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SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN Ljubljana, 31.7.1978 

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE cena 5 din 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE SLOVENIJE 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
petek, 29. septembra 1978. 

Vsi trije zbori bodo obrav- 
navali: 

- informacijo o uresničeva- 
nju stališč Skupščine SR Slo- 
venije in Predsedstva Republi- 
ške konference SZDL Sloveni- 
je o izvajanju in nadaljnjem 
urejanju sistema socialne var- 
nosti borcev NOV in drugih 
borcev ter vojaških invalidov 
(ESA 61); 

- informacijo o izvajanju 
priporočil Skupščine SR Slo- 
venije o izboljšanju socialne 
varnosti kmetov-borcev NOV z 
analizo in uporabo kriterijev za 
priznavanje varstvenega do- 
datka kmetov-borcev; 

- informacijo o uresničeva- 
nju zakona o visokem šolstvu 
(ESA 80); 

- informacijo o izvajanju 
ustavne preobrazbe pravoso- 
dnega sistema; 

- program dela zborov 
Skupščine SR Slovenije za ob- 
dobje oktober - december 
1978 (ESA 85); 
- osnutek delovnega pro- 

grama Zbora republik in po- 
krajin za dobo september-de- 
cember 1978 (ESA 74). 

Vsi trije zbori imajo na 
dnevnem redu sej še volitve 
in imenovanja ter predloge in 
vprašanja delegatov. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta obravna- 
vala: 
- predlog za izdajo zakona 

o spremembah in dopolnitvah 
zakona o vojaških invalidih s 
tezami za osnutek zakona 
(ESA 59); 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o borcih za severno 

mejo v letih 1918 in 1919 in o 
slovenskih dobrovoljcih iz vojn 
11912 do 1918 z tezami za 
osnutek zakona (ESA 60); 
- predlog za izdajo zakona o 
sodnih taksah s tezami za 
osnutek zakona in taksno tari- 
fo (ESA 77); 

- predlog za izdajo zakona 
o dopolnitvah zakona o dedo- 
vanju z osnutkom zakona (ESA 
78); 

- samoupravni sporazum o 
ustanovitvi Skupnosti social- 
nega varstva Slovenije (ESA 
49); 

- statut Skupnosti socialne- 
ga varstva Slovenije (ESA 50); 

- statut Zveze stanovanj- 
skih skupnosti Slovenije (ESA 
67); 

- sklep o spremembi statuta 
Raziskovalne skupnosti Slove- 
nije (ESA 73); 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o določitvi stopenj, odbit- 
nih postavk in olajšav za repu- 
bliški davek iz dohodka temelj- 
nih organizacij združenega 
dela v letu 1978; 

- predlog odloka o prenosu 
ustanoviteljskih pravic in dolž- 
nosti nasproti Zavodu za du- 
ševno in živčno bolne Hrasto- 
vec-Trata (ESA 66); 

- predlog odloka o pristopu 
SR Slovenije k dogovoru o 
spremembah družbenega do- 
govora o enotni emisiji admi- 
nistrativnih in sodnih taksnih 
znamk (ESA 57); 

- predlog zakona o ratifika- 
ciji sporazuma o garanciji med 
Socialistično federativno re- 
publiko Jugoslavijo in Medna- 
rodno banko za obnovo in ra- 
zvoj (YU 1561) (ESA 79). 

Zbor združenega dela bo 
obravnaval tudi: 

- statut Službe družbenega 
knjigovodstva v SR Sloveniji 
(ESA 65). 

17. in 19. 7.1978 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta imela svoji seji 
19. julija 1978, Družbenopoli- 
tični zbor Skupščine SR Slo- 
venije pa 17. julija 1978. Na 
ločenih sejah so sprejeli: 

- Predlog zakona o dopol- 
nitvah zakona o republiških 
svetih; 

- Predlog odloka o določitvi 
števila sodnikov in sodnikov 
porotnikov višjih sodišč v SR 
Sloveniji; 

- Predlog odloka o določitvi 
števila namestnikov javnih to- 
žilcev pri višjih javnih tožilstvih 
v SR Sloveniji. 

Zbor združenega dela In 
Zbor občin sta sprejela, Druž- 
benopolitični zbor pa je spre- 
jel stališča k: 

- Predlogu zakona o orga- 
nu samoupravne delavske 
kontrole; 

- predlogu zakona o izvrše- 
vanju kazenskih sankcij; 

- Predlogu odloka o pripra- 
vi in sprejetju dolgoročnega 
plana SR Slovenije za obdobje 
od leta 1986 do leta 1995 ozi- 
roma za določena področja tu- 
di do leta 2000; 

- Osnutku zakona o pravni 
pomoči. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin pa sta sprejela: 

- Predlog zakona o investi- 

cijskih vlaganjih SR Slovenije 
v graditev objektov in nabavo 
opreme v obdobju od leta 1978 
do 1982; 

- Predlog zakona o ukrepih 
v živinoreji; 

- Predlog za izdajo zakona 
o uskladitvi posameznih do- 
ločb republiških zakonov v 
zvezi z lokacijskimi postopki, z 
osnutkom zakona; 

* 
NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI: 

Zbor združenega dela 

Mujo Haskič, Lojze Janko, Jože Pacek, Branko But, 
Karel Marsel, Aljoša Uršič, Gojmir Vizovišek, Stanka Po- 
spiš, Francka Herga, Jože Kogovšek, Ivo Marenk, Ciril 
Umek, Ivan Zelenšek, Tine Breskvar, Alojz Roškar, Pavel 
Dimitrov, Jože Kovač, Franc Šikošek, Lojze Fortuna, Alojz 
Domjan, Vladimir Stefanović, Franc Korošec, Jože Lesar, 
dr. Miro Saje, Rok Pavšič, Silva Jelenko. 

Zbor občin 

Vid Štempihar, Vlado Tance, Rok Kržan, Valentin Gerk- 
man, Bojan Steinbucher, Boris Florjančič, Anica Horjak, 
Andrej Kocuvan, Davorin Škarabot, Mara Žlebnik, Jure 
Borič, Jernej Stante, Alojz Bračič, Anica Novak. 

