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Na ločenih sejah, ki so bile 9. maja 1978 so Zbor 
združenega dela Zbor občin in Družbenopolitični zbor 
Skupščine SR Slovenije najprej izvolili Komisije za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja, izvolili 
predsednike in podpredsednike zborov, imenovali se- 
kretarje zborov ter izvolili predsednika in člane Komi- 
sije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve 
Skupščine SR Slovenije. 

Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je 
sprejel: 

- Predlog odloka o izvolitvi Emila Tomažiča za 
predsednika ter Ivice Kavčič za podpredsednico Zbora 
združenega dela Skupščine SR Slovenije; 

- Predlog odloka o imenovanju Erike Vrhunec za 
sekretarko Zbora združenega dela Skupščine SR Slo- 
venije. 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je sprejel: 
- Predlog odloka o izvolitvi Silve Jereb za pred- 

sednico ter Leopolda Slapernika za podpredsednika 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije; 

- Predlog odloka o imenovanju Jerneja Vrhunca za 
sekretarja Zbora občin Skupščine SR Slovenije. 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije je 
sprejel: 

- Predlog odloka o izvolitvi Tine Tomlje za pred- 
sednico ter Igorja Uršiča za podpredsednika Druž- 
benopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije; 

- Predlog odloka o imenovanju Marka Hermana za 
sekretarja Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije. 

Po izvolitvi so predsedniki in podpredsedniki dali 
slovesne izjave pred zbori. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopoli- 
tični zbor Skupščine SR Slovenije so na ločenih sejah 
sprejeli še: 

- Predlog odloka o izvolitvi komisije Skupščine SR 
Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne za- 
deve. Izvoljeni so bili: predsednik: FranjoTurk,delegat 
v Zboru občin; podpredsednik: Humbert Gačnik, dele- 
gat v Družbenopolitičnem zboru; člani: Lojzka Čotar, 
delegat v Družbenopolitičnem zboru; Filip Dolinar, de- 
legat v Zboru občin; Cveto Gatnik, delegat v Zboru 

združenega dela; Miro Gošnik, delegat v Družbenopo- 
litičnem zboru; Stanko Jaki, delegat v Zboru združe- 
nega dela; Tomaž Kavčič, delegat v Zboru združenega 
dela; Majda Rant, delegat v Zboru združenega dela; 
Drago Sotler, delegat v Zboru občin; Mihaela Verbic, 
delegat v Zboru občin; Janko Ževart, delegat v Druž- 
benopolitičnem zboru. 

Na skupnem zasedanju vseh treh zborov Skup- 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 

Seje Zbora združenega de- stev oborožitve in vojaške 
la, Zbora občin in Družbeno- opreme (ESA 21); 
političnega zbora Skupščine - osnutek zakona o uporabi 
SR Slovenije so sklicane za določenega zneska dinarske 
sredo, 28. junija 1978. protivrednosti zunanjega kre- 

Vsi trije zbori bodo obrav- dita, katerega uporabnik je fe- 
navali: deracija (ESA 22); 

- poročilo o uresničevanju - dogovor o načinu zagoto- 
resolucije Skupščine SR Slo- vitve dopolnilnih sredstev za 
venije o ekonomskih stikih SR kreditiranje izvoza opreme in 
Slovenije z državami v razvoju ladij in izvajanje investicijskih 
(ESA 1073); del v tujini na kredit v obdobju 

- informacijo o izvajanju od leta 1978 do leta 1980 (ESA 
priporočil in sklepov Skup- 2); 
ščine SR Slovenije o štipen- - dogovor o kontinuiteti 
dijski politiki (ESA 861). graditve zmogljivosti v ob- 

Zbor združenega dela in dobju od leta 1976 do 1980 za 
zbor občin bosta obrav- razvoj barvaste metalurgije v 
navala: obdobju po letu 1980 (ESA 20). 

- informacijo o izvajanju Zbor združenega dela bo 
priporočil in sklepov Skup- obravnaval tudi: 
ščine SR Slovenije o nočnem - zaključni račun dohodkov 
delu žena in mladine v in- in izdatkov Narodne banke 
dustriji, gradbeništvu, prome- Slovenije za leto 1977 (ESA 
tu in proizvodni obrti (ESA 12); 23); 

- predlog zakona o zak- - finančni načrt Narodne 
ljučnem računu o izvršitvi pro- banke Slovenije za leto 1978 
računa Socialistične republike (ESA 24); 
Slovenije za leto 1977 (ESA 3); - osnutek zakona o Skup- 

- predlog za izdajo zakona nosti industrije sredstev obo- 
o dopolnitvi zakona o upravnih rožitve in vojaške opreme Ju- 
taksah z osnutkom zakona goslavije (ESA 19). 
(ESA 1100); Zbor občin bo obravnaval 

- osnutek zakona o zagoto- tudi: 
vitvi sredstev federacije za do- - poročilo o delu delegatov 
datno vlogo Socialistične fe- iz SR Slovenije v Zveznem 
derativne republike Jugoslavi- zboru Skupščine SFRJ za ob- 
je v selektivno povečanje kapi- dobje september 1977 - maj 
tala Mednarodne banke za ob- 1978. 
novo in razvoj (ESA 1); Vsi trije zbori imajo na 

- osnutek zakona o eko- dnevnem redu sej še volitve 
nomskih in drugih odnosih v in imenovanja ter predloge in 
proizvodnji in prometu sred- vprašanja delegatov. 



ščine SR Slovenije so delegati z ločenim glasova- 
njem po zborih sprejeli: 

- Predlog odloka o izvolitvi Milana Kučana za pred- 
sednika Skupščine SR Slovenije; 

- Predlog odloka o izvolitvi Jožeta Globačnika in 
Ludvika Goloba za podpredsednika Skupščine SR Slo- 
venije; 

- Predlog odloka o imenovanju Gojmira Komarja za 
generalnega sekretarja in dr. Franceta Petriča za na- 
mestnika generalnega sekretarja Skupščine SR Slove- 
nije. 

Po izvolitvi so dali predsednik in podpredsednika 
Skupščine SR Slovenije slovesne izjave. 

Na skupni seji vseh zborov Skupščine SR Slove- 
nije, vodil jo je novoizvoljeni predsednik Skupščine 
SR Slovenije Milan Kučan, so najprej razglasili izvoli- 
tev predsednika Socialistične republike Slovenije. 

Izvoljeni so bili: predsednik: Sergej Kraigher;člani: 
Viktor Avbelj, Tone Bole, Marijan Brecelj, Anica Ku- 
har, Vida Tomšič, Josip Vidmar. 

Po izvolitvi so dali predsednik in člani predsedstva 
Socialistične republike Slovenije slovesno izjavo. 

Nato pa so delegati vseh zborov Skupščine SR 
Slovenije volili delegate za Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. 

Izvoljeni so bili: Marko Bule, Dušan Čehovin, Ivo 
Klemenčič, Rudi Kropivnik, Marjan Markovič, Martin 
Mlinar, Zoran Polič, Milena Rakčevič, Lojze Skok, 
Zoran Žagar, Jelka Žekar, Mirko Žiender. 

V nadaljevanju pa so delegati na skupnem zaseda- 
nju vseh treh zborov Skupščine SR Slovenije na pred- 
log predsedstva Socialistične republike Slovenije z 
ločenim glasovanjem po zborih sprejeli: 

- Predlog odloka o izvolitvi dr. Antona Vratuše za 
predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
dr. Anton Vratuša pa je nato obrazložil predlog o izvoli- 
tvi podpredsednikov in članov Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije ter predlog o imenovanju repu- 
bliških sekretarjev oziroma republiških funkcionarjev, 
ki bodo vodili posamezne republiške sekretariate ozi- 
roma druge republiške upravne organe. 

Z ločenim glasovanjem po zborih so bili izvoljeni: 
Za podpredsednike Izvršnega sveta Skupščine SR 

Slovenije: Zvone Dragan, Vitja Rode, Dušan Šinigoj in 
Mara Žlebnik. 

Za člane Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije: 
Boris Čižmek, dr. Anton Fazarinc, Andrej Grahor, Livij 
Jakomin, Jernej Jan, Štefan Korošec, Martin Košir, 
Tone Kovič, dr. Avguštin Lah, Ivo Marenk, Štefan 
Nemec, Marjan Osolnik, Milica Ozbič, Jože Pacek, 
Drago Petrovič, Majda Poljanšek, Andrej Ujčič, dr. 
Iztok Winkler, Jože Zakonjšek, Janez Zemljarič, Ma- 
rija Zupančič-Vičar. 

Izmed članov Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije pa so bili imenovani: 

Andrej Grahor za republiškega sekretarja za delo; 
Martin Košir za republiškega sekretarja za ljudsko 
obrambo; Tone Kovič za republiškega sekretarja za 
industrijo; Ivo Marenk za republiškega sekretarja za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Marjan Osolnik za 
republiškega sekretarja za mednarodno sodelovanje; 
Milica Ozbič za republiško sekretarko za finance; Jože 
Pacek za republiškega sekretarja za pravosodje, or- 

ganizacijo uprave in proračun; Janez Zemljarič za 
republiškega sekretarja za notranje zadeve; Marija Zu- 
pančič-Vičar za republiško sekretarko za urbanizem; 
Boris Čižmek za predsednika Republiškega komiteja 
za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov; dr. 
Anton Fazarinc za predsednika Republiškega komiteja 
za zdravstveno in socialno varstvo; Livij Jakomin za 
predsednika Republiškega komiteja za promet in 
zveze; Jernej Jan za predsednika Republiškega komi- 
teja za ekonomske odnose s tujino; Štefan Korošec za 
predsednika Republiškega komiteja za tržišče in cene; 
dr. Avguštin Lah za predsednika Republiškega komi- 
teja za varstvo okolja; Drago Petrovič za predsednika 
Republiškega komiteja za energetiko; Majda Po- 
ljanšek za predsednico Republiškega komiteja za 
vzgojo in izobraževanje; Andrej Ujčič za predsednika 
Republiškega komiteja za kulturo; dr. Iztok VVinkler za 
predsednika Republiškega komiteja za raziskovalno 
dejavnost; Jože Zakonjšek za predsednika Repu- 
bliškega komiteja za družbeno planiranje in informacij- 
ski sistem. 

Novoizvoljeni člani Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije so pred predsednikom Skupščine SR Slove- 
nije Milanom Kučanom podali slovesno izjavo. 

PREGLED SEJ 

ZBOROV SKUPŠČINE 

SR SLOVENIJE 

31. maja 1978 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopoli- 
tični zbor Skupščine SR Slovenije so 31. maja 1978 na 
ločenih sejah izvolili: 

- Odlok o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov 
in članov komisij Skupščine SR Slovenije. 

V Komisijo Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije za mednarodne odnose so bili izvoljeni: 

za predsednika: Bojan Lubej, za podpredsednika: 
Tone dr. Krašovec, za člane: Jože Božič, Lojzka Čotar, 
Ivan Fabjan, Milan Klemenčič, Adi Lesjak, Viljem Pa- 
hor, Srečko Panič, Milan Prime, Majda Gaspari in 
Vlado Uršič. Izmed znanstvenih, strokovnih in javnih 
delavcev s področja zunanje politike in mednarodnih 
odnosov so bili v komisijo imenovani: Borut dr. Bohte, 
Vladimir dr. Klemenčič, Slavko Štante, Ivo Tavčar in 
Danilo Tiirk. 

V Zakonodajno-pravno komisijo Skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije so bili izvoljeni: 

za predsednika: Lojze dr. Ude, za podpredsednika: 
Miroslav Samardžija, za člane: Vito Habjan, Breda 
Kolarič-Lah, Tone Kugonič, Majda Lindič, Dino Pucer, 
Emil Šuštar in Vladimir Zaje. Izmed znanstvenih, stro- 
kovnih in javnih delavcev s področja pravnih znanosti 
so bili v komisijo imenovani: Vilko dr. Androjna, Nada 
Klemenčič, Bogo dr. Sajovic in Janez mgr. Šinkovec. 

V Komisijo Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije za narodnosti so bili izvoljeni: 

za predsednika: Geza Bačič, za podpredsednika: 
Apollinio Abram, Aleksander Varga, za člane: Marjeta 
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Adarjan, Ernest Eory, Franc Feher, Janko Kavalar, 
Franc Kobale, Elio Musizza, Luisella Ravallico, Gian- 
franco Silian in Ciril Zlobec. 

V Komisijo Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije za pravosodje so bili izvoljeni: 

za predsednika: Miro Gošnik, za podpredsednika: 
Karlo Marsel, za člane: Stane Boštjančič, Ivan Einfalt, 
Rudi Kropivnik, Dušan Najdič, Branko Pire, Vida Vido- 
vič in Dušan Žorž. Izmed znanstvenih, strokovnih in 
javnih delavcev so bili v komisijo imenovani: Darko dr. 
Černej, Milan Gaspari, Marko llešič in Miha Ribarič. 

V Komisijo Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije za vprašanja borcev NOV so bili izvoljeni: 

za predsednika: Janez Japelj, za podpredsednika: 
Franc Mrcina, za člane: Marija Aljančič, Jože Boldan- 
Silni, Maks dr. Fornazarič, Peter Hlastec, Franc Koko- 
šar, Ignac Prašnikar in Stane Repar. 

V Komisijo Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije za vloge in pritožbe so bili izvoljeni: 

za predsednika: Viktor Stopar, za podpredsednika: 
Vida Brumen, za člane: Humbert Gačnik, Franc Gre- 
šak, Stane Jajtič, Darinka Kabelka, Majda Kranjc, 
Miro Kukovič, Tončka Lovše, Nikolaj Strah, Silva 
Škerbec in Janko Ževart. 

Zbor združenega dela Skupščina SR Slovenije pa je 
sprejel: 

- Odlok o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov 
in članov odborov Zbora združenega dela Skupščine 
SR Slovenije. 

V Odbor za družbenoekonomske odnose Zbora 
združenega dela so bili izvoljeni: 

za predsednika: Anton Jelenko, za podpredsednika: 
Stane Kolar, za člane: Igor Bončina, Marta Čemažar, 
Vitomir Dekleva, Vida Habjanič, Vilma Manček, Mar- 
jan Markel, Ožbald Rožanc, Milena Škraba, Albina 
Urnaut, Stojan Volčanšeki in Ivan Zelenšek. 

V Odbor za družbenopolitični sistem Zbora združe- 
nega dela so bili izvoljeni: 

za predsednika: Tomaž Beltram, za podpred- 
sednika: Miro Posega, za člane: Zora Abram, Alek- 
sander Furlan, Vladimir Jurančič, Marija Masnec, 
Marko Matkovič, Alojz Mohar, Rok Pavšič, Boris Pe- 
tančič, Franci Prislan, Jolanda Slokar in Ljubo 
Terglec. 

