predloga. Spremembe je za- 
konodajno-tehnične narave, 
prav tako kot opustitev dru- 
gega, tretjega in četrtega od- 
stavka 103. člena osnutka za- 
kona (104. člen predloga). 

Člen 110 predloga zakona je 
dopolnjeni 111. člen osnutka. 
Dodan je četrti odstavek, ki 
določa pristojnost sodnika za 
prekrške v postopku zoper 
mladoletnika po stalnem ali 
začasnem prebivališču mla- 
doletnika. 

Spremembe v 114. , členu 
osnutka (člen 113 predloga) 
so le redakcijske narave in 
predstavljajo prilagoditev 
dikciji zveznega zakona o 
prekrških. 

1"7. člen predloga zakona 
(118. člen osnutka) v prvem 

.. pjv....:ma dikcijo zvez- 
nega zakona o prekrških ter 

s tem razširja razloge za izlo- 
čitev na vsakogar, ki oprav- 
lja kakšno dolžnost v postop- 
ku za prekršek. Druga točka 
je dopolnjena skladno z za- 
konom o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih in dolo- 
ča kot razlog za izločitev 
zunanjezakonsko skupnost 
med osebami, navedenimi v 
tej točki. 

5. odstavek 119. člena os- 
nutka (118. člen predloga) je 
spremenjen tako, da je po- 
trebno od tistega, katerega 
izločitev se zahteva, dobiti le 
izjavo, ni pa ga potrebno za- 
slišati. 

Predlog zakona v drugem 
odstavku 121. člena v primer- 
javi z osnutkom (122. člen) 
raširja krog oseb, ki so lah- 
ko določeni za predstavnika 
pravne osebe tudi na delav- 
ce tako imenovanih skupnih 
služb. 

V 126. členu predloga zako- 
na sta združena 127. in 128. 
člen osnutka zakona, dodan 
pa je nov četrti odstavek, ki 
določa obveznost, da se v 
primeru, ko je oškodovana 
Iružbena lastnina, obvesti, 
avno pravobranilstvo in dru- 
žbeni pravobranilec samo- 
upravljanja. 

Dopolnitev 133. _ člena os- 
mtka zakona (131. člen pred- 
loga) z novim drugim odstav- 
;om predstavlja le povzetek 
drugega odstavka 93. člena 
jveznega zakona o prekrških. 

Predlog zakona, s tem da 
izpušča drugi odstavek 134. 
člena osnutka, določa, da se 
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mora obdolžencu vedno vro- 
čiti prepis odločbe o pre- 
kršku, razen v primeru, če se 
njeni vročitvi odpove. To je 
pomembno predvsem v pri- 
meru pritožbe, ker sicer re- 
publiški senat za prekrške ne 
more preizkusiti prvostopne 
odločbe o prekršku. 

V 135. členu predloga zako- 
na je peti odstavek dopol- 
njen z določbo, da se izvrši- 
tev odredbe o privodu prepu- 
sti organom za notranje za- 
deve. 

V VIII. poglavju predlog 
zakona spreminja podnaslov, 
in sicer v »uvedbo« postop- 
ka, ki je ustreznejši. 

142. člen predloga zakona 
ne sprejema variante k tret- 
jemu odstavku 144. člena 
osnutka zakona. Rok 24 ur 
zadostuje, je pa tudi v skla- 
du z zveznim zakonom o 
prekrških. 

Predlog zakona opušča 
145. člen osnutka zakona, za- 
menja medsebojni vrstni red 
členov 146 in 147 osnutka za- 
kona, 146. člen osnutka (144. 
člen predloga) pa dopolni v 
drugem in šestem odstavku, 
kar predstavlja povzetek pe- 
tega odstavka 105. člena 
zveznega zakona. Opušča pa 
šesta in sedmi odstavek tega 
člena. 

Predlog zakona v 7. točki 
VIII. poglavja spreminja pod- 
naslov v »hišna in osebna 
preiskava« ter je skladno s 
tem spremenjen izraz v na- 
slednjih posameznih členih. 

V 158. členu predlog zakona 
določa, da se zasežejo pred 
meti, ki so bili najdeni pri 
preiskavi, so pa bili upo- 
rabljeni za prekršek, ali so 
bili pridobljeni ali pa so na- 
stali s prekrškom. 

162. člen predloga v prvem 
odstavku povzema prvi od- 
stavek 120. člena zveznega 
zakona, prav tako tudi spre- 
memba 167. člena osnutka za- 
kona (164. člen predloga). 

Spremenjen je tudi podna- 
slov pri 11. točki VIII. po- 
glavja, in sicer v »Izdajo od- 
ločbe o prekršku v skrajša- 
nem postopku«. 

V predlog je sprejeta vari- 
anta k prvemu odstavku 170. 
člena osnutka zakona (167. 
člen predloga) z manjšimi 
redakcijskimi spremembami. 

Člen 176 osnutka zakona 
(173. člen predloga) je do- 
polnjen tabo, da se z odloč- 
bo o prekršku obdolženec 
spozna za odgovornega in se 
mu izreče kazenska sankcija 
ali pa se postopek ustavi. 

Dopolnitve v 174. členu 

predloga ne predstavljajo no- 
vost, temveč le izpopolnjuje- 
jo in precizirajo določbo te- 
ga člena. 

V 178. členu osnutka zako- 
na (175. člen predloga) je 
prvi odstavek, dopolnjen z 
novo 8. točko, ki določa kot 
razlog za ustavitev postop- 
ka obstoj okoliščin, ki iz- 
ključujejo odgovornost za 
prekršek, dosedanja 8. točka 
pa postane 9. točka in določa 
obstoj okoliščin, ki izključu- 
jejo postopek za prekršek. 

Uvodni stavek 176. člena 
predloga zakona kot bistvo 
odločbe o prekršku navaja 
storilčevo odgovornost za 
prekršek, ne pa izrek kazen- 
ske sankcije kot osnutek. 

Spremembe 183. člena os- 
nutka zakona (180. člen pred- 
loga) predstavljajo le uskla- 
ditev in povzetek 100. člena 
zveznega zakona o prekrških. 

Novost, ki jo uvaja 181. 
člen predloga zakona, je v 
tem, da je pri odmeri po- 
prečnine potrebno upoštevati 
tudi gmotne razmere tistega, 
ki jo mora plačati, ter do- 
ločba, da mladoletnik, ki mu 
je izrečen vzgojni ukrep, ne 
plača stroškov postopka. 

Bistvena sprememba v 183. 
členu predloga zakona (187. 
člen osnutka) je v tretjem 
odstavku, kjer javni tožilec 
nima več pravice do pritožbe, 
če ni predlagatelj postopka. 
V tretji odstavek je prevzeta 
varianta k 103. členu osnut- 
ka, ki določa, da se predlaga- 
telj postopka o prekršku lah- 
ko pritoži tako v škodo kot 
v korist obdolženca. Dodan 
je tudi nov četrti odstavek, ki 
daje oškodovancu, če ni 
predlagatelj postopka, pravi- 
co pritožbe le zoper stroške 
postopka. V skladu s spre- 
membo 131. člena predloga 
pa je dodana določba, da te- 
če rok za pritožbo od dneva 
vročitve prepisa odločbe. 

193. člen osnutka zakona 
(189. člen predloga) je do- 
polnjen z novim odstavkom, 
ki se uvrsti kot tretji odsta- 
vek, predstavlja pa povzetek 
tretjega odstavka 142. člena 
zveznega zakona, ker je po- 
motoma izpadla iz osnutka, 
saj jo pozna tudi dosedanji 
zakon o prekrških. 

Pri izrednem pravnem sred- 
stvu — zahtevi za sodno var- 
stvo predlog zakona usklaju- 
je višino izrečene denarne ka- 
zni z zveznim zakonom o 
prekrških. 

V 194. členu predloga za- 
kona je izpuščena 2. točka, 
ker bi imela svoj smisel le, 

če bi imeli v SR Sloveniji več 
senatov za prekrške. 

196. člen predloga zakona 
predstavlja novo določbo, 
hkrati pa tudi smiselni po- 
vzetek 151. člena zakona o 
prekrških. 

Sprememba drugega odstav- 
ka 203. člena osnutka (200. 
člen predloga) je redakcijske 
narave, hkrati pa je postala 
določba jasnejša in preciznej- 
ša. 

Zahteva za varstvo zakoni- 
tosti je v 203. členu predlo- 
ga dopolnjena v drugem od- 
stavku, kjer je določeno šte- 
vilo članov senata ter z no- 
vim tretjim odstavkom, ki 
določa obveznost, da se o 
nejavni seji vedno obvesti 
republiški javni tožilec. 

Pri določbi o izterjanju de- 
narne kazni takoj na mestu 
(206. člen predloga) je spre- 
memba le v povišanju zneska 
od 100 din na 500 din, sklad- 
no s spremembo 10. člena. 

Spremembe v prvem od- 
stavku 207. člena predloga so 
le redakcijske narave, med- 
tem ko po novem drugem 
odstavku pritožba ni več po- 
goj za odškodnino za neopra- 
vičeno kaznovanje. Spremem- 
ba drugega odstavka pred- 
stavlja uskladitev z zakonom 
o kazenskem postopku. 

Dopolnitev tretjega odstav- 
ka je bila potrebna glede na 
2. člen zakona o oboroženih 
silah. 

V 213. členu predloga zako- 
na je sprejeta enaka krajev- 
na in stvarna pristojnost za 
izvršitev varstvenega ukrepa 
odvzema premoženjske kori- 
sti kot za denarno kazen in 
varstveni ukrep odvzema 
predmetov. Nov je tudi dru- 
gi odstavek, ki točno določa, 
po kom sodnik za prekrške 
izterja denarno kazen od po- 
sameznika, odgovorne in 
pravne osebe. 

V zadnjem poglavju zako- 
na — prehodne in končne 
določbe je opuščen 219. člen 
osnutka, ker bi ne imelo no- 
benega pomena podaljševati 
roka, določenega v tem čle- 
nu. 

Dodani so v tem poglavju 
štirje novi' členi, ki urejajo 
prehodno obdobje, ko prične 
veljati že ta zakon, postopki 
pa so se začeli že pred nje 
govo uveljavitvijo. 

V členu 223 osnutka (223. 
člen predloga) sta v drugem 
odstavku pomotoma navede- 
na uradna lista SRS ter se 
pravilno glasi tekst v okle- 
pajih »Uradni list SFRJ, št. 
53/67«. 

Vse ostale spremembe in 

dopolnitve, ki niso bile pose- 
bej omenjene, so le redakcij- 
ske in zakonodajno tehnične 
narave. 

Predlagatelj ni upošteval 
pripombe Vrhovnega sodišča 
SR Slovenije in odvetniške 
zbornice Slovenije, da se de- 
narna kazen in kazen zapora 
kumulativno lahko podpišeta 
le za prekrške, storjene iz 
koristoljubnosti. Obstajajo pa 
prekrški, zlasti po zakonu 
o urbanističnem planiranju, 
kjer ni mogoče govoriti o 
koristoljubnosti, gre pa kljub 
temu za težje prekrške. 

Pri 13. členu osnutka za- 
kona niso bile upoštevane 
pripombe in predlogi Vrhov- 
nega sodišča SR Slovenije, 
skupine delegatov in republi- 
škega sekretariata za notra- 
nje zadeve, ker je ta člen 
v skladu z zveznim zakonom 
o prekrških, varstvene ukrepe 
pa lahko predpisuje le zakon. 

Ni sprejemljiva pripomba 
javnega tožilstva SR Sloveni- 
je za spremembo drugega 
odstavka 18. člena osnutka 
zakona, ker pri prekrških 
storilec odgovarja za prekr- 
šek že, če je storjen Iz ma- 
lomarnosti. Storilec pa odgo- 
varja za prekršek, storjen na- 
klepoma le, če zakon tako 
določa. 

Predlog zakona pa spremi- 
nja 33. člen osnutka zakona 
tako, da je potrebna najprej 
prisilna izterjava denarne 
kazni m šele nato je dopust- 
na sprememba v kazen za- 
pora. Taka rešitev je tudi v 
skladu z zveznim zakonom o 
prekrških. 

Prav tako ni bil sprejet 
predlog Vrhovnega sodišča 
SR Slovenije, da predlog v 
39. členu precizira pojem 
družbene nevarnosti. Predlog 
zakona pozna samo formalno 
pravno, ne pa tudi material- 
no pravne opredelitve prekr- 
ška. 

Člen 45 predloga zakona ni 
povzel predloga republiškega 
sekretariata za notranje za- 
deve in dodal novega odstav- 
ka, ki bi določal, da se vzeto 
orožje, strelivo in eksploziv- 
ne snovi izročijo pristojnemu 
občinskemu upravnemu or- 
ganu, pristojnemu za notra- 
nje zadeve, ker to smiselno 
že določa nekoliko spreme- 
njeni tretji odstavek. 

Bistveni razlogi, zakaj ni 
bila sprejeta variantna reši- 
tev v poglavju o odgovorno- 
sti in kaznovanju mladoletni- 
kov, so bili že navedeni pri 
cit. poglavju. Tu navajamo le 
nekatere posamezne pripom- 
be in predloge k posameznim 
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Členom, ki niso bili sprejeti. 
Nesprejemljiv je predlog 

inštituta za kriminologijo, da 
naj zakon o prekrških govo- 
ri o globi in ne o denarni 
kazni. Globa ne bi predstav- 
ljala novega inštituta oziro- 
ma nove kazenske sankcije, 
ne obstajajo pa razlogi za sa- 
mo drugačno poimenovanje 
denarne kazni. 

Prav tako niso bile spre- 
jete pripombe k 53. členu 
osnutka (člen 52 predloga), 
da je potrebno priskrbeti 
mnenje skrbstvenega organa 
le, če bi prišlo do izreka 
vzgojnega ukrepa strožjega 
nadzorstva ali oddaje v disci- 
plinski center, ker bi taka 
določba prejudicirala odloči- 
tev sodnika za prekrške. 

Predlagatelj ni upošteval 
predloga Vrhovnega sodišča 
SR Slovenije za skrajšanje 
zastarelega roka na 6 mese 
cev (71. člen osnutka), ker 
je že enoletni rok dovolj kra- 
tek. Prav tako ni razlogov za 
razlikovanje med lažjimi in 
težjimi prekrški glede zasta- 
ranja, tako razmejitev je tu- 
di težko dati. 

Predlog zakona v 82. členu 
ne vsebuje sprememb in 
predlogov k 80. členu osnut- 
ka zakona, da naj se vodi 
postopek in izda odločba v 
italijanskem oz. madžarskem 
jeziku, ker izraz voditi posto- 
pek zajema tudi določbo ter 
se postopek vedno konča z 
izdajo odločbe o prekršku. 
Prav tako ni sprejemljiva 
pripomba sodnika za prekr- 
ške iz Vrhnike, da če sodnik 
obvlada jezik tujca, ki je 
obdolženec, tolmač ni potre- 
ben. V tem primeru bi se 
postopek vršil v tujem jezi- 
ku, to pa bi pomenilo že kr- 
šitev predpisov, ne predstav- 
lja pa tudi nobene procesne 
garancije. 

Niso bile sprejete pripom 
be skupine delegatov za spre 
membo 82. člena osnutka za 
kona, ker je odločba dokonč- 
na v primeru, če je dopustno 
sodno varstvo, če sodnega 
varstva ni, je odločba prav- 
nomočna. 

Predlagatelj ni sprejel pred 
loga republiškega sekretaria- 
ta za notranje zadeve za do- 
polnitev 137. člena osnutka 
zakona z devetim odstavkom 
121. člena veljavnega zakona, 
ker to materijo že rešuje 218 
člen zakona o službi v obo- 
roženih silah (Uradni list 
SFRJ, št. 22/74). 

Prav tako ni bila sprejeta 
pripomba navedenega sekre- 
tariata za dopolnitev 157. čle- 
na osnutka zakona, da lahko 

pooblaščene uradne osebe slu- 
žbe enote javne varnosti opra- 
vijo osebno preiskavo v zve- 
zi s prekrškom brez odred- 
be sodnika za prekrške. Tako 
pooblastilo je preširoko, ide- 
ja sama pa je bila sprejeta 
le v toliko, da se hišna in 
telesna preiskava lahko opra- 
vita že pred uvedbo postop- 
ka o prekršku, vendar le na 
podlagi odredbe sodnika za 
prekrške. 

Predlagatelj ni sprejel pri- 
pomb zakonodajno—pravne 
komisije in odvetniške zbor- 
nice Slovenije, da naj se za- 
hteva za sodno varstvo opu- 
sti, ali pa naj bo redno prav- 
no sredstvo oziroma naj ima 
suspenzivni učinek. Zvezni 
zakon o prekrških pozna za- 
htevo za sodno varstvo, prav 
tako pa jo našteva zakon o 
rednih sodiščih med pristoj- 
nostmi Vrhovnega sodišča SR 
Slovenije. 

Pripombe k 209. členu 
osnutka zakona niso spre- 
jemljive. Ce se šele kasneje 
v postopku ugotovi, da je 

bil storjen prekršek, pa ka- 
terega bi morala biti takoj 
na mestu izterjana denama 
kazen v določenem znesku, 
predstavlja to le večjo ga- 
rancijo za obdolženca. Sedmi 
odstavek tega člena (člen 207 
osnutka) predstavlja le napo- 
tilo sodniku za prekrške, ka- 
ko odmeri kazen obdolžencu, 
ki ni takoj plačal mandatne 
kazni. 

Glede na to, da predlaga- 
telj ni sprejel variantnih re- 
šitev pri postopku o prekr 
šku zoper mladoletnike, tudi 
ni mogel sprejeti pripomb 
sodnika za prekrške iz Cerk- 
nice in črtati 222. člena. 

Pripombe, ki jih predlaga 
telj ni upošteval in v tem 
delu obrazložitve niso pose- 
bej omenjene, se nanašajo na 
variante in so tako pojasnje- 
ne že v pvrem delu obrazlo- 
žitve. 

Ta zakon ne bo povzročil 
novih finančnih obremenitev 
republiškega in občinskih 
proračunov. 

Predlog zakona 

o pomilostitvi (ESA-773) 

Predlog zakona o pomilo- 
stitvi je pripravljen na pod- 
lagi osnutka zakona o pomi 
losititvi, ki ga je skupščina 
SR Slovenije sprejela na za- 
sedanju dne 23. marca tega 
leta, s tem da predlagatelj 
pri pripravi predloga upošte- 
va v razpravah dane pripom 
be in preloge. O osnuUou za- 
kona o pomilostitvi je raz- 
pravljal odbor zsa družbeno- 
politični in komunalni sis- 
tem zbora občin, komisija za 
pravosodje, zaikonodajno-prav- 
na komisija ter na skupni se- 
ji komisiji predsedstva SR Slo- 
venije za pomilostitve in za 
varstvo ustavnosti in zakoni- 
tosti ter za uresničevanje 
svoboščin, pravic in dolžno 
sti človeka in občana. V raz- 
pravah so bile podane dolo- 
čene pripombe in predlogi. 
Pri obrazložitvi k posamez- 
nim določbam tega predloga 
je pojasnjeno, kateri predlo- 
gi in pripombe so bile upo- 
števane in katere ne ter na- 
vedeni tudi raizlogi neupošte- 
vanja danih pripomb in pred- 
logov. Priikaižane in obrazlo- 
žene so tudi razlike zakon- 
skega predloga od osnutka. 

Pojasniti je še potrebno, da 
je bil v tem času objavljen 
zveani zakon o pomilostitvi 
(Uradni list SFRJ, št. 4/77), 
ki je bil sicer ob predložitvi 
asnutka že sprejet, ni pa še 
-»bjavljen. 

1. člen 

Drugi odstavek člena je v 
osnutku povzemali prvi od- 
stavek 14. člena zveznega za- 
kona o pomilostitvi, ki dolo- 
ča pristojnost republiškega 
oziroma pokrajinskega orga- 
na za pomilostitev v primeru, 
ko je sodišče v določeni re 
publiki aild pokrajini pri izre- 
kanju enotne kazni po čle- 
nu 48 in 49 kazenskega za 
kona SFRJ storilcu kaznive- 
ga dejanja uporabilo zakon 
druge republike oairoma po 
krajine. Ker je bila k pred 
lagani formulaciji dana pri 
pomba, da ni precizna, pred 
log zakona zato jasneje do 
loča, da predsedstvo SR Slo 
venije daje pomilostitev tudi 
za kazniva dejanja, določena 
z zakonom druge republike 
oziroma avtonomne pokraji- 
ne, če je bila kaizen izrečena 

po sodišču na območju SR 
Slovenije. 

