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Pred štirimi leti, to je konec marca 1974. leta, so delovni 
ljudje in občani v temeljnih organizacijah združenega dela, 
v krajevnih skupnostih ter v drugih samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih naše republike prvič izvolili svoje 
delegacije in oblikovali prve delegatske skupščine v obči- 
nah, v republiki in v federaciji. Pričelo se je novo obdobje 
družbenopolitičnega in državnega življenja, obdobje, ki so 
ga zelo določno začrtali tako nova ustava SFRJ in ustave 
socialističnih republik in avtonomnih pokrajin kakor tudi 
dokumenti X. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije in 
kongresi republiških in pokrajinskih zvez komunistov iz 
spomladi 1974. leta. To je bil čas, ko smo utrdili politično 
enotnost, dosegli višjo stopnjo samoupravne organizirano- 
sti in usmerjenosti družbe in ko so bile zasta vi jene in tudi že 
izvršene mnoge naloge, pomembne za dolgoročni razvoj 
Slovenije in s tem tudi Jugoslavije. Vse odgovorne družbe- 
nopolitične dejavnike kakor tudi skupščine družbenopoli- 
tičnih skupnosti so čakale zelo obsežne naloge, da izgradi- 
jo družbenoekonomski in družbenopolitični sistem, in po- 
sebej, da izgradijo delegatski sistem in nanj naslonjen novi 
skupščinski sistem, kakor tudi naloge, ki izvirajo iz pristoj- 
nosti skupščin kot organov družbenega samoupravljanja in 
najvišjih organov oblasti v okviru pravic in dolžnosti druž- 
benopolitičnih skupnosti. Predsedstvo SR Slovenije je lani 
s poročilom Skupščini dalo pregled doseženega in na tej 
osnovi tudi izdelalo pogled naprej. Skupščina je poročilo 
sprejela in z njim tako sebi kot drugim družbenopolitičnim 
dejavnikom začrtala smeri nadaljnjega delovanja. 

Z današnjim zasedanjem vseh treh zborov zaključuje 
delegatska skupščina SR Slovenije svoje prvo štiriletno 
mandatno obdobje. Predsedstvo skupščine je pripravilo 
poročilo o njenem delu za to obdobje, kateremu je priklju- 
čilo tudi poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ. Prav tako je 
treba v sklop gradiv o delu skupščine šteti tudi vsa splošna 
in posebna poročila ter analize o uresničevanju ustavnih 
določil o delegatskem in skupščinskem sistemu, kakor tudi 
tiste, na katere se poročilo še posebej sklicuje. 

Po novi ustavi delovni ljudje in občani uresničujejo vse 
svoje suverene pravice v republiki kot državi, v federaciji pa 
le tiste, ki so v skupnem interesu in so določene v ustavi 

SFRJ. Republika je tako postala samostojnejša, njene od- 
govornosti večje. Morala je sistematično graditi celovito in 
izvirno republiško zakonodajo, razširiti svojo odgovornost 
in opravljati obsežnejše naloge tako na zakonodajnem 
področju kakor tudi pri odločanju o vseh pomembnejših 
vprašanjih razvoja republike in politike glede uresničeva- 
nja tega razvoja. To vse je v teh štirih letih terjalo od 
republiške skupščine zelo obsežno, nepretrgano in hitro 
delo. Zato torej ni mogla vselej do kraja uresničiti predvide- 
nih letnih delovnih programov, mnoga zasedanja so imela 
preobširne dnevne rede, primanjkovalo je časa za potrebne 
priprave zasedanj skupščinskih zborov. Spričo obremenje- 
nosti skupščine, predvsem v njeni zakonodajni funkciji, 
smo že v začetku tega mandata pričeli proučevati možno- 
sti, kako v večji meri reševati zadeve z izvršilnimi in upravni- 
mi predpisi. Pomembnejših rezultatov dosedanja prizade- 
vanja še niso dala. To delo bo treba nadaljevati, vendar ne 
samo v republiki, in to prav sedaj, ko določneje opredeljuje- 
mo organizacijo in vlogo izvršilnih in upravnih organov v 
novem skupščinskem sistemu. V zvezi s tem pa obstaja še 
pomembnejše vprašanje, ali dovolj konkretno razmišljamo 
o možnosti prenašanja pristojnosti državnih organov na 
samoupravne organe, ki morajo po naši razvojni zamisli v 
vedno večjem obsegu prevzemati nase regulativno funkci- 
jo. Tega vprašanja se bo treba lotiti v prihodnje studiozno in 
sistematično. 

Aktivnost skupščinskih zborov kot tudi predsedstva 
skupščine in vseh ostalih delovnih teles je bila v vsej ' 3j 
mandatni dobi usmerjena k izpolnjevanju vseh tistih nalog, 
ki naj bi čim hitreje in čim popolneje uresničile skupščinski 
delegatski sistem. Pri tem delu je bila skupščina tesno 
povezana z vsemi družbenopolitičnimi organizacijami, 
predvsem pa s Socialistično zvezo, ki jo ustava še posebej 
obvezuje za uresničevanje delegatskega sistema v celoti. 
Posveti s predsedniki občinskih skupščin, obiski predsed- 
stva Skupščine SR Slovenije v občinah ter druge konferen- 
ce in posveti so v praksi utrdili sodelovanje občin in 
republike na ravni njihovih skupščin in prispevali k boljše- 
mu uresničevanju nalog na področju družbenopolitičnega 
sistema. Naša udeležba pri delu Predsedstva zvezne skup- 



ščine je v mnogočem pospeševala sodelovanje republiške 
skupščine s Skupščino SFRJ. 

V poročilih in analizah, ki so jih napravili skupščinski 
zbori, je povedano, koliko so v teh štirih letih vsi odgovorni 
družbenopolitični dejavniki z našo skupščino vred uspeli 
izgrajevati nov družbenopolitični sistem na tem področju. 
Gotovo smemo reči, da je Skupščina SR Slovenije zaživela 
kot delegatska skupščina, in to ne samo formalno, ampak 
vsebinsko; to se pravi, da so delegati v skupščini že 
usklajevali različne interese in odločali o vprašanjih, ki so 
bila izraz mnenj, stališč in predlogov delovnih ljudi in 
občanov oziroma njihovih delegacij v temeljnih organizaci- 
jah združenega dela, v krajevnih skupnostih in v družbeno- 
političnih organizacijah kakor tudi stališč občinskih skup- 
ščin oziroma njihovih zborov. 

Potrebno je bilo poiskati in izpeljati nov - ustrezen način 
informiranja kot enega od temeljnih pogojev za delo dele- 
gacij in delegatov. Načelo javnosti dela je skupščina dosle- 
dno uveljavljala. Za seje zborov, skupščinskih odborov in 
komisij je dajala skupščina gradivo na razpolago tudi 
sredstvom javnega obveščanja. Poprečno v skupščini akre- 
ditiranih sto predstavnikov tiska, radia in televizije je prav 
tako imelo možnost uporabljati ta gradiva, prisostvovati 
celotnemu skupščinskemu delu, udeleževati se tiskovnih 
konferenc in dobivati tudi druge potrebne informacije. 
Posebej je treba poudariti vlogo skupščinskega delegat- 
skega glasila »Poročevalca«, ki je dajal ne samo vsem 
delegacijam in delegatom, ampak tudi mnogo širši javnosti 
potrebne informacije in gradiva republiške in zvezne skup- 
ščine. V tej mandatni dobi je bilo izdanih več kot sto številk 
»Poročevalca« v skupni nakladi blizu en milijon in devet- 
stotisoč izvodov. Kljub temu zadovoljivemu začetku sma- 
tramo, da je večja razširjenost tega glasila tako v delegatski 
bazi kot tudi sicer v naši javnosti potrebna. Če ocenjujemo 
dosežene uspehe pri graditvi celotnega družbenega siste- 
ma, informiranja in posebej informiranja za potrebe repu- 
bliške skupščine, moramo vendarle reči, da so tudi na tem 
področju potrebne izpopolnitve in morda tudi določene 
spremembe, saj se postopoma vključujejo v ta sistem 
informativno dokumentacijski centri, kakor pač nastajajo. 

Dosedanje izkušnje v delu naše republiške skupščine 
potrjujejo pravilnost in uspešnost ustavnega določila o 
zamenljivem delegatskem mandatu v zboru združenega 
dela in zboru občin. Čeprav je bilo morda v začetku slišati 
sem in tja kak pomislek glede tega, ali ne bo delo skupščine 
zaradi tega manj uspešno, je praksa pokazala nasprotno. V 
skupščinsko delo in odločanje se je vključilo mnogo več 
delegatov, aktivnost delegacij, konferenc delegacij in sku- 
pin delegatov se je povečala, odprla se je možnost, da 
prihajajo v skupščino delegati, ki lahko zaradi poznavanja 
dane problematike uspešneje sodelujejo pri razpravah in 
odločitvah, prav tako pa so delegacije laže razporejale delo 
svojih članov. Skupine delegatov so ves čas zelo dejavno 
prispevale k razreševanju vseh vprašanj, ki so bila predmet 
razprav in odločanja v republiški skupščini, upoštevajoč 
načelo zamenljivega delegata. Vsebini delegatskega siste- 
ma je vsekakor zamenljivi delegatski mandat mnogo bližji, 
kot bi to bil stalni delegat. 

Izkušnje kažejo, da je za uspešno delo delegatske skup- 
ščine zelo pomembno, aH so se izvršile priprave za zaseda- 
nje zborov dovolj skrbno, predvsem pa to, koliko je bila v to 
vključena delegatska baza. V tem pogledu še ne moremo 
biti zadovoljni. Treba bo stremeti za tem, da se temeljne 
delegacije bolj aktivirajo, da se v občinskih skupščinah 
oziroma njihovih zborih posveča večja skrb vprašanjem, ki 
se obravnavajo v republiški skupščini, da se k pripravam 
pritegnejo v večji meri osnovne politične organizacije, 
strokovne in znanstvene organizacije, izobraževalne insti- 
tucije, društva itd., vse to pa posebno takrat, ko se rešujejo 
pomembnejša vprašanja. Priprave, izvršene na ta način, 
vsekakor omogočajo uspešnejše delo republiške skupšči- 
ne, predvsem pa so odločitve, ki se naslanjajo na tak način 
predhodnih priprav, zrelejše. 

In še nekaj: organi samoupravljanja v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela, v samoupravnih organizacijah in 
skupnostih ter v krajevnih skupnostih bodo morali posve- 
čati večjo skrb svojim delegacijam in jim tako v političnem, 

organizacijskem in gmotnem pogledu omogočiti, da bodo 
lahko vršile svojo nalogo. Delegat mora imeti občutek, da 
opravlja družbeno koristno in odgovorno delo in zato je 
prav, da mu družba to tudi prizna. Za urejanje teh nalog bi 
se morale bolj zavzeti sindikalne organizacije, saj morajo 
biti tudi sicer aktivne v uresničevanju celotnega delegat- 
skega sistema. 

Vključevanje skupščin samoupravnih interesnih skupno- 
sti za območje republike v delo skupščine se je začelo nekaj 
kasneje. Te skupnosti so se že ob svojem vstopu v življenje 
pokazale kot nepogrešljivi dejavnik nadaljnjega razvoja 
samoupravljanja in skupščinskega delegatskega sistema. 
Za družbene dejavnosti so postale mesto samoupravnega 
odločanja in usklajevanja skupnih potreb in interesov de- 
lovnih ljudi in občanov, hkrati pa sestavni del skupščinske- 
ga sistema. Prve izkušnje te vključitve so nam prinesli 
primeri, ko so enakopravno odločale o posameznih vpraša- 
njih z zbori naše skupščine. Izkušnje obstajajo tudi glede 
skupnih posvetovanj in razprav o mnogih vprašanjih tako v 
skupščinskih zborih, kot tudi komisijah in odborih. Predse- 
dniki skupščin samoupravnih interesnih skupnosti so so- 
delovali v delu Predsedstva republiške skupščine takrat, ko 
so bili na dnevnem redu problemi iz pristojnosti teh skup- 
nosti in ko so se pripravljali programi dela. Gotovo se bo 
treba v prihodnje posvetiti sistematičnejšemu delu tako za 
nadaljnji razvoj samoupravnih interesnih skupnosti samih 
kot za delovanje njihovih skupščin kot enakopravnih zbo- 
rov republiške skupščine. V enem in drugem pogledu 
današnje stanje še ni zadovoljivo. Gre za vprašanja ustrez- 
nejše organiziranosti in takih metod dela, ki bodo omogo- 
čale polno uresničevanje delegatskega sistema v družbe- 
nih dejavnostih. Razvojna pot uresničevanja ustavne zami- 
sli o svobodni menjavi dela nam odpira nove rešitve in za 
njihovo uresničevanje nalaga nove naloge. 

Po ustavi SFRJ republike in avtonomne pokrajine dajejo 
soglasje k zakonom in drugim splošnim aktom z določenih 
področij zvezne pristojnosti. To je bila za skupščino pov- 
sem nova dejavnost, ki je terjala ustrezno programsko in 
organizacijsko prilagoditev. Pri izvrševanju tega precej 
obsežnega dela - šlo je za več kot 240 zveznih zakonov in 
drugih aktov - je treba poudariti aktivnost Izvršnega sveta 
in republiških upravnih organov, prav tako pa tudi priza- 
devnost skupščinskih odborov in strokovne službe v skup- 
ščini. Poleg tega je znotraj republiške skupščine uspešno 
delovala naša delegacija v Zboru republik in pokrajin 
Zvezne skupščine. O tem delu govori podrobneje že ome- 
njeno poročilo naše delegacije. 

V zakonodajnem delu skupščine ni šlo le za formalno 
usklajevanje obstoječih republiških zakonov z ustavo, am- 
pak za normativno ureditev povsem novih družbenih po- 
dročij, za uveljavitev novih družbenih odnosov in za zago- 
tovitev uresničevanja razvoja in varstva z ustavo določene- 
ga socialističnega samoupravnega sistema. V teh štirih 
letih je bilo sprejetih več kot 250 zakonov, 30 resolucij, 
stališč, priporočil in sklepov in obravnavanih 50 problem- 
skih tem, ki so posegala na vsa pomembnejša področja 
družbenega življenja. Na podlagi načel novega zveznega 
zakona o temeljih sistema družbenega planiranja so dele- 
gati sprejeli srednjeročni družbeni plan Slovenije in resolu- 
cijo o družbenoekonomskem razvoju naše republike za 
naslednje leto. Sodelovali so tudi pri sprejemanju srednje- 
ročnega družbenega plana Jugoslavije. Vsebinsko zelo 
bogate razprave, ki so spremljale to delo, so pomenile 
pomemben prispevek družbenoekonomskemu razvoju. 

Zakonodajno in vse ostalo delo, ki ga je opravila skupšči- 
na, je zahtevalo velike napore od delegatov, ki so si najpo- 
prej morali šele pridobiti izkušnje za svoje delo, tako v 
delegacijah kakor v skupščini. Zbori, odbori in komisije so 
opravili 1279 sej, od tega zbori 165 sej z 2300 zadevami, 
vseh vprašanj, ki so bila obravnavana v skupščini, pa je bilo 
blizu 8000. Mimogrede rečeno, s temi številkami nismo 
želeli samo izraziti priznanje za zelo obsežno opravljeno 
delo, ampak tudi opozoriti na preobremenjenost skupšči- 
ne, kar smo že prej omenili. No, ugotoviti moramo, da so 
delegati z vztrajnostjo in odgovornostjo reševali vsa ta 
vprašanjai in s tem utrdili pot razvoja republiške skupščine 
kot najvišjega delegatskega telesa v naši republiki. 

poročevalec 



Dosedaj skupščina še ni bila ustrezno organizirana in 
tudi ne dovolj aktivna v spremljanju izvajanja politike, 
začrtane z zakoni, resolucijami, priporočili, stališči in skle- 
pi ter z družbenimi dogovori. Izkušnje nam kažejo, da se 
prav zaradi nedoslednega izvajanja zakonov in drugih 
aktov, zaradi prepočasnega pristopanja k njihovemu ure- 
sničevanju, zaradi izmikanja odgovornosti organov in or- 
ganizacij, ki so zadolženi z določenimi nalogami in iz 
podobnih razlogov, odpirajo problemi, ki zavirajo predvi- 
deni razvoj in ki v mnogih primerih in na mnogih področjih 
povzročajo tudi nepopravljive škode. Skupščina mora biti 
na tekočem, kako se izvajajo predpisi in dogovori in mora 
imeti možnosti z ustreznimi posegi vplivati na ureditev 
stanja, če se in ko se pojavijo omenjene motnje. Dosedanje 
izkušnje o izvajanju skupščinskih poslovnikov bodo omo- 
gočile tudi v tem pogledu stanje izboljšati. 

V poročilu o delu Skupščine SR Slovenije v obdobju 
1974-1978 smo želeli v čimtiplj strnjeni obliki pokazati 
celotno njeno dejavnost in to na področju družbenoeko- 
nomskega in političnega sistema, varstva ustavne ureditve 
in notranje politike, splošne ljudske obrambe in mednaro- 
dnih odnosov, zakonodajne politike in zakonodajne dejav- 
nosti ter gospodarskega in socialnega razvoja. S program- 
skimi usmeritvami, ki so bile skupno delo, v katero so bili 
vključeni predvsem Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
prav tako pa tudi vodilni organi družbenopolitičnih organi- 
zacij na ravni republike, gospodarske, izobraževalne, stro- 
kovne in znanstvene organizacije in ustanove, smo želeli v 
program vključiti vsa tista vprašanja, za katera smo menili, 
da jih moramo obravnavati in reševati tako zaradi uspešne- 
ga nadaljnjega razvoja republike kot tudi Jugoslavije kot 
celote. Razumljivo je, da so nekatere naloge terjale priorite- 
te in temeljitejše priprave ter večjo prizadevnost družbeno- 
političnih, gospodarskih, znanstvenih in drugih dejavni- 
kov. Poleg vprašanj, o katerih smo že govorili, smo morali 
na primer odgovoriti na vprašanje, kako naj skupščina 
pospeši uresničevanje zakona o združenem delu. Ustano- 
vili smo posebno komisijo, ki je s svojo aktivnostjo omogo- 
čila temeljito obravnavo in sprejem ustreznih skupščinskih 
sklepov. Ž gospodarskega področja je bila temeljito obrav- 
navana zelo pomembna problematika energetike, regio- 
nalnega razvoja, proizvodnje surovin, kmetijstva, prometa 
in prometnih povezav ter varstva okolja ter prostorske, 
urbanistične in zemljiške politike. Sprejeta so bila tudi 
stališča o nadaljnjem razvoju inovacijske dejavnosti, ki 
lahko bistveno vpliva na produktivnost dela ter na racional- 
nost in višjo kvalitetno raven proizvodnje. Na področju 
družbenih dejavnosti so bile mnoge razprave in sprejetih je 
bilo precej skupščinskih aktov, posvečenih vzgoji in izo- 
braževanju, kulturi, preobrazbi pravosodnega sistema, 
prav tako pa tudi pereči problematiki zdravstva in zdrav- 
stvenega zavarovanja. Kot že rečeno, o vsem tem govori 
poročilo, zato ni treba teh stvari ponavljati. 

V zvezi z našo manjšinsko politiko in z dejavnostjo 
skupščine v odnosih s tujino je treba poudariti naslednje: 

Uresničevanju z ustavo opredeljene in z družbenopolitič- 
nimi dejavniki dogovorjene politike glede položaja italijan- 
ske in madžarske narodnosti v SR Sloveniji in uveljavljanju 
posebnih pravic teh narodnosti in njunih pripadnikov, je 
bila posvečena posebna skrb. Skupščina je preko svoje, že 
v ustavi predvidene komisije za narodnosti, ki jo sestavlja 
enako število pripadnikov slovenskega naroda ter italijan- 
ske in madžarske narodnosti, redno obravnavala vsa vpra- 
šanja, ki zadevajo značaj, položaj, pravice in razvojne 
možnosti teh narodnosti. Uspešno delo te komisije kakor 
tudi drugih dejavnikov, predvsem v Predsedstvu SR Slove- 
nije in v Republiški konferenci SZDL Slovenije, je omogoči- 
lo zborom skupščine sprejeti stališča, priporočila, in sklepe 
o uveljavljanju posebnih pravic italijanske in madžarske 
narodnosti in njunih pripadnikov v SR Sloveniji. Ta doku- 
ment je dokaz naše dosledne politike v praksi uresničiti 
Helsinške sklepe v celoti in pokazati, da je interes sloven- 
skega naroda uveljaviti narodnosti, ki žive z njim, kot 
konstitutivni dejavnik državnosti SR Slovenije in njene 
samoupravne socialistične skupnosti. 

Z namenom poglobiti sodelovanje obmejnega prebival- 
stva in še bolj razširiti politiko odprtih meja je Skupščina SR 

Slovenije sprejela sklepe in stališča o obmejnem gospodar- 
skem sodelovanju SR Slovenije s sosednjimi državami, v 
katerih je opredelila izhodišča za dolgoročno usmerjen 
razvoj gospodarskih odnosov Slovenije z obmejnimi ob- 
močji sosednjih držav na osnovi sodobnejših in višjih oblik 
sodelovanja. Ta vprašanja so bila obravnavana tudi z gledi- 
šča gospodarske krepitve naših narodnostnih skupnosti v 
sosednjih državah. 

Razprave v republiški in zvezni skupščini o osimskih 
sporazumih predstavljajo nedvomno važen prispevek k 
uresničevanju politike evropske varnosti in sodelovanja ter 
utrditev politike miroljubne koeksistence neuvrščene Ju- 
goslavije. Zbori so ocenili, da ti sporazumi omogočajo 
obmejnemu prebivalstvu urejati vrsto konkretnih vprašanj 
za izboljšanje njihovih življenjskih razmer. Pri tem so tudi 
poudarili, da sporazumi predvidevajo možnost maksimalne 
zaščite slovenske narodnostne skupnosti v Italiji in italijan- 
ske v Jugoslaviji, pri čemer bo treba v praksi dosledno 
vztrajati. 

Skupščina SR Slovenije je posebno pozornost posvetila 
pospeševanju ekonomskih stikov Slovenije z deželami v 
razvoju. Sprejeta resolucija opredeljuje naloge organizacij 
združenega dela ter drugih samoupravnih in družbenih 
dejavnikov v Sloveniji za pospešitev sodelovanja. Pri tem je 
skupščina ugotovila, da uveljavljanje novega sistema eko- 
nomskih odnosov Jugoslavije s tujino odpira boljše mož- 
nosti za večje povezovanje slovenskega gospodarstva z 
gospodarstvi teh držav. Treba pa bo v bodoče še bolj 
povezovati to sodelovanje z družbenimi plani in ga usmer- 
jati v skladu z zahtevami po novem in pravičnejšem svetov- 
nem ekonomskem redu. 

Še posebna pozornost je bila posvečena vprašanju slo- 
venskih narodnostnih skupnosti v Italiji, Avstriji in Madžar- 
ski. V stališčih zborov je poudarjen pomen stalne prisotno- 
sti varstva teh skupnosti kot elementa varnosti in sodelova- 
nja med državami. Stališča o tem so v Jugoslaviji in Sloveni- 
ji povsem jasna in jasne so tudi zahteve, kijih postavljamo v 
zavarovanje pravic naših narodnostnih skupnosti v sose- 
dnih državah, predvsem pa republiki Avstriji zaradi neizpol- 
njevanja državne pogodbe. 

Ob koncu še naslednje: Izvršni svetin republiški upravni 
organi so v tem obdobju s svojim delom in odnosom ter 
odgovornostjo do Skupščine SR Slovenije uspešno izvrše- 
vali svoje nelahke naloge; zato jim gre vse priznanje. Tako 
njihovo delo v vsem štiriletnem mandatnem obdobju je 
omogočilo skupščini v redu opravljati naloge, ki so bile 
vsebovane v delovnih programih, določenih skupaj z Izvrš- 
nim svetom. Izvršni svet in upravni organi so dali pomem- 
ben prispevek uveljavljanju in razvijanju delegatskega 
skupščinskega sistema ter z delovanjem republiških druž- 
benih svetov in z vse večjim odpiranjem nasproti mnogim 
družbenim dejavnikom usklajevali stališča o mnogih po- 
membnih vprašanjih oziroma pripravljali gradiva, ki so 
nudila dobro osnovo za odločanje. Tudi v tem mandatnem 
obdobju so bili predlagatelji pretežne večine zakonov in 
drugih aktov in stališč, na osnovi katerih se je usmerjala 
politika v republiki. Zakonsko urejanje tega področja, kije 
sedaj v toku, pomeni osnovo za še hitrejše in uspešnejše 
uresničevanje ustavne vloge državne uprave, za njeno 
prilagajanje skupščinskemu delegatskemu sistemu, prav 
tako pa tudi njene učinkovitosti in odgovornosti ter smotr- 
nejše organiziranosti. To bo nadaljnja pot odpiranja, pove- 
zovanja in sodelovanja z družbenopolitičnimi dejavniki ter 
samoupravnimi organizacijami in skupnostmi. 

Podčrtati moramo pomembno vlogo in naloge, ki so Jih 
izvrševale strokovne službe republiške skupščine. Z veliko 
prizadevnostjo in s političnim poznavanjem problemov so 
pomagale delegatom in delegacijam na zasedanjih skup- 
ščinskih zborov, odborov in komisij sprejemati take odloči- 
tve, ki so najbolj ustrezale interesom, izoblikovanim v 
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih. Nji- 
hovo delo pri pripravljanju gradiv in različnih sklepov in 
stališč zborov je terjalo visoko strokovnost, organiziranost 
in natančnost pri delu. Tudi vsi tisti, ki so jim bile poverjene 
zahtevne administrativne, tehnične in druge naloge, zaslu- 
žijo priznanje. Obseg dela se je znatno povečal, toda 
naloge so bile dobro in za časa izvršene. Vsem za tako 
uspešno delo iskrena zahvala. 
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Vam in preko vas vsem delegatom in delegacijam, konfe- 
rencam delegacij in skupinam delegatov, ki so sodelovali z 
republiško skupščino, gre še posebna zahvala. Pred štirimi 
leti smo sprejeli častno in odgovorno, obenem pa tudi 
pionirsko nalogo, da stopimo na pot uresničevanja dele- 
gatskega sistema in da prvo republiško delegatsko skup- 
ščino utrdimo tako, kot smo si to zamislili in zapisali v novo 
ustavo. Danes lahko rečemo, da je precej obsežno delo 
opravljeno in da smo dosegli vsaj nekatere pomembne 

rezultate, o katerih smo spregovorili v poročilu. Resnična 
zavzetost, delavnost in vztrajnost delegatov je to omogoči- 
la. Za to vam gre iskrena zahvala. Želim vam, da bi tudi v 
prihodnje s svojim poklicnim in družbenopolitičnim delom 
čimveč prispevali k nadaljnemu razvoju naše socialistične 
samoupravne družbe. Mislim, da lahko vsi skupaj take želje 
izrečemo tudi vsem novim delegatom, ki bodo v drugem 
mandatnem obdobju, ki že začenja, prihajali sem v republi- 
ško skupščino izpolnjevati svoje odgovorne naloge. 

