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RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJ ZBOROV
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
Dnevni red seje Zbora zdru- ciji med Socialistično fedeženega dela Skupščine SR rativno republiko Jugoslavijo
Slovenije in seje Zbora ob- in Mednarodno banko sa občin Skupščine SR Slovenije, novo in razvoj (YU-1469)
ki sta sklicani za 19. oktober (ESA 949);
— predloga zakona o rati1977, je razširjen z obravnafikaciji sporazuma o garancivo:
— predloga zakona o ratifi- ji med Socialistično federakaciji konvencije o varstvu tivno republiko Jugooslavijo
Sredozemskega morja pred in Mednarodno banko za obonesnaženjem, protokola o novo in razvoj (YU-1477)
preprečevanju
onesnaženja (ESA 950).
Z dnevnega reda seje ZboSredozemskega morja zaradi
potapljanja
odpad- ra združenega dela In seje
nih in drugih materialov z Zbora občin pa je umaknjen:
ladij in arakoplovov ter proto— predlog družbenega dokola o sodelovanju v boju govora o knjigi s predlogom
zoper onesnaženje Sredozem- odloka o pooblastitvi Izvršneskega morja z nafto in dru- ga sveta Skupščine SR Slogimi škodljivimi snovmi v venije, da ga podpiše;
primeru nesreče (ESA 937).
— družbeni dogovor o izdeDnevni red seje Zbora zdru- lavi in financiranju druge izženega dela Skupščine SR daje Enciklopedije JugoslaviSlovenije pa je razširjen še z je s predlogom odloka o poobravnavo:
oblastitvi Izvršnega
sveta
— predloga zakona o rati- Skupščine SR Slovenije, da
fikaciji sporazuma o garan- ga podpiše.
PREGLED SEJ ZBOROV
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
Zbor združenega dela In o začasni upravi nad organiZbor občin Skupščine SR Slo- zacijami združenega dela v
venije sta na svojih sejah, sestavi zavodov ter o preneki sta bili 28. septembra 1977 hanju uporabljanja nekaterih
določb temeljnega zakona o
sprejela:
— Predlog zakona o eksplo- podjetjih na območju SR Slozivnih snoveh, vnetljivih teko- venije;
— Predlog zakona o dopolčinah, plinih ter drugih nenitvi zakona o posebnem revarnih snoveh;
— Predlog aakona o var- publiškem davku od prometa
stvu živali pred kužnimi bo- proiavodov in od plačil za
storitve ter o načinu, po kaleznimi;
— Predlog zakona o dopol- terem občani in zasebne pravnitvi zakona o prenosu sred- ne osebe obračunavajo in plastev, pravic in obveznosti SR čujejo davek od prometa proSlovenije za investicije v go- izvodov in storitev;
— Osnutek zakona o Rdespodarstvu na določene temeljne organizacije združene- čem križu Slovenije;
— Predlog za izdajo zakoga dela;
— Predlog zakona o prene- na o spremembah in dopolhanju veljavnosti zakona o nitvah zakona o upravnih takprisilni upravi nad zavodi in sah, z osnuitkoim aakona;

— Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o
kmetijskih zemljiščih, z osnutkom zakona;
— Predlog odloka o soustanoviteljstvu Inštituta zsa
zgodovino delavskega gibanja;
— Predlog odloka o sousitanoviteljstvu Inštituta za narodnostna vprašanja;
— Predlog odloka o izvolitvi člana Izvršnega sveta

publiških sekretarjev in o
imenovanju predsednikov republiških komitejev, po katerem je bil Jernej Jan izvoljen za člana Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije in
imenovan za predsednika Republiškega komiteja' za ekonomske odnose s tujino.
Družbenopolitični zbor pa je
ta predlog odloka sprejel na
seji dne 5. 10. 1977.

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI:
Zbor združenega dela — 28. 9. 1977
Livij Jakomin, Milan Starman, Ida Tepej, Andrej
Zadravec, Vlado Šanca, Marjan Somrak, Gojmir Vizovišek, Vinko Gobec, Ivo Marenk, Andrej Bidovec, Andrej Petelin, Franc Nelec, Milica Ozbič, Anica Kim, Zora Mikuš, Bogomir škoda, Metka Močnik, Jože Pust,
Jože Kert, Ivan Zelenšek, Aleksander Ilič, Štefan
Nemec.
Zbor občin — 28. 9. 1977
Mara Fabjančič, Martin Janžeteovič, Ivan Filipič,
Vlado tfllen, dr. Erna Primožič, Ahmed Kalač, Oton
Polič, Slavko Tornič, Dragica Rome, Vinko Gobec, Drago Hrovat, Miran Mejak, Dore Dovečar, Roman Florjančič, Manko Golar, dr. Karel Gošlar, Branko Hus,
Ciril Rajšp, Dragan Mozetič, Franc Kenda, Žarko 21gon, Milovan Zidar, Štefan Lebar, Ivan Motnikar,, Stojan
Makovec, Pavle Gantar, Janez Bohinc, Venčeslav Koderman, Franc Hrovat, Janez Smole.
Družbenopolitični ztooir — 5. 10. 1977
Pavle Gantar, Henrik Petemelj, Srečko Mlinarič,
Geza Bačič, Rudi Kropivnik, Stane Gaves, Vladimir
Logar, Oveto Majdič, Lojze Cepuš, Zbran Polič, Beno
Zupančič, Franc Stare, Tina Tomlje, Jože Globačnik.

Skupščine SR Slovenije, o
imenovanju predsednika Republiškega komiteja za ekonomske odnose s tujino in o
dopolnitvi odloka o razrešitvi in izvolitvi nekaterih članov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, o razrešitvi
ter imenovanju nekaterih re-

— Odlok o soglasju k Predlogu zakona o ratifikaciji konvencije o prianavanju visokošolskih študijev, diplom in
stopenj v arabskh in evropskih mediteranskih državah;
— Soglasje k Osnutku zakona o dopolnitvi zakona •
razvojnih premijah ia

tovitvi sredstev za njihovB
Izplačevanje;
— Soglasje k . Osnutku zakona o udeležbi federacije pri
ftaansiranju graditve, druge
faze Kongresnega cčhtra »Sava« Novem Beogradu.
Zbor združenega dela Skupščine SK Slovenije je sprejel še:
— Predlog za izdajo zaikona
o Narodni bamikrt Slovenije.
Zbor občin Skupščine SR
Slovenije pa je sprejel:
— Stališča k Predlogu za
tadajo zakona o delovnih razmerjih, z osnutkom zakona,
ki jih objavljamo na strani
dve.
Zbor združenega dela in
Zbor občin sta odložila:
— Razpravo in sklepanje o
Predlogu zakona o skupnostih
za ceste.
Zbor združenega dela In
Zbor občin sta sprejela, Družbenopolitični zbor pa na seji
5. 10. 1977:

— Predlog odloka o ime- porotnikov Okrožnega sodišča
nbtantju Rika Jermana za na- $ Mariboru;
mestnika j^dvernerjl Narodne
— Predlog odloka, 8 dobanke Slovenije;
ločitvi števila in izvolitvi sod— Predlog odloka o imeno- nikov porotnik v Okrožnega
vanju Dušana Brgleza ža na- sodišča v .MlifŠS Soboti:
Zbor združenega dela je
mestnika predsednika Republiškega komiteji za ekonom- sprejel sklep o ustanovitvi:
— Skupine delegatov za
ske odnose s tujino;
programa Zbora
— Predlog odtoka o imeno- pripravo
združenega
in pripravo
vanju Franca Godeša za na- periodičnega dela
programa Zbora
mestnika predsednika Repub- združenega dela.
V skupino
liškega komiteja za vprašanja
bili imenovani: predsednik
borcev NOV in vojaških tava- so
Jolanda Slokar, podpredsedUdav;
nik Zbora združenega dela;
— Predlog odlolka o razre- člani: Rudi Potočki, podpredšitvi Alojza Vidica, dolžnosti sednik Odbora za družbenosodnika Okrožnega sodišča v ekonojnski razvoj, Vlado šanCelju in Mirka Lokovška, ca, Vlado Uršič, Tomaž Vuga
dolžnosti sodnika Okrožnega in Tomaž Travnikar, vsi
sodišča v Kopru;
predsedniki odlborov.
— Predlog odtoka o razreZbor občin je sprejel sklep
šitvi Vasilka Kocuvana, dolž- o ustanovitvi:
nosti namestnika okrožnega
— Skupine delegatov za
javnega tožilca v Mariboru; pripravo programa dela Zbo— Predlog odloka o določit- ra občin za obdobje od sepvi števila ta izvolitvi sodnikov tembra 1977 do julija 1978. V

skupino so bili imenovani:
dr. Boris Berce, Avgust Jeriha, Romali Florjančič tb Ivan
MikiaVčič. Imenovani so predsedniki delovnijj teles zbora.
Družbenopolitični zbor pa
je na seji 5. 10. 1977 sprejel
predlog o imenovanju:
— Skupine delegatov za pripravo programa dela Družbenopolitičnega zbora v Skupščini SR Slovenije. V skupino so1 bili imenovani: vodja
skupi .,e: Stane Markič, člani:
Viktor Avbelj, Jože Božič in
Vladimir Gošnik.
— ter razpravljal o izvajanju sklepov in priporočil
Skupščine SR Slovenije za reševanje problematike zaposlovala naših delavcev v tujini
in za postopno vračanje delavcev a dela iz tujine, za
njihovo ponovno vključevanje
v zaposlitev v Socialistični
repulbliki Sloveniji. Sklepe in
stališča pa bodo sprejeli na
prihodnji seji zbora.

STALIŠČA
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi Predloga za izdajo zakona
o delovnih razmerjih, z osnutkom zakona
Zbor občin Skupščine SR Slovenije se je na 51. seji dne 28. septembra 1977 v smislu 88. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije proglasil za zainteresiranega za obravnavo Predloga za izidajo zakona o delovnih razmerjih, z osnutkom zakona
In na podlagi 90. člena v zvezi z 245. členom poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednja
stališča
1. Predlagani zaikon je potreben.
2. Zbor občin ugotavlja, da je obravnavani zakon pripravljen v skladu z intencijama ustave in zakona o združenem
dedu.
3. Zfbor občin se strinja s tem, da se v tem zaikonu kompleksno uredijo vse pravice, dolžnosti in odgovornosti delavcev v vseh oblikah medsebojnih delovnih razmerij. Zato meni,
da je prav, da se zaradi celovite ureditve posameznih vprašanj v tem zakonu povzamejo tudi posamezne določbe zakona
o združenem delu.
4. Zbor občin predlaga, da se predlagatelj ob pripravi
predloga zakona o delovnih razmerjih poveže s pristojnimi
organi v drugih republikah in si prizadeva, da se posamezne
določbe tega zakona uskladijo z določbami ustreznih zakonov
drugih republik.
5. Zbor občin podpira zamisel 18. člena osnutka zakona,
ki opredeljuje razvid del in nalog. Delegati podpirajo zamisel,
uveljavljeno že z zakonom o združenem delu in natančneje
opredeljeno v tam zakonu, po kateri se ukinjajo dosedanja
delovna mesta, saj bo s tem dana večja možnost premeščanja delavcev oziroma porazdelitev dela glede na okoliščine in
obremenjenost posameznikov. Pri tem pa je bil izražen tudi
pomislek ali ne obstaja možnost, da z natančnim opisom del
in nalog ob upoštevanju predvidene določbe 44. člena tega zakona, pridemo v praksi do istih negativnih posledic oziroma
pojavov, ki smo jih hoteli odpraviti z ukinitvijo dosedanjih
delovnih mest. Določilo 44. člena osnutka zakona je po mnenju
delegatov napram drugim določbam tega poglavja preveč togo,
zato naj predlagatelj še enkrat prouči in ga ustrezno spremeni v tem smislu, da bo delavcem dejansko dana možnost izvedbe določil drugega odstavka 42. člena oziroma določil tega
poglavja v celoti.
9

Zbor občin ugotavlja, da je v zaikonu posvečena večja
pozornost oziroma, da so v njem natančneje razčlenjene določbe o dolžnostih in obveznostih delavcev temeiljne organizacijo
oziroma njenih asociacij napram posameznemu delavcu v temeljni organizaciji, manj pa so obdelane določbe glede odgovornosti posameznega delavca napram vsem drugim delavcem
temeiljne organizacije, v kateri delajo. Bistvena pomanjkljivost tega poglavja je zlasti v tem, da je vprašanje odgovornosti delavca za opravljanje samoupravnih funkcij določeno
s 149. členom osnutka zakona ostalo v naslednjih določbah tega zakona popolnoma nedodelano.
Čas šestih mesecev, ki je določen v 26. členu, naj se podaljša na eno leto, saj bo v praksi zelo težko dobiti delavca,
ki bi bdi pripravljen prevzeti opravljanje določenih delovnih
obveznosti oziroma nalog za tako kratelk čas, kot je predviden v tej določbi.
Določbo prvega odstavka 46. člena bi bilo treba dopolniti
oziroma spremeniti, saj besedilo »iz enega kraja v drug kraj«
ni primerno glede na to, da se v nekaterih primerih dejavnost
ene temeljne organizacije združenega dela opravlja na območju večih krajev, čeprav med njimi ni velike razdalje. Zato je
treba določiti, da se delavec lahko razporedi na delo iz enega
v drug kraj le, če se s tem bistveno ne poslabšajo življenjski
pogoji delavca in njegove družine.
V skladu z devetim odstavkom 184. člena zakona o združenem delu naj predlagatelj v 67. členu zakona o delovnih razmerjih določi natančne pogoje ta način, ko lahko delavke
sklepajo delovna razmerja s krajšim delovnim časom od predpisanega.
V primerih iz prvega odstavka 76. člena osnutka zakona,
ki so takšnega značaja, za katerega je že po ustavi (242. člen
ustave SR Slovenije) določena dolžnost priskočiti na pomoč,
bd po mnenju zbora moralo biti to določilo obvezujoče. Obporočevalec

enem naj bi se v tem členu tudi predvidelo, da sme več kot
42 ur na teden trajati delovni čas delavcev v prvem odstavku
navedenih primerov, dokler se ne vzpostavi delovni proces
oziroma odpravijo posledice.
V dirugi alinei prvega odstavka 77. člena naj se besedilo
»kadar to zahteva splošni interes« črta. Glede na to, da se

SKUPŠČINA

SR

SLOVENIJE

Predlog zakona o blagovnem prometu
(ESA-700)

Zbor združenega diela in
Bbor občin Skupščine SR Slovenije sta na svojih sejah
dne 22. junija 1977 obravnavala in sprejela osnutek zakona o blagovnem prometu.
Na podlagi razprave delegatov na zborih ter predlogov,
pripomb, mnenj in stališč
skupščinskih teles je Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije
pripravil predlog zakona o
blagovnem prometu, v katerem so glede na zakonski
osnuitek naslednje pomembnejše spremembe:
— Organizacija združenega
dela, ki opravlja blagovni
promet in storitve v blagovnem prometu po splošnih poslovnih pogojih, določi te s
samoupravnim splošnim alktom in jih na ustrezen način objavi, talko da ima kupec oziroma uporabnik storitev možnosti seznaniti se z
njim pred sklenitvijo pogodbe (7. člen). S tem je opredeljen način objave splošnih
poslovnih pogojev. Samo to
je pri splošnih poslovnih pogojih namreč mogoče urediti
z republiškim predpisom,
ostala vprašanja pa spadajo
v zvezno pristojnost ter so
zato predmiet zakona o temeljih poslovanja organizacij
združenega dela, na področju
blagovnega prometa in storitev v blagovnem prometu ter
o sistemu ukrepov, s katerima se preprečuje spodkopavanje enotnosti jugoslovanskega trga na tem področju in
zakona o obligacijah in pogodbah.
— V tekstu 8. in 9. člena
so izvedeni ustrezni popravki, taiko da iz besedila teh
členov jasno izhaja, da je
tranzitni promet del prometa
na debelo.
poročevaleo

bodo delavci za tako delo prek polnega delovnega časa odločali po samoupravni poti, je nepotrebno, da je kot pogoj za
takšno delo prek polnega delovnega časa določen splošen
interes.
Predlagatelj naj prouči možnost kompletnejše opredelitve
vloge sindikatov na področju delovnih razmerij.

— 11. člen opredeljuje, kdo
se šteje za velikega potrošnika. V sikladu z dosedanjo
prakso so to tisti subjekti,
ki blago kupujejo za predelavo ali za lastno potulebo.
— 12. člen je dopolnjen z
določbo, ki opredeljuje diskontno prodajo kot prodajo
blaga v originalno pakiranih
enotah, v katerih je bil opredeljen promet na debelo,
in po delno znižanih cenah.
— Pripravljeno je besedilo
13. člena, tako da je iz njega jasno razvidno, da je prodaja blaga po trgovskem
potniku možna samo v prometu na debelo.
— Občinska oziroma mestna skupščina je dolžna s svojim odlokom določiti razporeditev, začetek in konec delovnega časa prodajaln za
vse dneve v tednu v primeru, da o tem ni sklenjen samoupravni sporazum med
organizacijami združenega dela, organizacijami potrošnikov in drugimi zainteresiranimi organizacijami (15. člen).
— V 22. členu je dodana
določba, da se s samoupravnimi sporazumi med organizacijo potrošnikov v republiki in organizacijami združenega dela, ki opravljajo promet s tistimi proizvodi za
neposredno porabo občanov,
ki so glede pretoka blaga in
razvoja proizvodnje republiškega pomena, ureja način raziskovanja in ugotavljanja
potreb in interesov potrošnikov, planiranje razvoja ter
usklajevanje odnosov med
proizvodnjo in porabo za obdobje, za katero se sprejema
srednjeročni plan.
— 24. člen, ki opredeljuje
kataloško prodajo blaga, je
dopolnjen tako, da je proda-
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OBRAVNAVALA:

jalec poleg navedbe cene vsakega proizvoda in načina plačila kupnine dolžan tudi navesti ostale prodajne pogoje
in čas veljavnosti kataloga.
— Da bi bilo jasno razvidno, da se prepoved prodaje
blaga ali opravljanje storitev
v blagovnem prometu ne nanaša na t. d. »deputat«, so
v drugem odstavku 25. člena izvedeni ustrezni popravki.
— V tekst zakonskega predloga je vključena določba, da
je organizacija združenega
dela, ki pri opravljanju storitvene dejavnosti popravljanja proizvodov opravlja bla-"
govmi promet z vgrajevanjem
nadomestnih delov, dolžna
zamenjane dele vrniti kupcu
nadomestnega dela.
— V poglavju o tržnicah
so izvršene potrebne uskladitve pomenov besed »tržnica«, »trg«, »veletržnica«. Kot
veletržnica se šteje prostor,
na katerem oziroma v katerem se opravlja promet kmetijskih pridelkov na debelo
(32. člen).
— Da se omogoči čim večji vpliv vseh delovnih ljudi
in občanov na redno in kakovostno preskrbo s kmetijskimi pridelki, oblikujejo samoupravno skupnost za organizirano preskrbo poleg organizacij združenega dela in
občanov, ki prodajajo na
trgu kmetijske pridelke, ter
organizacije združenega dela,
ki upravlja trg, tudi občinska skupščina, organizacija
potrošnikov v občini in druge organizacije, ki so zainteresirane za redno in kakovostno preskrbo s kmetijskimi pridelki.
— Glede na to, da višine
prispevka za pospeševanje
kmetijstva in način njegovega zbiranja ne more določiti družbeni dogovor, kot je
to predvideval zakonski osnuitek, ker bi namreč to bilo v nasprotju z značajem
družbenega dogovora po 579.
členiu zakona o združenem
delu, določa 39. člen, da višino prispevka in način nje-