V Odbor za družbenoekonomski razvoj Zbora zdru- 
ženega dela so biti izvoljeni: 

za predsednika: Franc Vičar, za podpredsednika: 
Janez Cergol, za člane: Zdravko Barišič, Darinka Be- 
guš, Branko Cerkvenik, Franc Hervoi, Peter Janežič, 
Bojan Knep, Jože Rožman, Jože Sadar, Katja Šega, 
Aljoša Uršič in Gojmir Vizovišek. 

V Odbor za financ.e Zbora združenega dela so bili 
izvoljeni: 

za predsednika: Francka Herga, za podpredsednika: 
Ljubo Meden, za člane: Janko Brinšek, Meta Cirk, 
Marjan Gašparič, Franc Huber, Vika Javšnikar, Ne- 
venka Miklavič, Franc Odlazek, Stanka Pospiš, Vale- 
rija Stariha, Jože Tlaker in Darko Zorko. 

V Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in 
varstvo okolja Zbora združenega dela so bili izvoljeni: 

za predsednika: Branko Kozamernik, za podpred- 
sednika: Drago Čuček, za člane: Egon Breitenberger, 
Franc Gašper, Marjan Grabnar, Erih Jager, Edvin Jor- 
dan, Albert dr. Klobučar, Boris Korošec, Miro Ko- 
stanjevec, Vladimir Rostohar, Marjeta Rupnik in 
Draga Žagar. 

V Odbor za agrarno politiko Zbora združenega dela 
so bili izvoljeni: 

za predsednika: Milan Žolnir, za podpredsednika: 
Franc Krabonja, za člane: Anton Bedina, Matjaž Ce- 
rar, Jože Guzelj, Franc Fajdiga, Ernest Kočar, Ervin 
Kuhar, Jože Maljevič, Jože Mlakar, Viktor Nusdorfer, 
Nada Pogorelčnik in Dimitrij Živec. 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je sprejel: 
- Odlok o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov 

in članov odborov Zbora občin Skupščine SR Slove- 
nije. 

V Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj 
Zbora občin so bili izvoljeni: 

za predsednika: Silvo Gorenc, za podpredsednika: 
Zvonimir Volfand, za člane: Franc Ban, Stanko Božič- 
nik, Lucijan Korva, Marjan Simič, Karel Sukič, Kristina 
Šmid, Franc Taler, Miro Varšek in Franc Zorman. 

V Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem 
Zbora občin so bili izvoljeni: 

za predsednika: Mitja Horvat, za podpredsednika: 
Peter Hedžet, za člane: Jožica Jarc, Vinko Jurkas, 
Ivan Kovač, Roman Mavri, Ivo Miklavčič, Janez Oce- 
pek, Peter Plevel, Vid Štempihar in Tone Žibert. 

V Odbor za finance Zbora občin so bili izvoljeni: 
za predsednika: Zdenka Jurančič, za podpred- 

sednika: Bojan Steinbucher, za člane: Avgust Avbar, 
Marija Brecelj, Mira Frolov, Miha Goličnik, Dušan 
Grubor, Albin Levičnik, Viljem Petek, Franc Štrakl in 
Rozina Vogrinčič. 

V Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja Zbora občin so bili 
izvoljeni: 

za predsednika: Tomaž Vuga, za podpredsednika: 

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. 

poročevalec 



Marjan Ašič, za člane: Andrej Cankar, Vinko Hrovatič, 
Ahmed Kalać, Lidija Klanjšek, Janez Lah, Stanko 
Lebar, Jože Miklavčič, Branko Weixsler in Žarko 
Žigon. 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije je 
sprejel: 

- Odlok o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov 
in članov odborov Družbenopolitičnega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije. 

V Odbor za družbenoekonomske odnose Druž- 
benopolitičnega zbora so bili izvoljeni: 

za predsednika: Jože Globačnik, za podpred- 
sednika: Jože Marolt, za člane: Stane Gavez, Tone 
Krašovec, Majda Naglost, Miran Potrč, Stane Repar, 
Štefan Štrok, Igor Uršič, Angelca Vrbnjak in Štefanija 
Žagmajster. 

V Odbor za družbenopolitični sistem Družbenopoli- 
tičnega zbora so bili izvoljeni: 

za predsednika: Ludvik Golob, za podpredsednika 
Ivanka Vrhovčak, za člane: Vlado Beznik, Jože Božič, 
Radislav-Štefan Klanjšček, Teodora Krpan, Stane 
Markič, Srečko Mlinarič, Dušan Najdič, Ciril Sitar, 
Emil Šuštar in Vili Vindiš. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopoli- 
tični zbor Skupščine SR Slovenije so sprejeli še: 

- Odlok o imenovanju treh delegatov Skupščine SR 
Slovenije v svet Službe družbenega knjigovodstva v SR 
Sloveniji. V svet so bili imenovani: Mira Frolov, delegat 

v Zboru občin, Ada Gorjup, pomočnica republiške se- 
kretarke za finance, Ivica Kavčič, podpredsednica 
Zbora združenega dela; 

- Odlok o imenovanju namestnika in pomočnika 
družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slove- 
nije. Imenovana sta bila: Mitja Švab, za namestnika 
pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije: Marija 
Struna, za pomočnico družbenega pravobranilca sa- 
moupravljanja SR Slovenije. 

- Odlok o razrešitvi dr. Lojzeta Udeta dolžnosti so- 
dnika Vrhovnega sodišča SR Slovenije. 

- Odlok o razrešitvi dr. Borisa Zakrajška dolžnosti 
namestnika Okrožnega javnega tožilca v Mariboru. 

- Odlok o objavi imenovanja Romana Albrehta za 
predsednika Republiškega sveta za vprašanja druž- 
bene ureditve in Vladimirja Klemenčiča za pred- 
sednika Republiškega sveta za gospodarski razvoj in 
ekonomsko politiko. 

- Odlok o imenovanju Štefana Loncnarja za sekre- 
tarja delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFRJ: 

- Odlok o imenovanju Igorja Kostjukovskega za 
sekretarja delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru 
Skupščine SFRJ. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopoli- 
tični zbor Skupščine SR Slovenije so določili šeperio- 
dične delovne načrte za mesece junij, julij in sep- 
tember 1978. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Izvršni svet 

INFORMACIJA 

o izvajanju priporočil in sklepov 

Skupščine SR Slovenije o nočnem delu 

žena in mladine v industriji, gradbeništvu, 

prometu in proizvodni obrti (ESA-12) 

i. 
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list SRS, št. 24/77) v 

127. členu ureja prepoved nočnega dela žensk v industriji, 
gradbeništvu, prometu in proizvodni obrti. V 130. členu je 
določena prepoved nočnega dela mladine. V izjemnih prime- 
rih, kadar to terjajo posebne resne družbene, ekonomske, 
socialne in posebne okoliščine, pa se sme delavki naložiti, da 
dela ponoči. 

Zakon o delovnih razmerjih je v 119. členu uzakonil pravico 
do posebnega varstva med nočnim delom. Delavci TOZD so 
dolžni zagotoviti dogovorjene in predpisane pogoje za nočno 
delo, zlasti pa zagotoviti varstvo otrok, topel obrok v ustrezni 
kalorični vrednosti, prevoz na delo in z dela ter zasedbo 
nočne izmene s strokovnimi delavci. Vsem delavcem, ki de- 
lajo ponoči, ne glede na dejavnost in spol je treba torej na 
podlagi citiranega določila zagotoviti posebno varstvo, ker je 
nočno delo škodljivo za človeški organizem, predvsem iz 
zdravstvenih razlogov. 

Prepoved nočnega dela žensk in mladine pomeni izvajanje 

konvencije o nočnem delu žena v industriji in konvencije o 
nočnem delu mladine. Naša država je ratificirala konvencijo o 
nočnem delu žena v letu 1955 in konvencijo o nočnem delu 
mladine leta 1957. 

Skupščina SR Slovenije je na podlagi analize razmer v letu 
1973 sprejela priporočila in sklepe o nočnem delu žena in 
mladine v industriji, gradbeništvu in prometu (Uradni list SRS, 
št. 14/73). Organizacijam združenega dela je bilo priporo- 
čeno, da v okviru razvojnih planov do 30. 6. 1973 izdelajo 5- 
letne programe o postopnem zmanjševanju obsega nočnega 
dela in o čimprejšnji odpravi nočnega dela mater z otroki do 7 
let. Republiškemu sekretariatu za delo je med drugim zadana 
tudi naloga, da v sodelovanju z Zvezo sindikatov Slovenije, 
Gospodarsko zbornico in Zvezo skupnosti za zaposlovanje 
vsako leto ugotavlja in ocenjuje način in uspešnost izvajanja 
sprejetih priporočil in sklepov. 

II. 
Gibanje nočnega dela žensk in mladine v obdobju od leta 

1969 do 31. 12. 1977 

4 poročevalec 



Tabela št. 1 
Zaposlenost Nočno delo % od povpr. 

Leto žensk žensk zaposlenosti Mladine 
115.719 15.523 1M 50? 
122.652 19.187 15,6 548 
128.827 19.415 15,1 640 
136.417 17.961 13,0 487 
142.726 14.820 10,4 
149.667 11.799 7,9 
157.351 10.049 6,4 
161.290 8.520 5,3 
160.608 8.205 5,1 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Pregled nočnega dela žensk po posameznih dejavnostih 
industrije, gradbeništva, prometa in proizvodne obrti po sta- 
nju 31. 12. 1977 

Tabela št. 2  __ 
INDUSTRIJA 8001 
tekstilna in usnjarkska 
industrija (4867 v tekstilni industriji; 144 v usnjarski ind.) 5011 
kemična 884 
kovinska 726 
živilska 615 
grafična 41® 
lesna 264 
energetika in premogovništvo   20 
GRADBENIŠTVO 167 
PROMET 
PROIZVODNA OBRT 

37 

SKUPAJ 8205 

Zbrani podatki devetletnega obdobja v tabeli št. 1 kažejo, da 
se število žensk na nočnem delu po sprejemu citiranih pripo- 
ročil in sklepov leta 1973 stalno zmanjšuje. Največji rezultati 
so bili doseženi v prvih treh letih (1974, 1975 in 1976). V letu 
1977 pa ni bilo bistvenega napredka na tem področju, saj se je 
število žensk na nočnem delu zmanjšalo samo za 3,7%. Mini- 
malno pa se je zmanjšal odstotek žensk na nočnem delu v 
primerjavi s številom zaposlenih žensk (0,2%). Opozoriti pa 
moramo, da podatek ni povsem primerljiv, ker podatek o 
številu zaposlenih žensk izhaja že iz nove enotne klasifikacije 
dejavnosti. 

Iz podatkov v tabeli št. 2 pa izhaja, da je največ nočnega 
dela žensk v tekstilni industriji (61,9%), sledi kemična 
(10,7%), kovinska (8,8%), živilska (7,4%), grafična (5,8%). 
Delež nočnega dela žensk v lesni industriji ter energetiki in 
premogovništvu je le manjši. V prometu in zvezah pa se je 
delež nočnega dela žensk v letu 1977 glede na leto 1976 
zmanjšal za 92,3%. Tako kot v letu 1976 tudi v letu 1977 ni bilo 
v proizvodni obrti s strani republiškega sekretarja za delo 
izdano nobeno soglasje za uvedbo nočnega dela žensk. 

III. 
Že skozi vsa leta je problem nočnega dela žensk najbolj 

prisoten v tekstilni industriji. Kljub naporom in prizadevanju 
za uresničitev začrtane politike o zmanjševanju in odpravi 
nočnega dela žensk se je v tej dejavnosti industrije število 
žensk na nočnem delu v letu 1977 v primerjavi z letom 1976 
celo povečalo (4621 v letu 1976 - 4867 v letu 1977). Ob 
dejstvu, da je tekstilna industrija šele v fazi modernizacije, ki 
jo izvaja z lastnimi finančnimi sredstvi in upoštevaje socialno 
ekonomske razloge, kot so zaposlitev nezaposlenih žensk ter 
delo v treh izmenah zaradi boljše izrabe strojnih kapacitet, je 
popolna odprava nočnega dela težko uresničljiva. Tekstilna 
industrija je nizko akumulativna in bo potrebno vložiti še 
veliko naporov za modernizacijo proizvodnje do take stopnje, 
da bo rantabilno poslovala v dveh izmenah. 

V situaciji, v kakršni je trenutno tekstilna industrija, bi 
zmanjšanje oziroma odpravo nočnega dela žensk lahko dose- 
gli edinole z ukinitvijo tretje izmene. To pa je praktično nemo- 
goče, saj bi s tem nastale občutne negativne ekonomske in 
socialne posledice. Veliko število delavk bi ostalo brez zapo- 
slitve še posebej ob dejstvu, da gre tu za priučene delavke, ki 
ne morejo ali pa celo nimajo interesa za prekvalifikacijo. 

Možnost zmanjšanja oziroma odprave nočnega dela žensk 
z nadomestitvijo moških ne pride v poštev, saj moški za taka 
dela niso zainteresirani. Pomemben razlog za nezainteresira- 
nost so tudi nizki osebni dohodki v tej panogi industrije. 

Republiški inšpektorat dela je pri opravljanju svoje nadzor- 
stvene funkcije ocenil, da velika večina TOZD oziroma OZD 
izvaja predpisane normative in ukrepe varstva pri delu in s 
tem izpolnjuje pogoje za opravljanje dela v nočni izmeni. Od 
140 inšpekcijskih pregledov za izdajo mnenja o zadovoljivih 
varstvenih pogojih za nočno delo žensk je bilo le 20 mnenj 
negativnih. Republiški inšpektorat dela je v neposrednem 
kontaktu s TOZD in OZD ugotovil, in to ugotavljajo tudi sami 
delavci v TOZD in OZD, da delo v nočnem času škodljivo 
vpliva na zdravje tako žensk kot moških ter da je tudi proi- 
zvodnja v nočnem času količinsko in kakovostno manjša. 

Republiški odbori posameznih sindikatov poudarjajo, da se 
dosledno zavzemajo za politiko postopno zmanjševanja in 
odprave dela žensk. Pri tem ocenjujejo, da so bili v preteklem 
obdobju doseženi pomembni rezultati, da pa objektivni ra- 
zlogi narekujejo, da se bo občasno oziroma začasno nočno 
delo žensk moralo še naprej dovoljevati in da nočnega dela 
žensk ni mogoče odpraviti do 30. 6. 1978. 

Republiški odbor sindikata delavcev tekstilne in usnjar- 
ske industrije ugotavlja, da so tam, kjer je bilo le mogoče, 
zmanjševali nočno delo žensk. Povečale ali na novo uvedle so 
ga le tiste TOZD oziroma OZD, ki so zaradi objektivnih ra- 
zlogov bile k temu primorane. Še zmeraj je največ problemov 
pri zmanjševanju in odpravi nočnega dela žensk v MTT Mari- 
bor, Predilnici Litija, Gorenjski predilnici Škofja Loka, Deko- 
rativni Ljubljana, Tekstilni tovarni Prebold, Tekstilni Aj- 
dovščina in Metki Celje. Te OZD zaposlujejo kar 63% vseh 
žensk na nočnem delu v tekstilni industriji. 