PREGLEDSEJ ZBOROV 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

Na skupnem zasedanju 
vseh zborov Skupščine SR 
Slovenije 27. marca 1978, so 
delegati poslušali ekspoze ob 
poročilu o delu Skupščine SR 
Slovenije v obdobju od 1974 
do 1978, ki ga je podal Marijan 
Brecelj, predsednik Skupšči- 
ne SR Slovenije. Ekspoze ob- 
javljamo v tej številki »Poroče- 
valca«. 

Na ločenih sejah so Zbor 
združenega dela, Zbor občin 
in Družbenopolitični zbor 
Skupščine SR Slovenije spre- 
jeli: 

- Poročilo o delu Skupšči- 
ne SR Slovenije v obdobju od 
1974 do 1978; 

- Predlog zakona o spre- 
membah zakona o republiških 
svetih; 

- Osnutek odloka o pripravi 
in sprejetju dolgoročnega 
družbenega plana Jugoslavije 
za obdobje od leta 1986 do leta 
2000; 

- Osnutek zakona o organu 
samoupravne delavske kontro- 
le (Družbenopolitični zbor je 
sprejel stališča); 

- Predlog za izdajo zakona 
o združevanju kmetov - steza- 
mi za osnutek zakona (Družbe- 
nopolitični zbor je sprejel stali- 
šča). 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije sta sprejela: 

- Predlog ugotovitev in sta- 
lišč Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije k energetski bi- 
lanci SR Slovenije za obdobje 
od leta 1981 do leta 2000 in 
okvirni plan razvoja energet- 
skih zmogljivosti na območju 
SR Slovenije za obdobje od le- 
ta 1981 do leta 2000. Zbor ob- 
čin je sprejel ob tem sklep, ki ga 
objavljamo na strani5. 

- Predlog za izdajo zakona 
o združevanju organizacij 
združenega dela v splošna 
združenja in Gospodarske 
zbornice z osnutkom zakona; 
(Zbor občin je sprejel sklep); 

- Osnutek zakona o teme- 
ljih sistema cen in družbeni 
kontroli cen; 

- Osnutek sprememb in do- 
polnitev projekcije plačilne bi- 
lance Jugoslavije za leto 1978; 

- Osnutek sprememb in do- 

polnitev projekcije devizne bi- 
lance Jugoslavije za leto 1978; 

- Dogovor o kontinuirani 
graditvi zmogljivosti v dobi od 
leta 1976 do leta 1980 za razvoj 
proizvodnje nekovin v času po 
letu 1980; 

- Predlog odloka o potrditvi 
dogovora o spremembah in 
dopolnitvah dogovora o obli- 
kovanju sredstev solidarnosti 
narodov in narodnosti Jugo- 
slavije ter republik in AP za 
odpravljanje posledic elemen- 
tarnih nesreč; 

- Predlog odloka o potrditvi 
dogovora republik in pokrajin 
o dajanju solidarnostnih sred- 
stev republikam in AP kot med- 
sebojne pomoči za odpravlja- 
nje posledic potresov ali po- 
plav večjih razsežnosti; 

- Osnutek o supergaranciji 
federacije za obveznosti Jugo- 
banke - Združene banke - 
Beograd, kot garanta za poso- 
jilo Evropske investicijske ban- 
ke za delno financiranje pro- 
jekta druge faze graditve 
osnovnega 380 kV prenosnega 
omrežja Jugoslavije; 

- Predlog zakona o ratifika- 
ciji sporazuma med vlado So- 
cialistične federativne republi- 
ke Jugoslavije in vlado Repu- 
blike Finske o prevozu v me- 
dnarodnem cestnem prometu; 

- Osnutek zakona o dolo- 
čanju celotnega zneska sred- 
stev za financiranje dela pro- 
grama modernizacije tehnične 
baze in izgradnje novega po- 
slopja časopisne agencije Ta- 
njug od leta 1978 do 1982; 

- Dogovor o vzgoji in izo- 
braževanju otrok jugoslovan- 
skih državljanov, ki so na zača- 
snem delu v tujini; 

- Predlog zakona o zača- 
snem financiranju samouprav- 
nih interesnih skupnosti na po- 
dročju družbenih dejavnosti v I. 
polletju 1978; 

- Predlog zakona o pri- 
spevku za pokojninsko in inva- 
lidsko zavarovanje v letu 1978, 
ki ga plačujejo zavezanci, ki 
niso sklenili samoupravnega 
sporazuma; 

- Predlog zakona o pri- 
spevku za usmerjeno izobraže- 
vanje v letu 1978, ki ga plačuje- 

jo zavezanci, ki niso sklenili sa- 
moupravnega sporazuma; 

- Predlog zakona o pn- 
spevku za solidarnostno ude- 
ležbo v pokrivanju izdatkov za 
starostno zavarovanje kmetov 
v letu 1978, ki ga plačujejo za- 
vezanci, ki niso sklenili samou- 
pravnega sporazuma; 

- Predlog zakona o pri- 
spevku za raziskovalno dejav- 
nost v letu 1978, ki ga plačujejo 
zavezanci, ki niso sklenili sa- 
moupravnega sporazuma; 

- Predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o urbanističnem planiranju 

- Predlog zakona o spre- 
membi in dopolnitvi zakona o 
upravljanju in razpolaganju s 
stavbnim zemljiščem; 

- Predlog za izdajo zakona 
o Triglavskem narodnem par- 
ku; 

- Predlog zakona o spre- 
membah zakona o davkih ob- 
čanov; 

- Predlog zakona o dopol- 
nitvi zakona o podaljšanju ro- 
kov za določitev stopenj in 
osnov davkov za leto 1978; 

- Predlog zakona o spre- 
membi zakona o osnovah ter 
načinu obračunavanja in pla- 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 

Zbor združenega dela 
Ciril Umek, Drago Petrovič, Rudi Babič, Marjan Šinko- 

vec, Tone Tribušon, Milan Žveglič, Boris Galič, Ivan Zelen- 
šek, Štefan Korošec, Milena Rakčevič, Andrej Oman, Šte- 
fan Nemec, Rudi Kropivnik, Franjo Lampelj, Zdenka Juran- 
čič, dr. Avguštin Lah, Božo Cvetkovič, Francka Herga, 
Viljem Petek, Aleksander Willewaldt, Tomaž Vuga, Boris 
Mikoš, dr. Miha Potočnik, Andrej Bidovec, Milan Razdev- 
šek, Ivica Kavčič, dr. Anton Fazarinc, Pavle Gantar, Milovan 
Zidar, Branko Baje, Ida Tepej, Henrik Smugavc, Vlado 
Potočnik, Stanko Kos, Franc Potočnik, Majda Mervič, Jan- 
ko Muraus. 

Zbor občin 
Slavko Kocjan, dr. Peter Novak, Lojze Fortuna, Avgust 

Jeriha, dr. Vladimir Fatur, Jože Garmuš, Silvo Gorenc, 
Štefan Hajdinjak, Stojan Makovec, Dušan Berglez, Oto 
Kampuš, Vida Medvešček, dr. Miran Mejak, Ela Ulrih, Stan- 
ko Juršič, Franc Štrakl, Dušan Čehovin, dr. Danijel Brežic, 
Stane Polajnar, Ivo Miklavčič, Ivan Roje, Franc Svetelj, 
Maver Jerkič, Ivo Marenk, Ludvik Štelcar, Uroš Janko, Mara 
Žlebnik, Karel Sukič 

Družbenopolitični zbor 
Aleksander Varga, Milan Baškovič, Stane Gavez, Štefan 

Strok, Pavel Mermolja, Zoran Polič, Lojze Cepuš, Karmelo 
Budihna, Terezija Štefančič 

- usklajevanje; 
- Predlog zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zako- 
na o samoupravni Stanovanjski 
skupnosti; 

- Predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o razlastitvi in o prisilnem 
prenosu pravice uporabe; 

- Predlog zakona o ravna- 
nju z odpadki; 

čevanja prispevkov za financi- 
ranje samoupravnih interesnih 
skupnosti na področju družbe- 
nih dejavnosti v letih 1975 do 
1978; 

- Predlog zakona o spre- 
membah zakona o davku iz do- 
hodka temeljnih organizacij 
združenega dela; 

- Predlog odloka o poobla- 
stitvi Izvršnega sveta Skupšči- 

4 poročevalec 



ne SR Slovenije, da sklene 
družbeni dogovor o uporabi 
sredstev hranilnih vlog in dru- 
gih sredstev občanov pri poštni 
hranilnici v srednjeročnem ob- 
dobju od leta 1977 do 1980; 

- Predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o oblikovanju sredstev soli- 
darnosti za odpravljanje posle- 
dic naravnih nesreč; 

- Predlog razdelitve pre- 
sežka dohodka po zaključnem 
računu za leto 1977, ki pripada 
organizacijam iz 15. člena za- 
kona o Loterijskem zavodu 
Slovenije; 

- Predlog odloka o potrditvi 
lestvic katastrskega dohodka; 

- Predlog zakona o položa- 
ju in pooblastilih Rdečega kri- 
ža Slovenije; 

- Predlog zakona o zapo- 
slovanju in o zavarovanju za 
primer brezposelnosti; 

- Predlog zakona o nagra- 
dah in priznanjih Staneta Ža- 
garja; 

- Soglasje k samoupravnim 
sporazumom in statutom neka- 
terih visokošolskih organiza- 
cij; 

a) Predlog odloka o soglas- 
ju k samoupravnim sporazu- 
mom in statutom visokošolskih 
organizacij; 

b) Predlog odloka o potrdi- 
tvi samoupravnega sporazuma 
o združitvi v Univerzo v Maribo- 
ru in o soglasju k statutu Uni- 
verze v Mariboru; 

- Osnutek zakona o ukre- 
pih v živinoreji; 

- Predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o kmetijskih zemljiščih; 

- Predlog za izdajo zakona 
o pogojih in postopku za prido- 
bitev pravice do preživninske- 
ga varstva kmetov - s tezami 
za osnutek zakona; 

- Predlog za izdajo zakona 
o intervencijah v kmetijstvu in o 
kompenzacijah v porabi hrane 
- s tezami za osnutek zakona; 

Zbor združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije pa je spre- 
jel: 
- Osnutek zakona o dolgo- 
ročni proizvodni kooperaciji, 
poslovno tehničnem sodelova- 
nju ter pridobivanju in odsto- 
panju materialne pravice na te- 

hnologiji med organizacijami 
združenega dela in tujimi ose- 
bami; 

- Osnutek zakona o združe- 
vanju v skupnost jugoslovan- 
skih pošt, telegrafov in telefo- 
nov; 

- Osnutek zakona o združe- 
vanju v skupnost jugoslovan- 
skih železnic; 

- Osnutek zakona o spre- 
membi zakona o prometu bla- 
ga in storitev s tujino; 

- Osnutek zakona o spre- 
membah zakona o opravljanju 
gospodarskih dejavnosti v tuji- 
ni. 

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

- Predlog odloka o imeno- 
vanju članov sveta Narodne 
banke Slovenije. Za člane sveta 
Narodne banke Slovenije so bi- 
li imenovani: Franc Bravhar, 
vodja gospodarsko-računske- 
ga sektorja, SGP GRADBINEC 
v ustanovitvi, Kranj; Anton Bu- 
kinis, finančni direktor ZP 
Iskra, Ljubljana; Rudi Crnko- 
vič, redni profesor Visoke eko- 
nomsko komercialne šole Uni- 

verze v Mariboru; Stanislav 
Ekart, svetovalec Predsedstva 
SR Slovenije; Jožica Farčnik- 
Mrvar, strokovna delavka v 
Cinkarni Celje; Rado Golob, di- 
rektor financ vTovarni avtomo- 
bilov Maribor; Bernard Krivec, 
član Predsedstva Gospodarske 
zbornice Slovenije; Peter 
Kune, generalni direktor Žele- 
zarne Jesenice. Bogomila Mi- 
tič, direktorica poslovne enote 
Temeljne banke Gorenjske 
Kranj v Škofji Loki; Dragan Mo- 
zetič, namestnik republiškega 
sekretarja za finance; Marijan 
Planine, generalni direktor Le- 
snine, Ljubljana; Ivan Ribni- 
kar, izredni profesor Ekonom- 
ske fakultete Borisa Kidriča, 
Ljubljana; Mara Žlebnik, pred- 
sednica Zbora občin Skupšči- 
ne SR Slovenije; 

- Predlog odloka o podalj- 
šanju sodniške funkcije do 31. 
decembra 1978 sodnikom in 
sodnikom porotnikom okrož- 
nih in okrožnih gospodarskih 
sodišč v SR Sloveniji, ki jim v 
obdobju od 1. aprila 1978 do 
31. decembra 1978 izteka man- 
dat. 

SKLEP 

Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi ugotovitev in stališč k energetski 
bilanci in okvirnemu planu razvoja energetskih zmogljivosti od 1981. leta do leta 2000 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 60. seji dne 27. marca 1978 ob obrav- 
navi ugotovitev in stališč k energetski 
bilanci in okvirnemu planu razvoja ener- 
getskih zmogljivosti od 1981. leta doleta 
2000 na podlagi 1. odstavka 244. člena v 
zvezi z 242. členom in 2. odstavkom 237. 
člena poslovnika Skupščine SR Sloveni- 
je sprejel naslednji 

sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije 
sprejema na znanje energetsko bilanco 
SR Slovenije za obdobje od leta 1981 do 
leta 2000 in okvirni plan razvoja energet- 
skih zmogljivosti na območju SR Sloveni- 
je za obdobje od leta 1981 do leta 2000. 

2. Zbor občin podpira stališča in ugo- 
tovitve Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije k energetski bilanci in okvirnemu 
planu razvoja energetskih zmogljivosti od 
1981 do leta 2000 

3. Zbor občin poudarja, da predstavlja 
energetska bilanca SR Slovenije za ob- 
dobje od leta 1981 do leta 2000, kot prvi 
usmerjevalni akt, pomembno osnovo za 
družbenoekonomski razvoj celotne druž- 
be ter pomembno podlago za pripravo 

dolgoročnih planov na drugih področjih 
družbenega življenja. Hkrati poudarja, da 
je dolgoročna bilanca pomembna tudi z 
vidika bolj usklajene in načrtne politike 
razvoja energetike v naslednjih srednje- 
ročnih obdobjih. 

4. Zbor poudarja, da je za uresničeva- 
nje nalog in ciljev dolgoročne energetske 
bilance potrebno zagotoviti dosledno 
spoštovanje osnovnih izhodišč o racio- 
nalnejši uporabi energije. V ta prizadeva- 
nja morajo biti vključeni vsi družbeni de- 
javniki, ki morajo z usklajenim in nene- 
hnim delovanjem zagotavljati racional- 
nejše obnašanje z energijo. 

Zbor poudarja, da imajo s tega vidika 
zlasti pomembno vlogo samoupravne in- 
teresne skupnosti na področju energeti- 
ke. Zato je treba vsa prizadevanja usmeriti 
v dosledno uveljavljanje delegatskih 
odnosov, kar bo zagotovilo, na osnovi 
usklajevanja odnosov in interesov med 
proizvajalci in uporabniki energije, dosle- 
dnejše uresničevanje nalog na tem po- 
dročju. 

5. Zbor poudarja, da je pomemben vi- 
dik zagotavljanja racionalnejšega razvoja 
z energijo iskanje novih in bolj ekonomič- 
nih energetskih virov. Na tem področju 

zaostajamo, čeprav takšno usmeritev ter- 
jajo tako naravne omejitve energetskih 
virov, kot tudi visoke cene konvencional- 
nih virov sedaj znanje tehnologije, kar 
čedalje bolj obremenjuje celotno gospo- 
darstvo. 

Zbor zato poudarja, da se morajo v 
iskanje novih in najracionalnejših ter naj- 
bolj ekonomičnih energetskih virov vklju- 
čiti vsi družbeni dejavniki, pri čemer imajo 
zlasti pomembno vlogo raziskovalne de- 
javnosti, ki se morajo hitreje povezovati z 
združenim delom. 

6. Zbor poudarja, da je treba nenehno 
spremljati izvajanje nalog in ciljev, opre- 
deljenih v energetski bilanci SR Slovenije 
za obdobje od leta 1981 do leta 2000 in v 
okvirnem planu razvoja energetskih 
zmogljivosti na območju SR Slovenije za 
obdobje od leta 1981 do leta 2000. Zato 
naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
hkrati z energetskimi bilancami za posa- 
mezna srednjeročna obdobja predloži tu- 
di poročilo o uresničevanju teh nalog in 
ciljev. 

7. Pripombe, predlogi in mnenja dele- 
gatov . Skupščine SR Slovenije, ki naj jih 
prouči in upošteva pri nadaljnjem obliko- 
vanju politike na tem področju. 
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

INFORMACIJA 

o izvajanju priporočil in sklepov Skupščine 

SR Slovenije o štipendijski politiki 

(ESA-861) 

I. UVOD 

Skupščina SR Slovenije je v svojih sklepih in priporoči- 
lih o štipendijski politiki, ki jih je sprejela po obravnavi 
Poročila o uresničevanju družbenega dogovora o obliko- 
vanju in izvajanju štipendijske politike v SR Sloveniji v 
juniju in juliju 1977 leta opozorila na najpomembnejše 
cilje in naloge tako pri izpopolnjevanju sistema štipendi- 
ranja kot tudi pri urejanju pogojev za njegovo nemoteno 
delovanje. 

Novi družbenoekonomski odnosi, ki se uveljavljajo na 
podlagi ustave in zakona o združenem delu terjajo spre- 
menjene odnose tudi na področju štipendiranja. Položaj, 
pravice in dolžnosti delavca v samoupravni socialistični 
družbi narekujejo demokratizacijo in podružbljanja celot- 
ne štipendijske politike in tako usmeritev te politike, da bi 
v večji meri pripomogla k usposabljanju mladine in delav- 
cev v skladu s potrebami združenega dela in načrtovane- 
ga družbenega razvoja. Razprava o štipendijski politiki v 
Skupščini SR Slovenije je dala pomemben prispevek k 
nadaljnjemu izpopolnjevanju štipendijske politike. V in- 
formaciji o izvajanju priporočil in sklepov Skupščine SR 
Slovenije o štipendijski politiki prikazujemo stanje na 
področju štipendiranja, Kakršnega ugotavljamo v obdob- 
ju po obravnavi štipendijske politike v Skupščini SR 
Slovenije, ter temeljne usmeritve in potek izpopolnjeva- 
nja štipendijske politike. Pri presojanju sedanjega stanja 
in pri ocenjevanju predlaganih sprememb družbenega 
dogovora o štipendijski politiki izhajamo iz priporočil in 
sklepov Skupščine SR Slovenije o štipendijski politiki, iz 
ekspozeja k obravnavi štipendijske politike v Skupščini 
SR Slovenije kot tudi iz predlogov, danih v »Poročilu«, ki je 
bilo podlaga za obravnavo štipendijske politike v SR 
Sloveniji. 

V zvezi s posebnim priporočilom Skupščine SR Sloveni- 
je zborom skupščin občin, da skupaj s temeljnimi organi- 
zacijami združenega dela ocenijo štipendijsko politiko, 
sprejmejo potrebne ukrepe za izvajanje sedanje politike 
in oblikujejo predloge za dopolnitev družbenega dogovo- 
ra, smo zaprosili predsednike izvršnih svetov skupščin da 
nam o tem pošljejo poročilo. Prav tako smo povprašali 
tudi Izobraževalno skupnost Slovenije in posebne izobra- 

ževalne skupnosti kako so se vključile v usmerjanje 
štipendiranja v skladu s kadrovskimi potrebami na po- 
dročjih, za katera so ustanovljene. 

Priporočilo Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije, da naj problematika štipendiranja dobi ustrez- 
no mesto tudi v planskih dokumentih za leto 1978, je bilo 
upoštevano med temeljnimi razvojnimi nalogami na po- 
dročju izobraževanja (Priloga k resoluciji o politiki izvaja- 
nja družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 
1976 do 1980 v letu 1978). 

Na podlagi spremljanja dela samoupravnih organov po 
družbenem dogovoru o štipendijski politiki na ravni repu- 
blike in na podlagi poročil, ki so nam jih poslale občine, 
ugotavljamo, da je bil v obdoblju po obravnavi štipendij- 
ske politike v Skupščini SR Slovenije na področju štipen- 
diranja dosežen določen red. Odstranjene so bile težave, 
ki so prej dobivale politične razsežnosti in tako tudi 
vzpodbudile razpravo v Skupščini SR Slovenije. Poglavit- 
na aktivnost v tem obdobju pa je bila usmerjena v dopol- 
njevanje sedanjega družbenega dogovora o štipendijski 
politiki. Ko je Skupščina SR Slovenije obravnavala šti- 
pendijsko politiko, je bil že pripravljen osnutek sprememb 
in dopolnitev družbenega dogovora o oblikovanju in izva- 
janju štipendijske politike v SR Sloveniji, ki je bil dan v 
javno razpravo v juliju 1977. Razprave o štipendijski 
politiki, ki jih je vzpodbudila obravnava v Skupščini SR 
Slovenije, so bile tako v pretežni meri povezane z obrav- 
navo osnutka sprememb in dopolnitev družbenega dogo- 
vora. O sedanjem stanju štipendiranja in o predlaganih 
spremembah so razpravljali v skupščini občin, v izvršnih 
svetih skupščin občin, v delovnih organizacijah, v samou- 
pravnih organih po družbenem dogovoru o štipendiranju 
in v družbenopolitičnih organizacijah. Sprejeli so temelj- 
ne usmeritve predlaganih sprememb in dodali precej 
koristnih predlogov. 

Spremembe in dopolnitve sedanjega družbenega do- 
govora o štipendijski politiki, obogatene v javni razpravi, 
bodo lahko v večji meri kot dosedanji družbeni dogovor 
omogočile in pospešile uresničevanje sklepov in priporo- 
čil Skupščine SR Slovenije glede nadaljnje vloge štipen- 
dijske politike, v čemer je bil pravi in globji pomen razpra- 
ve o štipendijski politiki v Skupščini SR Slovenije. 

II. PRIKAZ STANJA 

1. Uveljavljanje temeljnih usmeritev 
štipendijske politike 

Urejanje štipendiranja na samoupravni podlagi, ki smo ga v 
Sloveniji prvi uvedli, je kljub težavam in slabostim dalo nedvo- 
mno pomembne rezultate. Organizacije združenega dela in 
druge samoupravne organizacije in skupnosti namenjajo za 
neposredno kadrovsko štipendiranje in za štipendiranje iz 
združenih sredstev v okviru občin tolikšna sredstva, da z njimi 

zagotavljamo štipendije v takem obsegu kot še nikoli prej. Po 
podatkih iz decembra 1976 leta je prejemalo v SR Sloveniji 
štipendije preko 40% vseh učencev in študentov. Število 
štipendistov se je v letih od 1973 do 1976 povečalo za 72%. 
Izredno povečanje pa je bilo doseženo prav po uveljavitvi 
družbenega dogovora v letu 1974, saj se je samo v obdobju 
dveh let (1974 do 1976) povečalo skupno število štipendistov 
za 53%.1 

' V letu 1975 popis štipendistov ni bil izveden, podatki popisa štipendistov, ki ga 
je po stanju dne 31.12.1977 izvedel Zavod SRS za statistiko, pa bodo znani šele v 
maju 1978. 
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Delež učen- Porast števila 
cevinštu- štipendistov 
dentov, ki Indeks 

število šti- Število učen- prejemajo 1973= Verižni 
Stanje pendistov cevinštud. štip. 100 indeks 
31/12-1973 22.533 82.968 27,2% 100 100 
31/12-1974 25.277 85.876 29,4% 112 112 
31/12-1976 38.758 93.684 41,4% 172 153 

Vir: Mesečni statistični pregled Zavoda SR Slovenije za 
statistiko št. 1/75, št. 1/77 in št. 7/77 (za število štipendistov) 

Štipendijska politika je tako bistveno pripomogla k prema- 
govanju socialnih razlik in s tem k izenačevanju materialnih 
možnosti za izobraževanje. 

V manjši meri pa smo uspeli pri uveljavljanju samoupravne- 
ga položaja delavcev na področju štipendiranja in pri tistih 
nalogah, ki jih ima štipendijska politika kot sredstvo uresniče- 
vanja kadrovske politike. 

Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela že po- 
membno vplivajo na štipendijsko politiko in na uporabo sred- 
stev za štipendiranje, kar velja tako za kadrovske štipendije kot 
za štipendije iz združenih sredstev, vendar še ni mogoče trditi, 
da je njihov vpliv odločilen. Načela samoupravno sprejete 
štipendijske politike niso postala povsod sestavni del samou- 
pravnih aktov organizacij združenega dela in delovnih skupno- 
sti, kar je pogoj za soodločanje delavcev pri štipendiranju. 
Kadrovske službe v organizacijah združenega dela, ki bi z 
ustreznim informiranjem in dokumentiranimi prikazi kadrov- 
skih potreb lahko v večji meri vzpodbudile zanimanje delavcev 
in jih pritegnile k soodločanju na področju kadrovske politike 
in štipendiranja, v mnogih primerih niso dobro organizirane ali 
primerno zasedene, da bi svoje naloge zadovoljivo opravljale. 
Prav tako se tudi pri gospodarjenju z združenimi sredstvi za 
štipendiranje vpliv delavcev še ni dovolj izrazil kljub prizadeva- 
nju skupnih komisij za tekoče informiranje udeležencev sa- 
moupravnih sporazumov o stanju in problematiki štipendira- 
nja in kljub temu, da so bili samoupravni organi na področju 
štipendiranja oblikovani iz delegatov delavcev v organizacijah 
združenega dela in drugih udeležencev sporazumevanja. De- 
legati niso povsod dovolj seznanjeni s cilji in problemi štipen- 
diranja. Strokovne službe v delovnih organizacijah jim marsik- 
je ne nudijo zadostne pomoči. Tako delegati še vedno ne 
oblikujejo in ne izmenjavajo stališč v svoji delegatski sredini in 
tudi v obravnavo vprašanj še premalo posegajo. Predlagane 
dopolnitve družbenega dogovora o štipendijski politiki, ki se 
nanašajo na samoupravno organiziranost in naloge delegatov, 
naj bi pripomogle k uveljavljanju večjega vpliva delavcev na 
odločitve pri izvajanju štipendijske politike, vendar pa bo to 
uveljavljanje v precejšnji meri odvisno tudi od siceršnje sa- 
moupravne razvitosti in samoupravne odgovornosti v sami 
delovni organizaciji. 