Družbenopolitični zbor 

Milan Baškovič, Ludvik Golob, Zoran Polič, Štefan 
Štrok, Tina Tomlje, Igor Uršič, Miran Potrč, Stane Markič, 
Milan Kučan, Alojz Domjan, Miro Gošnik, Jože Pacek, Jože 
Božič, Ivan Japelj, Radislav Štefan Klanjšček, Gregor Ber- 
kopec, Marko Bule, Jože Globačnik. 



- Predlog za izdajo zakona 
o revalorizaciji in amortizaciji 
stanovanjskih hiš in stanovanj 
v družbeni lastnini, z osnut- 
kom zakona; 

- Predlog odloka o potrditvi 
dogovora o izboljšanju varstva 
družinskih članov oseb, ki so v 
obvezni vojaški službi. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela sklep 
ob razpravo o: 

- Odločbi Ustavnega sodi- 
šča SR Slovenije o ugotovitvi, 
da določbi drugega in tretjega 
odstavka 13. člena zakona o 
pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Ur. I. SRS, št. 

54/72 in 19/77) nista v skladu z 
ustavo SR Slovenije. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta dala soglasje 
k: 

- Osnutku zakona o spre- 
membah zakona o določitvi 
skupnega zneska sredstev za 
financiranje programa investi- 
cijskih vlaganj Zveznega se- 
kretariata za zunanje zadeve 
od leta 1976 do leta 1980. 

Zbor združenega dela pa je 
sprejel: 

- Osnutek zakona o združe- 
vanju organizacij združenega 
dela v splošna združenja in go- 
spodarske zbornice. 

Izvršnega odbora predsedstva 
Republiške konference SZDL 
Slovenije, Franci Polak, član 
sekretariata predsedstva Re- 
publiškega sveta Zveze sindi- 
katov Slovenije, Marija Aljan- 
čič, članica predsedstva Repu- 
bliškega odbora Zveze zdru- 
ženj borcev NOV Slovenije, Ci- 
ril Sitar, član sekretariata 
predsedstva Republiške kon- 
ference Zveze socialistične 
mladine Slovenije, Dušan Šini- 
goj, podpredsednik Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, 
Franc Gerbec, član predsed- 
stva Gospodarske zbornice 
Slovenije; 

- Predlog odloka o razreši- 
tvi Jožeta Kobala dolžnosti so- 
dnika Vrhovnega sodišča Slo- 
venije. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta ob razpravi o 
informaciji o posledicah neur- 
ja in toče na območju SR Slo- 
venije v mesecih juniju in juliju 
sprejela sklep s katerim podpi- 
rata predloge in pobude Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slo- 
venije za čimhitrejšo odpravo 
posledic. Razen tega pa pod- 
pirata tudi pobudo skupine de- 
legatov iz Maribora za solidar- 
nostno akcijo delovnih ljudi in 
občanov Slovenije. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 

26.7.1978 
Na skupnem zasedanju publiko Jugoslavijo in Medna- 

Zbora združenega dela, Zbora rodno banko za obnovo in ra- 
občin in Družbenopolitičnega zboj (YU 1535); - Predlog 
zbora Skupščine SR Sloveni- odloka o soglasju k besedilu 
je, ki je bilo 26. julija 1978, so zakona o sklepanju in izvrše- 
delegati najprej poslušali ek- vanju mednarodnih pogodb; 
spoze Izvršnega sveta Skup- Zbor združenega dela in 
ščine SR Slovenije o izvajanju Zbor občin sta dala soglasje 
družbenega plana SR Slove- k: - Osnutku zakona o spre- 
nije za obdobje 1976-1980 v membah zakona o skladu soli- 
letih 1976, 1977 in 1978, ki ga darnosti z neuvrščenimi drža- 
je podal Zvone Dragan, pod- vami in državami v razvoju, 
predsednik Izvršnega sveta Zbor združenega dela, Zbor 
Skupščine SR Slovenije ter občin in Družbenopolitični 
informacijo o posledicah zbor Skupščine SR Slovenije 
neurja in toče na območju SR so sprejeli: 
Slovenije v mesecih juniju in* - Odlok o izvolitvi predse- 
juliju, ki jo je podal Ivo Ma- dnika, podpredsednika in čla- 
renk, član Izvršnega sveta nov Komisije Skupščine SR 
Skupščine SR Slovenije in re- Slovenije za spremljanje izva- 
publiški sekretar za kmetij- janja zakona o združenem de- 
stvo, gozdarstvo in prehrano, lu. Izvoljeni so bili: predsedni- 

Na ločenih sejah pa so Zbor ca: Tina Tomije, delegat v 
združenega dela, Zbor občin Družbenopolitičnem zboru 
in Družbenopolitični zbor po skupščine SR Slovenije in 
obravnavi: predsednica tega zbora, pod- 

- Poročila Izvršnega sveta presednik: Emil Tomažič, de- 
Skupščine SR Slovenije o izva- legat v Zboru združenega dela 
janju družbenega plana SR Skupščine SR Slovenije in 
Slovenije za obdobje predsednik tega zbora, člani: 
1976-1980 o letih 1976,1977 in Danilo Bašin, delegat v Zboru 
1978, sprejeli sklep, ki ga ob- združenega dela Skupščine 
javljamo na strani... SR Slovenije, Stane Gavez,de- 

Vsi trije zbori so sprejeli: legat v Družbenopolitičnem 
- Predlog stališč in sklepov zboru Skupščine SR Slovenije, 

o nadaljnjem uresničevanju Silva Jereb, delegat v Zboru 
resolucije Skupščine SR Slo- občin Skupščine SR Slovenije 
venije o'ekonomskih stikih SR in predsednica tega zbora, 
Slovenije z državami v razvoju. Tatjana Nastran, delegat v 

Zbor združenega dela in Zboru združenega dela Skup- 
Zbor občin sta sprejela: ščine SR Slovenije Lojze 

- Predlog odloka o potrditvi Ude, delegat v Zboru občin 
dogovora o izboljšanju varstva Skupščine SR Slovenije, Franc 
civilnih invalidov vojne; Vehovar, delegat v Zboru 

- Predlog odloka o soglasju združenega dela Skupščine 
k predlogu zakona o ratifikaciji SR Slovenije. Za člane izmed 
sporazuma o garanciji med delegatov družbenopolitičnih 
Socialistično federativno re- organizacij v republiki, Izvrš- 
publiko Jugoslavijo in Medna- nega sveta Skupščine SR Slo- 
rodno banko za obnovo in ra- venije in Gospodarske zborni- 
zvoj (YU 1534); ce Slovenije pa so bili izvolje- 

- Predlog odloka o soglasju ni: Igor Uršič, predsednik Ko- 
k predlogu zakona o ratifikaciji misije predsedstva CK ZKS za 
sporazuma o garanciji med družbenoekonomski in politič- 
Socialistično federativno re- ni sistem, Igor Križman, član 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 
Zbor združenega dela 
Slavka Jerman, Franc Vičar, Marko Matkovič, Franka Ba- 
lantič, Ivan Zelenšek, Jože Mavrič, Vinko Bah, Aljoša Uršič, 
Aleksander Furlan, Zdravko Gruden, Jože Špindler, Zvone 
Dragan, Olga Bramič, Albin Vidmar, Andrej Sotelšek, Dra- 
gan Mozetič, Jože Strelec, Vitomir Dekleva. 