Republiški odbor ocenjuje, da je popolna odprava nočnega 
dela žensk do 30. 6. 1978 nemogoča in pri tem poudarja, da ni 
za popolno ukinitev, če se bo pri tem dosledno vztrajalo. 
Istočasno pa republiški odbor sindikata celo meni, da je 
konvencija o nočnem delu žena v industriji za naše razmere 
sploh vprašljiva, če se po drugi strani borimo za enakoprav- 
nost žensk. Stremeti bi morali k zmanjševanju in k odpravi 
nočnega dela nasploh. 

Z ozirom na dejstvo, da tekstilna industrija zaposluje pre- 
težno ženske in s tem nosi breme vseh bolniških izostankov 
za nego otrok in bližnjih svojcev; republiški odbor sindikata 
delavcev tekstilne in usnjarske industrije meni, da je to vpra- 
šanje potrebno čimprej ustrezno rešiti. 

V kemični industriji se je število žensk na nočnem delu v 
letu 1977 povečalo (1976 - 700 žensk; 1977 - 884 žensk). 
Vzrok za to je v tem, ugotavlja republiški odbor sindikata 
delavcev kemične industrije, da so OZD, ki so nočno delo 
žensk že odpravile, le-tega ponovno uvedle (to so: Zlatorog 
Maribor, Krka Novo mesto, Metalplast Ruše, Ilirija-Vedrog 
Ljubljana). 

Republiški odbor sindikata ugotavlja, da je poleg že znanih 
vzrokov (zaposlovanje delavk, pomanjkanje moških delavcev, 
uvoz opreme...) vedno bolj prisoten izključno ekonomski 
razlog. Iz vlog TOZD oziroma OZD je razvidno, da se ta vzrok 
pojavlja predvsem pri večjih enkratnih ali občasnih izvoznih 
poslih, kar nedvomno kaže na nezadostno izkoriščenost proi- 
zvodne zmogljivosti, ki potem silijo OZD, da v zelo kratkem 
času zadovolji tržne zahteve za doseganje večjega dohodka. 

V kovinski industriji so bila izdana soglasja za uvedbo 
nočnega dela žensk za 726 delavk (843 v letu 1976). Največ 
delavk na nočnem delu zaposluje Gorenje Velenje, Emo Celje 
in Iskra-IEZE. V letu 1977 je kar 9 OZD odpravilo nočno delo 
žensk. 

Kljub doseženemu napredku pa republiški odbor sindikata 
delavcev kovinske industrije ugotavlja, da nekatere organiza- 
cije združenega dela vendarle premalo kritično obravnavajo 
in spremljajo probleme nočnega dela žensk, zaradi česar tudi 
ni povsod dovolj prizadevanj za uresničevanje sprejetih pripo- 
ročil in sklepov. 

Republiški odbor sindikata delavcev v kmetijstvu, živilski 
in tobačni industriji ugotavlja postopno zmanjševanje noč- 
nega dela žensk, vendar poudarja, da je odstotek zmanjševa- 
nja zelo nizek. Meni pa, da je v teh dejavnostih treba upo- 
števati sezonsko naravo dela in lociranost OZD na manj ra- 
zvitih območjih. 

Republiški odbor sindikata delavcev industrije in gozdar- 
stva ugotavlja povečanje števila žensk na nočnem delu v 
primerjavi z letom 1976. Vzrok povečanju sta bila požara v 
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OZD Novoles in Slovenijales - LIK Kočevje. Republiški odbor 
sindikata ocenjuje, da je zagotovljeno posebno varstvo žensk 
na nočnem delu, da pa bi bilo potrebno v bodoče posvetiti več 
pozornosti gospodarskim oziroma ekonomskim vzrokom 
uvajanja nočnega dela. 

Republiški odbor sindikata delavcev energetike in premo- 
govništva ugotavlja, da se je število žensk na nočnem delu v 
letu 1977 v majhnem odstotku sicer znižalo, da pa se bo v letu 
1978 še naprej zmanjševalo. 

Republiški odbor sindikata delavcev v prometu in zvezah 
poroča, da se problematika nočnega dela žensk v želez- 
niškem gospodarstvu in PTT prometu rešuje skladno z za- 
stavljenimi programi. 

Gospodarska zbornica Slovenije ugotavlja, da so TOZD 
upoštevale proporočila in sklepe o nočnem delu žena in 
mladine v industriji, gradbeništvu in prometu. 

TOZD so programsko zmanjševale obseg nočnega dela 
žensk in zaostrile tozadevne obveznosti v tem smislu: 

- da so letne in srednjeročne programe o zmanjševanju 
nočnega dela žensk obravnavali delavci v TOZD, njihovi de- 
lavski sveti ter osnovne organizacije sindikata; 

- da so pri programiranju zmanjševanja nočnega dela 
žensk temu primerno načrtovali investicije, tehnologijo, ka- 
drovanje, zaposlovanje in drugo. 

Zveza skupnosti za zaposlovanje v svojem poročilu pripo- 
minja, da nima ustreznega instrumentarija, ki bo omogočil 
tekoče spremljanje stanja problematike na tem področju. S 
problematiko o nočnem delu žensk se skupnosti seznanjajo 
na podlagi neposrednih kontaktov sodelavcev skupnosti s 
posameznimi TOZD oziroma OZD, kadar le-te zaprosijo skup- 
nost za zaposlovanje za pomoč pri usmerjanju delavk na 
druga dela oziroma naloge ali pri prekvalifikaciji. 

Republiški komite za zdravstveno socialno varstvo je bil v 
skladu s priporočili in sklepi Skupščine SR Slovenije zadol- 
žen, da izdela analizo o vplivu nočnega dela na zdravje žensk 
in da na podlagi doseženih ugotovitev predlagala ustrezne 
ukrepe, ki bi jih bilo potrebno za to področje uveljaviti v 
dejavnosti zdravstvene službe in organizacijah združenega 
dela. Vendar Republiški komite za zdravstveno in socialno 
varstvo tudi v lanskem letu navedenega projekta ni realiziral 
in to iz razloga pomanjkanja finančnih sredstev. 
IV. 

Zaključki in predlogi: 
- ugotavljamo, da se je število žensk na nočnem delu v letu 

1977 sicer zmanjšalo, vendar v zelo majhnem odstotku 
(3,7%); v odnosu do števila zaposlenih žensk znaša zmanj- 
šanje le 0,2%. Podatek pa ni povsem primerljiv, ker je število 
zaposlenih žensk v letu 1977 ugotovljeno na podlagi nove 
enotne klasifikacije dejavnosti; 

- OZD, v katerih je uvedeno nočno delo žensk, zagotavljajo 
potrebne posebne varstvene pogoje za nočno delo žensk; 

- največje težave pri zmanjševanju in odpravi nočnega dela 
žensk ima tekstilna industrija. Tu se je število žensk v letu 
1977 v primerjavi z letom 1976 celo povečalo. 

- Objektivni razlogi, kot so nizka akumulativnost (pred- 
vsem tekstilne industrije), ekonomski razlogi in pomanjkanje 
modernih strojnih kapacitet, neprekinjen delovni proces, iz- 
polnitev dobavnih rokov in izvoznih obveznosti, ozka grla v 
proizvodnji, socialni in družbeni problemi zaposlenih žensk 
ter nekateri drugi kažejo na to, da se popolna odprava noč- 
nega dela žensk zaenkrat še ne da v celoti uresničiti in da bo 
potrebno v bodoče še naprej dajati občasna oziroma začasna 
soglasja za uvedbo nočnega dela žensk. 

- Na podlagi zgoraj navedenih dejstev in proučitve ob- 
stoječe situacije je Republiški sekretariat za delo ocenil, da 
nočnega dela žensk ni mogoče odpraviti do 30. 6. 1978. Zato 
izdaja soglasje za uvedbo nočnega dela žensk z veljavnostjo 
do 31. 12. 1978. Odločitev Republiškega sekretariata za delo 
je podprl odbor izvršnega sveta za gospodarstvo in finance. O 
tem so bili obveščeni tudi posamezni republiški odbori sin- 
dikata delavcev in pa Gospodarska zbornica Slovenije. Pri 
tem pa pripominjamo, da novi zakon o delovnih razmerjih ne 
postavlja nobene časovne omejitve glede nočnega dela 
žensk. 

- Republiški sekretariat za delo ugotavlja, da v nekaterih 
organizacijah združenega dela še vedno premalo kritično 
obravnavajo in spremljajo problem nočnega dela žensk. Po 
drugi strani pa že nekatere organizacije združenega dela 
javljajo probleme, ki so nastali v zvezi z drugim odstavkom 
126. člena zakona o delovnih razmerjih, po katerem se de- 
lavki, ki ima otroka starega od enega do treh let, sme naložiti, 
da dela ponoči samo z njenim predhodnim soglasjem. Pro- 
blemi se pojavljajo zlasti v tekstilni industriji in nekaterih 
zdravstvenih organizacijah, kjer se ženske že poslužujejo te 
pravice. 
- Republiški sekretariat za delo bo tudi v bodoče vodil 

restriktivno politiko glede dajanja soglasij za uvedbo nočnega 
dela žensk. Prav tako republiški odbori posameznih sindika- 
tov upravičeno izjavljajo, da bodo dosledno vztrajali pri začr- 
tani politiki postopnega zmanjševanja in odpravo nočnega 
dela žensk. 

- Z ozirom na dejstvo, da ima nočno delo na človeka 
določene vplive, ki so škodljivi za njegov organizem, pred- 
vsem iz zdravstvenih razlogov, je zagotovitev posebnega var- 
stva med nočnim delom tako za moške kot za ženske eden 
izmed osnovnih predpogojev za opravljanje dela v nočnem 
času. 
- Še več pozornosti bo treba posvetiti izboljšanju delovnih 

in življenjskih pogojev ter ustreznemu vrednotenju nočnega 
dela, zlasti v tistih dejavnostih, koje tako delo glede na naravo 
in organizacijo dela nujno (živilska industrija, PTT promet 
ipd.) 

ČASOPISNI ZAVOD »URADNI L.ST SRS« 
obvešča vse upravne organe, organizacije združenega 
dela, samoupravne organizacije in skupnosti in zainte- 
resirane posameznike, da je izdal in založil: 

ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU S KO- 
MENTARJEM IN SODNO PRAKSO 

Publikacija vsebuje prečiščeno besedilo zakona ter 
komentar k posameznim določbam zakona, ki ga je 
napisal dr. Vilko Androjna, sodnik Vrhovnega sodišča 
SR Slovenije, ki je zbral tudi obsežno sodno prakso k 
tem določbam in pripravil tudi stvarno kazalo. Publika- 
cija je praktični pripomoček za delo organov in njihovih 
uradnih oseb v upravnem postopku, nudi pa tudi ustrez- 
no pomoč organizacijam združenega dela samouprav- 
nim organizacijam in skupnostim pri uporabi določb 
zakona o splošnem upravnem postopku za izdajanje in 
izvrševanje posameznih samoupravnih aktov v zvezi z 
uresničevanjem pravic, obveznosti in odgovornosti de- 
lavcev, pa tudi, ko bodo s svojim statutom oziroma 
samoupravnim splošnim aktom v skladu s statutom 
urejali ta postopek. 

Publikacija vsebuje poleg stvarnega kazala zakona o 
splošnem upravnem postopku tudi predpise o povračilu 
stroškov in nagrad pričam, izvedencem in tolmačem v 
upravnem postopku, navodilo za izdajanje potrdil o 
premoženjskem stanju v zvezi z oprostitvijo stranke 
plačila stroškov upravnega postopka in republiški za- 
kon o upravnih taksah s taksno tarifo. 

ZAKON O UPRAVNIH SPORIH S KOMENTARJEM IN 
SODNO PRAKSO 

Ta publikacija dopolnjuje publikacijo »Zakon o sploš- 
nem upravnem postopku«, obe skupaj pa predstavljata 
zaokroženo komentirano zbirko predpisov, ki se upo- 
rabljajo pri delu v upravnem postopku in sodnem var- 
stvu pravic oziroma zakonitosti posameznih upravnih 
aktov. 
UPRAVNI POSTOPEK IN UPRAVNI SPOR 

Knjiga, ki jo je pripravil dr. Vilko Androjna, je učni 
pripomoček študentom, tistim, ki se pripravljajo na 
strokovne izpite in je praktični pripomoček za tiste, ki 
vodijo upravni postopek in odločajo v konkretnih uprav- 
nih stvareh ali opravljajo samo posamezna dejanja v 
upravnem postopku. 
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Iz Skupščine 

Konstituirana Skupščina SFRJ novega 

sklica    

• Na sejah Zveznega zbora in Zbora republik in pokrajin, ki so bile 15. in 16. maja je 
bil verificiran mandat vseh izvoljenih delegatov v oba zbora, objavljena izvolitev 
skupščinskih funkcionarjev in vseh delovnih teles ter izvoljen novi Zvezni izvršni 
svet 

• Za predsednika Skupščine SFRJ je bil izvoljen Dragoslav Marković, za podpred- 
sednike pa Kiro Hadži Vasilev, Sinan Hasani, Rudi Kolak, Sreta Kovačevič in Ivan 
Kukoč 

Skupščina Socialistične fe- 
derativne republike Jugoslavi- 
je novega sklica je bila po voli- 
tvah, ki so bile v republikah in 
avtonomnih pokrajinah, kon- 
stituirana na sejah Zveznega 
zbora in Zbora republik in po- 
krajin, ki so bile 15. in 16. maja 
1978. 

Na ločenih sejah zborov je 
bil verificiran mandat vsem 
izvoljenim delegatom, nato pa 
sta zbora izvolila svoje pred- 
sednike in podpredsednike in 
imenovala sekretarje zborov. 
Zbora sta na koncu dvo- 
dnevnega dela izvolila pred- 
sednike in člane svojih delov- 
nih teles in skupnih delovnih 
teles zborov. 

Za vprašanja iz enakoprav- 
nega delokroga sta oba zbora 
skupaj izvolila predsednika in 
pet podpredsednikov Skup- 
ščine SFRJ, imenovala gene- 
ralnega sekretarja in namest- 
nika generalnega sekretarja 
Skupščine SFRJ ter izvolila 
predsednika in člane Zvez- 
nega izvršnega sveta. 