V predlogu pa ni upošteva- 
na pripomba odbora za druž- 
benopolitični in komunalni si- 
stem, naj se v republiški za- 
kon o pomilostitvi vnese tudi 
določba drugega odstavka 14. 
člena zveznega zakona o po- 
milostitvi, ki določa, da se 
daje pomilostitev ne glede na 
to, kje obsojenec prestaja iz- 
rečeno kaaen. Smatramo, da 
take določbe ni potrebno 
vnašati v republiški zakon. V 
praksi do sedaj ni bilo spor- 
no to vprašanje i in pristoj- 
nost za dajanje pomilostitev 
se ni nikoli določala po tem, 
bje obsojenec prestaja kazen. 

Z. člen 

V prvi točka tega člena 
je upoštevana pripomba od- 
bora za družbenopolitični in 
komunalni sistem in je vne- 
sena beseda »kazenski«. Iz- 
raz kazenski pregon uporab- 
lja namreč tudi zvezni za- 
kon o pomilostitvi. Predllog 
istega odbora, naj se dopol- 
ni tretja točka tega člena 
z besedilom »in zveznih za- 
konih«, ni upoštevan, ker je 
v nasprotju z zveznim za- 
konom, ki za odpravo ozi- 
roma skrajšanje z zveznim 
zakonom določenih pravnih 
posledic obsodbe določa pri- 
stojnost predsedstva SFRJ. 

3. člen 

Ob ponovni proučitvi os- 
nutka zakona je predlagatelj 
ugotovil, da je drugi odsta- 
vek 3. člena osnutka nepo- 
treben. Nobenega dvorna ni, 
da sodišče s pomilostitvijo 
izrečeno pogojno obsodbo 
lahko prekliče kot vsafloo 
drugo pogojno obsodbo, iz- 
rečeno v kazenskem postop- 
ku. Iz tega razloga predlog 
ne vsebuje več drugega od- 
stavka tega člena. Prvi od- 
stavek tega člena je poprav- 
ljen le toliko, da je sedaj 
jasno določeno, da gre za 
spremembo kazni v pogojno 
obsodbo v zvezi s pomilos- 
Sitvijo. 

8. člen 

K tej določbi je bila da- 
na pripomba, da naj se krog 
prosilcev razširi še na or- 
ganizacije zdiruženega dela, 
krajevne skupnosti in druge 
skupnosti. Ta pripomba ni. 
bila podprta pri razpravah v 
skupščinskih telesih in ta- 
ko predlog ne spreminja 
kroga subjektov, ki lahko 
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vložijo prošnjo za pomilosti- 
tev. Sam postopek sodišča 
v zvezi s pomilostitvenim 
postopkom bo podrobneje 
določen v navodilu. Sedaj 
veljavno navodilo namreč 
natančno določa, od katerih 
organov sodišče priskrbi po- 
datke o obsojencu, njego- 
vem delu in obnašanju prer 
prestajanjem kazni. 

7. člen 

Predlagane dopolnitve tre- 
tjega odstavka tega člena od. 
bora za družbenopolitični in 
komunalni sistem predlog 
zakona ne sprejema. Ker 
gre pri tej dopolnitvi za na- 
potilo, kako naj ravnajo ka- 
zenski poboljševalni zavodi v 
primeru, če je pri njih vlo- 
žena prošnja za pomilostitev, 
spada taka določba v navo- 
dilo, ki bo izdano na pod- 
lagi 18. člena predloga. 

S. člen 

Pri tem členu v osnutku 
pomotoma ni bila določena 
varianta k drugemu odstav- 
ku, bila pa je v obrazložit- 
vi osnutka jasno obrazlože, 
na. Komisija za pravosodje 
in že navedeni komisiji pred- 
sedstva SR Slovenije so v 
razpravah podprle variantno 
rešitev, ki je za obsojenca 
glede ponovne vložitve proš- 
nje ugodnejša. V skladu s 
takim stališčem je drugi od- 
stavek 8. člena predloga 
ustrezno spremenjen. Ker se 
pomilostitveni postopek lah- 
ko začne tudi po uradni 
dolžnosti, ko predsedstvo 
SR Slovenije ni odločalo o 
prošnji, je pravilnejše da v 
drugem odstavku ostane be- 
seda »pomilostitvi« in se 
pripomba odbora za družbe- 
nopolitični in komunalni si- 
stem ne osvoji. 

10. člen 

V tej določbi je jasneje 
kot v osnutku določeno, da 
sodišče ustavi pomilostitveni 
postopek s sklepom. 

11. in 14. člen 

Upoštevajoč pripombo za- 
konodajno-pravne komisije, 
je izraz »družbenih pravnih 
oseb« zamenjan z izrazom 
»samoupravnih organizacij 
in skupnosti«. V prvem od- 
stavku 11. člena je upošte- 
vana pripomba odbora za 
družbenopolitični in komu- 
nalni sistem in je ustrezno 
vstavljeno besedilo »o obna- 

šanju med prestajanjem kaz- 
ni«. 

15. člen 

Ta člen osnutka je le re- 
dakcijsko popravljen in pri- 
lagojen praksi. Republiška 
sekretariat za pravosodje, or- 
ganizacijo uprave in prora- 
čun namreč pošlje predsed- 
stvu SR Slovenije poročilo 
z ustreznim predlogom se- 
kretarja. 

Iti. člen 

K tej določbi je bilo v 
razpravi ob sprejemu osnut- 
ka v zbora združenega de. 
la postavljeno vprašanje, v 
kakšnih primerh naj bi se 
to določilo uporabljalo. Ta- 

Odvetništvo in drugo pravno 
pomoč ureja zakon o odvet- 
ništvu in drugi pravni pomoči 
(Uradni list SRS, št. 12/72). 
Novo ureditev odvetništva in 
druge pravne pomoči nareku 
je ustavna preobrazba pravo- 
sodnega sistema kot celote, v 
katerega sestav sodi tudi od- 
vetništvo in druga pravna po- 
moč. 

Z zakonom je treba določiti 
pogoje, ki morajo biti ,izpol- 
njeni, da bodo delovni ljudje 
in občani ter organizacije 
združenega dela, druge samo- 
upravne oi'ganizacije in skup. 
nosti deležne kvalitetne, stro- 
kovne pravne pomoči pri uve- 
ljavljanju njihovih pravic in 
na zakonu osnovanih intere- 
sov. 

Pravno pomoč nudijo obča- 
nom službe pravne pomoči, ki 
jih ustanavljajo družbenopoli- 
tične skupnosti, družbenopoli- 
tične in družbene organizacije, 
organizacije združenega dela 
in druge samoupravne organi- 
zacije in skupnosti. Te služb« 
pravne pomoči dajejo obča 
nom pravne nasvete, sestav 
Ijajo vloge ter listine o prav 
nih razmerjih in poslih. Vsr 
zadeve pravne pomoči, tore4 

tudi zastopanje in obrambe 
strank pred sodišči, državni 
mi organi, organi organizaoi4 

združenega dela. somauprav 
nih organizacij in skupnosti 
ter zastopanje strank v nji- 

ko določbo vsebuje že sedaj 
veljavni republiški zakon o 
pomilostitvi in jo vsebuje tu- 
di novi zvezni zakon o pomi- 
losttvi v 12. členu. Gre za 
primere skupinskih pomilo- 
stitev po uradni dolžnosti, 
ko dejansko ni mogoče iz- 
vesti vseh predpisih faz po- 
milostitvenega postopka. 

19. člen 

V tej določbi je v predlo 
gu še določeno, da preneha 
veljati tud navodilo o delu 
sodišč splošne pristojnosti 
in kazensko poboljševalnih 
zavodov v zvezi s pomilostit- 
venim postopkom Uradni 
list SRS, št. 23/73, ki je bi- 
lo izdano na podlagi 13. čle- 
na zakona o pomilostitvi. 

(ESA-845) 

hovih pravnih poslih in raz 
merjih z drugimi strankami 
pa opravljajo odvetniki. 

Odvetništvo se opravlja v 
treh osnovnih oblikah: 

— kot individualno izvrše 
vanje odvetniške poklicne de 
javnosti; 

— v trajni ali začasni delov 
ni skupnosti odvetnikov; 

— kot opravljanje odvetniš 
ke dejavnosti na podlagi so 
delovanja z delavci v organi- 
zacijah združenega dela v 
skladu s samoupravnim spo- 
razumom in pod pogoji, do- 
ločenimi z zakonom. 

Zbor združenega dela in 
zbor občin skupščine SR Slo- 
venije sta na svojih sejah 
ine 29. decembra 1976 obrav- 
navala in sprejela predlog zp 
'zdajo zakona o blagovneir 
prometu skupaj z zakonskim4 

"ezami. Na podlagi razprave 
delegatov na zborih ter pred 
logov, pripomb, mnenj in sta 
iišč skupščinskih teles, na pod 
lagi medrepubliškega usklaje- 

Doslej se je odvetništvo o- 
pravljalo skoraj izključno v 
individualni obliki. Ta oblika 
očitno ne more v celoti ustre- 
zati opravljanju odvetništva v 
pogojih družbenega samo- 
upravljanja. Naš dinamičen 
pravni sistem, v katerem kla- 
sično državno pravo postopo- 
ma prerašča v samoupravno 
pravo, zlasti pa razvejenost 
tega prava, vse bolj terja 
specializacijo in delitev dela 
odvetnikov. To pa je mogoče 
uspešno uveljaviti zlasti z 
združevanjem dela odvetnikov 
v trajne ali začasne delovne 
skupnosti. 

V skladu s 33. členom Usta- 
ve SR Slovenije in določbami 
100. do 103.- člena zakona o 
združenem delu imajo delovni 
ljudje, ki z osebnim delom 
samostojno kot poklic oprav- 
ljajo odvetniško dejavnost, v 
načelu enak družbenoekonom- 
ski položaj in v osnovi enake 
pravice in obveznosti, kot jih 
imajo delavci v organizacijah 
združenega dela; v skladu z 
zakonom imajo pravico upo- 
rabljati in upravljati družbe- 
na sredstva pod pogoji, pod 
katerimi jih uporabljajo ozi- 
roma upravljajo delavci v or- 
ganizacijah združenega dela s 
področja družbenih služb. 

Družbena skupnost bo v pri- 
hodnje morala v večji mori 
kot doslej ustvarjati pogoje za 
opravljanje odvetnišva (po- 
slovni prostori odvetnikov 
iziroma njihovih delovnih 
-kupnostih, krediti za moder- 
nizacijo opreme). 

Zakon, ki bo opredelil od- 
vetništvo kot samostojno dru- 
žbeno službo bo tako kot do- 
slej predvidel združevanje od- 
vetnikov z območja SR Slo- 
venije v odvetniško zbornico, 
organizirano po delegatskem 
načelu. 

vanja je izvršni svet skupščine 
SR Slovenije pripravil osnu- 
tek zakona o blagovnem pro- 
metu. 

Z zakonom o blagovnem 
jrometu bodo urejeni tisti 
logoji in tista razmerja pri 
>pravljanju blagovnega pro- 
meta, katerih urejanje je po 
•TStavi v republiški pristojno- 
sti. 

Zakonski osnutek določa, da 

Predlog za izdajo za- 

kona o odvetništvu in 

drugi pravni pomoči 

Osnutek zakona o bla- 

govnem prometu (ESA-700) 
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morajo biti za opravljanje 
blagovnega pionieta in stori- 
tev v blagovnem prometu iz- 
polnjeni tehnični, zdravstveni 
in izobrazbeni pogoji. Tehnič- 
ni in zdravstveni pogoji, se 
določijo z izvršilnim predpi- 
som, pogoji glede strokovne 
izobrazbe oseb, ki opravljajo 
blagovni promet, pa z druž- 
benim dogovorom. 

Organizacija združenega de 
la lahko opravlja promet bla- 
ga na debelo ali na drobno ali 
na debelo in drobno, lahko 
pa ga opravlja tudi v tran- 
zitu. V zvezi s tem podaja za- 
konski osnutek definicije po- 
sameznih oblik opravljanja 
blagovnega prometa. 

Zakon o obligacijah in po- 
godbah bo glede zastopanja 
po trgovskem potniku uredil 
vprašanja, ki se nanašajo na 
njegovo pooblastilo, veljav- 
nost sklenjenih pogodb, spre- 
jemanje kupnine, prodajo na 
kredit, sprejemanje reklama- 
cij ipd., zato je potrebno v 

'zakonu o blagovnem prometu 
določiti le, da lahko organiza- 
cijo združenega dela pri pro- 
daji zastopa kot trgovski pot- 
nik samo njen delavec in da 
lahko trgovski potnik istočas- 
no zastopa samo eno organi- 
zacijo združenega dela. 

Za organizacijo združenega 
dela, ki ima registrirano de- 
javnost opravljanja prometa z 
blagom preskrbe občanov, 
predvideva zakonski osnutek 
dolžnost opravljanja takšnega 
prometa, razen v primerih, 
ko zaradi višje sile takšnega 
blaga ni možno dobavljati ali 
ko je osnovna preskrba ure- 
jena drugače. 

Medsebojna razmerja med 
organizacijami združenega de- 
la, ki proizvajajo oziroma 
prodajajo blago ali opravlja- 
jo storitve za neposredno po- 
rabo občanov, ter potrošniki 
blaga in uporabniki storitev, 
organiziranimi v krajevnih 
skupnostih ter drugih samo- 
upravnih skupnostih in orga- 
nizacijah potrošnikov, se ure- 
jajo s samoupravnimi spora- 
zumi. Zakonski osnutek pa 
določa vsebino tega samo- 
upravnega sporazumevanja. 

Zakonski osnutek ureja tudi 
dolžnosti prodajalca blaga pri 
razprodajah in prodajah blaga 
po znižanih cenah, pri kata- 
loški prodaji blaga, pri pro- 
daji pod pogojem plačila 
avansa ter dolžnosti glede da 
janja navodil o uporabi, ob- 
ravnavanju reklamacij in za- 
gotovitve nadomestnih delov. 

Zaradi zagotovitve redne in 
kakovostne preskrbe s kmetij- 
skimi prehrambenimi proizvo- 

. di oblikujejo organizacije 

združenega dela in občani, ki 
prodajajo na tržnici ali trgu, 
ter organizacija združenega 
dela, ki upravlja tržnico ali 
trg, samoupravno skupnost za. 
organizirano preskrbo. To sa- 
moupravno skupnost oblikuje- 
jo sami ali pa skupaj z drugi- 
mi organizacijami, ki so prav 
tako zainteresirane za redno 
in kakovostno preskrbo. Da 
bi samoupravna skupnost la- 
hko uspešno opravljala svoje 
naloge, bo imela pomembno 
vlogo tudi pri urejanju bla- 
govnega prometa na tržnici 
oziroma trgu. Tržni red bo 
namreč določen in sprejet 
samo ob njenem soglasju. 

Na področju prometa kme 
tijskih pridelkov, ki jih pride- 
lajo kmetje, zagotavlja zakon- 
ski osnutek z materialnimi in 
kazenskimi določbami varnost 
subjektov, ki sklepajo samo 
upravne sporazume in pogod- 
be z namenom opravljanja or- 
ganizirane kmetijske proiz- 
vodnje. Promet s kmetijskimi 
pridelki, pridelanimi izven or- 
ganizirane proizvodnje, je 
prost, s tem da so posamezni 
kupci (organizacije združe- 
nega dela, veliki potrošniki, 

V zakonu o začasnem fi- 
nanciranju samoupravnih in- 
teresnih skupnosti na pod- 
ročju družbenih dejavnosti v 
prvem polletju 1977 so v 
skladu z resolucijo o politi- 
ki izvajanja družbenega pla- 
na SR Slovenije za obdobje 
od leta 1976 do 1980 v letu 
1977 predvideni naslednji ro- 
ki za določitev prispevkov v 
letu 1977: 
— stopnje prispevkov mora- 
jo biti sprejete najpozneje 
do 31. maj,a 1977, 
— pregled stopenj prispev- 
kov mora biti objavljen naj- 
pozneje do 10. junija 1977, 
— prispevki iz osebnega do- 
hodka in prispevki iz dohod- 
ka, za katere je osnova 

enote JLA in teritorialne ob- 
rambe) pri opravljanju odku- 
kupa omejeni s pogoji, kot so 
na primer odkup v svojih po- 
slovnih prostorih in posebej 
predpisani načini plačevanja 
kupnine. 

Občani lahko z osebnim de 
lom in zasebnimi sredstvi 
opravljajo prodajo na drobno, 
in sicer ob pogojih, ki jih do- 
loča obrtni zakon. Blago za 
takšno prodajo pa lahko na- 
bavljajo od organizacij zdru- 
ženega dela, ki se ukvarjajo s 
prometom blaga na debelo, 
od proizvajalnih organizacij 
združenega dela, od drugih 
samostojnih obrtnikov ter od 
kmetov. 

V zadnjem delu pa zakon- 
ski osnutek podaja uveljavlje- 
ne definicije posameznih sto- 
ritev v blagovnem prometu, 
kot so to agencijske, posred- 
niške, zastopniške, komisij- 
ske, špediterske in borzne sto- 
ritve ter storitve skladiščenja 
blaga, kontrole kakovosti in 
količine blaga, zavarovanja 
blaga, ekonomske propagan- 
de ter prirejanje sejmov in 
gospodarskih razstav. 

osebni dohodek oziroma po. 
slovni sklad, se do 30. ju- 
nija 1977 obračunavajo in 
plačujejo po stopnjah, ve- 
ljavnih na dan 31. 12. 1976. 

Kljub izjemnim naporom, 
ki so jih delavci v združe- 
nem delu ter delovni ljudje 
in drugi občani v krajevnih 
skupnostih vložili v pripra- 
vo in sprejemanje samou- 
pravnih sporazumov temelj- 
nih planov samoupravnih in- 
teresnih skupnosti na pod- 
ročju družbenih dejavnosti, 
se je pokazalo, da celotni 
postopek ne bi mogel biti 
izpeljan v doslej predvidenih 
rokih. Delegati delavcev v 
združenem delu so na seji 
Zbora združenega dela skup- 

ščine SR Slovenije, dne 5. 
maja 1977 v razpravi o pred- 
logih samoupravnih spora- 
zumov o temeljih planov sa-_ 
moupravnih interesnih skup- 
nosti na področju družbenih 
dejavnosti poudarjali, da v 
temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela ne bo mogoče 
v celoti zaključiti razprav in 
sprejeti vseh samoupravnih 
sporazumov o temeljih pla- 
nov do 31. maja 1977. V 
skladu z razpravo na ome- 
njeni seji Zbora združenega 
dela skupščine SR Sloveni- 
je predlagamo, da se obsto- 
ječi roki za določitev sto- 
penj prispevkov za leto 1977 
nekoliko podaljšajo, da bi se 
v temeljnih organizacijah 
združenega dela in krajev- 
nih skupnostih zagotovila 
dosledna izvedba postopka 
sprejemanja samoupravnih 
sporazumov o temeljih pla- 
nov, to je osebno izjavljanje 
delavcev v skladu z njihovi- 
mi samoupravnimi splošnimi 
akti. 

Glede za navedeno predla- 
gam, da se rok za sprejetje 
stopenj prispevkov za leto 
1977 podaljša za 15 dni, od 
31. maja do 15. junija, kar 
bi po naši presoji omogočilo 
delavcem v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela, da 
bodo lahko zaključili razpra- 
ve in sprejeli samoupravne 
sporazume o temeljih planov 
samoupravnih interesnih 
skupnosti na področju druž- 
benih deiavnosti. 

Tako določene stopnje bi 
morale biti objavljene naj- 
pozneje do 10. julija 1977 
(ka>r je za 30 dni podaljšan 
rok V primerjavi s sedanjo 
ureditvijo). V tem času bi 
bilo mogoče proučiti rezulta- 
te sporazumevanja in po po- 
trebi pripraviti intervencij- 
ske zakone za primer, če k 
samoupravnim sporazumom 
ne bi pristopili vsi zavezan- 
ci. Ti intervencijski zakoni 
bi morali biti objavljeni 
hkrati z objavo pregleda sto- 
penj. 

V skladu z navedenim po- 
daljšanjem rokov za spre- 
jetje in objavo stopenj je 
treba podaljšati tudi sedanji 
režim plačevanja prispevkov 
oo stopnjah na dan 31. 12., 
1976, in sicer tako, da se 
prispevki po navedenih stop- 
njah plačujejo do 31. julija 
1977 (torej podaljšanje za 30 
dni v primerjavi z dosedanjo 
ureditvijo). 