Ena najpomembnejših funkcij štipendijske politike kot sred- 
stva uresničevanja kadrovske politike je v usmerjanju mladine 
v izobraževanje v skladu s kadrovskimi potrebami. Čeprav 
kadrovsko štipendiranje že zavzema prevladujoč obseg v okvi- 
ru celotnega štipendiranja in čeprav seje načelo kadrovskega 
usmerjanja pričelo uveljavljati tudi pri štipendijah iz združenih 
sredstev, pa lahko štipendiranje svojo vlogo usmerjanja docela 
odigra samo v pogojih urejenega načrtovanja kadrovskih po- 
treb, ustreznega poklicnega usmerjanja in v takem sistemu 
usmerjenega izobraževanja, ki bo usklajen s potrebami zdru- 
ženega dela. 

Načrti kadrovskih potreb v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela še vedno niso enakovredna sestavina dolgoročne 
razvojne politike. Še vedno so izjema delovne organizacije, ki 
imajo sprejete srednjeročne in dolgoročne načrte kadrovskih 
potreb. Izkazane potrebe so zato večinoma neproučene, ne- 
realne, niso usklajene z razvojnimi cilji, tako da tudi samo 
kadrovsko štipendiranje pogosto temelji le na trenutnih ka- 
drovskih potrebah. Seveda pa so tudi organizacije združenega 
dela, ki že skrbno načrtujejo potrebe po kadrih in si zagotavlja- 
jo potrebne strokovnjake z neposrednim vlaganjem sredstev v 
štipendiranje kadrov, ki jih bodo potrebovali glede na svoje 
razvojne programe. 

Pri uveljavljanju kadrovskega štipendiranja pa je pomembna 
tudi usklajenost poklicnih odločitev s potrebami po kadrih. 
Znano je, da mnoge organizacije združenega dela kljub skrbno 
proučenim potrebam po kadrih le-te zaman iščejo. Ne morejo 
podeliti vseh kadrovskih štipendij, ker za določene poklicne 
usmeritve med mladino ni zanimanja. Službe poklicnega 

usmerjanja uspevajo samo del mladine usmerjati v deficitarne, 
a za mladino pogosto neprivlačne poklice, čeprav so zanje 
razpisane kadrovske štipendije. 

Ker združeno delo kot celota še ne načrtuje dovolj proučeno 
potreb po izobraževanju in kadrih, tudi šolska mreža in njene 
zmogljivosti ne ustrezajo dejanskim potrebam po določenih 
poklicih. Posebne izobraževalne skupnosti se vključujejo v 
usmerjanje štipendiranja v skladu s kadrovskimi potrebami za 
svoje področje. Nekatere med njimi prilagajajo oziroma 
usmerjajo tudi vpis v šole za svoje področje v skladu z utotov- 
Ijenimi kadrovskimi potrebami. Druge si z organizirano akcijo 
prizadevajo vplivati na pravočasno razpisovanje kadrovskih 
potreb v skladu s srednjeročnimi programi in v sodelovanju s 
službami poklicnega usmerjanja tudi vplivati na odločanje 
mladine za šolanje v njihovih strokah, zlasti v primerih, ko za 
določene poklice pri mladini ni zanimanja. 

Iz vsega tega jasno izhaja zaključek, da je potrebno za 
uspešno izvajanje kadrovske politike in štipendijske politike 
kot njenega sestavnega dela, zagotoviti usklajeno delovanje 
vseh, ki pri izvajanju kadrovske in štipendijske politike sodelu- 
jejo. To pomeni, daje potrebno ob znanih in realnih kadrovskih 
potrebah, ki izhajajo iz razvojnih in kadrovskih načrtov, ob 
zadostnem številu kadrovskih štipendij iz združenih sredstev, 
zgraditi tudi tak sistem usmerjenega izobraževanja, ki bo bolj 
usklajen s potrebami združenega dela. Predlagane dopolnitve 
družbenega dogovora o štipendijski politiki bodo pripomogle 
k uspešnejšemu uveljavljanju ene najpomembnejših funkcij 
štipendijske politike - usmerjanja v izobraževanje v skladu s 
kadrovskimi potrebami. V takih razmerah bodo tudi delavci v 
združenem delu bolj zavzeto in bolj učinkovito vplivali na 
oblikovanje sredstev za štipendiranje in na njihovo uporabo v 
skladu s kadrovskimi potrebami. 

2. Kadrovske štipendije in štipendije iz 
združenih sredstev 

Po družbenem dogovoru o štipendijski politiki zagotavljajo 
organizacije združenega dela in samoupravne interesne skup- 
nosti kadrovske štipendije za učence in študente, ki se izobra- 
žujejo v strokah oziroma v smereh, za katere so neposredno 
zainteresirane. Kadrovski štipendisti so po končanem šolanju 
dolžni skleniti delovno razmerje s štipenditorjem. Združena 
sredstva za štipendiranje učencev in študentov pa imajo v 
izvajanju štipendijske politike po družbenem dogovoru več 
funkcij. Iz njih se solidarno zagotavljajo sredstvaza štipendira- 
nje v manj razvitih občinah, kar zmanjšuje regionalne razlike v 
možnostih mladine za izobraževanje. Iz združenih sredstev se 
dopolnjujejo kadrovske štipendije, ki so nižje od dogovorjene- 
ga cenzusa, s čimer se izraža solidarnost med organizacijami 
združenega dela. Dalje pa iz združenih sredstev pridobivajo 
štipendije učenci in študenti, ki se brez družbene pomoči ne bi 
mogli izobraževati, niso pa mogli pridobiti kadrovske štipendi- 
je, ker organizacije združenega dela in samoupravne interesne 
skupnosti še ne razpisujejo kadrovskih štipendij, za zadovolje- 
vanje vseh svojih in širših družbenih potreb. Štipendisti, ki 
prejemajo štipendijo iz združenih sredstev pa so se po konča- 
nem študiju dolžni zaposliti v občini, v kateri so dobivali 
štipendijo. 

S kadrovskimi štipendijami naj bi uresničili načelo čimprejš- 
njega povezovanja učencev in študentov z organizacijami 
združenega dela, zato težimo, da bi bilo teh štipendij čim več. 
Po podatkih Zveze skupnosti za zaposlovanje se število ponu- 
đenih kadrovskih štipendij v SR Sloveniji povečuje, zlasti za 
poklicne, višje in visoke šole. Seveda pa se razpisane štipendi- 
je ne ujemajo vedno s poklicnimi odločitvami kandidatov za 
štipendije, zato tudi niso vse podeljene. Po posameznih vrstah 
študija je število razpisanih kadrovskih štipendij zelo različno. 
Za nekatere vrste študija lahko dobi kadrovsko štipendijo vsak, 
za druge poklice jih pa zopet ni, pač glede na kadrovske 
potrebe. Po posameznih območjih Slovenije se obseg kadrov- 
skega štipendiranja zelo razlikuje. Če primerjamo število zapo- 
slenih in razpisanih kadrovskih štipendij, ugotovimo, da razvi- 
ta območja ne dajejo največ štipendij. Iz tega je mogoče 
sklepati, da strokovnjake prevzemajo od drugod, ali pa da so 
kadrovsko štipendiranje zmanjševali zaradi večje porabe zdru- 
ženih sredstev v občini, ki jih tako ni bilo treba prelivati 
drugam, oziroma da imajo kadrov dovolj. 

Ko smo v marcu 1977 pripravljali »Poročilo«, še ni bilo 
obdelano gradivo o štipendijah, ki ga je zbral Zavod SRS ?a 
statistiko na podlagi individualnih vprašalnikov za štipendiste 
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po stanju na dan 31.12.1976. V juliju 1977 je zavod te podatke 
publiciral. Tako končno razpolagamo z natančnejšimi podatki, 
zlasti o kadrovskih štipendijah, čeprav so že tudi ti zastareli in 
na podlagi njih ne moremo soditi o gibanjih v letu 1977. Zavod 
SRS za statistiko je raziskavo ponudil tudi za stanje na dan 31. 
12. 1977, žal pa bodo prvi rezultati dosegljivi komaj v maju 
1978. leta. Skupnosti za zaposlovanje so v decembru 1977 
pozvale vse organizacije združenega dela, da predložijo letne 
plane potreb po kadrih, ki vsebujejo tudi letni plan štipendistov 
in pa stanje štipendistov. Podatki bodo prikazovali stanje v 
mesecu januarju 1978. Tudi ti podatki pred aprilom 1978 ne 
bodo dosegljivi. 

Podatki o štipendistih po stanju na dan 31. 12. 1976 kažejo, 
da v SR Sloveniji prevladujejo kadrovske štipendije, saj 
predstavljajo skoraj 70% vseh štipendij, ki so jih v tem času 
prejemali učenci in študentje. 

Število štipendistov po vrstah štipendij na dan 31.12.1976: 

Kadrovske štipendije 
Kombini- Kraig- Delavci sštipendije 

Kadrov- Čiste (ne- rane (do- herjeve- plač. izzdruže- 
Vse skesku-dopolnje-polnjeva-Titovega gaskla-štud. do- nihsred- 
štipendije paj vane) ne) sklada da pustom2 stev 
38.758 
Struktura 
v% 
100% 

27.002 19.972 6714 166 85 65 11.756 

69,6 51,5 17,3 0,4 0,2 0,2 30,4 
Vir: Podatki statistične raziskave Zavoda SRS za statistiko 

2 V skupnem številu in pri kadrovskih štipendijah so upoštevani tudi delavci s 
plačanim študijskim dopustom, ki so po metodologiji Zveznega zavoda za statistiko 
zajeti s popisom štipendistov (njihov delež v skupnem številu je le 0,2%) 

Vse štipendije v preglednici razen štipendij iz združenih 
sredstev, (ki se v celoti izplačujejo iz teh sredstev - 11.756), so 
kadrovske štipendije, tj. tudi tiste, ki so kombinirane iz obeh 
virov (6714) in so bile popisane ločeno od tistih kadrovskih 
štipendij, ki niso dopolnjevane iz združenih sredstev. 

Po posameznih vrstah šol je prejemalo štipendije naslednje 
število učencev in študentov: 

Kadrovske 
štipendije 

Štipendije iz 
združenih sred. Skupaj 

Stanje 31. 12. 1976 število % število 
Skupaj 
Poklicne šole 5.287 
Tehniške in druge 
strokovne šole 10.542 
Gimnazije 2.696 
Višje šole 1.686 
Visoke šole 6.791 

27.002 100,0 11.756 100,0 38.758 100,0 
19,6 1.540 13,1 6.827 17,6 

39,0 
10,0 
6,2 

25,2 

5.176 
2.411 

726 
1.903 

44,0 15.718 
20,5 5.107 
6,2 2.412 

16,2 8.694 

40,6 
13,2 
6,2 

22,4 

Delež učencev in študentov, ki so prejemali kadrovsko 
štipendijo ali pa štipendijo iz združenih sredstev: 

število štipendistov 
Delež učencev in štud., 

ki prejemajo štipend. 
Stanje 
31.12.1976 

Število od tega izzdru- 
učencev kadrov- ženih izzdruž. 

inštu- skupaj skih sredstev Skupaj kadr. sredstev 
dentov štip. 

Srednješole 74.331 27.652 18.525 9.127 37,2 24,9 12,3 
Višje in 
visoke šole 19.353 11.106 8.477 2.629 57,4 43,8 13,6 
Skupaj 93.684 38.758 27.002 11.756 41,4 28,8 12,6 

Štipendije je prejemalo 41,4% vseh učencev in študentov, od 
tega je prejemalo kadrovske štipendije 28,8%, štipendije iz 
združenih sredstev pa 12,6% vseh učencev in študentov. 

Razmerje med kadrovskimi štipendijami in štipendijami iz 
združenih sredstev na srednjih šolah in v visokem šolstvu: 

Struktura 

Stanje 
31.12.1976 

štipendije 
iz združe- štip. iz 

Vseštipen- Kadrovske nihsred- kadrov- združ. 
dije štipendije stev vse štip. ske sredstev 

Srednješole 
Višje in 
visoke šole 
Skupaj 
 T 

27.652 18.525 9.127 100% 67,0 33,0 

11.106 
38.758 

8.477 
27.002 

2.629 100% 
11.756 100% 

76,3 
69,7 

23,7 
30,3 

Razmerje med kadrovskimi štipendijami in štipendijami iz 
združenih sredstev je bilo po stanju z dne 31.12.1976 izrazito v 
prid kadrovskim štipendijam. 

Kadrovske štipendije se še vedno razpisujejo vse leto, pogo- 
sto po trenutnih potrebah, ne pa na podlagi kadrovskih progra- 
mov za daljše obdobje. Tako se tudi dogaja, da razpisujejo 
štipenditorji kadrovske štipendije v večji meri za višje kot za 
nižje letnike. Podatki o kadrovskih štipendijah po stanju 31.12. 
1976, kažejo, da je absolutno število kadrovskih štipendij po 
letnikih šolanja sorazmerno razporejeno, vendar pa je v pri- 
merjavi z vpisanim številom učencev in študentov po posamez- 
nih letih, kadrovskih štipendij v višjih letnikih več. 

Delež kadrovskih štipendij in štipendij iz združenih sredstev 
po letih šolanja: 

Letnik 
šolanja 
Prvi 
Drugi 
Tretji 
Četrti 
Peti 

Delež učencev in študentov, Delež učencev in študentov, 
ki prejemajo kadr. štipend. ki prejemajo štip. in zdr. sred. 

19,6% 
27,5% 
29,8 
40,6 

50,7% 

14,6% 
12,1% 

9,6 
10,2 
9,6% 

Prikazane ugotovitve se nanašajo na stanje z dne 31. 12. 
1976, ko so bile popisane vse štipendije. Kasnejši podatki pa 
obstajajo le za štipendije iz združenih sredstev. 

Po podatkih strokovne službe za štipendiranje pri Zvezi 
skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije se je v zadnjem letu 
število štipendij, ki se v celoti podeljujejo iz združenih sredstev 
in število razlik h kadrovskim štipendijam gibalo takole: 

Struktura 

Stanje 

Štipen- 
dije, kise 

v celoti 
izplač. iz 

združ 
sredstev Indeks 

Razlike h 
kadr. celot- 
štip. Indeks Skupaj Indeks ne razlike skupaj 

31/1-77 12.501 
1/7-77 10.634 
30 9-77 14.670 

100 13.235 
85 9.845 

117 12.065 
100 25.736 
74 20.479 
91 26.735 

100 48,6 51,4 100% 
80 51,9 48,1 100 

104 54,9 45,1 100% 

Podatki o kadrovskih štipendijah, ki so jih skupne komisije v 
občinah poslale strokovni službi za štipendiranje pri Zvezi 
skupnosti za zaposlovanje, kažejo, da je bilo v šolskem letu 
1977/78 razpisanih 9091 kadrovskih štipendij in od tega pode- 
ljenih 6599 ali 72%. Izobraževalna skupnost Slovenije je v 
šolskem letu 1977/78 razpisala 500 štipendij za študente peda- 
goških študijskih smeri, vse so bile tudi podeljene. Tako ima 
Izobraževalna skupnost Slovenije od 1. 9. 1977 dalje v štipen- 
dijskem razmerju 2067 štipendistov, s čemer uresničuje plan- 
ske cilje, da bo v obdobju 1976-1980 štipendirala za potrebe 
vzgoje in izobraževanja letno 2000 učencev in študentov (ob 
koncu leta 1976 je štipendirala 2650 učencev). Vendar pa ne 
moremo niti po številu podeljenih kadrovskih štipendij, niti po 
številu razlik h kadrovskim štipendijam sklepati o natančnej- 
šem skupnem številu kadrovskih štipendij v letu 1977. Take 
podatke pa bomo imeli šele v mesecu maju 1978, ko bo 
obdelano gradivo statističnega popisa štipendistov po stanju z 
dne 31. 12. 1977. 

Število prikazanih razlik h kadrovskim štipendijam, k i se 
izplačujejo iz združenih sredstev, ne more biti kazalec obsega 
in gibanja kadrovskih štipendij, ker vse kadrovske štipendije 
niso dopolnjevane. Zato so napačni zaključki, na katere pogo- 
sta naletimo, da je kadrovskih štipendij manj, ker o njihovem 
številu in gibanju sodijo le na podlagi števila razlik. Delež razlik 
v okviru štipertdij iz združenih sredstev se spreminja s socialno 
strukturo kadrovskih štipendistov, saj je prav zaradi socialnih 
razmer določeno število kadrovskih štipendistov upravičeno 
do dodatka iz združenih sredstev. Višino kadrovske štipendije 
določata v pretežni meri le učni uspeh in hitrost šolanja 
(kriteriji, kot so prednostne smeri in manj razvite občine, po 
družbenem dogovoru niso obvezni). Zaradi takih meril so 
postale vske štipendije predvsem sredstvo uresničevanja ka- 
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drovske politike, saj socialnih razmer štipendistov ne upošte- 
vajo. Da bi te štipendije hkrati izenačevale tudi materialne 
možnosti za izobraževanje, je dogovor uvedel dopolnjevanje 
teh štipendij iz združenih sredstev kot posebno obliko družbe- 
ne intervencije. Kadrovski štipendisti, ki zaradi slabših mate- 
rialnih razmer izpolnjujejo pogoje za štipendiranje iz združe- 
nih sredstev, lahko v občini stalnega bivališča uveljavljajo 
pravico do razlike iz združenih sredstev med najnižjo kadrov- 
sko štipendijo in štipendijo, ki bi jim pripadala iz združenih 
sredstev. 

Medtem, ko je z vidika kadrovskih štipendistov, pri katerih so 
tako upoštevane tudi njihove socialne razmere, dopolnjevanje 
štipendij z razlikami iz združenih sredstev utemeljeno, pa še 
vedno ni proučeno vprašanje prelivanja sredstev med organi- 
zacijami združenega dela, ki se opravlja preko razlik h kadrov- 
skim štipendijam iz združenih sredstev. Zato bi morali v pri- 
hodnje pri neposrednih kadrovskih štipendijah upoštevati tudi 
socialne razmere štipendistov, da dopolnjevanje kadrovskih 
štipendij z razlikami iz združenih sredstev ne bi bilo več 
potrebno. V naslednjem obdobju naj bi štipendiranje iz združe- 
nih sredstev omejili le na štipendiranje tistih kadrov, za katere 
se neposredni interes v organizacijah združenega in samou- 
pravnih interesnih skupnostih še ne izraža dovolj, obstajajo pa 
zanje družbene potrebe. 

3. Uveljavitev nekaterih ukrepov na področju 
štipendiranja iz združenih sredstev 

Na področju štipendiranja iz združenih sredstev ugotavlja- 
mo v drugi polovici leta 1977 zlasti naslednje: 

- doseženo je bilo ravnovesje med potrebami po štipendi- 
jah iz združenih sredstev in razpoložljivim obsegom združenih 
sredstev 

- izpopolnjen je bil sistem solidarnostnega prelivanja zdru- 
ženih sredstev, 

- podvzeti so bili ukrepi za redno in pravočasno izplačeva- 
nje štipendij, 

- izraziteje se uveljavlja načelo kadrovskega usmerjanja 
štipendij iz združenih sredstev. 

Ze z ukrepi 5. in 6. seje skupne komisije podpisnic samou- 
pravnih sporazumov na republiški ravni v letu 1976, ki so 
zaostrili merila za podeljevanje štipendij izzdruženih sredstev, 
so bile potrebe po sredstvih za štipendije začasno usklajene z 
obsegom razpoložljivih sredstev. Novi razpisi štipendij izzdru- 
ženih sredstev s spremenjenimi kriteriji za ugotavljanje upravi- 
čenosti do štipendije, enkratni razpis ter uveljavitev izpopol- 
njenega sistema solidarnosti pa so zagotovili finančno ravno- 
vesje tudi za šolsko leto 1977/78. Z razpisom štipendij iz 
združenih sredstev za šolsko leto 1977/78 je bil uveljavljen 
cenzus, ki omejuje pravico do štipendije iz združenih sredstev 
na učence in študente, pri katerih mesečni dohodek na družin- 
skega člana ne presega z zakonom zajamčenega osebnega 
dohodka (v letu 1977 din 2162). Sredstva iz rednega priliva so 
tako zadoščala za poravnavo zaostalih obveznosti do štipendi- 
stov in poravnavo obveznosti za posojila, najeta v preteklih 
letih, v vseh občinah, ki so predložile potrebno dokumentacijo. 
S 1. septembrom 1977 je bila izvedena valorizacija mesečnih 
življenjskih stroškov učencev in študentov, ki so osnova za 
določanje višine štipendij iz združenih sredstev. Končno so 
bile ustvarjene tudi možnosti za oblikovanje 10% rezerve 
združenih sredstev. 

Skupna komisija podpisnic samoupravnega sporazuma na 
republiški ravni je na svoji 7. seji dne 21/6-1977 sprejela 
sistem solidarnosti, pri katerem je vsaka občina že vnaprej 
seznanjena s tem, koliko sredstev bo lahko uporabila v posa- 
meznem mesecu. Uveljavljen je bil s 1. septembrom 1977 leta. 
Osnova tega sistema je poraba sredstev v mesecu marcu 1977, 
delno korigirana z dodatkom za nerazvitost (občinam, ki dose- 
gajo manj kot 70% povprečnega narodnega dohodka v SRS za 
prebivalca) in z dodatkom - stimulacijo za veliko število 
kadrovskih štipendistov (več kot 70% kadrovsko vezanih šti- 
pendistov - med štipendisti iz združenih sredstev). Tako so v 
novem šolskem letu 1977/78 v okviru celotnega 10% poveča- 
nja sredstev za štipendije prejele vse občine linearno 7,5% na 
porabo v mesecu marcu 1977, 2,5% pa le občine, ki so bile 
upravičene na dodatke za nerazvitost in za kadrovsko vezavo. 
Razumljivo je, da so sedaj, ko še poravnavamo podedovane 
obveznosti iz obdobja neusklajenosti med sredstvi in potreba- 
mi po štipendijah, upoštevani tudi pri tej vnaprej opredeljeni 

solidarnosti vsi utemeljeni zahtevki posameznih občin, ki izvi- 
rajo iz poravnave starih obveznosti in posojil, valorizacije ali pa 
naknadne podelitve štipendije na podlagi individualnih obrav- 
nav prvotno zavrnjenih prosilcev. Vendar pa je bilo takih 
zahtevkov po 1. septembru 1977 zelo malo. V primerjavi s 
sprejšnjim solidarnostnim sistemom, v okviru katerega so bile 
odločujoče potrebe po štipendijah, ne pa razpoložljiva sred- 
stva, in je zato tudi vzpodbujal k stalnemu naraščanju števila 
štipendistov, pomeni sedanji solidarnostni sistem napredek, 
saj zagotavlja kritje potreb po sredstvih za štipendiranje v vseh 
očinah, redno in pravočasno izplačevanje štipendij ter spod- 
buja k boljšemu gospodarjenju z združenimi sredstvi. 

V bodoče naj bi solidarnost razvijali na podlagi kriterijev, ki 
jih bodo udeleženci samoupravnih sporazumov sprejeli s po- 
sebnim aktom, za kar so se ob pripravi osnutka sprememb in 
dopolnitev sedanjega družbenega dogovora že izoblikovali 
nekateri kriteriji, kot so: razvitost občine, število otrok ob 
koncu obveznega šolanja in razširjenost kadrovskega štipen- 
diranja. 

Na 7. seji dne 21/6-1977 je skupna komisija podpisnic 
somoupravnih sporazumov o štipendiranju na republiški ravni 
sprejela tudi kriterije razpisa štipendij iz združenih sredstev z 
izrazitejše uveljavljanje kadrovskega usmerjanja štipendij iz 
združenih sredstev, za kar sta pomembna zlasti kriterija, po 
katerih imajo prednost: 

- kandidati, ki se usmerjajo v poklice, ki jih občine ali regije 
ocenijo za prednostne, s tem pa pri tem upoštevajo podatke 
skupnosti za zaposlovanje o prostih učnih mestih in kadrov- 
skih štipendijah, srednjeročne kadrovske potrebe organizacij 
združenega dela in stanje kadrovskih štipendij v občinah; 

- kandidati, ki so po mnenju službe poklicnega usmerjanja 
za izbrano šolo ali poklic primernejši. 

Prednost pri štipendijah iz združenih sredstev so imeli tudi 
kandidati z boljšim učnim uspehom in kandidati iz družin, ki so 
v slabšem socialnem položaju, predvsem otroci iz delavskih in 
kmečkih družin. Iz vsega navedenega lahko sklepamo, da se 
pri presoji upravičenosti do štipendij iz združenih sredstev 
upoštevajo kadrovski, socialni, razredni in motivacijski kriteri- 
ji. 

Razpisi štipendij iz združenih sredstev so vsebovali tudi 
opozorilo, da se morajo kandidati najprej prijaviti za razpise 
kadrovskih štipendij in da štipendije izzdruženih sredstev ne 
bodo podeljene, dokler ne bodo oddane vse kadrovske štipen- 
dije za določen poklic. Podatki o tem, koliko štipendij iz 
združenih sredstev je bilo podeljenih za določen poklic, čeprav 
je bila za ta poklic razpisana kadrovska štipendija, še niso 
zbrani. 

Na podlagi razprav in poslanih poročil ugotavljamo, da 
preusmerjanje štipendistov oziroma kandidatov za štipendije 
iz združenih sredstev na kadrovske štipendije še ne poteka 
zadovoljivo. Nismo še uspeli v prizadevanjih, da bi strokovne 
službe, ki opravljajo naloge za udeležence samoupravnih 
sporazumov o štipendiranju, imele tekoč in popolen pregled 
nad kadrovskimi potrebami in o kadrovskih štipendijah, na 
podlagi katerega bi lahko preusmerjale štipendiste iz združe- 
nih sredstev na kadrovske štipendije. Skupnosti zaposlovanja 
so pripravile sistem evidentiranja in tekočega spremljanja 
razpisov kadrovskih štipendij že za leto 1976, vendar odziv ni bi 
zadovoljiv. Še vedno vse organizacije združenega dela in 
samoupravne interesne skupnosti ne sporočajo, koliko in 
kakšne kadrovske štipendije so razpisale. Bolj uspešno je to 
preusmerjanje tam, kjer so se dogovorili za skupne in istoča- 
sne razpise vseh kadrovskih štipendij v občini. Na podlagi 
dogovora koordinacijskega odbora za poklicno usmerjanje pri 
republiškem komiteju za vzgojo in izobraževanje bo gospodar- 
ska zbornica Slovenije opozorila organizacije združenega dela 
na pomen pravočasnega javljanja kadrovskih potreb in razpi- 
sanih kadrovskih štipendij, ker je le tako mogoče usmerjati 
štipendiste in kandidate za štipendije na kadrovske štipendije. 
Koordinacijski odbor pričakuje, da bodo organizacije združe- 
nega dela sporočile podatke pravočasno in da bo tako mogoče 
izvesti skupen razpisza vse kadrovske štipendije ževletu 1978. 
Očitno pa ne zadošča samo pravočasen in celovit pregled 
razpisanih kadrovskih štipendij. Doslej je biLo tudi težko sveto- 
vati poklicno odločitev za stroke, za katere so bile na voljo 
kadrovske štipendije, ker so kandidati vlagali prošnje za šti- 
pendije izzdruženih sredstev, ko so bili v šolo že vpisani in seje 
pouk že pričel. Zato je tudi nujno, da akcije razpisov štipendij, 
predhodnega vpisa v šole in poklicnega usmerjanja usklajeno 
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potekajo. Predlagane spremembe družbenega dogovora na- 
kazujejo tudi v tem pogledu določene rešitve. 