IZVOLITEV 
PREDSEDNIKA 
SKUPŠČINE SFRJ 

Predlog, da se za predsedni- 
ka Skupščine SFRJ izvoli Dra- 
goslav Marković, delegat iz 
SR Srbije v Zveznem zboru je v 
imenu 30 delegatov podal Mi- 
hajlo Javorski, delegat v Zvez- 
nem zboru. Poudaril je, da je 
bil predlog izdelan na osnovi 
predloga Zvezne konference 
SZDLJ ter da ga je podprla Ko- 
misija za volitve in imenovanja 
Skupščine SFRJ. Potem, ko je 

obrazlagal predlog je najprej 
citiral del pisma Predsedstva 
Zvezne konference SZDLJ v 
katerem je med drugim 
rečeno: 

"Dolgoletna politična aktiv- 
nost tovariša Dragoslava Mar- 
koviča, njegove bogate politič- 
ne in revolucionarne izkušnje 
ter ustvarjalen prispevek k ra- 
zvoju naše socialistične samo- 
upravne družbe, so garancija, 
da bo odgovorno in z uspe- 
hom opravljal funkcijo pred- 
sednika Skupščine SFRJ.« 

Javorski je k temu dodal, da 
so imeli predlagatelji pred se- 
boj naloge, ki so v tem sklicu 
pred našo družbo v celoti in 
Skupščino SFRJ posebej. 

Problemi, ki se kažejo v ra- 
zvoju naše družbe bodo še na- 
prej zahtevali potrebo za vla- 
ganje ogromnih naporov vseh 
naših občanov ter njihovih or- 
ganizacij in skupnosti, med 
drugim tudi federacije in njene 
Skupščine. Posebne naloge 
čakajo Skupščino SFRJ v zvezi 
z nadaljnim razvojem našega 
delegatskega skupščinskega 
sistema, socialistične samo- 
upravne demokracije, novih 
družbenih odnosov in mate- 
rialnega vzpona naše sociali- 
stične družbe. 

Upoštevajoč vse to, kot tudi 
pomembne revolucionarne, 
politične in državniške iz- 
kušnje Dragoslava Markoviča, 
so predlagatelji globoko pre- 
pričani, da je on osebnost, ki 
bo lahko kos tem in drugim 
nalogam, ki stoje pred Skup- 
ščino SFRJ v tem sklicu. 

Nato so se o predlogu javno 
izjasnili najprej delegati Zvez- 
nega zbora, nato pa še delega- 
ti v Zboru republik in pokrajin, 
ki so soglasno izvolili Drago- 
slava Markovića za pred- 
sednika Skupščine Sociali- 
stične federativne republike 
Jugoslavije. Novoizvoljeni 
predsednik Skupščine SFRJ 
Dragoslav Marković je takoj po 
izvolitvi dal slovesno izjavo, 
zatem pa se je obrnil k delega- 
tom s krajšim govorom v kate- 
rem se je dotaknil preteklih šti- 
rih let plodnega in zelo po- 
membnega dela ne samo prve 
delegatske Skupščine SFRJ 
ampak vsega delegatskega si- 
stema. Čeprav to ni dolgo ča- 
sovno obdobje, ko je govor o 
tako velikih, vsebinskih, revo- 
lucionarnih spremembah v 
družbenopolitičnem sistemu, 
kot je uvajanje delegatskega 
sistema, so te izkušnje še kako 
pomembne in bistvene ter 
omogočajo hitrejše gibanje in 
hitrejši razvoj v obdobju, ki je 
pred nami. 

Predsednik Skupščine je po- 
kazal tudi na naloge, ki so pred 
delegati tega sklica Skupščine 
SFRJ, ki bodo skupaj s skup- 
ščinami socialističnih republik 
in socialističnih avtonomnih 
pokrajin ter vsemi družbenimi 
in samoupravnimi strukturami 
uresničevali svoj program, pri- 
spevajoč k nadaljnemu na- 
predku naše socialistične 
skupnosti, izgradnji samo- 
upravnega socializma, s tem 
pa tudi k utrjevanju in nadalj- 
njemu razvoju pridobitev naše 
revolucije. 

IZVOLITEV 
PODPREDSEDNIKOV 
SKUPŠČINE SFRJ 

Za podpredsednike Skup- 
ščine SFRJ so bili izvoljeni, 
prav tako soglasno, Kiro Hadži 
Vasilev (SR Makedonija), Si- 
nan Hasani (SAP Kosovo), Ru- 
di Kolak (SR Bosna in Her- 
cegovina), Sreta Kovačevič 
(SAP Vojvodina) in Ivan Kukoč 
(SR Hrvatska). V imenu Komi- 
sije za volitve in imenovanja 
Skupščine SFRJ je predlog za 
izvolitev podpredsednikov po- 
dal njen predsednik, delegat 
Stjepan Funarič (SR Hrvat- 
ska). Obrazložil je, da je bil 
predlog pripravljen na osnovi 
predlogov socialističnih repu- 
blik in socialističnih avtono- 
mnih pokrajin, kot tudi na 
osnovi predhodnega usklaje- 
vanja stališč o sestavi funkcio- 
narjev Skupščine SFRJ. 

Novoizvoljeni podpred- 
sedniki so dali takoj zatem 
pred zbori slovesno izjavo. 

Delegati so se soglasno iz- 
jasnili tudi o imenovanju Jane- 
za Lukača za generalnega se- 
kretarja, Milana Janovskega 
pa za namestnika generalnega 
sekretar ja Skupščine SFRJ. 

IZVOLITEV SKUPNIH 
DELOVNIH TELES 
ZBOROV 

Delegati zborov so soglasno 
sprejeli tudi predlog Komisije 
za volitve in imenovanja o 
izvolitvi predsednikov in čla- 
nov skupnih delovnih teles 
zborov Skupščine SFRJ, kate- 
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rih je skupaj šest. Po določbah 
Poslovnika Skupščine SFRJ 
poleg delegatov v Komisijo za 
ustavna vprašanja, v Komisijo 
za obveščanje in v Komisijo za 
vloge in predloge delegirajo 
določeno število članov druž- 
benopolitične in druge druž- 
bene organizacije v federaciji. 

Delegati so izbrali naslednja 
skupna delovna telesa. 

KOMISIJA SKUPŠČINE 
SFRJ ZA USTAVNA 
VPRAŠANJA: 

predsednik Dragoslav Mar- 
ković, delegat v Zveznem zbo- 
ru in člani: delegati v Zveznem 
zboru: Luka Bajakič, Dušan 
Bogdanov, dr. Žarko Bulajić, 
Ilija Djukić (SAP Kosovo), Kiro 
Hadži Vasilev, Rudi Kolak, 
Bogdan Osolnik, in delegati v 
Zboru republik in pokrajin: 
Ljubo Babić, Marko Bule, Va- 
ška Duganova, Fazli Kajtazi, 
Branko Mirković, Franjo Nadj, 
Milivoje Stijović in dr. Berislav 
Šefer; iz vrst znanstvenih, 
strokovnih in javnih delavcev: 
Čedo Grbić, predsednik 
Ustavnega sodišča Hrvatske; 
Stane Markič, podpredsednik 
Republiškega odbora ZZBNOV 
Slovenije: dr. Jovan Munčan, 
docent na Pravni fakulteti v 
Novem Sadu; dr. Najdan Pašić 
profesor na Univerzi v Beogra- 
du; Ćazim Sadiković, pred- 
sednik Komisije za ustavna 
vprašanja Skupščine SR Bo- 
sne in Hercegovine; Nikola 
Srzentić, profesor na Pravni 
fakulteti v pokoju; dr. Esad 
Stavileci, profesor na Pravni 
fakulteti v Prištini in Kočo Tu- 
ievski, predsednik Vrhovnega 
sodišča Makedonije. 

ADMINISTRATIVNA 
KOMISIJA SKUPŠČINE 
SFRJ: 

predsednik Rajko Gagović, 
delegat v Zveznem zboru in 
člani: Rudi Bregar, Inž. Stano- 
je Kipić, Gligorije Savić in Vla- 
dimir Stijepovič, delegati v 
Zveznem zboru in Uroš An- 
dreevski, Aleksandar Cvet- 
ković in Simeon Ramač, dele- 
gati v Zboru republik in pokra- 
jin. 

KOMISIJA SKUPŠČINE 
SFRJ ZA 
INFORMIRANJE: 

predsednik Batrič Jovano- 
vić, delegat v Zveznem zboru 
in člani: Kiril Aleksovski, En- 
ver Baki, ina Dolmagić in Ma- 
rija Romić-Skenderović,dele- 
gati v Zveznem zboru in Željko 

Huber, Džemal Muninagić in 
Lojze Skok, delegati v Zboru 
republik in pokrajin. 

KOMISIJA SKUPŠČINE 
SFRJ ZA 
UGOTAVLJANJE 
ISTOVETNOSTI 
BESEDIL V JEZIKIH 
NARODOV 
JUGOSLAVIJE: 

predsednik Ilija Topalovski, 
delegat v Zveznem zboru in 
člani komisije: 

SEKCIJA ZA 
SRBOHRVATSKI JEZIK: 

Svetoslav Popo-Popović in 
Vukašin Rabrenović, delegata 
v Zveznem zboru; dr. Brani- 
slav Ostojič, profesor na Pe- 
dagoški fakulteti v Nikšiću, Mi- 
lija Stanič, strokovni sodela- 
vec Inštituta za srbohrvatski 
jezik Srbske akademije znano- 
sti in umetnosti. 

SEKCIJA ZA HRVATSKI 
KNJIŽEVNI JEZIK: 

Vinko Oreški, delegat v 
Zveznem zboru, Olga Miličić- 
Arsianagić, delegat v Zboru 
republik in pokrajin; dr. Dra- 
gutin Rosandić, profesor na 
Filozofski fakulteti v Zagrebu 
in dr. Josip Silić asistent na 
Filozofski fakulteti v Zagrebu. 

SEKCIJA ZA 
SRBOHRVATSKI 
OZIROMA 
HRVATSKOSRBSKI 
JEZIK IJEKAVSKE 
IZGOVORJAVE, KIJEV 
URADNI RABI TUDI V 
SR BOSNI IN 
HERCEGOVINI: 

Nevenka Selimovič, delegat 
v Zveznem zboru; Edina Reši- 
dovič, delegat v Zboru repu- 
blik in pokrajin; Josip Baotič, 
vodja oddelka za jezik na In- 
štitutu za jezik in književnost v 
Sarajevu in Savo Pujić, ure- 
dnik v Založniškem podjetju 
»Svjetlost« v Sarajevu. 

SEKCIJA ZA 
SLOVENSKI JEZIK: 

Silva Jereb, delegat v Zvez- 
nem zboru, Milena Rakčević, 
delegat v Zboru republik in po- 
krajin; Albin Igličar, asistent 
na Pravni fakulteti v Ljubljani 

in Vasilij Polič, sekretar Zako- 
nodajno-pravne komisije 
Skupščine SR Slovenije. 

SEKCIJA ZA 
MAKEDONSKI JEZIK: 

Festime Spahiu, delegat v 
Zveznem zboru; dr. Vasil Griv- 
čev, delegat v Zboru republik 
in pokrajin; Vaško Misaj- 
lovski, višji svetnik v Sobranju 
SR Makedonije in Trajko Sta- 
matovski, direktor Inštituta za 
rpakedonski jezik v Skopju. 

SEKCIJA ZA JEZIK 
ALBANSKE 
NARODNOSTI: 

(albanski jezik) Vahide Hod- 
ža, delegat v Zveznem zboru; 
Ačif Bečire, delegat v Zboru 
republik in pokrajih; Abdulah 
Zajmi, profesor na Filozofski 
fakulteti v Prištini in Gani Lju- 
boteni, profesor na Filozofski 
fakulteti v Prištini. 

SEKCIJA ZA JEZIK 
MADŽARSKE 
NARODNOSTI 

(madžarski jezik) Antal Či- 
koš, delegat v Zveznem zboru; 
Franjo Nadj, delegat v Zboru 
republik in pokrajin; dr. Lajoš 
Matijevič, profesor na Filozof- 
ski fakulteti v Novem Sadu in 
dr. Tibor Varadi, profesor na 
Pravni fakulteti v Novem Sadu. 

KOMISIJA SKUPŠČINE 
SFRJ ZA VLOGE IN 
PREDLOGE: 

predsednik: Predrag Gligo- 
rić, delegat v Zboru republik in 
pokrajin in člani: Halil Fejzula- 
hu, Rajko Orešnik in Safet Va- 
Ijevčič, delegati v Zveznem 
zboru ter Anton Bubič, Dejan 
Marković, Petar Stijepčić in 
Hamid Taci, delegati v Zboru 
republik in pokrajin. 

V imenu družbenopolitičnih 
in drugih družbenih organiza- 
cij v federaciji in na osnovi 
predhodnega dogovora v ok- 
viru Socialistične zveze delov- 
nega ljudstva Jugoslavije so 
bili za člane komisij delegirani: 

V KOMISIJO 
SKUPŠČINE SFRJ ZA 
USTAVNA 
VPRAŠANJA: 

Jon Baltean, predsednik 
Komisije Predsedstva Sociali- 
stične mladine Jugoslavije za 

politični sistem; Risto Džunov, 
podpredsednik Zvezne kon- 
ference SZDLJ; Mirko Popo- 
vić, sekretar v Izvršnem komi- 
teju Predsedstva Centralnega 
komiteja Zveze komunistov 
Jugoslavije in Tone Turnher, 
član Zveznega odbora 
ZZBNOV Jugoslavije. 

ZVEZNI IZVRŠNI SVET 
JE V TO KOMISIJO 
DELEGIRAL: 

dr. Aleksandra Firo, pred- 
sednika Zveznega komiteja za 
zakonodajo, Gospodarska 
zbornica Jugoslavije pa llijo 
Vakiča, predsednika zbornice. 

Svet Zveze sindikatov Jugo- 
slavije bo naknadno delegiral 
enega člana v to Komisijo. 

V KOMISIJO 
SKUPŠČINE SFRJ ZA 
INFORMIRANJE 

Andrija Čolak, direktor ča- 
sopisa Zveze borcev NOV Ju- 
goslavije »Četvrti jul«; Dobri- 
voje Djoković, sekretar Zveze 
novinarjev Jugoslavije; Ibra- 
him Hadžić, načelnik oddelka 
Predsedstva Centralnega ko- 
miteja Zveze komunistov Ju- 
goslavije za politično propa- 
gando in obveščanje; Ištvan 
Rajčan, član Predsedstva 
Zvezne konference SZDLJ in 
Zlatko Sinobad, izvršni sekre- 
tar Jugoslovanske radiotelevi- 
zije. 

ZVEZNI IZVRŠNI SVET 
JE DELEGIRAL V TO 
KOMISIJO: 

Ismailja Bajru, zveznega se- 
kretarja za informacije. 

Svet Zveze sindikatov Jugo- 
slavije bo naknadno delegiral 
enega člana v to Komisijo. 

V KOMISIJO ZA VLOGE 
IN PREDLOGE: 

Stevo Bačič, sekretar Komi- 
sije Zveznega odbora ZZBNOV 
Jugoslavije za vloge in pritož- 
be; Svetko Karanovič, sekre- 
tar Komisije Izvršnega komite- 
ja Predsedstva Centralnega 
komiteja Zveze komunistov 
Jugoslavije za predloge, vloge 
in pritožbe in Vasilija Pantović 
strokovno-politični delavec v 
Predsedstvu Zveze sociali- 
stične mladine Jugoslavije. 