Predloženi aakonski pred- 
log bi moral biti po naši 
presoji sprejet po hitrem po- 
stopku v smislu 295. in 296. 
člena skupščinskega poslov- 

Predlog zakona o 
spremembah zakona o 

začasnem financiranju 

samoupravnih intere- 

snih skupnosti na po- 

dročju družbenih de- 

javnosti v prvem pol- 

letju 1977 (ESA-857) 

poročevalec 
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nflca pred koncem, maja, le- 
tos. če v tem času zakon 
ne bi bil sprejet in bi bi. 
li torej v veljavi doslej pred- 
videni roki za sprejetje in 
objavo stopenj prispevkov, 
po drugi strani pa samou- 
pravni sporazumi o temeljih 
planov samoupravnih inte- 
resnih skupnosti na področ- 
ju družbenih dejavnosti v 

V 15. členu zakona o os- 
novah ter načinu obračunava- 
nja in plačevanja prispevkov 
za financiranje dejavnosti 

tem času ne bi bili sklenje 
ni, bi glede zagotavljanja 
sredstev za družbene dejav- 
nosti nastala praznina, ker 
ne bi bila določena višina 
obveznosti prispevnih zave. 
zancev, izražena v stopnjah. 
S tem pa bd lahko nastale 
težko popravljive motnje v 
delovanju družbenih dejavno 
sti. 

samoupravnih interesnih 
skupnosti na področju druž- 
benih dejavnosti v letih 1975, 
1976 in .1977 je določen si- 

stem akontiranja prispevkov 
iz dohodka za Izobraževalno 
skupnost Slovenije in poseb- 
ne izobraževalne skupnosti, 
raziskovalne skupnosti ter 
skupnost starostnega zava- 
rovanja kmetov za udeležbo 
v pokrivanju izdatkov v sta. 
rostnem zavarovanju kmetov 
in sicer: 
— mesečna akontacija aa čas 
od 1. januarja do 30. junija 
se obračunava in. plačuje v 
višini mesečne akontacije za 
drugo polletje preteklega le- 
ta, povečane za 30 %, 
— mesečna aikontacija m 
čas od 1. julija do 31. de- 
cembra tekočega leta se ob- 
računava na podlagi prispev- 
ne osnove za preteklo leto 
(povečane za določen odsto- 
tek) in prispevne stopnje za 
tekoče leto. 

Omenjeni način plačevanja 
akontacij je usklajen z za- 
konom o začasnem financi- 
ranju samoupravnih interes, 
nih skupnosti na področju 
družbenih dejavnosti v pr- 
vem polletju 1977 (glede ro- 
ka — 30. junij). Ker se 
hkrati s tem zakonom pred- 
laga tudi sprememba ome- 
njenega zakona o začasnem 
financiranju samoupravnih 
interesnih skupnosti na pod- 
ročju družbenih dejavnosti v 
prvem polletju 1977 (v bi- 
stvu gre za podaljšanje za- 

časnega financiranja za 30 
dni), je treba spremeniti tu- 
di sistem aikontiranja pri- 
spevkov aa navedene dejav- 

' nosfci v tem zakonu. Pred- 
lagana sprememba je v tem, 
da se obstoječi sistem akon- 
tiranja za čas od 1. januar- 
ja do 30. junija uveljavi tu- 
di za mesec julij, torej za 
čas, ko bodo določene stop- 
nje prispevkov za leto 1977. 

Enako kot prt spremembi 
zakona o začasnem financi- 
ranju samoupravnih interes- 
nih skupnosti na področju 
družbenih dejavnosti v pr- 
vem polletju 1977 tudi za ta 
zakonski predlog predlaga- 
mo, da se sprejme po hit- 
rem postopku v smislu 295. 
in 206. člena skupščinskega 
ooslovnika. 

Ce to ne bi »bilo uveljav- 
ljeno in samoupravni spora- 
zumi o temeljih planov sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti na področju družbenih 
dejavnosti ne bi biili spreje- 
ti do 31. maja 1977, bi za 
mesec julij (in morda tudi 
še za naslednje mesece) ne 
imeli sistema določanja 
akontacij prispevkov. V tem 
orimeru bi zavezanci za pri- 
spevek ne mogli izpolnjeva- 
ti svojih obveznosti, s čimer 
bi bilo ogroženo delovanje 
dejavnosti, za katere se pla- 
čujejo ti prispevki. 

Predlog zakona o spre- 

membi zakona o osno- 

vah ter načinu obraču- 

navanja in plačevanja 

prispevkov za financi- 

ranje samoupravnih 

interesnih skupnosti 

na področju družbenih 

dejavnosti v letih 
1975, 1976 in 1977 (ESA-858) 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR OBČIN — 5. 5. 1977 

Določitev lestvice katastrskega 

dohodka 

Delegacija Zbora združene- 
ga dela za področje gospo- 
darstva občin Ajdovščina in 
Nova Gorica ter skupina de. 
legatov Zbora občin Skup- 
ščine SR Slovenije sta na 
seji dne 26. aprila 1977 ob- 
ravnavali predlog odloka o 
začetku ugotavljanja kata- 
strskega dohodka ter posta- 
vili naslednje vprašanje: 

»Določitev novih lestvic ka- 
tastrskega dohodka je zade- 
va, ki prizadene celotno dr- 
žavo. Zato je bilo potrebno 
predhodno izvesti usklajeva- 
nje stališč med delegacijami 
republik. 

Delegati vprašujejo, ali je 
bil enak postopek izveden s 
strani republiških organov z 

občinami, ker ob takšnem 
usklajevalnem postopku bi 
morali obravnavati, kdo bo 
plačnik za to delo. Pravilo- 
ma bi morala biti republika 
oziroma če že morajo biti 
občine mora biti v predlogu 
odloka točno precizirano, da 
je to izredna naloga in se 
sredstva zanjo formirajo iz- 
ven dovoljene porabe prora- 
čuna za leto 1977 (spet pre- 
nos dela na občine, ne pa 
tudi ustreznih sredstev). 

Delegati sprašujejo, kdo 
je bil v drugih republikah 
plačnik tega dela. Po nepre- 
verjenih izjavah so šli stro- 
ški v breme republiških pro- 
računov. Ce se bo izkazalo 
da je to resnično, zakaj se 

v naši republiki postopa dru. 
gače?« 

Na vprašanje je odgovorili 
Dragan Mozetič, namestnik 
republiške sekretarke za fi- 
nance: 

Predlog odloka o začetiku 
ugotavljanja katastrskega do- 
hodka, ki je predložen v 
sprejetje današnjim zborom 
skupščine med drugim dolo- 
ča, da stroški izračuna ka- 
tastrskega dohodka v obči- 
nah bremenijo občinske pro- 
račune. Gre namreč za ažu. 
riranje katastrskih elabora- 
tov, katerih vodenje in vz- 
drževanje je tudi sicer v 
pristojnosti občin, zato me- 
nimo, da tudi financiranje 
novega izračuna po vsebini 
predstavlja obveznost občin 

Za tako opredelitev pri- 
stojnosti financiranja pa go- 
vori tudii okoliščina, da je 
stanje občinskih proračunov 
v relativno ugodnejšem po- 
ložaju kot republiški prora. 

čun, da je porast sredstev v 
občinskih proračunih višji od 
republiškega. V primeru, ko 
posamezna občina z lastnimi 
sredstvi ne more uravnovesti 
svojiega proračuna pa ji bo- 
do manjkajoča sredstva za 
to, kot za ostale naloge, za- 
gotovljena v obliki dopolnje- 
vanja iz republiškega prora- 
čuna. 

Pripominjamo, da je vpra- 
šanje financiranja novega iz- 
računa katastrskega dohod- 
ka v drugih republikah raz- 
lično urejieno. Tako npr. v 
SR Hrvatski že zakon o 
ugotavljanju katastrskega do- 
hodka določa, da se v pri- 
merih, ko se opravi izračun 
katastrskega dohodka, za ob- 
močje celotne republike, le- 
ta financira iz republiškega 
proračuna. V kolikor pa gre 
za delni iaračun na zahtevo 
občim v breme proračunov 
teh občin. Podobna je ure- 
ditev tudi v SR Makedoniji, 
ko zakon prav tako določa, 
da stroški izračuna katastr. 
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skega dohodka v primerih, 
ko se izvaja na zahtevo po- 
sameznih občin ali določene 
grupacije občim bremenijo 
proračune teh občin. V za- 
konih SR BiH, Srbije in Cr- 
ne gore nismo zasledili do- 
ločb o financiranju izračuna 
novega katastrskega dohod- 
ka. 

Pripominjamo pa, da je 

Na 43. seji Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije, ki 
je bila 20. aprila 1977 je Rok 
Kržan, delegat iz občine 
Brežice, zastavil naslednje 
delegatsko vprašanje: 

Že tri leta je prisotno kri- 
tično stališče nas delegatov 
do nerešenega vprašanja fi- 
nanciranja krajevnih skupno- 
sti. Tudi v tem zboru smo 
že razpravljali o tem vpraša- 
nju, ko smo sprejemali 
sklepe in priporočila o raz- 
voju krajevnih skupnosti. 
Danes ugotavljamo, da se bi- 
stveno stvari v nekaterih 
občinah niso spremenile, 
konkretno tudi v naši obči- 
ni ne. Zato zastavljam Iz- 
vršnemu svetu naslednje 
vprašanje: 
Zakaj doslej še ni bilo 
postavljenih kriterijev za fi- 
nanciranje krajevnih skup- 
nosti? Ali je res potrebno 
čakati drugo polletje letoš- 
njega leta in zakaj niso že 
sedaj postavljeni kriteriji, da 
bi lahko financiranje steklo 
v drugem polletju 1977. le- 
ta? Ti problemi res ovirajo 
delo krajevnih skupnosti če 
pomislimo, kakšne naloge so 
prednje postavljene in zato 
prosimo, da nam Izvršni svet 

Skupščine SR Slovenije po- 
sreduje odgovor. 

Na vprašanje je odgovoril 
Dragan Mozetič, namestnik 
republiške sekretarke za fi- 
nance. 

Izdelan je osnutek družbe- 
nega dogovorna o temeljnih 
načelih za financiranje skup- 
nih potreb v krajevnih skup- 
nostih v SR Sloveniji. Zdru- 
ževanje sredstev za financi- 
ranje nalog v krajevnih 
skupnostih v letošnjem le- 
tu txnelji na neposrednem 
samoupravnem sporazumeva- 
nju delovnih ljudi in obča- 
nov krajevne skupnosti z de- 
lavci temeljnih organizacij 
združenega deila na podlagi 
programov in plamov krajev, 
nih skupnosti. 

Iz sredstev splošne pora- 
be občin se v drugem polet- 
ju leta 1977 financirajo na- 

vpnašanje v čigavo breme se 
novi izračun financira tesno 
povezano z rešitvijo vpraša- 
nja razmejevanja virov do- 
hodfeov med družbenopoli- 
tičnimi skupnostmi v posa- 
mezni republiki, za to tudii 
ni možno terjati oziroma 
pričakovati enotne rešitve te- 
ga vprašanja med republika- 
mi. 

loge na področju uresničeva 
nja delegatskega in skupščin- 
skega sistema ter opravlje- 
ne naloge, ki jih občina spo- 
razumno prenaša na krajev- 
no skupnost. Skupščine ob- 
čin bodo za navedene nalo- 
ge zagotavljale sredstva z 
odstopom določenega dela 
davkov, taks in drugih do- 
hodkov, pobranih na ob- 
močju posamezne krajevne 
skupnosti ali prek ustrezno 
opredeljenega namena v ob- 
činskem proračunu. 

Izdatki za financiranje de- 
legatskega sistema so vezani 
na: 
— delovanje zborov delovnih 
ljudi in občanov samouprav- 
nih organov krajevnih skup- 
nosti, 
— delovanje delegacij za 
skupščine družbenopolitičnih 
skupnosti (sklicevanje sej, 
sestankov samoupravnih or- 
ganov krajevnih skupnosti 
ter pošiljianjie gradiva), 
— materialne stroške (na- 
jemnina za vzdrževanje pro- 
storov, pisarniški material, 
PTT storitve in podobno), 
— osebne dohodke tajnikov 
(v letošnjem letu po seda- 
nji zasedbi števila profesi- 
onalnih tajnikov), 
— informiranje občanov o 
delu delegatske skupščine, 
sklicevanje raznih interesnih 
zborov in podobno, 
— skrb za usposabljanje de- 
legatov in delegacij, analizi- 
ranje delegatskih vprašanj 
za dejavnost v zvezi z uskla- 
jevanjem stališč med delega- 
cijami, 
— zagotavljanje odgovornosti 
do volitev delegacij, stikov 
z njimi in za skupno obrav- 
navanje vseh pomembnih ak- 
tualnih družbenoekonomskih 
in družbenopolitičnih vpra- 
šanj ter oblikovanje politič- 
nih stališč o takšnih vpraša- 
njih. 

Za leto 1977 je predvide- 
no, da se za delovanje dele- 
gatskega sistema v občinah 
in krajevnih skupnostih upo- 
rabijo merila, določena v 

družbenem dogovoru o enot- 
nih osnovah in merilih za 
oblikovanje sredstev za de- 
lo državnih organov in do. 
hodka delavcev delovnih 
skupnosti teh oirganov ter 
aneksu k dogovoru za leto 
1977. Predvideno je, da se v 
letošnjem letu lahko poveča 
poraba sredstev za delovanje 
delegatskega sistema v kra- 
jevnih skupnostih največ v 
višini porasta proračuna 
ustrezne družbenopolitične 
skupnosti. V fazi dograjeva- 
nja enotnih osnov in meril 
za določitev obsega splošne 

Savo VUK in Miroslav 
NAKRST, vodji delegacij za 
zbor združenega dela s pod- 
ročja gospodarstva in za 
zbor občin iz občin Ajdov- 
ščina in Nova Gorica, sta 
postavila naslednje delegat- 
sko vprašanje: 

Kaj ho ukrenil Republiški 
sekretariat za pravosodje, or- 
ganizacijo uprave in prora- 
čun v zvezi s problematiko 
cenilcev, ki je bila po re- 
publiškem javnem pravobra- 
nilcu poslana temu organu 
in skupščini v zvezi s ce- 
nitvami nepremičnin, pred- 
vsem kadar gre za prodajo 
ali nakup po družbenoprav- 
ni osebi. Opaziti je, da so 
cenitve neobjektivne in pri- 
stranske. Zakaj niso pod isto 
kazensko odgovornostjo ce- 
nilci nasproti izvedencem? 

Odgovor je posredoval 
Marjan Oblak, podsekretar 
republiškega sekretariata za 
pravosodje, občno upravo in 
proračun. 

Postopek postavljanja sod- 
nega cenilca je bil doslej raz- 
ličen od postopka za posta- 
vitev sodnega izvedenca. 
Stalne sodne cenilce je po- 
stavljal predsednik občinske- 
ga sodišča, za posamezne 
primere pa tudi raizpravlja- 
joči sodnik, medtem ko je 
sodne izvedence postavljal 
predsednik dkrožnega sodi- 
šča. Zakon o rednih sodi- 
ščih, ki jie bil sprejet 20. 
aprila 1977, je izenačili posto- 
pek postavljanja sodnih ce- 
nilcev in izvedencev. V skla- 
du s pooblastilom zakona o 
rednih sodišččih bo republi- 
ški sekretar za pravosodje, 
organizacijo uprave in pro- 
račun predpisal strokovne 
in druge pogoje, ki jih mo- 
rajo izpolnjevati stalni sod- 
ni cenilci ter njihove pravi- 
ce in dolžnosti, enako kot 
za sodne izvedence. 

S tem bodo sodni cenilci 

porabe v občinah se nave- 
dena mea-ila lahko uporabijo 
samo začasno. V bodoče pa 
bo potrebno izdelati ustrez. 
nejša merila za financiranje 
delovanja delegatskega siste- 
ma v krajevnih skupnostih, 
ki bi pokazala, kakšna so 
celotna potrebna sredstva za 
delovanje delegatskega siste- 
ma v občinah in krajevnih 
skupnostih, pa tudi predvi- 
dela postopno zagotavljanje 
potrebnih sredstev glede na 
bilančne možnosti osebne, 
skupne in splošne porabe v 
občinah. 

glede strokovne usposoblje- 
nosti ter praivic in dolžnosti 
medsebojno izenačeni, kar 
bo vsekakor vplivalo tudi na 
cenitve posameznih cenilcev 
oziroma zmanjšanje razMk 
pri cenitvah. 

Osnova za delo sodnih ce. 
nilcev je metodologija za 
ugotavljanje vrednosti nepre- 
mičnin, ki pa je sedaj pred- 
pisana samo za nekatere vr- 
ste nepremičnin (stanovanja 
in stanovanjske hiše v druž- 
beni lastnini ter stavbna 
zemljišča na katerih stavbe 
stoje). Ob usklajevanju re- 
publiških zakonov, ki ureja- 
jo promet nepremičnin, z 
zakonom o združenem delu, 
bo izvršni svet proučil po! 
trebo za enotno ureditev 
ugotavljanja vrednosti vseh 
vrst nepremičnin. 

Zairadi izboljšanja dela 
sodnih cenilcev si bo repub- 
liški sekretariat za pravo- 
sodij«, organizacijo uprave 
in proračun prizadeval za 
večje organizacijsko povezo- 
vanje sodnih cenilcev in 
sodnih izvedencev ter orga- 
niziral posvetovanje v zvezi 
z uporabo meril za ocenje- 
vanje vrednosti nepremičnin. 

2e po 283. čleiuu kazenske- 
ga zakonika je bilo možno 
sodnega cenilca kazensko 
preganjati zaradi krive ce- 
nitve, keir se sodnega cenil- 
ca šteje za soidnega izveden- 
ca posebne vrste. Glede na 
različen postopek postavlja- 
nja sodnih cenilcev in sod- 
nih izvedencev, pa je priha- 
jalo v praksi do dileme, ali 
je sodni cenilec enako ka. 
žensko odgovoren kot sodni 
izvedenec. Ta dvom bo s 
sprejemom kazenskega za- 
kona SR Slovenije odprav- 
ljen. Predlog navedenega za- 
kona v Členu 207. izrecno 
nredvideva kaznovanje cenil- 
ca, ki po krivem izpove ali 
da krivo pismeno mnenje. 

Nerešena vprašanja financiranja 

krajevnih skupnosti 

Cenitve nepremičnin 
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ZBOR ZDRUŽENEGA DELA — 

5. 5. 1977 

Cenitve nepremičnin 
Na Zboru združenega de- Zbor združenega dela s po. 

la sta vodji delegacij za dročja gospodarstva in za 

Zbor občin j« občin Ajdov- namestnik republiškega se- 
ščina in Nova Gorica posta- kretarja za pravosodje, orga- 
vila enako vprašanje v zve- nizacijo uprave in proračun 
zi s problematiko cenilcev, ™ ga objavljamo v tej šte. 
kot je bilo zastavljeno v vilki Poročevalca. 
Zboru občin. Enak odgovor 
kot v Zboru združenega dela 
je posredoval Vlado Tance, 
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Iz Skupščine SFRJ 

IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV 

Dosežene so korenite spremembe 

v družbenoekonomskih odnosih in političnem 

sistemu 

• Doseženi so pomembni rezultati na vseh področjih družbenega in gospodarskega 
življenja 

• Ustvarjeni so ekonomski in politični predpogoji, da delavski razred in delovni ljudje 
zagospodarijo nad celotnim dohodkom in postanejo odločilen dejavnik družbene 
politike 

• Uspešno poteka realizacija akcijskega programa stabilizacije in zatiranja inflacije 

• Izboljšal se je položaj gospodarstva v mednarodni menjavi 

• Dosežena je mnogo višja stopnja zaposlenosti od načrtovanih predvidevanj in 
povečan življenjski standard delovnih ljudi 

• Povečala se je borbena in mobilizacijska pripravljenost in splošna sposobnost 
naših oboroženih sil 

• Okrepljeno je varstvo ustavne ureditve in splošna varnost države 

• Uspešni rezultati socialne politike, borčevsko-invalidskega varstva ter dosežki 
v znanosti, izobraževanju in kulturi 

V delovnih telesih zborov 
Skupščine SFRJ bodo v krat- 
kem obravnavali Poročilo o 
delu Zveznega izvršnega sve- 
ta za obdobje maj 1974 —de- 
cember 1976. Poleg uvodnega 
dela so v tem gradivu po- 
glavja o družbenoekonom 
skem sistemu in ekonomski 
politiki, nadalje o družbeno- 
političnem sistemu, o zuna- 

Na začetku te listine je 
podčrtano, da se obravnava- 
no obdobje dela Zveznega 
izvršnega sveta začenja takoj 
po sprejetju Ustave SFRJ ter 
da se ujema z obdobjem, ki 
je zgodovinskega pomena za 
razvoj naše države: z bojem 
za izvedbo ustavnih rešitev 
in sklepov X. kongesa 2KJ. 

njepolitični aktivnosti Jugo- 
slavije in politiki ekonomskih 
odnosov s tujino, o organiza- 
ciji dela Zveznega izvršnega 
sveta in odgovornosti za delo 
zvezne uprave ter sklepni del 
poročila. Glede na obsežnost 
poročila ga v našem glasilu 
podajamo v dveh nadaljeva- 
njih. 