govega zbiranja določi spred*
pisarn skupščina občine, na
katere območju so bili pridelki pridelani.
— V skladu s 175. členom
zakona o združenem delu je
v poglavju (VII.) o opravljanju blagovnega prometa a
osebnim delom poleg opravljanja blagovnega prometa v
svojem imenu in na svoj račun po pogojih, določenih a
obrtnim zakonom, vključena
tudi oblika blagovnega prometa, ki se opravlja v imenu organizacij združenega dela in na njihov račun, torej
t. i. »pogodbena prodaja«.
— Kazenske določbe so usklajene z novim republiškim
zakonom o prekrških.
— Med prehodnimi in končnimi določbami določa nov
71. člen, da morajo pristojni republiški upravni organi izdati potrebne izvršilna
predpise v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve zakona.
Pri oblikovanju predloga
zakona o blagovnem prometu predlagatelj ni mogel upoštevati naslednjih predlogov
in pripomb:
— Odbor za družbenoekonomski razvoj in odbor za
agrarno politiko zbora združenega dela Skupščine SR
Slovenije ,sta predlagala, da
naj se prouči možnost, da
se v okviru zakona o blagovomejevanje prometa s strani
nem prometu onemogoči
trgovskih organizacij, ko določenega blaga ni dovolj na
trgu oziroma da se preprečijo možnosti ■ zlorab, ki se pri
tem pojavljajo. Urejanje teh
vprašanj spada po ustavi v
zvezno pristojnost ter jih zato ureja zakon o temeljih
poslovanja organizacij združenega dela na področju blagovnega prometa in storitev
v blagovnem prometu ter o
sistemu ukrepov, s katerimi
se preprečuje spodkopavanje
enotnosti
jugoslovanskega
trga na tem področju (Uradni list SFRJ, št. 43/76), ki
omenjena dejanja opredelju.
Je kot špekulacijo v blagov3

nem prometu, ki je gospodarski prestopek, za katerega
j« predvidena denarna kazen
od 20.000 do 1,000.000 dinarjev.
— leta odbora sta predlagala tudi, naj se bliže opredeli, katere splošne poslovne
pogoje »nora določiti organizacija združenega dela. To
pa bi bilo v nasprotju z zakonom o temeljih poslovanja
organizacij združenega dela
na področju blagovnega prometa in storitev v blagovnem
prometu ter o sistemu ukrepov, s katerimi se preprečuje spodkopavanje enotnosti
Jugoslovanskega trga na tem
področju, po katerem določitev splošnih poslovnih pogojev ni obvezna.
— Zgoraj omenjena odbora
sta Se zahtevala, naj se v
rakonu opredeli, s kakšnim
ektom bo Republiški komite
ea tržišče ta cene določil proizvode, ki se štejejo za blago osnovne preskrbe občanov. Ni običajno, da bi zakoni navajali nazive izvršilnih predpisov. Po zakonu o
republiških upravnih organih
tn glede na vsebino takšnega
predpisa bo Republiški komite za tržišče in cene izdal
ustrezno odredbo, katere vsebina bo skladna z določitvijo nekaterih proizvodov osnovne preskrbe občanov, ki
Jo vsebuje program republiških blagovnih rezerv.
— Skupina delegatov Ljubljane je predlagala, da mora
evidenca, ki so jo organizacije združenega dela dolžne
voditi pri blagovnem prometu, obsegati tudi količinski
obseg. Vsekakor rje potrebno,
da je evidenca tudi količinska
'(materialna) ta ne samo finančna, vendar bo to vpračanje uredil podzakonski
predpis in ne že sam zakon
O blagovnem prometu.
— Skupina delegatov 1.
okoliša za področje gospodarstva (zbor združenega dela)
Je dala pripombo za sporazumevanje med Organizacijami potrošnikov in organizacijami združenega dela, da
Je dogovarjanje na ravni krajevne skupnosti nesprejemljivo. Težišče dogovarjanja
med potrošniki in organizacijami združenega dela mora
biti prav v krajevni skupnosti, če hočemo doseči, da
bo takšno dogovarjanje res
eaživelo ta nato todi dalo za6el«ne rezultate. Dogovarjanje med organiziranimi potrošniki ta organizacijami
Bdruženega dela, ki proizvajajo oziroma prodajajo bla4

go ali opravljajo storitve za
neposredno porabo občanov,
ima za cilj oblikovanje novih ekonomskih odnosov med
posameznimi fazami procesa
družbene reprodukcije. Zato
tudi sttlišča, oblikovana na
sejah zveznih svetov o vlogi
ta funkciji potrošnikov, dajejo največji pomen prav dogovarjanju wv okviru krajevne skupnostih.
— Odbor za družbenoekonomske odnose in raavoj
zbora občin je dal pripombo, da je potrebno v zakonu podrobneje opredeliti postopek glede obravnavanja
reklamacij ta pripomb kup
cev. Zakon o blagovnem prometu seveda ne more določiti postopka za obravnavanje reklamacij, v skladu s
katerim bi bila dolžina postopati vsaka organizacija združenega dela. Postopek bo določila vsaka organizacija s
svojim samoupravnim splošnim aktom, s tem da bo postopek za obravnavanje reklamacij predstavljal del splošnih poslovnih pogojev.
— Sprejetje predloga skupine delegatov Ljubljane, da
naj delovni ljudje, ki opravljajo prodajo blaga po obrtnem zakonu, ne bi taielimožnosti kupovati kmetijskih pridelkov le preko družbenega
sektorja, bi glede na območja, kjer se takšna prodaja
opravlja, pomenilo onemogočiti tej obliki opravljanja blagovnega prometa, da prispeva svoj delež k boljši preskrbi s kmetijskimi pridelki.
— Odbor za agrarno reformo in odbor za družbenoekonomski razvoj zbora združenega dela sta predlagala,
da je potrebno sankcionirati
primere neizvrševanja pogodb
s strani organizacij združenega dlela ta kmetijskih zadrug,
ko le-te prenehajo prevzemati pridelke, za katere so se
zavezale v pogodbi, v primerih ko je teh pridelkov na
trgu preveč. Po zakonu o temeljih poslovanja organizacij
združenega dela na področju
blagovnega prometa ta storitev v blagovnem prometu ter
o sistemu ukrepov, s katerimi se preprečuje spodkopavanje enotnosti jugoslovanskega trga na tem področju,
0* neizpolnitev obveznosti
brez opravičenega vzroka ali
kakšno drugačno grobo kršenje otovteanosti, ki izvirajo iz
pogodb« o nakupu ta prodaJi blaga, dejanje špekulacije,
kar je gospodarski prestopek,
«a katerega j« zagrožena ka-

zen od 20.000 do 1,000.000 dinarjev.
Sprejetje zakona o blagovnem prometu ne predstavlja
novih materialnih obveznosti
Z izdajo podzakonskega predpisa glede tehničnih pogojev
opravljanja blagovnega pro-

meta ta storitev v blagovnem
prometu pa bi utegnile nastati za organizacije združenega dela materialne obveznosti zaradi prilagoditve poslovnih prostorov zahtevam
takšnega predpisa.

Osnutek zakona o Narodni banki Slovenije
(ESA-916)

Zakon o združenem delu,
zakon o temeljih kreditnega
in bančnega sistema, zakon o
deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino in nekateri drugi sistemski zakoni opredeljujejo na ustavi zasnovane družbeno-ekonomske
odnose ter položaj delavcev
v temeljnih
organizacijah
združenega dela. Navedeni
zakoni na novo opredeljujejo naloge, vlogo ta pristojnosti Narodne banke Jugoslavije ter narodnih bank republik ta avtonomnih pokrajin.
Zaradi navedenih novih opredelitev nalog, vloge ta pristojnosti navedene banke republike na vseh teh področjih
ter spremenjenih družbenoekonomskih odnosov v združenem delu je treba v skladu
z zakonom o Narodni banki
Jugoslavije ta enotnem monetarnem poslovanju narodnih
bank republik in narodnih
bank avtonomnih pokrajin
sprejeti nov zakon o Narodni
banki Slovenije.
Zakon najprej na splošno
opredeljuje dejavnost, status,
organizacijo in organe upravljanja Narodne banke Slovenije ter položaj delovne skupnosti v Narodni banki Slovenije. Določbe o poslovanju
Narodne banke Slovenije najemajo naloge, ki se nanašajo
na uravnavanje količine denarja v obtoku, vzdrževanje
likvidnosti bančnega sistema,
devizno poslovanje ta vzdrževanje likvidnosti v plačilih
s tujino, naloge za SR Slovenijo in druge družbenopolitične skupnosti, gotovinsko poslovanje, informativno-analitične in druge naloge. Podrobneje so obdelani ukrepi,
ki jih Narodna banka Slovenije skupaj z Narodno banko
Jtugoslaviije ta drugimi narodnimi bankami izvaja v zvezi
s prej naštetimi nalogami,
predvsem zaradi uravnavanja

količine denarja v obtoku,
vzdrževanje likvidnosti bančnega sistema ta likvidnosti v
plačilih s tujino. Med njimi
imajo pomembno vlogo ukrepi, ki vežejo emisijsko politiko na blagovno-kreditne in
denarne odnose med organizacijami adruženega dela oziroma na vrednostne papirje,
ki s tem prihajajo v obtok.
Zakon obravnava posebna
pooblastila narodne banke,
ki se nanašajo na kontrolo
poslovanja bank ta drugih finančnih organizacij pri izvajanju ukrepov skupne emisijske, denarne in devizne politike ter skupnih osnov kreditne politike. Navedena posebna kontrolna pooblastila
obsegajo tudi kontrolo deviznega ta zunanjetrgovinskega
poslovanja organizacij združenega dela ter domačih
oseb.
Organa upravljanja Narodne banke Slovenije sta svet
Narodne banke Slovenije in
giuverner. Za sestavo sveta
so podane variantne rešitve,
pri čemer je v vseh predlaganih rešitvah poudarjena težnja, da hi bil to družbeni organ upravljanja, ki zastopa
interese združenega dela. Pristojnosti sveta so glede na
sedanjo ureditev bistveno povečane.
Položaj, pravice, obveznosti
ta odgovornosti delovne Skupnosti v Narodni banki Slovenije se urejujejo s samoupravnim sporasumom med
Narodno banko Slovenije in
delovno skupnostjo.
Pri prihodkih in skladih
Narodne banke Slovenije so
ustrezno upoštevane rešitve
iz zakona o združenem delu.
O sredstvih za poslovanje Narodne banke Slovenije odloča
svet Narodne banke Slovenje.
Narodna banka Slovenije je
glede pridobivanja prihodkov
vezana na rešitve, ki jih doporočevalec

loča zakon o Narodni banki
Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin. Uveljavljena je tudi rešitev, da je presežek prihod-

kov nad izdatka
Narodne
banke Slovenije del dohodka
temeljnih organizacij združenega dela, ki Jim ga Narodna banka Slovenije vrača
prek bank po potrditvi zaključnega računa.

Predlog za izdajo zakona o ustanovitvi komisije SR Slovenije za
odlikovanja, z osnut(ESA-954)

kom zakona

Zaikon o odlikovanjih SFRJ
je pooblaščal republiški izvršni svet za dajanje predlogov
sa odlikovanja SFRJ. Po njegovi spremembi in dopolnitvi daje predloge za odlikovanja SFRJ v okviru republike
pristojni organ republike, zato mora SR Slovenija na novo določiti tak organ.
Ustava SR Slovenije nima
določb, ki bi opredeljevale
pristojnost republiškega organa. SR Slovenija je dolžna
skrbeti po republiških organih m Izvrševanje zveznih
zakonov. Za opravljanje in
uresničevanje praivie in dolžnosti republiške ustanavlja
republiške organe, organizacijo teh organov in njihovih
služb pa ureja z zakonom.
Predlagani osnutek zakona
ureja področje dela komisije
SR Slovenije za odlikovanja,
odgovornost komisije za delo, sestav komisije, kdo opraivlja strokovne zadeve in
da si komisija uredi svoj način dela s poslovnikom.
Komisija daja predloge za
odlikovanja na iniciativo pobudnikov. Ker pa je v okvi-

ru republike dolžna skrbeti
za ustrezno politiko odlikovanj, ji naj bi bila dana tudi
možnost lastne spodbude. Politika odlikovanj naj bi postala sestavni del kadrovske politike. Odlikovanja so namreč
tudi eno izmed družbenih
sredstev za spodbujanje delovnih ljudi in občanov, organizacij združenega deda in
drugih organizacij ter skupnosti k še večjim prizadevanjem za splošni napredek socialistične samoupravne družbe.
Komisija naj bi izdala podrobnejša merila in kriterije za dajanje predlogov, s čimer bi dosegla primeren in
enoten izbor kandidatov ter
ustrezno izbiro vrste in stopnje odlikovanj.
S poslovnikom si bo komisija podrobneje uredila način
svojega dela in poskušala doseči čim tesnejše sodelovanje
s komisijami za odlikovanja
občinskih skupščin ter organi in organizacijami, ki dajejo mnenje k pobudam za odlikovanja.

Predlog za izdajo zakona o varstvu družinskih članov oseb v obvezni vojaški službi, z
osnutkom zakona

Predlog za izdajo zakona a
osnutkom zakona o varstvu
družinskih članov oseb v obvezni vojaški službi vsebuje
predvsem materialno varstvo
poročevalec

(ESA-955)

družinskih članov oseb v obvezni vojaški službi. Za rešitev problema varstva navedene
kategorije občanov je bil na
podlagi ustave SFRJ izdan

zvezni zakon o varstvu družin,
skih članov oseb v obvezni vojaški službi. Ta zakon je dolo.
čil temeljne pravice teh občanov ter pogoje za pridobitev in postopel: za uveljavljanje teh pravic. Zvezni zakon
prepušča socialističnim republikam in avtonomnima pokrajinama, da s svojimi predpisi precizirajo raven varstva
in višino zneskov materialnega varstva. Osnutek zakona je
tudi usklajen z medrepubliškim dogovorom o iaboljšanju
varstva družinskih članov
osebe v obvezni vojašiki službi, ki je v fazi usklajevanja,
ni pa še sprejet. Ta dogovor
določa minimalni obseg in
oblike varstva teh upravičencev. Direktne opore za izdajo
zakona o varstvu družinskih
članov oseb v obvezni vojaški
službi v ustavi SR Slovenije ni najti, vsekakor pa posredno v določbah, ki razrešujejo socialna vprašanja občanov, to je v 25. točki 314.
člena ustave SR Slovenije. Pri
tem je pomembno, da Je
vprašanje materialnega varstva družinskih članov oseb
v obvezni vojaški službi povezano s vprašanji, ki posegajo na področje obrambe
države, ljudske obrambe,
in družbene samozaščite.
V predlaganem osnutku gre
v bistvu za izboljšanje materialnega varstva teh kategorij
občanov ter je zato predlagani nivo materialnega varstva
ustrezen, če hočemo zagotoviti ženam in otrokom oseb,
ki so v obvezni vojaški službi, primerna sredstva za preživljanje.
Poglavitni razlog, ki narekuje potrebo po novem republiškem zakonu, je neusklajenost sedanjega republiškega
zakona z zveanim zakonom
ter novi elemena za izboljšanje materialnega in socialnega varsvtva te kategorije občanov, ki jih vsebuje medrepubliški dogovor.
Sedanji sistem urejanja materialnega varstva družinskih
članov oseb v obvezni vojaški

službi ne ustreza naglim ekonomskim gibanjem in je način določanja cenzusov, ugotavljanja dogodkov in podeljevanja pomoči pretog in težko uporaben. Zato je v osnutku zakona predviden cenbus dohodkov najnižji osebni
dohodek v Sloveniji na družinskega člana, višina oskrbnine pa najnižji osebni dohodeik v SR Sloveniji na upravičenca, ki se za 50 odstotkov zviša na enega člana ali
100 odstotkov za diva ali več
članov.
Po sedaj veljavnem zakonu
je vezana dodelitev denarna
pomoči družinskim članom
oseb v obvezni vojaški službi
na pogoj, da je moral biti
hranilec pred odhodom v obvezno vojaško službo v delovnem razmerju. Po osnutku
sakona je ta pogoj odpadel,
ker ga opušča tudi zvezni zakon s tega področja in zadošča le, da so bili upravičenci
z osebo, ki je v obvezni vojaški službi, pred ali med odhodom v obvezno vojaško
službo v skupnem gospodinjstvu.
Predlagani osnutek zakona
daje možnost pridobitve materialnega varstva tudi ženam,
tujim državljankam, ki so poročene a državljanom SFRJ
in živijo pri nas na podlagi
dovoljenja za stalno prebivanje. Gre zlasti za žene naših
delavcev, ki so začasno na
delu v tujini, pa se zaradi
odsluženja vojaškega roka vrnejo z ženo v domovino. Đa
se v praksi izognemo kakršnimkoli nevšečnostim, je to
precizirano v osnutku zakona.
Financiranje varstva družinskih članov oseb v obvezni vojaški službi je po sedanjem zakonu prepuščeno
skupščinam občin, da v svojih proračunih zagotovijo ustrezna finančna sredstva za
to varstvo. Da tudi v bodoče
ne spreminjamo sistema financiranja, je v osnutku zakona predlagan, enak sistem
financiranja po občinskih
skupščinah.

CZ »URADNI LIST SRS« JE IZDAL:
KAZENSKI ZAKON SFRJ
in
KAZENSKI ZAKON SR SLOVENIJE
u uvodnimi pojasnili univ. prof. dr. Ljuba Bavcona
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Predlog za izdajo zakona o Službi družbenega knjigovodstva v SR
Sloveniji, z osnutkom
zakona
(ESA-956)

Ustava SFR Jugoslavije -določa, da ureja federacija le
položaj in temelje za delovanje službe družbenega knjigovodstva. Skladno s to
ustavno določbo ureja zato
zvezni zakon o službi družbenega knjigovodstva razen
položaja in temeljev delovanja službe družbenega knjigovodstva le še plačilni promet v državi, kar pomeni,
da je uredfev vseh ostalih
vprašanj glede te službe prepuščeno zakonodajni ureditvi
posameznih socialističnih republik ta socialističnih avtonomnih pokrajin. SR Slovenija ima sicer republiški zakon
o službi družbenega knjigovodstva, ki je bil sprejet leta
1973, vendar ta zaikon doslej
še ni bil usklajen z novim
zveznim zakonom o službi
družbenega knjigovodstva.
Ker je bil med tem sprejet tudi že zakon o združenem delu, ki povsem na novo
ureja
družbeno-ekonomske
odnose v združenem delu in
položaj delovnih ljudi, je treba aato v skladu s tem zakonom in novim zveznim zakonom o službi družbenega knjigovodstva sprejeti tudi nov
republiški zakon o službi
družbenega knjigovodstva ta
ne samo spremeniti ta dopolniti sedaj veljavnega iz leta
1973.
Zakon najprej, na splošno

opredeljuje delovanje, status,
organizacijo, javnost dela ter
položaj delovne skupnosti v
organizacijskih enotah Službe
družbenega knjigovodstva v
SR Sloveniji. Pri tem je določeno, da je Služba družbenega knjigovodstva v SR
Sloveniji samostojna organizacija in neodvisna skupna
služba organizacij združenega
dela, samoupravnih interesnih
skupnosti ter drugih samoupravnih organizacij ta skupnosti kakor tudi družbenopolitičnih skupnosti. Služba
opravlja zadeve posebnega
družbenega pomena določene
a zveanim zakonom o službi
družbenega
knjigovodstva,
tem zakonom ta drugimi
predpisi in ima javna pooblastila, določena z ustavo in
zakonom.
SDK v SR Sloveniji zagotavlja opravljanje svojih nalog po organizacijskih enotah, to je centrali ta podružnicah, ki imajo lahko za
opravljanje določenih nalog
tudi ekspoziture kot izločene
delovne enote. Centrala ima
svoj sedež v Ljubljani, podružnice pa se praviloma
ustanavljajo za območje več
občin. Organizacijske enote
imajo poslovno in pravdno
sposobnost v mejah sredstev,
pravic, obveznosti in odgovornosti, ki jih imajo po tem
sakonu ta statutu službe. Pri