Zvezna konferenca SZDLJ in 
Svet Zveze sindikatov Jugo- 
slavije bosta naknadno delegi- 
rala po enega člana v to Komi- 
sijo. 
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Novi Zvezni izvršni svet 

• Delegati v Zveznem zboru ter Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ so izvolili 
predsednika, podpredsednike in člane Zveznega izvršnega sveta ter imenovali 
zvezne sekretarje in predsednike zveznih komitejev 

Drugi dan dela Skupščine 
SFRJ v novem sklicu so bili na 
seji Zveznega zbora in Zbora 
republik in pokrajin izvoljeni 
predsednik, podpredsedniki in 
člani Zveznega izvršnega sveta 
ter imenovani zvezni sekretarji 
in predsedniki zveznih komite- 
jev. 

UČINKOVITEJŠE DELO 
ZVEZNEGA 
IZVRŠNEGA SVETA 

Ob teh volitvah so se delega- 
ti najprej seznanili z Odlokom, 
ki ga je Predsedstvo SFRJ po- 
slalo Skupščini SFRJ. V Od- 
loku, ki ga je podpisal pred- 
sednik Republike Josip Broz 
Tito je rečeno, da se po pred- 
hodnih posvetovanjih z druž- 
benopolitičnimi organizacija- 
mi in ob soglasju vseh republik 
in pokrajin, za predsednika 
Zveznega izvršnega sveta za 
nasledno mandatno dobo 
predlaga Veselin Djuranović, 
dosedanji predsednik. 

Po tem je Veselin Djuranović 
obrazložil delegatom predlog 
za izvolitev članov in podpred- 
sednikov ZIS in imenovanje 
zveznih sekretarjev in pred- 
sednikov zveznih komitejev. 

Med drugim je podčrtal, da no- 
vi družbenopolitični in eko- 
nomski odnosi zahtevajo od 
Zveznega izvršnega sveta bolj 
organizirano in učinkovito de- 
lovanje, večjo stopnjo od- 
govornosti in strokovnosti, na- 
daljno demokratizacijo od- 
nosov in metod dela skozi šir- 
še odpiranje vplivov vseh or- 
ganiziranih socialističnih sil 
ter stalno sodelovanje in koor- 
dinacijo z vsemi družbenimi 
strukturami in na vseh področ- 
jih življenja in dela. 

Proces usklajevanja uprav- 
nih funkcij federacije z Ustavo 
SFRJ zahteva stalno podružb- 
Ijanje uprave, koncentracijo in 
modernizacijo delovanja, 
preobrazbo določenih zveznih 
upravnih organov v supna te- 
lesa federacije, republik in po- 
krajin. Prav tako je nujna 
ustavna preobrazba organiza- 
cij, ki opravljajo dejavnosti po- 
sebnega družbenega pomena, 
kot tudi preobrazbo družbenih 
svetov pri upravnih organih, 
kot obliko politične kontrole, 
demokratične konzultacije in 
pomoči v pripravi in izvrševa- 
nju nalog. 

V bodoči strukturi zvezne 
uprave bo osem zveznih sekre- 
tariatov in šest zveznih komite- 
jev. 

IZVOLITEV ČLANOV 
ZVEZNEGA 
IZVRŠNEGA SVETA 

V soglasju z načeli enako- 
pravne zastopanosti republik 
in ustrezne zastopanosti po- 
krajin, sta bila za člane Zvez- 
nega izvršnega sveta izvolje- 
na po dva kandidata iz vsake 
republike in po en kandidat iz 
vsake avtonomne pokrajine 
in to: Stojan Andov, Vuko Dra- 
gaševič, dr. Slobodan Giikori- 
jević, inž. Branislav Ikonič, 
inž. Dušan llijević, inž. Radoje 
Kontič, dr. Ivo Margan, inž. 
Andrej Marine, Bogoljub Ne- 
deljkovič, inž. Vajo Skendžić, 
Dragoljub Stavrev, Boris Šnu- 
derl, Gojko Ubiparip in Šukrija 
Uzunovič. 

Za podpredsednike Zvez- 
nega izvršnega sveta so bili 
izvoljeni: inž. Branislav Iko- 
nič, dr. Ivo Margan, inž. An- 
drej Marine, Dragoljub Sta- 
vrev in Gojko Ubiparip. 

Za zvezne sekretarje so bili 
izvoljeni: Josip Vrhovec - za 
zunanje zadeve, Nikola Ljubi- 
čič - za ljudsko obrambo, Fra- 
njo Herljević - za notranje za- 
deve, inž. Petar Kostič - za 
finance, Metod Rotar — za zu- 
nanjo trgovino, Imer Pulja - 

za tržišče in splošne go- 
spodarske zadeve, Luka Ba- 
novič - za pravosodje in or- 
ganizacijo zvezne uprave in 
Ismailj Bajra - za informacije. 

Za predsednike zveznih ko- 
mitejev so bili izvoljeni: inž. 
Stojan Matkaliev - za ener- 
getiko in industrijo, inž. Milo- 
van Zidar - za kmetijstvo, An- 
te Zelić - za promet in zveze, 
Svetozar Pepovski - za delo, 
zdravstvo in socialno varstvo, 
Milan Vukasovič - za vpraša- 
nja borcev in vojaških invali- 
dov in dr. Aleksandar Fira - za 
zakonodajo. 

Po tem so novoizvoljeni 
predsednik Veselin Djurano- 
vić in člani ZIS dali in podpisali 
slovesno izjavo. 

Zatem pa je Veselin Djura- 
nović podal obsežen ekspoze 
o bližnjih naloga in delu Zvez- 
nega izvršnega sveta ter zvez- 
nih upravnih organov. 

Delegati so sprejeli tudi 
predlog, da se za generalnega 
direktorja Zveznega zavoda za 
družbeno planiranje imenuje 
Spasoje Medenica, dosedanji 
podpredsednik Izvršnega sve- 
ta Skupščine SR črne Gore. 

Zbora sta sprejela tudi sklep 
o sestavi zveznih komitejev. 

PRVA SEJA ZVEZNEGA ZBORA 

Organizirano spremljati izvajanje politike 

sprejete v skupščinskih dokumentih 

• Pred Zveznim zborom je obveznost, da v naslednjem obdobju posveti posebno 
pozornost spremljanju uresničevanja in uporabe sistemskih in drugih zakonov, 
sprejetih v procesu usklajevanja zakonodaje z Ustavo SFRJ 

Prvi seji Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ novega sklica 
je predsedoval najstarejši de- 
legat v Zboru Muhamed Grebo 
(SR Bosna in Hercegovina). 

Po sprejetju dnevnega reda 
so delegati najprej izbrali Veri- 
fikacijsko komisijo, ki je nato 
pripravila poročilo o rezultatih 
preteklih volitev v Zvezni zbor 
Skupščine SFRJ, da bi Zbor 
verificiral mandate novoi- 
zvoljenih delegatov. 

USPEŠNO 
OPRAVLJENE VOLITVE 
ZA DELEGATE V 
ZVEZNI ZBOR 

Verifikacijska komisije je po- 
tem, ko je proučila Poročilo in 
druge akte Komisije za volitve 
in odpoklic delegatov v Zvez- 
nem zboru Skupščine SFRJ 
ugotovila, da so bile volitve za- 
konite in da v teku volitev ni 

bilo nepravilnosti, ki bi vplivale 
na rezultate volitev. Komisije 
ni prejela nobene pritožbe. 

Komisija je bila obveščena, 
da je izbrani delegat iz SR Ma- 
kedonije Pavle Davkov 12. ma- 
ja letos umrl. 

Komisija je predložila Zboru, 
da verificira mandate vseh de- 
legatov, ki so bili izvoljeni v 
Zvezni zbor v posameznih re- 
publikah in pokrajinah. 

Zbor je soglasno sprejel po- 

ročilo Verifikacijske komisije v 
celoti in s tem so bili verificira- 
ni mandati novoizvoljenih de- 
legatov. 

V nadaljevanju so delegati 
soglasno sprejeli predlog za 
sestavo Komisije Skupščine 
SFRJ za volitve in imenovanja, 
ki je bila pripravljena v sodelo- 
vanju s komisijami skupščin 
republik in skupščin avtono- 
mnih pokrajin za volitve in 
imenovanja. V to Komisijo je, 
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po poslovniku Skupščine 
SFRJ, Zvezna konferenca 
SZDLJ delegirala šest članov. 

Za predsednika Komisije je 
bil izvoljen Stjepan Funarić, 
delegat v Zveznem zboru. 

Za člane Komisije iz vrst de- 
legatov v Zveznem zboru so 
bili izboljeni: Momir Kapor, 
Veselin Milonjic, Miloš Nikol- 
čin, Miroljub Nikolić, Drago 
Seliger in Vera Vampirdžieva. 

Iz vrst delegatov v Zboru re- 
publik in pokrajin so bili 
izvoljeni: 

Behudin Alibegović, Hišen 
Prekazi, Mara Radić, idžet 
Ramadani, Ivo Senjanović, 
Milka Ščepanović in Jelka 
Želar. 

Člani delegirani iz Zvezne 
konference SZDLJ: Rade Ga- 
leb, predsednik Zveznega od- 
bora Sindikata delavcev in- 
dustrije in rudarstva Jugoslavi- 
je, Andreja Milovanović, član 
Predsedstva Zvezne konferen- 
ce SZDLJ; Ali Šukrija, član 
Izvršnega komiteja Pred- 
sedstva CK ZKJ; Perka Vitoro- 
vić, sekretar Konference za 
vprašanja družbenega položa- 
ja žena Jugoslavije in Ljubomir 
Vulović. član Sekretariata 
Predsedstva Konference Zveze 
socialistične mladine Jugo- 
slavije. 

IZVOLITEV 
PREDSEDNIKA 
ZVEZNEGA ZBORA 

V nadaljevanju so delegati 
soglasno podprli predlog Ko- 
misije za volitve in imenovanja, 
da se za predsednika Zvez- 
nega zbora izvoli Dragoslav 
Čulafic (SR Črna Gora). 

Po objavljenih rezultatih gla- 
sovanja je novoizvoljeni pred- 
sednik dal slovesno izjavo in 
se zahvalil delegatom za iz- 
kazano zaupanje, pri tem pa je 
izrazil svojo polno priprav- 
ljenost, da bo predano in vest- 
no izpolnjeval obveznosti in 
naloge, ki bodo postavljene 
pred Zvezni zbor, Skupščino 
SFRJ, kot tudi pred predsedni- 
ka Zbora. 

Ko je govoril o nadaljnih na- 
logah je novoizvoljeni pred- 
sednik poudaril, da so v na- 
slednjem štiriletnem obdobju 
pred Zborom zelo obsežne in 
zahtevne naloge. Posebno me- 
sto pri tem bodo imela stališča 
in politika, ki bodo sprejeta na 
bližnjem XI. kongresu Zveze 
komunistov Jugoslavije. To je 
tudi obveznost, da se v na- 
slednjem obdobju posveti po- 
sebna pozornost spremljanju 
uresničevanja in uporabe šte- 
vilnih sistemskih in drugih za- 
konov, ki so bili sprejeti v pro- 
cesu usklajevanja zakonodaje 
z ustavo SFRJ. 

Več bo treba posvetiti po- 
zornosti analizi prakse. V 

Zveznem zboru bo treba začeti 
najširšo razpravo o tem kaj se 
dogaja v življenju, kaj se in s 
kakšnim tempom menja in na- 
preduje v realnih odnosih v 
združenem delu, v samo- 
upravnih organizacijah in 
družbenopolitičnih skupno- 
stih. To pomeni, da bo treba 
pospešeno in organizirano 
spremljati izvajanje politike, ki 
se določa z zakoni in drugimi 
skupščinskimi gradivi. Tukaj 
bo treba iskati motive in potre- 
bo sprejemanja in vsebino no- 
vih zakonov ali izpopolnjeva- 
nje obstoječih rešitev. Takšna 
opredelitev lahko med drugim 
najbolje in najpopolneje vodi k 
afirmaciji našega skup- 
ščinskega sistema v celoti pa 
tudi Zveznega zbora. 

Zbor je na predlog Komisije 
za volitve in imenovanja so- 
glasno izvolil za podpred- 
sednika Zveznega zbora Mi- 
hajla Javorskega (SR Hrvat- 
ska). Novoizvoljeni podpred- 
sednik je dal pred Zborom slo- 
vesno izjavo. 

Delegati so nato na predlog 
Komisije za volitve in imenova- 
nja soglasno imenovali za se- 
kretarja Zveznega zbora Krsto 
Čalovskega, dosedanjega se- 
kretarja Zbora. 

IZVOLITEV 
PREDSEDNIKOV IN 
ČLANOV DELOVNIH 
TELES ZBORA 

V nadaljevanju seje so dele- 
gati razpravljali o predlogu Ko- 
misije za volitve in imenovanja 
o izvolitvi predsednikov in čla- 
nov delovnih teles Zveznega 
zbora. Ob pripravi tega pred- 
loga je bilo zagotovljeno us- 
klajevanje zainteresiranosti re- 
publik in pokrajin za enakome- 
ren razpored delegatov v vseh 
skupščinskih telesih in z in- 
teresom delegatov za delo v 
posameznih odborih in komi- 
sijah. 

Zbor je z glasovanjem so- 
glasno sprejel sprejete pred- 
loge in je konstituiral svoje de- 
lovna telesa v naslednjem 
sestavu: 

ODBOR ZA 
DRUŽBENO- 
EKONOMSKE 
ODNOSE: 

Elhami Nimani, predsednik 
in člani: Marija Bakalova, dr. 
Milenko Bojanić, dr. Žarko 
Bulajić, Vlasto ćisič, Žarko Ći- 
kara, Andreja Dabanović, Jo- 
van Dejanović, Natalija Grže- 
tić, Fana Kočovska-Cvet- 
ković, Vukašin Kondič, Miha 
Košak, Jovica Lazarević, Sto- 
jan Milenković, Milica Pejak, 
Sretan Penezić, Dušan Rako- 
vac, Mirko Ranogajac, Rado 

Roter, Rajko Savić, Majda 
Škerbič, Velimir Tanevski in 
Luka Vukašinović. 

ODBOR ZA 
DRUŽBENOPOLITIČNE 
ODNOSE: 

Ela Ulrih-Atena, predsednik 
in člani: Vladimir Adžić, Štefi- 
ca Bahtijarević, Boško Ba- 
škot, Mugbil Bejzat, dr. Ali Di- 
da, Ilija Djukuć, (SR Hrvatska), 
Aleksandar Gogić, Boško 
Ivaz, Vlado Janžič, Trpe Jako- 
vlevski, Slavimir Krstić, Nan- 
dor Major, Stanimir Marković, 
Vukašin Mičunović, Mirjana 
Novaković, Vinko Oreški, dr. 
Boro Petkovski, Asim Skop- 
Ijaković, Fikret Teskeredžić, 
Perko Vukotić, in Slavko 
Zalokar. 