Hkrati gre za obdobje veli- 
kih uspehov pri uresničeva- 
nju družbenoekonomskih in 
političnih predpogojev za to, 
da bodo delavski razred in 
vsi delovni ljudje prvič v 
zgodovini dejansko zagospo- 
darili nad celotnim dohod- 
kom in postali odločilni de- 
javnik družbene politike. 

Med tem je bilo s sprejet- 
jem srednjeročnega plana za- 
gotovljeno uresničevanje tak- 
šnih dohodkovnih odnosov v 
združenem delu in v celotna 
družbeni reprodukciji, v ka- 
teri imajo delavci in delav- 
ski razred vodilno vlogo pri 
odločanju, ustvarjanju, raz- 
porejanju in delitvi dohodka 
ter pri konstituiranju dohod- 
kovnih odnosov na samo- 
upravnih temeljih. S tem so 
ustvarjeni pogoji za uresni- 
čevanje vsesplošne stabiliza- 
cije gospodarstva in družbe. 

V istem obdobju je bil 
sprejet akcijski program sta- 
bilizacije, nadalje tri letne re. 
solucije ekonomskega in so- 
cialnega razvoja, programi, 
akcije in ukrepi za reševanje 
perečih gospodarskih proble- 
mov naše države, kot so 
zmanjšanje stopnje inflacije, 
zboljšanje položaja gospodar- 
stva v mednarodni menjavi, 
zmanjšanje stopnje nezapo- 
slenosti ter povečanje živ- 
ljenjske ravni delovnih ljudi. 

Skupaj z drugimi zveznimi 
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organi si Je Zvezni izvršni 
svet prizadeval za vsestran- 
sko zboljšanje naših odnosov 
z vsemi državami sveta in za 
nadaljnjo uveljavljanje politi 
ke neuvrščanja. 

Zvezni izvršni svet je zek 
intenzivno delal tudi pri sa 
moupravnem preoblikovanji 
in izgradnji družbenoekc 
nomskega in političnega si 
stema, pri usklajevanju zve- 
znih zakonov z Ustavo SFRJ 
pri reformi gospodarskega ii 
planskega sistema. Posebna 
pozornost je bila posvečena 
pripravi in sprejemanju zve- 

PODEDOVANE TEŽAVE 

V poglavju o družbenoeko- 
nomskem sistemu, gospodar 
skem razvoju in ekonomski 
politiki je posebej podčrtano, 
da je delo Zveznega izvršne 
ga sveta potekalo v času 
močnih ekonomskih pretre 
sov v svetu ter v času števil- 
nih težav in slabosti notra- 
njega razvoja. Konec maja 
leta 1974 smo dočakali s 1.300 
milijoni dolarjev primanjklja- 
ja v plačilni bilanci, stopnja 
inflacije pa je znašala 30 od- 
stotkov. Res je stopnja rasti 
znašala 9 odstotkov, vendar 
je že tedaj začela upadati. 

Posledice takšnih gibanj so 
vplivale tudi na razvoj druž- 
benih odnosov. Otežena je 
bila delitev dela ter združe- 
vanje dela in sredstev. Se 
vedno so bili žilavi centri 
odločanja, tehnobirokratsko 
in centralistično naravnani do 
»svojih« ožjih delov, kar velja 
zlasti za domnevo blagovnega 
in denarnega prometa, in ki 
so imeli do širših družbenih 
in gospodarskih celot sepa- 
ratističen in lokalistično-re- 
gionalen odnos. 

Hkrati je bilo gospodar- 
stvo prezadolženo, njegovo 
poslovanje pa preveč obre- 
menjeno z obveznostmi, zla- 
sti na račun zunanje trgovi- 
ne, ki je bila odtujena od 
proizvodnje. Težave je po- 
vzročala in oteževala tudi 
»uvozna« inflacija, poleg te- 
ga pa ravnanje razvitih dr- 
žav, ki so s prenapenjanjem 
izvoza oteževale plasma naših 
proizvodov. Z vsem tem so 
bili povezani že znani proble- 
mi v carinski politiki in zašči- 
ti montažerske industrije 
obenem z neustreznim siste- 
mom cen, bi je omogočal 
»preslikovanje« cen s svetov- 
nega tržišča. 

Tako zapletena gospodarska 
situacija je Zveznemu izvrš- 
nemu svetu kot izvršilnemu 

znih zakonov sistemskega 
značaja, zlasti pa zakonov s 
jodročja gospodarskega siste- 
ma ter ekonomskih odnosov 
s tujino idr. Pri tem je ZIS 
razvil raznovrstne oblike in 
netode sodelovanja z repub 
ikami in avtonomnima po 
crajinama, kar je pripomoglo 
: temu, da so bili — navzlic 
8Žavam in zahtevnim nalo- 
jam — v Skupščini SFRJ v 
cratkem roku opravljene šte- 
vilne zadeve in izdani po- 
membni zakoni in druge li 
stine. 

organu Skupščine SFRJ na- 
lagala raznolike naloge. ZIS 
,e moral hkrati delati pri pri- 
agajanju družbenoekonom- 

skega sistema ustavi, pa pri- 
pravi dolgoročnega in sred- 
njeročnega plana, s tekočo 
akonomsko politiko pa us- 
tvarjati pogoje za premago- 
vanje zunanjih in notranjih 
držav. 

Priprave na te zapletne in 
velike naloge so stekle v letu 

1974, širša družbena akcija 
pa jim je sledila naslednje 
leto. Politično ozračje za 
uspešen izid stabilizacije je 
ustvarila aktivnost organiza- 
cije Zveze komunistov, ka- 
ere akoijo je sprožilo Pred- 

sedstvo Centralnega komiteja 
ZKJ. 2e v prvem polletju 
leta 1975 je bilo izdanih več 
predpisov in ukrepov za pre- 
prečitev nadaljnjega razvoja 
neugodnih gibanj, predvsem 
na področju porabe in pri 
menjavi s tujino. 

šele naslednje leto, to je 
leta 1976, so ta prizadevanja 
prinesla večje uspehe. Bi- 
stveno so bile zavrte infla- 
cijske težnje, do polletja se 
je umirjela rast cen in živ- 
ljenjskih stroškov. Vendar 
so se v zadnjih mesecih lan- 
skega lete cene občutno po- 
večale, življenjski stroški pa 
narasli, in takšne težnje pa 
se kažejo tudi letos. V zvezi 
s tem je Zvezni izvršni svet 
ustanovil skupno delovno te- 
lo z republikami in avtonom- 
nima pokrajinama, ki ima 
nalogo skrbeti za stabilizaci- 
jo in zatiranje inflacije. 

POZITIVNI UČINKI STABILIZACIJSKE POLITIKE 

Pri uresničevanju ciljev 
začrtanih s stabilizacijsko po- 
litiko, se je izhajalo iz sploš- 
nega urejanja finančnih to- 
kov. Pravočasno je bil izdan 
Zakon o revalorizaciji osnov- 
nih sredstev, skrajšan je rok 
za popravek finančnega re- 
zultata organizacij združene- 
ga dela za znesek neplačanih 
terjatev, izdana pa je še vr- 
sta drugih predpisov in in- 
tervencijskih ukrepov. Gospo, 
darstvu so odstopili 26.906 
milijonov dinarjev s krediti 
Narodne banke Jugoslavije in 
narodnih bank republik ter 
avtonomnih pokrajin. Z istim 
zakonom so tudi družbeno- 
političnim skupnostim odsto- 
pili sredstva v znesku 19.505 
milijonov dinarjev. S tem se 
je znatno povečala likvidnost 
gospodarstva. 

še vedno pa so ostala pere- 
ča vprašanja zunanje likvid- 
nosti države. V začetku leta 
1975 so bili izdani predpisi, 
s katerimi se zagotavlja več 
podpore izvozu, tako da se 
je že sredi leta zmanjšal pla- 
čilni primanjkljaj in so se 
nekolikanj povečale devizne 
rezerve, pozitivne težnje pa 
so se začele kazati v dru- 
gem polletju in so se nada- 
ljevale tudi v naslednjem le- 
tu, to je leta 1976. 

Ob koncu lanskega lete je 

začela oživljati gospodarska 
rast ter je pod vplivom zu- 
nanje konjunkture prišlo do 

zmanjševanja zalog. V poslo- 
vanju je bilo opaziti tudi 
druge kvalitete, vrsta ukre- 
pov, ki so bili storjeni, pa 
je spodbudila intenzivnejšo 
potrošnjo pri prebivalstvu. 
Zagotovljena je n. pr. večja 
podpora kreditiranju prodaje 
opreme in ladij na domačem 
tržišču, izvajajo se dogovor- 
jeni ukrepi v kmetijstvu, na- 
dalje na področju stanovanj- 
ske graditve, pri plasmaju 
blaga za široko porabo in 
pri spreminjanju kratkoroč- 
nih kreditov v dolgoročne. V 
začetku julija 1976 so bili 
sprejeti tudi dodatni ukrepi 
za oživljanje proizvodnje, 
prometa in kreditiranja na 
vseh področjih gospodarjenja. 

Tudi na kreditno-monetar- 
nem sektorju je bila sprejete 
vrsta ukrepov, tako so n.pr. 
določeni temelji skupne po- 
litike na tem področju, spre- 
jet je samoupravni sporazum 
o izvajanju selektivne politi- 
ke v letu 1976, zmanjšane so 
obrestne mere idr. Ocenjuje 
se, da je prišlo do pozitivnih, 
čeprav še ne zadostnih spre- 
memb tudi pri investiranju. 

Vendar se je splošna storil- 
nost dela zmanjšala, pred- 
vsem pod vplivom zaviranja 
gospodarskih gibanj, doseže- 
ni pa so delni uspehi na 
področju zaposlenosti. 

TRI SMERI EKONOMSKE POLITIKE 

V Poročilu Zveznega izvrš- 
nega sveta se za tem navaja, 
da so šla prizadevanja naše 
ekonomske politike po letu 
1974 v treh osnovnih smereh: 
v notranjo stabilizaoijo in 
urejanje gospodarskega živ- 
ljenja, zatem v stabilizacijo 
mednarodnega ekonomskega 
položaja Jugoslavije in v pre- 
prečevanje pojava stagnacije 
ob inflaciji. 

Ta prizadevanja za zdaj da- 
jejo pomembne rezultate, če- 
prav z občasnimi omahova- 
nji in odmiki, pa tudi ob ne- 
katerih slabostih in nerešenih 
problemih, od katerih je od- 
visen nadaljnji razvoj, je re- 
čeno v Poročilu. Doslej pro- 
učeni podatki o gospodar- 
skih tokovih v začetku letoš- 
njega leta v bistvu kažejo, 
da se nadaljujejo tudi neka- 
tere druge težnje iz lanskega 
polletja. 

Ti podatki na primer ka- 
žejo, da se je rast cen -na 
drobno (v decembru glede 
na december predhodnega le 
ta) zmanjšala z 29,6 odstotka 
v letu 1974 in s 17,5 odstotka 
v letu 1975 na 9,1 odstotka 
v letu 1976, naraščanje živ- 

ljenjskih stroškov pa z 22,4 
in 28,3 na 12 odstotkov. Re- 
kordni plačilni primanjkljaj 
se je s 1.294 milijonov do- 
larjev zmanjšal v letu 1975 na 
1.057 milijonov dolarjev, la- 
ni pa je bil zabeležen dolo- 
čen presežek. Za letošnje leto 
je znova predviden določen 
primanjkljaj, toda devizne 
rezerve so se povečale ob 
koncu lanskega leta na 2.705 
milijonov dolarjev, in sicer 
ob stabilnem tečaju dinarja. 

Podatki nadalje kažejo, da 
se gospodarska aktivnost — 
čeprav zaenkrat še premalo 
— še naprej povečuje, tako 
da je pričakovati, da bo letos 
celo presegla 5,5 odstotka, 
kolikor znaša predvidena 
stopnja rasti. 

Vendar so se konec lan- 
skega leta pojavili novi pri- 
tiski na cene in življenjske 
stroške, ki jih je bilo čutiti 
tudi v začetku letošnjega le- 
ta. Povečal se je tudi uvoz 
surovin in reprodukcijskega 
materiala, nastal je večji raz- 
korak med uvoznimi in izvo- 
znimi rezultati in poslabšala 
se je zunanjetrgovinska me- 
njava. 
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OBSEŽNO DELO NA PLANSKIH DOKUMENTIH SPREMEMBE V PRAVNEM SISTEMU 

Delo pri pripravi planskili 
listin je bilo ena pomembnih 
nalog Zveznega izvršnega sve- 
ta v minulih dveh in pol le- 
tih. Izdan je bil Zakon o te- 
meljih sistema družbenem 
planiranja in o družbenem 
planu Jugoslavije; določeni in 
sprejeti so Temelji skupne 
politike dolgoročnega razvo 
ja Jugoslavije do leta 1985; 
pripravljen in sprejet je Dru 
žbeni plan razvoja Jugoslavi- 
je za dobo od leta 1976 do 
1980, sprejete so tri letne 
resolucije o skupni politiki 
ekonomskega in socialnega 
razvoja. K temu je v Poro 
čilu pristavljeno, da je po 
sprejetju navedenih planskih 
listin ostalo še precejšnje 
število področij in vprašanj, 
kii jih je treba obdelati in 
urediti z republiškimi zakoni 
o planiranju. 

Iz Poročila je razvidno, da 
sta bili obe planski leti po 

Spremembe v funkcijah in 
položaju federacije so odse- 
vale tudi v sestava, načinu 
in metodah dela Zveznega iz- 
vršnega sveta, kakor tudi v 
organizaciji, pristojnostih in 
načinu dela zvezne uprave, 
je rečeno v tistem poglavju 
Poročila, ki je posvečeno de 
lu pri uresničevanju in na 
daljnjem razvoju družbeno 
ekonomskega in družbenopo- 
litičnega sistema. Izredno ob- 
sežno delo pri njegovem pri- 
lagajanju je trajalo vse do 
maja 1974, ko se je s spre- 
jetjem Ustave SFRJ začela 
druga faza ustavne reforme 
in ko so Zvezni izvršni svet 
in zvezni upravni organi do 
bili nove obveznosti in nalo 
ge pri izgradnji družbenopo 
litičnega sistema. 

Z Ustavo SFRJ je namreč 
izvedeno načelo, da so repu 
blike in avtonomni pokrajini 
samostojne nosilke odgovor- 
nosti za svoj razvoj SFRJ kot 
celote. V zvezi s tem je tudi 
Zvezni izvršna svet prilaga 
jal svoj načni dela potre 
bam funkcioniranja Skupšč: 
ne SFRJ na delegatskih teme 
ljih. To delo je pravilome 
potekalo tako, da so že v 
fazi priprave predpisov iskal; 
skupne rešitve in stališče 
prek določenih oblik uskla 
jevanja, posebno pa s po- 
močjo mnenj in stališč zve 
znih svetov. 

uveljavitvi Zakona o družbe 
nem sistemu planiranja in o 
družbenem planu Jugoslavije 
obremenjeni z obeležji stare 
ga sistema. Precej drugače pa 
je z Resolucijo za leto 1977. 
ki je povsem naravnana na 
plan do leta 1980 ter na le 
!ošnje naloge in ukrepe. 

Za vse te plane je znači; 
ao, da dosledno razčlenjujeji 
problematiko najhitrejšeg; 
razvoja SAP Kosova ter po 
udarjajo, da se je pri dolo 
čanju ciljev in nalog izhajalo 
iz tega, da mora pomenit; 
doba do leta 1980 korak na 
prej pri uresničevanju poli: 

fcičmh stališč o krepitvi ma- 
terialne podlage enakoprav- 
nosti narodov in narodnosti, 
republik in pokrajin ter hi- 
trejšega in skladnejšega dru- 
žbenoekonomskega razvoja 
celotne jugoslovanske sikup- 
nosti. 

Vseeno pa Zvezni izvršni 
svet vztraja na nadaljnjih 
spremembah načina priprav 
in predlaganja novih predpi- 
sov in drugih aktov. Pri tem 
ZIS nima in ne sme imeti 
nikakršnega monopola, ter si 
prizadeva, da bi v prihodnje 
kot pobudniki pri teh nalo- 
gah čedalje bolj nastopali tudi 
drugi organi in organizacije, 
zlasti organizacije združene- 
ga dela in znanosti. 

Medtem so bili kot oblika 
neposredne družbenopolitič- 
ne koordinacije vseh organov 
in organizacij v federaciji, v 
republikah in avtonomnima 
pokrajinama ustanovljeni zve- 
zni sveti: za vprašanja druž- 
bene ureditve za gospodarski 
razvoj in ekonomsko politi- 
ko, za varstvo ustavne uredi 
tve in za mednarodne odno 
se. Postali so nenadomestljiv 
dejavnik pri usklajevanju in 
zedinjanju temeljnih stališč 
vseh dejavnikov, odgovornih 
za nadaljnji razvoj našega 
-Iružbenoekonomskega in po- 
litičnega sistema ter medna- 
rodnih odnosov. Pozitivne iz 
sušnje iz njihovega dela ter- 
jajo, da se jih še nadalje 
normativno in institucional- 
no razvija kot pomemben 
mehanizem za delovanje in 
nadaljnji razvoj političnega 
sistema. 

Z ustavnimi spremembami 
se je tudi v našem pravosod 
nem sistemu začel proces 
sprememb. Poteka na teme- 
ljih samoupravljanja in po 
aružbljanja funkcije tega si- 
stema. Pravosodni organi se 
prav na teh osnovah uspo- 
sabljajo za še boljše varstvo 
temeljnih vrednot naše dru- 
žbe. V vseh republikah in 
avtonomnima pokrajinama so 
bila ustanovljena sodišča zdru 
'enega dela kot nova oblika 
samoupravnega sodstva. 

Vsi ti procesi so potekali 
»^poredno z usklajevanjem 
zveznih zakonov z Ustavo 
SFRJ. To obsežno delo je 
opravljeno v okviru zakono 
dajnega dela zborov Skupšči- 
ne SFRJ in Zveznega izvršne- 
ga sveta. Od razglasitve usta- 
ve do 31. decembra 1976 je 
bilo usklajenih z Ustavo SFRJ 
in objavljenih 106 zveznih za- 
konov. Uskladiti je treba še 
17 predpisov iz pristojnosti 
federacije, ki so v sklep?' 
fazi usklajevanja. 

V Poročilu je pristavljeno, 
da zakoni, ki so bili na novo 
sprejeti, kakor tudi zakoni, 
ld bodo sprejeti v kratkem, 
izražajo novo ustavno stanje, 

V tistem delu Poročila, ki 
se nanaša na ljudsko obram- 
bo, je najprej podčrtano, da 
so bile pravočasno opravlje- 
ne pomembne organizacijske, 
materialno-tehnične, kadrov- 
ske in druge spremembe, ki 
so povečale borbeno in mo- 
bilizacijsko pripravljenost in 
tudi splošno sposobnost na- 
ših oboroženih sil. Ob tem 
je pristavljeno, da je bil 
glavni poudarek aktivnosti 
Zveznega izvršnega sveta dan 
izvajanju ustavnih načel in 
določb, ki se nanašajo na 
obrambne priprave civilnih 
slojev družbe, že leta 1975 
ie bil sprejet Srednjeročni 
olan razvoja oboroženih si) 
5FRJ in tudi Dolgoročni plan 
azvoja oboroženih sil SFR 

•:a dobo od leta 1976 do 198S 
Medtem so bili vsi plan 

jbrambe družbenopolitični!: 
skupnosti in določenih orga 
nizacij združenega dela uskla- 
jeni s plani zalednega zava- 
rovanja oboroženih sil SFRJ. 
Tudi na področju vojaške in- 
dustrije so bile pravočasno iz- 
vedene vse spremembe za 
uspešno delo organizacij 
združenega dela. Ustanovlje- 
na je Zvezna direkcija za 

obenem pa tudi težnjo po 
nadaljnjem razvoju našega 
socialističnega samoupravne- 
ga sistema. Pri njegovem 
oblikovanju je sodeloval naj- 
širši krog družbenih dejavni- 
kov, v prvi vrsti pa pred- 
stavniki republik in avtonom- 
nih pokrajin, predstavniki 
združenega dela in drugi. 