Praksi, študiju ter razreševanju in razumevanju obligacijskih razmerij je namenjena knjiga
dr. Stojan Cigoj:
OBLIGACIJE
sistem splošnega obligacijskega prava v teoriji, sodstvu in primerjalnem pravu
Knjiga obravnava nastanek, prenos, utrditev, spremembo in prenehanje obligacijskih razmerij, ki nastanejo s pravnimi posli ali po zakonu. Številni podatki

e

ustanavljanju podružnic se
upoštevajo interes uporabnikov družbenih sredstev, obseg nalog, sredstev za delo,
kadrovski pogoji in ekonomičnost poslovanja.
Organi Službe družbenega
knjigovodstva v SR Sloveniji
so svet službe, generalni direktor ta direktorji podružnic. Svet službe ni več organ
samoupravljanja
delavcev
službe, kakor je to določeno
v dosedanjem republiškem zakonu o SDK iz leta 1973, pač
pa družbeni organ upravljanja, ki ga razen generalnega
direktorja službe in predstojnikov organizacijskih enot sestavljajo še predstavniki
Skupščine SR Slovenije, republiške konference SZDL,
republiškegt sveta Zveze sindikatov in gospodarske zbornice. Generalnega direktorja
službe imenuje in razrešuje
Skupščina SR Slovenije, kateri tudi odgovarja aa izvrševanje nalog z delovnega področja službe. Direktorje kot
predstojnike podružnice imenuje ta razrešuje svet službe
po postopku, ki ga določa statut službe.
Položaj, pravice, obveznosti
ta odgovornosti delovne skupnosti v organizacijskih enotah SDK v SR Sloveniji se
uredijo s posebnim samoupravnim sporazumom. V delovni skupnosti organizacijske
enote oblikujejo delavci svet
delovne skupnosti kot svoj
organ upravljanja. Delovno
področje sveta delovne skupnosti, način volitev delegatov
ter njihove pravice ta obveznosti se podrobneje uredijo s
statutom službe.
Kar se tiče sredstev za delo, je v aaikonu določeno, da
pridobiva SDK sredstva za
delo iz prihodkov, doseženih
a zaračunavanjem storitev,
ki jih opravlja za uporabnike
družbenih sredstev, občane in

civilno-pravne osebe v plačilnem prometu ta blagajniški
službi, kakor tudi z zaračunavanjem drugih storitev uporabnikom družbenih sredstev
ta z zaračunavanjem plačil aa
naloge, ki jih upravlja za potrebe družbenopolitičnih skupnosti, družbenih skladov in
interesnih skupnosti. Poleg
tega zaračunava SDK tudi
storitve za opravljanje nalog
po družbenih dogovorih ta
samoupravnih
sporazumih,
udeležena pa je tudi pri
sredstvih, ki jih zagotavlja
federacija v svojem proračunu za naloge, ki imajo pomen za vso državo. Plačila aa
storitve, ki jih opravlja služba v plačilnem prometu, blagajniški službi, kakor tudi za
potrebe
družbenopolitičnih
skupnosti, družbenih skladov
in interesnih skupnosti, sa
določijo s tarifo, ki jo šprej,me svet službe, potrdi pa
Skupščina SR Slovenije. Iz
prihodkov po tarifi ta drugih plačil mora SDK zagotoviti ustrezne pogoje za opravljanje nalog službe, za rešitev
materialne osnove dela, za
rezerve ta aa delovanje de
lovnih skupnosti. Celotni prihodek se oblikuje ta ugotavlja na ravni službe, delavci ▼
delovnih skupnostih organizacijskih enot pa pridobivajo
dohodek iz sredstev službe
primemo načelom svobodne
menjave dela v skladu z zakonom in samoupravnim sporazumom. Uveljavljena je rešitev, da je dohodek delovne
skupnosti odvisen od rezultatov dela delavcev ter njihovega prispevka k celotnem pri
hodu službe ta uspehov dela
organizacijske enote. Razporejanje dohodka delovne
skupnosti na sredstva aa
osebno porabo ta skupno porabo se določi s finančnim
načrtom, končna razporeditev
pa s sklepnim računom.

iz sodstva in znanstvenih del dajejo bralcu sliko na
področju obligacijskega prava; obravnava tuje zakonodaje in njihove judikature ter v kateri smeri se razvija pravna teorija v tujini. Razen tega opozarja na
važnejše rešitve v mednarodnih konvencijah unificiranega prava ali v osnutkih takih konvencij. To ima tudi
svojo praktično vrednost za vse, ki sklepajo pravne
posle s tujimi partnerji.
To obsežno znanstveno in praktično delo je izdal
ČZ »Uradni list SRS« ob 30-letnici ustanovitve in ga priporoča delovnim in drugim organizacijam, pravnikom
in pravnim službam ter posameznikom.

poročevalec
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imajo neposredno pravno veljavo in pravni učinek aa tiste temeljne organizacije
združenega dela, na katere
samoupravne splošne akte se
takšne odločbe nanašajo. Formalno torej ne veljajo za vse
organizacije združenega dela.
. Seveda pa se s takšnimi
odločbami ustvarja judikatura, ki jo velja upoštevati povsod tam, kjer imajo po vsebini analogne določbe v svojih samoupravnih splošnih
aktih, ki so predmet odločb
Ustavnega sodišča. Potemtakem lahko takšne odločbe
Ustavnega sodišča služijo delavcem v drugih organizacijah
združenega dela za utemeljen
razlog za pobudo, da se takšne določbe v samoupravnih
splošnih aktih ustrezno spremenijo in dopolnijo.

Status in pravice delavcev, zaposlenih
pri hišnih svetih in tolmačenje o možnosti analogne uporabe odločbe Ustavnega sodišča v primerih neusklajenih
sporazumov o delitvi osebnih dohodkov
Stane Pečnik, delegat skupi- ni lastnini predložen Skupščine delegatov za socialno- ni SR Slovenije v mesecu nozdravstveno področje 2. oko' vembru letos.
liš Radovljica, je postavil naOdločbe Ustavnega sodišča
slednje delegatsko vprašanje: SR Slovenije, s katerimi so
Na 44. seji Zbora združene- razveljavljeni določeni členi
ga dela je bil sprejet sklep, samoupravnih sporazumov o
da je treba spremeniti 18. osnovali in merilih za delitev
člen zakona o gospodarjenju sredstev za osebne dohodke,
s stanovanjskimi hišami v
družbeni lastnini. Za izdelavo
tega predloga je bil zadolžen Kako lahko združeno delo pospeši
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije. Glede na to, da se združevanje sredstev za pokrivanje
sprememba tega člena nanaša
na status in pravice delavcev nadomestil za osebne dohodke delav(hišnikov) zaposlenih pri hiš- cev, ki sodelujejo na vojaških vajah
nih svetih in da imamo že
Rok Pavšič, vodja skupine gospodarstvo. Za izpeljavo
izdelan predlog zakona o delovnih razmerjih, me zanima: delegatov, gospodarskega po- teh nalog v okviru dogovarjaAli lahko pričakujemo ta dročja 33. okoliša občine Lju- nja ir. združevanja sredstev
predlog do jeseni, ko bo za- bljana- Vič-Rudnik, je zastavil so zadolženi občinski štabi
ključena razprava o predlogu naslednje delegatsko vpraša- teritorialne obrambe, ki pa
so v fazi ustanavljanja in obzakona o delovnih razmerjih? nje:
V preteklem letu smo spre- likovanja, z velikimi kadrov,
Ustavno sodišče SRS je letos z odločbo razveljavilo jeli zakon o ljudski obrambi skimi težavami, zato naloge
člene sporazumov o delitvi in civilni zaščiti. Združeno de- in proces združevanja sredOD nekaterih OZD, ki se na- lo po tem zakonu izplačuje stev verjetno še ne bo kmanašajo na trganje OD delav- nadomestilo osebnih dohod- lu stekel.
Kako lahko združeno delo
cem, ki jim manjka ena stop- kov za čas, ko delavci sodenja izobrazbe. Ker je takšnih lujejo na vojaških vajah. V pospeši združevanje sredstev
sporazumov o delitvi OD tu- sedanji fazi je zakon zaži- za pokrivanje nadomestil za
di v OZD, od koder ni prišla vel v svoji prvi fazi glede osebne dohodke delavcev, ki
pobuda za presojo na Ustav- plačevanja nadomestil oseb- sodelujejo na vojaških vajah.
Na vprašanje je odgovoril
nih dohodkov za čas, ko deno sodišče sprašujem:
Ali veljajo ugotovitve Ustav- lavci sodelujejo na vojaških Stane Kotnik, član Izvršnega
nega sodišča analogno za vse vajah, druga faza, ki pa pred- sveta Skupščine SR SloveniOZD v SR Sloveniji, ki ima- videva združevanje sredstev je in namestnik republiškega
jo neusklajene sporazume o združenega dela za pokriva- sekretarja za ljudsko obramdelitvi OD?
nje nadomestil za osebne do- bo.
V drugi točki prvega odCe je temu tako, ali lahko hodke pa še ni zaživela, ozidelavci zahtevajo spremembo roma združevanje sredstev v stavka 245. člena republiškega zakona o ljudski obrambi
sporazumov v teh členih, skli- ta namen še ni steklo.
Pri sedanjem programu iz- (Ur. list SRS št. 23/76) je
cujoč se na odločitve Ustavvajanja planov priprav enot predpisano, da financirajo na.
nega sodišča?
Na vprašanje je odgovoril TO in CZ prihaja do neena- domestilo osebnega dohodka
Edvard Gale, pomočnik Re- kega obremenjevanja TOZD za izobraževanje, strokovno
publiškega sekretarja za delo: in OZD, glede na večje ozi- izpopolnjevanje in urejanje
V sporazumu z republiškim roma manjše število vojaš- na področju ljudske obrambe
delavrem in funkcionarjem,
sekretariatom za urbanizem kih obveznikov.
Zakon predvideva združe- če je pouk in urejenje izvesporočamo, da bo predlog zakona o spremembi 18. člena vanje navedenih sredstev v deno v delovnem času — orzakona o gospodarjenju s sta- okviri- občin, kar bi vseka- ganizacija oziroma delovna
novanjskimi hišami v družbe- kor e*>akomerneje bremenilo skupnost, v kateri je delaporočevalec

vec zaposlen ali opravlja funkcijo.
V drugem odstavku citiranega predpisa pa je določeno, da temeljne In druge or.
ganizaeije združenega dela s
posebnim sporazumom v občini določijo način solidarnostnega pokrivanja nadomestil i3 2. točke prejšnjega odstavka. da posamezne organizacije oziroma delovne skupnosti ne bi bile preobremenjene zaradi večjega števila
delavcev, odtegnjenih z delovnih mest.
Da bi temeljnim in drugim
organizacijam združenega dela / občinah pomagali pri izvajanju določil 245. člena zakona o ljudski obrambi, so
delavo. RSLO pripravili osnutek »samoupravnega sporazuma o izvrševanju skupnih ntlog ljudske obrambe
in o združevanju sredstev za
njihoVu
financiranje«, ki ga je
RS1.0 kot delovni pripomoček poslal 21/3-1977 vsem upravnim organom za ljudsko
obran bo v SR Sloveniji.
RSLO pa je prvotni osnutek
ci1. samoupravnega sporazuma nato še izpopolnil in ga
dne 13/5-1977 poslal vsem
predsednikom sveta za ljudsko obrambo, varnost in dru.
žbeno samozaščito občinskih
skupščin s tem, da se zavzamejo za pospešeno sprejemanje in podpisovanje samoupravnih sporazumov o združevanju sredstev za ljudsko ob.
rambo.
Dne 30/6-1977 pa je RSLO
poslal vsem občinskim upravnim organom za ljudsko obrambo še posebno pojasnilo
v zvezi z 245. členom zakona > ljudski obrambi in o
zd. aževanju sredstev za ljud.
sk i obrambo in sicer v 1.000
izvodih s tem, da to pojasnilo pošljejo v vse delovne orga -.izacije s področja gospodarstva in družbenih dejavnosi
Iz vsega navedenega sledi,
da so občine in organizacije
združenega dela prejele vse
delovne pripomočke za sprejem sporazumov o združevanju sredstev za ljudsko ob.
rambo in da je od njih in od
ra-ižiranja občinskih svetov
za ljudsko obrambo, varnost
in družbeno samozaščito odvisno, kdaj bodo ti sporazumi sprejeti in podpisani.
7,

Po poročilih, kl smo jih prejeli od občinskih upravnih
organov za ljudsko obrambo so v mnogih občinah samoupravni sporazumi o združe nju sredstev že sprejeti,
v drugih pa je ta akcija v
teku.
"a razreševanje problema
v ljubljanskih občinah pa je
treba pripomniti, da je bila
kljub zakonskim določbam
in sprejetim stališčem, da se
ra financiranje nalog s področja tjudske obrambe združujejo sredstva na podlagi
sporazumov precej časa prisotna težnja, da je financiranje teh nalog pretežno Iz
proračunov, kar pa nI bilo
sprejemljivo in je zaradi tega celotna aktivnost glede
združevanja sredstev nekoliko v zaostanku. Poleg tega

akcija za združevanje sredstev v ljubljanskih občinah
zalite ta mnogo več priprav in
tudi izvedba te akcije teče
počasneje, kar pa je pogojeno s dokajšno višino sredstev, ki jih je treba združiti Li i velikim številom delovnih organizacij, Id naj te
sporazume sprejmejo.
V zadnjem odstavku delegatskega vprašanja je navedeno da so za izpeljavo nalog v zvezi z druževanjem
sredstev v okviru občin zadolžen občinski štabi za teritorialno obrambo. Pojasniti moramo, da so za to nalogo odgovorni občinski sveti
za ljudsko obrambo, varnost
in družbeno samozaščito,
strokovna dela v zvezi s tem
pa opravljajo upravni organi
za ljudsko obrambo.

ZBOR OBČIN — 28. 9. 1977
Možnost spremembe Zakona o javnih
cestah, glede na dejstvo, da je trasa
za širitev avtoceste Ljubljana—Zagreb
že določena
Skupina delegatov, ki de- da bi taka soglasja dajal.
legira delegate v Zbor občin Upoštevati je treba tudi, da
Skupščine SR Slovenije za je S3daj trasa za širitev obobčino Brežice je zastavila stoječe ceste I. reda Ljubljanaslednje vprašanje:
na- Zagreb že določena in
V ibčini Brežice je v mno- bi bilo treba lastnikom obgih vaseh z gradnjo ceste pr- stoječih stanovanjskih hiš in
veg reda Ljubljana—Zagreb domačij dovoliti novogradostalo precej domačij v var- njo oziroma adaptacijo, če
nostnem pasu (60 m) po 75. te zgradbe niso predvidene
členu zakona o javnih cestah. na novi trasi oziroma v njeVeliko teh domačij oziroma ni neposredni bližini.
stanovanjskih hiš je danes
Zanima pas tudi. ali obže v zelo slabem stanju in staja možnost, da bi Rrepubbi jih lastniki radi adaptira- liška skupnost za ceste odli, popravljali ali ob njih kupila te stanovanjske hiše
zgradili nove hiše, stare pa oziroma domačije in lastniporušil. Ker ležijo v varno, kom v zameno dala druge
stnem pasu ceste prvega re- stavone parcele.
da, si je potrebno za izdajo
Na vprašanje odgovorila
lokaciiskega in gradbenega
dovoljenja za novogradnje Mara Fabjančlč, pomočnica
Republiškega koIn adaptacije pridobiti sogla- predsednika
sje Republiškega komiteja miteja za promet in zveze:
Problematika novogradenj
za promet in zveze. Vsa ta
soglasja pa so navadno nega- ali rekonstrukcij v varovalpasu javnih cest si je
tivna, zaradi česar so intere- nemvseh
cestah zelo podobna.
sent; prisiljeni živeti v slabih, ob
vseh javnih cestah so z
starih stanovanjskih hišah Ob
določeni varovalni
ozimna uporabljati stara, do- zakonom
in sicer zaradi tega,
trajana gospodarska poslop- pasovi
da bi se preprečili škodljivi
ja.
vplivi okolice na Javne ceste
Menimo, da je to zelo kri. in cestnega prometa. Širina
vič'ij in bi bilo potrebno na- varovalnega pasu je odvisna
vedeni zakon dopolniti ozi- od vste objekta in pomena
roma opozoriti Republiški ceste ob kateri naj bi se grakorrite za promet in zveze, dil. V zvezi s postavljenim
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delegatskim vprašanjem, ki
se nanaša na gradnjo stanovanjskih hiš ob magistralni
cesti I/l Ljubljana—Zagreb,
na območju občine Brežice,
gre za varovalni pas v širini
60 m, ki ga določa 75. člen
zakona o javnih cestah (Ur. 1.
SRS št. 51/71). Pojem »varrovakri pas« ima tudi zvezna
zakonodaja, ki ga obravnava
le načelno in kot dejstvo, ki
naj gu podrobneje uredi republiki predpis.
Zakon o javnih cestah določa, da se v varovalnem pasu
ne smejo graditi stanovanjske h'še in druge stavbe ter
naprave. Izjemoma pa se po
istem zakonu lahko dovoli
gradnja / naseljenih krajih
in v hribovitih predelih v
upravičenih primerih glede
na krajevne, razmere in če
to ni v nasprotju s koristniKi ceste in prometa. Pri taki tejemi pa je treba upoštevati najmanjši odmik od zunanjega roba cestnega sveta,
ki bi ga zahtevala morebitna
razširitev ceste.
V pojasnilo dejanskega stanja v zvezi z izdajo ustreznih aovoljenj za gradnjo v
varovalnem pasu ceste I/l —
na območju občine Brežice
je Republiški komite za promet in zveze od leta 1975 do
sedaj prejel sorazmerno malo vlog. Od prejetih vlog so
bile zavrnjene doslej vloge
le v letu 1976 in sicer:
1 za gradnjo garaže v Podgračenem, ker se parcela nahaja tudi v rezervatu bodočega pasu ceste Ljubljana—
Bregana in varovalnem pasu
regionalne ceste 11/333;
2. zi gradnjo garaže in drvarnice v šmarjeških Toplicah, s katerim naj bi se legalizirala čma gradnja oddalje.
na od ceste I. reda 15 m in
II. razreda 8 m;
3. za gradnjo nadomestne
hiše v Podgračenem, ki leži
hkra/tf tudi v varnostnem pasu ceste 11/333 in rezervatu
bodoče avtoceste;
4. za gradnjo stanovanjske
hiše v Ribnici na Dolenjskem,
ker se parcela nahaja le 20
metrov od ceste in je hkrati
v rezervatu bodoče avtoceste;
5. za gradnjo garaže v Čatežu, ki naj bi jo stranka
zgradila le kot provizorij.
Po 77 členu zakona o javnih cestah izdaja dovoljenje
za gradnjo v varovalnem
pasu pristojni upravni organ,
ki ji za konkretne gradnje
ob cesti I/l Ljubljana/—Zagreb Republiški komite za
promrt in zveze v soglasju

z Republiško skupnostjo za
ceste kot upravi j alcem magistralnih cest. V vseh navede,
nih primerih je upravljalec
soglasje odklonil in sicer zaradi tega, ker gradnja ne bi
bila v skladu s 75. členom
cit. zakona, poleg tega pa ja
šlo hkrati tudi za gradnja
v rezervatu bodoče avtoceste.
Republiška skupnost za ceste n.im je poslala odgovor
na delegatsko vprašanje 16.
8. 197'' v katerem odgovarja
o problematiki gradenj ob
cesti Ljubljana—Zagreb takole:
»Republiška skupnost za
ceste je za projektiranje izgradnje dodatnega pasu magistralne ceste I/l z dopisom štev 315-9/73-75 z dne
9. 1. i974 dostavila elaborat
odloka o splošni prepovedi
gradnje na nobmočju predvidenem za modernizacijo ceste Ljubljana—Zagreb za območje SO Brežice, širina
varovalnega pasu je bila določena na podlagi Investicijskega programa avtoceste
Ljubljana^—Zagreb, ki je bil
izdelan v maju 1971 leta. To
gradivo naj bi predstavljalo
podiagc za uveljavljanje splošne prepovedi gradnje v urbanističnem programu, urbanističnem načrtu, zazidalnih
načrtih na področju SO Brežice
2e fstega leta (10. 7. 1974)
je Republiška skupnost za
ceste naročila pri IBT Trbov'je izdelavo Idejnega projekta avtoceste na odseku
Ljubl;ana—Bregana, ter v 3.
aneksu pogodbe določila rok
1. 7. 1077 za izdelavo lokacijske dokumentacije za odsek
od Oik&ve do Bregane. Za ostale regionalne cestne odseke
vzdola magistralne ceste pa
je pogodbeni rok z IBT Trbovlje sklenjen do 1. 11. 1977.
V idejnem projektu avtoceste je rešen osnovni potek
trase medtem, ko se še projektirajo deviacije, regulacije
in ostali spremljajoči objekti.
Sedanja magistralna cesta
I/l bo z novo ureditvijo in
dograditvijo spremenila status 'n postala cestninska avtocesta. V zvezi z dostopnostjo načrtujemo javne razprave z občani po krajevnih skupnosti, ki bodo izoblikovale
in Tjlrdile umestnost predlaga-r:h deviacij in izvennivojskih prehodov preko avtoceste.
Cestninski priključki predvsem v Čatežu in Mokricah
zahtevajo modernejšo proporočevalec

metno obdelavo, ki bo omogočala varnejše vključevanje
!n izključevanje prometa.
Posebno deviacije, regulacije. :n spremljajoči objekti
na sedanji magistralni cesti,
ter predvidena javna razprava onemogočajo predlagano
zožitev rezervata iz leta 1974.
Ko bodo omenjene rešitve
prometnic in regulacij ter
priključkov na Sob Brežice
obravnavane eventualno do-

polnjene in potrjene, bo možno pristopiti k zožanju rezervata.
Republiška skupnost za ce.
ste nima možnosti odkupa
kakršnih koli stanovanjskih
objektov ob magistralni cesti vse dotlej, dokler ne bo
razpolagala z lokacijskim in
gradbenim dovoljenjem oziroma z finančnimi sredstvi
namenj enimi za odkupe ob
trasi avtoceste.«