Po informacijah, ki smo jih prejeli na strokovni službi za 
štipendiranje, in po poročilih iz občin ugotavljamo, da se 
seznanjanje javnosti s podeljenimi štipendijami iz združenih 
sredstev v zadnjem obdobju bolj uveljavlja. Vse pogostejši so 
primeri, ko v občinah objavljajo preglede o podeljenih štipen- 
dijah iz združenih sredstev v občinskih glasilih ali na sicer 
običajen način v krajevnih skupnostih. V postopek podeljeva- 
nja štipendij se vse bolj vključujejo tudi krajevne skupnosti, 
skrbstveni organi in drugi. Ne glede na ugotovljene premike, 
pa je še vedno utemeljen pomislek, da delavci in občani o 
podeljenih štipendijah še niso dovolj obveščeni. 

4. Finančno stanje združenih sredstev za 
štipendije 

Sredstva, ki jih združujejo delavci v višini 0,5% od bruto 
osebnih dohodkov za štipendiranje po občinah (združena 
sredstva), so se v zadnjih letih gibala takole: 

  v milijonih 

Leto Znesek 
Indeks 

1975 = 100 
Verižni 
indeks 

1975 
1976 
1977 

200 
223 
273 

100 
110 
136 

100 
110 
122 

V letu 1977 so se sredstva povečala za 22%. Dotok iz0,5seje 
po mesecih gibal med 19 milijoni in 31 milijoni, v povprečju pa 
je znašal 22,7 milijonov. Po dogovorjenem preliivanju znašajo 
v šolskem letu 1977/78, to je od septembra 1977 dalje, meseč- 
na nakazila občinam 21,3 milijona din, medtem ko znašajo 
potrebe za izplačilo vseh štipendij iz združenih sredstev v 
šolskem letu 1977/78 skupno 18,7 milijonov din (za izplačilo 

štipendij, ki se v celoti podeljujejo iz združenih sredstev 12,0 
milijonov, za izplačilo razlik h kadrovskim štipendijam pa 6,7 
milijonov). To pomeni, da so potrebe manjše od nakazanih 
sredstev. Podatki o potrfebnih sredstvih še ne upoštevajo 
valorizacije življenjskih stroškov za izračun štipendij izzdruže- 
nih sredstev, ki je bila izvedena v novembru 1977. leta, razen 
tega so trenutno v obravnavi še nekateri zahtevki za dodatna 
sredstva. Vendar pa lahko ugotovimo, da zbrana sredstva iz 
0,5% od bruto OD že presegajo sedanji obseg in raven štipen- 
diranja iz združenih sredstev. V nekaterih občinah, zlasti 
razvitejših, so zato že razmišljali o spremembi kriterijev, s 
čimer bi omogočili štipendiranje širšemu krogu mladine, kotto 
dopušča uveljavljeni cenzus. Izvršni odbor skupne komisije 
podpisnic na republiški ravni je zato na 19. seji dne 21.10.1977 
sprejel stališče, da ne sme nobena skupna komisija v občini 
prekoračiti vsote, določene po merilih za solidarnost in da tudi 
ne sme odstopati od kriterijev, ki opredeljujejo pravico kandi- 
datov do štipendije. Po temeljiti analizi, v kateri bi upoštevali 
valorizacijo štipendij, poravnavo vseh starih obveznosti, na- 
knadne podelitve štipendij upravičenim kandidatom ter obli- 
kovanje 10% rezerve v vseh občinah, bi lahko ugotovili, kakšne 
so dejanske potrebe in koliko sredstev preostaja. Seveda se 
glede na usmeritev za povečanje neposrednega kadrovskega 
štipendiranja ne bi mogli odločiti za povečanje števila štipendij 
iz združenih sredstev, pač pa za zmanjšanje prispevka iz 0,5%. 

Vprašanje združevanja sredstev po stopnji 0,5% se postavlja 
tudi ob osnutku sprememb in dopolnitev sedanjega družbene- 
ga dogovora. Če naj v bodoče povečamo število kadrovskih 
štipendij, ki naj bi bile tudi osnova celotnega štipendijskega 
sistema, se bodo morali hkrati z večanjem obsega neposre- 
dnega kadrovskega štipendiranja zmanjševati prispevki orga- 
nizacij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij 
ter skupnosti v združena sredstva. Povečanje neposrednega 
kadrovskega štipendiranja pa naj bi še materialno stimulirali 
tako, da bi se prispevki zmanjševali diferencirano glede na 
obseg neposrednega kadrovskega štipendiranja. 

III. DOPOLNJEVANJE DRUŽBENEGA DOGOVORA O OBLIKOVANJU IN IZVAJANJU 
ŠTIPENDIJSKE POLITIKE V SR SLOVENIJI IN DRUGIH AKTOV O ŠTIPENDIRANJU 

Problemi štipendiranja ter neskladnosti, ki so se pojavljale v 
uresničevanju družbenega dogovora o oblikovanju in izvaja- 
nju štipendijske politike v letih 1975 in 1976, so terjali celovito 
obravnavo in razreševanje. V tej obravnavi so sodelovali IK P 
CK ZKS, IO RK SZDL, P RK ZSMS, RS Zveze sindikatov 
Slovenije, zbor podpisnikov družbenega dogovora tervsi, ki so 
bili pozvani v mesecu marcu 1977, da posredujejo svoje 
pripombe k sedanjemu družbenemu dogovoru. Problematiko 
štipendiranja in uresničevanja dogovorjene štipendijske politi- 
ke je obravnavala tudi Skupščina SR Slovenije, in sicer na 
podlagi Poročila o uresničevanju družbenega dogovora o 
oblikovanju in izvajanju štipendijske politike v SR Sloveniji, ki 
ga je predložil republiški komite za vzgojo in izobraževanje. 

Na podlagi sklepov in stališč, ki so jih sprejele družbenopol- 
tične organizacije in zbor podpisnikovdružbenegadogovorav 
zvezi z uresničevanjem in izvajanjem štipendijske politike, je 
delovna skupina, sestavljena i,z delegatov podpisnikov družbe- 
nega dogovora, pripravila osnutek predloga sprememb in 
dopolnitev družbenega dogovora. Ta osnutek predloga se je 
oblikoval v času priprav Poročila o uresničevanju družbenega 
dogovora o oblikovanju in izvajanju štipendijske politike v SR 
Sloveniji in priprav na obravnavo štipendijske politike v telesih 
skupščine SR Slovenije. Zato je bilo mogoče že v fazi priprave 
osnutka posvetiti pozornost tudi tistim določilom dogovora, v 
katerih naj bi bila v večji meri upoštevana stališča in predlogi, 
ki jih je vsebovalo Poročilo o uresničevanju družbenega dogo- 
vora ter s tem stališča, ki so se oblikovala v organih skupščine 
SR Slovenije. 

Izhodišče za sedanje dopolnjevanje družbenega dogovora je 
bila usmeritev, da se v tej fazi izpopolni sedanji sistem štipendi- 
ranja in odpravijo neskladnosti, ki so ovirale dosledno uresni- 
čevanje dogovorjene politike štipendiranja. Sedanji družbeni 
dogovor je bilo treba tudi uskladiti z ustavo in zakonom o 
združenem delu ter ga izpopolniti na podlagi izkušenj o uresni- 
čevanju družbenega dogovora. 

Osnutek predloga sprememb in dopolnitve vsebuje nasled- 
nje pomembne dopolnitve: 

1. Doslednejše uveljavljanje načela, da je štipendija sred- 

stvo kadrovske politike, zaradi česar dobiva v osnutku celoten 
sisterri štipendiranja kadrovsko opredelitev. Kadrovske štipen- 
dije so osnova štipendiranja, zato bodo podpisniki družbenega 
dogovora in samoupravnih sporazumov o Stipendiraju skrbeli, 
da bo prejemal kadrovsko štipendijo pretežen del novih ka- 
drov, ki jih predvidevajo programi razvoja. Pri štipendijah iz 
združenih sredstev, ki jih solidarnostno združujemo, ne bo 
pomemben le socialni, temveč tudi kadrovski vidik. 

Ob kadrovski usmeritvi štipendij je v osnutku poudarjena 
tudi vloga poklicnega svetovanja in usmerjanja, s katerim naj 
bi dosegli večjo povezanost štipendiranja in usmerjanja ter 
tako v največji možni meri uskladili štipendiranje s kadrovskimi 
potrebami. 

2. Z oblikovanjem skupščin delegatov podpisnic samou- 
pravnih sporazumov o štipendiranju v občinah in na ravni 
republike bodo delavci v združenem delu kot temeljni nosilci 
štipendijske politike lahko prek delegatov odločilno vplivali na 
oblikovanje in porabo sredstev za kadrovske štipendije kot za 
štipendije iz združenih sredstev. Podrobneje bo samoupravna 
organiziranost opredeljena v pravilih (oziroma poslovniku) o 
delu skupščin, delegatov, izvršilnih organov, samoupravnega 
nadzora in strokovnih služb tako v občini kot v republiki. 

3. Dopolnitve družbenega dogovora zasledujejo težnjo, da 
bi bile pri kadrovskih štipendijah in pri štipendiranju izzdruže- 
nih sredstev upoštevane kadrovske potrebe, socialne razmere 
ter sposobnosti in učni uspeh, ki bi zagotavljali uspešno 
šolanje. 

4. Sistem združevanja sredstev bo dopolnjen z merili o 
načinu in pogojih združevanja sredstev in za zagotavljanje 
solidarnostnega prelivanja združenih sredstev. 

5. Osnutek opredeljuje pravico do štipendije iz združenih 
sredstev in jo omejuje na tiste učence in študente, pri katerih 
mesečni dohodek na člana v družini prosilca ne presega 
zajamčenega osebnega dohodka v SR Sloveniji, in ki pri tem 
izpolnjujejo druge pogoje, določene z dogovorom in sporazu- 
mom. (Torej je pravica do teh štipendij omejena glede na 
socialni položaj prosilca in glede na načelo, da imajo tudi 
štipendije iz združenih sredstev kadrovski značaj). 
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6. Štipenditorji so dolžni zagotoviti ustrezne oblike javnega 
dela pri podeljevanju štipendij iz združenih sredstev in kadrov- 
skih štipendij, da bi tako podpisniki družbenega dogovora in 
samoupravnega sporazuma imeli možnost spremljati izvajanje 
dogovorjene štipendijske politike. 

7. Osnutek dalje opredeljuje postopek razpisovanja obeh 
vrst štipendij, dopolnjuje določila o štipendijskih razmerjih, o 
strokovnih službah in vodneju potrebnih evidenc v zvezi s 
štipendiranjem ter o drugih vprašanjih, katerih ustreznejša 
ureditev bo pripomogla k boljšemu izvajanju štipendijske 
politike. 

Osnutek predloga sprememb in dopolnitev družbenega do- 
govora vsebuje tudi določbe, ki po svoji naravi sodijo v samou- 
pravni sporazum. Ta razmejitev bo opravljena v fazi oblikova- 
nja predloga družbenega dogovora na podlagi pripomb javne 
razprave. Pri tem bo upoštevano izhodišče, da družbeni dogo- 
vor opredeljuje le temeljna načela, s katerimi bi zagotavljali in 
usklajevali samoupravno sporazumevanje pri štipendijski poli- 
tiki, vsa konkretna določila pa bodo zajeta v samoupravnem 
sporazumu. 

Čeprav temeljne usmeritve, ki jih je sprejela Skupščina SR 
Slovenije o izpopolnjevanju štipendijske politike še niso dobile 
v celoti ustrezne opredelitve, pa osnutek vsebuje precej do- 

IV. POVZETEK IN PREDLOGI 

1. V obdobju po obravnavi štipendijske politike v Skupščini 
SR Slovenije je bil na področju štipendiranja vzpostavljen 
določen red. Doseženo je bilo ravnovesje med potrebami po 
štipendijah iz združenih sredstev in sredstvi ter redno izplače- 
vanje štipendij, izpopolnjen je bil sistem solidarnostnega preli- 
vanja in bolj uveljavljeno načelo kadrovskega usmerjanja šti- 
pendij iz združenih sredstev. Čeprav podatki o potrebnih 
sredstvih za mesečno izplačilo štipendij po občinah še ne 
vsebujejo zadnje valorizacije življenjskih stroškov, ki so podla- 
ga za izračun štipendij iz združenih sredstev, in še ni znano, če 
so v vseh občinah oblikovali 10% rezervo združenih sredstev, 
lahko ugotavljamo, da zbrana sredstva iz 0,5% presegajo 
sedanji obseg štipendiranja iz združenih sredstev. 

Na podlagi temeljite analize potrebnega obsega združenih 
sredstev za štipendiranje v okviru celotne republike bo mogo- 
če predlagati zmanjšanje prispevka iz 0,5% od bruto osebnih 
dohodkov za združena sredstva, zlasti še za organizacije 
združenega dela, ki z neposrednimi kadrovskimi štipendijami 
zagotavljajo lastno kadrovsko reprodukcijo. 

2. Seznanjanje javnosti s podeljenimi štipendijami iz zdru- 
ženih sredstev se v zadnjem obdobju bolj uveljavlja. Osnutek 
sprememb družbenega dogovora nalaga v tem pogledu šti- 
penditorjem še večje dolžnosti. Neobhodno bo treba v prihod- 
nje še bolj odločno uveljaviti javnost podeljevanja vseh štipen- 
dij, za kar naj bi predvideli najustreznejše oblike s samouprav- 
nim sporazumom o štipendiranju učencev in študentov. 

3. Po stanju iz decembra 1976 je v SR Sloveniji prejemalo 
štipendije preko 40% vseh učencev in študentov v SR Sloveniji, 
kar pomeni, daje štipendijska politika pomembno prispevala k 
izenačevanju materialnih možnosti za izobraževanje. Med šti- 
pendijami prevladujejo kadrovske štipendije, teh je skoraj 70% 
vseh štipendij. Število razpisanih kadrovskih štipendij se pove- 
čuje, vendar pa zaradi neusklajenosti poklicnih odločitev mla- 
dine s potrebami po kadrih niso vse podeljene. Nekateri že 
sprejeti ukrepi, kot je kadrovski vidik pri štipendiranju iz 
združenih sredstev, še bolj pa uveljavitev dopolnjenega druž- 
benega dogovora, ki bo opredeljeval kadrovske štipendije kot 
osnovo štipendiranja, bodo pripomogli k hitrejšemu spremi- 
njanju štipendij v kadrovske štipendije. 

ločb, v katerih je izražena usmeritev v postopno spreminjanje 
vseh štipendij v kadrovske štipendije in pa v nadaljnje po- 
družbljanje štipendijske politike, ko naj bi delavci v združenem 
delu resnično odločali o celotni štipendijski politiki in merilih v 
skladu s svojimi in družbenimi kadrovskimi potrebami. Manj pa 
so bile upoštevane usmeritve, da se štipendijska politika uskla- 
juje s preobrazbo sistema vzgoje in izobraževanja. V večji meri 
kot pri pripravi samega osnutka so se sklepi in priporočila 
Skupščine SR Slovenije o izpopolnjevanju štipendijske politi- 
ke upoštevali v razpravah, ki so potekale o osnutku predloga 
sprememb in dopolnitev družbenega dogovora v občinah, 
organizacijah združenega dela, samoupravnih interesnih 
skupnostih in družbenopolitičnih organizacijah. Urejanje in 
usklajevanje pripomb, predlogov in stališč javne razprave k 
osnutku je trajalo še do konca leta 1977. Na podlagi osnutka in 
pripomb iz javne razprave bo delovna skupina, sestavljena iz 
delegatov podpisnikov družbenega dogovora, pripravila pred- 
log družbenega dogovora in predlog samoupravnega spora- 
zuma, s tem da bo razmejila vsebino med obema aktoma. 
Izdelala bo predlog meril o načinu in pogojih združevanja 
sredstev in zagotavljanja solidarnostnega prelivanja združenih 
sredstev ter pravila oziroma poslovnik o delu skupščin delega- 
tov. Predvideno je, da bo celotno delo opravila do konca aprila 
1978. 

Nadaljnji razvoj gospodarstva in družbe kot celote terja še 
odločnejšo usmeritev v kadrovsko štipendiranje. Glede na to, 
da cenzus ni najbolj zanesljiva podlaga za oceno socialnega 
položaja, bi morali proučiti še dodatne možnosti za temeljitej- 
šo presojo socialnega položaja, ki opravičuje podelitev štipen- 
dije in njeno višino. 

4. Sedanja1 samoupravna organiziranost še ni omogočala, 
da bi odločanje delavcev o štipendijski politiki postalo del 
odločanja o dohodku in o reprodukciji TOZD. Dopolnitev 
družbenega dogovora naj bi bistveno pripomogla k uveljavlja- 
nju vpliva delavcev na štipendijsko politiko in na uporabo 
sredstev za štipendiranje. 

5. Ena najpomembnejših funkcij štipendiranja kot sestav- 
nega dela razvojne in kadrovske politike je v usmerjanju v 
izobraževanje v skladu s kadrovskimi potrebami. 

To funkcijo pa bo mogoče uspešno uresničevati le, če bo 
postalo načrtovanje izobraževalnih potreb in kadrovskih po- 
treb sestavni del razvojnih načrtov samoupravnih organizacij 
in skupnosti, če bodo samoupravne organizacije in skupnosti 
neposredno usmerjali mladino in zaposlene delavce v izobra- 
ževanje ter če se bodo uveljavljali zgodnejši in neposredni 
odnosi učencev in študentov s posameznimi OZD. 

6. Poglavitna aktivnost je bila v drugi polovici leta 1977 
usmerjena v dopolnjevanje sedanjega družbenega dogovora o 
štipendijski politiki. Zato so bile razprave o stanju štipendira- 
nja povezane z javno razpravo o osnutku predloga sprememb 
in dopolnitev družbenega dogovora. Udeleženci javne razpra- 
ve so podprli temeljne usmeritve in dodali precej koristnih 
predlogov. 

Predlog dopolnitev družbenega dogovora, ki bo oblikovan 
na podlagi javne razprave, pomeni prvo dopolnjevanje štipen- 
dijskega sistema. Nadaljnji razvoj sistema štipendiranja se bo 
uveljavljal kot sestavni del preobrazbe vzgoje in izobraževanja 
ter bo izhajal iz spremenjenih družbenoekonomskih odnosov 
na tem področju. Bistveno pa bo nanj vplivalo uveljavljanje 
pogojev, ki bodo omogočali, da se bodo delavci vedno bolj 
pogosto vključevali v iz'bbraževanjee za zahtevnejše poklice ob 
delu in iz dela. 

ČZ »URADNI LIST SRS« PRIPOROČA: 

ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU prirejen tako, da 
so iz besedila posameznega člena razvidne dopolnitve 
in spremembe glede na prejšnji zakon. Značilnost nove- 
ga zakona v uvodu pojasnjuje prof. dr. Peter Kobe. 

ZAKON O PRAVDNEM POSTOPKU prirejen tako, da 

so iz besedila posameznega člena razvidne dopolnitve 
in spremembe glede na prejšnji zakon. 

ZVEZNI IN REPUBLIŠKI ZAKON O PREKRŠKIH z 
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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VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 27. 3.1978 

Problematika uvoza opreme za potrebe 
regionalne zdravstvene skupnosti za Po- 
murje 

Karel Franko, delegat 5. 
okoliša, kmetijska dejavnost, 
Murska Sobota, je zastavil na- 
slednje delegatsko vpraša- 
nje: 

Ko smo na zadnji skupščini 
regionalne zdravstvene skup- 
nosti za Pomurje v Murski So- 
boti razpravljali o problematiki 
in nekaterih pomanjkljivostih 
v zdravstveni dejavnosti, smo 
med drugim ugotovili: 

Da je v bolnišnici dotrajala 
predvsem določena oprema 
za intenzivno nego srčnih bol- 
nikov na internem oddelku in 
oprema, ki jo rabijo pri anaste- 
ziji za bolnišnico kot celoto. 
Gre za opremo, ki je vezana na 
delo z ostalimi aparaturami v 
že omenjenih dejavnostih in 
brez katere je z delom nemo- 
goče nadaljevati, ne da bi bilo 
ogroženo zdravje ali celo živ- 
ljenje pacientov. Zaskrbljujo- 
ča je predvsem ugotovitev, da 
je tako pomanjkljiva oprema 
vzrok, da v več primerih umi- 
rajo ljudje pred očmi zdravni- 
kov. 

Zavedajoč se tega dejstva 
je vodstvo bolnišnice v Murski 
Soboti storilo vse, kar je bilo v 
njegovi moči. Zbrana so bila 
potrebna finančna sredstva, 
tudi devizna. Zataknilo pa se 
je pri uvoznem dovoljenju. Po- 
trebna oprema naj bi bila uvo- 
žena iz zahodnih držav. Ob 
tem pa se vprašujemo, ali je 
sploh mogoče, da ne moremo 
uvoziti opreme, ki naj služi 
zdravju in dostikrat tudi življe- 
nju človeka. In to v času, ko v 
naših informativnih časopisih 
vsak dan beremo, kaj vse uva- 
žamo kljub prepovedi. 

Ali torej obstaja v skladu ve- 
ljavnega uvoznega režima 
kakšna možnost za uvoz pre- 
potrebne opreme in sicer: 

1. Mingograf — 62 
2. Sonograf - ekokardio- 

graf 
3. ergometer — viagraf 
4. prenosni difibrilator 
5. dve konorarni enoti 
6. jeager — spirotest 
7. trikom narkozni aparat 

sulta 19 dreger 
Na postavljeno delegatsko 

vprašanje je odgovoril dr. An- 
ton Fazarinc, član Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 
in predsednik Republiškega 
komiteja za zdravstvo in social- 

no varstvo: Uvoz medicinske 
opreme, ki se ne proizvaja v 
Jugoslaviji, je možen. Urejen je 
z vrsto predpisov, med njimi sta 
najpomembnejša zakon o de- 
viznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino (Ur. I. SFRJ, 
štev. 15/77) in zakon o prometu 
blaga in storitev s tujino (Ur. I. 
SFRJ, štev. 15/77). Osnovna 
načela za uvoz blaga vsebuje 
19. člen cit. zakona, ki tudi do- 
loča, da skupno devizno politi- 
ko določa Skupščina SFRJ za 
vsako leto posebej, skupaj s 
skupno ekonomsko politiko 
države v skladu s srednjeroč- 
nim planom Jugoslavije. S tem 
se določijo tudi okviri in smer- 
nice za sprejemanje ukrepov za 
njeno izvajanje. 

Za izvajanje nalog v zvezi z 
urejanjem ekonomskih odno- 
sov s tujino je bila z zakonom o 
samoupravni interesni skup- 
nosti SR Slovenije za ekonom- 
ske odnose s tujino (Ur. I. SRS, 
štev. 16/77) ustanovljena sa- 
moupravna interesna skupnost 
za ekonomske odnose s tujino 
in določene njene naloge. Po- 
drobnejše so vprašanja v zvezi 
z uvozom opreme urejena v od- 
loku o začasni ureditvi uvoza 
opreme v letu 1978, ki določa 
merila, pogoje, način in posto- 
pek za pridobivanje pravic za 
uvoz in plačilo uvoza opreme. 

Vsako leto je Republiški ko- 
mite za zdravstveno in socialno 
varstvo povabil zdravstvene or- 
ganizacije, da predložijo pro- 
gram potreb za uvoz opreme za 
svojo zdravstveno organizacijo 
glede na programirani razvoj v 
svoji regiji in jih opozorili, da 
mora biti usklajen s sprejetim 
programom razvoja zdravstve- 
ne dejavnosti v SR Sloveniji. 
Vsakoletne zahteve zdravstve- 
nih organizacij močno prese- 
gajo odobrena devizna sred- 
stva, ki se gibljejo v okviru pro- 
jekcije plačilnobilančnega in 
devizno-bilančnega položaja 
SR Slovenije. Zaradi tega je po- 
trebno vsako leto določiti prio- 
ritete za uvoz medicinske opre- 
me, glede na odobrena sred- 
stva. Splošna bolnišnica Mur- 
ska Sobota je 9. 3.1977 predlo- 
žila Republiškemu komiteju za 
zdravstveno in socialno var- 
stvo plan potreb po uvozu me- 
dicinske opreme za 

3,100.760,45 din. Ker pa se 
uvoz medicinske opreme odo- 
brava le na osnovi konkretnih 
in utemeljenih zahtevkov je 
Splošna bolnišnica Murska So- 
bota predložila 9. 7.1977 vlogo 
za odobritev raznovrstne medi- 
cinske opreme v skupnem zne- 
sku 1,636.402,25 din. Ker je bil 
predlog za uvoz zaprošene 
opreme v skladu z omenjenimi 
načeli, je Republiški komite za 
zdravstveno in socialno var- 
stvo vlogo obravnaval kot prio- 
ritetno in so bila devizna sred- 
stva za uvoz zaprošene opreme 
v celoti odobrena. Republiški 

komite za zdravstveno in so- 
cialno varstvo si je vsa leta pri- 
zadeval, dazaradi pomanjkljive 
opremljenosti zdravstvenih or- 
ganizacij ne bi prihajalo do mo- 
tenj v zdravstvenem varstvu 
prebivalstva, zato je vse vloge 
zdravstvenih organizacij 
obravnaval z vso pozornostjo 
in odgovornostjo. 2 enako od- 
govornostjo bodo obravnava- 
ne tudi vloge za uvoz opreme 
za katero sprašuje delegat Ka- 
rel Franko, ko jih bo Splošna 
bolnišnica Murska Sobota 
predložila. Doslej jih namreč še 

ZBOR OBČIN - 27. 3. 1978 

Kdaj bo republika izvedla novo klasifika- 
cijo barjanskih tal? 

Skupina delegatov za dele- 
giranje delegata v Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije je za- 
stavila naslednje delegatsko 
vprašanje: 

Glede na novo lestvico ka- 
tastrskega dohodka delegaci- 
ja meni, da bi bilo prav, da bi 
poplavno oziroma poplavljeno 
področje Ljubljanskega barja 
izvzeti iz obdavčenja. 

Kdaj bo republika izvedla 
novo klasifikacijo barjanskih 
tal glede na predvideno novo 
katastrsko kulturo »barjanski 
travniki«? 