ODBOR ZA NOTRANJO 
POLITIKO: 

Jože Božič, predsednik in 
člani: Stjepan Balaško, Brani- 
mir Buljan, Eduard Cenčić, 
Vančo Cvetkovski, Živorad 
Djordjević, Sava Djurić, Mi- 
hajlo Ežov, Halil Fejzulahu, 
Luka Gajić, Ivo Kaloštrović, 
Anton Kapun, Izet Mašić, Jo- 
sip Meter, Miralem Mlatišu- 
ma, Velizar Perunović, Bojan 
Polak, Salih Prištevac, Milen- 
ko Radovanov, Sait Zatrići in 
Rešad Žutić. 

ODBOR ZA ZUNANJO 
POLITIKO: 

Nijaz Dizdarević, pred- 
sednik in člani: Blažo Atana- 
sov, Jože Božić, Kalman Fe- 
her, Sinad Hasani, Mihajlo Ja- 
vorski, Božin Jovanović, Mo- 
mir Kapor, Boris Kraljević, Ni- 
ko Lazarević, Nikola Lasić, 
Munir Mesihović, Miloš Nikol- 
čin, Elhami Nimani, Bogdan 
Osodnik, Svetislav Popović, 
Dušan Rakovac, Ljupčo Sa- 
monikov, Drago Seliger, Gori- 
ca Soklović, Stana Tomašević 
in Ilija Topalovski. 

ODBOR ZA NARODNO 
OBRAMBO: 

Mihailo Brajović, pred- 
sednik in člani: Radmilo An- 
drić, Ivan Avramovski, Miha 
Briški, Eduard Cenčić, Fadil 
Ćuranoli, Tatjana Holjevac- 
Koren, Branislav Joksović, 
Jordan Jordanov, Luka Kne- 
žević, Živorad Lazarević, Jože 
Lončarič, Anton Lukežić, 
Džordža Nikolovski, Milan Pri- 
bić, Milenko Radovanov, Gra- 
cijan Škrk, Dragan Tomić, 
Ferdinand Toplak, Nadežda 
Turinski, Rajka Vujović in Ća- 
zim Žaveli. 

ODBOR ZA PRORAČUN 
FEDERACIJE: 

Milan Rajačić, predsednik in 
člani: Muhamed Grebo, Tomo 
Krnić, Branko Lazović, Milutin 
Manić, Radmila Matić, Milojko 
Mitrović, Živko Nestorovski, 
Štefan Pucovski, Gligorije Sa- 
vić, Rahim Sejdiu, Lucijan 
Stadina, Rudi Šepič in Velizar 
Škerović. 

ODBOR ZA 
PRAVOSODJE: 

Ivan Ginovski, predsednik 
in člani: Luka Bajakić, Aitan- 
ga Drog, Ilija Djukić (SAP Ko- 
sovo) Erika Feguš, Razija 
Haznadar, Radomir Mičič, Eva 
Naglić, Jožef Palenčar, Milan 
Pribić, Nevenka Selimović, 
Stojmir Srbinovski in Azim 
Sutović. 

ODBOR ZA DELO, 
ZDRAVSTVO IN 
SOCIALNO POLITIKO: 

Dušan Bogdanov, pred- 
sednik in člani: dr. Kosovka 
Bošković, Rudi Bregar, Sima 
Dubajić, Vlado Gogevski, Pe- 
ter Habjan, Josip Hajduković, 
Mara Jelovšek, dr. Jovica Jo- 
vanovski, Dragica Kobelka, 
Osman Mališević, Velimir Mi- 
lonjić, Džecat Musić, Smilja 
Nadoveza, dr. Branka Nena- 
dić, Steluca Nikolić, Niko Pra- 
njić, dr. Besim Slamniku, dr. 
Vulnet Starova, Radmila Ste- 
fanović, Djiltene Šalćini in 
Stanka Šofranac. 

ODBOR ZA 
VPRAŠANJA BORCEV 
IN VOJAŠKIH 
INVALIDOV: 

Stipo Bilan, predsednik in 
člani: Omer Adžović, Rudi Ba- 
šić, Nedjo Borković, Borislav 
Drmončić, Nada Gešovska, 
Muhamed Grebo, dr. Dušan 
Karanovski, Dušan Kukić, 
Blažo Latković, dr. Djordje 
Petrović, Bojan Polak, Petar 
Slijepčević in Ela Ulrih-Atena. 

MANDATNO- 
IMUNITETNA 
KOMISIJA: 

Viktor Seitel, predsednik in 
člani: Radoslav Beko, Nego- 
van Felbab, Tatjana Holjevac- 
Koren, Slavica Jovanović, An- 
te Jurišić, Šašivar Mandžuka 
in Tome Zahov. 

ZAKONODAJNO- 
PRAVNA KOMISIJA: 

dr. Miodrag Zečević, pred- 
sednik in člani: Salih Ibiši, 
Dimče Kozarov, Stevan Ma- 
nojlović, Radmila Matić, Eva 
Naglić, Sofija Savitić in Radoš 
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Šljivančanin.lz vrst javnih, 
znanstvenih in strokovnih de- 
lavcev pa so bili v to Komisijo 
izvoljeni: Branko Jovanović, 
polkovnik pravne službe v 

Zveznem sekretariatu za ljud- 
sko obrambo; Zarija Klikovac, 
dosedanji predsednik Zakono- 
dajno-pravne komisije Skup- 
ščine SR Črne Gore; Ragip 

Mahmuti, sodnik Ustavnega 
sodišča Kosova; dr. Zvonko 
Stenek, profesor na Pravni fa- 
kulteti v Sarajevu; dr. Nikola 
Stjepanović, profesor na Prav- 

ni fakulteti v Beogradu in so- 
dnik Ustavnega sodišča Srbije 
in Vladimir Šahov, namestnik 
direktorja Gradbenega po- 
djetja »Mavrovo« v Skopju. 

PRVA SEJA ZBORA REPUBLIK IN POKRAJIN 

Doslednejše izvajanje politike 

gospodarske stabilizacije 

• Za predsednika Zbora republik in pokrajin je bil izvoljen Zoran Polič, za podpred- 
sednika Dušan Sekić, za sekretarja pa so imenovali dr. Petra Vajovića 

Prvi seji Zbora republik in 
pokrajih Skupščine SFRJ no- 
vega sklica je predsedoval naj- 
starejši delegat v ZboruZoran 
Polič (SR Slovenija). 

Po sprejetju dnevnega reda 
je bila izbana Verifikacijska 
komisija, ki je pregledala poro- 
čila skupščin republik in av- 
tonomnih pokrajin o izvolitvi 
delegacij teh skupščin v Zbor 
republik in pokrajin. O tem je 
poročala Zboru. 

V poročilu Verifikacijske ko- 
misije je poudarjeno, da v po- 
stopku volitev delegatov v 
Zbor republik in pokrajin ni bi- 
lo nepravilnosti, ki bi lahko 
vplivale na rezultat teh volitev. 
Ni bilo tudi pritožb glede po- 
stopka volitev delegatov za 
Zbor republik in pokrajin. 

Verifikacijska komisija je 
ugotovila, da so vse skupščine 
republik in avotnomnih pokra- 
jin izvolile svoje delegacije v 
Zbor republik in pokrajin in 
predlagala Zboru, da verificira 
mandat delegatov. 

IZVOLITEV 
PREDSEDNIKA ZBORA 

Po verifikaciji mandata dele- 
gatov je Zbor izvolil Komisijo 
Skupščine SFRJ za volitve in 
imenovanja. Komisija je bila 
izbrana v enakem sestavu kot v 
Zveznem zboru. 

V nadaljevanju dela je Komi- 
sija za volitve in imenovanja 
predlagala Zboru, da za pred- 
sednika Zbora republik in po- 
krajin izvolijo Zorana Poliča, 
delegata iz SR Slovenije. Dele- 
gati so bili seznanjeni, da je SR 
Slovenija podprla predlog za 
izvolitev Zorana Poliča za pod- 
predsednika Skupščine SFRJ, 
da pa je v poznejših konzulta- 
cijah podprla tudi predlog re- 
publik in avtonomnih pokrajin 
za izvolitev Zorana Poliča za 
predsednika Zbora republik in 
pokrajin. 

Zbor je soglasno sprejel 
predlog Komisije za volitve in 

imenovanja, nato pa je novoi- 
zvoljeni predsednik Zbora Zo- 
ran Polič dal svečano izjavo. 

PRIPRAVA 
DOLGOROČNE 
STRATEGIJE RAZVOJA 

Med zahvalo delegatom za 
izraženo zaupanje je novi 
predsednik poudaril, da je 
Zbor republik in pokrajin 
prejšnjega sklica uspešno iz- 
polnil svoje naloge. Njihovo iz- 
polnjevanje je odrazilo enako- 
pravnost narodov in naro- 
dnosti, republik in avtonomnih 
pokrajih, tako da je utrl pot 
novemu načinu skupščinske- 
ga dela. S svojim delovanjem 
se je Zbor potrdil kot oblika in 
mesto usklajevanja stališč re- 
publiških in pokrajinskih skup- 
ščin in sporazumnega odloča- 
nja o vprašanjih skupnega 
pomena. 

Pred Zborom republik in po- 
krajin tega sklica Skupščine 
SFRJ so zelo obsežne in kom- 
pleksne naloge. Predvsem so 
to nadaljnji napori za do- 
slednejšo uresničitev politike 
gospodarske stabilizacije, ra- 
cionalnejše gospodarjenje in 
poslovanje, doslednejše 
ustvarjanje dohodkovnih od- 
nosov na vseh področjih zdru- 
ženega dela, uskladitev giba- 
nja splošne in skupne porabe s 
stvarnimi materialnimi mož- 
nostmi, preraščanje struktur- 
nih neskaldij v materialni proi- 
zvodnji, hitrejše urejanje pro- 
blema sedanje nizke akumula- 
tivnosti kot tudi neuravnoteže- 
nosti uvoza in izvoza. 

Zbor čakajo obsežne naloge 
tudi v zvezi z določitvijo ra- 
zvojne politike za naslednje 
petletno obdobje, določitvijo 
meril za ocenjevanje stopenj 
razvoja gospodarsko manj ra- 
zvitih republik in avtonomnih 
pokrajih. Začrtati je prav tako 
potrebno dolgoročno strategi- 
jo razvoja in spremljati izvaja- 
nje določene politike, pred- 

vsem pa izvajati dokumente, ki 
jih je sprejel Zbor. 

Na predlog Komisije za voli- 
tve in imenovanja je bil nato za 
podpredsednika Zbora repu- 
blik in pokrajin izvoljen dele- 
gat Dušan Sekič (SAP Voj- 
vodina), ki je pred Zborom po- 
dal svečano izjavo. 

Za sekretarja Zbora je bil 
imenovan dr. Petar Vajović, 
dosedanji sekretar Zbora. 

ENAKOPRAVNA 
ZASTOPANOST 
REPUBLIK IN 
POKRAJIN V 
DELOVNIH TELESIH 

V nadaljevanju seje so dele- 
gati na predlog Komisije za vo- 
litve in imenovanja izvolili 
predsednike in člane delovnih 
teles Zbora republik in pokra- 
jin ter skupnih delovnih teles 
zborov Skupščine SFRJ. 

Predlog za izvolitev pred- 
sednika in članov delovnih te- 
les Zbora je bil izoblikovan v 
skladu z načelom enakoprav- 
ne zastopanosti republik in 
ustrezne zastopanosti avtono- 
mnih pokrajin. S tem v zvezi je 
bilo predlagano, da se v od- 
bore izvolita po dva delegata iz 
vsake republike in po en dele- 
gat iz vsake avtonomne pokra- 
jine (vključujoč tudi pred- 
sednika), v Zakonodajnoprav- 
no komisijo in Mandatno-imu- 
nitetno komisijo pa po en dele- 
gat iz vsak republike in pokra- 
jine. 

Ob pripravi predloga za voli- 
tve delegatov v delovna telesa 
Skuščine SFRJ in njenih zbo- 
rov je bil, ob soglasju zaintere- 
siranih republik in pokrajin za 
enakopravno razporeditev de- 
legatov v vseh skupščinskih 
telesih upoštevan interes dele- 
gatov za delo v posameznih 
telesih. 

Glede na kratko časovno ob- 

dobje med izvolitvijo delega- 
tov in oblikovanjem teh pred- 
logov, Komisija poudarja, kako 
je možno da v posameznih pri- 
merih niso to končne rešitve. 
Zaradi tega Komisija predlaga, 
da se v dogovoru med posa- 
meznimi delegati in komisija- 
mi za volitve in imenovanja re- 
publiških in pokrajinskih skup- 
ščin lahko pripravijo predlogi 
za ustrezne spremembe. 

Na temelju predloga Komisi- 
je, ki so ga delegati soglasno 
sprejeli, so konstituirali na- 
slednja delovna telesa Zbora 
republik in pokrajin. 

ODBOR ZA DRUŽBENI 
PLAN IN RAZVOJNO 
POLITIKO: 
dr. Ljubisav Markovič, pred- 
sednik in člani: Ljubo Babić, 
Avdi Bakali, Marko Bule, Pero 
Djetelič, Dr. Vasil Grivčev, 
Drago Jovović, Ljubomir Mar- 
kovič, Martin Mlinar, Augustin 
Papič, Moric Romano, Dušan 
Sekić, Rodoljub Stanič in dr. 
Berislav Šefer. 

ODBOR ZA TRŽIŠČE IN 
CENE: 

Stojan Ćosev, predsednik 
in člani: Dušan Čehovin, Mu- 
hamed Dlakič, dr. Ratimir 
Fuks, Željko Huber, Blagoje 
Ivanovič, Olga Miličič-Ar- 
slanagič, Negre Novakovski, 
Lozinka Papič, Simeon Ra- 
mač, Lazar Šaulič, Djuro Ve- 
kič, Petar Zečevič in Jelka 
Žekar. 

ODBOR ZA FINANCE: 
Milija Kovačevič, pred- 

sednik in člani: Antun Bubič, 
Žarko Ćosič, Muhamed Dla- 
kič, Predrag Gligorič, Ivo Kle- 
menčič, Rudi Kropivnik, Lju- 
bomir Markovič, Vančo Niko- 
lovski, Mito Pejovski, Mara 
Radič, Mustafa Sefo, Alek- 
sandar Trajkovič in Mato Žulj. 

poročevalec 
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ODBOR ZA KREDITNO- 
MONETARNI SISTEM: 

Zoran Žagar, predsednik in 
člani: Dr. Tomislav Badovi- 
nac, Dragiša Djoković, Savo 
Lakić, Josip Lovrenović, Ibra- 
him Maglajlić, Branko Mir- 
ković, Vančo Nikolovski, Mito 
Pejovski, Petar Rovčanin, Loj- 
ze Skok, Dragutin Šebrek, dr. 
Ljubica Teslić-Nadlački in Av- 
di Trmkoii. 