V Poročilu Zveznega izvrš- 
nega sveta se zatem v posa- 
meznostih navaja bistvo reši- 
tev in političnih opredelitev 
v novih sistemskih zakonih. 
Z izdajo teh zakonov je 
ustvarjena podlaga za pre- 
obrazbeni proces vrste insti- 
tucij, kakršne so bančne in 
druge organizacije. 

S tem je v veliki meri 
sproženo globlje prilagajanje 
našega pravnega sistema no- 
vim odnosom ter so ustvar- 
jeni pogoji za njegovo na- 
daljnje izpopolnjevanje, je 
rečeno v Poročilu. Zvezni iz- 
vršni svet si bo prizadeval, 
da se odpravi morebitne po- 
manjkljivosti v zvezni zako- 
nodaji, da se opusti pretirani 
normativizem ter da se uve- 
ljavi principe Zakona o zdru- 
ženem delu in principe sa- 
moupravnega odločanja. 

promet in rezerve proizvo- 
dov, kot enotna organizacija 
s posebnim namenom, in si- 
cer da opravlja zunanjetrgo- 
vinski promet z orožjem in 
vojaško opremo. 

V okviru normativne dejav- 
nosti so bili usklajeni z 
CJstavo SFRJ zakoni o ljud- 
ski obrambi, o oboroženih 
silah, o vojaški obveznosti 
in drugi, izdani pa so bili 
tudi novi predpisi. 

JLA je v minulih dveh in 
pol letih v skladu z načeli 
zunanje politike Jugoslavije 
uspešno sodelovala s 70 tu- 
iimi armadami na vseh kon- 
tinentih. 

Sistem financiranja JLA bo 
- na podlagi splošnega so- 
glasja vseh republik in avto- 
lomnih pokrajin — v pri- 
lodnje vgrajen v rešitve Za- 
vona o financiranju federa- 
sije. Kot zelo pozitivno je 
ocenjeno dejstvo, da taikšna 
rešitev zagotavlja stabilnost 
planov armade in da deluje 
kot stabilizacijski dejavnik v 
sistemu družbene reproduk- 
cije. Podobna rešitev je bila 
dosežena tudi glede financi- 
ranja teritorialne obrambe. 

V tem delu Poročila je na- 

DELO NA PRILAGAJANJU USTAVNIM REŠITVAM 

DOBRA BORBENA PRIPRAVLJENOST 
OBOROŽENIH SIL 
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bili storjeni tudi drugi ukre- materialne pogoje za reden 
pi, ki naj zagotovijo boljše in varen promet. 

BOLJŠI POGOJI ZA ZAPOSLOVANJE 

dalje podčrtano, da v naši 
državi krijemo 80 odstotkov 
potreb glede opreme oboro- 
ženih sil ter da se samo 20 
odstotkov uvaža ali proizva- 
ja na podlagi kupljenih li- 
cenc. Med to opremo spadajo 
tudi najbolj sodobni sistemi 
oborožitve in vojaške opre- 
me, za proizvodnjo katerih 
je treba v naslednjem ob- 
dobju — kot je rečeno v 
Poročilu — zagotoviti še in- 
tenzivnejše, obsežnejše in dol- 
goročnejše sodelovanje vseh 
znanstveno—raziskovalnih in 
drugih zmogljivosti. 

Poudarjena je tudi izredna 
pozornost, ki je bila v mi- 
nulem obdobju posvečena 
planiranju kadrovskega raz- 
voja oboroženih sil in ka- 
drovski kontinuiteti oficirske- 
ga kadra. Ukrepalo se je za 

V" času mandata zdajšnjega 
Zveznega izvršnega sveta so 
zelo napredovali procesi po- 
družbljanja varnosti države. 
Ta varnost čedalje bolj po- 
staja funkcija vseh družbenih 
subjektov. Organi za notra- 
nje zadeve so usmerili svo- 
jo aktivnost najbolj nepo- 
sredno na varstvo ustavne 
ureditve. Takšen potek nji- 
hovega razvoja so spremljale 
tudi ustrezne ugodne sistem- 
ske rešitve, po katerih se 
je povečala učinkovitost var- 
nostnih organov in služb. 

Vse to je bistveno pripo- 
moglo k temu, da se zožuje 
prostor za delovanje sovraž- 
nika, in kar najbolj nepo- 
sredno vpliva na to, da ima- 
mo stabilno stanje varnosti 
v državi, je rečeno v Poroči- 
lu. Vendar tako notranji kot 
zunanji sovražnik, navzlic 
udarcem, ki jih doživlja, us- 
merja svoje akcije v razred- 
notenje pridobitev revolucije, 
spodkopavanje samoupravne 
socialistične družbene uredit- 
ve, razbijanje bratstva in 
enotnosti naših narodov in 
narodnosti ter ozemeljske ce- 
lovitosti, v slabitev ekonom- 
ske moči in obrambne spo- 
sobnosti države, vzbujanje ne- 
zaupanja v neuvrščeno politi- 
ko Jugoslavije itn. 

Vse grupacije notranjega 
sovražnika kažejo težnjo 
za ilegalnim organiziranjem, 
krepkejšim medsebojnim po- 
vezovanjem in vzpostavljanju 
španovije s sovražno emigra- 
cijo in inozemskim sovražni- 
kom. Odkritih je bilo več ile- 
galnih nacionalističnih in in- 
formbirojevskih skupin, ki so 
imele skupno okrog 300 čla- 

ohranitev in zboljšanje živ- 
ljenske ravni pripadnikov 
JLA ter njihovega . družbene- 
ga standarda. 

V začetku lanskega leta je 
Zvezni izvršni svet predložil 
Zveznemu zboru Skupščine 
SFRJ ter usteznim skupščin- 
skim odborom podrobno po- 
ročilo o stanju obrambnih 
priprav družbe. Hkrati je bil 
sprejet in delno uresničen 
program pouka in vaj za 
delavce 'v zveznih organih, 
izvedene so vaje »GRANIT 
- 74«, »DONAVA — 75« idr. 
Višji tečaji ljudske obrambe 
je končalo nad 550 zveznih, 
republiških in pokrajinskih 
funkcionarjev, ustrezne teča- 
je pa je končalo tudi več 
kot 7.500 voditeljev iz občin, 
delovnih in drugih organiza- 
cij. 

nov. Jugoslovanska fašistična 
emigracija si je prav tako 
prizadevala za medsebojno 
zedinjenje in politično orga- 
niziranje z namenom legali- 
zirati -njihova »gibanja«. In- 
formbiro jevska emigracija je 
povsem brez uspeha posku- 
šala ustvariti politično parti- 
jo, vzporedno zvezi komuni- 
stov, takoimenovano novo 
KPJ in svojo aktivnost pre- 
nesti v državo. 

Organi za notranje zadeve 
imajo pri odkrivanju kazni- 
vih dejanj čedalje več uspe- 
ha, stanje javnega reda in 
miru ter osebne varnosti dr- 
žavljanov pa je bilo zadovo- 
ljivo. 

Del Poročila se nanaša na 
varnost cestnega, železniške- 
ga, letalskega in pomorskega 
prometa. Ocenjuje se, da se 
je varnost v cestnem prome- 
tu relativno izboljšala, v že- 
lezniškem prometu pa po- 
slabšala in v letalskem pro- 
metu precej poslabšala. Sta- 
nje je zadovoljivo samo v 
pomorskem prometu, v kate- 
rem imamo že več let manj 
nesreč kot je svetovno po- 
prečje. 

Na primer v lanskem letu 
je na jugoslovanskih cestah 
izgubilo življenje 4.357 oseb, 
v železniškem prometu 455, 
v letalskem pa 181 oseb. 
Vzrok večine prometnih ne- 
sreč je subjektivni faktor ter 
razmeroma nizka raven pro- 
metne izobrazbe in kulture 
udeležencev v prometu. 

Poleg tega, da je ZIS sku- 
paj z upravnimi organi pri- 
pravil večje število predpisov 
s prometnega področja, so 

Tudi v domeni socialne po- 
litike je ZIS dajal glavni 
poudarek pospeševanju sode- 
lovanja, koordiniranju aktiv- 
nosti in usklajevanju stališč 
ter mnenj med republikami 
in avtonomnima pokrajinama 
o vprašanjih skupnega pome- 
na 

Ob koncu lanskega leta je 
bilo v družbenem sektorju 
zaposleno 4,8 milijona prebi- 
valcev. Povečanje števila za- 
poslenih je znatno nad oce- 
njenim prirastkom aktivnega 
prebivalstva. S tem so bili 
ustvarjeni pogoji za delovno 
angažiranje celotnega pri- 
rastka aktivnega prebivalstva, 
za prehajanje aktivnega kme- 
tijskega v aktivno nekmetij- 
sko prebivalstvo, za zagoto- 
vitev zaposlitve novih izšola- 
nih kadrov in za zagotovitev 
zaposlitve enega dela zdom- 
cev— povratnikov. Toda rast 
proizvodnje in delovne storil- 
nosti je bila neugodna, kar 
utegne v naslednjem obdob- 
ju negativno vplivati na rast 
zaposlenosti. 

Narašča, tudi število oseb, 
ki iščejo zaposlitev. Ob kon- 
cu lanskega leta jih je bilo 
evidentiranih 640 tisoč, leto 
poprej pa okrog 540 tisoč. 

Del porečila se nanaša tudi 
na probleme življenjske ravni 
delovnih ljudi. Le-ta je rasla 
po poprečni stopnji 4,9 od-, 
stotka ali za 15,4 odstotka v 
teku dveh in pol let, vtem 
ko se je osebna poraba pre- 
bivalstva povečala za 15,4, 
družbeni standard pa za 14,8 
odstotka. V 1. 1974 je znašala 
realna rast osebnih dohodkov 
5,6 odstotka. Leto zatem, to 
je leta 1975, je bila nominalna 
rast osebnih dohodkov večja 
za 23 odstotkov, vendar so 
življenjski stroški še hitreje 
naraščali — za 24 odstotkov, 
tako da se je realna vrednost 
osebnih dohodkov zmanjšala 
za 1 odstotek. Medtem se je 
tudi delovna storilnost zmanj- 
šala za 1 odstotek. Netto oseb 
ni dohodki in netto osebni 
prejemki so se v letu 1976 
povečali za 22 odstotkov, 
realni osebni dohodki za 3 
odstotke, delovna storilnost 
pa je ostala na ravni iz pred- 
hodnega leta, to je leta 1975. 

Zvezni izvršni svet je v 
teku predhodnega obdobja 

Takšna gibanja so zlasti ne- 
ugodna na gospodarsko manj 
razvitih območjih. V zvezi s 
tem je v Poročilu navedeno, 
da bosta v kratkem podpisa- 
na dva zelo pomembna do- 
govora: o temeljih skupne 
politike zaposlovanja na pod- 
lagi osebnega dela, ki naj 
pripomoreta k ustvarjanju 
pogojev za dinamično in sta- 
bilnejšo rast zaposlenosti' v 
družbenem in zasebnem sek- 
torju. 

število jugoslovanskih zdom- 
cev se je zmanjšalo z 1,1 
milijona ob koncu leta 1973 
na okrog 780 tisoč ob koncu 
lanskega leta. Ocenjuje se, da 
se je v teku leta 1976 vrnilo 
v državo okrog 80 tisoč 
državljanov. Istočasno so bili 
narejeni potrebni koraki za 
to, da bodo države, v kate- 
rih so zaposleni jugoslovan- 
ski delavci, doprinašale k 
ustvarjanju pogojev za hitrej- 
še povečanje zaposlenosti v 
naši državi; o tem je že skle- 
njen prvi sporazum z Nizo- 
zemsko, po katerem bo Ju- 
goslavija dobila v teku letoš- 
njega leta 6 milijonov guld- 
nov za naložbe v odpiranje 
novih delovnih mest. 

predlagal in storil vrsto ukre- 
pov za preprečevanje družbe- 
no neupravičenih socialnih 
razlik. Doseženi so bili po-' 
membnj uspehi pri razvoju 
zdravstvenega varstva. Kon- 
stituirano je bilo okrog 240 
samoupravnih interesnih sku- 
pnosti zdravstva in zdravstve- 
nega zavarovanja. Pomembne 
napore se je vložilo za zbolj- 
šanje varstva pri delu, z iz- 
vršnimi sveti republik in 
avtonomnih pokrajin pa je 
sklenjen družbeni dogovor o 
skupnem delu na področju 
človekovega okolja in pro- 
storske ureditve. 

Medtem je bil vzpostavljen 
nov sistem pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, ka- 
terega se je začelo realizirati 
s sprejetjem zveznega zakona 
iz leta 1973. Vzporedno s 
tem se je začelo tudi ustav- 
ao preoblikovanje obstoječih 
skupnosti pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja. Smo- 
ter vseh teh sprememb pa 
je, da bodo delavci v zdru- 
ženem delu postali dejanski 

STABILNA VARNOST DRŽAVE 

IZBOLJŠANJE ŽIVLJENJSKEGA STANDARDA 
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nosilci odločanja o pravicah 
in obveznostih iz te domene. 
Pomembni rezultati so bili 
doseženi tudi v akcijah za 
zboljšanje socialnega in otro- 
škega varstva. 

Glede borčevskega in inva- 
lidskega varstva je Zvezni iz- 
vršni svet usmeril svojo aktiv- 
nost v noveliranje zakonov, 
s katerimi se ureja temeljne 
pravice borcev in vojaških 
invalidov ter v usklajevanje 
teh zakonov z Ustavo SFRJ, 
nadalje v vzpostavljanje te- 
snejšega sodelovanja in dogo- 

varjanja glede pospeševanja 
dodatnih oblik borčevsko-in- 
validskega varstva s strani 
republik in avtonomnih po- 
krajin ter na ukrepe za na- 
mensko in smotrno porabo 
sredstev iz proračuna federa- 
cije. Zvezni izvršni svet je 
dal tudi pobudo za Dogovoi 
o skupnih merilih pri ureja 
nju pravic borcev, vojaški!) 
invalidov in družin padlih 
borcev, ocenjuje pa se, da 
je bila dosežena tudi večja 
stopnja njihove socialne var- 
nosti. 

RAZVOJ ZNANOSTI, IZOBRAŽEVANJA 
IN KULTURE 

Del Poročila Zveznega iz- 
vršnega sveta se nanaša na 
znanost, izobraževanje in kul- 
turo, Vsa aktivnost je bila 
naravnana na vključevanje 
teh dejavnosti v plane druž- 

benoekonomskega razvoja dr- 
žave in v druge listine, v 
katerih je začrtana razvojna 
politika. Obravnavali so tudi 
programe in druge akte, ki 
se tičejo mednarodnega so- 

delovanja Jugoslavije s posa- 
meznimi državami ali regi- 
ami idr. Predmet pozornosti 
Zveznega izvršnega sveta so 
bili tudi politični vidiki sode- 
lovanja z mednarodnimi or- 
ganizacijami in s posamezni- 
mi pomembnimi partnerji. 
Poleg tega je v pripravi Druž- 
beni dogovor republik in 
avtonomnih pokrajin ter fe 
deracije o organiziranju enot 
nega sistema spremljanja, 
proučevanja in prikazovanja 
podatkov in dokumentov iz 
domene izobraževanja na ob- 
močju vse države, podobne 
projekte pa se pripravlja 

. tudi za domeno znanosti in 
kulture. 

V tej domeni je bilo spro 
ženih več pomembnih vpra 
sanj, glede katerih je bilo 
doseženeo medrepubliško in 
pokrajinsko sodelovanje kot 
je na primer Družbeni dogo- 
vor o strokovnem izobraže- 

vanju naših delavcev v tujini, 
o šolanju otrok naših zdom- 
cev idr. Obravnavano je bilo 
tudi stanje in problemi var- 
stva kulturnih dobrin, za po- 
samične projekte in akcije 
pa so bila odobrena tudi 
sredstva iz proračuna. Ob 
tem je v Poročilu poudarje- 
na dilema, ali takšen način 
financiranja akcij spada k 
funkciji federacije in njenega 
proračuna, tako da je v na- 
slednjem obdobju pričakova- 
ti natančnejše ocene in de- 
finitivna stališča. 

V naslednji številki: Zunanje, 
politična aktivnost Jugosla- 
vije in politika ekonom- 
skih odnosov s tujino; orga- 
nizacija dela Zveznega iz- 
vršnega sveta in odgovor- 
nost za delo zvezne uprave 

Vsestransko in objektivno obveščanje - eden 

od pogojev za uspešno delovanje delegatskega 

sistema 

• Napredek je bil dosežen pri obveščanju naše javnosti o stanju v državi in o delu 
organov federacije 

• Redno se spremljajo reagiranja sredstev javnega obveščanja in javnosti na stališča 
in politiko organov federacije 

• Ustvarjeni so pogoji, da bo javnost v tujini objektivno obveščena o dogajanjih 
v naši državi 

• Posebna pozornost je posvečena obveščanju naših zdomcev 

• Uspešno sodelovanje z neuvrščenimi deželami na področju obveščanja 

• Problemi o materialnem položaju in razvoju sredstev obveščanja bodo urejeni 
predvsem z družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi 

V okviru analize dela zvez 
nih orgfanov je Zvezni izvrš- 
ni svet med drugim poslal 
Skupščini SFRJ Poročilo o 
delu Zveznega komiteja za 
informacije za obdobje od 
julija 1974 do decembra 1976. 
Obravnavanje tega poročila 
je predvideno za eno nasled- 
nih sej Zveznegla zbora. 

Spremembe v družbenopo- 
litičnih odnosih in v družbe- 

nopolitičnem sistemu, do ka- 
terih je prišlo po sprejetju 
Ustave SFRJ in listin X. kon. 
gresa ZKJ, so prišle nepo 
sredno do izraza tudi na pod- 
ročju informiranja, ki je po- 
stalo eden neogibni!! pogo 
jev za uspešno delovanje 
družbenopolitičnega in dele- 
gatskega sistemu. 

Za to ugotovitvijo, podano 
v uvodnem delu Poročila Ko- 
miteja, je rečeno, da se na 

področju obveščanja zastav- 
ljajo tri temeljne naloge: hit- 
rejše in doslednejše razvija- 
nje socialističnih samouprav- 
nih odnosov na tem področju, 
pospeševanje in izboljševanje 

politično informativne dejav- 
nosti ter izgrajevanje enotne, 
ga sistemu obveščanja. To so 
bile hkrati tudi poglavitne 
smeri delovanja komiteja. 

IHIIIIIMIIIIIIIIIIIIlillillllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllMIlllllllilllllllllllllllllllilllllillllllllllllll 

I POROČILO O DELU ZVEZNEGA KOMITEJA ZA 1 
g INFORMACIJE (JULIJ 1974—DECEMBER 19761 | 

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

OBVEŠČANJE JUGOSLOVANSKE JAVNOSTI 
O DOGAJANJIH V DRŽAVI 

V Poročilu Komiteja je po- 
sebej poudarjeno, da se je 
precej izboljšalo obveščanje 
naše javnosti o položaju v 
državi in o delu Zveznegla iz- 
vršnega sveta, Zveznih orga- 
nov in organizacij. Precej pri- 
zadevanj je bilo, da bi se 
sredstva javnega informira- 

nja aktivno togažira za uspeš, 
no obveščanje domače jav- 
nosti o najvažnejših zakon- 
skih in drugih aktih, ki so 
bili v tem časti sprejeti (re- 
solucije o skupni politiki eko- 
nomskega in socialnega raz- 
voja Jugoslavije, družbeni 
plan razvoja Jugoslavije za 
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dobo od leta 1976 do 1980, 
razprava v 2,. .-i z sprejema- 
njem zakona o združenem de- 
lu). 