Na vprašanje je odgovoril 
Dragan Mozetič, namestnik re- 
publiškega sekretarja za finan- 
ce: 

Predvsem želimo pojasniti, 
da nova lestvica katastrskega 
dohodka, ko se višina barjan- 
skih in ostalih zemljišč zvišuje, 
nima za posledico tudi višjih 
davčnih obveznosti, ker vse 
občine vzporedno z uporabo 
novega katastrskega dohodka 
kot davčne osnove znižujejo 
davčne lestvice, tako da bo vi- 
šina obdavčitve zadržana na 
približno istem nivoju. Glede 
na to, da se katastrski dohodek 
ugotavlja na podlagi objektiv- 

nih kriterijev, to je ob upošteva- 
nju povprečnega donosa po 
posameznih razredih katastr- 
skih kultur, povprečnih mate- 
rialnih stroškov, povprečnih 
cen kmetijskih pridelkov in 
drugo, je nižja donosnost bar- 
janskih površin že izražena 
skozi katastrsko klasifikacijo 
zemljišč in lestvice katastrske- 
ga dohodka. Določene kon- 
kretne okoliščine, zaradi kate- 
rih posamezni zavezanec ne 
more doseči tako predvidene- 
ga dohodka, npr. poplave pa je 
možno pod določenimi pogoji 
tudi še upoštevati v obliki olaj- 
šav, kar vse uveljavlja zaveza- 
nec pri pristojni občinski davč- 
ni upravi. 

V še večji meri bo specifič- 
nost barjanskega območja 
prišla do izraza z uvedbo nove 
katastrske kulture »barjanski 
travniki«. V tej zvezi je potreb- 
no izvesti novo klasifikacijo teh 
zemljišč. Izvedbo te naloge je 
prevzel geodetski zavod SR 
Slovenije in so dela v teku. Po 
oceni geodetske uprave SRS 
bo nova katastrska kultura uve- 
dena v katastrski operat v roku, 
ki ga določa 38. člen zakona o 
zemljiškem katastru, torej naj- 
kasneje do aprila prihodnjega 
leta. 

Zagotavljanje namenskih dopolnilnih 
sredstev za 2/3 realizacijo Družbenega 
dogovora o skupnih osnovah in merilih za 
podeljevanje priznavalnine udeležencem 
NOV in drugih vojn, ki jih urejajo občinske 
skupščine s svojimi predpisi 

Milena Kralj vodja skupine 
delegatov za delegiranje de- 
legatov v Zbor občin Skupšči- 

ne SR Slovenije občine Ptuj je 
zastavila naslednje delegat- 
sko vprašanje: 
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Občina Ptuj v letu 1977 ni 
uspela realizirati priznavalnin 
borcem NOV in drugih vojn v 
višini 1/3 Družbenega dogo- 
vora. Skupaj izplačani znesek 
znaša 663.895 din, čeprav bi 
za 1/3 realizacijo dogovora 
potrebovali 1,150.000 dinar- 
jev. Za 2/3 realizacijo družbe- 
nega dogovora o skupnih 
osnovah in merilih za podelje- 
vanje priznavalnine udeležen- 
cem NOV in drugih vojn pa je 
potrebno v letu 1978 zagotoviti 
2,300.000 dinarjev, brez upo- 
števanja valorizacije na račun 
povečanja življenjskih stro- 
škov. 

V letu 1978 proračun občine 
Ruj ne bo več dopolnjevan iz 
republiškega proračuna, ker 
so dopolnilna sredstva v 
strukturi proračunskih dohod- 
kov občine v letu 1977 pred- 
stavljala manj kot 12%. 

Ker že v letu 1977 v občini 
Ptuj nismo uspeli realizirati 
1/3 obveznosti po družbenem 
dogovoru kljub splošnim do- 
polnilnim sredstvom, bo to 
sploh nemogoče v letu 1978. 
Davek iz osebnega dohodka 
po stopnji 0,50% bo komaj po- 
krival izpad splošnih dopolnil- 
nih sredstev. Skupni prora- 
čunski prihodki so v predlogu 
proračuna občine Ptuj za leto 
1978 višji le za 9,4%, kar ne 
zadostuje za pokrivanje ob- 
stoječih in novih obveznosti. 
Med nove obveznosti spadajo 
občinske blagovne rezerve, 
obveznosti do starostnega za- 
varovanja kmetov in stroški 
volitev, kar znaša skupaj 
2,482.000 din. 

Proračun občine Ptuj za leto 
1978 glede na omejena sred- 
stva ne pokriva z zakonom do- 
ločene obveznosti za vzdrže- 
vanje železniških cestnih pre- 
hodov v višini 550.000 dinar- 
jev, obveznosti iz pospeševa- 
nja kmetijstva v višini 
1,500.000 dinarjev, za obram- 
bo proti toči pa je zagotovljeno 
le 1,000.000 dinarjev. Prizna- 
valnine borcev NOV in drugih 
vojn so predvidene v višini po- 
rabe iz preteklega leta pove- 
čane za 15%. 
Glede na takšno situacijo ni 
pričakovati, da bi v občini Ptuj 
v letu 1978 realizirali 2/3 priz- 
navalnin po družbenem dogo- 
voru, kar bi bilo možno uresni- 
čiti le z namenskimi dopolnil- 
nimi sredstvi iz republiškega 
proračuna. 

Zato prosimo Izvršni svet, 
da na seji skupščine, dne 27. 
3. 1978 odgovori, če so v pro- 
računu SR Slovenije zagotov- 
ljena sredstva za namensko 
financiranje do 2/3 realizacije 
priznavalnin borcem NOV in 
drugih vojn kot to določa spre- 
jeti družbeni dogovor o po- 
stopnem izenačevanju prizna- 

valnin v vseh občinah in s tem 
tudi v občini Ptuj. 

Na vprašanje je odgovoril 
Dragan Mozetič, namestnik re- 
publiškega sekretarja za finan- 
ce: 

Zakon o republiškem prora- 
čunu za leto 1978 ne zagotavlja 
posebej namenska republiška 
dopolnilna sredstva občinam 
za priznavalnine borcem NOV. 
V določbah o zagotavljanju do- 
polnilnih sredstev občinam za- 
kon določa pogoje, pod kateri- 
mi so občine upravičene do do- 
polnilnih sredstev iz republi- 
škega proračuna. Občina, ki bo 
uravnavala obseg splošne po- 
rabe tako kot to v republiški 
skupščini sprejeti dokumenti 
priporočajo ter bo za posamez- 
ne dejavnosti splošne porabe 
določila obseg potrebnih sred- 
stev po 26. členu zakona o re- 
publiškem proračunu, pa ji bo v 
proračunu občine vendarle pri- 
manjkovalo sredstev za izplači- 
lo priznavalnin borcem NOV, 
lahko uveljavlja zahtevek za re- 
publiška dopolnilna sredstva. 
Takšno stališče velja za vse ob- 
čine, tudi za tiste, ki bi jim sicer 
po določilih 28. člena zakona 
ne pripadala republiška dopol- 
nilna sredstva zato, ker so v 
strukturi proračunskih prihod- 
kov prejele manj kot 12% do- 
polnilnih sredstev iz republi- 
škega proračuna. 

V letu 1977sobilaobčiniPtuj 
kot dopolnjevani občini zago- 
tovljena celotna potrebna 
sredstva za izplačilo priznaval- 
nin borcem NOV, kot jih je v 
okviru meril za leto 1977 ugoto- 
vil Republiški komite za borce. 

Sob Ptuj navaja, da potrebu- 
je za izplačilo priznavalnin bor- 
cem NOV v letu 1978 za 2/3 
realizacije družbenega dogo- 
vora 2,3 mio din. Republiški 
komite za borce je po sprejetih 
merilih ugotovil, daje potrebno 
zagotoviti občini Ptuj, 1,3 mio 
din proračunskih sredstev za 
2/3 realizacijo dogovora o priz- 
navalninah borcem NOV. 

Iz ureditve glede dopolnilnih 
sredstev za občine, sprejete za 
leto 1978 pa izhaja, da ni mož- 
no uveljavljati republiških do- 
polnilnih sredstev samo za iz- 
plačilo priznavalnin borcem 
NOV, ne da bi tudi ostalo prora- 
čunsko porabo občina planira- 
la skladno s to ureditvijo. 

Iz sedanjih ocen proračun- 
skih prihodkov občine Ptuj za 
leto 1978 in obsega splošne 
porabe po sprejetih merilih za 
posamezna področja dejavno- 
sti, ki jih določa 26. člen zako- 
na, izhaja, da se bo občina Ptuj 
v letu 1978 lahko sama financi- 
rala in da bo tudi lahko sama 
zagotovila izplačila priznaval- 
nin borcem NOV po merilih re- 
publiškega komiteja za borce. 
Če občina meni, da njeni lastni 

prihodki vključno z novim 
davčnim virom iz osebnega do- 
hodka ne bodo zadoščali za 
financiranje dogovorjenega 
obsega splošne porabe po 
sprejetih merilih in za obvezno- 
sti do priznavalnin borcem 
NOV, lahko uveljavlja izjemen 
zahtevek za republiška dopol- 
nilna sredstva v letu 1978. 

Poleg občine Ptuj v zadnjem 
času povdarja problem zagoto- 
vitve sredstev, potrebnih za 
izvajanje družbenega dogovo- 
ra o skupnih osnovah in merilih 
za podeljevanje priznavalnin 
borcem NOV še nekaj občin. 
Pri analiziranju tega problema 
pa smo naleteli na podatke o 

porabi teh sredstev v občinah, 
ki narekujejo povečano oprez- 
nost pri sprejemanju odločitev 
glede dopolnjevanja občin po- 
sebej za ta namen. Nekatere 
občine namreč uveljavljajo za- 
htevke, ki jih ni mogoče ugoto- 
viti v analiziranju njihove pora- 
be tudi kot porabo za ta namen. 
Zato bomo skupaj s komitejem 
za borce v teku leta poskrbeli 
za izvajanje družbenega dogo- 
vora o skupnih osnovah in me- 
rilih za podeljevanje priznaval- 
nin borcem NOV tako, da bodo 
priznavalnine zagotovljene, 
vendar pa tudi ravnanje občin 
usklajeno z napotki te skupšči- 
ne. 

Kdaj bo predložen predlog za spremembo 
zakona o stanovanjskih razmerjih? 

Skupina delegatov za dele- 
giranje v Zbor občin Skupšči- 
ne SR Slovenije občine Koper 
so pripravili naslednje dele- 
gatsko vprašanje: 

Skupina delegatov za dele- 
giranje v Zbor občin Skupšči- 
ne SR Slovenije je na seji 22. 
marca 1978 obravnavala po- 
budo komisije za prošnje in 
pritožbe občine Koper za 
spremembo in dopolnitev re- 
publiških predpisov, ki urejajo 
stanovanjska vprašanja. 

Izkušnje komisije za prošnje 
in pritožbe občine Koper v 
zadnjem 4-letnem mandat- 
nem obdobju kažejo, da je na 
območju naše občine zelo ak- 
tualna stanovanjska proble- 
matika, ki je med drugim po- 
gojena tudi z neustreznostjo 
nekaterih določb zakona o 
stanovanjskih razmerjih. 

Znano je, da do podobnih 
ugotovitev prihajajo tudi v 
drugih občinah Slovenije. Re- 
publiška komisija za vloge in 
pritožbe namreč tudi izbira po- 
datke o tej problematiki zato, 
da bi predlagala ustrezne 
ukrepe, ki bi jih bilo treba ure- 
diti z republiškimi predpisi. 

V zvezi s tem postavljamo 
vprašanje kako to problemati- 
ko ocenjuje Republiški sekre- 
tariat za urbanizem oziroma 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije in kdaj bo predvidoma 
predložen Skupščini SR Slo- 
venije v obravnavo in sprejem 
predlog za spremembo zako- 
na o stanovanjskih razmerjih? 

PREDLOG SKUPINAM 
DELEGATOV, KI 
POŠILJAJO DELEGATE 
V SKUPŠČINO SR 
SLOVENIJE 

Komisija za prošnje in pri- 
tožbe skupščine občine Koper 
je na razširjeni seji dne 6. julija 

1977 obravnavala kot sistem- 
sko vprašanje stanovanjsko 
problematiko, ki se kaže na 
področju dela te komisije. 
Med drugim je tedaj komisija 
sklenila predlagati skupinam 
delegatov, ki pošiljajo delega- 
te v skupščino SR Slovenije 
naj v republiški skupščini 
sproži vprašanje spremembe 
in dopolnitve republiških 
predpisov, ki urejajo stano- 
vanjska vprašanja. 

Komisija za prošnje in pri- 
tožbe je v svojem tri in pol 
letnem mandatu (od leta 1974 
do julija 1977) obravnavala 
332 vlog občanov. Od tega je 
bilo 131 ali 39,4% vlog, ki se 
nanašajo na stanovanjsko 
vprašanje in sicer: 

— 37 občanov se pritožuje 
zaradi neustreznega stanova- 
nja; 

— 51 občanov, ker nimajo 
stanovanja; 

— 5 zaradi ureditve sosta- 
novanjskih razmerij; 

— 13 zaradi podstanovanj- 
skih razmerij; 

— 17 zaradi nevzdrževanja 
stanovanjskih hiš; 

— 8 zaradi drugih stano- 
vanjskih problemov. 

Med pritožitelji je 32 avto- 
htonih prebivalcev, torej ob- 
čanov, ki so tu rojeni in 99 
občanov, ki so se na to ob- 
močje priselili. Med pritožitelji 
je 47 takih, ki že več let čakajo 
na rešitev svojega stanovanj- 
skega problema. 

Pri 37 primerih ugotavlja ko- 
misija, da so nastopile social- 
ne in zdravstvene posledice, 
zaradi neurejenega stano- 
vanjskega vprašanja. Med pri- 
tožitelji je 11 upokojencev in 
prav toliko udeležencev NOB. 

Komisija je uspela s svojim 
posredovanjem v celoti ali 
delno ugoditi 35 primerov sta- 
novanjskih pritožb, 82 prime- 
rov je komisija zaključila brez 
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uspeha, 13 vlog občanov pa je 
pri komisiji še odprtih. 

Statistični podatki kažejo, 
da je podobno stanje tudi v 
drugih krajih Slovenije. Po- 
svetovanje, ki ga je organizi- 
rala 6. in 7. oktobra 1977 v Nišu 
zvezna komisija za vloge in 
pritožbe pa je pokazalo, da je 
tudi v drugih republikah naj- 
več pritožb občanov zaradi 
stanovanjskih problemov. 

Komisija za prošnje in pri- 
tožbe ugotavlja, da je poleg 
drugih objektivnih in subjek- 
tivnih razlogov tudi po- 
manjkljiva ali sicer neustrez- 
na republiška stanovanjska 
zakonodaja vzrok za nastaja- 
nje problemov in konfliktov, 
zaradi katerih se občani prito- 
žujejo. 

Kljub temu, da na območju 
občine zgradimo letno po- 
prečno 400 do 450 novih sta- 
novanj se primanjkljaj stano- 
vanj ne zmanjšuje, ampak je 
vsako leto več tistih občanov, 
ki prosijo solidarnostna sta- 
novanja. Kot posledica poča- 
sne zasebne stanovanjske 
gradnje in dejstva, da zaseb- 
niki gradijo praviloma dvosta- 
novanjske hiše imamo v obči- 
ni veliko nedograjenih stano- 
vanj (koncem leta 1973 jih je 
bilo 1179, koncem leta 1974pa 
989.) Ogromna sredstva torej 
ležijo neizkoriščena v nedo- 
grajenih stanovanjih. 

Med objektivne vzroke za 
številne stanovanjske proble- 
me na našem območju pa šte- 
jemo neadekvatno vlaganje v 
razvoj gospodarstva (Luka, 
Tomos, Iplas) in vlaganjem v 
stanovanjsko gradnjo ter dej- 
stva, da je star stanovanjski 
fond, ki je bil v večini last tako- 
zvanih aptantov hitro propa- 
del, ker ga do leta 1972, ko se 
je začela nacionalizacija, ni 
nihče vzdrževal. Od tod števil- 
ne pritožbe in pritiski na sta- 
novanjsko skupnost za večje 
vlaganje v nujna popravila 
starih stanovanj, ki ne ustre- 
zajo minimalnim stanovanj- 
skim standardom (vlaga, neu- 

streznost sanitarij, dotraja- 
nost inštalacij, sostanovanj- 
ska razmerja in drugo). 

V zvezi s tem meni komisija, 
da bi bilo treba v Zakonu o 
stanovanjskih razmerjih (Ura- 
dni list SRS, št. 18/74) predla- 
gati naslednje spremembe in 
dopolnitve: 

1. V prvi točki drugega od- 
stavka 4. člena bi bilo, kolikor 
mogoče precizno določiti kaj 
je počitniška hiša (vikend). 
Ker tega v zakonu ni, se doga- 
ja, da se stanovanjski prostori 
in stanovanja kot celota upo- 
rabljajo za vikende. Na našem 
območju imamo številne pri- 
mere, da se privatno zgrajena 
ali kupljena stanovanja in celo 
družbena stanovanja uporab- 
ljajo za vikende. Obenem pa 
so številne družine brez sta- 
novanja. Zaradi tega se dolo- 
čila 42. člena sploh ne izvaja- 
jo. Prepuščeno je torej, da po- 
sameznik lahko po svoji volji 
deklarira stanovanja in stano- 
vanjske hiše za vikend. Zakon 
namreč določa, da se prostori, 
ki se v sezoni ali od časa do 
časa uporabljajo počitek ali 
oddih ne štejejo za stanova- 
nje. 

Člen 42. namreč določa, da 
je stanodajalec dolžan oddati 
prazno stanovanje, sicer ga 
po preteku treh mesecev od- 
kar je bilo zgrajeno ali izpraz- 
njeno odda stanovanjski or- 
gan po predpisih stanovanj- 
ske skupnosti. 

Toda v praksi se intencija 
zakona ne izvaja, ker se sma- 
tra, da stanovanje ni prazno, 
če se uporablja za vikend ali je 
v njem kak kos pohištva. 

Glede na to, bi bilo v zakonu 
določiti kaj je razumeti pod 
prazno stanovanje. Mogoče bi 
bilo besedo »prazno stanova- 
nje« zamenjati z besedo: »ne- 
zasedeno stanovanje«. 

2. Predlagati bi bilo dopol- 
nitev 65. člena tako, da se do- 
da nov drug odstavek z na- 
slednjo vsebino: 

»Odpoved stanovanjske po- 
godbe po prejšnjem odstavku 

je možna tudi tedaj, če lastnik 
svoje stanovanje oz. stano- 
vanjsko hišo v istem kraju, ki 
je primerno za njegovo druži- 
no, oddaja v najem ali podna- 
jem, sam pa stanuje v družbe- 
nem stanovanju«. Primeri so 
namreč, da lastniki stanovanj 
stanujejo v družbenih stano- 
vanjih, svoja stanovanja ali 
stanovanjske hiše pa oddaja- 
jo za visoke najemnine. S tem 
jim je omogočena stanovanj- 
ska renta. 

V 71. členu bi bilo določiti 
kavtelo, da posamezniki ne bi 
uveljavljali pravic na škodo 
družbene skupnosti. So pri- 
meri, da posamezniki, ki bi se 
morali izseliti iz stanovanj, ki 
jih je treba rušiti zaradi novih 
gradenj izsiljujejo — se nočejo 
izseliti, ne le, da se ne zadovo- 
ljujejo z drugim primernim sta- 
novanjem, ampak postavljajo 
pogoje kje in kakšno stanova- 
nje jim je treba zagotoviti (pri- 
mer gradnje ankaranskega 
križišča in šole v Semedeli). 

Proučiti bi bilo določbo 81. 
člena. Občinske skupščine 
namreč niso izdelale svojih 
predpisov o oddajanju stano- 
vanjskih prostorov podstano- 
valcem. O oportunosti takega 
predpisa so različna mnenja, 
toda v praksi imamo velika iz- 
koriščanja podnajemnikov. 
Žrtve tega pa so pretežno de- 
lavci in dijaki. Bojazen, da bi s 
temi ukrepi zmanjšali podsta- 
novanjski fond in oškodovali 
tiste, ki jih želimo zaščititi je po 
našem mnenju le navidezna, 
ali samo izgovor, da se tega 
problema ne lotimo. 

Zato bi kazalo predpisati ob- 
veznost občinskih skupščin, 
da sprejmejo tak predpis. V ta 
namen bi bilo v prvem in dru- 
gem odstavku 81. člena črtati 
besedi »lahko«. 

Nemalo je primerov, da ima- 
jo nosilci stanovanjskih pravic 
neprimerno velika stanova- 
nja, ki odločno presegajo po- 
trebe družine imetnika stano- 
vanjske pravice. Taka stano- 
vanja so ali nesmotrno kori- 
ščena ali pa jih oddajajo po- 

dnajemnikom za visoke sta- 
narine in s tem dobivajo sta- 
novanjsko rento, ki v načelu ni 
dovoljena. 

Preučiti bi kazalo to vpraša- 
nje in z zakonom podpisati, da 
se tudi pri nosilcih stanovanj- 
skih pravic uporabljajo nor- 
mativi, po katerih se, glede na 
potrebe družine, dodeljujejo 
stanovanja. Za površine sta- 
novanja, ki presegajo norma- 
tive bi bilo predpisati progre- 
sivno višje stanarine. 

S takim ukrepom bi spodbu- 
dili nosilce stanovanjskih pra- 
vic, da bi zamenjali veliko sta- 
novanje, za, svoji družini pri- 
merno, manjše stanovanje ali 
pa bi višek stanovanjskih pro- 
storov oddajali. V to razmišlja- 
nje nas sili praksa, ker se sre- 
čujemo s številnimi takimi pri- 
meri na eni strani, na drugi 
strani pa številčne delavske 
družine, ki so utesnjene v maj- 
hnih stanovanjih ali celo v 
enem samem prostoru. 

Na koncu še predlagamo, 
da bi ob eventuelni pripravi 
predloga za spremembo in do- 
polnitev zakona o stanovanj- 
skih razmerjih proučili in pri- 
merjali osnutek za izdajo se- 
daj veljavnega zakona, ki je bil 
v javni razpravi. 

Ugotavljamo namreč, da je 
bilo v osnutku, ki je bil priprav- 
ljen neposredno po III. konfe- 
renci ZKS leta 1973 dosti do- 
brih rešitev, ki pa niso prišle v 
končno besedilo zakona. 

Na vprašanje skupine dele- 
gatov iz občine Koper, ki ga je 
le-ta pismeno zastavila na 60. 
seji zbora dne 27. marca 1978, 
je odgovoril Maver Jerkič, po- 
močnik republiškega sekretar- 
ja za urbanizem. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije bo proučil vsa vpra- 
šanja in probleme, ki jih je 
predložila skupina delegatov, 
ter bo svoje stališče sporočil 
Skupščini SR Slovenije obe- 
nem s poročilom o uveljavlja- 
nju samoupravnih odnosov na 
področju stanovanjskega go- 
spodarstva. 

Praksi, študiju ter razreševanju in razumevanju obli- 
gacijskih razmerij je namenjena knjiga 

dr. Stojan Cigoj: 

OBLIGACIJE 
sistem splošnega obligacijskega prava v teoriji, sod- 

stvu in primerjalnem pravu 

Knjiga obravnava nastanek, prenos, utrditev, spre- 
membo in prenehanje obligacijskih razmerij, ki nasta- 
nejo s pravnimi posli ali po zakonu. Številni podatki iz 
sodstva in znanstvenih del dajejo bralcu sliko na po- 

dročju obligacijskega prava; obravnava tuje zakonoda- 
je 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 praktič- 
no 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 pripo- 
roča delovnim in drugim organizacijam, pravnikom in 
pravnim službam ter posameznikom. 
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Iz Skupščine SFRJ 

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

Glasilo Skupščine SFRJ ena velikih 

pridobitev delegatske skupščine 

• Uredniški odbor meni, da so popolnoma upravičena pričakovanja, vloženi napori 
in sredstva, da se ta vrsta delegatskega obveščanja vpelje in razvija kot redna 
praksa 
• Glasilo Skupščine SFRJ izhaja v 14 izdajah v jezikih jugoslovanskih narodov ter 
v albanskem, madžarskem, romunskem, slovaškem, rusinskem in turškem jeziku v 
skupni nakladi okrog 420.000 izvodov vsake številke 
• Glasilo mora biti dostopno vsem delegacijam in vsem članom delegacij, da bi se 
lahko vključili v proces odločanja o vprašanjih iz pristojnosti Skupščine SFRJ 
• Informacije v Glasilu v delegatski bazi še niso bile dovolj sprejete kot temelj za 
začetek razprave in za zavzemanje stališč 

Uredniški odbor Glasila 
Skupščine SFRJ, kot delegat- 
sko telo sestavljteno iz delega- 
tov v Skupščini SFRJ iz vseh 
republik in pokrajin je predložil 
Skupščini SFRJ poročilo o svo- 
jem delu in izdajanju Glasila v 
obdobju od aprila 1975 do mar- 
ca 1978. 

Ker so ugotovitve in ocene o 
dosedanjem izdajanju Glasila 
zelo zanimive tudi za člane de- 
legacij temeljnih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti ter 
družbenopolitičnih organiza- 
cij, katerim je Glasilo tudi na- 
menjeno, je Uredniški odbor 
sklenil, da se to poročilo v celo- 
ti objavi v Glasilu. 

USTAVNA OBVEZNOST 
OOBVEŠČANJU 
DELEGACIJ 

Izhajajoč iz ustavnih obvez- 
nosti, je rečeno na začetku po- 
ročila, da s pravočasnim in po- 
polnim obveščanjem omogoči 
delegacijam samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti ter druž- 
benopolitičnih organizacij, da 
sodelujejo v procesu odločanja 
o vprašanjih iz njene pristojno- 
sti, je Skupščina SFRJ s poseb- 
nim odlokom uredila vprašanja 
načina in organizacije obve- 
ščanja teh delegacij. Z odlo- 
kom, ki sta ga sprejela oba zbo- 
ra Skupščine SFRJ 12. marca 

1975, so točno določena, da v 
ta namen Skupščina SFRJ iz- 
daja svoje redno glasilo za ob- 
veščanje delegacij o celem 
procesu odločanja v Skupščini 
SFRJ. 

Z dogovorom Skupščine 
SFRJ ter skupščin republik in 
avtonomnih pokrajin, ki je bil 
podpisan 14. marca 1975 je 
urejeno, da skupno glasilo 
izhaja v vsaki republiki in avto- 
nomni pokrajini, kot glasilo 
Skupščine SFRJ in skupščine 
te republike oziroma avtono- 
mne pokrajine. Na temelju tega 
izhaja Glasilo Skupščine SFRJ 
v 14 izdajah v jezikih jugoslo- 
vanskih narodov ter v alban- 
skem, madžarskem, romun- 
skem, slovaškem, rusinskem in 
turškem jeziku v skupni nakladi 
okrog 420.000 izvodov vsake 
številke. Z dogovorom je prav 
tako določeno, da za uredniško 
politiko ter za vse pravice in 
obveznosti, ki iz tega izhajajo, 
Skupščina SFRJ odgovarja za 
del skupnega glasila v katerem 
je objavljeno njeno informativ- 
no gradivo, vsaka skupščina 
republike oziroma avtonomne 
pokrajine pa za del skupnega 
glasila v katerem je objavljeno 
informativno gradivo te skup- 
ščine. 