Zbor občin 
Roman Florjančič, Anton Vušnik, Radovan Cvar, Jože 
Utenkar, Vida Brumen, Zoran Dular, Zalka Kovač, Žarko 
Žigon, Franc Štrakl, Štefan Hajdinjak, Jože Cilenšek, 
Franc Vrviščar, Janko Kolarič, Janez Zaplotnik, Ivo Ber- 
nard, Stojan Makovec, Zdravko Praznik, Aleksander Čerče 

Družbenopolitični zbor 
Štefan Štrok, Rudi Kropivnik, Miran Potrč, Roman Albreht, 
Marija Aljančič, Jože Zakonjšek, Jernej Jan, Jože Globač- 
nik. 

Zavod SR Slovenije za 
družbeno planiranje 

Pripombe k »Analizi izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v 
letih 1976, 1977 in 1978 ter prva ocena mož- 
nosti razvoja v letu 1979. 

V »Analizi izvajanja družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1976-1980 v letih 1976, 1977 in 1978 ter prva 
ocena možnosti razvoja v letih 1979«, objavljeni v Poroče- 
valcu št. 14. z dne 26. 6. 1978 v točki 16. Družbeni sistem 
informiranja na strani 46 se dopolnita oziroma spremenita 
četrti in peti odstavek tako, da se glasita: 

»Na osnovi odstopa proizvodnih pravic (licenčna in koo- 
peracijska pogodba s CDC iz ZDA) pripravlja Iskra za 
domače tržišče sistem CYBER 18, ki ga bodo kupci dobili 
že v tem letu. Iskra pa že prodaja mikroračunalnik ISKRA- 
DATA 1680, ki ga je razvila v sodelovanju z inštitutom 
Jožef Štefan. 

Elektrotehna je na osnovi OEM68 proizvodnje že izdelala 
in predstavila svoj računalniški sistem DELTA, ki bo prav 
tako na trgu v tem letu.« 

^BCOCOCOSOBOeOOOOBOOOOeCOeOBOSOBOOOOOBOO^ 

^ ČZ »URADNI LIST SRS» JE IZDAL: & 
b KAZENSKI ZAKON SFRJ ^ 

8 'n ^ 
S KAZENSKI ZAKON SR SLOVENIJE |j 
K z uvodnimi pojasnili univ. prof. dr. Ljuba Bavcona h 
l^oooososooeooooecoccosisosccccoseccosooos 
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SKLEP 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o 
izvajanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letih 1976, 1977 
in 1978   

Zbor združenega dela, Zbor občin In Družbenopolitični zbor 
Skupščine SR Slovenije so na sejah 26. julija 1978 ob obrav- 
navi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976-^1980 v letih, 1977 in 1978 s spremljajočimi gradivi na 
podlagi 1. odstavka 244. člena v zvezi z 242. In 2. odstavkom 
237.člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejeli na- 
slednji 

sklep: 
1. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da predstavljajo poro- 

čilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 1980 v letih 
1976, 1977 in 1978, poročilo podpisnikov dogovora o temeljih 
plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980, analiza Zavoda SR 
Slovenije za družbeno planiranje o izvajanju tega družbenega 
plana s prvimi ocenami možnosti razvoja v letu 1979 in ek- 
spoze Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije celovit prikaz 
družbenega razvoja republike v prvi polovici planskega ob- 
dobja in ustrezno osnovo za delovanje in ukrepanje vseh 
nosilcev družbenega planiranja pri uresničevanju ciljev samo- 
upravnega družbenoekonomskega razvoja. Zato Skupščina 
SR Slovenije sprejema poročilo Izvršnega sveta in v načelu 
soglaša z ugotovitvami, usmeritvami in nalogami, ki zavezu- 
jejo nosilce družbenega planiranja, izvršilne organe in stro- 
kovne službe pri uresničevanju v pianu predvidenih nalog in 
ciljev družbenega razvoja in pri odpravljanju vzrokov, ki so 
pripeljali do slabosti ter odstopanj in zaostankov pri uresniče- 
vanju nekaterih prednostnih nalog. 

2. Skupščina SR Slovenije nalaga Izvršnemu svetu, da pri 
pripravi osnutka resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana za obdobje 1976-1980 v letu 1979 posebej opredeli 
politiko in ukrepe za uresničevanje nalog na naslednjih ključ- 
nih področjih na katerih v dosedanjem uresničevanju družbe- 
nega plana zaostajamo: 

a) Uresničevanje sistema samouprvnega družbenega pla- 
niranja z ekonomskih, socialnih, prostorskih, regionalnih in 
ekoloških vidikov, mora postati z opredeljevanjem skupnih 
ciljev razvoja podlaga za hitrejše uveljavljanje dohodkovnih 
odnosov na vseh področjih in v vseh fazah družbene repro- 
dukcije. 