Ukrepi za odpravo kritične točke na
magistralni cesti Podtabor—Ljubelj
Skupina
delegatov
za m prednosti pri razrešitvi.
Na vprašanje je odgovorila
Zbor občin Skupščine SR Slovenije za občino Tržič je ta- Mara Fabjančič, pomočnica
Republiškega
kole zastavila svoje delegat- predsednika
komiteja za promet in zvesko vprašanje:
Na magistralni cesti I/l ze:
Na
magistralni
cesti
Podtabor — Ljubelj, na odseku Bistrica pri Tržiču — M/l a Podtabor — Ljubelj
Podljubelj kljub prometnim na odseku Bistrica pri Tržiču
opoaorilom (znakom — ome- — Podljubelj je bila z obeh
jitev hitrosti) prihaja do tež- strani srednjega predora
kih prometnih nesreč v pre- omejena hitrost na 70 km na
doru nad zdravstvenim do- uro. V letošnjem letu je primom Tržič. Samo v zadnjih šlo v tem predoru do več
štirih mesecih so bile štiri hudih prometnih nesreč, ki
nesreče, v katerih so umrli so nastale predvsem zaradi
trije udeleženci v prometu, prekoračitve hitrosti. Predor
sedem je bilo težje, eden pa je v krivini, neosvetljen
lažje poškodovan. Neposred- (manjše dolžine — 118 m),
na materialna škoda je v teh zato uporabnike ceste zaradi
nesrečah ocenjena na 325.000 prevelike hitrosti zapeljejo
na vozni pas z nasprotne
din.
Ker se za to pristojna re- strani.
Dne 20. 7. 1977 se je na
publiška skupnost za ceste
oz. upravljalec ceste doslej kraju samem sestala komisinista odločneje zavzela za re- ja, v kateri so bili predstavšitev tega vprašanja in koli- niki RPI, UJV Kranj, PM
kortolikšno odpravo te no- Tržič, SO Tržič in RSC Ljuve črne točke v našem cest- bljana, Komisija je predlaganem prometu, prosimo, če la ukrepe in dodatna zavaroposredujete naše delegatsko vanja v zvezi s to črno točvprašanje za to pristojnim. ko. CP v Kranju je z doGlede na višek turistične pisom dne 11. 8. 1977 sporosezone in v zvezi s tem na čilo, da so bila dela na doveliko frekvenco tudi na tem datnem zavarovanju predora
vstopu v SFRJ nujno želimo opravljena 10. 8. 1977 v sklačimprejšnji odgovor na nas- du z zahtevami in ugotovitvami komisije z dne 20. 7.
lednja vprašanja:
— kaj je sploh ukrenila 1977.
pristojna služba doslej za odRepubliška skupnost za cepravo te črne točke
ste pa je z dopisom dne 15.
— glede na nezadostnost 8. 1977 potrdila, da so na
dosedanjih ukrepov: kakšne terenu opravljena vsa dela,
uspešnejše rešitve ima v na- ki jih je zahtevala komisija
črtu (svetlobna signalizaci- in sicer: označena zmanjšana
ja?) in predvsem kdaj
hitrost skozi predor na 50
— kakšne pozitivne učinke km na uro obojestransko, dopričakuje od teh ukrepov za poljenjeni smerniki, pobarzaščito človeških življenj in vani portali, robniki in srednja os ter postavljene smerimovine?
Ker menimo, da ta vpra- ni deske v predoru.
Kar zadeva razsvetljavo v
šanja kličejo po nemudnih
ukrepih v praksi (ne pa predoru, bo upravljalec ceste
zgolj v pismenem odgovoru), sporočil naknadno, kdaj jo
prosimo, da ga posredujete bo možno napeljati, ker je
z zahtevo o absolutni časov- za to predhodno potrebno
poročevalec

Izdelati vso dokumentacijo.
Kljub dodatnim zavarovanjem in omejitvi hitrosti,
obojestransko pred predorom, na 50 km na uro, črna
točka ne bo odpravljena, če
vozniki ne bodo upoštevali
prometne signalizacije. RSNZ

SRS je že izvedel merjenja
hitrosti na tem odseku in
ugotovil, da so vozniki precej
prekoračevali dovoljeno hitrost 50 km na uro, voznik
iz Kranja je vozil na tem
delu ceste v območju predora celo 94 km na uro.

Določitev enotne cene pitne in tehnO'
loške vode v SR Sloveniji
Skupščina Obalne skupnosti diti dolgoročno ali vsaj sredKoper je dne 14. 7. 1977 ob- njeročno. V ta namen se isto.
ravnavala predlog soglasja časno s programi razvoja dok sklepu delavskega sveta loči tudi način financiranja,
Rižanskega vodovoda Koper o čemer soodločajo uporabniki komunalnih storitev.
o povišanju vodarine.
Ker je dejavnost oskrbe *
Zbor združenega dela in
posebnega družbenega
zbor krajevnih skupnosti vodo
skupščine obalne skupnosti pomena, je cena vode pod
družbeno kontrosta v zvezi s ceno vode za- neposredno
cen v pristojnosti občin.
dolžila skupino delegatov za lo
oblikovanje in strukturo
delegiranje delegata v zbor Na
cene vode vplivajo zlasti teobčin Skupščine SR Slove- hnični pogoji, pod katerimi
nije za Obalno skupnost Ko- obratujejo vodovodi
npr.
per, da postavi na seji zbo- dotrajanost objektov in nara občin Skupščine SR Slo- prav, oddaljenost in izsdatvenije delegatsko vprašanje nost vodnih virov, sistem in
naslednje vsebine:
velikost vodovoda, kvaliteta
»Glede na to, da je cena vodovoda ter konfiguracija
vode na obalnem območju vi- terena. Ti tehnični pogoji
šja kot v mnogih drugih so v različnih občinah doobmočjih SR Slovenije in da kaj različni, zato so tudi
je oskrba z vodo dejavnost stroški za pridobivanje ter
posebnega družbenega pome- cene vode po občinah razna, prosimo predsednico zbo- lične. Po zadnjih podatkih sa
ra občin, da odstopi Repub- giblje cena vode za gospoliškemu izvršnemu svetu na- dinjstvo s prispevkom od
slednje delegatsko vprašanje: 0,90 din do 6,50 din za kub.
Ali ne bi bilo primemo in m. Najpogostejša cena za
družbeno pravično, da se do- kub. m vode pa je okoli
loči enotna cena vode (pitne 3,00 din. Pri dajanju soglain tehnološke) v SR Slove- sij k cenam za vodo pa moniji in tako odpravi različno rajo občinske skupščine poobremenjevanje gospodinj- leg stroškov za pridobivanj«
stev, organizacij združenega vode upoštevati še okvire vsadela ter drugih organizacij koletne politike cen in ravpo posameznih območjih Slo- nati po 24. členu zakona o
komunalnih dejavnostih povenije.
sebnega pomena, ki določa,
V okviru republike bi se da je pri tem potrebno upov ta namen lahko združevat števati višino sredstev, ki so
la sredstva za izravnavo se- ga dogovorjeni standard zadanjih razlik v cenah vode«. dovoljevanja potreb po voNa vprašanje je odgovoril di potrebna.
Aleksander škraban, namestSedanje stanje vodovodov,
nik predsednika Republiške- kakor
dejstvo, da prega komiteja za tržišče in ce- cejšnji tudi
del (28 %) prebivalne:
stva Slovenije še ni prikljuDružbeno gospodarski raz- čenih na vodovodno omrežvoj, urbanizacija in prirast je, bo prej ali slej terjalo
prebivalstva imajo za posle- tudi enotnejše urejanje teh
dico tudi. večje potrebe po vprašanj v SR Sloveniji. Povodi (pitni in tehnološki). vezovanje skupnih interesov
Razpoložljiva voda je relativ- Zveze vodnih skupnosti Slono omejena, gradnja objek- venije in samoupravne skuptov in naprav, s katerimi za- nosti v republikah, bi po
dovoljujemo potrebe po pit- našem mnenju lahko priponi vodi pa je zvezana z znat- moglo k poenotenju cene vonimi stroški, posebej še ker de v SR Sloveniji v nasledje potrebno zmogljivosti gra- njem obdobju.

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR —
5. 10. 1977
Izvajanje 50. člena zakona o razlastitvi
in prisilnem prenosu pravice uporabe
Budi Kropivnlk, delegat voljen, ker je v odgovoru
Družbenopolitičnega
zbora dan poudarek na to, da ba v
Skupščine SR Slovenije je praksi investitorji lahko prepoštami naslednje delegat- prečili družbeno neupravičeno
sko vprašanje:
bogatenje na račun izvajaDne 22. junija 1877 sem na nja 50. člena tega zakona.
Reji zbora postavil delegatsko V vprašanju pa je bil dan
vprašanje v zvezi z izvaja- poudarek na neustrezno fornjem 50. člena zakona o raz- muliran 50. člen, ki omogoča
lastitvi in prisilnem prenosu in pravično odškodnino in
pravice uporabe. Predstavnik nadomestno stanovanje,
Izvršnega sveta Skupščine
V zvezi z odgovorom
SR Slovenije je odgovoril na predstavnika Izvršnega svevprašanje 19. julija 1977. Ker ta želim postaviti dodatno
ta dan nisem bil na seji, ni- vprašanje in sicer ali je res
sem mogel izraziti svojega potrebno, dia se Izvršni svet
stališča do odgovora.
togo drži svojega programa
Z odgovorom predstavnika dela, po katerem bo vzel v
Izvršnega sveta nisem zado- obravnavo omenjeni zakon

šele ▼ drugi polovici 1978,
leta, čeprav gre očitno za velike neposredne finančno-materialne posledice. Kot dokaz
za svojo trditev vam v prilogi dostavljam gradivo, ki
mi ga je pripravila strokovna služba SIS za gradnjo
cest v Ljubljani. Podobne
podatke pa lahko dobite tudi
pri drugih investitorjih kot
je na primer republiška skupnost za ceste.
Upam, da bom na dodatno
postavljeno vprašanje lahko
dobil odgovor na zasedanju
zbora dne 5. oktobra 1977.
Na vprašanje je odgovoril
Jože Gregorič, pomočnik republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave
in proračun:
Določba veljavnega 50. člena razlastitvenega zakona
razlaščencu dejansko omogoča izplačilo pravične odškodnine in nadomestno sta-

novanje, zaradi česar lahko
v določenih situacijah v praksi prihaja do izkrivljanja
ustavnega načela o pravični
odškodnini.
2e Izvršni svet sam je
ocenil, da je potrebno navedeno določbo citiranega zakona revidirati. Ker pa je
treba razlastitveni zakon v
celoti uskladiti z zakonom o
združenem delu, je Izvršni
svet v programu dela predvidel to uskladitev za drugo
polletje 1978.
Po predložitvi delegatskegaivprašanja je Skupščina mesta Ljubljane predložila
Skupščini SR Slovenije zakonsko pobudo za spremembo 50. člena razlastitvenega
zakona. O tej pobudi že teče razprava o skupščinskih
telesih ter bodo delegati v
Skupščini odločili o vsebini
in roku uskladitve navedene
zakonske določbe.

SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
Klub delegatov
Razgovori v občinah — stalna oblika dela delegatov
V Klubu delegatov je bila dne 28. septembra 1977
SR Slovenije. Na posvetih so delegati izrazili željo, da
9. seja Izvršnega odbora Kluba delegatov, na kateri so
bi taki razgovori v občinah postali stalna oblika dela
obravnavali programe dela zborov Skupščine SR Slodelegatov, ne le kadar so v ospredju vprašanja uresnivenije in pripravili osnove programov dela sekcij za
čevanja delegatskega sistema in delegatskih razmerij
področje dela posameanih zborov skupščine do iuliia
in pogojev dela delegatov, ampak tudi kadar gre za obrav1978.
navanje pomembnih sistemskih vprašanj, programov
Izvršna odbor predlaga, da bd sekcije svoje progradela zborov skupščine in uresničevanja sprejetih skleme dela sprejele neposredno po sprejemu programov
pov in stališč. Tako obliko dela kluba delegatov je
dela zborov Skupščine SR Slovenije.
Izvršni odbor že vključil v programe dela kluba in sekIzvršni odbor je na seji obravnaval tudi pobude decij za prihodnje obdobje. Seveda pa bodo uspehi in relegatov, dane na posvetih o izvajanju delegatskega sizultati odvisni predvsem od interesa in iniciative delestema in uresničevanju delegatskih odnosov v Skupščini
gatov samih.

ČASOPISNI ZAVOD »URADNI LIST SRS«
obvešča vse upravne organe, organizacije združenega
dela, samoupravne organizacije in skupnosti in zainteresirane posameznike, da je izdal in založil:
ZAKON O SPLOSNEM UPRAVNEM POSTOPKU S KOMENTARJEM IN SODNO PRAKSO
Publikacija vsebuje prečiščeno besedilo zakona ter
komentar k posameznim določbam zakona, ki ga je
napisal dr. Vilko Androjna, sodnik Vrhovnega sodišča
SR Slovenije, ki je zbral tudi obsežno sodno prakso
k tem določbam in pripravil tudi stvarno kasalo. Publikacija je praktični pripomoček za delo organov in njihovih uradnih oseb v upravnem postopku, nudi pa tudi
ustrezno pomoč organizacijam združenega dela samoupravnim organizacijam in skupnostim pri uporabi določb zakona o splošnem upravnem postopku za izdajanje in izvrševanje posameznih samoupravnih aktov v
zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev, pa tudi, ko bodo s svojim statutom
oziroma samoupravnim splošnim aktom v skladu s statutom urejali ta postopek.
Publikacija vsebuje poleg stvarnega kazala zakona
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o splošnem upravnem postopku tudi predpise o povračilu stroškov in nagrad pričam, izvedencem in tolmačem v upravnem postopku, navodilo za izdajanje
potrdil o premoženjskem stanju v zvezi z oprostitvijo
stranke plačila stroškov upravnega postopka in republiški zakon o upravnih taksah s taksno tarifo.
ZAKON O UPRAVNIH SPORIH S KOMENTARJEM
IN SODNO PRAKSO
Ta publikacija dopolnjuje publikacijo »Zakon o
splošnem upravnem postopku«, obe skupaj pa predstavljata zaokroženo komentirano zbirko predpisov, ki
se uporabljajo pri delu v upravnem postopku in sodnem varstvu pravic oziroma zakonitosti posameznih
upravnih aktov.
UPRAVNI POSTOPEK IN UPRAVNI SPOR
Knjiga, ki jo je pripravil dr. Vilko Androjna, je
učni pripomoček študentom, tistim, ki se pripravljajo
na strokovne izpite in je praktični pripomoček za tiste,
ki vodijo upravni postopek in odločajo v konkretnih
upravnih stvareh ali opravljajo samo posamezna dejanja v upravnem postopku.
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V vsej državi enotni temelji sistema sredstev rezerv
© Sredstva rezerv so pomemben instrument politike stabilizacije v pogojih tržnega
načina gospodarjenja
@ S temi sredstvi, združenimi na samoupraven način, upravljajo in razpolagajo
delavci, ki so jih izločili iz čistega dohodka svoje temeljne organizacije
0 Konec minulega leta je bilo v skladih rezerv 17 milijard dinarjev
$ Temeljne organizacije združenega dela s področja gospodarstva namenjajo
za sredstva rezerv 3 odstotke, s področja družbenih dejavnosti pa 2 odstotka
od dohodka, ugotovljenega z zaključnim računom
© Sredstva rezerv, ki se lahko samo namensko uporabljajo, so na posebnem računu
pri Službi družbenega knjigovodstva
Novo besedilo Osnutka zakona o sredstvih rezerv (AS
545), s katerim je Zvezni
izvršni svet kot predlagatelj
nadomestil prejšnjega (AS
444), so nedavno dobili delegati Zbora republik in pokrajin. Določbe je Zvezni izvršni svet oblikoval v skladu
s pripombami in predlogi
med raapravo o prvotnem zakonskbm besedilu.
Pri usklajevanju zakonskih
rešitev z ustavnimi načeli in
z Zakonom o združenem delu
so predlagatelji Osnutka zakona o sredstvih rezerv posebej poudarili, da so ta sred-

stva pomemben instrument
stabilizacijske politike na področju ekonomskih odnosov, v
pogojih tržnega načina gospodarjenja. Zaradi tega obrazložitev zakonskega osnutka
omenja, da so na primer koncem lanskega leta rezervni
skladi gospodarskih in negospodarskih organizacij ter
skladi skupnih rezerv v družbenopolitičnih skupnostih razpolagala s skupno 17 milijardami dinarjev. Prav s temi
sredstvi so bile pokrite izgube, ki so nastale pri znanih
težavah gospodarjenja.

OBVEZNOST OBLIKOVANJA SREDSTEV REZERV
Osnutek zatona prinaša ta- zerv, ki so združena na sake rešitve, s katerimi v vsej moupravni podlagi, upravljadržavi ureja enotne temelje jo in razpolagajo delavci, ki
sistema sredstev rezerv. Iz- so sredstva tudi izločili iz čihaja iz stališča, da z vsemi stega dohodka. Po zakonsredstvi družbene reproduk- skem osnutku teh sredstev v
cije, vštevši tudi sredstva re- nobenem primeru ni mogoče
iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
i OSNUTEK ZAKONA O SREDSTVIH REZERV I
I — AS 545
Si
poročevalec

odtujiti. Z njimi se samo zagotavlja namensko usmerjanje de.itve za zagotovitev materialne in socialne varnosti
delavcev, za dosego in ohranitev poslovne stabilnosti, kakor tudi za vzajemno pomoč
in razvoj medsebojne solidarnosti delovnih ljudi.
V vseh temeljnih organizacijah združenega dela, poudarja Osnutek zakona, tako
na področju gospodarstva kakor tudi družbenih dejavnosti (vzgoja in izobraževanje,
znanost, kultura, zdravstvo,
socialno zavarovanje, socialno varstvo in telesna kultura) so dolžni ustvarjati, uporabljati in obnavljati sredstva
rezerv.

Te obveznosti niso predpisane za družbeno-politične in
samoupravne interesne skupnosti. Hazlogi za to so v tem,
da morajo družbenopolitična
skupnosti zagotavljati sredstva rezerv prek proračunskih rezerv, samoupravne interesne skupnosti pa naj ne
b-i imele sredstev rezerv, kd
se ustvarjajo po sili zakona.
Zaradi tega Osnutek zakona
izhaja iz tega, da lahko samo
delavc v organizacijah združenega dela na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti združujejo sredstva
rezerv v sklad skupnih rezerv
v samoupravni interesni skupnosti, v okviru katere se izvaja svobodna menjava dela.