Z odlokom Skupščine SFRJ 
je določeno, da za uredniško 
politiko Glasila Skupščine 

SFRJ odgovarja Uredniški od- 
bor, ki ga imenuje Skupščina 
SFRJ, pri čemer je večina čla- 
nov imenovanih, vključujoč tu- 
di predsednika, iz vrst delega- 
tov Skupščine SFRJ. Uredniški 
odbor razpravlja o konceptual- 
nih zasnovah Glasila, določa 
načrt in program njegovega 
izhajanja ter ocenjuje vsebino 
in način obdelave informacij v 
Glasilu. 

POMEMBNI USPEHI V 
REDNEM 
OBVEŠČANJU 
DELEGACIJ 

Na tej osnovi je Uredniški od- 
bor Glasila Skupščine SFRJ v 
obdobju od aprila 1975, ko je 
izšla prva številka Glasila, do 
marca 1978, ko je izšia 66. šte- 
vilka Glasila, redno in sistema- 
tično spremljal uresničevanje 
osnovnega uredniškega kon- 
cepta in politike izdajanja Gla- 
sila, usmerjal delo redakcije 
Glasila, ki je odgovorna za vse- 
bino in način obdelave infor- 
macij, sodeloval z delovnimi te- 
lesi zborov in skupnimi delov- 
nimi telesi zborov Skupščine 
SFRJ in z uredniškimi telesi 

glasil skupščin republik in po- 
krajin. 

Na pobudo uredniškega od- 
bora je bila posebej organizira- 
na obsežna anketa o učinkih 
Glasila Skupščine SFRJ v dele- 
gatski bazi, ki jo je strokovno 
pripravil in obdelal Jugoslo- 
vanski inštitut za novinarstvo. Z 
rezultati te ankete so bili sezna- 
njeni vsi detegati v Skupščini 
SFRJ. Uredniški odbor je imel 
13 sej. V skladu z 12. točko 
Odloka predlaga Uredniški od- 
bor o tem to Poročilo Skupšči- 
ni SFRJ. 

Na osnovi dosedanjih izku- 
šenj, pripomb in mnenj, Ure- 
dniški odbor ocenjuje, da pred- 
stavlja Glasilo Skupščine SFRJ 
eno velikih pridobitev delegat- 
ske Skupščine ter meni, da so 
popolnoma upravičena priča- 
kovanja, vloženi napori in sred- 
stva, da se ta in takšna vrsta 
delegatskega obveščanja vpe- 
lje in razvija kot redna praksa. 

Izhajajoč iz tega, da je Glasi- 
lo samo ena in ne edina vrsta 
delegatskega obveščanja in da 
je nujno treba razvijati razno- 
vrstne oblike tega obveščanja, 
vključujoč čim bolj tudi sred- 
stva javnega obveščanja, Ure- 
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dniški odbor meni, da so z Gla- 
silom ustvarjeni pomembni re- 
zultati v pravočasnem in re- 
dnem obveščanju delegacij v 
samoupravni bazi o vseh vpra- 
šanjih o katerih se odloča v 
Skupščini SFRJ. 

INFORMACIJEV 
FUNKCIJI ODLOČANJA 

Glede na to, daje bilo Glasilo 
Skupščine SFRJ ustanovljeno 
kot povsem nova oblika obve- 
ščanja, je bila določanju njego- 
ve temeljne zasnove, uredniški 
politiki in vsebini namenjena v 
Skupščini SFRJ vsa pozornost 
že v fazi priprav za njegovo 
izhajanje. Glede tega je bilo 
uresničeno sodelovanje in me- 
njava mnenj tudi z družbeno- 
političnimi organizacijami v fe- 
deraciji in drugimi organi in 
organizacijami federacije. 

Na temelju tako dogovorje- 
nih in določenih stališč, je Ure- 
dniški odbor izhajal iz tega, da 
je izhodišče uredniškega kon- 
cepta Glasila objavljanje infor- 
macij v funkciji odločanja. To 
istočasno opredeljuje tudi vse- 
bino Glasila in način obdelave 
informacij. 

Takšen uredniški koncept in 
politika Glasila izhajajo od te- 
ga, da ima Glasilo službeni ka- 
rakter in da mora delegacijam v 
temeljnih samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih omo- 
gočiti vključevanje v proces 
odločanja o vprašanjih o kate- 
rih se odločavSkupščini SFRJ. 
Zaradi tega morajo poročila 
gradiv, ki prihajajo za odloča- 
nje v Skupščino SFRJ, vsebo- 
vati osnovno vsebino Glasila, 
čeprav mora Glasilo prinašati 
tudi druge informacije in gradi- 
va, ki so pomembna za razpra- 
vo in zavzemanje stališč v dele- 
gacijah v bazi. 

V ta druga gradiva sodijo sta- 
lišča in mnenja skupščinskih 
delovnih teles o predlogih in 
osnutkih posameznih aktov, 
zatem pomembnejše analize in 
ocene o družbenih, gospodar- 
skih in drugih gibanjih, stališča, 

-in mnenja družbenopolitičnih 
organizacij v federaciji o gradi- 
vih, ki so v razpravi v Skupščini 
SFRJ, poročila o izvajanju po- 
sameznih zakonov in drugo. 
RAZUMLJIV IN 
PRISTOPEN NAČIN 
PREDSTAVLJANJA 
ZAKONSKIH BESEDIL 

Uredniški odbor ocenjuje, da 
je takšna osnovna uredniška 
koncepcija in politika Glasila 
Skupščine SFRJ uspešno in 
dosledno izvedena v praktič- 
nem delu pri izdajanju Glasila. 
V Glasilu so bile objavljene 
predstavitve vseh osnutkov ak- 
tov o katerih so odločali v skup- 
ščinskih zborih. 

Pomembno je, da so bila v 
Glasilu objavljena jedrnata po- 
ročila tudi o tako zahtevnih in 
obsežnih zakonskih besedilih, 
kreditnem in bančnem siste- 
mu, o družbenem sistemu pla- 
niranja, kazenskem zakonu in 
vrsti drugih, kot tudi vsi planski 
dokumenti. To kaže, daje mo- 
goče in uresničljivo, da se sa- 
moupravnim delegacijam v ba- 
zi prikaže na razumljiv in do- 
stopen način tudi najzahtev- 
nejša besedila. V tej smeri bo 
treba vložiti več napora za na- 
daljnje izboljšanje in izpopol- 
njevanje takšne vrste obvešča- 
nja delegacij. 

V Zvezi s tem je Uredniški 
odbor večkrat opozarjal, na ob- 
veznost predlagatelja iz Po- 
slovnika, da z osnovnim gradi- 
vom, ki ga pošlje Skupščini 
SFRJ, pripravi tudi skrajšano 
besedilo (rezime) tega gradiva 
zaradi obveščanja delegacije v 
samoupravni bazi. Razen red- 
kih izjem predlagatelji niso 
spoštovali te obveznosti, naj- 
večkrat zaradi objektivnih oko- 
liščin (zelo intenzivno delo pri 
usklajevanju celotne zakono- 
daje z Ustavo SFRJ in pri pri- 
pravah novih aktov). V zvezi s 
tem so sledili predlogi za spre- 
membe in dopolnitve Poslovni- 
ka Skupščine SFRJ, za večjo 
odgovornost predlagateljev 
glede izpolnjevanja te obvez- 
nosti. 

Zaradi neizpolnjevanja te ob- 
veznosti predlagateljev, se vse 
informacije objavljene v Glasi- 
lu pripravljajo v posebni redak- 
ciji Glasila, oblikovani v okviru 
Sekretariata za informacije 
Skupščine SFRJ. Uredniški od- 
bor je redno analiziral besedila 
objavljena v Glasilu in sklenil 
da način njihove obdelave in 
podajanja ustreza zahtevam in 
nalogam Glasila ter glede tega 
ni bilo resnejših pripomb. 

Po mnenju Uredniškega od- 
bora je pomembno pokazati na 
dejstvo, da ves čas dosedanje- 
ga izhajanja Glasila Skupščine 
SFRJ ni bilo vsebinskih in re- 
snejših pripomb, s strani pred- 
lagateljev ali skupščinskih de- 
lovnih teles, na način objavlja- 
nja gradiva v Glasilu, njihovo 
povzemanje, radakcijsko prila- 
gajanje, točnosti v interpretira- 
nju, obdelavo in objavljanje. To 
kaže, da je bila dosežena zado- 
voljiva in odgovorna profesio- 
nalna strokovna raven v pred- 
stavljanju gradiva, ki prihaja za 
odločanje v Skupščino SFRJ. 
Istočasno so slog, jezik in ja- 
snost prikazanih gradiv prila- 
gojeni potrebam in zahtevam 
delegatske baze, čeprav si bo 
treba prizadevati, da bodo gra- 
diva še boljša in razumljivejša. 

Uredniški odbor je na osnovi 
lastnih spoznanj in odmeva v 
krogu delegatov in delegacij o 

vsebini, načinu obdelave in 
kvaliteti informacij v Glasilu, 
zelo ugodno ocenil delo Re- 
dakcije Glasila v tem obdobju 
ter njeno visoko profesionalno 
in strokovno raven pri pripra- 
vah informacij za objavo, upo- 
števajoč pri tem posebej težave 
pri delu zaradi dejstva, da pred- 
lagatelji niso pripravljali gradiv 
za obveščanje delegacij sa- 
moupravnih organizacij in 
skupnosti. 

MNENJE DELEGACIJ O 
KONCEPTU IN VSEBINI 
GLASILA 

O uredniškem konceptu in 
vsebini, kot tudi o obdelavi in- 
formacij in njihovi dostopnosti 
Članom delegacij je bilo dano 
ugodno mnenje tudi v omenje- 
ni anketi o učinkovitosti Glasila 
SFRJ v delegatski bazi. Ko je 
govor o Glasilu v celoti, njegovi 
distribuciji in dostopnosti, so 
odgovori anketiranih delegacij 
pokazali, da je v uredniškem 
pogledu najmanj problemov. 

Več kot polovica delegacij, ki 
prejemajo Glasilo (56,7 odstot- 
ka) je izjavilo, da jim Glasilo 
nudi dovolj informacij o vpra- 
šanjih o katerih se odloča v 
Skupščini SFRJ in da jim je to 
popolnoma dovolj za odloči- 
tev; 30,7 odstotka je menilo, da 
jim Glasilo delno nudi informa- 
cije, ki zadoščajo za odločanje 
in le 2,1 odstotka je mnenja, da 
t doščajo za odločanje. Velika 
večina (81,7 odstotka) delega- 
cij meni, da Glasilo Skupščine 
SFRJ prihaja pravočasno in da 
omogoča zavzemanje stališč 
delegacij. 

To kaže, da so napori in pri- 
zadevanja Uredniškega odbora 
ter Redakcije Glasila, da se z 
uredniškim konceptom, vsebi- 
no in načinom priprave infor- 
macij omogoči čim lažje in po- 
polnejše vključevanje delega- 
cije v proces odločanja o vpra- 
šanjih iz pristojnosti Skupščine 
SFRJ, rodili določene sadove. 

PREMAJHNA 
DOSTOPNOST 
GLASILA 

Uredniški odbor je večkrat 
razpravljal o vprašanjih distri- 
bucije in dostopnosti Glasila 
SFRJ vsem delegacijam v bazi. 
Dosedanje izkušnje in pripom- 
be, kot tudi odgovori v anketi 
so pokazali, da je z razpečeva- 
njem skupnega glasila precej 
problemov. Z ene strani gre za 
tehnično neopremljenost za 
redno in pravočasno dostavlja- 
nje celotne naklade skupnega 
glasila, z druge strani pa na to 
vpliva tudi neažurnost pri vo- 
denju adresarjev delegacij za- 
radi njihovih čestih sprememb, 
v skladu s spremembami v or- 

ganiziranju temeljnih organi- 
zacij združenega dela in po- 
dobno. Opaziti je tudi, da v sa- 
moupravnih organizacijah in 
skupnostih Glasilo ne pride do 
delegacije zaradi tega ker osta- 
ja pri poslovodnih ali samou- 
pravnih organih. 

Glede na to, da Skupščina 
SFRJ ni neposredni izdajatelj 
skupnega glasila, ampak so to 
skupščine republik in pokrajin 
oziroma njihovi uredniški od- 
bori in redakcije glasil, si je 
Uredniški odbor prizadeval, da 
v sodelovanju in dogovoru z 
njimi poskuša izboljšati distri- 
bucijo skupnega glasila. Pri 
tem je Uredniški odbor izhajal s 
stališč, da mora biti Glasilo 
Skupščine SFRJ dostopno 
vsem delegacijam in vsem čla- 
nom delegacij, da bi se lahko 
aktivno in odgovorno vključili v 
proces odločanja o vprašanjih 
iz pristojnosti Skupščine SFRJ. 

V okviru tega se postavlja 
vprašanje obveznosti temeljnih 
samoupravnih organizacij in 
skupnosti ter družbenopolitič- 
nih organizacij, da svojim dele- 
gacijam zagotovijo materialne 
in druge pogoje za delo. Med te 
vsekakor sodi tudi zagotovitev 
delegatskega glasila, kot 
osnovnega vira informacij, ki 
služijo za vključevanje v proces 
odločanja. 

Vprašanja dostopnosti glasi- 
la je treba ocenjevati kot oboje- 
stransko obveznost - tako 
skupščin kot izdajateljev glasil 
in vseh samoupravnih struktur, 
ki zagotavljajo pogoje za delo 
delegacij. Materialna sredstva, 
ki jih skupščine izločajo za iz- 
dajanje in distribucijo glasila 
so že zelo velika, tako da bi 
težko šli še naprej s povečeva- 
njem naklade in večjo dostop- 
nostjo glasila članom delegacij 
samo na tej osnovi. 

V tem kontekstu je Uredniški 
odbor sprožil vprašanje naroč- 
nine delegacij za skupno glasi- 
lo, kot ugoden način, da se ta 
obveznost samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti izpolni. 
O tem je bil govor tudi na skup- 
nih sestankih predsednikov 
uredniških teles in glavnih ure- 
dnikov glasil skupščin republik 
in pokrajin in Skupščine SFRJ, 
ki so na sporedu kot redna in 
koristna oblika sodelovanja 
vseh izdajateljev skupnih gla- 
sil. 

Izkušnje glede uvajanja na- 
ročnine so v republikah in po- 
krajinah različne. Čeprav so 
nekje imeli določene uspehe 
pri uvajanju in zagotavljanju 
naročnine, ta oblika dostavlja- 
nja skupnega glasila delegaci- 
jam še ni bistveno vplivala na 
večjo dostopnost glasila. Zato 
uredniški odbor meni, da naj 
pri nadaljnji aktivnosti pri izda- 
janju glasila skupščine repu- 
blik in pokrajin in njihova 
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ustrezna telesa, kot tudi druž- 
benopolitične organizacije, 
začnejo odločnejšo akcijo, da 
bi z naročnino zagotovili do- 
stopnost glasila čim večjemu 
številu delegacij v samouprav- 
ni bazi. 

DEJANSKI UČINKI 
GLASILA V 
DELEGATSKI BAZI 
NISO ZADOVOLJIVI 

Uredniški odbor meni, da bo 
treba pri nadaljnjem delu pri 
izdajanju Glasila Skupščine 
SFRJ in glasil skupščin repu- 
blik in pokrajin najresneje 
proučiti vprašanje dejanskega 
učinka skupnega glasila v sa- 
moupravni delegatski bazi. Do- 
sedanje izkušnje po mnenju 
Uredniškega odbora glede te- 
ga niso zadovoljive. 

Glasilo še ni dovolj sprejeto v 
delegatski bazi vtem smislu, da 
so informacije v njem osnova 
za začetek razprave in spreje- 
manje stališč. V pretežni meri 
je namenjeno za obveščanje o 
posameznih vprašanjih, tako 
kot se uporablja vsako drugo 
sredstvo javnega obveščanja, 
nato pa čakajo na »uradna« 
gradiva, da bi začeli z razpravo. 
To dejstvo je lahko pojasniti s 

staro prakso in obstoječimi 
odnosi med predlagatelji in 
skupščinami na eni strani ter 
delegatsko bazo na drugi stra- 
ni. 

Iz dosedanje prakse dela de- 
legacij temeljnih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti ter 
družbenopolitičnih organiza- 
cij, bi lahko sklepali, da samo 
majhno število delegacij daje 
informacije iz skupnega glasila 
na dnevni red svojih sestankov, 
da razpravljajo o njih in zavze- 
majo stališča ter smernice za 
delo delegatov in delegacij. 
Med vzroke za to največkrat 
sodi nedejavnost delegacij, 
neučinkovito delo velikih dele- 
gacij, včasih pa tudi prepriča- 
nje, da delegacije niso poklica- 
ne, da razpravljajo o vprašanjih 
iz pristojnosti skupščin repu- 
blik in pokrajin in Skupščine 
SFRJ, ampak, da njihova pri- 
stojnost sega le do občinske 
skupščine. 

V dosedanji praksi se je tudi 
pokazalo, daje proces izgraje- 
vanja sistema informiranja in 
delovanja delegatskega siste- 
ma med seboj odvisen in med 
seboj pogojen. Za sproženje 
procesa odločanja o vpraša- 
njih iz pristojnosti skupščin je 
potrebna široka družbena in 
politična akcija. 

Za popolnejšo uporabo gla- 
sila je potrebno več časa in več 
navad, vendartudi ustrezna kli- 
ma za njegovo afirmacijo v sa- 
moupravni bazi. V tem smislu 
je potrebna dobro zamišljena 
politična akcija v kateri bodo 
imele družbenopolitične orga- 
nizacije odločilno vlogo, pose- 
bej pa Socialistična zveza de- 
lovnega ljudstva. 

GLASILO 
NEZAMENLJIVA 
OBLIKA OBVEŠČANJA 
DELEGACIJ 

Podčrtujoč, da bo treba de- 
javnost v naslednjem obdobju 
usmeriti v izboljšanje dostop- 
nosti Glasila in na njegovo več- 
jo učinkovito uporabo kot 
sredstva za začetek procesov 
odločanja v delegatski bazi, 
Uredniški odbor meni, da so 
dosedanje izkušnje pri izdaja- 
nju Glasila Skupščine SFRJ v 
celoti zelo ugodne in da lahko 
koristno rabijo pri naporih in 
prizadevanjih, da se ta oblika 
delegatskega obveščanja izpo- 
polni in napreduje. Glasilo seje 
pokazalo kot nezamenljiva 
oblika obveščanja delegacij te- 
meljnih samoupravnih organi- 

zacij in skupnosti in kot mož- 
nost za njihovo vključevanje v 
proces odločanja o vprašanjih 
iz pristojnosti Skupščine SFRJ. 

Glasilo je obenem v veliki 
meri prispevalo in doprineslo, 
da se je proklamirana javnost 
dela Skupščine SFRJ in njena 
polna odprtost vsem demokra- 
tičnim strukturam družbe tudi 
na ta način še popolneje mani- 
festira. Glasilo je postalo nepo- 
sredna zveza Skupščine SFRJ 
s samoupravno delegatsko ba- 
zo in Uredniški odbor meni, da 
je treba to obliko komunicira- 
nja Skupščine z bazo še naprej 
gojiti in izpopolnjevati. 

Predlagajoč stališča in oce- 
ne o dosedanjem obveščanju 
delegacij temeljnih samou- 
pravnih organizacij in skupno- 
sti ter družbenopolitičnih orga- 
nizacij o vprašanjih iz pristoj- 
nosti Skupščine SFRJ, posebej 
pa o dosedanjih uspehih, re- 
zultatih in pomanjkljivostih pri 
izdajanju Glasila Skupščine 
SFRJ, Uredniški odbor meni, 
da se s koncem zborov Skup- 
ščine SFRJ obdrži dosedanji 
koncept in usmeritev v obve- 
ščanju delegacij in da se opo- 
zori na potrebno kontinuiteto 
tega dela in nove napore, da se 
pospeši, izboljša in izpopolni. 

Družbena samozaščita je del 

samoupravnih odnosov   

• Na področju družbene samozaščite je v zadnjih letih prišlo do prelomnih 
družbenopolitičnih akcij 
• Z aktivnostjo družbenopolitičnih organizacij in predvsem Zveze komunistov vse 
socialistične sile uresničujejo družbeno samozaščito 
• Skupščine družbenopolitičnih skupnosti so uspešno uredile vprašanja družbene 
samozaščite 
• Številne krajevne skupnosti so v svojih statutih določile obliko, vsebino in način 
delovanja delvnih ljudi in občanov pri uresničevanju družbene samozaščite 
• V posameznih organizacijah združenega dela so uvedli različne in učinkovite 
oblike spoznavanja delavcev s položajem družbene samozaščite 

Odbor Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ za notranjo 
politiko je, v sodelovanju z 
ustreznimi delovnimi telesi 
skupščin republik in pokrajin, 
pripravil Poročilo o uresniče- 
vanju družbene samozaščite v 
sistemu samoupravljanja. Po- 
ročilo želi delegate v Zveznem 
zboru in v vseh delegatskih 
strukturah seznaniti s položa- 
jem na tem področju. Obenem 
pa jim tudi omogočiti, da celo- 
vito spoznajo dosedanje izkuš- 
nje uresničevanja temeljnih 
načel družbene samozaščite. 

DRUŽBENOPOLITIČNA 
AKCIJA 

Poročilo ugotavlja, da je v 
zadnjih letih prišlo do prelo- 
mnih družbenopolitičnih akcij, 
ki so pomembno spodbudile 
razvoj družbene samozaščite 
kot integralnega dela sociali- 
stičnih samoupravnih odnosov 
v naši družbi. V času po 21. seji 
Predsedstva ZKJ, Pismu tovari- 
ša Tita in Izvršnega komiteja 
Predsedstva ZKJ ter po dese- 
tem kongresu ZKJ in sprejemu 
sklepov Predsedstva CK ZKJ o 

neposrednih nalogah Zveze 
komunistov Jugoslavije pri or- 
ganizaciji družbene samoza- 
ščite, je prišlo do ponovne uve- 
ljavitve temeljnih razrednih 
vrednot, krepitve akcijske 
enotnosti delavskega razreda 
in vseh progresivnih sil pri ure- 
sničevanju varstva pridobitev 
naše revolucije. 

Ustava SFRJ in ustave repu- 
blik in pokrajin opredeljujejo 
temelje družbene samozaščite 
in pravico ter dolžnost delov- 
nih ljudi in občanov na tem 
področju. Najpomembnejša 
vprašanja uresničevanja druž- 
bene samozaščite in temeljne 
naloge njenih nosilcev urejajo 
tudi Zakon o združenem delu, 

POROČILO ODBORA ZA NOTRANJO POLITIKO O 
URESNIČEVANJU DRUŽBENE SAMOZAŠČITE V 
SISTEMU SAMOUPRAVLJANJA 
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republiški in pokrajinski zako- 
ni, statuti krajevnih skupnosti 
in občin ter samoupravni 
splošni akti organizacij združe- 
nega dela in drugih samou- 
pravnih organizacij in skupno- 
sti. 

Uresničevanje družbene sa- 
mozaščite je bilo eno od vpra- 
šanj, ki so ga obravnavale dele- 
gatske skupščine družbenopo- 
litičnih skupnosti in njihovi 
izvršni organi, kakor tudi orga- 
ni in organizacije v federaciji, 
republikah in pokrajinah. Na 
pobudo Odbora za notranjo 
politiko je januarja 1976. leta 
Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
organiziral splošno jugoslo- 
vansko posvetovanje o družbe- 
ni samozaščiti. To posvetova- 
nje ni samo prispevalo k osvet- 
litvi položaja na tem področju 
temveč tudi spodbudilo nadalj- 
njo znanstveno preučevanje 
določenih vidikov družbene 
samozaščite. 

Družbenopolitične in druge 
družbene organizacije, združe- 
ne v Socialistični zvezi delov- 
nega ljudstva, so določile svoje 
naloge in programe dejavnosti 
ter vlogo pri razvoju družbene 
samozaščite. 

Poročilo ugotavlja, da je 
družbena akcija za spodbuja- 
nje družbene samozaščite po- 
tekala v ugodni politični klimi. 
V veliki meri je rezultat široke in 
uspešne aktivnosti vseh druž- 
benih dejavnikov pri uresniče- 
vanju Ustave SFRJ, sklepov de- 
setega kongresa ZKJ in Zakona 
o združenem delu. Je tudi 
odraz splošne stabilizacije in 
izpopolnitve našega družbeno- 
političnega sistema. Celovita 
osvetlitev in uresničitev druž- 
bene samozaščite na sedanji 
stopnji našega družbenega ra- 
zvoja pa bo prispevala k temu, 
da se pri pripravi dokumentov 
za XI. kongres ZKJ spodbudi 
nadaljnje teoretično in norma- 
tivno-pravno oblikovanje in ši- 
roka družbena akcija na po- 
dročju samozaščite. 

DEJAVNOST 
DRUŽBENOPOLITIČNIH 
SKUPNOSTI IN 
ORGANIZACIJ 

V družbenopolitičnih skup- 
nostih so, kakor poudarja Po- 
ročilo, doseženi dobri rezultati 
pri normativnem urejanju druž- 
bene samozaščite. Najpo- 
membnejše je gotovo, da so 
ustvarjeni pogoji za sprejem 
ustreznih predpisov v vseh ti- 
stih sredinah, kjer tega doslej 
še niso naredili. 

Med noveliranjem zveznih 
zakonov bo potrebno v federa- 
ciji opredeliti ustrezne določbe 
o družbeni samozaščiti. Preu- 

čiti pa tudi, če je smotrno tudi 
sprejetje ustreznega družbe- 
nega dogovora, ki bi določil 
enotne temelje za organizira- 
nje in uresničevanje družbene 
samozaščite v Jugoslaviji. V re- 
publikah in pokrajinah naj bi 
nadaljevali z dopolnjevanjem 
in spreminjanjem že sprejetih 
zakonov o družbeni samoza- 
ščiti v skladu z izkušnjami do- 
sedanje prakse. 

Nadalje Poročilo ugotavlja, 
da so v sedanjem trenutku še 
nekatere bistvene razlike glede 
celovitosti urejanja in uresni- 
čevanja družbene samozaščite 
v posameznih občinah. Takpo- 
ložaj so povzročile zamude v 
prejšnjem obdobju delovanja 
pri uresničevanju družbene sa- 
mozaščite, nepoznavanje 
odnosov, ki jih je potrebno nor- 
mirati, različna razvitost posa- 
meznih občin itd. 