V ta namen je treba celoviteje opredeliti politiko in ukrepe, 
ki bodo 

- zaostrili odgovornost samoupravnih in poslovodnih or- 
ganov v samoupravnih organizacijah in skupnostih, ki planov 
za srednjeročno obdobje še niso sprejele, da te plane čim prej 
sprejmejo; 

- zagotovili, da bodo vsi podpisniki dogovora, samouprav- 
nih sporazumov o temeljih družbenega piana SR Slovenije in 
dogovorov za izvajanje družbenega plana Jugoslavije na po- 
sameznih področjih izpolnjevali svoje obveznosti ter celovito 
in tekoče spremljali uresničevanje svojih pianov; 

- zagotavljali pogoje za uveljavitev in razvijanje procesov 
sočasnega in kontinuiranega planiranja v vseh samoupravnih 
organizacijah in skupnostih ter v družbenopolitičnih skupno- 
stih, samoupravne sporazume o temeljih planov pa uveljavili 
kot instrumente za obvladovanje pogojev in tokov družbene 
reprodukcije; 

- spodbujali povečevanje dohodka kot materialnega teme- 
lja za družbeno dogovorjen razvoj tudi na področju zadovolje- 
vanja osebnih, skupnih in splošnih družbenih potreb ter za 
hitrejši in skladnejši regionalni razvoj na podlagi celovitega 
prikaza doseženih rezultatov na tem področju; 

- omogočili pravočasno pripravo še manjkajočih sistem- 
skih zakonov, zlasti na področju planiranja, svobodne me- 
njave dela in cen ter izdelavo in sprejem enotne metodologije 
planiranja. 

b) Povečanje produktivnosti dela in uveljavitev kakovost- 
nih dejavnikov gospodarjenja. 

V ta namen je treba opredeliti ukrepe, ki bodo zagotavljali: 
- učinkovitejšo uporabo znanja, raziskovalnega dela in 

inovacij v delovnih procesih, njihovo modernizacijo, zlasti 
avtomatizacijo in uvajanje najsodobnejše tehnologije, boljše 
izkoriščanje proizvodnih zmogljivosti in smoternejšo izrabo 
delovnega časa, sodobno organizacijo dela, varčevanje pri 
porabi energije in surovin ter smoternejše zaposlovanje, na- 
črtno in kontinuirano izobraževanje delavcev ob delu in uve- 
ljavitev usmerjenega izobraževanje; 

- smoterno politiko razporejanja dohodka in čistega do- 
hodka ter uveljavljanje in dograjevanje sistema prisvajanja 
osebnih dohodkov po delu in rezultatih živega dela ter gospo- 
darjenja z minulim delom, kar bo spodbujalo ustvarjalno, 
strokovno in kvalificirano proizvodno delo. 

c) Krepitev konkurenčne sposobnosti in odprtosti našega 
gospodarstva v mednarodni menjavi. 

V ta namen je treba: 
- predlagati učinkovitejše ukrepe za spodbujanje izvoza, 

ker je ekonomska motiviranost za izvoz temeljni pogoj za 
dinamično gospodarsko rast in za trajnejšo usmeritev organi- 
zacij združenega dela v mednarodno menjavo in ukrepe za 
smoterno nadomeščanje uvoza; 

- pospešiti samoupravno organiziranost združenega dela, 
ki bo zagotovila učinkovitejši, dolgoročnejši in regionalno 
skladnejši nastop na tujih trgih ter uveljavljanje novih sistem- 
skih rešitev, zlasti združevanja dela in sredstev na področju 
ekonomskih odnosov s tujino; 

- ponovno ovrednotiti učinke tekoče ekonomske politike 
zlasti na področju cen, kreditno monetarne politike in 
uvozno-izvoznega režima; 

- zagotoviti, da bodo člani samoupravne interesne skup- 
nosti za ekonomske odnose s tujino čim-prej sklenili samou- 
pravni sporazum o temeljih plana ekonomskih odnosov SR 
Slovenije s tujino, ki mora vsebovati usmeritve za povečanje 
vsestranskega sodelovanja z neuvrščenimi državami in drža- 
vami v razvoju. 

d) Samoupravno združevanje sredstev na podlagi medse-, 
bojne dohodkovne povezanosti in soodvisnosti kot material- 
nega temelja razširjene reprodukcije. 

V ta namen je treba opredeliti politiko in ukrepe, ki bodo 
odpravljali preveliko odvisnost investicijskih naložb od banč- 
nih virov, jo nadomestiti s samoupravnim združevanjem dela 
in sredstev, zagotovili pogoje, da bodo delavci celovito in 
sočasno odločali o razporejanju dohodka v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela ter pospeševali samoupravno preob- 
razbo bank in drugih finančnih organizacij skladno z določili 
zakona o združenem delu. 

3. Na podlagi ocen in ugotovitev v poročilu Izvršnega sveta 
O izvajanju družbenega plana SR Slovenije, Skupščina SR 
Slovenije posebej poudarja potrebo, da se zaostri odgovor- 
nost za uresničevanje s planskimi dokumenti opredeljene 
politike razvoja temeljnih in drugih organizacij združenega 
dela, samoupravnih interesnih skupnosti, krajevnih skupnosti 
in družbenopolitičnih skupnosti ter za dosledno odpravljanje 
vzrokov odstopanj in zaostajanj pri uresničevanju z družbe- 
nim planom opredeljenih prednostnih nalog ter pri izpolnje- 
vanju obveznosti, prevzetih s samoupravnimi sporazumi ozi- 
roma z dogovori o temeljih planov, obenem pa ugotovi tudi 
dohodkovno osnovo tako sprejetih planov in vzroke zaostaja- 
nja pri uresničevanju sprejetih planskih obveznosti. 

Skupščina poziva delavce, delovne ljudi in občane v vseh 
samoupravnih organizacijah in skupnostih, skupščine občin 
in samoupravne interesne skupnosti, da ocenijo uresničeva- 
nje svojih planov, upoštevaje naloge in usmeritve iz poročila 
Izvršnega sveta oziroma pospešijo njihov sprejem, če jih še 
niso sprejeli. Na osnovi tako sprejetih ocen naj sprejmejo 
svoje programe aktivnosti ter s tem pripomorejo k skladnemu 
opredeljevanju politike razvoja v letu 1979, k pripravam plan- 
skih dokumentov za naslednje srednjeročno obdobje in plana 
razvoja do leta 2000. 
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4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj v okviru svoje 
pristojnosti ter skupaj z drugimi udeleženci dogovora o teme- 
ljih družbenega plana SR Slovenije prouči vzroke za ugotov- 
ljena odstopanja, glede na spremenjene pogoje in možnosti 
pa naj se po potrebi zavzame za spremembe dogovora o 
temeljih družbenega plana. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj do 15. oktobra 1978 
predloži Skupščini osnutek resolucije o izvajanju družbenega 

plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1979 in pri 
njegovem oblikovanju upošteva naloge, ki izhajajo iz tega 
sklepa in usmeritve VIII. kongresa Zveze komunistov Slovenije 
in XI. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije ter stališča 
drugih družbenopolitičnih organizacij, zlasti socialistične 
zveze delovnega ljudstva Slovenije, mnenja, pripombe in 
predloge, ki so opredeljeni v poročilih delovnih teles skup- 
ščine in njenih zborov ter v razpravi delegatov na sejah zborov 
Skupščine SR Slovenije. 

SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o izvajanju 
priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije o nočnem delu žena in mladine v 
industriji, gradbeništvu, prometu in proizvodni obrti 

Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je na 3. seji 
dne 28. junija 1978 obravnaval informacijo o izvajanju pripo- 
ročil in sklepov Skupščine SR Slovenije o nočnem delu žena 
in mladine v industriji, gradbeništvu, prometu in proizvodni 
obrti in na podlagi 244. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejel naslednji 

sklep 
1. Zbor združenega dela jemlje na znanje informacijo o 

izvajanju priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije o noč- 
nem delu žena in mladine v industriji, gradbeništvu, prometu 
in proizvodni obrti. 

2. Zbor združenega dela ugotavlja, da se zmanjšuje obseg 
nočnega dela žensk in da se s tem priporočila in sklepi 
Skupščine SR Slovenije o nočnem delu žena in mladine v 
industriji, gradbeništvu, prometu in proizvodni obrti posto- 
poma izvajajo. 

3. Zbor združenega dela podpira zaključke in predloge 
navedene v informaciji o izvajanju priporočil in sklepov Skup- 
ščine SR Slovenije o nočnem delu žena in mladine v industriji, 

gradbeništvu, prometu in proizvodni obrti. Pri tem ugotavlja, 
da je treba pri nadaljnjem izvajanju sprejetih priporočil in 
sklepov iz leta 1973 posvečati še večjo pozornost izboljšanju 
delovnih in življenjskih pogojev vseh tistih, ki glede na naravo 
in organizacijo dela še vedno opravljajo nočno delo. 

4. Zbor združenega dela priporoča vsem organizacijam 
združenega dela, v katerih so še zaposlene žene v nočnem 
delu, da v skladu z letnimi in srednjeročnimi plani razvoja 
pospešijo nadaljnje zmanjševanje nočnega dela žensk. 

5. Republiškemu sekretariatu za delo, Zbor združenega 
dela priporoča, da daje soglasje za uvedbo nočnega dela 
žensk le v izjemnih primerih in na podlagi popreje pridoblje- 
nega mnenja republiških odborov posameznih sindikatov in 
Gospodarske zbornice Slovenije. 

6. Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo naj 
izdela analizo o vplivu nočnega dela na zdravje žensk, Repu- 
bliški sekretariat za industrijo pa naj prouči možnost izdelave 
analize o pogojih pridobivanja dohodka v organizacijah zdru- 
ženega dela s pretežnim deležem zaposlenih žena, kakor tudi 
predlogov sistemskih rešitev. 

7. Zbor združenega dela predlaga Republiškemu sekreta- 
riatu za delo, da sproži pred pristojnimi zveznimi organi 
postopek za spremembo, dopolnitev oziroma revizijo vseh 
konvencij, ki se nanašajo na položaj žena, v skladu z razpravo 
na sejah delovnih teles zbora in na seji Zbora združenega 
dela. 

8. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj ponovno poroča 
o izvajanju priporočil in sklepov o nočnem delu žena in 
mladine v letu 1979. V poročilu naj med drugim prikaže tudi 
to, kako je urejeno varstvo otrok tistih delavk oziroma delav- 
cev, ki še vedno delajo ponoči. 

SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o izvajanju 
priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije o štipendijski politiki 

Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je na 3. seji 
dne 28. junija 1978 obravnaval informacijo o izvajanju pripo- 

ročil in sklepov Skupščine SR Slovenije o štipendijski politiki 
in v smislu 244. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednji 

sklep 
1. Na podlagi informacije o izvajanju priporočil in sklepov 

Skupščine SR Slovenije o štipendijski politiki, ki jo je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil njen Izvršni svet in Informacije o 
delovanju Titovega sklada za štipendiranje mladih delavcev in 
otrok delavcev v SR Sloveniji v letu 1977 ter na podlagi 
razprav v delovnih telesih Skupščine SR Slovenije in Zbora 
združenega deia je ugotovljeno, da so se razmere na tem 
področju po sprejemu sklepov Skupščine SR Slovenije o 
štipendijski politiki popravile. 

2. Sklepi, ki jih je Zbor združenega dela sprejel na sejah 
dne 22. 6. in 6. 7. 1977 po obravnavi poročila o uresničevanju 
družbenega dogovora o oblikovanju in izvajanju štipendijske 

politike v SR Sloveniji so še vedno aktualni in še nadalje 
zavezujejo vse nosilce za njihovo uresničevanje. Zlasti pa je 
potrebno v cilju uresničevanja teh sklepov pospešiti prizade- 
vanja za podružbljanje štipendijske politike kot sestavnega 
dela dolgoročne kadrovske politike in s tem dolgoročno ra- 
zvojne politike združenega dela ter usmerjanja izobraževanja 
in odgovornosti neposrednih nosilcev, to je v prvi vrsti temelj- 
nih organizacij združenega dela in njihovih kadrovskih služb 
za izvajanje štipendijske politike. 

3. Ob sprejemu novega družbenega dogovora in samou- 
pravnih sporazumov o štipendijski politiki naj bi neposredni 
nosilci kritično presodili učinke vloženih sredstev za štipendi- 
ranje in na tej podlagi oblikovali odločitve o višini sredstev, ki 
jih je potrebno združevati za skupno opredeljene in samou- 
pravno sprejete cilje štipendijske politike. Prav tako naj bi 
posebej opredelili tudi vprašanje odgovornosti med štipendi- 
sti in dajalci štipendij ter obratno in zaostrili politično odgo- 
vornost vseh dejavnikov v tistih organizacijah združenega 
dela, ki prakticirajo zaposlovanje že izoblikovanih kadrov, ne 
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poročil o izvajanju vsakoletnih resolucij o politiki uresničeva- 
nja srednjeročnega družbenega plana razvoja SR Slovenije. 