IZLOČANJE IZ ČISTEGA DOHODKA
Delavci v vseh temeljnih mer naj bi se dosegla in
organizacijah združenega de- ohranila poslovna stabilnost
la morajo iz čistega dohodka, in materialna ter socialna
ugotovljenega z zaključnim varnost delavcev.
Osnutek zakona določa saračunom, ustvarjati in obnavljati sredstva rezerv. Višina mo minimum sredstev, ki jih
Močenih sredstev je odvisna je potrebno izločati v rezerv,
od dejavnosti, ki jo opravlja ni sklad. Delavci temeljne ortemeljna organizaoija. Odvi- ganizacije morajo po zaključsna je tudi od možnih rizikov nem računu vsako leto izlov njenem poslovanju, s či- čiti najmanj 3 odstotke sred11

etev iz čistega dohodka. Izjema od te zahteve velja za delavce temeljnih organizacij s
področja družbenih dejavnosti. Ti morajo na ta način
izločiti 2 odstotka od ustvarjenega čistega dohodka.
Obveznost izločanja in obnavljanja sredstev traja vse
dotlej, dokler rezervni sklad

temeljne organizacije združenega dela ne doseže 30 odstotkov povprečnega ustvarjenega dohodka v zadnjih
treh letih, stopnja najmanj
20 odstotkov teh sredstev pa
je predvidena za organizacije
na področju družbenih dejavnosti.

delovni organizaciji, kakor tudi sredstva, združena v samoupravni interesni skupnosti, s katero svobodno izmenjujeta delo.
Temeljne organizacije so
prav tako dolžne, da ohranijo

minimalna sredstva v svojih
rezervnih skladih. Po Osnutku zasona mora višina teh
sredstev znašati najmanj enomesečni osebni dohodek delavcev, obračunan po samoupravnem splošnem aktu.

NAMENSKA UPORABA IZLOČENIH SREDSTEV
Po Osnutku zakona so izlo- amortizirane vrednosti osnovZDRUŽEVANJE SREDSTEV REZERV
čena sredstva rezerv na po- nih sredstev, ki so odpisana
Osnutek zakona upošteva koristijo, imajo delavci pra- sebnem računu pri Službi ali prenesena brez nadometudi Širše interese in ne sa- vico, da jih vzamejo nazaj.
družbenega
knjigovodstva. stila. Osnutek zakona med
mo interese temeljne organiV okviru družbenopolitič- Uporabljajo se lahko na ta členi o uporabi sredstev gozacije združenega dela. Zara- nih skupnosti Osnutek zako- način, da so vsak trenutek vori tudi o možnosti, da se
di tega določa, da morajo te- na predvideva, da se skladi na razpolago za tiste namene, ta sredstva lahko uporabijo
meljne organizacije del izlo- skupnih rezerv obvezno obli- ki jih določa Osnutek zakona. za poravnavo škode na sredčenih rezervnih sredstev zdru- kujejo v občinah in republiSredstva rezerv se uporab- stvih temeljne organizacije,
ževati v sklade skupnih re- kah oziroma avtonomnih po- ljajo za pokrivanje poslovnih ki jo ni pokrila zavarovalnizerv organizacij združenega krajinah. Dopuščena pa je izgub; za kritjte izdatkov za ca, kakor tudi za zagotovitev
dela, ki se oblikujejo v druž- možncst, da se z dogovorom prekvalifikacijo in zaposlova- likvidnosti temeljne organizabenopolitačnih
skupnostih. občin taki skladi oblikujejo nje določenega števila delav- cije ("zplačilo zapadlih obvezPogoje za to združevanje do- tudi v regionalni oziroma cev; v primerih, ko ima te- nosti)
ločita zakon in odlok skup- mestni skupnosti.
meljna organizacija izredne
Temeljna organizacija pa
ščine družbenopolitične skup
Iz teh skladov lahko de- ekonomske težave, ali ko je lahko uporablja sredstva renosti.
lavci uporabljajo svoja sred- temeljna organizacija v po- zerv z obveznostjo vračanja
Delno ali v celoti se sred- stva, kadar nastanejo težave stopku sanacije. Prav tako za začasno izplačilo akontacij
stva rezerv prav tako lahko pri poslovanju temeljne orga- se lahko ta sredstva uporab- osbenih dohodkov delavcem,
združujejo v sklad skupnih nizacije združenega dela. V ljajo za kritje škode, ki je za dajanje sanacijskih kredirezerv delovne organizacije, tem primeru sredstev ne do- nastala zaradi naravnih nesreč tov in za zagotovitev svoje liv sestavu katere je temeljna bijo kot kredita in zanje tudi in za kritje obveznosti temelj- kvidnosti.
organizacija. Možno je tudi ne plačujejo obresti. Pri tem ne organizacije na podlagi
Osnutek posebej poudarja,
združevanje v sklad druge pa Zakon vsebuje tudi do- jamstva ali druge oblike ga- da sredstev rezerv temeljna
organizacije oziroma samo- iočbe, s katerimi ščiti skla- rancije.
organizacija ne more upoupravne interesne skupnosti, de rezerv pred neupravičeniSredstva rezerv temeljna rabljate za investicije. To
s katero se izvaja svobodna mi zahtevami za umaknitev organizacija lahko uporabi tu- splošne pravilo pozna samo
menjava dela.
sredstev. Predvideva, da to di za kritje zneskov manj eno iz;.emo. Iz sredstev rezerv
Osnutek zakona izrecno do- lahko store samo tiste orga- ustvarjenega dohodka, ki pri- se lahko dajejo krediti za inloča, da se sredstva rezerv nizacije, ki so pred tem že pada delavcem delovne skup- vesticije v osnovna sredstva
lahko uporabljajo samo za izkoristile vse druge možno- nosti za osebne dohodke in takrat, če se s takšnimi vlapredpisane namene. Ni jih sti za prebroditev težav. Do- za skupno porabo v skladu ganji odpravljajo vzroki izmogoče uporabljati za inve- kazati morajo, da so porabile s samoupravnimi sporazumi. gub v skladu z določenim
sticije. V primeru, da se zdru- že vsa lastna sredstva rezerv, Nadalje lahko ta sredstva sanacijskim programom.
žena sredstva nenamensko sredstva rezerv, združenih v uporabi za nadomestilo ne-

Kompenzacija za umetna gnojila se bo izplačevala
še dve leti
# Osnutek zakona predvideva, da bodo 31. decembra 1979 ukinjene vse oblike regresa
za umetna gnojila
£ Zvezni izvršni svet bo, po soglasju pristojnih republiških in pokrajinskih organov,
predpisal natančne pogoje, po katerih bodo organizacije združenega dela lahko dobile
kompenzacijo
Zakon o kompenzaciji proizvajalcem umentih gnojil
(dušikovih im fosfornih), ki

je bil zaradi hitrejšega razvoja kmetijstva sprejet leta
1974, je veljal v tem letu in
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tudi v letu 1975. Kasneje je
bil dopolnjen z določbami, ki
so omogočile dajanje kompenzacije tudi za kalijeva
umetna gnojila. Njegovo veljavnost so podaljšali v leto
1976 in v prvo polletje leta
1977.
Po dogovoru o razvoju agroindustrijskega kompleksa
za obdobje od leta 1976 do
1980 je predvideno, da se-

kompenzaciija v obliki regresa izplačuje še naprej. Postopno pa naj bi se zmanjševale in kot intervencijski
ukrep ukinile 31. decembra
1979. leta.
Tak je tudi Osnutek zakona o kompenzaciji poizsvajalcem umentih gnojil in zagotavljanju sredstev za izplačevanje te kompenzacije (AS
551), ki ga je Zvezni izvršni
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svet poslal Skupščini SFRJ.
Obravnava in sprejem tega

zakona sodi v pristojnost Zbora republik in pokrajin.

KDO BO DOBIVAL KOMPENZACIJO?
Osnutek zakona točno do- zacija ne bo več izplačevala.
loča, da bodo organizacije
Kompenzacijo za umetna
združenega dela, ki proizva- gnojila obračunavajo in plajajo ali uvažajo umetna gno- čujejo organizacijam združejila, dobivale kompenzacijo nega dela po vsakem kilograza prodana in dosta'vijena mu aktivne hranljive snovi v
umetna gnojila v času od 1. posameznih vrstajh umetnih
julija 1977 do 31. decembra gnojil. Izplačujejo jo proiz1979. leta.
vajalcem umetnih gnojil tudi
Glede na ugotovljene pro- po višini stroškov skladiščeizvodile cene umetnih gnojil, nja tega gnojila, kakor tudi
bo kompenzacija v letu 1977 organizacijam združenega deznašala poprečno 20 odstot- la, ki iz domače proizvodnje
kov od te cene, prihodnje le- nabavljajo in skladiščijo gnoto poprečno 14 odstotkov, le- jila v času, ko se ne uporabta 1979 pa poprečno 7 odstot- ljajo v kmetijski proizvodnji.
kov. Po tem letu se kompenZvezni izvršni svet bo, po

MEDNARODNE

Pomemben

organizacije lahko, na osnovi stroškov skladiščenja, dobijo kompenzacijo in kateri
stroški se bodo računali v
stroške skladiščenja.

SREDSTVA ZA IZPLAČEVANJE KOMPENZACIJE
Sredstva za izplačevanje goslavije. Po soglasju s prikompenzacij® zagotavljajo, stojnimi republiškimi in pokakor predvideva Osnutek za- krajinskimi organi bo Zvezni
kona, republike in pokrajini izvršni svet predpisal način,
s posebnim prispevkom, so- pogoje in roke za izplačevarazmernim njihovemu deležu nje teh sredstev.
pri zagotavljanju
sredstev
Po predračunu za izplačeproračuna federacije za te- vanje kompenzacij bo pokoče leto. Za ta sredstva bo, trebno za obdobje med 1. jukot je predlagano, poseben lijem in 31. decembra 1977
račun federacije pri Službi zagotoviti sredstva v višini
družbenega knjigovodstva Ju- 600 milijonov dinarjev.

POGODBE

napredek

monetarnega

soglasju s pristojnimi republiškimi in pokrajinskimi organi, predpisal točne pogoje,
kdaj bodo imele organizacije
pravico zahtevati kompenzacijo. Določili bo tudi, katere

v

reformi

Mednarodnega

sistema

@ Nujno bo treba nadaljevati akcije na mednarodnih pristojnih mestih, da bodo
v skladu z zahtevami neuvrščenih in držav v razvoju dosežene še boljše odločitve
pri reformi tega sistema
# Jugoslavija je bila aktiven udeleženec pri spremembah statuta
Reforma mednarodnega monetarnega sistema in ohranjanje ustreznejšega obsega
mednarodne likvidnosti sta
že vrsto, let predmet razprave v raznih mednarodnih forumih, zlasti pa v Mednarodnem monetarnem skladu.
Predlog drugih sprememb
statuta Mednarodnega monetarnega sklada je rezultat
skoraj štiriletnega dela za
reformo mednarodnega monetarnega sistema, pri katerem
so sodelovale tako industrijske države, kot države v razvoju. Jugoslavija je bila ak
tivna zlasti v okviru skupine
24 držav v razvoju za mednarodna monetarna vprašanja, v katerih so se oblikovala in . usklajevala njihova
skupna stališča glede vseh
vprašanj reforme monetarnega sistema.

Predlagana sprememba določb Statuta Mednarodnega
monetarnega sklada zahteva
spremembo zakona o ratifikaciji, ki ga je sprejela Skupščina SFRJ, in se zato predlaga, da Skupščina SFRJ ratificira druge spremembe.
Ratifikacija je za našo državo, ki je članica Mednarodnega monetarnega sklada že
od ustanovitve, potrebna zaradi izpolnjevanja obveznosti — finančnih in nefinančnih — ki bodo nastale z izvajanjem spremenjenega Statuta.
Zvezni izvršni svet je v zvezi s tem poslal Skupščini
SFRJ Predlog zakona o ratifikaciji druge spremembe Statuta Mednarodnega monetarnega sklada (AS 543), o katerem bodo delegati razprav-
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ljali v Zboru republik in pokrajin.
čeprav so spremembe statuta odsev kompromisa, doseženega med samimi industrijskimi državami ter med
njimi in državami v razvoju,
se predlaga ratifikacija tega

predpisa, s tem, da se v mednarodnih forumih nadaljuje
akcija za boljše rešitve v okviru reforme Mednarodnega
monetarnega sistema tn v
skladu z zahtevami neuvrščenih držav in držav v razvoju

ZMANJŠANA VLOGA ZLATA
Spremembe določb Statut naj bi bile ratificirane s tem
Sklada pomenijo pomemben zakonom, se nanašajo prednapredek v reformi medna vsem na nov , sistem tečajev.
rodnega monetarnega sistema, S to določbo je določeno, da
ker vključuje pomembne mora vsaka članica v tridespremembe: zmanjšanje vloge setih dneh po uveljavitvi druzlata, nov sistem tečajev, do- ge spremembe tega sporazuločanje vrednosti posebnih ma obvestiti Sklad o aranpravic črpanja in izboljšanje žmajih za tečaje, ki jih naposlovanja ter organizacija meravajo uporabljati. S KonSklada. Toda s spremembami vencijo je določeno tudi pose usklajujejo samo posa- stopno zmanjševanje vloge
mezne določbe Statuta Sklada zlata v mednarodnem mones spremembami, ki so nasta- tarnem sistemu, tako da zlale v mednarodnem monetar- to izgublja osrednji položaj,
nem sistemu O mnogih vpra- ki ga je zevzeimal v dosedašanjih reforme v naslednjem njem Statutu.
obdobju pa bo treba šele do
Glede specialnih pravic črseči, ustreme rešitve.
panja je s spremembo StatuNajpomembnejše spremem- ta predvideno, da se te pravibe določb Statuta Sklada, ki ce polagoma razvijajo v glav13

no rezervno aktivo mednarodnega monetarnega sistema.
Predvidene so še številne
spremamibe v značilnostih in
pogojih za uporabo teh posebnih pravic. Pomembno novost spremembe Statuta po-

meni določba, da lahko
Sklad ponudi državam članicam povečanje kvot, ne da bi
zahteval, da te efektivno vplačajo to povečanje. Povečanje
bi financiral Sklad z dobičkom od prodaj nadaljnih ko-

Sodelovanje

obalnih

Sredozemskega

ličin svojega zlata, presegajočih dosedaj dogovorjene prodaje 50 milijonov unč.
Finančna podlaga za delovanje Sklada bo razširjena z
določbo, V jo prinaša novi
statut in ki nalaga vsem dr-

žavam članicam, da morajo
omogočiti Skladu uporabo tistih njihovih valut, ki jih ima
na svojem računu splošnih
sredstev v njihovih poslovnih
transakcijah.

držav pri varstvu

morja

pred onesnaženjem

@ Konvencija pomeni soliden temelj za izhodišče bodoče aktivnosti na področju
varstva Sredozemlja
V začetku februarja 1976.
lefta je bila v Barceloni konferenca pooblaščenih predstavnikov vlad sredozemskih
držav v zvezi z varstvom
Sredozemskega morja pred
onesnaževanjem. Konferenco
je sklical izvršni direktor
programa Združenih narodov
za varstvo okolja, v sodelovanju a organizacijo PAO in ostalimi prizadetimi organi
Združenih narodov. Na konferenci so sodelovale obalne
države Sredozemskega morja: Ciper, Egipt, Francija,

Grčija, Izrael, Italija, Libanon, Libijska arabska republika, Malta, Monako, Maroko,
Španija, Sirijska arabska republika, Tunis, Turčija in Jugoslavija. Kot opazovalci pa
so prisostvovali: ZSSR, Velika Britanija in ZDA.
Ob zaključku konference je
bila sprejeta in podpisana
Konvencija o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem. Podpisana sta bila
še dva protokola: o preprečevanju onesnaženja Sredozemskega morja zaradi potap-
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ljanja odpadnih snovi z ladij in letal in o sodelovanju v
boju pred onesnaženjem Sredozemskega r. .orja z nafto in
drugimi škodljivimi snovmi
v primeru nesreče.
V skladu z običajnim postopkom je Zvezni izvršni
svet poslal "kupščini SFRJ,
naj sprejme predlog zakona
o ratifikaciji te Konvencije in
oba protokola (AS 544). Predlog bodo na eni prihodnjih
sej obravnavali delegati obeh
zborov Skupščine SFRJ.
Konvencija in protokola
pomenijo soliden temelj za izhodišče bodoče aktivnosti na
področju varstva Sredozemlja, čeprav te listine v vseh
podrobnostih ne ustrezajo
koristim sredozemskih držav
v razvoju.
Konvencija omogoča drža-

vam podpisnicam, da sprejmejo ukrepe za preprečevanje in amanjševanje onesnaženja Sredozemskega morja,
do katerega prihaja zaradi
potapljanja odpadkov z ladij
in letal, iz rek, objektov na
obali, kanalov alj kakšnih
drugih izvorov na kopnem, ki
so na njihovem teritoriju.
Koristi te konvencije za države v razvoju so odvisne
predvsem od njihove aktivnosti na področju varstva okolja in od usklajenosti stališč
na osnovi katerih bo treba
braniti svoje interese pred
težnjami razvitih držav.
Konvencija prav tako daje
možnost držrvam podpisnicam, da sodelujejo pri reševanju nujnih problemov onesnaženja na področju Sredozemskega morja.

Posojilo 80 milijonov dolarjev organizacijam
v elektrogospodarstvu
• Posojilo, ki ga daje Mednarodna banka za obnovo in razvoj, je namenjeno
za graditev druge faze Projekta prenosne mreže
Delegati Zbora republik in
pokrajin bodo razpravljali na
eni prihodnjih saj o Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma o garanciji med
SFRJ in Mednarodno banko
za obnovo in razvoj (AS 548),
ki ga je Zvezni izvršni svet

poslal Skupščini SFRJ v obravnavo in sprejem.
S Sporazumom o garanciji,
ki je bil podpisan 11. julija
1977 v Washingtonu, se vlada SFRJ obvezuje, da bo kot
porok jamčila za točno in
pravočasno plačevanje glasni-
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ce, obresti in druge obveznosti, ki izhajajo iz Pogodbe o
posojilu, ki je hil podpisan
istega dne v Washingtonu.
Pogodba o posojilu je bila sklenjena med Mednarodno banko za obnovo in razvoj, ter Elektrogospodarstvom Bosne in Hercegovine,
Skupnostjo elektrogospodarskih organiaacij Hrvatske,
Elektroprenosom iz Skopja,
Elektroistokom iz Beograda,
Združenim elektrogospodarskim podjetjem Slovenije,
Elektroprenosom iz Titogra-

da, Elektrostopansbvom Makedonije, Elektrogospodarstvom Črne gore, Združenim
elektrogospodarskim podjetjem itz Beograda in Skupnostjo jugoslovanskega elektrogospodarstva.
Elektrogospodarske organizacije bodo moraile Mednarodni banki za obnovo in razvoj vrniti posojilo v 15 letih.
Obrestna mera Je 8,2 odstotka letno.
Rok operativnosti posojila
je 30. november 1977.
poročevalec

Za

finansiranje

razvoja

kmetijstva

-

75

milijonov

dolarjev
• Posojilo Mednarodne banke za obnovo in razvoj bo namenjeno za kmetijske in
agroindustrijske projekte v družbenem in privatnem sektorju, polovica posojila pa bo
namenjena manj razvitim republikam in SAP Kosovo
Zveani izvršni svet je poslal Skupščini SFRJ Predlog
nakana o ratifikaciji Sporazuma o garancija med SFRJ in
Mednarodno banko za obnovo im razvoj (AS 549), ki ga
bodo na erni prihodnjih sej
obravnavali delegati Zbora republik in poikrajin.
Sporazum o garanciji, podpisan je bil v Washingtonu

29. julija 1977, predvideva obveznosti federacije kot poroka pri Pogodbi o posojilu
med Mednarodno banko in
Vojvodinsko banko. Le-te se
nanašajo predvsem na pravočasno plačevanje dolga, spoštovanje prednosti posojila
Mednarodne banke za obnovo in razvoj glede na druga
tuja posojili, kot tudi, da
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sprejme ukrepe, potrebne, da
Vračilni rok posojila je 15
prejemnik posojila izpolni ob- let z obrestno mero 8,2 odveznosti iz pogodbe. Vojvo- stotka letno. V pogodbi je tudinska banka iz Novega Sa- di predvideno, da bo čas izda je 29. julija 1977 sklenila koriščanja posojila tri leta,
a Mednarodno banko za ob- rok prvega odplačila pa je
novo in razvoj tudi Pogodbo 31. oktober 1980. Rok operao posojilu 75 milijonov dolar- tivnosti posojila je 31. oktojev, ki je namenjeno vsejugo- ber 1977.
slovansikemu
kmetijskemu
S predlogom zaikoma o raprojektu — druga faza.
tifikaciji je predvidena obPosojilo bo namenjeno za veznost republik in avtonomrazne kmetijske in agroindu- nih pokrajin, da federaciji nastrijske projekte, tako v domestijo vrednost meska, ki
družbenem kot v privatnem ga le-ta poravna Mednarodni
sektorju v vsaj državi. Pred- banki za obnovo in razvoj v
videno je tudi, da bodo polo- primeru nerednega odplačevico posojila izkoristile manj vanja posojila s strani njihorazvite republike in SAP Ko- vih porabnikov.
sovo.