Z aktivnostjo družbenopoli-* 
tičnih organizacij, predvsem 
Zveze komunistov, vse sociali- 
stične in subjektivne sile ure- 
sničujejo družbeno samoza- 
ščito. V skupščinah družbeno- 
političnih skupnosti, pri njiho- 
vih izvršnih organih ali v okviru 
Socialistične zveze, so obliko- 
vana koordinacijska telesa za 
dejavnost nosilcev družbene 
samozaščite. Delno se uresni- 
čuje že tudi zamisel, da se 
koordinacija za posamezne za- 
deve družbene samozaščite v 
federaciji izvaja v okviru 
ustreznih teles Zvezne konfe- 
rence SZDLJ. 

VLOGA DRŽAVNIH 
ORGANOV 

Dejavnost državnih organov, 
omenja Poročilo, je bil v minu- 
lem obdobju glede družbene 
samozaščite dvojna. Državni 
organ (sodišča, tožilstva, orga- 
ni za notranje zadeve, inšpek- 
cije, carinski organi in Službe 
družbenega knjigovodstva) so 
opravljali naloge, ki jih morajo 
po zakonih ali drugih predpi- 
sih. Opravljali so jih v okviru 
svoje pristojnosti in nudili stro- 
kovno pomoč samoupravnim 
organizacijam in skupnostim, 
delovnim ljudem in občanom. 
Poročilo ugotavlja, da je bilo v 
omenjenem obdobju posebej 
pomembno razvijanje sodelo- 
vanja med temi organi in sa- 
moupravnimi organizacijami 
pri nuđenju informacij o poten- 
cialnih virih ogrožanja družbe- 
nih vrednot in v primerih storje- 
nih kaznivih dejanj, prestopkov 
in prekrškov. 

Redna praksa je že, nadalje 
pravi Poročilo, da sodišča in 
javna tožilstva obveščajo druž- 
benopolitične skupnosti o za- 
paženih problemih in pojavih 

pri svojem delu. Prav tako pa, 
da obveščajo organizacije 
združenega dela o vzrokih in 
pogojih storitve težkih kaznivih 
dejanj in prestopkov v teh or- 
ganizacijah. Organi za notranje 
zadeve so obveščali skupščine 
družbenopolitičnih skupnosti 
o vprašanjih varnosti družbe in 
o varstvu oziroma zaščiti posa- 
meznih družbenih vrednot. Mi- 
mo tega je njihova dejavnost 
zajela tudi nuđenje pomoči sa- 
moupravnim organizacijam in 
krajevnim skupnostim pri ob- 
veščanju o kriminalu in drugih 
negativnih pojavih, pri sodelo- 
vanju ob pripravi ustreznih sa- 
moupravnih predpisov itd. 

Inšpekcijski organi in Služba 
družbenega knjigovodstva so 
redno obveščali skupščine 
družbenopolitičnih skupnosti 
ter samoupravne organizacije 
in skupnosti o pojavih nezako- 
nitosti. Družbeni pravobranilci 
samoupravljanja pa so si 
predvsem prizadevali, da bi s 
svojim preventivnim delova- 
njem preprečili nepravilnosti in 
kršitve samoupravnih pravic 
delovnih ljudi in družbene last- 
nine. 

Poročilo nato poudarja, da 
izredno učinkovito družbeno 
samozaščito uresničujejo tudi 
v Jugoslovanski ljudski armadi 
kot integralnem delu naše 
družbene samozaščite. Zakon 
o narodni obrambi in drugi 
ustrezni akti vsebujejo določbe 
o družbeni samozaščiti. Pripra- 
vili so tudi študijsko razpravo, 
kjer so preučili dosedanje iz- 
kušnje in določili smeri nadalj- 
njega dela pri uresničevanju 
družbene samozaščite v obo- 
roženih silah. 

VLOGA KRAJEVNIH 
SKUPNOSTI IN 
ORGANIZACIJ 
ZDRUŽENEGA DELA 

Poročilo ugotavlja, da je po 
sprejetju Ustave SFRJ in ustav 
republik in pokrajin prišlo do 
urejanja družbene samozašči- 
te v statutih krajevnih skupno- 
sti. V številnih krajevnih skup- 
nostih so tako določili oblike, 
vsebino in način delovanja de- 
lovnih ljudi in občanov ter or- 
ganov krajevnih skupnosti pri 
uresničevanju družbene samo- 
zaščite. 

Pri tem je tudi poudarjeno, 
da je v krajevnih skupnostih še 
premajhno število primerov sa- 
moupravnega sporazumevanja 
o družbeni samozaščiti oziro- 
ma združevanja dejavnosti or- 
ganizacij združenega dela in 
drugih samoupravnih organi- 
zacij ter skupnosti v sistem sa- 
mozaščite na območju posa- 
mezne krajevne skupnosti. 

Večje število krajevnih skupno- 
sti je ustanovilo posebne odbo- 
re za družbeno samozaščito. 
Tam, kjer tega niso storili, se s 
temi vprašanji parcialno ukvar- 
jajo komisije za splošno ljud- 
sko obrambo. 

Izreden pomen za uresniče- 
vanje družbene samozaščite, je 
zapisano v Poročilu, imajo sa- 
moupravni organi krajevnih 
skupnosti - sveti skupščin, ka- 
kor tudi koordinacijski odbori 
za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito krajev- 
nih organizacij SZDL. Ti organi 
v glavnem organizirajo vse 
družbenopolitične dejavnosti 
na tem področju. 

Kljub vidnim uspehom pa je 
pri uresničevanju družbene sa- 
mozaščite v krajevnih skupno- 
stih prišlo tudi do določenih 
slabosti. V nekaterih sredinah 
namreč funkcija družbene sa- 
mozaščite še ni v dovolj veliki 
meri vpletena v njihovo redno 
dejavnost. Obravnavajo jo pre- 
več posplošeno in načelno. Po- 
nekod pa tudi menijo, da je 
dovolj, če sprejmejo samo nor- 
mativni akt o družbeni samoza- 
ščiti in s tem rešijo vse. 

Ob koncu Poročilo tudi ome- 
nja, da je na področju družbe- 
ne samozaščite narejen po- 
memben korak naprej v organi- 
zacijah združenega dela. Aktiv- 
nost se v glavnem odvija na 
predavanjih, seminarjih in po- 
svetovanjih. 

V posameznih organizacijah 
združenega dela so se zelo Stu- 
diozno lotili izpolnitve nalog s 
področja splošne ljudske 
obrambe. Uvedli so različne in 
učinkovite oblike spoznavanja 
delavcev s položajem družbe- 
ne samozaščite in potrebnimi 
ukrepi za njihovo učinkovito 
uresničevanje. V nekaterih or- 
ganizacijah združenega dela je 
na primer vsak delavec ob skle- 
nitvi delovnega razmerja obve- 
zan, da se spozna s temeljnimi 
pravicami in obveznostmi na 
področju družbene samozašči- 
te. 

Najštevilnejše organizacije 
združenega dela so sprejele 
normativne akte, ki urejajo 
vprašanja družbene samoza- 
ščite. V skoro dveh organizaci- 
jah združenega dela pa so obli- 
kovali tudi samoupravno de- 
lavsko kontrolo. Večina orga- 
nizacij ureja vprašanja zaščite 
državne, uradne in poslovne 
tajnosti. Pri tem pa tem vpraša- 
njem namenjajo v organizaci- 
jah mnogo več pozornosti kot 
prej. Večje število organizacij 
je tudi organiziralo posebne 
čuvajske službe. V zadnjem ča- 
su pa vse bolj pogosto uvajajc 
tudi najmodernejša tehnična 
zaščitna sredstva. 
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V pokojninskem sistemu mora priti bolj 

do veljave načelo minulega dela 

• Pokojninsko in invalidsko zavarovanje naj v večji meri postane sestavni del 
združenega dela 
• Zagotovitev materialne in socialne varnosti starejših borcev, ki niso pridobili 
pravice do pokojnine 
• Postopno uvajanje pokojninskega zavarovanja kmetov 
• Pereča vprašanja s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
moramo reševati sproti in ne čakati na celovito revizijo veljavnega pokojninskega 
sistema 

Komisija Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ za pripravo 
zakona o temeljnih pravicah iz 
pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja je poslala Zboru 
poročilo o svojem dosedanjem 
delu. V njem povzema vso svo- 
jo dejavnost glede priprave 
gradiva o temeljnih smereh in 
bistvenih načelih oblikovanja 
novega pokojninskega siste- 
ma. Obenem so v tem zapisu 
tudi predlogi možnih rešitev in 
njihovi finančni učinki. 

Poročilo Komisije najprej 
ugotavlja, da je veljavni sistem 
pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, ki ga uporabljamo 
od 1973. leta, pospešil samou- 
pravne procese na tem področ- 
ju. Hkrati je omogočil republi- 
kam in pokrajinama oziroma 
skupnostim pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, da 
skladno s svojimi potrebami in 
možnostmi, urejajo pravice za- 
varovancev na tem področju, ki 
jih sicer določa zvezni zakon. 

Analiza veljavnega sistema je 
prav tako pokazala, da se je 
izboljšal materialni položaj 
upokojencev, saj pokojnine re- 
dno usklajujemo z rastjo živ- 
ljenjskih stroškov. V primerjavi 
s prejšnjimi obdobji pa je prišlo 
tudi da njihovega realnega po- 
večanja. Podobno gradivo 
ugotavlja, da se je zmanjšal pri- 
liv invalidskih upokojencev. 
Kljub temu pa poudarja, da 
spremembe v našem družbe- 
nem in ekonomskem sistemu, 
ki so nastale s sprejetjem Zako- 
na o združenem delu, terjajo 
oblikovanje novih sistemskih 
rešitev. 

POKOJNINSKI SISTEM 
MORA IZHAJATI IZ 
DELITVE PO DELU 

Po oceni Komisije mora po- 
kojninsko -zavarovanje pri na- 
daljnjem razvoju v večji meri 
postati integralni del združene- 
ga dela. Družbenoekonomski 
položaj upokojenih delavcev 
mora torej izhajati iz njihovega 

položaja v času, ko so bili aktiv- 
ni. Pokojninski sistem mora ta- 
ko sloneti na načelu delitve po 
delu. Pri tem pa mora priti do 
izraza tudi socialistična soli- 
darnost. Ob upoštevanju 
ustavnih načel namreč določ- 
be Zakona o združenem delu 
določajo pravico delavcev, da 
na temelju upravljanja in go- 
spodarjenja s sredstvi družbe- 
ne reprodukcije kakor tudi s 
svojim in družbenim minulim 
delom, ustvarjajo širše možno- 
sti za zagotavljanje pravic v pri- 
meru zmanjšanja ali izgube de- 
lovne sposobnosti in v primeru 
starosti. 

Načelo minulega dela mora 
priti do izraza takrat, ko se do- 
ločajo pokojnine oziroma ta- 
krat, ko se ta usklajujejo. Izrazi- 
ti pa se mora to načelo tudi pri 
zagotovaljanju sredstev za 
izvajanje pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja. Poleg 
tega mora samoupravljanje v 
pokojninskem zavarovanju ce- 
lovito sloneti na delegatskem 
sistemu. Drugače povedano to 
pomeni, da morajo postati no- 
silci odločanja o pravicah in 
obveznostih iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja 
delavci v združenem deju in 
upokojenci. Komisija je ob ta- 
kih izhodiščih ugotovila, da za- 
hteva vgrajevanje teh načel 
oziroma iskanje novih sistem- 
skih rešitev daljše obdobje. 

V poročilu Komisije je tudi 
zapisano, da so rešitve glede 
uporabe načela minulega dela 
v novem pokojninskem siste- 
mu neločljive z bodpčimi reši- 
tvami v sistemu delitve dohod- 
ka in osebnih dohodkov. Pri 
tem pa poročilo opozarja, da je 
bilo med sedanjo razpravo naj- 
več težav pri iskanju rešitve 
glede odnosov med delavci in 
minulim delom in osebnim pri- 
spevkom delavca pri ustvarja- 
nju in upravljanju z minulim 
delom. Ocenjeno je namreč, da 
minulo delo spremlja delavca 
in da se sredstva za pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovanje 

zagotavljajo s prispevkom na 
temelju delavčevega minulega 
dela. Težave so nastale, ko so 
člani Komisije iskali način za 
določanje osnov, iz katerih bi 
se ta sredstva zagotavljala. 

Komisija poudarja, da pri pri- 
pravi ustreznih zveznih predpi- 
sov iščejo rešitve, povezanez 
vpra tem sestavljalci upošteva- 
jo, da se efekti razpolaganja s 
sredstvi razširjene reprodukci- 
je oziroma investicijske politi- 
ke izražajo kot eno od meril za 
delitev osebnega dohodka, ki 
bi se upoštevalo ob uporabi 
načela delitve po delu. To bo v 
mnogočem olajšalo vključeva- 
nje teh elementov v novi pokoj- 
ninski sistem. Toda, upoštevati 
tudi moramo, da stališč o teh 
vprašanjih še nismo v celoti 
oblikovali in zaradi tega je tudi 
počasnejše delo pri pripravi 
novega zakona. 

Izoblikovanje ustreznih reši- 
tev za uresničitev načela minu- 
lega dela v novem pokojnin- 
skem sistemu je po oceni Ko- 
misije eno od ključnih vpra- 
šanj. Odgovor nanj bo rešil tudi 
druga bistvena sistemska vpra- 
šanja, kot na prirfier določanje 
pokojninskih osnov in usklaje- 
vanje pokojnin.Poleg tega bo 
vgraditev načela minulega dela 
povzročila tudi mnoge speci- 
fičnosti. Na primer, kako bomo 
vrednotili delovni prispevek, 
ustvarjen z minulim delom, se- 
danjim upokojencem. 

POKOJNINSKO 
ZAVAROVANJE 
BORCEV 

Posebno pozornost je Komi- 
sija namenila položaju borcevv 
pokojninskem in invalidskem 
sistemu. Predvsem je opozorila 
na nujnost zagotavljanja mate- 
rialne in socialne varnosti bor- 

cev, starih nad 60 oziroma 65 
let, ki nimajo delavskega zava- 
rovanja in zaradi tega ne more- 
jo uveljaviti pravice do pokojni- 
ne. Ocenjeno je, da je v Jugo- 
slaviji okoli 24.000 takih bor- 
cev, med katerimi jih približno 
16.000 dobiva materialno pod- 
poro, ki v poprečju dosega 600 
dinarjev. Glede te problemati- 
ke so predlogi, da bi za udele- 
žence NOB pred 9. septem- 
brom 1943. leta zagotovili, z 
dogovorom republik in pokra- 
jin, njihovo materialno varstvo. 

Sproženo je bilo tudi vpraša- 
nje za določitev pokojnine v 
več kot 85 odstotkih'za borce 
pred 9. septembrom 1943. leta, 
ki nadaljujejo z delom tudi po 
preteku 35 oziroma 30 let de- 
lovne dobe. Ti borci naj bi dobi- 
vali pokojnino vvišini največ90 
odstotkov od pokojninske 
osnove. 

Po oceni Komisije moramo 
nameniti tem vprašanjem vso 
pozornost. O njih bo potrebno 
razpravljati tudi pri nadaljnjem 
delu priprave sistema, tako da 
bi celovito ocenili njihovo ure- 
janje in pri tem ne čakali na 
morebitno revizijo pokojnin- 
skega sistema v celoti. 

POSTOPNO UVAJANJE 
POKOJNINSKEGA 
ZAVAROVANJA 
KMETOV 

Sklepi Komisije zadevajo tu- 
di položaj starejših kmetov. Pri 
tem Komisija meni, da je nujno 
potrebno preučiti njihov seda- 
nji položaj in postopno uvajati 
pokojninsko zavarovanje kme- 
tov. Čimprej moramo to zago- 
toviti zato, ker je med skupnim 
številom prebivalcev 14odstot- 
kov aktivnega kmečkega prebi- 
valstva oziroma med aktivnim 
prebivalstvom 40 odstotkov 

POROČILO O PRIPRAVAH NOVEGA ZAKONA O 
TEMELJNIH PRAVICAH IZ POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 
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kmetov. V vseh republikah in 
pokrajinah zadnja leta pospe- 
šeno uvajajo določene oblike 
pokojninskega zavarovanja 
kmetov. Tako je na primer v SR 
Sloveniji in SAP Vojvodini že 
uvedeno pokojninsko zavaro- 
vanje vseh kmetov, medtem ko 
so v SR Makedoniji zavarovani 
združeni kmetijski proizvajalci. 

Značilno za proces uvajanja 
tega zavarovanja je, da poteka 
predvsem v smeri zagotavlja- 
nja pokojninskega zavarovanja 
združenih kmetov - kooperan- 
tov. Po oceni Komisije moramo 
dati vso podporo taki usmeri- 
tvi, saj je skladna s splošno 
politiko družbe. S tem ustvarja- 
mo pogoje za hitrejši razvoj 
kmetijstva in za produktivnejše 
delo na zasebnih kmetijskih 
posestvih. Prav tako pa se že 
razvijajo tudi ustrezne oblike 
pokojninskega zavarovanja in- 
dividualnih kmetov. 

Uvajanje pokojninskega za- 
varovanja kmetov mora spod- 
bujati razvoj proizvajalnih sil v 
kmetijstvu in njegovem samou- 
pravnem podružbljanju in 
združevanje dela, sredstev in 
zemljišč individualnih kmetij- 
skih proizvajalcev. 

Glede na različno strukturo 
kmetijstva, njegovo različno 
razvitost in materialne možno- 
sti, kakor tudi zaradi specifič- 
nosti, značilnih za kmetijsko 
prebivalstvo, je splošna ocena, 
da moramo sistem pokojnin- 
skega in invalidskega zavaro- 
vanja kmetov graditi na speci- 

fičnih temeljih, kijih kaže seda- 
nja praksa. 

PEREČIH VPRAŠANJ 
NE SMEMO ODLAGATI 
DO UVELJAVITVE 
NOVEGA SISTEMA 

Komisija je ugotovila, da z 
rešitvijo nekaterih perečih 
vprašanj ne smemo več dolgo 
odlašati. To pomeni, da jih mo- 
ramo urediti pred revizijo ve- 
ljavnega pokojninskega siste- 
ma. Zaradi tega se je Komisija 
zavzela, da bodoče sistemske 
spremembe ne smemo razu- 
meti kot omejevanje iskanja 
celovitejših rešitev za nekatera 
odprta vprašanja. Delne spre- 
membe moramo ocenjevati kot 
postopen korak pri izgradnji si- 
stema v celoti. Zaradi tega je 
Komisija opozorila na določe- 
na odprta vprašanja, ki jih mo- 
ramo ustrezno urediti. Pri tem 
je poudarila, da v tem sklopu 
niso zajeti vsi odprti problemi. 

Tako je Komisija menila, da 
je nujno potrebno urediti vpra- 
šanja poklicne rehabilitacije in 
zaposlovanje invalidov dela kot 
rizika invalidskega zavarova- 
nja. V skladu z novimi opredeli- 
tvami v Zakonu o združenem 
delu se mora namreč zavarova- 
nje za primer invalidnosti izra- 
ziti v sistemu pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. 

Invalidsko zavarovanje v ce- 
loti zahteva podrobnejšo preu- 
čitev definicije invalidnosti in 
zagotovitev boljše materialne 

varnosti invalidskih upokojen- 
cev. Še posebej tistih, ki so 
postali invalidi v mladih letih. 

Omejevanje pokojninskih 
osnov, to pomeni določanje 
najvišjega zneska osebnega 
dohodka, ki se upošteva v po- 
kojninski osnovi, je prav tako 
eno od perečih vprašanj, ki ga 
moramo urediti. Zvezni zakon 
dopušča možnost, da se lahko 
omeji višina pokojninske osno- 
ve. Toda, postavlja se vpraša- 
nje, če je tako določilo v skladu 
z načelom delitve po delu. V 
nekaterih republikah je že priš- 
lo do sporov pred ustavnimi 
sodišči o ustavnosti takih do- 
ločb. 

Imamo različna mnenja in tu- 
di različne opredelitve glede 
določanja minimalne višine 
pokojnine. Po pravilu je zago- 
tovljen tako imenovani varstve- 
ni dodatek k pokojnini. Pogo- 
jen je z določenim cenzusom. 
Kljub temu pa je odprto vpraša- 
nje zagotovitve najnižje pokoj- 
nine. Za njeno pridobitev ne bi 
zahtevali izpolnitve drugih po- 
gojev razen izpolnitve minimal- 
nih pogojev glede starosti in 
delovne dobe. 

Pomembno vprašanje je go- 
tovo tudi usklajevanje pokojnin 
z ekonomskimi gibanji. Po 
zveznem zakonu se pokojnine 
^obvezno usklajujejo z giba- 
njem življenjskih stroškov in 
rastjo produktivnosti dela. Ob- 
časno se usklajujejo tudi nove 
in stare pokojnine, določene v 
različnih časovnih obdobjih. 
So predlogi, da bi pokojnine 

usklajevali z gibanji osebnih 
dohodkov, kakor tudi mnenja, 
da povečanje pokojnin po vseh 
treh, do sedaj predvidenih, 
osnovah ne sme biti povečanja 
osebnih dohodkov. O teh pred- 
logih bo vsekakor potrebno 
spregovoriti in sprejeti ustrez- 
no stališče. 

Po Ustavi se sredstva za po- 
kojninsko in invalidsko zavaro- 
vanje zagotavljajo iz osebnih 
dohodkov zavarovancev in iz 
dohodka organizacij združe- 
nega dela. Ob upoštevanju, ka- 
ko dohodkovne odnose ureja 
Zakon o združenem delu, in 
glede na načela, po katerih de- 
lavci v organizacijah združene- 
ga dela zagotavljajo svoj mate- 
rialni položaj, Komisija meni, 
da bi bilo potrebno oceniti, ali 
bi se večji del teh sredstev za- 
gotavljal iz skupnega dohodka 
organizacij združenega dela. 

Vprašanje tako imenovane 
gostote delovne dobe kot po- 
goja za pridobitev pravice do 
pokojnine z višjo starostno me- 
jo in krajšo pokojninsko dobo: 
65 oziroma 60 let starosti in 15 
let delovne dobe, mora biti prav 
tako čimprej rešeno. V tem pri- 
meru je pridobitev pravice do 
pokojnine pogojena tudi z 40 
mesečno delovno dobo v zad- 
njih petih, oziroma80 mesečno 
v zadnjih 10 letih zavarovanja. 
Na Komisiji so predlagali, da 
takega pogoja ne bi določal 
zvezni zakon, temveč bi repu- 
blikam in pokrajinama prepu- 
stili možnost uvedbe takih do- 
ločil, če so potrebna. 

ANALIZE IN OCENE 

Enoten trg mora biti odprt za vse 

organizacije združenega dela 

• Vzroki kršenja in zapiranja enotnega trga in pojavov monopolizma so v 
neusklajenih odnosih ponudbe in povpraševanja, v nekaterih sklepih 
gospodarskega sistema in v neustrezni organizaciji trga 
• Zvezni tržni inšpektorat je v letu 1977 vložil le osem prijav v zvezi s kršenjem 
enotnega trga, od katerih pa je bila samo ena rešena 

Odprtost jugoslovanskega 
trga je nujna potreba in pogoj 
za naš nadaljnji ekonomski in 
družbenopolitični razvoj. Eno- 
ten trg je odprt za vse organiza- 
cije združenega dela na po- 
dročju SFRJ in deluje z največ- 
jim delom svoje blagovne 

strukture. Vendar prihaja na 
posameznih blagovih sektorjih 
in regijah do občasnega zapi- 
ranja in kršenja trga, kot tudi 
do monopolističnega obnaša- 
nja, enotnih kriterijev za oceno 
takšnih pojavov pa za zdaj še 
ni. 

INFORMACIJA ZVEZNEGA SEKRETARIATA ZA TRG IN 
CENE O DELOVANJU IN ORGANIZACIJI ENOTNEGA 
JUGOSLOVANSKEGA TRGA 

To je rečeno v Informaciji o 
delovanju in organizaciji enot- 
nega jugoslovanskega trga, ki 
jo je na predlog Skupščine 
SFRJ in Zveznega izvršnega 
sveta pripravil Zvezni sekreta- 
riat za trg in cene. Informacija 
je bila poslana Skupščini SFRJ 
v razpravo. 

Vzroki kršenja in zapiranja 
enotnega trga, kot tudi pojava, 
ki ima značaj monopolizma, so 
pred vsem v neusklajenih 
odnosih ponudbe in povpraše- 

vanja posameznega blaga, v 
nekaterih sklepih gospodar- 
skega sistema (oblikovanje cen 
v prometu, izvajanje kreditne 
politike, davčne politike), kot v 
neustrezni organizaciji trga. 

NEUSKLAJENI ODNOSI 
PONUDBE IN 
POVPRAŠEVANJA 

Razvoj industrijskih zmoglji- 
vosti je bil v zadnjem času zelo 
pospešen, vendar premalo na- 
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črtno usmerjen. Proizvodne 
zmogljivosti so večje od mož- 
nosti plasmaja proizvodov na 
domačem trgu in je za plasma 
blaga potrebno mnogo širše tr- 
žišče kot je jugoslovansko. Z 
druge strani pa obstajajo manj- 
še proizvodne zmogljivosti, ka- 
tere proizvodi so dražji in težko 
zmorejo konkurenco velikose- 
rijskih proizvajalcev. Da bi pre- 
prečili zapiranje takšnih nera- 
cionalnih proizvodnih objektov 
oziroma, da bi zmanjšali njiho- 
ve izgube, družbenopolitični 
organi često sprejemajo ukre- 
pe, da prebivalci kupujejo 
predvsem proizvode lokalnih 
proizvajalcev, celo kadar so 
dražji ali manj kvalitetni od istih 
proizvodov drugih proizvajal- 
cev. 

V Informaciji je prav tako 
podčrtano, da pri gradnji neka- 
terih proizvodnih zmogljivosti, 
posebej v živilski industriji, ni 
vzporedno zagotovljena tudi 
surovinska osnova, ampak so 
računali na obstoječo proi- 
zvodnjo v drugih območjih dr- 
žave ali z uvozom surovin. V 
pogojih, ko na domačem trgu 
nimamo dovolj surovin, uvoz 
pa je otežen, prihaja do motenj 
odnosov med proizvajalci su- 
rovin in predelovalnih zmoglji- 
vosti. Z druge strani, proizva- 
jalci surovin, ki nimajo čvrstih 
in dolgoročnih poslovnih 
odnosov z uporabniki surovin, 
svoje obnašanje prilagajajo 
pogojem na trgu oziroma izbi- 
rajo kupca, ki je pripravljen po- 
nuditi večjo ceno, večkrat pa se 
prekine že obstoječi sporazum, 
če je s kupcem dogovorjena 
nižja cena. 