ODBOR ZA 
VPRAŠANJA 
ZDRUŽEVANJA V 
GOSPODARSTVU: 

Milivoje Stijović, predsednik 
in člani: Aleksandar Cvet- 

ković, Mileva Džakulin, dr. Ra- 
timir Fuks, Behudin Halil- 
begović. Aleksandar Icev, Ru- 
di Kropivnik, Džemal Mumina- 
gić, Hišen Prekazi, Hidžet Ra- 
madani, Petar Rovčanin, Loj- 
ze Skok, Stjepan Tonković i 
Mato Žulj. 

ODBOR ZA 
VPRAŠANJA RAZVOJA 
GOSPODARSKO MANJ 
RAZVITIH REPUBLIK IN 
AVTONOMNIH 
POKRAJIN: 

Hakija Pozderac, pred- 
sednik in člani: Uroš Andreev- 
ski, Dušan Čehovin, Bogdan 
Čuturilo, Refki Dauti, Božidar 
Dimitrijević, Vladimir Jovano- 

vić, Ivo Klemenčič, Andrija 
Mijušković, Hamid Taći, Stje- 
pan Tonković, Aleksandar 
Trajković, Uroš Vidović i Tima 
Vrbaški. 

ODBOR ZA 
EKONOMSKE ODNOSE 
S TUJINO: 

Bogdan Crnobrnja, pred- 
sednik in člani: Aćif Bećiri, Mi- 
lovan Djokanović, Aleksandar 
Icev, Asan Kerim, Savo Lakić, 
Ibrahim Maglajlić, Franjo 
Nadj, Augustin Papič, Milena 
Rakčevič, Ivo Senjanović, Mil- 
ka Šćepanović, Velimir Vuk- 
čević i Mirko Žlender. 

MANDATNO- 
IMUNITETNA 
KOMISIJA: 

Božidar Dimitrijević, pred- 
sednik in člani: Asan Kerim, 
Marijan Markovič, Lozinka 
Papić, Edina Rešidović, Dra- 
gutin Šebrek, Tima Vraški i 
Velimir Vukčević. 

ZAKONODAJNO- 
PRAVNA KOMISIJA: 

Vaška Duganova, pred- 
sednik in člani: Bogdan Čutu- 
rilo, Refki Dauti, Fazli Kajtazi, 
Dejan Marković, Marijan Mar- 
kovič, Petar Stijepčič In Uroš 
Vidović. 

Delegati v Zveznem zboru 

Na osnovi poročila Verifikacijske komisije je Zvezni 
zbor verificiral mandate naslednjim delegatom, ki so 
bili izbrani v Zvezni zbor v republikah in avtonomnih 
pokrajinah: 

VSR BOSNI IN 
HERCEGOVINI 

Andrić Radmilo 
Baškot Boško 
Bilan Stipo 
ćosić Vlatko 
Dizdarević Nijaz 
Gagović Rajko 
Grebo Muhamed 
Hasanbegović Murat 
Haznadar Razija 
Jurišić Ante 
Kapor Momir 
Kolak Rudi 
Kondić Vukašin 
Lazarević Jovica 
Lizdek Branko 
Lončar Savo 
Lukežić Antun 
Mališević Osman 
Mašić Izet 
Matić Radmila 
Mesihović Munir 
Meter Josip 
Nenadić Branka 
Pranjić Niko 
Selimović Nevenka 
Skopljaković Asim 
Teskeredžić Fikret 
Valjevčić Safet 
Vujović Rajka 
Žutić Rešad 
V SR ČRNI GORI 
Adžić Vladimir 
Adžović Omer 

Banović Luka 
Beko Radoslav 
Brajović Mjhailo-Bebo 
Bulajić dr Žarko 
Ćulafić Dobroslav 
Dabanović Andrija 
Jovanović Batrić 
Kaloštrović Ivo 
Knežević Luka 
Lašić Nikola 
Latković Blažo 
Lazarević Niko 
Lazarević Živorad 
Lazović Branko 
Mićunović Vukašin 
Milonjić Velimir 
Mlatišuma Miralem 
Musić Dževat 
Perunović Velizar 
Rabrenović Vukašin 
Stijepović Vladimir 
Sutović Asim 
Škerović Velizar 
Šljivančanin Radoš 
Šofranac Stanka 
Tomašević-Arnesen Stana 
Vukalović Luka 
Vukotić Perko 

V SR HRVATSKI 

Bahtijarević Štefica 
Bajakić Luka 
Balaško Stjepan 
Balentović Ilija 
Bašić Rudi 

Buljan Branimir 
Cenčić Eduard 
Čikara Žarko 
Drog Aitanga 
Djukić Ilija 
Funarić Stjepan-Jota 
Gazivoda Emil 
Gržetić Natalija 
Hajduković Josip 
Holjevac-Koren Tatjana 
Javorski Mihajlo 
Kobelka Dragica 
Kraljević Boris 
KrnićTomo 
Kukoč Ivica 
Madžarac Magdalena 
Manojlović Stevan 
Nadoveza Smilja 
Obradović Tatjana 
Oreški Vinko 
Ranogajec Marko 
Rakovac Dušan 
Savić Glišo 
Slijepčević Petar 
Toplak Ferdinand 

V SR MAKEDONIJI 

Aleksovski Kiril 
Atanasov Blažo 
Avramovski Ivan 
Bakalovska ing Marija 
Bejzat Mugbil 
Cvetkovski Vančo 
Ežov Mihajlo 
Gešovska Nada 
Ginovski Ivan 
Gogovski Vlado 
Hadži Vasilev Kiro 
Jakovlevski Trpe 

Jordanov Jordan 
Jovanovski dr Jovica 
Karanovski dr Dušan 
Kočovska-Cvetković Fana 
Kozarov Dimče 
Manić Milutin 
Nestorovski Živko 
Nikolovski Džodža 
Petkovski dr Boris 
Samonikov Ljupčo 
Spahiu Festime 
Srbinoski Stojmir 
Starova dr Vulnet 
Tanevski Velimir 
Topalovski Ilija 
Vampirdžieva Vera 
Zahov Tome 

V SR SLOVENIJI 

Božič Jože 
Bregar Rudi 
Briški Miha 
Drašković Jožica 
Fegur Erika 
Habijan Peter 
Janžič Vlado 
Jelovšek Mara 
Kapun Anton 
Košak Miha 
Krašovec Sonja 
Lončarič Jože 
Naglič Eva 
Orešnik Rajko 
Osolnik Bogdan 
Pirnauer Miroslav 
Polak Bojan 
RoškerJanez 
Roter Rado 
Seitel Viktor 
Seliger Drago 
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Sever Silva 
Stadina Lucijan 
Šepič Rudi 
Škerbic Majda 
ŠkrkGracijan 
Štefančič Terezija 
TurnšekJože 
Ulrih-Atena Ela 
Zalokar Slavko 

VSR SRBIJI 

Bojanić Milenko 
Bošković dr Kosovka 
Dolmagić Emiria 
Drmončić Borislav 
DubajićSima 
Djordjević Mila 
Djordjević Živorad 
Djurić Sava 

Joksović Branislav 
Jovanović Božin 
Jovanović Slavica 
Krstić Slavimir 
Kukić Dušan 
Mačužić Natalija 
Marković Dragoslav 
Marković Stanimir-Čika 
Mićić Radomir 
Milenković Stojan 
Mitrović Milojko 
Nikolić Miroljub 
Novaković Mirjana 
Penezić Sreten 
Popović Svetislav-Tile 
Pribić Milan-Djokica 
Prištevac Salih 
Rajačić Milan 
Sokolović Gorica 
Stefanović Radmila 
Tomić Dragan 
Zečević dr Miodrag 

V SAP KOSOVO 

Baki Enver 
Borković Nedjo 
Ćuranoli Fadil 
Didadr Ali 
Djukić Ilija 
Fejzulahu Halil 
Gogić Aleksandar 
Hasani Sinan 
Hodža Vahida 
Ibiši Salih 
Kipić ing Stanoje 
Mandžuka Šašivar 
Muljhadja Muhamed 
Nimani Eljhami 
Savić Rajko 
Sejdju Rahim 
Slamniku dr Besim 
Šalćini Djiltene 
Zatrići Sait 
Zaveli Ćazim 

V SAP VOJVODINI 

Bogdanov Dušan 
Čikoš Antal 
Dejanović Jovan 
Dević Spasoja 
Feher Kalman 
Felbab Negovan 
Gajić Luka 
Ivaz Božidar 
Kovačević Sreta 
Major Nandor 
Nikolčin Miloš 
Nikolić Steluca 
Palenčar Jožef 
Pejak Milica 
Petrović dr Djordje 
Pucovski Štefan 
Radovanov Milenko 
Romić-Skenderović Marija 
Savatić Sofija 
Turinski Nadežda 

Delegati v Zboru republik in pokrajin 

Na osnovi poročila Veri- 
fikacijske komisije je Zbor 
republik in pokrajin verifi- 
ciral mandate izvoljenim 
članom delegacij repu- 
bliških in pokrajinskih 
skupščin v naslednji se- 
stavi: 

SKUPŠČINA SR BOSNE IN 
HERCEGOVINE 

Babić Ljubo 
Fuks dr Ratimir 
Lovrenović Josip 
Maglajlić Ibrahim 
Muminagić Džemal 
Papić Augustin 
Pozderac Hakija 
Radić Mara 
Rašidović Edina 
Sef o Mustafa 
Vekić Djuro 
Vidović Uroš 

SKUPŠČINA SR ČRNE 
GORE 

Dlakić Muhamed 
Djoković Dragiša 
Halilbegović Beduhin 

Jovanović Vladimir 
Jovović Drago 
Lakić Savo 
Marković Ljubomir 
Mijušković Andrija 
Stijović Milivoje 
Stijepčić Petar 
Šaulić Lazar 
Vukčević Velimir 

SABOR SR HRVATSKE 

Badovinac dr Tomislav 
Bubić Antun 
Crnobrnja Bogdan 
Čuturilo Bogdan 
Djetelić Pero 
Huberželjko 
Miličić-Arslanagić ing Olga 
Senjanović Ivo 
Šebrek Dragutin 
Šeferdr Berislav 
Tonković Stjepan 
Žulj Mato 

SOBRANJE SR 
MAKEDONIJE 

Andreevski Uroš 
Ćosev Stojan 
Duganova Vaska 

GrivčevdrVasil 
lcev Aleksandar 
Kerim Asan 
Novakovski Negre 
Nikolovski Vančo 
Pejovski Mito 
Ramadani Hidžet 
Romano Moric 
Taći Hamid 

SKUPŠČINA SR 
SLOVENIJE 
Bule ing Marko 
Čehovin Dušan 
Kropivnik Rudi 
Klemenčič Ivo 
Marković Marijan 
Mlinar Martin 
Polič Zoran 
Rakčevič Milena 
Skok Lojze 
Žagar Zoran 
Žekar Jelka 
Žlender Mirko 

SKUPŠČINA SR SRBIJE 

Cvetković Aleksandar 
Dauti Refki 
Djokanović Milovan 
Gligorić Predrag 

Marković dr Ljubisav 
Mirković Branko 
Papić Lozinka 
Rovčanin Petar 
Stanić Rodoljub 
Šćepanović Milka 
T rajković Aleksandar 
Zečević Petar 

SKUPŠČINA SAP KOSOVA 

Bakali Avdi 
Bećiri Aćif 
Dimitrijević Božidar 
Ivanović Blagoje 
Kajtazi Fazi i 
Kovačević Milija 
Prekazi Hisen 
Trmkoli Avdi 

SKUPŠČINA SAP 
VOJVODINE 

Ćosić Žarko 
Džakulin Mileva 
Marković Dejan 
Nadj Franjo 
Ramač Simeon 
Sekić Dušan 
Teslić-Nadlački dr Ljubica 
Vrbaški Tima 
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Življenjepisi novoizvoljenih funkcionarjev 

Skupščine SFRJ 

DRAGOSLAV MARKOVIĆ 
Dragoslav Marković seje rodil 1920. leta v Popoviču, občina 

Sopot v SR Srbiji. Maturiral je v Beogradu, kjer je študiral 
medicino do začetka vojne 1941. leta. Izhaja iz napredne 
učiteljske družine. 

Kot srednješolec je leta 1938 postal član SKOJ, leto kasneje 
pa član Komunistične partije Jugoslavije. Je nosilec »Pa- 
rtizanske spomenice 1941«. 

V času študija je Dragoslav Marković aktivno delal v napre- 
dnem študentskem gibanju in v vodstvu študentskih organi- 
zacij. Takoj po okupaciji države se je vključil v priprave za 
začetek oboroženega boja proti okupatorju. Kot član Okraj- 
nega komiteja KPJ za kosmajski okraj je postal politični komi- 
sar čete Kosmajskega partizanskega odreda, formirane 2. 
julija 1941. leta. Od leta 1942 je bil skeretar Okrožnega komi- 
teja KPJ za beograjsko okrožje in sekretar Okrožnega naro- 
dnoosvobodilnega odbora. Te dolžnosti je opravljal še dolo- 
čen čas po osvoboditvi Beograda. 

Od osvoboditve države naprej je opravljal več visokih druž- 
benopolitičnih in partijskih funkcij: bil je upravnik Partijske 
šole CK KPS; minister za gradbeništvo v vladi LR Srbije; 
minister za rudarstvo v vladi LR Srbije; sekretar Pokrajin- 
skega komiteja KPS in predsednik Pokrajinskega ljudskega 
odbora za beograjsko območje; sekretar Mestnega komiteja 
KPS za Beograd; direktor Radia Beograd; član Izvršnega 
sveta SR Srbije in predsednik Sveta za prosveto in kulturo SR 
Srbije; član Izvršnega komiteja CK ZK Srbije in predsednik 
Komisije za ideološkopolitična vprašanja CK ZK Srbije. 

Dragoslav Marković je bil veleposlanik v LR Bolgariji; pred- 
sednik Republiškega sveta Skupščine SR Srbije; predsednik 
Skupščine SR Srbije. V več mandatnih obdobjih je bil po- 
slanec v Skupščini SR Srbije. Od leta 1945 do 1965 je bil član 
CK KP Srbije. Od 1974. leta do danes pa je izvoljen za člana 
CK ZK Srbije in je član Predsedstva CK. 

Kot predsednik Ustavne komisije Srbije in član Ustavne 
komisije Zvezne skupščine, je Dragoslav Marković sodeloval 
pri izdelavi nove Ustave SFRJ in Ustave SR Srbije. Zelo ak- 
tiven je bil tudi v kasnejši ustavni preobrazbi družbe. Manj 
opazna ni bila tudi njegova pomembna vloga v idejnem in 
praktičnem boju proti liberalizmu, nacionalizmu in tehnokra- 
tizmu v Srbiji. 