Javnost je bila redno ob- 
veščenia o celotni dejavnosti 
Zveznega izvršnega sveta, 
zveznih organov in organiza- 
cij. Navedeno je, da je v ob- 
ravnavanem obdobju Komite 
objavil 350 uradnih obvestil 
o vprašanju, ki so jih reše- 
vali, ter o odločitvah, ki so 
bile sprejete v teh organih 
Poleg tega je Komite orga. 
nizaral tiskovne konference 
ter informativne (interne) 
razgovore, kakršnih je bilo 
140. 

Da bi sredstvom javnega 
obveščanja olajSali delo. jim 
je Komite dostavljal gradi- 
va, ki so bila obravnavana 
v živežnih organih, ter bil- 
ten »Dokumentacija iz dela 
zveznih organov«. 

Studijska potovanja novi- 
narjev po vseh republikah in 
pokrajinah (organiziranih je 

bilo đeseit takšnih potovanj), 
so se izkazala kot zelo ugod- 
na oblika seznanjanja naše 
javnosti z doseženimi uspehi 
ter kot zelo koristna oblika 
medsebojnega seznanjanja in 
zbliževanj'a narodov in narod- 
nosti Jugoslavije. Poleg tega 
je imel Komite — kot je pou. 
darjeno — domala vsakodnev- 
ne stike z več kot tristo 
akreditiranimi domačimi no- 
vinarji. 

Komite sistematično in red- 
no spremlja. kako naš tisk, 
riadio in televizija obveščajo 
javnost o položaju v državi 
in o delu Zveznega izvršne- 
ga sveta ter zveznih organov 
in organizacij. Hkrati sprem- 
lja, kako sredstva javnega 
obveščanja in sama javnost 
reagirajo na stališča in poli. 
tiko organov v federaciji. O 
tem objavlja dnevne in ob- 
časne biltene, pripravlja te- 
matske informacije in dela 
analize. 

OBVEŠČANJE TUJINE O JUGOSLAVIJI 

Ukrepi, s katerimi najj bi 
omogočili, da bo inozemska 
javnost objektivno obveščena 
o dogajanjih v naši državi in 
o njenih uspehih, so eno od 
zelo pomembnih področij de- 
javnosti Komiteja. Kot nosil- 
ci informativne dejavnosti na 
sproti inozemstvu nastopajo 
Tanjug, Oddaja za tujifto ra- 
dia-Beograd, Jugoslovanska 
radio-televizija, Časopisno za- 
ložniški zavod »Jugoslovanska 
stvarnost«, (v sklopu tega za- 
voda so občasne izdaje za 
tujino — »Mednarodna poli- 
tika«, »Revija« in »Jugoslo. 
vanski pregled«), »Jugoslo- 
vanske novice« pri Tanjugu, 
in »Aktualna vprašanja soci- 
alizma« pri »Komunistu«. Z 
omenjeno dejavnostjo se uk- 
varjajo tudi oddaje radia in 
televizije ter razne druge ob- 
like obveščanja (založniška 
dejavnost, dokumentarni fil- 
mi, foto informacije in infor- 

mativne razstave). Izhajajoč 
iz stališča, da je delo pred- 
stavnikov inozemskih sred- 
stev obveščanja ena pomemb- 
nih sestavin obveščanja tuji- 
ne o politiki in razvoju Ju- 
goslavije, je Komite sprejel 
več ukrepov, da bi zagotovil 
ugodne pogoje za delovanje 
teh predstavnikov. Na pod- 
lagi gradiva, ki ga je pripra- 
vil Komite, je Zvezni izvršni 
svet sprejel program ukrepov 
za delo s tujimi novinarji. 
Ta program se uresničuje z 
aktivnostjo vseh družbenopo- 
litičnih dejavnikov na zvezni 
ravni ter na ravni republik 
in pokrajin. 

Delo s predstavniki tujih 
sredstev obveščanja je pote- 
kalo v zelo raznovrstnih obli- 
cah (tiskovne konference, 
razgovori in intervjuji, študij- 
ska potovanja ipd.) V Poroči- 
lu Komiteja je podčrtano, da 
je bito v minulih dveh in pol 

letih pri nas okrog 2.000 no- 
vinarjev, kar je vsekakor pri- 
pomoglo k temu, da bo tuja 
javnost bolj popolno obvešče- 
na o dogajanji*! v naši državi. 

Obveščanje naših zdomcev 
ter naših izseljencev je bilo 
prav tako deležno posebne 
pozornosti- Poleg tega, da je 
koordiniral delo z vsemi de- 

javniki, ki se ukvarjajo z ob- 
veščanjem naših državljanov 
v tujini, je Komite tudi sam 
nefposredno sprejel vrsto 
ukrepov (izdajanje brošuT o 
najvažnejših dogodkih v drža- 
vi, odkupovanje domačih fil- 
mov za predvajanje v klubih 
in združenjih naših delajvcev). 

REZULTATI MEDNARODNEGA SODELOVANJA 
NA PODROČJU OBVEŠČANJA 

Bilateralno in multilateral- 
no sodelovanje naše države 
na področju obveščanja je 
tako predvsem prek sklepanja 
meddržavnih sporazumov z 
neuvrščenimi državami. Pri 
tem je služila za osnovo oce- 
n)a, da je treba sodelovanje 
na področju informativne de- 
javnosti dvigniti na vtišjo po- 
litično raven, da bi jo pri- 
bližali stopnji, ki jo je raz- 
voj odnosov s temi država- 
mi dosegal na političnem in 
ekonomskem področju. 

V poročilu Komiteja so po- 
drobno naštete zadevne lakci- 
je. Podarja se, da je bilo v 
obdobju med XV. in V. konfe- 
renco neuvrščenih držav spro- 
ženih več akcij, med kateri 
mi se kot najvažnejšo ocne- 
nja oblikovanje »posla« časo 
pisnih agencij (pobudnik je 
bila časopisna agencija Tan- 
jug), simpozij o obveščanju 
med neuvrščenimi državami v 
Tunisu (marec 1976) in kon 
t'erenco ministrov za infor 
macije neuvrščenih držav, k 
je bila julija lani v New Dei 
niju. 

V sklepnem delu Poročili 
je govor o sodelovanju Ko 
miteja z znanstveno razisko 
v&lnimi ustanovami. Komitt 
je to sodelovanje predvide 
kot stalno metodo dela, s ka 
tero naj bi zagotovili znan 
stveno spremljanje delovanja 
sredstev javnega komunicira, 
nja. Kot se ocenjuje, naj bi 
po tej poti prišli do bolj po 
polnih spozntaj o tem, koli 
ko ta sredstva doprinašajo h 

krepitvi temeljnih vrednot 
jugoslovanske družbe, kaitere 
subjektivne in objektive oko- 
liščine motijo njihovo funk- 
cijo, kateri in kakšni so tuji 
vplivi na procese v naši drža- 
vi itn. Komite je ustanovil 
Komisijo za znanstveno raz- 
iskovalno delo, ki ima na- 
logo, da deluje v smeri ko- 
ordinacije raziskovalnega de- 
la in da na ta način doprina- 
šia k smotrnejšemu izkorišča- 
nju obstoječih znanstvenih 
zmogljivosti. 

Tudi ziboljševanje material, 
nega položaja sredstev obve- 
ščanja je bila med nalogami, 
na katerih se je angažiral 
Komite. Zvezni izvršni svet 
je namreč na pobudo Komi- 
teja izdal odloke, s katerimi 
so dane določene carinske 
olajšave, nekaterim sred- 
stvom informiranja p& je bilo 
izjemno dovoljeno, da uvo- 
zijo posebno opremo, kakrš- 
ne se ne izdeluje v naši drža- 
vi, ne glede na to, da za ta 
uvoz nimajo zagotovljenih 
sredstev z lastnim izvozom. 
Poleg tega bodo vprašfemja 
materialnega položaja in raz- 
/oja sredstev informiranja re- 
ševali predvsem z družbeni- 
mi dogovori in ustreznimi 
samoupravnimi sporazumi 
med vsemi udeleženci v pro- 
zrvodnji in plasmaju informa- 
;ij, kakor tudi med pristoj- 
nimi družbenopolitičnimi 
skupnostmi in organizacijami 
— ustanoviteljicami sredstev 
ibveščanja. 
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Mesto in vloga federacije v samoupravni 

preobrazbi izobraževanja, znanosti in kulture 

• Realne možnosti za koordinacijo in sodelovanje pri raziskovalnih prizadevanjih 
na ravni federacije 

• Vse jasnejša potreba, da bi na področju izobraževanja dogradili sistem 
dogovarjanja in samoupravnega organiziranja v okviru Jugoslavije 

• Potrebna je večja učinkovitost pri sprejemanju družbenih dogovorov, s katerimi 
so urejena zelo pomembna vprašanja šolanja naših zdomcev in njihovih otrok 

• Nezadovoljiva stopnja koordinacije na področju mednarodnega sodelovanja 

• Predlagane so spremembe v sestavi, kot tudi v načinu delegiranja članov zveznega 
komiteja za znanost in kulturo 

• Izgradnja celovitega samoupravnega sistema v znanosti, kulturi in izobraževanju 
bo omogočila rešitev bistvenih vprašanj uresničevanja politike na tem področju 

Dvoletne delovne izkušnje 
zveznega komiteja za zna- 
nost in kulturo povsem po- 
trjujejo upravičenost ustJano 
vitve zveznega organa, ki naj 
v skladu z novim ustavnim 
položajem federacije in nje 
ni'-tii funkcijami opravlja za 
deve na področju izobraževa. 
nja, znanosti in kulture. 
Hkrati je izražena težnja po 
razširitvi in poglobitvi zadev 

m obveznosti Komiteja, kar 
opozarja, da je treba v no- 
vem Zakonu o zvezni upravi 
natančneje in popolneje opre- 
deliti naloge, pristojnosti in 
delovno področje Zveznega 
somiteja za znanost in kul- 
turo. To so uvodne ugoto- 
vitve v Poročilu Komiteja, ki 
bo dano na dnevni red ene 
prihodnjih sej Zveznega zbo- 

izdelavo posebne študije o 
tem vprašanju. Ta študija naj 
bi opozorila na sedanje ne- 
zadovoljivo stanje, ter na po- 
trebo in realne možnosti za 
koordinacijo in sodelovanje v 
novih pogojih samoupravne 

družbene organizacije (zlasti 
v procesu izvajanja Zakona o 
združenem delu). 

V Poročilu je rečeno, da 
je prva inačica te študije na. 
letela na resno kritiko, ter da 
se pripravlja novo inačico. 

KAKŠNA JE VLOGA FEDERACIJE NA PODROČJU 
IZOBRAŽEVANJA 

DOLOČITEV TEMELJNIH NAČEL ZNANSTVENE 
POLITIKE 

Domena znanosti doživlja 
svojo ustavno preobrazbo, 
kar je med drugim razvidno 
iz ustanovitve Zveze republi- 
ških in pokrajinskih samou 
pravnih interesnih skupnosti 
za znianstvene dejavnosti v 
Jugoslaviji. V okviru te Zve 
ze se dogovarja, koordinira 
sproža in financira določen; 
dejavnosti skupnega pome 
na. Komite je — kot je pou 
dar j eno v Poročilu — trajne 
sodeloval z omenjeno Zvezo 
glede mnogih vprašlanj in 
konkretni?! aktivnosti. Ven 
dar se ocenjuje, da obseg in 
intenzivnosti tega sodelova 
nja ne kaže oceniti zadovolji 
vo in da je treba še nada, 
lje razvijati to obliko pove- 
zovanja upravne in samou- 
pravne strukture na ravni fe- 
deracije. 

Komite je nekajkrat obrav 
naval listino o znanstveni po 
litiki z vidika razvojne poli- 
tike države. V teku je pri- 
prava nove iriačice te listine, 
si mora odsevati novo samo 
upravno strukturo v znan 
stvenih dejavnostih in nove 
možnosti za združevanje, ki 
;ih je prinesel Zakon o zdru- 
ženem delu. Glede problema 
organiziranja in koordinira- 
nja znanstvenih dejavnosti je 
v Poročilu navedeno stališče, 
da je treba okrepiti in kon- 
centrirati raziskovalna priza 
deVanja. Pri tem je opozor- 
:eno, da še ni rešeno vpraša 
nje, kako bi na ravni federa. 
cije delovali v tej smeri. 

Upoštevajo, da je koordi 
nacija in sodelovanje osred- 
nji problem znanstvenih de- 
javnosti, je Komite sprožil 
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Izobraževanje je oilo soraz- 
merno malo zastopano v pro- 
gramu dela Komiteja (razen 
ko je šlo za vprašanja med- 
narodnega sodelovanja v tei 
domeni). Za to sta v Poroči- 
lu navedena dva temeljna 
razloga: na prvem mestu so 
dileme, katera vprašanj'« iz 
te domene naj bi vključili v 
program dela Komiteja in na 
kakšen način; drugi razlog pa 
je težnja, da bi se izognili 
dvojnemu, vzporednemu de 
lu (predvsem kar zadeva pro- 
gram medrepubliško-pokra 
jinske komisije za reformo 
izobraževanja). 

V takšnem položaju je ču- 
titi potrebo po dograjevanju 
sistema dogovarjanja in sa- 
moupravnega organiziranja 
na ravni Jugoslavije. Sodi se 
3a bi to pripomoglo k uspeš 
nejšemu pretresanju in re- 
ševanju nekaterih vprašanj 
izobraževanja, bodisi ko gre 
za mednarodno, bodisi za 
medrepubliško — pokrajin- 
sko sodelovanje. Zategadelj 
so pristopili k izdelavi druž- 
benega dogovora republik in 
pokrajin ter federacije o or- 
ganiziranju enotnega sistema 
spremljanja, proučevanja in 
prikazovanja podatkov ter 
dokumentacije iz domene iz- 

obraževanja z območja vse 
države. V pripravi je tudi 
projekt, ki naj da ustrezno 
organizacijsko rešitev za tak- 
šen podsistem. 

Zelo občutljivo področje 
dela in sodelovanja v državi 
in z inozemstvom je problem 
šolanja naših delavcev in nji- 
hovih otrok. Sklenitev Druž- 
oenega dogovora o strokov- 
nem izobraževanijiu najših 
zdomcev se ocenjuje kot po- 
memben doprinos k reševa- 
nju obstoječih problemov. 
Pozitivno je ocenjen tudi Do- 
govor o šolanju otrok naših 
zdomcev, ki je pripravljen za 
podpis. Vendar je v Poroči- 
lu opozorjeno, da je posto- 
pek dogovarjanja v nekate- 
rih primerih preveč dolgotra- 
jen ter da bi bila potrebni 
večja učinkovitost. 

Dosedanje izkušnje, vzeto v 
celoti, navajajo k tesnejše- 
mu sodelovanju in kažejo, da 
se je treba skupno lotiti re- 
sevanja vrste vprašanj izo- 
braževanja, ter da je potreb- 
na rednejša izmenjava mnenj 
in informacij. Ta proces bi 
moral — kot je poudarjeno 
v Poročilu — zajeti organe 
in organizacije v federaciji, 
republikah in pokrajinama. 
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VKLJUČEVANJE FEDERACIJE V REŠEVANJE 
KULTURNIH PROBLEMOV 

Zatem, ko so na drobno na- 
šteti problemi iz domene kul- 
ture, ki je v njihovem obrav- 
navanju Komite aktivno so- 
deloval (položaj knjige in za- 
ložniške dejavnosti, stanje in 
problemi varstva kulturnih 
dobrin idr.), je v Poročilu 
poudarjeno, da je pretežni 
del vprašanj iz domene kultu 
re prišel na dnevni red Ko- 
miteja na pobudo in pod pri- 
tiskom delovnih organizacij 
in njihovih združenj, ki ima- 
jo pri tem neposreden inte- 
res. 

Najbolj pogost povod za 
vključitev v program dela 
Komiteja so bile zahteve za 
sofinanciranje akcij (filmski 
ali založniški projekti, knjiž- 
ni sejmi, mednarodna sreča- 
nja), zahteve za ugodnejše 
obravnavanje v ekonomskih 
in drugih ukrepih in predpi- 
sih (založniška dejavnost), 
vprašanja, ki so bila poveza- 
na z inozemstvom ali z ure. 
jevalno pravico federacije 
(avtorska pravica, varstvo 
kulturnih dobrin, mednarod- 
na srečanj'«, idr.). Iz tega je 
razvidno, da mnogo oblik in 

Znanost, izobraževanje in 
kultura postajajo čedalje po- 
membnejša sestavina celotne- 
ga mednarodnega sodelovanja 
naše države. Zato so ta vpra- 
šanja obravnavali v okviru 
Komiteja. Poudarjeno je si- 
cer, da so prišla na seje Ko- 
miteja običajno šele takrat, 
ko so bila že v sklepni fazi, 
zato, da bi Komite podal svo- 
je mnenje. Spričo tega se za- 
stavlja vprašanje, ali je in na 

segmentov kulturnega življe 
nj a in delovanja dejansko ni 
bilo zajetiti v program dela 
Komiteja. 

Posebno vprašanje je sode- 
lovanje Zveznega izvršnega 
sveta s proračunskimi sred 
stvi pri posameznih projek 
tih in akcijah v domeni kul- 
ture. Ob tem se vselej zastav- 
lja vprašanje, ali to spada v 
funkcijo federacije in prora 
čurta. V Poročilu je rečeno, 
da so praksa in življenje ter- 
jali, da se angažira federaci- 
ja. Vselej se je namreč na 
šlo dovolj razlogov za takšno 
angažiranje, kljub pripom- 
bam, da takšne rešitve niso 
v duhu sistema in da nimajo 
pravne podlage. V kolikor pa 
je ocena (pa tudi praksa na- 
pot-uje na to), dSa se mora 
federacija s sredstvi vključe- 
vati v posamezne kulturne in 
druge projekte ter akcije 
splošnega jugoslovanskega 
pomena, potem je treba to 
urediti — kot je predlagano 
v Poročilu — s predpisom ali 
na drug ustrezen način, za 
kar je dana podlaga v Usta 
vi SFRJ. 

kakšen n'ačin je mogoče bolj 
tvorno vključiti Komite v vse 
faze programiranja in ures 
ničevanja mednarodnega so- 
delovanja. Ocena je, da bi s 
pozitivno rešitvijo tega prob- 
lema pospešili proces konsti 
tuittanja,. samoupravnega do 
govarjanja in koordiniranja 
tako na ravni republik in po 
krajin kot na ravni federa 
cije. 

V Poročilu je poudarjeno. 

da je sprožena pobuda za 
sklenitev družbenega odgovo- 
ra, ki naj bi ga podpisali vsi 
dejavniki mednarodnega so- 
delovanja. S tem samouprav- 
nim aktom naj bi določili 
pravice in obveznosti vseh no 
silcev zadev v tej občutljiv 
domeni. Vendar je poudarje- 
no, da ta ideja — sodeč po 
dejanskih rezultatih — še ni 
naletela na ustrezen odziv, 
čeprav je načeloma sprejeta. 

Posebej je poudarjeno, da 
oomanjkanje popolnih, sinte- 

V sklepnem delu Poročila 
je vrsta zaključkov, stališč 
in ocen, do katerih ;e prišlo 
ria podlagi dosedanjih iz- 
kušenj. Tako je med drugim 
navedeno mnenje, da bi mo- 
rali opraviti določene spre 
membe v sestavi Komiteja 
ter v načinu delegiranja nje- 
govih članov. Ce bi to mne- 
nje sprejeli, bi republike in 
pokrajine v Komiteju zasto 
pali delegati, ki bi se me 
nj'avali glede na vprašanja 
Ki bi bila na dnevnem redi 
seje Komiteja. Poleg tega na 
bi bile v Komiteju zastopane 
samoupravne interesne skup 
nosti za znanost, izobraževa 
nje, kulturo in telesno kul 
turo (delegirale bi jih zvezi 
samoupravnih interesnih 
skupnosti republik in pokra 
lin, o ustanavljanju katerils 
se 'dogovarja). Predlagano je 
tudi, naj bi obravnavali pri 
stojnosti in delovno področje 
Komiteja v pogledu koordi 
aacije določenih aktivnosti 
u niso v pristojnosti feders 
sije, pa zanje pokažejo inte 
res vse republike in pokra- 
jine. 

Na podlagi pregleda in ana- 

tiziranih podatkov o stanju 
m tokovih v vsej državi ote. 
žuje vključevanje Komiteji in 
drugih organov in teles fede- 
racije republik in pokrajin v 
mednarodno sodelovanje. Za- 
to je predlog, naj bi ta prob- 
lem rešili z ustanovitvijo in- 
stitucije, ki naj bi vsem za- 
interesiranim dejavnikom zis- 
gotavljala tiste informacije, 
brez katerih je težko vzdrže- 
vati medsebojne in medna- 
rodne komunikacije. 