5. Zbor združenega dela sprejema stališča in predloge Ko- 
misije Skupščine SR Slovenije za narodnosti, ki se nanašajo 
na pripadnike italijanske in madžarske narodnosti, ter pripo- 
roča podpisnikom družbenega dogovora o štipendijski poli- 
tiki, da pri dopolnitvah tega dogovora upoštevajo stališča in 
predloge komisije za narodnosti. 

glede na to da so le-ti prejemali kadrovsko štipendijo pri drugi 
organizaciji združenega dela. 

4. Udeleženci družbenega dogovora in samoupravnih spo- 
razumov o štipendijski politiki, naj zagotovijo tekoče sprem- 
ljanje izvajanja samoupravno sprejetih odločitev in njihovo 
usklajenost s sprejetimi sklepi Zbora združenega dela o šti- 
pendijski politiki. Udeleženci o tem obveščajo delavce v zdru- 
ženem delu, stanje na tem področju pa naj bo sestavni del 

Predlog odloka o preno- 
su ustanoviteljskih pra- 
vic in dolžnosti nasproti 
zavodu za duševno in 
živčno bolne Hrastovec- 
Trate (ESA-66) 

Zavod za duševno in živčno 
bolne Hrastovec-Trate je bil 
ustanovljen z odločbo vlade 
Ljudske republike Slovenije 
(Ur. list LRS, št. 45/48). Zavod 
je bil od ustanovitve dalje ves 
čas pod ustanoviteljstvom SR\ 
Slovenije glede na to, da je to 
poseben socialni zavod, po- 
memben za vso republiko. 
Ustanovitveni akt tega zavoda 
je bil nato večkrat usklajen, 
nazadnje z zakonom o uskladi- 
tvi akta o ustanovitvi Zavoda 
za duševno in živčno bolne 
Hrastovec-Trate (Uradni list 
SRS, št. 21/72). 

Po zakonu o socialnem 
skrbstvu (Uradni list SRS, št. 
39/74) je ustanovitelj posebne- 
ga socialnega zavoda, ki je po- 
memben za vso republiko, lah- 
ko le Skupnost socialnega 
skrbstva Slovenije (25. čl6n), 
ustanovitelji pa so bili dolžni 
uskladiti ustanovitvene akte 
socialnih zavodov z določbami 

Nov zakon o sodnih taksah, 
za izdajo katerega je pristojna 
republika po odločbah 17. tč. 
drugega odstavka 314. člena, 
7. tč. 321. člena in 109. člena 
Ustave Socialistične republike 
Slovenije, narekuje predvsem 
nova organizacija in pristoj- 
nost rednih sodišč, potreba 
poenostavitve določb sedanje- 
ga zakona in nekaterih novih 
rešitev, ki jih terjata pravna 
teorija in sodna praksa. 

Zakon naj bi temeljil na na- 
slednih načelih: 

Ker je z zakonom o rednih 
sodiščih pristojnost v vseh za- 
devah na prvi stopnji prenese- 

omenjenega zakona do 31. 5. 
1975. 

Skupnost socialnega 
skrbstva Slovenije je z dopi- 
som z dne 18. 5, 1978, ki gaje 
naslovila na Odbor za družbe- 
ne dejavnosti Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije v skla- 
du z Zakonom o socialnem 
skrbstvu sprožila vprašanje 
prenosa ustanoviteljskih pra- 
vic in dolžnosti nasproti Zavo- 
du za duševno in živčno bolne 
Hrastovec-Trate s Socialistič- 
no republiko Slovenijo na to 
skupnost. 

Ker so določbe ustanovitve- 
nega akta zavoda, razen 4. čle- 
na, ki določa, daje ustanovitelj 
SR Slovenija, v skladu z določ- 
bami zakona o socialnem 
skrbstvu, se s predlaganim od- 
lokom ureja le prenos usta- 
noviteljskih pravic in dolžnosti 
na pristojno skupnost, to je 
Skupnost socialnega skrbstva 
Slovenije. 

(ESA-77) 

na na temeljna sodišča, ki jih 
bodo financirale občine, naj bi 
zakon določal, da republika 
odstopa občinam celotni pri- 
hodek od sodnih taks. 

Sistem taks bi ostal isti, le v 
kazenskem postopku na za- 
sebno tožbo naj bi se takse 
plačevale samo za kazniva de- 
janja zoper čast in dobro ime 
in za kaznivo dejanje lahke te- 
lesne poškodbe. 

Obveljalo naj bi sedanje na- 
čelo, da neplačana taksa pra- 
viloma ni ovira za sodni posto- 
pek. 

Plačila taks bi bile oprošče- 
ne samoupravne interesne 

skupnosti na področju družbe- 
nih dejavnosti in kmetijske 
zemljiške skupnosti, oprosti- 
tev taks za vknjižbe v zvezi z 
gradnjo in nakup stanovanj bi 
veljala za vse, ne samo za de- 
lavce. Oprostitve po posebnih 
predpisih bi zakon zajel s 
splošno klavzulo. 

Določbe o ugotovitvi vredno- 
sti za plačilo bi bile poenotene 
in poenostavljene. 

V pravdnem in zapušinskem 
postopku bi bile takse določe- 
ne v odstotkih od vrednosti za- 
htevka in ne več.v fiksnih zne- 
skih, zvišale bi se takse v go- 
spodarskih sporih in se izena- 
čile s taksami v drugih prav- 
dnih zadevah. V zemljiškok- 
njižnem postopku bi bila taksa 
izenačena za vse zemljiškok- 
njižne predloge in določena v 
fiksnem znesku. V primeru, 
kjer je bila posebej predpisana 
taksa za prošnjo in taksa za 
samo dejanje, se določa samo 
ena, zvišana taksa. 

Finančnega učinka predla- 
ganega zakona ni mogoče toč- 
no izračunati, predvideva pa 
se povečanje prihodka od so- 
dnih taks, za občine pa bi 
predstavljal odstop vseh pri- 
hodkov od sodnih taks, pove- 
čanje tega prihodka za ca. 
20% 

OBRAZLOŽITEV 
tez za zakon o sodnih 
taksah 

Glede na to, da je bil sedanji 
zakon o sodnih taksah (Uradni 
list SRS št. 7/72) doslej spre- 
menjen samo glede višine taks 
v gospodarskih sporih (Uradni 
list SRS, št. 39/74) in da se je s 
spremembami zvišala taksna 
tarifa, predvidevajo teze za no- 
vi zakon prilagoditev sodnih 
taks novi organizaciji in pri- 
stojnosti rednih sodišč, poe- 
nostavitev zlasti taksne tarife 
in nekatere nove rešitve, ki jih 
terja sodna praksa. 