Do izvolitve za predsednika Skupščine SFRJ je bil Drago- 
slav Marković predsednik Predsedstva SR Srbije. 

Novi predsednik Skupščine SFRJ je nosilec številnih druž- 
benih priznanj in odlikovanj kot so: Medalja za hrabrost, Red 
partizanske zvezde s srebrnim vencem, Red bratstva in enot- 
nosti z zlatim vencem, Red dela z rdečo zastavo, Red zaslug 
za narod z zlato zvezdo, Red narodne osvoboditve in Red 
republike z zlatim vencem. 

KIRO HADŽI VASILEV 
Rodil se je leta 1921 v Kavadarcih, SR Makedonija. Leta 

1951 je dokončal študij na Inštitutu družbenih ved v Beo- 
gradu. 

V narodnoosvobodilnem gibanju je sodeloval od 1941. leta, 
v narodnoosvobodilni vojni pa od 1943. leta. Član Komuni- 
stične partije Jugoslavije je od leta 1943. Bil je član Agitpropa 
brigade, divizije in Glavnega štaba NOV in POJ za Makedo- 
nijo. 

Po vojni je opravljal dolžnosti: direktorja »Nove Makedo- 
nije«, ministra za prosveto LR Makedonije, nato glavnega 
urednika časopisa »Sovremenost«, urednika »Socializma«. 
Nekaj časa je bil načelnik v Ministrstvu za zunanje zadeve in 
nato svetnik Veleposlaništva FLRJ v Ankari in generalni kon- 
zul v Istambulu. Od 1963. do 1967. leta je bil direktor Višje šole 
političnih ved v Beogradu. 

Od VIII. kongresa ZKJ je član CK ZKJ. V času od 1966. do 
1969. leta pa je bil član Izvršnega komiteja CK ZKJ 

Od 1969. do 1974. leta je bil poslanec v Zboru narodov 
Zvezne skupščine in predsednik Odbora za družbenopolitične 
odnose. Sedaj je delegat v Zveznem zboru Skupščine SFRJ in 
predsednik Odbora za družbenopolitične odnose. 

Kiro Hadži Vasilev je nosilec Medalje za hrabrost, Reda za 
delo z rdečimi žarki, Reda Republike z zlatim vencem in 
drugih visokih odlikovanj. 

SINAN HASANI 
Rodil se je 1922. leta v Požaranju blizu Kosovske Vitine. 

Končal je Višjo politično šolo »Đuro Đaković«. 
V NOB je sodeloval od 1941. leta. V vojni je bil komisar čete 

in član Okrajnega komiteja KP, član KPJ pa je od 1942. leta. 
Po vojni je opravljal dolžnost sekretarja Okrajnega komiteja 

KP v Vitini in Gnjilanu, sekretarja Pokrajinskega odbora Ljud- 
ske fronte, predsednika Pokrajinske kulturno-prosvetne 
skupnosti, podpredsednika Pokrajinskega ljudskega odbora 
in je bil član njegovega Izvršnega sveta. Bil je tudi predsednik 
Ideološke komisije Pokrajinskega komiteja in predsednik So- 
cialistične zveze AKMO. Od 1949. do 1957. leta je bil ljudski 
poslanec v Zvezni skupščini. Bil je tudi član Zvezne kon- 
ference SZDL in Komisije ZIS za UNESCO. Med leti 1965 do 
1967 je bil direktor NIP »Rilindja«. Od 1967. leta dalje je bil 
poslanec Republiškega zbora in podpredsednik Skupščine 
SR Srbije. Med leti 1971 in 1974 je bil jugoslovanski velepo- 
slanik na Danskem. Od 1974. do 1978. leta pa podpredsednik 
Skupščine SFRJ. Za člana CK ZK Srbije je bil izvoljen na IV., V. 
in VI. kongresu. 

Ukvarja se s književnostjo in je avtor številnih romanov. Je 
tudi dobitnik Decembrske nagrade Pokrajinskega LO za knji- 
ževnost 1961. leta. 

Je nosilec več domačih in tujih odlikovanj. 

RUDI KOLAK 
Rodil se je leta 1918 v Gornjem Ribniku, občina Ključ, SR 

Bosna in Hercegovina. Končal je Pravno fakulteto v Beo- 
gradu. Pred vojno je pripadal naprednemu študentskemu 
gibanju. 

Član SKOJ je postal leta 1936, KPJ pa leta 1940. V NOB je 
sodeloval od leta 1941. Leta 1940 je bil sekretar Oblastnega 
komiteja SKOJ in član Krajevnega komiteja KPJ v Banjaluki. 
Zaradi revolucionarne dejavnosti so ga obsodili pred sodi- 
ščem za zaščito države. 

Med vojno je opravljal razne partijske dolžnosti v partizan- 
skih enotah. Po osvoboditvi je bil član vlade Bosne in Her- 
cegovine in predsednik Izvršnega sveta BiH. 

Član CK KP BiH in član Politbiroja je bil od leta 1948 do 
1952 in od leta 1963 do 1966. Na VII. kongresu so ga izvolili v 
CK ZKJ, na V. plenumu pa za člana Predsedstva CK ZKJ. Bil je 
tudi član Zveznega odbora SZDL Jugoslavije in član Zveznega 
odbora ZZB NOV. 

Večkrat je bil poslanec Zvezne Skupščine, od leta 1967 do 
1969 pa podpredsednik ZIS. Od leta 1969 do 1974 je bil 
predsednik Gospodarske zbornice Jugoslavije. Zadnja funk- 
cija, ki jo je opravljal, je bilo mesto podpredsednika Skup- 
ščine SFRJ. 

Rudi Kolak je nosilec »Partizanske spomenice 1941«, Reda 
junaka socialističnega dela, Medalje za hrabrost, Reda brat- 
stva in enotnosti prvega reda, Reda zaslug za narod prvega 
reda, Reda dela prvega reda, Reda Republike prvega reda in 
drugih domačih ter tujih odlikovanj. 

SRETA KOVAČEVI ć 
Rodil se je 7. februarja 1920 v Golubincih v občini Stara 

Pazova v SR Srbiji. Pred vojno je končal gimnazijo in se vpisal 
na beograjsko Medicinsko fakulteto. Leta 1962 je končal 
Visoko šolo za družbenopolitične vede v Beogradu. 
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V NOB je sodeloval od leta 1941 in je nosilec »Partizanske 
spomenice 1941«. Član ZKJ je od 1941. leta. 

Opravljal je razne vodilne dolžnosti v družbenopolitičnih 
organizacijah in organih oblasti. 

Bil je sekretar Pokrajinskega komiteja SKOJ za Vojvodino, 
član Biroja CK SKOJ za Srbijo, sekretar Pokrajinskega odbora 
ZZB NOV Srbije, sekretar Okrajnega komiteja ZKJ Stara Pa- 
zova, sekretar Okrajnega komiteja ZKS Sremska Mitrovica, 
predsednik Pokrajinskega odbora ZZB NOV Vojvodine, pod- 
predsednik Skupščine SAP Vojvodine, predsednik Skupščine 
SAP Vojvodine, od maja 1974. leta pa član predsedstva SAP 
Vojvodine. 

Od leta 1954 do 1963 je bil poslanec Republiške skupščine 
SR Srbije in poslanec Pokrajinske skupščine. 

Zdaj je član CK ZK Srbije. 

IVAN KUKOČ 
Rodil se je 9. marca 1918 v Splitu v SR Hrvatski. Je general- 

polkovnik JLA. 
Pred vojno je delal v Splitu kot grafični strojnik in je pripa- 

dal naprednemu delavskemu gibanju. Član SKOJ je postal 
leta 1933, član KPJ pa leta 1935. 

V NOB je sodeloval od leta 1941. Med vojno je opravljal 
odgovorne politične in vojaške dolžnosti. Od maja 1g42. leta 
je bil sekretar Pokrajinskega komiteja SKOJ za Dalmacijo in 
član Pokrajinskega komiteja KP Hrvatske za Dalmacijo. Od 
avgusta istega leta pa politični komisar IV. operativne cone. 
Od marca 1943 je bil komisar IX. divizije, od oktobra istega 
leta pa politični komisar VIII. korpusa. Na tej dolžnosti je ostal 
do marca 1944. leta. Do konca vojne je opravljal partijske 
dolžnosti kot član Pokrajinskega komiteja KP Hrvatske za 
Dalmacijo. 

Po vojni je bil na raznih vodilnih državnih in partijskih 
dolžnostih v Splitu, Zagrebu in Beogradu - kot sekretar Po- 
krajinskega narodnoosvobodilnega odbora za Dalmacijo, se- 
kretar prve vlade LR Hrvatske, pomočnik zveznega ministra za 
delo, član Agitpropa CK KPJ in Komisije za kulturnoprosvetno 
delo CO Enotnih sindikatov Jugoslavije. Zatem je vnovič prev- 
zel odgovorne dolžnosti v Jugoslovanski ljudski armadi, med 
drugim je bil načelnik Uprave v zveznem sekretariatu za 
ljudsko obrambo in pomočnik zveznega sekretarja za ljudsko 
obrambo. 

Od X. kongresa ZKJ je član Izvršnega komiteja Predsedstva 
CK ZKJ. 

Je nosilec »Partizanske spomenice 1941«. Odlikovan je z 
Redom narodne osvoboditve, Redom vojaške zastave, Redom 
jugoslovanske zastave z lento, Redom zaslug za narod z zlato 
zvezdo in vrsto drugih jugoslovanskih odlikovanj. 

DOBROSLAV ĆULAFIĆ 
Rodil se je leta 1926 v Andrijevici - Ivangrad v SR Črni gori. 

Končal je Pravno fakulteto v Beogradu in Višjo partijsko šolo 
»Đuro Dakovič«. V NOB je sodeloval od leta 1943. Je član 
Zveze komunistov Jugoslavije. 

Opravljal je več odgovornih dolžnosti. Bil je predsednik 
Centralnega komiteja Zveze mladine Črne gore, sekretar Ob- 
činskega komiteja Zveze komunistov Ivangrad, sekretar 
Izvršnega komiteja Centralnega komiteja Zveze komunistov 
Črne gore, predsednik Republiške konference SZDL Črne 
gore in podpredsednik Zveznega izvršnega sveta. 

Od leta 1971 do 1974 je bil član Predsedstva Socialistične 
Federativne Republike Jugoslavije. 

Na VIII., IX. in X. kongresu Zveze komunistov Jugoslavije je 
bil izvoljen za člana Centralnega komiteja oziroma Pred- 
sedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije. 
Na III., IV. in V. kongresu ZK Črne gore je bil izvoljen za člana 
Centralnega komiteja in Izvršnega komiteja Centralnega ko- 
miteja Zveze komunistov Črne gore. 

Je član Predsedstva Centralnega komiteja Zveze komuni- 
stov Jugoslavije. Zadnja funkcija je bilo mesto podpred- 
sednika ZIS. 

Prejel je večje število odlikovanj. 

ZORAN POLIČ 
Rodil se je 20. oktobra 1912 v Lenartu pri Mariboru. Gi- 

mnazijo je končal v Mariboru in leta 1937 diplomiral na Pravni 
fakulteti v Ljubljani. Aktivno je delal v organizaciji za telesno 
kulturo Sokol, kjer se je pridružil naprednemu mladinskemu 
gibanju. 

Po okupaciji Jugoslavije je aprila 1941. leta sodeloval pri 
ustanovitvi Osvobodilne fronte Slovenije in postal član Mest- 
nega odbora OF Ljubljane. Med NOB je opravljal vrsto po- 
membnih funkcij kot ilegalec v Ljubljani in na osvobojenem 
ozemlju. Med drugim je bil član Izvršnega odbora OF Slove- 
nije in član Glavnega štaba NOV Slovenije. Izvolili so ga za 
poslanca AVNOJ in udeležil se je 2. zasedanja AVNOJ v Jajcu 
in Ustavodajne skupščine DFJ. 

Bil je član prve vlade Ljudske republike Slovenije, najprej 
minister za notranje zadeve, zatem pa minister za finance. Od 
leta 1953 do 1956 je bil član Izvršnega sveta Slovenije, nato 
državni podsekretar za finance, od 1960. leta pa član ZIS in 
zvezni sekretar za proračun in javno upravo. Leta 1974 je bil 
izvoljen za predsednika Zbora republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ. 

Izvoljen je bil za poslanca Zvezne skupščine in poslanca 
Skupščine SR Slovenije v več mandatnih obdobjih. V tem 
času je opravljal pomembne funkcije. Opravljal je tudi vrsto 
pomembnih družbenopolitičnih funkcij: član Čentralnega ko- 
miteja KP Slovenije, podpredsednik Republiške konference 
SZDL Slovenije, podpredsednik Zveze borcev NOV Jugo- 
slavije, predsednik Olimpijskega komiteja, podpredsednik 
ZOTK Jugoslavije in druge. 

Je nosilec »Partizanske spomenice 1941«, odlikovan je bil z 
Redom osvoboditve, Redom zaslug za narod, Redom bratstva 
in enotnosti in drugimi visokimi odlikovanji. 

JANEZ LUKAČ 
Rodil se je 9. septembra 1931 v Savi pri Litiji v SR Sloveniji. 

Izhaja iz napredne delavske družine, tako da se je že kot 
dvanajstleten otrok pridružil narodnoosvobodilnemu gibanju. 
V svojem štirinajstem letu je postal član SKOJ, v sede- 
mnajstem pa član ZKJ. 

Po vojni je aktivno deloval pri organiziranju mladine v 
svojem kraju in je bil eden od njenih voditeljev. Sodeloval je 
pri izgradnji proge Brčko-Banoviči, Šamac-Sarajevo ter pri 
gradnji tovarne v Železniku. 

Od aprila 1948. leta je opravljal razne dolžnosti v organih za 
notranje zadeve. Kot diplomirani pravnik z opravljenim pravo- 
sodnim izpitom je bil izvoljen za sodnika Okrajnega, pozneje 
pa za sodnika Okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Od septembra 1963. leta je bil sekretar Zbora Skupščine SR 
Slovenije, od 1969. leta pa pomočnik generalnega sekretarja 
Zvezne skupščine. 

Do izvolitve za generalnega sekretarja je opravljal funkcijo 
namestnika generalnega sekretarja Skupščine SFRJ. 

Večkrat je bil izvoljen za odbornika Občinske in Mestne 
skupščine v Ljubljani in za člana organov družbenega samo- 
upravljanja v republiških organizacijah in institucijah SR Slo- 
venije. 

Bil je član komisije Zveznega izvršnega sveta. Je član Zdru- 
ženja generalnih sekretarjev Interparlamentarne unije. Bil je 
predsednik Organizacijskega komiteja II. konference IPU o 
evropskem sodelovanju in varnosti. 

Je nosilec več odlikovanj. 
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