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES

Ustvarjati

moramo

boljše

pogoje za uresničevanje

srednjeročnega plana
® Združeno delo počasi obvladuje pogoje in rezultate dela
© Izvajanje ukrepov za popolnejše uresničevanje planskih ciljev in nalog mora biti
v skladu z novimi sistemskimi rešitvami
# Delovni ljudje morajo odločilno vplivati na vse odnose v družbeni reprodukciji
# Investicijske odločitve je potrebno prilagoditi dejanskim možnostim in
uresničevanju dogovorjene politike
@ Pospešiti moramo ustavno preoblikovanje bančnega sistema
# Rast produktivnosti dela in zmanjševanje proizvodnih stroškov — krepitev
konkurenčne sposobnosti gospodarstva
Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ je na septembrski seji določil pro-

gram svojega dela za obdobje med septembrom 1977 in
majem 1978. leta Do izteka
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mandata bo Zbor, poleg obsežnega zakonodajnega dela,
težišče svoje dejavnosti usmeril na vprašanja uresničevanja dogovorjene politike in
na preverjanje dela zveznih
upravnih organov.
Predvideno je med drugim,
da bo Zbor sprejel resolucijo o politiki uresničevanja
Družbenega plana Jugoslavije v letu 1978, določil plačil-

no in devizno bilanco naše
države za prihodnje leto ter
izoblikoval merila za ugotavljanje ravi razvitosti republik in pokrajin. Izredno pomembno bo tudi delo pri pri.
pravi naslednjega dolgoročnega plana razvoja do leta 1990
(za nekatera področja pa celo do leta 2000). Pri spremlja,
nju uresničevanja dogovorjene politike, bo Zbor preučil
15

vrsto perečih problemov na
področju družbenega in ekonomskega razvoja. Obravnaval bo na primer uresničevanje srednjeročnega plana in
še posebej uresničevanje dogovorov, ki jih je potrebno
sprejeti po tem planu; izvajanje politike cen v letu 1977;
proces prenašanja državne
regulative na združeno delo;
uresničevanje politike hitrejšega razvoja gospodarsko
manj razvitih republik in
SAP Kosovo itd.
Zbor je doslej posvečal veliko pozornost problemom,
povezanim z uresničevanjem
Družbenega plana Jugoslavije

za obdobje 1976-1980. Po obširni razpravi v svojih delovnih telesih je Zbor republik
in pokrajin sprejel posebne
sklepe o nekaterih nalogah pri
uresničevanju Družbenega plana Jugoslavije v letu 1977
(seja je bila 19. julija 1977).
Izvajanje nalog iz pravkar
sprejetega programa dela pomeni torej nadaljevanje že
začete dejavnosti pri spremljanju uresničevanja začrtane
politike. To pa tudi zahteva,
da podrobneje spozamo vsebino sklepov Zbora o perečih vprašanjih uresničevanja
srednjeročnega plana v letošnjem letu.

OB VELIKIH USPEHIH — ŠE ODPRTA VPRAŠANJA
Pri osvetlitvi Poročila o pisov na področju svobodne
uresničevanju
Družbenega menjaive dela.
plana Jugoslavije za obdobje
Visoke izgube v gospodarod 1976 do 1980. leta v leto stvu, kakor tudi stalni priti1977 so po prvih ocenah raz- ski na cene, prav tako sodijo
voja v tem letu in pregledu med negativne pojave, ki jih
možnosti za prihodnje leto, pogojujeta neracionalno izkodelegati Zbora republik in riščanje živega in minulega
pokrajin najprej ugotovili, da dela in prevelika rast zakonso v našem gospodarstvu in v skih in pogodbenih obvezosti
družbi doseženi pomembni gospodarstva. K temu morarezultati tako glede material- mo
dodati še poslabšan polonega razvoja kot tudi pri pro. žaj v trgovinski bilanci držacesu usklajevanja družbeno- ve s tujino.
ekonomskega sistema in orSklepi Zbora poudarjajo,
ganiziranja
delovanja vse
družbe na ustavnih načelih. da tak položaj zahteva, da
Ocenili so, da je to nujen po- čimprej začnemo izvajati akgoj za uspešnejše uresniče- cije in ukrepe, ki jih določa
vanje ciljev in nalog, določe- Resolucija o politiki uresničevanja Družbenega plana v
nih z Družbenim planom.
Ob tem pa so delegati isto- letu 1977. Mimo tega moramo
časno opozorili, da nekaterih nujno sprejeti tudi dodatne
ciljev in nalog ne uresničuje- ukrepe, da bomo lahko čimmo tako kot bi želeli. Posebej popolneje uresničili cilje in
so poudarili, da upada repro- naloge Družbenega plana.
dukcijska in akumulacijska Zbcr meni, da morajo ti uksposobnost organizacij zdru- repi izhajati iz novih sistemženega dela v materialni pro- skih rešitev. Obenem marajo
izvodnji- To so pripisali dej- biti z njimi tudi v skladu in
stvu, da združeno delo dokaj pri tem pospeševati razvoj
počasi obvladuje pogoje in samoupravnih socialističnih
odnosov
rezultate svojega dela.
Delegati so opredelili vrsto
Naloge, določene na področju politike delitve in po- nalog za uspešnejše uresničerabe dohodka, se prav tako vanje ciljev in nalog srednjene izvajajo. Zaradi tega je ročnega Družbenega plana
prišlo do večje rasti družbe- Jugoslavije. Pri tem so upone potrošnje, kakor je bila števali sedanje stanje in izhapredvidena. Zbor je ugotovil, jali iz ocen in predlogov Zvez.
da splošna in skupna poraba nega izvršnega sveta, razpranaraščata nad dogovorjenimi ve v delovnih telesih Zbora
okviri. Po oceni je to posle- in iz razprave na seji Zbora,
dica večjih zakonskih obvez- kakor tudi iz sprejetih stanosti gospodarstva oziroma lišč v telesih družbeno-polineustreznega izvajanja pred- tičnih organizacij federacije.
KREPITI JE POTREBNO REPRODUKCIJSKO IN
AKUMULACIJSKO SPOSOBNOST GOSPODARSTVA
Sklepi Zbora kot eno pr- upravnih sporazumov, ki jih
venstvenih nalog določajo, da navaja Družbeni plan. Mimo
je potrebno pospešiti delo tega sklepi opozarjajo, da je
pri sprejemanju sistemskih potrebno sprejeti ustrezne
rakonov, dogovorov in samo- predpise in zagotoviti vse
•j0

druge pogoje, da bodo delovni ljudje, skladno z Ustavo
in Zakonom o združenem delu, v celoti obvladovali vse
odnose družbene reprodukcije.
Posebej je poudarjeno, da
morajo vsi ti ukrepi in prizadevanja utrditi veljavne predpise in prispevati k izenačevanju pogojev gospodarjenja.
Izhajati je pri tem potrebno
iz dohodka kot temeljne družbenoekonomske kategorije.
Zbor se prav tako zavzema
za krepitev družbene akcije
s katero bi zagotovili uporabo sprejetih predpisov, sklenjenih dogovorov in samoupravnih sporazumov. Istočasno s tem pa bi morali tudi zaostriti odgovornost vseh
nosilcev pravic in obveznosti
za izvajanje teh aktov.
Zbor je opredelil tudi vrsto
nalog, s katerimi naj bi zagotovili ustrezne pogoje za krepitev reprodukcijske in akumulacijske sposobnosti gospodarstva. Tako je na primer med drugim omenjeno,
da morajo organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije pospešiti sklepanje samoupravnih
sporazumov in družbenih dogovorov o financiranju skupnih potreb.
Družbeno-političnim in samoupravnim interesnim skup.
nosttai sklepi priporočajo,
naj v primeru, če tega še niso
storile, sprejmejo pregled
sredstev za pokrivanje splošnih in skupnih potreb. Določijo n«.j tudi sistem usklajevanja akontacij davkov in
prispevkov za to porabo z
dohodkom, ki se ustvarja
me<j leom. Skupnosti naj še
preuče realnost že sprejetih
pregledov sredstev in jihovo
realizacijo ter v zvezi s tem
spremene višino stopenj posameznih davkov in prispevkov, ki se plačujejo iz dohod,
ka organizacij združenega dela in iz osebnih dohodkov, v
primerih, ko prihodki na tem
področju prekoračijo planirane dohodke.
Glede investicijskih odločitev in investicijske dejavnosti
se je zbor zavzel, da jih je
potrebno prilagoditi dejanskim možnostim in uresničevanju dogovorjene politike.

Delavcem v organizacijah
združenega dela sklepi priporočajo, naj pospešijo usklajevanje meril za delitev dohodka na sredstva za osebne dohodke in na sredstva za razširitev materialne onove svojega dela. Pri tem morajo delavci svoje samoupravne akte
uskladiti z določbami Zakona
o združenem delu in z odgovorjeno razvojno politiko.
Prav tako je Zbor sprejel
stališče, da je potrebno izplačilo akontacij osebnih dohodkov med letom usklajevati z
z dohodkom, ugotovljenim po
periodičnih obračunih. Pri
tem pa so delegati poudarili,
da delovne organizacije, ki
poslujejo z izgubo, ne morejo
povečevati akontacij osebnih
dohodkov vse dotlej, dokler
ne pokrijejo izgube.
Pospešeno ustavno preoblikovanje bančnega sistema in
drugih finančnih organizacij
je prav tako uvrščeno med
naloge, ki jih ni mogoče odložiti, saj bo njihova izvedba
prispevala k učinkovitejšemu
uresničevanju
Družbenega
plana Jugoslavije. S tem v
zvezi je poudarjena potreba
po sprejetju nadaljnih ukrepov na področju obrestnih
mer, zavarovalnih premij in
drugih finančnih ter bančnih
kategorij. Pričakujemo lahko,
da bodo ti ukrepi privedli do
zmanjševanja negativnih vplivov,. ki jih povzročata prekomerna zadolženost in naraščanje pogodbenih obveznosti
na reprodukcijski sposobnosti organizacij združenega de.
la v gospodarstvu.
Vse te dejavnosti in vse te
ukrepe, poudarjajo sklepi
Zbora, je potrebno izvajati
predvsem z družbeno akcijo
v okvirih družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov vseh neposredno zainteresiranih organizacij. Kjer
bo to potrebno, pa še s sprejemanjem ustreznih predpisov predvsem v republikah
in pokrajinah. Ob tem je
Zvezni izvršni svet pooblaščen,
da sprejema in predlaga ukre.
pe, ki bodo vplivali na razporejanje in porabo dohodka
na vseh področjih, kjer prihaja do odklonov od dogovorjene politike.

USKLAJEVANJE UVOZA Z IZVOZOM
Vsem nosilcem pravic in ukrepe pri menjavi s tujino
odgovornosti za izvajanje do- in na domačem trgu. Na ta
govorjene politike razvoja način bodo ustvarili pogoje
Zbor priporoča, naj odpravi- za uspešnejše uresničevanje
jo sedanje negativne težnje v politike krepitve izvoza in
zunanjetrgovinski
menjavi. storitev, kakor tudi za usklaZato morajo v okviru svojih jevanje uvoza z izvozom.
Po drugi strani bodo s tem
pristojnosti sprejeti nujne
poročevalec

ustvarjeni tudi boljši ekonom,
ski pogoji za izvoz. Še posebej za tisti izvoz, ki prinaša
večji neto devizni učinek. Pri
tem je potrebno krepiti konkurenčno sposobnost gospodarstva s povečevanjem produktivnosti dela in zmanjševanjem proizvodnih stroškov
ter z razbremenjevanjem tistega dela dohodka, ki se ustvarja z izvozom, prevelikih
obveznosti itd.
Uvoz
blaga, poudarjajo

sklepi, Je potrebno doslednje
usklajevati z možnostmi izvoza. To velja predvsem za tisti del uvoza, ki ne vpliva na
razvoj in krepitev izvoza.
V Skladu z vsemi nalogami,
bodo Zvezni izvršni svet m
pristojni organi republik in
pokrajin sprejemali ustrezne
ukrepe za zagotovitev skladnejših razmerij med izvozom
in uvozom, kakor tudi za izboljšanje plačilne bilance države.

ODPRAVITI MORAMO SLABOSTI NA ENOTNEM
JUGOSLOVANSKE TRŽIŠČU
Sedanja rast cen blaga in jemo s prizadevanji za preostoritev in zaznavna težnja blikovanje družbemo-ekonompo nadalnji rasti cen, sta vpli- skih odnosov med proizvodvali na sklep Zbora na tem njo in trgovino v skladu z
področju- Zbor je ocenil, da določbami Zakona o združemorajo Zvezni izvršni svet in nem delu.
organi vseh družbeno-političSklepi prav taiko poudarjanih sikupnosti s svojimi ukre- jo nujnost vseh prizadevanj
pi in prizadevanji vplivati na za preprečevanje zapiranja
doslednejše izvajanje dogo- tržišča in za rešitev mnogih
vorjene politike cen. Istočas- problemov in slabosti, ki zano je priporočil, naj nadalju- virajo učinkovito delovanje

enotnega jugoslovanskega tržišča. Vzporedno s tem sklepi tudi priporočajo pospeševanje dejavnosti družbenopolitičnih skupnosti in dru-

gih odgovornih dejavnikov
pri izboljševanju oskrbovanja
mest in drugih potrošniških
centrov.

DOSLEDNO URESNIČEVANJE SKUPNE RAZVOJNE
POLITIKE
Načrtovana politika razvo- nujnost, da bi, predvsem prija dejavnosti posebnega skup- zadevanja te pokrajine in hinega pomena se ne uresniču- trejše sprejetje vseh dogovorje povsod enako. Zaradi tega jenih ukrepov širše skupnoZbor sodi, da morajo vsi no- sti, ustvarili pogoje za doslesilci planiranja pregledati dnejše uresničevanje dogovor,
bilance sredstev za finansi- jene politike družbenega in
ranje načrtovanih naložb. Pri ekonomskega razvoja SAP
tem morajo zagotoviti take Kosovo.
pogoje, da bodo pereče težaZbor republik in pokrajin,
ve prebrodili z združevanjem je zapisano na koncu sklepov,
sredstev zainteresiranih orga- ocenjuje, da se je nujno ponizacij združenega dela in z trebno lotiti vseh teh in drudrugimi ukrepi, skladnimi z gih ustreznih ukrepov. Le na
Družbenim planom.
ta način bo mogoče uresniNegativne težnje v gospo- čiti dogovorjeno politiko razdarskih gibanjih posebej ne- voja v letošnjem letu in ustugodno vplivajo na politiko variti kar najboljše pogoja
hitrejšega gospodarskega raz. za uresničitev nalog Družbe,
voja SAP Kosovo. Zaradi te- nega plana v 1978. letu.
ga Zbor v sklepih poudarja

Širše vključevanje žensk v samoupravne tokove noaol

za hitrejši

skupni

razvoj

• Vključevanje žensk v razne samoupravne funkcije ne ustreza njihovemu deležu
v združenem delu in prispevku v družbenoekonomskem razvoju
• V vseh delegacijah, izvoljenih leta 1974, je bilo samo 22,5 odstotka žensk,
v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti pa 15,5 odstotka
• V družbenem sektorju dela danes 1,630.000 žensk, kar je 34 odstotkov od skupnega
števila zaposlenih
• V vseh sredinah bo treba odločno preprečevati ponašanje, s katerim so ženske
pri zaposlovanju v težjem položaju
• Družbeno varstvo otrok bo treba razvijati, tako da bo otroku od rojstva do zrelostne
dobe zagotovljen zdrav razvoj, socialna varnost, izobraževanje in socialistična vzgoja
Odibor Zveznega zbora za
delo, zdravje in socialno politiko in Odbor Zbora republik in pokrajin za vprašanja
združevanja v gospodarstvu,
sta na dveh skupnih septembrskih sejah vsestransko obravnavala temeljne probleme
v zvezi s hitrejšim napredo-

vanjem družbenega položaja
žensk.
Pred to razpravo so bili
razgovori o položaju ženske
v združenem delu, ki so Jih
delovne skupine delegatov
imele v večjem številu delovnih kolektivov, krajevnih in
samoupravnih
interesnih

iiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
I DELOVNA TELESA ZBOROV SKUPŠČINE SFRJ I
i O VPRAŠANJU POSPEŠEVANJA NAPREDKA I
I DRUŽBENEGA POLOŽAJA ŽENSK
irilllllllllllllllllllllllllllllllllil!lllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllil
poročevalec

skupnostih v vseh republikah in pokrajinah ter v republiških in pokrajinskih
skupščinah. Sicer pa so kot
temelj za razpraivo na sejah

odborov rabile analize Zveznega izvršnega sveta o napredku družbenega položaja
žensk In o družbenem varstvu otrok ter drugo gradivo.

SODELOVANJE ŽENSK V SAMOUPRAVLJANJU
NI ZADOVOLJIVO
Čeprav so bili z doseda- udeležbi v adiružsnem delu in
njim vključevanjem žensk v prispevku v družbenoekodružbeno delo doseženi po- nomskem razvoju. V vsehdemembni uspehi, so odbori legari.iah, izvoljenih leta 1974,
ocenili, da njihovo sodelova- Je 22,5 odstotka žensk, v
nje v raznih samoupravnih skupščinah družbenopolitičfunkcijah ne ustreza njihovi nih skupnosti na vseh rsvneh
17

15,5, v samoupravnih interesnih skupnostih pa 16,4 odst.
V razmerju na stanja. pred
delegatskim sistemom je to
velik korak naprej.
Vendar ženske še vedno niso dovolj zastopane v samo-,
upravnih organih. V delavskih svetih v gospodarskih
organizacijah je 16,8 odst. delegatov žensk, kar pomeni,
da jih je v odstotkih izraženo, pol manj v razmerju na
njihov delež v združenem delu, v izvršnih organih teh organizacij pa le 12,6 odst.
Na vodilnih mestih je prav
tako malo žensk. Po podatkih iiz januarja 1976 je od
skupnega števila direktorjev
v gospodarstvu in družbenih
dejavnostih nekaj manj kot
6 odstotkov žensk in to pretežno v družbenih dejavnostih. Njihova zastopanost v
vodstvih družbenopolitičnih
organizacij na ravni federacije prav tako ni zadovoljiva in se giblje od 10 do 24
odstotkov.
Udeležba žensk kmetijskih
proizvajalk v samoupravljanju in sicer v družbenopolitičnem življenju praw tako ni

v skladu z njihovim resničnim prispevkom v proizvodnji in ustvarjanju materialnih dobrin. V zadružnih svetih je bilo leta 1972 s<amo 5,3
odst. žensk, v upravnih odborih 4,1 odst., medtem ko
jih je v delegacijah neposrednih kmetijskih proizvajalcev 3,1 odst.
Po oceni delegatov je večje vključevanje ženak v samoupravne tokove pogoj za
hitrejši skupni razvoj in
učinkovitejše reševanje določenih vprašanj, ki še vedno
največkrat zadevajo ženske.
Delegatski sistem daje za to
veliko priložnosti. V odborih so zaradi tega posebej
poudarili, da bo treba na
bližnjih volitvah nujno zagotoviti, da bo zastopanost
žensk, tako v mestu kot na
podeželju, ustrezala njihovi
udeležbi v združenem delu in
prispevku v družbenoekonomskem razvoju. Sestav delegacij in delegatov mora odražati sestav sredine v skladu z ustavnimi načeli o kadrovski politiki in družbenem
dogovoru Socialistične zveze.