Uze vprašanj, o katerih je 
razpravljal Komite, so pri- 
šli do zaključka, da mnoga 
bistvena vprašanja uresniče- 
vanja politike na področju 
izobraževanja, znanosti in 
Kulture niso dospela do ko- 
miteja, to pa hkrati pomeni, 
da niso prihajala niti do 
Zveznega izvršnega sveta in 
skupščine SFRJ. 

To dejstvo narekuje — se 
icenjuje v Poročilu — da se 
idločneje in hitreje dograju- 
e samoupravni ustroj teh 
lomen. Sklepa se namreč, da 
lavedeno stanje in problemi 
cažejo, da teče proces preob- 
ikovanja ustroja in mehaniz- 
na delovanja na področju iz- 
ibraževanja, znanosti in kul- 
ure, in da federaciji še nis- 
no jasneje določili mesta, 
/loge in interesa glede na 
samoupravno organiziranost 
eh domen, ki je tudi sama 

še nedograjena. Prakticizem 
n pragmatizem bi imela ne- 
želene in negativne posledice 
?daj in v prihodnje. Zato je 
v Poročilu poudarjeno, dh je 
treba graditi celovit samo- 
upravni sistem v teh dome- 
nah 

IZBOLJŠANJE NAČRTOVANJA IN 
PROGRAMIRANJA MEDNARODNEGA 
SODELOVANJA 

IZGRADNJA SAMOUPRAVNE STRUKTURE 
NA PODROČJU ZNANOSTI, KULTURE 
IN IZOBRAŽEVANJA 
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Stabilen vir financiranja investicij v manj razvita 

področja 

• V letu 1976 je Sklad imel 10,6 milijarde dinarjev prihodka ali 94,8 odstotka 
od skupnega planiranega prihodka 

• Enakomeren pritok sredstev posojila je omogočil enakomerno izkoriščanje 
sredstev Sklada v teku celega leta 

• Največji del razpoložljivih sredstev so gospodarsko manj razvita področja porabila 
za investicije v osnovna sredstva 

Delegati v Zboru republik 
in pokrajin bodo v kratkem 
obravnavali Zaključni račun 
Sklada federacije za krediti- 
ranje hitrejšega razvoja go- 

spodarsko manj razvitih re- 
publik in pokrajin (AS 505), 
ki ga je obenem s Poročilom 
o poslovanju Sklad poslaJ 
Skupščini SFRJ v potrditev. 

VPLAČEVANJE SREDSTEV ZELO UGODNO 

Po finančnem načrtu Skla- 
da za 1. 1976 naj bi pritok 
stalnih sredstev lani znašal 
11.172,6 milijona dinarjev. Ve- 
čino planiranega pritoka naj 
bi dosegli iz naslova akonta- 
cij posojila za leto 1976 (o- 
krog 80 odstotkov). Znatno 
manjši del pa naj bi dobili 
iz naslova obveznosti do 
Sklada, ki niso bile porav- 
nane v prejšnjih letih in je 
bilo glede njih planirano, da 
bodo izvršene v teku leta 
1976. 

Do 31. decembra 1976 je 
Sklad dosegel pritok sred- 
stev v znesku 10.594,6 mili- 
jona dinarjev, kar je 94,8 od- 
stotka od načrtovanega pri- 
toka. 

V primerjavi z letom 1975 
je bil doseženi pritok sred- 

stev Sklada v letu 1976 večji 
za 34,9 odstotka (2.738 mili- 
jonov dinarjev). V Poročilu 
Sklada je navedena ocena, 
da je vplačevanje posojila v 
letu 1976 potekalo zelo ugod- 
no, zlasti kar zadeva izvrše- 
vanje obveznosti republik in 
pokrajin glede akontacije po- 
sojila za leto 1976. V zvezi 
s tem je omenjeno, da so si 
gospodarsko manj razvite re- 
publike in SAP Kosovo po- 
sebno prizadevale zagotoviti 
potrebna sredstva za pravo- 
časno izvrševanje svojih ob- 
veznosti do Sklada. V znant 
ni meri je to posledica ugod- 
nega sodelovanja, ki je bilo 
doseženo med Skladom in 
pristojnimi organi teh druž- 
benopolitičnih skupnosti. 

IZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI DO SKLADA 

Ko je bil uveljavljen novi 
zakon o stalnih sredstvih 
Sklada za dobo od leta 1976 
do 1980, so prosto določene 
začasne akontacije posojila 
uskladili s določili tega za- 
kona. Določeni so bili novi 
zneski za akontacije posoji- 
la za vsako republiko in av- 
tonomno pokrajino, in sicer 
po stopnji 1,97 odstotka (na- 
mesto prejšnje 1,94 odstot- 
ka) načrtovanega družbenega 
proizvoda družbenega gospo- 
darstva republik in pokrajin. 

Skupna obveznost republik 
in pokrajin do Sklada iz te- 
ga naslova je bila, vzeto v 
celoti, docela izvršena za 
lansko leto. Glede na načr- 
tovani pritok sredstev je bi- 
lo vplačano celo 11 milijonov 
dinarjev več. Regionalno iz- 
vrševanje te zakonske obvez- 
nosti pa ni bilo enakomer- 
no. Nekatere republike in 
pokrajine so namreč vplača- 
le več, kot so bile dolžne na 
podlagi akontacije posojila 
za leto 1976 (SR Bosna in 
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Hercegovina, SR Crna Gora, 
SR Hrvatska, SR Makedoni- 
ja in SAP Kosovo), v tem ko 
so pri drugih precejšnji zne- 
ski obveznosti neporavnani 
(SR Slovenija, SR Srbija in 
SAP Vojvodina). 

Drugi načrtovani vir prihod- 
kov Sklada se nanaša na raz- 
liko med izvršenimi vplačili 
in celotnimi zakonskimi ob- 
veznostmi republik in po- 
krajin za posojilo iz dobe 
od leta 1971 do 1975, Do 31. 
decembra 1975 so republike 
in pokrajine izpolnile svojo 
obveznost iz tega naslova v 
znesku 24.788,6 milijona di- 
narjev, njihova celotna za- 
konska obveznost pa je zna- 
šala 26,963,6 milijona dinar- 
jev. Razlika med izvršenimi 
vplačili in celotnimi zakon- 
skimi obveznostmi (2.175 mi- 
lijonov dinarjev) je bila pla- 
nirana kot pritok, ki naj bi 
ga dosegli v letu 1976. 

Obveznosti republik in po- 
krajin iz tega naslova so bile 
v letu 1976 izvršene 78,7 od- 

stotno oziroma za 464,4 mili- 
jona dinarjev pod planira- 
nim pritokom. Omenjena 
razlika se nanaša v glavnem 
na končen obračun posojila 
za leto 1975, ki naij bi bil iz- 
vršen — kot je pričakovati 
-- v prvem polletju 1977. 

Tretja kategorija planirane- 
ga pritoka so neporavnane 
obveznosti federacije do 
Sklada iz naslova stalnih 
sredstev Sklada iz dobe od 
leta 1966 do 1970, ki bi jo 
federacija po sodbi Višjega 
gospodarskega sodišča mora- 
ta izvršiti v letu 1976. 

Vendar planirani priliv iz 
naslova neporavnanih obvez- 
nosti federacije do Sklada k 
dobe od leta 1966 do 1970 ni 
dosežen, ker v proračunu fe- 
deracije za leto 1976 ni bila 
predvidena izvršitev te ob- 
veznosti. Zadevna sredstva 
so planirana v proračunu fe- 
deracije za leto 1977, tako 
da je pričakovati, da bo tudi 
ta obveznost izvršena v letu 
1977. 

DINAMIKA PRITOKA SREDSTEV IN NJIHOVO 
USMERJANJE 

Dinamika pritoka sredstev 
posojila, je rečeno v Poslov- 
nem poročilu o delu Sklada, 
je bila, precej izenačena. To 
je omogočilo manj razvitim 
republikam in SAP Kosovu, 
da so enakomerno izkorišča- 
la sredstva Sklada v teku 
celega leta 1976. 

Sredstva sklada so v letu 
1976 usmerjal v tiste razvojne 
smeri in namene, ki so bili 
z družbenimi plani gospodar- 
sko manj razvitih območij 
določeni kot prednostni in 
posebnega pomena za njihov 
celotni gospodarski razvoj v 
tem petletnem obdobju. 

Tako je SR Bosna in Her- 
cegovina v letu 1976 angaži- 
rala 50,3 odstotka razpolož- 
ljivih sredstev Sklada za raz- 
voj črne in barvne metalur- 
gije, kovinske industrije, in- 

dustrije nekovin, industrije 
gradbenega materiala, tek- 
stilne, usnjarske in gumar- 
ske industrije. Za razvoj dru- 
gih gospodarskih panog in 
grupacij (za gospodarsko in- 
frastrukturo, razvoj kmetij- 
stva, gozdarstva, živilske in 
lesne industrije ter za raz- 
voj terciarnih dejiaroiosti) je 
bilo vloženih 49,7 odstotka 
celotnih razpoložljivih sred- 
stev Sklada. 

Po družbenem planu raz- 
voja SR črne gore za dobo 
od leta 1976 do 1980 naj bi 
sredstva Sklada vlagali pred. 
vsem v izgradnjo industrij- 
skih, prometnih in drugih 
objektov, ki so jih začeli 
graditi v preteklem planskem 
obdobju, ter v rekonstrukci- 
jo in modernizacijo obstoje- 
čih proizvodnih zmogljivosti. 
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Realizirane naložbe v letu 
1976 pa se precej razlikujejo 
od planskih predvidevanj, in 
sicer predvsem zavoljo tega, 
ker je bilo več sredstev skla- 
da angažiranih za energetsko- 
metalurški kompleks (plan 
29,9 odstotka — realizacija 
57,1 odstotka). Do tolikšnega 
odstopanja je prišlo v glav- 
nem zaradi prizadevanj te 
republike, da bi s sredstvi 
Sklada zagotovila dokončanje 
in rekonstrukcijo nekaterih 
objektov, ki so jih že začeli 
graditi v preteklem plan- 
skem obdobju (železarna 
»Boris Kidrič«, Termoelek- 
trarna »Plevlja«, Rudnik 
svinca »Brskovo« in drugi). 

Del sredstev so usmerili 
tudi na kreditiranje novih 
objektov, za razširitev, re- 
konstrukcijo in modernizaci- 
jo obstoječih proizvodnih 
zmogljivosti, za izgradnjo 
osnovne infrastrukture in za 
tehnično pomoč nerazvitim 
občinam. 

SR Makedonija je večino 
razpoložljivih sredstev Skla- 
da v letu 1976 usmerila v in- 
dustrijo (okrog 79,8 odstot- 
ka), ter v kmetijstvo (12,2 
odstotka), le 8 odstotkov pa 
je vložila v druga gospodar- 
ska področja. Pretežen del 
sredstev je bil usmerjen v 

izgradnjo energetskih objek- 
tov (2},1 odstotka) in proiz- 
vodnjo osnovnih surovin za 
potrebe obstoječega gospo- 
darstva (46,1 odstotka). 

V SAP Kosovo bodo, kot 
je predvideno z družbenim 
planom, večino sredstev skla- 
da v obdobju od leta 1976 do 
1980 usmerili v razvoj indu- 
strije, in sicer tistih indu- 
strijskih panog, ki bodo no- 
silke hitrejšega naraščanja 
celotne industrijske proiz- 
vodnje in ki bodo hkrati do- 
prinašale k spremembi celot- 
ne gospodarske in industrij- 
ske strukture te pokrajine. 

Naložbe v letu 1976 so bile 
v glavnem v skladu z ome- 
njeno plansko usmeritvijo, le 
da ni bilo znatnejših naložb 
v razvoj energetskih zmog- 
ljivosti SAP Kosovo. Tako je 
ta pokrajina lani vložila nad 
60 odstotkov od celotnih raz- 
položljivih sredstev Sklada 
v razvoj industrije. Za kme- 
tijsko proizvodnja je bilo an- 
gažiranih okrog 17 odstotkov, 
za razvoj drugih gospodar- 
skih podgročij pa 20 odstot- 
kov. 

Vsa gospodarsko manj raz- 
vita območja so, vzeto v ce- 
loti, v teku 1976 večino raz- 
položljivih sredstev angažira- 
la za investicije za osnovna 

sredstva (81,7 odstotka), in 
sicer pretežno za izgradnjo 
in dokončanje novih objek- 
tov. Precej manj teh sredstev 
je bilo uporabljenih za re- 

V Poslovnem poročilu o 
delu Sklada je dan tudi pre- 
gled njegove dejavnosti pri 
zagotavljanju potrebnih sred- 
stev za izplačilo anuitet za 
leto. 1971, 1972 in 1973, pri 
izdajanju obveznic vpliačeval- 
cem posojila ter pri zago- 
tavljanju in delitvi sredstev 
posebne devizne kvote za 
ieto 1976. 

V teku leta 1976 je Sklad 
uspešno sodeloval z ustrezni- 
mi zveznimi, republiškimi in 
pokrajinskimi organi, sodelo- 
val je pri pripravi novih za- 
konov za dobo od leta 1970 
do 1980 ter si je prizadeva) 
za širšo in popolnejšo infor- 
miranost o svojem delu. 

V zaključni oceni delova- 
nja Sklada v lanskem letu je 
v Poročilu poudarjeno, da je 
leta 1976 dosegel vtiisofco stop. 
njo ažurnosti, zlasti glede 
izvrševanja tistih zakonskih 
nalog, ki se nanašajo na do- 
seganje sredstev iz naslova 
obveznega posojila in odo- 
bravanje kreditov manj raz- 

konstrukcijo in moderniza- 
cijo obstoječega gospodar- 
stva, kaikor pa so jiih upo- 
rabili v minulem planskem 
obdobju. 

vitim republikam in SAP Ko- 
sovo. Tolikanj ugodni rezul- 
tati so bili doseženi zahva- 
ljujoč skupnim naporom in 
izvajanju organizirane akcije 
tako s strani Sklada, Službe 
družbenega knjigovodstva in 
Narodne banke Jugoslavije, 
kot tudi s strani posameznih 
republiških in pokrajinskih 
organov, ki so pokazali pol- 
no razumevanje in visoko 
stopnjo odgovornosti pri iz- 
vrševanju te zakonske obvez- 
nosti. 

Vse to je pripomoglo k te- 
mu, da je imel Sklad v letu 
1976 pomembno vlogo pri za- 
gotavljanju potrebnih dodat- 
nih sredstev za manj razvite 
pokrajine in SAP Kosovo ter 
da je bil v tem oziru med 
najbolj stabilnimi viri finan- 
ciranja investicij na teh ob- 
močjih. To je še toliko bolj 
pomembno, če upoštevamo 
zapletena gospodarska giba- 
nja v vsej državi, ki niso bi- 
la ugodna za izvrševanje te 
zakonske obveznosti. 

POMEMBNA VLOGA SKLADA 

NOVI PREDPISI 

Široka solidarnost pri sanaciji izgub 

0 Organizacija združenega dela bo lahko dajala sanacijske kredite tudi tistim 

temeljnim organizacijam, s katerimi niso v sestavi delovne ali sestavljene 
organizacije, so pa z njimi povezane z združevanjem dela in sredstev 

Delegati v Zboru republik 
in pokrajin bodo na eni pri- 
hodnjih sej obravnavali Os- 
nutek zakona o dopolnitvi 
Zakona o sredstvih rezerv 
(AS 506). 

Zakon o sredstvih rezerv, 

ki adaj velja, med drugim 
omogoča, da temeljne orga- 
nizacije združenega dela lah- 
ko združijo sredstva rezerv 
v delovni ali sestavljeni or- 
ganizaciji združenega dela in 
jih uporabljajo za dajanje 

sanacijskih kreditov za po- 
kritje izgub drugim temelj- 
nim organizacijam združene- 
ga dela v sestavi delovne ali 
sestavljene organizacije. 

Po predloženi dopolnitvi 
tega zakona pa naj bi temelj- 
nim organizacijam združene- 
ga dela omogočili, da upo- 
rabljajo sredstva rezerv za 
dajanje sanacijskih kreditov 
tudi tistim temeljnim organi- 
zacijam združenega dela, s 
katerimi niso v sestavi delov- 

ne ali sestavljene organizaci- 
je, so pa z njimi povezane 
z združevanjem dela in sred- 
stev. 

Po sedanjih ocenah kaže, 
da bodo navzlic vsem sana- 
cijskim ukrepom znašale ce- 
lotne nepokrite izgube orga- 
nizacij združenega dela do 
srede tega leta dve milijardi 
in 670 milijonov dinarjev. Ve- 
čina nepokritih izgub je na 
področju industrije in želez- 
niškega prometa. 
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Solidarna pomoč Romuniji 

• Iz sredstev stalne proračunske rezerve federacije bo izločenih 102,5 milijona 
dinarjev kot pomoč tej državi pri odpravljanju posledic katastrofalnega potresa 

V kratkem bodo delegati 
v Zboru republik in pokra- 
jin obravnavali Osnutek za- 
kona o dodelitvi pomoči So- 
cialistični republiki Romuni- 
ji iz sredstev stalne prora- 
čunske rezerve federacije 
(AS 508). Ta predpis temelji 

na načelu nuđenja pomoči 
pri odpravljanju posledic ka- 
tastrofalnega potresa, ki je 
prizadel sosednjo prijatelj- 
sko državo 4. marca letos. 

V osnutku zakona je pred- 
videno, da se iz sredstev 
stalne proračunske rezerve 

federacije uporabi za pomoč 
Socialistični republiki Romu- 
niji znesek 102 milijona in 
500 tisoč dinarjev. 

Ker gre za pomoč sosednja 
prijateljski državi, je Zvezni 
izvršni svet sklenil, da spri- 
čo nujnosti Romuniji odobri 
začasno pomoč v omenjenem 
znesku iz sredstev tekoče 
proračunske rezerve. Hkrati 
se Skupščini SFRJ predlaga 
izdajo tega zakona, s kate- 
rim se pomoč tej države do- 
deli iz stalne proračunske 
rezerve federacije. Ko bo ta 
zakon izdan, naj bi ta zne- 

sek, ki je bil izplačan iz te- 
koče proračunske rezerve 
proračuna federacije zia leto 
1977, vrnili v stalno proračun- 
sko rezervo federacije. Takš- 
na rešitev je predlagana za- 
voljo tega, ker ga za po- 
membna sredstva, ki jilh ne 
bi bilo mogoče izplačati iz 
tekoče proračunske rezerve 
proračuna federacilje za leto 
1977. Čeprav so potrebe po 
teh sredstvih večje kot prejš. 
nja leta, se namreč v pri- 
merjavi s preteiklim letom 
niso povečala. 
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ANALIZE IN OCENE 

Intenzivne obrambne priprave v družbenopolitičnih 

skupnostih 

• Lani so bila zabeležena povečana prizadevanja skupščin družbenopolitičnih 
skupnosti in njihovih izvršnih svetov pri obrambnih pripravah 

® V statutih temeljnih organizacij združenega dela in v samoupravnih sporazumih 
o združevanju bodo točno določene zadeve obveznosti in odgovornosti s področja 
obrambe in zaščite 

• Doseženi so pomembni rezultati pri obrambnih pripravah v gospodarstvu 
in družbenih dejavnostih 

• V družbenopolitičnih skupnostih, organizacijah združenega dela ter v drugih 
organizacijah in skupnostih so izdelani srednjeročni načrti razvoja civilne zaščite 
za obdobje od leta 1976 do 1980 

OBRAMBA — RESNIČNO DRUŽBENA FUNKCIJA 
Po sklepu Zveznega zbora 

Skupščine SFRJ z dne 12. 
marca 1975 je Zvezni izvršni 
svet dolžan obveščati Skup- 
ščino SFRJ o poteku in sta- 
nju obrambnih priprav v 
družbenopolitičnih skupno- 
stih. 

Glede na omenjeno obvez- 
nost je Zvezni sekretariat za 
ljudsko obrambo v sodelova- 

nju z drugimi zveznimi or- 
gani pripravil gradivo »Os- 
novne ocene o poteku in sta- 
nju obrambnih priprav v 
družbenopolitičnih skupno- 
stih v letu 1976«. To gradivo 
je že obravnaval Odbor za 
ljudsko obrambo Zveznega 
zbora, damo pa bo tudi na 
dnevni red prihodnje seje 
Zveznega zbora. 