Splošne določbe, ki določa- 
jo v katerih sodnih postopkih 
se plačujejo takse, kdo jih mo- 
ra plačati, kdaj nastane taksna 
obveznost, na kakšen način se 
takse plačujejo, kdaj zastara 
pravica zahtevati plačilo sodne 
takse, se bistveno ne razlikuje- 
jo od določb dosedanjega za- 
kona. Predvidena je novost, da 
se v kazenskem postopku na 
zasebno tožbo plačajo sodne 
takse samo za kazniva dejanja 

zoper čast in dobro ime in za 
kaznivo dejanje lahke telesne 
poškodbe ter določba, da so 
prihodki od sodnih taks priho- 
dek republike, ki pa ta priho- 
dek odstopa občinam v ra- 
zmerju, v kakršnem posamez- 
ne občine financirajo temeljna 
sodišča in temeljna javna tožil- 
stva. Ta sprememba je potreb- 
na zato, ker je po zakonu o 
rednih sodiščih vsa pristojnost 
v zadevah na prvi stopnji pre- 
nese na temeljna sodišča. 

V določbah o taksnih opro- 
stitvah se določa oprostitev 
plačila taks poleg subjektov po 
sedanjem rakonu tudi taksna 
oprostitev samoupravnih inte- 
resnih skupnosti na področju 
družbenih dejavnosti in kme- 
tijskih zemljiških skupnosti. 
Razen tega je v tem poglavju 
tudi določba o oprostitvi taks 
za vknjižbo v zemljiški knjigi, 
kar je bilo prej v taksni tarifi. 
Predvidena je oprostitev plači- 
la taks za vknjižbo v zvezi z 
gradnjo in nakupom stanovanj 
nasploh in ne samo delavcev 
kot doslej. Oprostitve, ki velja- 
jo po posebnih predpisih, teze 
ne naštevajo temveč jih zaje- 
majo s splošno klavzulo. Tak- 
sna oprostitev bi temeljila na 
potrdilu o premoženjskem sta- 
nju pristojnega občinskega 
upravnega organa, natančnej- 
še predpise o izdaji in vsebini 
potrdila bi izdal republiški se- 
kretar za finance. 

V poglavju o ugotovitvi vre- 
dnosti za plačilo takse (po- 
glavje II.) so poenotene določ- 
be o ugotovitvi vrednosti. Pri 
tem je v nekaterih zadevah 
(preživnina) znesek vrednosti 
znižan, pri nekaterih (razveza 
zakonske zveze, služnosti, od- 
poved stanovanjske pogodbe 
itd.) pa je vrednost zvišana. 
Določbe o spremembi vredno- 
sti med postopkom so v bistvu 
nespremenjene. 

Prav tako so bistveno ne- 
spremenjene določbe o izter- 
jatvi neplačane takse in določ- 
be o vrnitvi takse (poglavje IV. 
in V.). Spremenjena je višina 
kazenske takse in sicer je zni- 
žana od 50% na 12%. Pri izter- 
javi neplačane takse se predla- 
ga varianta, da je v primeru, če 
je taksni zavezanec družbeno- 
pravna oseba postopek enak 
kot za fizično osebo. Skrajšan 
je rok za zahtevo za vrnitev 
plačane takse od 90 do 30 dni. 

V prehodnih in končnih do- 

Predlog za izdajo 
zakona o sodnih taksah 
s tezami za osnutek 
zakona in taksno tarifo 
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ločbah je med drugim določe- 
na provizija za prodajo taksnih 
vrednotnic na 10% od nomi- 
nalnega zneska kupljenih tak- 
snih vrednotnic, za varianto pa 
se predlaga, da višino te provi- 
zijo zakon ne določa temveč jo 
določajo skupščine občin. 

Bistveno novost v taksni ta- 
rifi pomeni določitev taks v od- 
stotkih od vrednosti zahtevka 
in ne več v fiksnem znesku kot 
doslej. Odstotki so določeni 
degresivno, v vseh primerih pa 
je naveden maksimalni znesek 
takse. Takšna rešitev pomeni 
pravičnejšo odmero takse, ker 
se ta odmerja vedno od kon- 
kretnega zneska in ne tako kot 
doslej, ko je bila za ves razpon 
vrednosti enaka. Ker so bile 
sodne takse v letu 1977 zviša- 
ne, teze ne predvidevajo večjih 
sprememb (v odstotkih) se tak- 
se v pravdnem postopku v 
manjših zneskih nekoliko zvi- 
šujejo, pri večjih pa znižujejo. 
Tako se v primerjavi z doseda- 
njimi taksami zvišujejo takse v 
sporih v zvezi z zakonsko zve- 
zo, v sporih o osebnih služno- 
stih, v sporih o odpovedi po- 
godbe o najemu ali zakupu 
stvari, o odpovedi stanovanj- 
ske ali podstanovanjske po- 
godbe, v sporih za izselitev iz 
stanovanjskih prostorov, zni- 
žujejo pa v sporih za ugotavlja- 
nje ali izpodbijanje očetovstva, 
v sporih o varstvu in vzgoji 
otrok, v sporih zaradi motenja 
posesti in v sporih o stvarnih 
služnostih. Predvsem se zvišu- 
jejo takse v gospodarskih spo- 

rih, ki se izenačujejo s taksami 
v drugih spornih zadevah. V 
nepravdnem postopku se zni- 
žujejo takse v zapuščinskem in 
zemljiškoknjižnem postopku. 
V zemljiškoknjižnem postopku 
se predpisujejo takse ne glede 
na to, če je pridobitev naslov, 
na podlagi katerega se vpis 
opravi, zavezan plačilu davka 
ali ne. Tako bodo plačilu taks 
zavezani tudi vpisi na podlagi 
kupnih pogodb, za katere se 
po sedanji ureditvi taksa ni 
plačevala. 