BOLJŠE NAČRTOVANJE SOCIALNEGA RAZVOJA
V odborih so delegati prav diročju znanosti pri ugotavtalko pokazali na to, da je ljanju vprašanj, pomembnih
politika socialnega razvoja za skupni družbeni razvoj,
premalo vgrajena v plane te- kot so profili kadrov, glede
meljnih organizacij združe- na pričakovani razvoj tehninega dela, krajevnih, samo- ke in tehnologije, pokazatelji
upravnih interesnih in družbe, medsebojnega skupnega in sonopolitionih skupnosti, čeprav cialnega razvoja in podobno.
Ob pripravi skupnih teme;e le-oa poglaviten činitelj
skupnega razvoja.
ljev plana razvoja do leta
Ob obiskih po republikah 2000 bo treba predvideti, kaj
in pokrajinah so delegati pri- bo skupen družbeni razvoj
šli do spoznanja, da uspehii zahteval, da se uresniči na
niso izostali v tistih organi- področju napredka družbenezacijah združenega dela in ga položaja žensk. Ob spremsredinah, kjer so ugotovili ljanju planov od temeiljnih
medsebojno odvisnost social- organizacij združenega .dela
nega in skupnega razvoja. do federacije je treba prikaZaradi tega so izrazili mne- zati, kako se uresničuje polinje, da bi bilo zelo koristno, tika socialnega razvoja, da
če bi sprejeli pobudo o skle- bi se dopolnili ukrepi in akpanju medrepubliškega dogo- cije za zagotavljanje skladnejvora o vključevanju organi- šega razvoja družbe v celoti.
zacij združenega dela na poZAPOSLOVANJE IN STROKOVNO USPOSABLJANJE
ŽENSK
Eden temeljnih kazalcev o po regijah. V SAP Kosovo na
položaju ženske v družbi in primer je udeležba žensk 21,
stopnja njene emancipacije je v Sloveniji pa okrog 45 odst.
njeno delovno angažiranje. V od skupnega števila zaposletem so bili v povojnem raz- nih. Res pa je, da je v govoju doseženi pomembni us- spodarsko manj razvitih popehi. V družbenem sektorju dročjih v zadnjem času opadela danes . 1.630.000 žensk, ziti hitrejše zaposlovanje
kar je 34 odst. od skupnega žensk.
Od skupnega števila zapoštevila zaposlenih. Vendar so
v tem pogledu velike razlike slenih žensk dve tretjini de.18

lata y gospodarstvu (kar je
34 odstotkov od skupnega števila zaposlenih), ena tretjina
pa v negospodarskih dejavnostih (57 odstotkov od skupaj zaposlenih). Do nedavne,
ga je bilo največje število
žensk osredotočenih v manj
produktivnih in nizko akumulativnih panogah, kot so tekstilna, grafična in industrija
tobaka. Vendar je v zadnjem
času opaziti večje zapo&lova-

nje žensk v produktivnih panogah gospodarstva.
Število žensk, ki iščejo zaposlitev, stalno narašča, posebej v gospodarsko manj
razvitih krajih. Sredi leta
1976 sta bili od skupnega števila nezaposlenih žensk dve
tretjim brez kvalifikacij, leta 1971 pa jih je v to kategorij sodilo tn četrtine od
skupnega števila.

SPLOŠNA IN STROKOVNA IZOBRAZBA ŽENSK
Pomemben pogoj za večje nje žensk za poklice, ki jim
zaposlovanje žensk in njiho- bodo omogočili hitrejše zavo širšo udeležbo v razvoju poslovanje v produktivnih pasamoupravljanja je splošna nogah gospodarstva, pri čein strokovna izobrazba, ki se- mer imajo najpomembnejšo
veda za zdaj ne ustreza. Če- nalogo organizacije združeneprav se v osnovnih šolah izo- ga dela. Prav taiko je nujno,
bražuje 46,9 odst. deklic, jih da se organizacije združenega
veliko število, posebej s po- dela, krajevne in samoupravdeželja, ne konča osnovne šo- ne interesne skupnosti pri
le. Po popisu prebivalcev iz planiranju kadrov bolj zavzeleta 1971 je, od skupnega šte. majo za praktično uresničevila nepismenih oseb, starej- vanje dogovorjene politike.
ših od deset let, 75,2 odst.
V prid hitrejšemu razvoju
žensk in to v pretežni meri družbe je, da se zagotovi
s podeželja. Zaradi tega je enakopravnost žensk in monajpomembnejše dobro zami- ških tudi glede dostopnosti
šljeno, načrtno in organizira- vseh del in ne da se le-ta
no delo na področju sploš- delijo na »moška« in »ženne, strokovne, družbenoeko- ska«. Razen tega je treba v
nomske in idejnopolitične vseh sredinah odločno zavraizobrazbe in usposabljanja čati 'ravnanje, s katerim so
kmetijskih proizvajalcev, po- ženske ob zaposlovanju v težsebej žensk.
jem položaju — navajanje
S štipendiranjem in kredi- spola v razpisu, nezakonita
tiranjem je treba, po oceni zahteva zdravniškega spričedelegatov, omogočiti izobraz- vala itd.
bo in strokovno usposabljaVARSTVO MATERINSTVA
Odbori so posvetili posebno
pozornost vprašanju varstva
materinstva. Po njihovem
mnenju morajo za to skrbeti
ne samo organizacije združenega dela, krajevne in samoupravne skupnosti, ampak
družba v celoti, ker je beseda o zagotavljanju družbene
reprodukcije.
Na področju zdravstvenega
varstva žensk so bili sicer
doseženi pomembni uspehi,
posebej v zvezi z nosečnostjo, rojstvom, . materinstvom
in kontracepcijo, število žena, ki rodijo brez strokovne
pomoči je zmanjšano od 29,1
odstotka v letu 1970 na 19,10
odstotka v leu 1975. V istem
času se je umrljivost dojenčkov na tisoč rojenih otrok
zmanjšala od 55 na 39,9. Porodniški dopust je s 105 dni
podaljšan na 180 do 210 dni
neprekinjeno, dozoreli pa , so
pogoji, da se le-ta podaljša
na leto dni.
Poleg pomembnih uspehov

SKRB VSE DRUŽBE
na področju zdravstvenega
varstva na območju, posebej
kadar je govor o ženskah
zasebnih kmetijskih proizvajalkah pa je ta oblika varstva
še pod zagotovljenim minimu.
mom. Tako je, na primer, od
okoli 25 odstotkov otrok, ki
se rodijo izven zdravstvenih
ustanov, pretežno število,
kjer je umrljivost dojenčkov
visoka. Zaradi tega mora biti temeljno zdravstveno varstvo vsem delovnim ljudem
na podeželju še bolj dostopno. Obenem bo treba poskrbeti na nadaljno razširitev
zdravstvenega varstva in popolnoma regulirati položaj
žene kmetijskega proizvajalca v času nosečnosti in poroda.
Odbori so se dotaknili tudi
vprašanja nadomestila za bolezenski dopust v času nosečnosti in odsotnosti z . dela
zaradi nege obolelega člana
družine in se zavzemati pri
tem, če Je to za žensko ugodporočevalec

ne je, da se v takšnih primerih izplačuje osebni dohodek,
ustvarjen neposredno pred
začetkom bolezenskega dopusta. prav tako je bilo ugotovljeno, da se za bolezenski
dopust do 30 dni izplača nadomestilo osebnega dohodka
iz sredstev temeljne organizacije združenega dela kjer je
ženska zaposlena, kar jih
prizadene, posebno če so
med zaposlenimi večinoma
ženske.
Zaradi tega so se v odboru zavzemali za takšno rešitev, da se sredstva za odsotnost z dela zaradi nosečnosti,
poroda in nege dojenčka zagotovijo na temelju širše so-

Udarnosti na ravni pokrajine
ali republike. Istočasno je
nujno treba ugotoviti položaj
temeljnih organizacij združenega dela, ki zaposlujejo večje število žensk in sprejeti
določene ukrepe s katerimi
bi se njihov položaj izboljšal.
Razen tega je bilo sproženo
tudi vprašanje beneficirane
delovne dobe žensk zaradi
materinstva ob koncu delovne dobe. Podčrtana je bila
tudi potreba po možosti mirovanja delovnega razmerja
ženske, zaradi negovanja otroka po izteku porodniškega
dopusta, do določene starosti
otroka.

DRUŽBENO VARSTVO OTROK
Pri pospeševanju napredka mesti, jih je bilo leta 1976,
družbenega položaja žensk 2.587 s 208.834 mesti. Posebno
ima pomembno vlogo družbe- so se izboljšali pogoji za nano varstvo otrok. Razprava v mestitev otrok v jaslih, tako
odborih so pokazale, da je da se je število okrog 3000
bil' zdaj v razvoju neposred- v letu 1956. povečalo na nad
nih oblik družbenega varstva 20.000. Ugodni uspehi so bili
otrok (ustanove za dnevno doseženi tudi pri družbeni
preskrbo predšolskih in šol- prehrani otrok.
skih otrok, za podaljšano biKljub temu pa je opaziti
vanje, družbeno prehrano in zaostajanje ta vse večjimi
podobno), glede na prejšnje potrebami in za realnimi
obdobje, dosežen pomemben možnostmi družbe, kar je ponapredek. Med tem ko je bilo sebno očitno v večjih mestih
leta 1966. 224 ustanov za in industrijskih središčih,
dnevno bivanje otrok s 14.373 posebno če upoštevamo rast

Večino

pritožb

občanov

zaposlenosti obeh staršev.
O tem najbole priča podatek,
da je bilo leta 1974 zavrnjeno
nad 50.000 prošenj staršev za
sprejem otrok.
Družbena skrb za otroke
na podeželju je še bolj kritična zaradi hitrejšega procesa razslojevanja družin, sploš.
ne stopnje razvoja naše družbe, v precejšnji meri pa tudi
zaradi tega, ker je bil ta problem doslej zapostavljen. Zaradi tega bo treba z bolj organizirano družbeno skrbjo
glede razvojnih pogojev pri
izobrazbi, vzgoji in zdravst-

venem varstvu, kmečke otroke izenačiti z mestnimi.
S tem, ko so ugotovili na
čem mora biti v bodoče težišče dejavnosti družbenih činiteljev na tem področju, so
v odborih pred vsem podčrtali, da je treba družbeno varstvo otrok razvijati kot skupnost vrste zdravstvenih, socialnih, vzgojno-izobraževalnih
in drugih dejavnosti in i
ukrepi s katerimi je treba
otrc'"u od rojstva do zrelosti
zagotoviti zdrav razvoj, soct
alno varost, izobrazbo in so
cialistično vzgojo.

RAZBREMENITEV ŽENSKE
Pomemben prispevek k izboljšanju družbenega položaja žensk predstavlja, po mnenju delegatov, podružabljenje
del v gospodinjstvu. Z davčnimi in kreditnimi olajšavami
je treba pospeševati hitrejši
razvoj storitev in trgovine,
posebno servisov, ki naj delovne ljudi oprostijo mnogih
hišnih del. To je mogoče doseči s sodelovanjem krajevnih
skupnosti z organizacijami
zdurženega dela, samoupravnimi interesnimi skupnostmi
in drugimi zainteresiranimi
organizacijami.
Posebna delovna skupina

PRI DOMAČIH DELIH
dveh odborov je pripravila
delovno gradivo za izdelavo
sklepov o napredku družbenega položaja žensk, o katerem
so odbori razpravljali in ga %
določenimi dopolnitvami spre.
jeli. Po razpravi v skupščinskih zborih (30. septembra)
bo o tem gradivu tekla razprava v vseh republikah in
pokrajinah in družbenopolitičnih oragnizacijah na ravni
federacije. Na temelju tega
naj bi bilo pripravljeno zaključno besedilo dokumenta
ki naj bi ga zbora sprejela ni
svojih oktobrskih sejah.

lahko rešijo le v družbeni

sredini
• Vloge občanov kažejo, kakšen je celoten političen položaj v posameznih sredinah
• Najštevilnejše pritožbe sodijo v področji zaposlovanja in razmerij v združenem delu
• Vsi organi, ki rešujejo vloge, bodo morali v bodoče odgovorneje opravljati svoje
delo. Ta ugotovitev še posebej velja za ustrezne organe v delovnih organizacijah
in občinah
Vloge in pritožbe občanov
so najpogt s-teje odraz položaja v posameznih sredinah.
Na eni strani pokažejo na
slabosti, ki se posebej odražajo na posameznih področjih življenja. V delovnih organizacijah, kjer niso dovolj
razvili samoupravnih odnosov, pa po drugi strani opozarjajo na velike slabosti, ki

zaivirajo naš samoupravni in
ekonomski
razvoj. Poleg
osebnih težav občanov, vloge
opisujejo in tudi grajajo napake, pojave in raalične subjektivne slabosti pri izvajanu
dogovorjene politike. Po svoje so te vloge svojstveno opozorilo za sprejetje političnih
ukrepov. Prav tako prispevajo k osvetlitvi določenih pro-
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blemov, kakor tudi pri iskanju ustreznih rešitev, ki naj
odpravijo v?roke raznih negativni poj arov.
To poudarja Poročilo Komisije Skupščine SFRJ za
vloge in pritožbe v obdobju
med 1. avgustom 1975 in 31.
majem 1977.
V t«m času je Skupščina

SFRJ dobila 9.769 vlog pritožb. Od tega je 254 vlog
vsebovalo pobude za sprejem
različnih zakonskih določb,
9.515 vlog (3.387 pismenih in
6.128 ustmenih) pa je obravnavalo posamezne zadeve. V
njih so zajeti skoraj vsi problemi,' ki spremljajo naš samoupravni r&avoj.

PROBLEME JE POTREBNO
V minulem obdobju si je
komisija, kakor poudarja Poročilo, prizadevala, ,da bi s
svojim delom pomagala pri
celovitejšem
uresničevanju
ustavnih pravic delovnih lju-

REŠEVATI V BAZI
di, občanov in samoupravnih
organizacij. Vsi ti se lahko
s svojimi vlogami in pritožbami obrnejo na Skupščino
Jugoslavije in na druge organe federacije ter ofo te<m tudi
19

da to, kar se doprl6alcujejo ustrezno ukrepa- vičeno trdimo, da so v vseh zdravstveno varstvo itd. Naj- poudarjajo,
gaja
v
njihovi
sredini, naštevilnejša
skupina
ljudi,
ki
delegatskih
skupščinah
začenje.
sprotuje
vsem
sprejetim
stase
s
svojimi
vlogami
in
prili
resneje
obravnavati
vloge
Ob analizi pojavov, na kaln hotenjem družbe.
tere so opozorili občani, ln in pritožbe, moramo vseeno tožbami obračajo na Komisi- liščem
preučitvi vzrokov, zakaj tako ugotoviti, da je še vedno ve- jo, so delavci ta neposredne Veliko število vlog kaže na
objektivnih težav, posepogosto iščejo pomoč pri liko težav pri delu občinskih proizvodnje, saj Jih je kar vrsto
polovica vseh vlagateljev. Zar bej v ekonomsko nerazvitih
družbenih dejavnikih zunaj komisij.
Te komisije bodo morale v nje je osrednje vprašanje za- okoljih. Od tega, da ni mogosvojega delovnega in življenjbodoče
mnogo odgovorneje poslitev. Na drugem mestu so če zagotoviti novih delovnih
skega okolja, je Komisija ugodo omejene stanovanjtovila, da bi lahko kar 85 od- opravljati svoje delo pri re- njihove težave pri dodeljeva- mest,
nju stanovanj, slede pa de- ske izgradnje in prenizkih
stotkov vseh pritožb, ki jih ševanju vlog in pritožb.
Vsebina vlog dokazuje, da lovni odnosi, komunalni pro- socialnih podpor. Prav tako
je dobila Skupščina SFRJ,
so tudi subjektivne težave
uspešno rešili le v družbeni pritožbe najpogosteje zadeva- blemi in stanovanjski spori. pa
Občani v svojih vlogah če- pomemben ralozg za nezadobazi. Torej tam, kjer posame- jo lokalne organe in organivoljstvo. Odražajo se v nerazne težave nastajajo, ker so zacije. Tako temeljne organi- sto opozarjajo na sklepe De- zvitih
samoupravnih odnosih,
za njihovo reševanje pristoj- zacije združenega dela, inte- setega kongresa ZKJ, stališča birokratskih
odporih in neune le skupščine občin, delov- resne skupnosti kot tudi ob- 21. seje Predsedstva ZKJ, na činkovitem delu
državnih orne organizacije in drugi sa- činske službe in komunalne izjave tovariša Tita in na dru- ganov.
moupravni organi na ravni organizacije. Vse kaže, da ge sklepe najvišjih državnih
kljub vrsti samoupravnih in- partijskih organov. Pri tem
občine.
Prav zaradi tega, da bi po- stitucij (na primer organov
spešili reševanje teh vprašanj, upravljanja, samoupravne de- PRITOŽBE O DELU UPRAVNIH ORGANOV
je bil sklenjen dogovor o lavske kontrole, delegacij, soOcena vlog Je pokazala, da upravnih organov, kakor tutem, da bo Skupščina SFRJ dišč in drugih), na katere se
o delu administracije v
pošiljala vse vloge, ki jih lahko obrnejo občani in de- delovni človek razume vse di
delovnih in samoupravnih ormorajo reševati drugi pri- lovni ljudje zaradi zaščite težave svojega okolja in vse ganzacijah. V veliki meri je
stojni organi, komisijam svojih pravic, vsi ti niso za- družbene skupnosti. Dolgo la- za to krivo nestrokovno in
skupščin republik, pokrajin dovoljni z njihovim delom. Iz- hko potrpežljivo čaka na sta- nekvalificirano delo, slaba orzadnjo novanje, zaposlite;' in vse ganiziranost teh organov. Na
ln občin ter vsem drugim koristijo še sv»jo
lokalnim samoupravnim or- možnost in se obrnejo na drugo. Pri tem pa ga globo- tako redko pa tudi birokratko užalijo nepravilnosti, neganom. Čeprav lahko že upra- organe federacije.
humani in nesooialistični po- ski odnos do strank. PodobKomisija poudarja polijavi, s katerimi se ne more in no
tični in družbeni pomen vseh
POLOVICA VLOG JE UPRAVIČENIH
noče sprijazniti. Zaradi tega pritožb o delu pravosodnih
Zahteve in predlogi, ki jih močijo svoje strokovne služ- poišče pomoč in posredova- organov. Meni, da je potrebobravnava največje število be v vseh primerih, ko to za- nje pri organih federacije. no doseči avtoriteto sodišč,
vloig, posegajo na področja htevata zapletenost proble- Pri svojem dosedanjem delu ker to pomembno vpliva na
širšega družbenega pomena. ma in njegova aktualnost, sa- je Komisija ugotovila, da so trdnost uredive in na razvoj
Pa naj gre pri tem za pred- ma ali pa s sodelovanjem ko- vloge občanov pogosto poka- ter varstvo pravic delovnih
loge o sprejemu novih zakon- misij na terenu, razišče po- zale, kakšen je celoten poli- ljudi in občanov. V vseh druskih predpisov ali za dopol- datke iz vlog. V več kot 50 tični položaj v posameznih žbenopolitičnih
skupnostih
nitev in spremembo že vel- odstotkih preverjenih prime- delovnih kolektivih ali v ož- morajo čimprej sprejeti vse
rov
so
bili
ti
podatki
v
vlojih
družbeno-političnih
skup
javnih določil. S tem opozarpotrebne ukrepe, da bi odjajo na določene probleme in gah točni. Poleg tega je tak nostih.
pravili objektivne težave pri
neposreden
način
dela
učinvzpodbujajo družbene dejavsvojem delu in še posebej zaRazmerama
pogoste
so
prinike, da ustrezno ukrepajo. kovit in politično koristen, tožbe o neustreznem delu gotovili ustrezne kadre.
Večino takih vlog posredujejo saj so mnogo hitreje rešili
temeljne in druge organizaci- posamezne probleme. To pa
je pozitivno vplivalo budi na ZAPOSLOVANJE — EDEN NAJTEŽJIH PROBLEMOV
je združenega dela.
sredino, kjer "so se pojavile
V minulem obdobju je Ko- težave.
Zdomci, ki se vračajo z
Mnoge pritožbe na področmisija zaradi celovitejšega rezačasnega dela v tujini, se najju
zaposlovanja
kažejo
vso
Pri svojem delu je Komisi- ostrino tega vprašanja, ki je pogosteje pritožujejo takrat,
ševanje določenih skupin
vprašanj poslala prisotnim ja opazila tudi dokaj raz- eno od najtežjih ekonomsko- ko ne dobivajo odgovorov na
telesom Skupščine SFRJ in širjen pojav. Mnogi organi, socialnih problemov naše svoje prošnje za sklenitev deorganom zvezne uprave več ki bi morali raziskati ozadje družbe. Najpogosteje se pri- lovnega razmerja, ki jih poporočil. V njih je podrobn6 posameznih vlog in o stanju tožujejo nekvalificirani de- šiljajo po obravnavah in razobdelala vprašanja s po- ter storjenih ukrepih poro- lavci, delavci s srednjo stro- pisih v sredstvih javnem obdročja
stanovanjskokomu- čati Komisiji, so se obnašali kovno izobraabo in ženske. veščanja. Podobno niso zadonalne dejavnosti, socialne skrajno lagodno, celo neodgo- Med nekvalificiranimi delavci voljni s tem, da jim obdobvarnosti in opozorila na po- vorno, in svojega dela sploh prevladujejo osefoe, ki niso ja, ko so delali v tujini, ne
jave ter probleme, s kateri- niso opravili. V številnih pri- končale osemletnega šolanja. upoštevajo kot čas, ko so čami se srečujejo delavci iz merih je morala Komisija tu- Pogosto so ti ljudje tudi ne- kali na zaposlitev doma. Teždi po večkrat zahtevali potreb- pismeni in prihajajo v mesta ko dobivajo ti ljudje tudi doneposredne proizvodnje.
Najpomembnejše pri vsako- na poročila. Kar v treh četr- za zaposlitvijo z dežele, kjer voljenja za samostojno delo
dnevnem delu Komisije je tinah primerov pa odgovo- ni dovolj rodovitne zemlje, s sredstvi v lasti občanov.
ugotavljanje resničnosti na- rov sploh ni dobila.
ali kjer zaradi preštevilnih Občine pa pobirajo visoke devedb v posamezni vlogi. S podružin ne morejo ostati. Pri- narne zneske za razne takse,
tožbe zelo često kažejo na to, izdajo lokacijskih dovoljenj za
VSEBINA VLOG
da marsikje ne spoštujejo sa- delavce itd. Zaradi tega stromoupravnih sporazumov in ji, ki so jih uvozili, ostajajo
moč,
uresničevanje
samouVelika večina oziroma 90
neizkoriščeni, delavci pa brez
odstotkov vseh vlog in pri- praivnih pravic, delitev dohod- dogovorjene politike, kakor zaposlitve in tako se pogosto
točb zadeva pomembna iiv- ka, skaljene medčloveške od- tudi na to, da na tem pod- zopet odpravljajo v tujino.
ijarxjska vprašanja: zaposlova- nose, počasnost dela sodišč ročju prihaja do vrste negaOdpiranje obrtnih delavnic
nje, stanovanjske probleme, in upravnih organov, proble- tivnih — socializmu tujih po- pa ni samo problem povratjava*.
me
šolanja,
zaščito
borcev,
socialno varnost, socialno P»
2P
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nilkov, temveč ga t svojih
vlogah omenjajo tudi zaposleni in nezaposleni delavci v
domovini. Poslovni prostori so
izredno dragi, obdani težko
dobijo tudi dovoljenje za delo, davki so viski, prav tako tudi prispevki za napelja-