Kot je ugotovljeno v teg' 
analizi, se je lani nadaljeval 
proces intenzivnih priprav 
v vseh družbenopolitičnih 
skupnostih. Obramba postaja 
čedalje bolj dejanska družbe- 
na funkcija, njena organizi- 
ranost, pripravljenost in re- 
alna moč pa je izraz splošne 
organiziranosti in efikasnosti 
odnosov, ustvarjenih v naši 
družbi. 

Posebno pomembno je dej- 
stvo, da je bilo lani opaziti 
povečano angažiranost skup- 
ščin družbenopolitičnih skup- 
nosti in njihovih izvršnih 
svetov pri obrambnih pri- 

pravah. Pri vseh aktivnostih 
v zvezi z obrambnimi pripra- 
vami in pri usmerjanju teh 
priprav so se izredno uvelja- 
vila predsedstva republik in 
pokrajin s svojimi svebi za 
ljudsko obrambo. Precejšnjo 
aktivnost v pripravah na ob- 
rambo so pokazale tudi vse 
družbenopolitične organizaci- 
je na čelu z Zvezo komuni- 
stov. Angažiranje na zadevah 
splošne ljudske obrambe je 
postalo sestavni in naravni 
del njihove dejavnosti. 

Na ravni federacije je bil 
glavni poudarek dan vgraje- 
vanju stališč, ki imajo po- 
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men za obrambo, v temeljne 
sistemske zakone, kot so Za- 
kon o združenem delu, Za- 
kon o denarnem sistemu, 
Kazenski zakon SFRJ idr. 
Na podlagi Zveznega zakona 
o ljudski obrambi je bilo do 
Ironca leta 1976 izdanih 45 
podzakonskih predpisov, 8 
takšnih predpisov pa se pri- 
pravlja. 

Lani so bili izdani zakoni 
o splošni ljudski obrambi v 
SR Makedoniji, SR Hrvatski 
in SR Sloveniji. V SR Bosni 
in Hercegovini vzporedno s 
tem zakonom pripravljajo tu- 
di zakon o družbeni samoza- 
ščiti, pričakovati je, da bo- 
sta oba zakona izdana do 
konca letošnjega prvega pol- 
letja. V SR Srbiji, SAP Ko- 
sovo in SAP Vojvodini so 
izdajo tega zakona odložili, 
ker usklajujejo rešitve, ki 
naj bi jih enotno uporabljali 
na ozemlju republike, V SR 
Crhi Gori pa so zakon o 
splošni ljudski obrambi izda- 
li že prej. 

Nadaljevali so z delom na 
samoupravnem urejanju ob- 
rambe v občinah, krajevnih 
skupnostih, organizacijah 
združenega dela in drugih 
samoupravnih organizacijah 
in skupnostih. V analizi je 
poudarjeno, da bo v procesu 
uresničevanja zakona o zdru- 
ženem delu najbrž prišlo do 
kvalitetnih sprememb v sa- 
moupraivnem urejanju ob- 
rambe, predvsem s statuti 
temeljnih organizacij združe- 
nega dela in s samoupravni- 
mi sporazumi o združevanju, 
o katerih bo treba natančno 
določiti tudi zadeve, obvez- 
nosti in odgovornosti s pod- 
ročja obrambe in zaščite. Po- 
seben problem je urejanje 
vprašanj obrambe v samou- 

OBRAMBNE PRIPRAVE V 
DEJAVNOSTIH 

Rezultate priprav, kd so jih 
gospodarske dejavnosti iz- 
vedle za primer morebitne 
vojne, je mogoče — kot je 
poudarjeno v gradivu — šte- 
ti za zadovoljive, ker so na- 
vzlic določenim problemom 
doseženi pomembni uspehi 
pri podružbljanju zadev ob- 
rambe v teh dejavnostih. 

Lani so bili namreč spre- 
jeti srednjeročni plani dela 
v vseh gospodarskih dejav- 
nostih in organizacijah. V 
teh listinah so prvič celovi- 
teje zajete potrebe obramb- 
nih priprav, ki izhajajo iz 
planov za obrambo. Poleg te- 
ga so bila vložena izredna 
prizadevanja za to, da bi do- 
ločene potrebe obrambe tudi 

pravnih interesnih skupno- 
stih, v katerih še niso do- 
ločene njihove pravice in ob- 
veznosti na tem področju. 

V gradivu je zatem ugo- 
tovljeno, da je bila posebna 
pozornost odmerjena izpo- 
polnjevanju planov obrambe 
in njihovemu preverjanju z 
ustreznimi vajami v vseh 
družbenopolitičnih skupno- 
stih. 

Plani pripravljenosti so iz- 
delani v vseh organih in or- 
ganizačijah družbenopolitič- 
nih skupnosti, v vseh samo- 
upravnih organizacijah in 
skupnostih ter v organih 
družbenopolitičnih in druž- 
benih organizacij. 

V vseh organih in organi- 
zacijah družbenopolitičnih 
skupnosti, v organih tistih 
družbenih organizacij, ki je 
njihova dejavnost predvidena 
v morebitni vojni, ter v ve- 
čini samoupravnih organiza- 
cij in skupnosti so izdelani 
mobilizacijski plani. Bilo je 
več samostojnih vaj, na ka- 
terih so bili preverjeni ob- 
rambni plani in mobilizacij- 
ska pripravljenost posamez- 
nih organov, organizacij, ce- 
lotnih skupnosti ali njihovih 
delov, čedalje več pa je tu- 
di skupnih vaj z oboroženi- 
mi silami. Takšne vaje širših 
razsežnosti so bile lani na 
ozemlju Srbije-. — »Golija 
1976«, Bosne in Hercegovine 
— »Proleter 76«, Slovenije — 
»Blegoš 76« in na področju 
severnega Jadrana — »Molat 
76«. 

Ugotovljeno je tudi, da so 
samoupravne organizacije in 
skupnosti, zlasti v gospodar- 
skih in družbenih dejavno- 
stih, posvetile precejšnjo po- 
zornost planom dela v voj- 
nih razmerah. 

GOSPODARSKIH 

finančno zagotovili. 
Vse naložbe v obrambne 

priprave gospodarstva, zlasti 
proizvodnje, je treba, glede 
na to, da so zanje potrebna 
precejšnja materialna vlaga- 
nja, dobro ocejjiti in analizi- 
rati, in sicer predvsem v 
delovnih organizacijah in 
njihovih združenjih, ker te 
same izločajo sredstva v ta 
namen. Kot je poudarjeno, 
je s tega vidika pomembno, 
da se tudi Gospodarska zbor- 
nica Jugoslavije in gospodar- 
ske zbornice republik in po- 
krajin skupaj s temeljnimi 
gospodarskimi zbornicami še 
bolj angažirajo pri ključnih 
nalogah priprav, energetike, 
industrije, obrti in gradbe- 

ništva pri ustvarjanju mate- 
rialne osnove, s katero bi se 
lahko na najhitrejši način 
prilagodile vojnim razmeram 
in nalogam, da bi v kar naj- 
večji meri zadostile potre- 
bam oboroženih sil in prebi- 
valstva. 

V federaciji, republikah, 
pokrajinah in občinah so iz- 
delane ocene razmer in mož- 
nosti kmetijstva v vojni. Do- 
ločeni so tudi plani obramb- 
nih priprav živilske in tobač- 
ne industrije, gozdarstva, ve- 
terinarstva in vodnega go- 
spodarstva. V domeni pro- 
meta in zvez so bili doseženi 
dobri rezultati pri izpopol- 
njevanju planov na obram- 
bo, pri izdelavi vojnih pred- 
pisov, pri mobilizacijskih pri- 
pravah, organizaciji in pri- 
pravi zaščite, kakor tudi na- 
bavi nujno potrebnih mate- 
rialnih sredstev in opreme 
za delo. 

V vseh republikah in po- 

OBRAMBNE PRIPRAVE V 
DEJAVNOSTIH 

V primerjavi s prejšnjim 
obdobjem so bile obrambne 
priprave v družbenih dejav- 
nostih lani precej bolj inten- 
zivne. V tem pogledu je bi- 
lo največ storjenega v dome- 
ni zdravstva, nadalje v do- 
meni informativno - propa- 
gandne dejavnosti, v tem ko 
se v domeni znanosti in kul- 
ture še zaostaja. 

Za nadaljnjo razčlenitev 
zamisli in aormativno-pravno 
ureditev sistema zdravstvene- 
ga in socialnega varstva v si- 
stemu obrambe je izdelana 
»Platforma za nadaljnje delo 
na obrambnih pripravah«, 
nadalje navodila za organiza- 
cijo in izvajanje zdravstvene- 
ga in socialnega varstva v 
vojni in vrsta drugih listin. 
Pripravljen je tudi dokument 
o obrambnih funkcijah sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nostih zdravstvenega zavaro- 
vanja in zdravstva, ki ga bo- 
do v kratkem obravnavali na 
skupščini Zveze skupnosti 
zdravstvenega zavarovanja in 
zdravstva Jugoslavije. 

Precej bolj intenzivna je 
planska priprava zdravstve- 
nih kadrov, ki je tekla v 

ORGANIZACIJA CIVILNE 

V družbenopolitičnih skup- 
nostih, organizacijah združe- 
nega dela in v drugih orga- 
nizacijah itn skupnostih so 
izdelani — kot se ugotavlja 
v gradivu — srednjeročni 
plani razvoja civilne zaščite 

krajinah razen v SR črni 
gori so bili izdani zakoni o 
blagovnih rezervah, v teku 
pa so tudi organizacijske in 
kadrovske priprave za nji- 
hovo izvajanje. 

Na področju zunanje trgo- 
vine so bila za razliko od 
prej, ko vprašanje obramb- 
nih priprav takorekoč ni bi- 
lo zajeto, v letu 1976 zabele- 
žena pomembna prizadeva- 
nja. Izdalo se je vrsto uredb 
o aktivnosti zunanje trgovine 
v obdobju neposredne vojne 
nevarnosti, določene pa so 
tudi organizacije, ki bodo te 
zadeve opravljale v vojnih 
razmerah. 

Na področju financiranja 
obrambnih priprav so bila 
v teku leta 1976, kot je pou- 
darjeno, z dogovorom repub- 
lik in pokrajin rešena neka- 
tera osnovna sistemska vpra- 
šanja o skupnih osnovah fi- 
nanciranja splošne ljudske 
obrambe. 

DRUŽBENIH 

prejšnjih letih. Poleg pouka 
na medicinskih, stomatolo- 
ških in farmacevtskih sred- 
njih in višjih šolah ter fakul- 
tetah je organiziran pouk v 
obliki zveznih seminarjev in 
posvetovanj za vodje zdrav- 
stvenih organizacij, za do- 
meno varstva mater in otro- 
ka v splošno ljudsko ob- 
rambni vojni itd. 

V domeni informativne 
propagandne dejavnosti so 
bili doseženi pomembni us- 
pehi pri organizacijskem, ka- 
drovskem, strokovnem in 
materialno-tehničnem uspo- 
sabljanju te dejavnosti za 
vojne razmere, pri izgraje- 
vanju enotnega sistčma in- 
formiranja v vojni ob pove- 
zovanju organov in organiza- 
cij v republikah, pokrajina- 
ma in federaciji. Določeni so 
načini povezovanja radio-di- 

. fuzijskih sistemov republik 
in pokrajin z radijsko po- 
stajo »Radio Jugoslavija«. 
Ugotovljeno pa je, da je nuj- 
no vložiti večje napore v 
zvezi s planom priprav časo- 
pisno-založniških organizacij 
za delovanje v vojnih raz- 
merah. 

ZAŠČITE 

za dobo od leta 1976 do 1980. 
Celotna sredstva, ki bodo 
vložena v tem obdobju, naj 
bi znašala nad 5 milijard di- 
narjev, predvidena pa so za 
izgradnjo novih in adaptacijo 
obstoječih zaklonišč, za na- 
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bavo sredstev in opreme, za 
pripravo enot in štabov ter 
za pripravo zaščitnih ukre- 
pov. 

V okviru programa razvoja 
civilne zaščite v naslednjem 
obdobju so v pripravi šte- 
vilna posvetovanja, na kate- 
rih bodo obravnavana vpra- 
šanja standardizacije in uni- 
fikacije sredstev in opreme 

civilne zaščite, nadalje pro- 
bleme organiziranja civilne 
zaščite v velikih mestih in 
industrijskih središčih itn. 

V vseh družbenopolitičnih 
skupnostih in večjih krajev- 
nih skupnostih ter v delov- 
nih organizacijah so obliko- 
vani štabi civilne zaščite, v 
manjših krajevnih skupno- 
stih in delovnih organizaci- 

jah, v večjih stanovanjskih 
blokih in manjših naseljih 
pa so poverjeniki civilne za- 
ščite. 

V gradivu je poudarjeno, 
da se je treba za to, da bi 
številne probleme na pod- 
ročju civilne zaščite hitreje 
urejali, poleg že določenih 
programov razvoja in zago- 
tovitve precejšnjih finančnih 

sredstev še bolj organizirano 
lotili pouka in usposabljanja 
obveznikov, štabov in enot, 
bolj organizirano nabavljati 
sredstva in opremo ter da 
je treba za sistem zaščite in 
reševanja bolj usposabljati 
in vanj vključevati gradbene, 
komunalne, gasilske, vodno- 
gospodarske organizacije in 
Bdeči križ. 

SPREJETI ZAKONI 

Na seji Zbora republik 
in pokrajin, ki je bila 28. 
aprila, so bili sprejeti na- 
slednji zakonski predpisi: 

Zakon o načinu zagotavlja- 
nja, obsegu in namenih do- 
datnih obratnih sredstev za 
kreditiranje gospodarstva na 
območju SAP Kosovo (AS 
452) določa, da mora Narod- 
na banka Jugoslavije do 1. 
1960 odstopiti iz primarne 
emisije v trajno uporabo 1,6 
milijarde dinarjev za zago- 
tovitev trajnih obratnih 
sredstev gospodarstvu Koso- 
va. S temi dodatnimi sred- 
stvi je treba zboljšati polo- 
žaj gospodarstva in zagoto- 
viti predvideno rast druž- 

benega proizvoda te pokraji- 
ne. 

Zakon o ratifikaciji Dunaj- 
ske konvencije o predstav- 
ljanju držav v njihovih od- 
nosih z mednarodnimi orga- 
nizacijami univerzalnega 
značaja (AS 463), s katerim 
se privilegiji in imunitete 
članov stalnih komisij izena- 
čujejo s privilegiji in imu. 
nitetami članov diplomatskih 
misij. Ta konvencija je po- 
memben korak naprej v ko- 
difikaciji in progresivnem 
razvoju mednarodnega pra- 
va. 

Zakon o ratifikaciji kon- 
vencije o preprečevanju in 
kontroli poklicnih rizikov, 
povzročenih s kancerogenimi 
substancami in agensi (AS 

469) določa, da si morajo 
vse države — podpisnice te 
konvencije prizadevati za to, 
da se kancerogene substan- 
ce, ki jim utegnejo biti izpo- 
stavljeni delavci med delom, 
zamenjajo z nekancerogeni- 
mi in manj škodljivima snov- 
mi. Poleg tega je določeno, 
da je treba število delavcev, 
ki so izpostavljeni delovanju 
škodljivih snovi, trajanje in 
stopnjo take izpostavljeno- 
sti tolikanj zmanjšati, da se 
delavcu zagotovi zdravstvena 
varnost. 

Na seji Zbora so bili spre- 
jeti tudi zakoni o ratifikaciji 
štirih evropskih konvencij: o 
ekvivalenci diplom, na podla- 
gi katerih se je mogoče vpi- 

sati na visokošolske ustanove 
(AS 464), o dodatnem pro- 
tokolu k tej konvenciji (AS 
466, o priznavanju dobe vi- 
sokošolskega študija (AS 
465), ter o akademskem pri- 
znavanju univerzitetnih kva- 
lifikacij (AS 468). Namen 
omenjenih konvencij je, dia 
države — članice olajšujejo 
medsebojne pogoje visoko, 
šolskega študija ter da pri- 
znajo diplome in razne na- 
slove, pridobljene na ozem- 
lju druge pogodbenice. Z ra- 
tifikacijo konvencij bo lažje 
sklepati bilateralne pogodbe 
s tistimi državami, za kate- 
re je Jugoslavija posebno za- 
interesirana zaradi migracije 
jugoslovanskih delavcev. 
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VSEBINA 

Iz Skupščine SR Slovenije   

RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA ZBORA ZDRUŽENEGA 
DELA IN ZBORA OBČIN SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
— Predlog kazenskega zakona SR Slovenije CESA-770) 
— Predlog zakona o prekrških (ESA-663) 
— Predlog zakona o pomilostitvi (ESA-773) 
— Predlog za izdajo zakona o odvetništvu in drugi prav- 
ni pomoči (ESA-845) 
— Osnutek zakona o blagovnem prometu (ESA-7(ffi> 
 Predlog zakona o spremembah zakona o začasnem 
financiranju samoupravnih interesnih skupnosti na pod- 
ročju družbenih dejavnosti v prvem polletju 1977 (ESA-857) 
 Predlog zakona o spremembi zakona o osnovah ter 
načinu obračunavanja prispevkov za financiranje samo- 
upravnih interesnih skupnosti na področju družbenih 
dejavnosti v letih 1975, 1976 in 1977 (ESA-858) 

1 
1 
8 

11 

12 
12 

13 

14 

ODGOVORI DELEGACIJ IN DELEGATOV: 
ZBOR OBČIN — 5. 5. 1977 
— Določitev lestvice katastrskega dohodka 14 
— Nerešena vprašanja financiranja krajevnih skupnosti 15 
— Cenitve nepremičnin 15 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA — 5. 5. 1977 
Cenitev nepremičnin 

Iz Skupščine SFRJ   

IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV 
 Ustvarjene so korenite spremembe v družbenoekonom- 
skih odnosih in političnem sistemu (Poročilo o delu Zvez- 

16 

nega Izvršnega sveta za obdobje maj 1974 december 
1976) (I) 17 

Vsestransko in objektivno obveščanje — eden od pogojev 
za uspešno delovanje delegatskega sistema (Poročilo o 
delu Zveznega komiteja za informacije julij 1974—decem- 
ber 1976) 21 

— Mesto in vloga federacije v samoupravni preobrazbi 
izobraževanja znanosti in kulture (Poročilo o delu Zvez- 
nega komiteja za znanost in kulturo julij 1974—decem- 
ber 1976) 23 

— Stabilen razvoj investiranja investicij v manj razvitih 
območjih (Zaključni račun sklada federacije za krediti- 
ranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih re- 
publik in pokrajin — AS 505) 25 

NOVI PREDPISI 
— široka solidarnost pri sanaciji izgub (Osnutek zakona 
o dopolnitvi zakona o sredstvih rezerv — AS 506) 
 Solidarna pomoč Romuniji (Osnutek zakona o dode- 
litvi pomoči socialistični republiki Romuniji iz sredstev 
stalne proračunske rezerve federacije — AS 508) 

26 

27 

ANALIZE IN OCENE 
— Intenzivne obrambne priprave v družbenopolitičnih 
skupnostih (Osnovne ocene o poteku in stanju obramb- 
nih priprav v družbenopolitičnih skupnostih v letu 1976) 27 

SPREJETI ZAKONI 29 

t 

MalatA SkuDšSlna SR Slovenija In Skupščina SFRJ • Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Janko Cesnik, Marko Herman, Jože Pacek, 
dr F^nce Petrič Franlo Turk Drago Vresnlk, Jerne) Vrhunec. Janez Zaje In Seno Zupančič (predsednik) - Odgovorni urednik: Marija. Goga Ia - 
Naslov uredništva': Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, Subičeva 4, telefon 22-741 • Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ. K ro Hadzl • Vasiljev 
(predsednik) Aljuš Gašl, Jožfef Ipač, Radmlia Matič, Svetislav Popovič, Dušan ćehovin, Aleksandar Oriandlč, Darinka Puskanč, Ivlca iCačj6. 
Radosavllevič Siniša Pudar Krste čalovskl, dr. Petar Vajovlč. Aleksandar Petkovič In Teodor Oiifi — Odgovorni urednik Teodor Olifi 
uredništva ^Skupščina SFRJ,' Beograd Trg Marksa I Engelsa 13, telefon 334-149 . Tisk CGP Delo - Cena posameznega Izvoda 4 din - Naročnina za 
leto 1977 100 din — Žiro račun: Skupščina SR Slovenije, Ljubtjana, 50100-845-50204 — Naročnmske zadeve, telefon (061) 20-596 
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