V trgovskih sistemih, ki po- 
slujejo na širokem tržišču in v 
največjih potrošniških sredi- 
ščih, prihaja do pojava zmanj- 
šane proizvodnje posameznih 
vrst blaga. Poslovna politika 
teh organizacij temelji na eko- 
nomičnosti prometa in iz svoje 
izbire izločijo vsak proizvod, s 
katerim ne ustvarijo ustrezne 
rentabilnosti. Na ta način zapi- 
rajo trg za tiste proizvode, kijih 
izločijo iz svoje nadaljnje pro- 
daje. 

Zaradi deficitarnosti posa- 
meznih proizvodov in zaradi te- 
žav pri uvozu blaga postavljajo 
posamezne proizvodne in trgo- 
vinske organizacije svojim 
kupcem ob prodaji nenavadne 
pogoje kot so: oročanje sred- 
stev za razširjeno reprodukci- 

jo, vezana prodaja enega proi- 
zvoda z drugim proizvodom 
istega proizvajalca in podob- 
no. 

IZVAJANJE KREDITNE 
POLITIKE 

Za nemoteno delovanje 
enotnega jugoslovanskega 
trga je pomemben vpliv, ki ga 
ima nanj obstoječa kreditna 
politika, to je tržišče denarja in 
kredita. V praktični uporabi, 
posebno pa kadar se izvaja pod 
vplivom večjih gospodarskih 
sistemov ali družbenopolitič- 
nih skupnosti, je lahko kreditna 
politika ugodnejša za eno, na 
račun druge organizacije zdru- 
ženega dela. 

Opaziti je tendenco poslov- 
nih bank, da sredstva zbrana z 
varčevanjem na enem področ- 
ju, odobravajo za kreditiranje 
proizvodnih organizacij v delu 
kjer je sedež matične bančne 
organizacije. Na ta način, je re- 
čeno v Informaciji, se favorizi- 
rajo proizvodi s tega področja. 

Domača proizvodnja je za- 
ščitena s predpisi o zunanjetr- 
govinski menjavi. Uvoz je bolj 
ali manj restriktiven. Kljub te- 
mu pa imajo domači proizvajal- 
ci monopolističen položaj na 
drugih osnovah. Uvoz posa' 
meznih proizvodov se namreč 
lahko odvija šele ko si priskrbi 
soglasje domačih proizvajal- 
cev, karvpliva na stalno preskr- 
bo trga. 

Domače organizacije imajo 
pravico, da po sistemu povezo- 
vanja uvoza in izvoza, uvažajo 
tiste proizvode, ki jih sami proi- 
zvajajo. Na ta način postajajo 
izključni preskrbovalci doma- 
čega trga z določenimi proi- 
zvodi in lahko uravnavajo dina- 
miko uvoza z dinamiko lastne 
proizvodnje. Na ta način 
ustvarjajo zaslužek od marže 
na uvoženih proizvodih tudi z 
razliko v kurzu. Prav tako je 
možnost, da vplivajo na ocene 
in na kvaliteto svojih proizvo- 
dov, ki jih prodajajo na doma- 
čem trgu, ker izključujejo mož- 
nost konkurence uvozne orga- 
nizacije. 

NEUSTREZNA 
ORGANIZACIJA TRGA 

Prek trgovinskih organizacij 
združenega dela, ki so temeljni 
nosilci prometa blaga na jugo- 
slovanskem trgu, plasirajo 

proizvajalci več kot polovico 
skupne proizvodnje. V infor- 
maciji je navedeno, da proizva- 
jalci industrijskih izdelkov pla- 
sirajo prek trga 52 odstotkov, 
kmetje pa 48 odstotkov od ce- 
lotne proizvodnje. Glede na 
dejstvo da prebivalci Jugosla- 
vije porabijo za prehrano 43 
odstotkov od svojih skupnih iz- 
datkov, da so živilski proizvodi 
v prometu nadrobno udeleženi 
z 31 do 32 odstotki, v prometu 
na veliko pa z 18 odstotki, je 
jasno, da so na trgu določene 
nepravilnosti. 

Trgovina je bolj usmerjena 
na promet industrijskih in manj 
živilskih proizvodov. Neustrez- 
na organizacija trga se posebej 
kaže na področju sadja in 
vrtnin. Prebivalci zadovoljujejo 
svoje potrebe na zelenjavnih 
trgih z okrog 65 odstotki, števi- 
lo specializiranih prodajaln za 
prodajo sadja in vrtnin, kottudi 
mleka in mlečnih proizvodov 
pa se je zmanjšal. 

Takšno stanje v organizaciji 
trgovske mreže ustreza mono- 
polističnemu obnašanju, delo- 
vanju nakupovalcev in preku- 
pčevalcev na trgu, prav tako pa 
zožuje trg, tako glede proizva- 
jalca, kot tudi glede potrošni- 
ka, je rečeno v Informaciji. To je 
ena glavnih motenj za vzposta- 
vitev dolgoročnih odnosov 
med proizvodnjo in trgovino, 
brez česar ni mogoče organizi- 
rati racionalne in ekonomične 
proizvodnje. 

V zadnjih nekaj letih so bile 
oblikovane kompleksne go- 
spodarske celote, ki obsegajo 
največje število gospodarskih 
dejavnosti (proizvodnja, pre- 
delava, promet, uvoz-izvoz, 
usluge, banke). V sedanjih po- 
gojih te organizacije še ne 
opravljajo svoje funkcije, pri- 
čakovati pa je, da bodo z na- 
daljnjim urejanjem medseboj- 
nih odnosov na dohodkovnem 
principu našle svoje pravo me- 
sto. 

NEJASNE DOLOČBEV 
ORGANIZACIJI TRGA 

Ustavna določila o enotnem 
jugoslovanskem trgu so obde- 
lana v sistemskih zakonih, ven- 
dar so določbe s katerimi se 
urejajo odnosi na trgu načelne 
in niso dovolj jasne ter konkre- 
tizirane. Celo Kazenski zakon, 

ki vsebuje določbe o kaznivih 
dejanjih proti gospodarstvu in 
enotnemu jugoslovanskemu 
trgu ne more zagotoviti učin- 
kovite zaščite trga, ker se nje- 
gove določbe nanašajo samo 
na kazenski pregon posamez- 
nikov. Z zakonom je komplek- 
sno urejeno samo področje 
prometa blaga in uslug, kottu- 
di področje, ki se nanaša na 
monopolizem. Problem je v 
tem, je rečeno v Informaciji; ker 
pojavi, ki nastajajo iz obstoje- 
čih sistemskih rešitev ali neu- 
strezne organizacije trga, ne 
samo, da niso inkriminirani, 
ampak so opravljani legalno. 

Pri organizacijah združene- 
ga dela, ki se združujejo v se- 
stavljeno organizacijo ali po- 
slovno skupnost in skupaj vla- 
gajo sredstva zaradi boljše 
proizvodnje ali prometa, nasta- 
ja dilema ali so pri njih elementi 
zapiranja trga oziroma mono- 
polizma. Samoupravni spora- 
zumi o združevanju teh organi- 
zacij navadno vsebujejo klav- 
zulo o obveznosti podpisnika, 
da najprej prodaja oziroma ku- 
puje proizvode od združene or- 
ganizacije. 

Odkrivanje prepovedanih 
opravil, ki jih opravljajo organi- 
zacije združenega dela oziro- 
ma družbenopolitične skupno- 
sti, je organom tržne inšpekcije 
oteženo, ker nastajajo po pra- 
vilu v neposrednih ravnanjih 
poslovnih partnerjev. Zaradi 
tega je bilo v preteklem obdob- 
ju vloženih Zveznemu tržnemu 
inšpektoratu zanemarljivo šte- 
vilo prijav o kršenju enotnega 
jugoslovanskega trga. V letu 
1977 je bilo vloženih 8 prijav, 
od katerih je bila rešena samo 
ena in to negativno. 

Delovanje enotnega jugoslo- 
vanskega trga, je zaključeno v 
Informaciji, ni popolnoma ure- 
jeno celo na področju prometa 
blaga in bo treba sprejeti ukre- 
pe za zavarovanje enotnega ju- 
goslovanskega trga in pravno 
urediti pojave, ki onemogočajo 
normalno delovanje trga. Prav 
tako je nujno ugotoviti ali višje 
oblike združevanja vsebujejo 
elemente zapiranja trga oziro- 
ma monopolizma, kakor tudi s 
sistemskim zakonom zagotovi- 
ti pogoje organizacijam zdru- 
ženega dela, da v enakoprav- 
nih odnosih uresničujejo svoje 
interese na osnovi delovanja 
zakonitosti trga. 
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Pravosodni organi so bolj odprti za 

potrebe in vpliv družbe 

• Nova razporeditev pristojnosti in odgovornosti sodišč sta bistveni značilnosti 
ustavnih sprememb na področju pravosodja 
• Samoupravno sodstvo kot nova ustavna kategorija 
• Ustanavljanje sodišč združenega dela še vedno ne ustreza družbenim potrebam 
in razvitim samoupravnim odnosom v združenem delu 
• Ustavna preobrazba pravosodja poteka ob hkratni preobremenjenosti vseh 
pravosodnih organov 
• Družbeni in ekonomski položaj odvetništva ne ustreza novim odnosom in 
potrebam družbe 

Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
bo na eni prihodnjih sej obrav- 
naval informacijo o ustavni 
preobrazbi in problemih pravo- 
sodja, ki jo je Zvezni izvršni svet 
poslal Skupščini SFRJ. V tem 
dokumentu je med drugim 
poudarjeno, da so ustavne 
spremembe na področju pra- 
vosodja predvsem v novi raz- 
poreditvi pristojnosti in odgo- 
vornosti pravosodnih organov 
federacije, republik in pokrajin. 
Mimo tega so ti organi bolj od- 
prti za potrebe in vpliv družbe. 
Posebej pomembno pa je tudi 
- oblikovanje samoupravnega 
sodstva nove ustavne kategori- 
je. 
VSEBINA 
PRERAZPOREDITVE 
PRISTOJNOSTI V 
PRAVOSODJU 

Najpomembnejša spremem- 
ba v pravosodnem sistemu, ka- 
kor poudarja Informacija, je 
prerazporeditev pristojnosti v 
smeri razširjanja pooblastil re- 
publik in pokrajin. Sedaj na- 
mreč federacija določa le orga- 
nizacijo zveznih pravosodnih 
organov in materialne odnose 
za izrekanje kazni na kazen- 
skem, premoženjskem in dru- 
gih področjih, ki zadevajo inte- 
rese v vsej državi. Federacija 
prav tako zakonsko ureja ka- 
zenski postopek in druge so- 
dne postopke, sprejema te- 
meljne predpise o sodiščih 
združenega dela in ureja voja- 
ško pravosodje. 

V skladu s temi pooblastili je 
federacija v predvidenem roku 
sprejela vse zakone, ki smo jih 
morali uskladiti z Ustavo SFRJ 
(Kazenski zakon SFRJ, zakone 
o kazenskem in pravdnem po- 
stopku in druge zakone). Re- 
publike in pokrajini so prav ta- 

ko sprejele organizacijske 
predpise ter vrsto novih mate- 
rialnih zakonov (posebej po- 
membna je gotovo kazenska 
zakonodaja, ki je bila do spre- 
jetja Ustave SFRJ izključno v 
pristojnosti federacije). 
Ob ocenjevanju dosedanjih 
uspehov pri ustavni preobrazbi 
pravosodja, Informacija opo- 
zarja, da ta proces še ni celovi- 
to izpeljan. Reforma pravoso- 
dja poteka med splošno preo- 
brazbo družbe. Ta preobrazba 
je predvsem izrazita na po- 
dročju združenega dela, last- 
ninskih odnosov in političnega 
sistema. V času priprave pravo- 
sodne zakonodaje spremembe 
na vseh teh področjih še niso 
bile v celoti izvedene in, kakor 
omenja gradivo, nekatere po- 
tekajo še danes. 

Vse to pa gotovo zahteva 
stalno preverjanje nove zako- 
nodaje. Še posebej to velja za 
sodne postopke, ki so v mno- 
gočem spremenjeni zato, da bi 
se povečala učinkovitost in za- 
konitost dela pravosodnih or- 
ganov. 

RAZLIKE PRI 
ORGANIZACIJI SODIŠČ 

Informacija podrobno našte- 
va razlike pri organizaciji so- 
dišč, ki jih je povzročila ustav- 
na preobrazba pravosodja. Ta- 
ko je med drugim poudarjeno, 
da v federaciji ni več Vrhovne- 
ga sodišča Jugoslavije in Vr- 
hovnega gospodarskega sodi- 
šča. V federaciji zdaj deluje 
Zvezno sodišče, ki je sestavlje- 
no po načelu paritetne zasto- 
panosti vseh republik in ustrez- 
ne zastopanosti pokrajin. Prav 
tako gradivo opozarja ng novo 
institucijo: skupno sejo, ki seje 
udeležujejo delegati Zveznega 
sodišča, republiških in pokra- 
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jinskih vrhovnih sodišč in Vr- 
hovnega vojaškega sodišča. To 
telo sprejema načelna stališča 
o vprašanjih, pomembnih za 
uporabo zveznih predpisov. 

Pri organizaciji sodišč v re- 
publikah in pokrajinah je prišlo 
do različne določitve sodišč in 
s tem do raznovrstnosti uredi- 
tve. Tako so na primer v SR BiH 
in SR Hrvatski oblikovali po- 
sebna sodišča za reševanje 
upravnih sporov. V SR Srbiji pa 
to funkcijo praviloma opravlja- 
jo okrožna sodišča. 

Čeprav so vse republike 
ohranile občinska in okrožna 
sodišča, je v SR Sloveniji na- 
mesto občinskih sodišč uvede- 
no na prvi stopnji sojenje na 
temeljnih sodiščih. Ta sodišča 
prevzemajo skoraj celotno pr- 
vostopenjsko sodno pristoj- 
nost. Po zakonu bo ta sistem v 
Sloveniji pričel delovati 1. ja- 
nuarja 1979. leta. 

Temeljno izhodišče, da se 
morajo sodni postopki, razen 
nekaterih izjem, končati v re- 
publiki oziroma pokrajini, je 
vplivalo na bistveno razširitev 
pristojnosti občinskih (temelj- 
nih) sodišč. 

Informacija prav tako ome- 
nja organizacijske spremembe 
v javnem tožilstvu, javnem pra- 
vobranilstvu in vojaškem sod- 
stvu. Ob tem poudarja, da 
zaenkrat še ni mogoče oceniti, 
v kakšni meri organizacijske 
razlike in razlike glede pristoj- 
nosti rednih sodišč vplivajo na 
varstvo pravic v sodnem po- 
stopku. Zaradi tega gradivo tu- 
di predlaga, da bi stalno in si- 
stematično spremljali prakso, 
saj bp le tako mogoče hitro 
odpraviti morebitne slabosti. 

NOVAVLOGA 
SAMOUPRAVNIH 
SODIŠČ 

Oblikovanje samoupravnega 
sodstva in posebej ustanovitev 
sodišč združenega dela so dru- 

ga vsebinska značilnost ustav- 
ne preobrazbe pravosodja. Po- 
leg tega je vključitev poravnal- 
nih svetov, arbitraž in razso- 
dišč v oblike samoupravnega 
sodstva, prinesla tem organom 
novo kvaliteto in spodbudo za 
širše delovanje in uveljavitev. 

Sistem splošnih sodišč zdru- 
ženega dela je oblikovan v vsej 
državi. Pri tem pa Informacija 
poudarja, da ustanavljanje so- 
dišč združenega dela ni pote- 
kalo enakomerno. Po drugi 
strani so se šele začela usta- 
navljati posebna sodišča zdru- 
ženega dela, pristojna za reše- 
vanje sporov na posameznih 
področjih družbenoekonom- 
skih odnosov (posebej v sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nostih). Ustanavljanje poseb- 
nih sodišč združenega dela ne 
sledi družbenim potrebam in 
razvitim samoupravnim odno- 
som na tem področju, je pose- 
bej zapisano v Informaciji. 

Problemi drugih oblik sa- 
moupravnega sodstva (arbi- 
traž, razsodišč in poravnalnih 
svetov) so bili doslej še nekako 
odrinjeni. To zadeva tako nor- 
miranje odnosov kot tudi druž- 
beno in politično zanimanje za 
njihovo delo. Pričakujemo pa 
lahko, da bodo novi pogoji in 
npve določbe o kazenskem in 
pravdnem postopku spodbudi- 
le delo poravnalnih svetov. V 
zveznih zakonih o teh postop- 
kih je namreč predvidena vme- 
sna faza poravnave pred porav- 
nalnim svetom. 

Po oceni Informacije prve iz- 
kušnje o delu sodišč združene- 
ga dela kažejo, da bo potrebno 
izpopolniti sistem. To še pose- 
bej velja za organiziranje, pri- 
stojnost in pravila postopka 
pred temi sodišči. S tem bi do- 
segli, da bodo sodišča združe- 
nega dela dejansko postala 
steber samoupravnega pravo- 
sodnega sistema. 
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IZBOLJŠATI POGOJE 
ZA DELO 
PRAVOSODNIH 
ORGANOV 

Ustavna preobrazba pravo- 
sodja je potekala v času, ko so 
bili vsi pravosodni organi zelo 
obremenjeni z delom. Naj na- 
vedemo samo, da je moral vsak 
sodnik v prvostopenjskem po- 
stopku obravnavati od 90 do 
115 zahtevnejših zadev s ka- 
zenskega ali civilnega področ- 
ja. Na drugi stopnji pa se je 
število spisov na enega sodni- 
ka povzpelo celo do 196. To 
gotovo vpliva na zavlačevanje 
sodnih postopkov in na pre- 

majhno učinkovitost dela so- 
dišč. 

Kadrovski položaj v sodstvu 
je, po oceni Informacije, ugo- 
dnejši kot v prejšnjih obdobjih. 
Reorganizacija sodstva in za- 
menjava generacij je zagotovi- 
la večjo zasedbo sodniških 
mest in pomlajevanje kadrov. 
Pri tem procesu je bila dosle- 
dno spoštovana dogovorjena 
kadrovska politika. Politična 
vodstva v republikah, pokraji- 
nah in občinah so namenila te- 
mu vprašanju mnogo več po- 
zornosti kot nekdaj. 

Nadalje je v gradivu omenjen 
tudi pomen strokovnega in 
ideološkopolitičnega izobra- 
ževanja pravosodnih kadrov. 

Na ugodnejši kadrovski polo- 
žaj v pravosodju pa je vplivalo 
tudi ustreznejše družbeno vre- 
dnotenje sodniške funkcije. To 
se je odrazilo predvsem pri do- 
ločanju meril in kriterijev za 
osebne dohodke, mnogo manj 
pa takrat, ko smo reševali dru- 
ga vprašanja, pomembna za 
kadrovski položaj in delo v pra- 
vosodnih organih (splošni po- 
goji dela, reševanje stanovanj- 
skih vprašanj in podobno). 

Informacija pa ob tem tudi 
opozarja, da nosilci pravoso- 
dnih funkcij na posameznih 
območjih niso vedno v dovolj 
veliki meri vključeni v politične 
strukture. S tem pa seveda tudi 
ne v sistem informiranja in 

obravnavanja pomembnih 
družbenopolitičnih problemov 
na določenem območju. 

V okviru problematike druž- 
benih dejavnikov, ki vplivajo na 
področje pravosodja, pa Infor- 
macija omenja tudi probleme 
odvetništva. Poudarja, da druž- 
beni in ekonomski položaj 
odvetništva ne ustreza novim 
odnosom in potrebam družbe. 
To vsekakor zahteva, kakor je 
zapisano v Informaciji, da se v 
sodelovanju z Zvezno odvetni- 
ško zbornico in družbenopoli- 
tičnimi organizacijami začne 
širša razprava o teh vprašanjih. 
S tem bi vskladili stališča glede 
družbenega in ekonomskega 
položaja in normiranja odno- 
sov na področju odvetništva. 

MEDNARODNE POGODBE 

Pravna ureditev cestnega prevoza s 

Finsko 

• Vozila in prevoz so na ozemlju druge pogodbenice oproščeni taks in davščin, 
medtem ko je treba za tranzitni prevoz plačati ta nadomestila, kar je ugodno za 
naše cestno gospodarstvo 

Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ v razpravo 
Predlog zakona o ratifikaciji 
sporazuma med vlado SFRJ in 
vlado Republike Finske o pre- 
vozu v mednarodnem cestnem 
prometu (AS 620). Sprejem te- 
ga zakonskega predpisa je v 
pristojnosti obeh skupščinskih 
zborov. 

NADOMESTILO ZA 
TRANZITNI PREVOZ - 
UGODNOZANAŠE 
CESTNO 
GOSPODARSTVO 

S sporazumom med našo 
vlado in vlado Republike Fin- 
ske, ki je bil podpisan konec 
leta 1976 v Beogradu, je bil 
urejen cestni prevoz z avtobusi 
ter s tovornimi motornimi in 
priključnimi vozili med država- 

ma ter v tranzitu prek njihovih 
teritorijev. Čeprav je sedanji 
obseg prevoza med državama 
zelo majhen, sta se obe strani 
zavzeli, da se to področje eko- 
nomskih odnosov pravno uredi 
in tako postavi temelj za even- 
tualen nemoten razvoj teh 
odnosov v bodočnosti. 

Sporazum o cestnem prevo- 
zu s Finsko je zasnovan na istih 
principih, na katerih so bili 
sklenjeni podobni sporazumi z 
drugimi evropskimi državami. 
Točno so določene obveznosti 
prevoznikov, kar poenostavlja 
in pospešuje transportne ope- 
racije. Z določanjem obsega 
prevoza je omogočena enako- 
pravna udeležba prevoznikov 
obeh držav v blagovni menjavi, 
kot tudi varstvo interesov dru- 
gih oblik prevoza. S predvide- 
nim zaračunavanjem predpisa- 
nih pristojbin za tranzitni pre- 
voz so zagotovljeni tudi intere- 

si jugoslovanskega cestnega 
gospodarstva, ker naših tran- 
zitnih prevozov čez Finsko vse- 
kakor ne bo. 

Redni prevozi potnikov, kot 
so redne avtobusne proge in 
podobno, se smejo uvajati le na 
podlagi poprejšnjega dovolje- 
nja pristojnega organa druge 
pogodbenice. Za druge prevo- 
ze, ki imajo občasen značaj ni 
potrebno dovoljenje, potreben 
pa je zanje potni list kot kon- 
trolna listina. 

Blago se prevaža na podlagi 
dovoljenja in v okviru letnih 
kontingentov, ki se določajo v 
dogovoru med državama (po- 
sebej prevozi v tranzitu). Dolo- 
čene vrste prevozov, kot so 

prevoz posmrtnih ostankov, 
umetniških del in drugo so v 
skladu s priporočili menaro- 
dnih organizacij izvzete iz reži- 
ma dovoljenj. 

Na podlagi vzajemnosti so 
vozila in prevoz na ozemlju 
druge pogodbenice oproščeni 
taks in davščin, s čimer smo se 
izognili dvojnemu obdavčenju, 
kot tudi splošnih pristojbin za 
uporabo cest. Toda za tranzit- 
ne prevoze velja plačevanje teh 
pristojbin. Oproščanje plače- 
vanja pristojbin za ceste se ne 
nanaša na obvezno plačevanje 
posebne cestnine za uporabo 
tistih cest, pri katerih je vstop 
na cesto pogojen s plačeva- 
njem pristojbin. 

PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO SFRJ IN VLADO REPUBLIKE FINSKE O PREVOZU 
V MEDNARODNEM CESTNEM PROMETU - AS 620 
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VSEBINA 

Iz Skupščine SR Slovenije: 
Ekspoze Marjana Breclja, predsednika Skupščine SR 
Slovenije na skupnem zasedanju vseh zborov Skupšči- 
ne SR Slovenije 27. marca 1978 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
Sklep Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravna- 
vi ugotovitev in stališč k energetski bilanci in okvirnem 
planu razvoja energetskih zmogljivosti od leta 1981 do 
leta 2000 
Informacija o izvajanju priporočil in sklepov Skupščine 
SR Slovenije o štipendijski politiki 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 27. 3. 1978 
- Problematika uvoza opreme za potrebe regionalne 
zdravstvene skupnosti za Pomurje 

ZBOR OBČIN - 27. 3. 1978 
- Kdaj bo republika izvedla novo klasifikacijo barjan- 
skih tal? 
- Zagotavljanje namenskih dopolnilnih sredstev za 2/3 
realizacijo Družbenega dogovora o skupnih osnovah in 
merilih za podeljevanje priznavalnine udeležencem 
NOV in drugih vojn, ki jih urejajo občinske skupščine s 
svojimi predpisi 

- Kdaj bo predložen predlog za spremembo zakona o 
stanovanjskih razmerjih? 

str str 

12 

12 
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Iz Skupščine SFRJ: 

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 
— Glasilo Skupščine SFRJ ena velikih pridobitev de- 
legatske Skupščine (Poročilo Uredniškega odbora 
Glasila Skupščine SFRJ) 

— Družbena samozaščita je del samoupravnih odno- 
sov (Poročilo odbora za notranjo politiko o uresničeva- 
nju družbene samozaščite v sistemu samoupravljanja) 

— V pokojninskem sistemu mora priti bolj do veljave 
načelo minulega dela (Poročilo o pripravah novega 
zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja) 

ANALIZE IN OCENE 
— Enoten trg mora biti odprt za vse organizacije 
združenega dela (Informacija Zveznega sekretariata za 
trg in cene o delovanju in organizaciji enotnega jugo- 
slovanskega trga) 

— Pravosodni organi so bolj odprti za potrebe in vpliv 
družbe (Ustavna preobrazba in problemi pravosodja) 

MEDNARODNE POGODBE 
— Pravna ureditev cestnega prevoza s Finsko (Pred- 
log zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado SFRJ in 
vlado Republike Finske o prevozu v mednarodnem 
prevozu) 
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Izdajata Skupščina SR Slovenije In Skupščina SFRJ • Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Janko Česnlk, Marko Herman, Jote Pacek, dr. France Petrlč, Franjo 
Turk, Drago Vreanik, Jernej Vrhunec, Janez Zaje In Beno Zupančič (predsednik) - Odgovorni urednik: Marijan Gogala — Naslov uredništva: Skupščina SR Slovenije, 
Ljubljana, Šublčeva 4, telefon (061) 22-741 • Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ: Klro Hadil Vaslljev (predsednik), Aljuš Gašl, Jožef Ipač, Radmlla Matič, Svetlslav 
Popovič, Dušan Čehovln, Aleksandar Orlandlć, Darinka Puškarlč, Ivica Čačlć, Moma Radosavljevič, Siniša Pudar, Krste Calovaki, dr. Petar Vajovič, Aleksandar Petkovlč In 
Teodor OIIĆ — Odgovorni urednik Teodor Ollč — Naslov uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd, Trg Marksa ! Engelsa 13, telefon (011) 334-149 • Tisk CGP Delo — Cena 
posameznega Izvoda 5 din - Naročnina za leto 1978 120 din - Žiro račun: Skupščina SR Slovenl|e, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 20-596 
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