vo vode in električne energije. Ce prištejemo k temu še
vse druge omejitve, lahko
ugotovimo, da vse to nasprotuje politiki in stališčem o
rasti stpnje zaposlovanja
in ocenam o rasvoju storitvena dejavnosti in obrti.

DELAVCI TEŽKO PRIDEJO DO DRUŽBENEGA
STANOVANJA
Po družbenem pomenu so, proizvajalci, saj je največje
takoj za vprašanji zaposlova- število družin, ki še nimanja, problemi s področja sta- jo urejenih stanovanjskih
novanj sko-komunalnih zadev. vprašanj, iz vrst delavcev.
Vloge, ki jih je dobila Komi- Prav tako veliko število desija, opozarjajo na nepravilno- lavcev stanuje v neprimernih
sti pri izvajanju samouprav- in higiensko neustreznih stanih sporazumov o razdeljeva- novanjih, kjer nimajo niti
nju stanovanj. Posamezniki v sanitarij in podobno.
vlogah ocenjujejo, da pri teh
Dejstvo je, da delavci napostopkih pogosto prevladu- menjajo najvišjo vsoto sredjejo nesocialistični kriteriji, stev za stanovanjske sklade,
da prihaja do izraza moč ob tem pa najtežje in najpoposameznika, vpliv določenih časneje dobijo družbeno stastruktur itd. Kljub vidnim novanje. Pritožbe zelo jasno
uspehom, ki smo jih dosegli kažejo, da na stanovanjskem
v zadnjih letih na področju in komunalnem področju nistanovanjske in komunalne mamo razvitih samoupravnih
izgradnje, ter kljub izboljša- odnosov in da nismo izdenju stanovanjskih razmer de- lali objektivnih meril za delovnih ljudi, s stanjem še litev stanovanj. Razen tega
vedno ne moremo biti zado- negospodarno
izkoriščamo
voljni. Na ta problem največ- stanovanjski prostor, gradnje
krat opozarjajo neposredni in investicije niso ekonomič-

SPREJETI
————■:
Na seji Zbora republik in
pokrajin, ki je bila 30. septembra 1977, so bila sprejeti
naslednji zakonski predpisi:
Zakon o udeležbi federacije
pri financiranju gradiva druge faze Kongresnega centra
»Sava« v Novem Beogradu
(AS 536), s katerim je določeno, da bo federacija v svojem proračunu za 1978. in
1979. leto za uresničitev tega
projekta Močitla skupna
sredstva v znesku 200 milijonov dinarjev. Razen federacije bosta pri financiranju
druge faze Kongresnega centra »Sava« sodelovali še SR

renitejše in učinkovitejše akcije vseh družbenih dejavnikov za doslednejše uresničevanje sprejetih stališč in resolucije Desetega kongresa
ZKJ na stanovanj sko-komu>.
nalnem področju.

SODELOVANJE KOMISIJE
V preteklem obdobju je
Komisija za vloge in pritožbe Skupščine SFRJ nadaljevala s prakso, da v vseh primerih vlog, prošenj in pritožb občanov in samoupravnih organizacij, ki vsebujejo
pobude na zakonodajnem
področju, Komisija sodeluje
z ustreznimi telesi obeh
skupščinskih zborov, z zveznimi upravnimi organi in
drugimi institucijami. Razvito je tudi sodelovanje z republiškimi in pokrajinskimi
komisijami. S svojimi sugestijami, pobudami, predlogi
in analizami pa je Komisija
tudi prispevala k uveljavljanju družbenega pomena problematike, navedene v vlogah
in pritožbah. Zaradi tega lahko njeno delo ocenimo kot
uspešno.
Za še bolj učinkovito delo

Z DRUGIMI TELESI
Komisije v bodoče je potrebno kar se da pogosto izmenjavati mnenja o posameznih
vprašanjih z ustreznimi komisijami družbeno-političnih
organizacij v federaciji. Razvijati pa je potrebno tudi
večjo odgovornost pri reševanju vlog in pritožb v vseh
organih, ki se morajo ukvarjati s temi vprašanji. Pri
tem je izredno pomembna
usposabljanje in pospeševan
nje dela komisij v občinah,
V prihodnje bodo morali
o nekaterih vprašanjih, ki
jih omenjajo vloge in pritožbe, spregovoriti tudi delega/
cije in delegati. Na ta način
bi se lahko neposredno vključili v razreševanje problemom
in postali pobudniki za nji
hovo urejanje v posamezni!
sredinah.

ljih družbenega plana Jugoslavije za razvoj agroindustrijskega kompleksa v dobi
od 1976 do 1980. leta, s katerkn se urejajo premije,
podpisan maja 1977. leta.
Sredstva za razvojne premije,
ki v prvem polletju znašajo
60 milijonov dinarjev, so namenjena spodbujanju proizvodnje in prodaji mleka v
družbenem sektorju.
Zakon o ratifikaciji Konvencije o priznavanju visokošolskih študijev, diplom in
stopenj v sredozemskih arabskih in evropskih državah
(AS 533), s katerim sredozem-

ske arabske in evropske države, zaradi vpisa na visokošolske ustanove, avtomatično
priznavajo srednješolska spričevala izdana v katerikoli od
teh držav. Države podpisnica
se tudi obvezujejo, da bodo
sprejele potrebne ukrepe za
priznavanje diplom in akademskih kvalifikacij, doseže
nih v katerikoli državi podpisnici in da bodo skupaj
uredile priznavanje parcial.
nega študija, končanega na
območju podpisnic.
Isti Zakon so sprejeli tudi
delegati v Zveznem zboru, na
seji, ki je bila istega dne.

ZAKONI
' ■
■

Sr".,ija s 100 in Skupščina
mesta Beograda z 200 milijoni dinarjev.
Zakon o dopolnitvi Zakona
o razvojnih premijah in zagotavljanju sredstev za izplačilo teh premij (AS 534), s
katerim se veljavnost dosedanjega Zakona o razvojnih
premijah in zagotavljanju
sredstev za izplačilo teh premij (ki je prenehal veljati
31. decembra 1976. leta) podaljšuje za dobo od 1. januarja do 30. junija 1977. leta.
Dopolnitev tega zakonskega
predpisa je bila nujna, ker
je Družbeni dogovor o teme-

CZ »URADNI LIST SRS« PRIPOROČA:
ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU prirejen ta■
ko, da se iz besedila posameznega člena razvidne dopolnitve in spremembe glede na prejšnji zakon. Značilnost novega zakona v uvodu pojasnjuje prof. dr. Peter Kobe.
ZAKON O PRAVDNEM POSTOPKU prirejen tako,

poročevaleo

ne, sredstva za stanovanjsko
gradnjo pa niso pravočasno
izkoriščena in ne pripomorejo k hitrejši gradnji, kar seveda prinaša vse negativne
posledice. Komisija je ugotovila, da vsi ti težki družbeni problemi narekujejo ko-

da so iz besedila posameznega člena razvidne dopolnitve in spremembe glede na prejšnji zakon.
ZVEZNI IN REPUBLIŠKI ZAKON O PREKRŠKIH
2 uvodnimi pojasnili Marjana Šenka.
zakon o splošnem upravnem postopku in
ZAKON O UPRAVNIH SPORIH s komentarjem in
sodno prakso, kar je pripravil dr. Vilko Androjna.
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CZ »URADNI LIST SRS« PRIPOROČA:
dr. Vilko Androjna — UPRAVNI POSTOPEK IN
UPRAVNI SPOR — teoretični in praktični učbenik.
dr. Vilko Androjna — ZAKON O SPLOŠNEM
UPRAVNEM POSTOPKU — s komentarjem in sodno
prakso.
dr. Vilko Androjna — ZAKON O UPRAVNIH SPORIH — s komentarjem in sodno prakso.
dr. Stojan Cigoj — OBLIGACIJE — sistem splošnega obligacijskega prava v teoriji, sodstvu in primerjalnem pravu.
dr. Stojan Cigoj — MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO — splošni nauki, 1. knjiga, in — posamezna pravna razmerja 2. knjiga.
dr. Jože Juhart, Lojze Ude, Dragica Wedam-Lukič —
PRAVDNI POSTOPEK.
Franc Sink — PRAVNI IZRAZI — primerjalni z decimalno klasifikacijo — slovensko — srbohrvaško —
francosko — nemško.
dr. France Cerne— UVOD V EKONOMSKO VEDO
— temelji politične ekonomije.
TEMELJNA POLITIČNA VPRAŠANJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN RAZVOJA SR SLOVENIJE
USTAVA SRS — z ustavnim zakonom
USTAVA SFRJ
USTAVI SRS IN SFRJ
USTAVA SRS v italijanščini
USTAVA SRS v madžarščini
KAZENSKI ZAKON SFR JUGOSLAVIJE — uvodna pojasnila dr. Ljubo Bavcon.
KAZENSKI ZAKON SR SLOVENIJE — Uvodna pojasnila dr. Ljubo Bavcon.
ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU — uvodna pojasnila dr. Peter Kobe.
ZAKON O PRAVDNEM POSTOPKU — uvodna pojasnila Lojze Ude
PREDPISI O PREKRŠKIH — zvezni in republiški
zakon z uvodnimi pojasnili — Marjan Šenk.
GOSPODARSKI PRESTOPKI z uvodnimi pojasnili
ZBIRKA PREDPISOV
ZAKONSKA ZVEZA IN DRUŽINSKA RAZMERJA
DEDOVANJE

Z?

ZBIRKA USTAVNO SODNIH PREDPISOV
STANOVANJSKI PREDPISI 4 — samoupravna stanovanjska skupnost
STANOVANJSKI PREDPISI S — gospodarjenje s
stavbami v družbeni lastnini — delo hišnih svetov
ZBIRKA PREDPISOV O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ
ZVEZNI ZAKON O LJUDSKI OBRAMBI IN O VOJAŠKI OBVEZNOSTI
ZAKON O LJUDSKI OBRAMBI IN O DRUŽBENI
SAMOZAŠČITI, VARNOSTI IN NOTRANJIH ZADEVAH
ZBIRKA PREDPISOV O GRADITVI OBJEKTOV
PREDPISI O VARSTVU PRI DELU IN O INŠPEKCIJAH
ZBIRKA PREDPISOV O GEODETSKI SLUŽBI
ZBIRKA PREDPISOV O GOSTINSKI DEJAVNOSTI
STAROSTNO ZAVAROVANJE KMETOV
SODISCA ZDRUŽENEGA DELA
PRAVILNIK IN TARIFA O NAGRAJEVANJU ODVETNIKOV
PRAVILNIK O STROKOVNEM IZPOPOLNJEVANJU ZDRAVSTVENIH DELAVCEV, O PRIPRAVNIKIH IN STROKOVNIH IZPITIH
NORMATIVI ZA GRADITEV IN OPREMO DOMOV
ZA UCENCE SREDNJIH SOL V SRS
NORMATIVI ZA GRADITEV IN OPREMO POSEBNIH OSNOVNIH SOL ZA LAŽJE DUŠEVNO PRIZADETE OTROKE V SRS
REGISTER PREDPISOV 1969—1971
OBRAZCI:
VOLILNI IMENIK, ki je na podlagi veljavnih predpisov prirejen za volitve članov delegacij, za nadomestne volitve, za glasovanje o odpoklicu, referendumu,
o uvedbi samoprispevka, kakor tudi za volitve v delavske svete.
OVITEK ZA VOLILNI IMENIK (s podrobnimi navodili za ipolnjevanje volilnega Imenika)
M-4 do M-10, za matično evidenco pokojninskega in
invalidskega zavarovanja

>oročevaleo

NAROČILNICA
Naročamo > , , , Izvodov »POROČEVALCA«, od tega
izvodov za (Ime irv naslov prejemnika):

Izvodov za (ime Id naslov prejemnika):

izvodov sa (ime in naslov prejemnika):

Izvodov za (Ime in naslov prejemnika):

Izvodov za (ime In naslov prejemnika):

Izvodov za (ime tn naslov prejemnika):

izvodov za (Ime in naslov prejemnika):

izvodov za (Ime in naslov prejemnika):

Izvodov ti (ime in naslov prejemnika):

Izvodov za (ime ln naslov prejemnika):

izvodov za (ime tn naslov prejemnika):

Letno naročnino din
Ljubljana 5010U-B45-50204.

Dne .

poročevalep

1977

(100 dinarjev za en izvod) smo poravnali na žiro račun: Skupščina SR Slovenite
J
'

2ig, podpis naročnika:
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VSEBINA
Iz Skupščine SFRJ

Iz Skupščine SR Slovenije:
RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJ ZBOROV SKUPSCINE
SR SLOVENIJE

NOVI PREDPISI
— V vsej državi enotni temelji sistema sredstev rezerv
(Osnutek zakona o sredstvih rezerv — AS 545)
— Kompenzacija za umetna gnojila se bo izplačevala še
dve leti (Osnutek zakona o kompenzaciji proizvajalcem
gnojil in zagotovitvi sredstev za njihovo izplačevanje —
AS 551)

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPSCINE SR SLOVENIJE
— Stališče Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o delovnih razmerjih,
z osnutkom zakona
— Predlog zakona o blagovnem prometu (ESA-700)
— Osnutek zakona o Narodni banki Slovenije (ESA-916)
— Predlog za izdajo zakona o ustanovitvi komisije SR
Slovenije za odlikovanja, z osnutkom zakona (ESA-954)
— Predlog za izdajo zakona o varstvu družinskih članov
oseb v obvezni vojaški službi, z osnutkom zakona
(ESA-955)
— Predlog za izdajo zakona o Službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, z osnutkom zakona (ESA-956)

MEDNARODNE POGODBE
— Pomemben napredek v reformi Mednarodnega monetarnega sistema (Predlog zakona o ratifikaciji druge
spremembe statuta Mednarodnega sklada — AS 543)
— Sodelovanje obalnih držav pri varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem (Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o varstvu Sredozemskega morja pred
onesnaženjem — AS 544)
— Posojilo 80 milijonov dolarjev organizacijam v elektrogospodarstvu (Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo in razvoj — AS 548)
— Za financiranje razvoja kmetijstva — 75 milijonov
dolarjev (Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo in
razvoj — AS 549)

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA — 28. 9. 1977
Status in pravice delavcev, zaposlenih pri hišnih svetih
in tolmačenje o možnosti analogne uporabe odločbe
Ustavnega sodišča v primerih neusklajenih sporazumov
o delitvi osebnih dohodkov
Kako lahko združeno delo pospeši združevanje sredstev
za pokrivanje nadomestil za osebne dohodke delavcev,
ki sodelujejo na vojaških vajah

10

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES
— Ustvarjati moramo boljše pogoje za uresničevanje
srednjeročnega plana (Dejavnost Zbora republik in pokrajin pri spremljanju uresničevanja Družbenega plana
Jugoslavije za obdobje od 1976. do 1980. leta)
— širše vključevanje žensk v samoupravne tokove —
pogoj za hitrejši skupni razvoj (Delovna telesa zborov
skupščine SFRJ o vprašanju pospeševanja napredka
družbenega položaja žensk)
— Večino pritožb občanov lahko uspešno rešijo le v
družbeni sredini (Poročilo o delu Komisije Skupščine
SFRJ za vloge in pritožbe v času med 1. avgustom 1975.
in 31. majem 1977. leta)

10

SPREJETI ZAKONI

ZBOR OBČIN — 28. 9. 1977
Možnost spremembe Zakona o javnih cestah, glede, na
dejstvo, da je trasa za širitev avtoceste Ljubljana—Zagreb že določena
Ukrepi za odpravo kritične točke na magistralna cesti
Podtabor—Ljubelj
Določitev enotne cene pitne in tehnološke vode v SR
Sloveniji
DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR — 5. 10. 1977
Izvajanje 50. člena zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu pravice uporabe
Klub delegatov — Razgovori v občinah, stalna oblika
dela delegatov
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Izdajata Skupščina SR Slovenijo In Skupščina SFRJ • Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Janko Cesnlk. Marko Herman, Joie Pacek,
dr France Petrlč Franjo Turk Drago Vresnlk. Jernej Vrhunec, Janež Zaje In Beno Zupančič (predsednik) - Odgovorni urednik: Marijan Gogala Naslov uredništva" Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, Subičeva 4. telefon 22-741 • Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ: Klro Hadžl Vasil|ev
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