V zapuščinskem postopku, 
kjer bi se takse plačale v od- 
sotku od čiste vrednosti zapu- 
ščine, bi se takse nekoliko zni- 
žale, ker bi bila taka ureditev 
ustreznejša od sedanje in bi 
prispevala k realnejši cenitvi 
zapuščin, ki so sedaj pogosto 
prenizko ocenjene prav zaradi 
visoke takse. 

V zemljiškoknjižnem po- 
stopku bi bila taksa izenačena 
za vse zemljiškoknjižne pred- 
loge in določena v fiksnem 
znesku. 

V primerih, v katerih je s se- 
danjim zakonom posebej 
predpisana taksa za prošnjo in 
taksa za sodno dejanje (overi- 
tve, potrdila, prepisi, protesti), 
je predvidena samo ena taksa, 
ki pa je višja od sedanje. 

Na novo se uvajajo takse za 
vpise v vpisnik morskih ladij 
glede dejanj, ki jih opravlja so- 
dišče. Odpravlja pa se taksa za 
pooblastila in za pregled spi- 
sov. 

Predlog za izdajo zako- 
na o dopolnitvah zakona 
o dedovanju, z osnut- 
kom zakona 

(ESA-78) 

Dopolnitev zakona o dedo- 
vanju (Uradni list SRS, št. 
15/76) je potrebna glede na 
uveljavitev konvencije o enot- 
nem zakonu o obliki mednaro- 
dne oporoke (z dne 9. 2.1978), 
ki jo je naša država ratificirala 
3. 6. 1977 in po katerem je tre- 
ba najpozneje v šestih mese- 
cih po uveljavitvi v republiško 
dedno zakonodajo sprejeti 
pravila o obliki mednarodne 
oporoke, ki so določena v pri- 
logi konvencije. 

V zvezi z določbo drugega 
odstavka I. člena konvencije, 
ki daje možnost uvrstitve do- 
ločb enotnega zakona o obliki 
mednarodne oporoke v zako- 
nodajo držav pogodbenic, sov 
osnutku zakona v glavnem te 
določbe povzete. 

V 1. členu se v določbah o 
obliki mednarodne oporoke (7. 
a člen) zahteva pismenost ob- 
like, določa se jezik in način 
sestave oporoke, določena je 
pooblaščena oseba za sestavo 
oporoke (sodnik temeljnega 
sodišča ali v tujini konzularni 

oziroma diplomatski predstav- 
nik, ki je določen v 69. členu 
tega zakona) ter osebo, ki so 
dolžne oporoko podpisati. Na- 
dalje je določeno (71. b člen), 
kdo je lahko priča ali tolmač 
pri oporoki, način podpisova- 
nja ter preklic oporoke (71. c 
člen) in hramba oporoke (71. č 
člen). Izrecno je določeno gle- 
de naprave potrdila o sestavi 
oporoke, vsebine potrdila in 
ravnanja z njim (71. d člen) ter 
veljavnosti potrdila in njegove- 
ga vpliva na veljavnost oporo- 
ke. Pod »drugimi določbami o 
mednarodni oporoki« (71. f 
člen) se določa veljavnost me- 
dnarodne oporoke, če je se- 
stavljena po prejšnjih določ- 
bah, ne glede na kraj sestavi- 
tve, kraj premoženja, držav- 
ljanstvo in prebivališče oporo- 
čitelja, vpliv neveljavnosti opo- 
roke kot mednarodne na si- 
ceršnjo veljavnost oporoke ter 
oprostitev predpisov na opo- 
roki ali potrdilu vseh overitev. 

V 2. členu je določen zače- 
tek veljavnosti tega zakona. 

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 
aH 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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VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA -19. 7.1978 

Kdaj in na kakšen način bo Republiška 
skupnost starostnega zavarovanja 
kmetov uredila odmerjanje in plačevanje 
prispevkov za starostno zavarovanje 
kmetov? 

Skupina delegatov skupšči- 
ne občine Škofja Loka 15. 
okoliša s področja gospodar- 
stva je postavila naslednje 
delegatsko vprašanje: 

»Kdaj in na kakšen način bo 
Republiška skupnost starost- 
nega zavarovanja kmetov 
uredila odmerjanje in plače- 
vanje prispevka za starostno 
zavarovanje kmetov in določi- 
la organe, razloge, merila in 
postopek za zmanjšanje, 
oprostitev in odpisovanje pri- 
spevka kmetu-zavaro- 
vancu?« 

Na vprašanje je odgovoril 
Rado Miklič, republiški podse- 
kretar v Republiškem sekreta- 
riatu za delo 

Zakon o starostnem zavaro- 
vanju kmetov je do tretje nove- 
le, to je do 31. 12. 1975 dolo- 
čal, da posebne občinske ko- 
misije odločajo o zmanjševa- 
nju, oprostitvi in odpisu pri- 
spevka kmetom-zavarovan- 
cem za starostno zavarovanje 
kmetov. 

Po tretji noveli (Ur. I. SRS, št. 
29/75) pa skupnost starostne- 
ga zavarovanja kmetov sama 
določa organe, razloge merila 
in postopek za zmanjšanje, 
oprostitev in odpisovanje pri- 
spevkov kmetom-zavarovan- 
cem. 

Dokler pa skupnost tega 
vprašanja ne bo uredila, pa se 
uporabljajo na podlagi 24. čle- 
na te novele dosedanji predpi- 
si. V kratkem povzetku je ta 
ureditev sledeča: 

Posebna komisija, ki jo poo- 
blasti občinska skupščina 
ugotovi, kateri zavarovanci iz 
območja občine niso zmožni v 
celoti plačati prispevka za sta- 
rostno zavarovanje kmetov. 
Komisija lahko, glede na eko- 
nomski položaj kmeta-zavaro- 
vanca, le tega delno ali v celoti 
oprosti plačila prispevka za 
starostno zavarovanje kmetov. 

Okoliščine, ki so lahko ra- 
zlog za zmanjšanje oziroma 

oprostitev plačila prispevkov 
so: 

- zmanjšanje zmogljivosti 
proizvodnje in zmanjšan sku- 
pen dohodek kmetije, 

- posebno neugoden go- 
spodarski položaj kmetije za- 
radi slabih prometnih zvez in 
oddaljenosti od tržišča, 

- bistveno zmanjšana de- 
lovna sposobnost zavaro- 
vanca, 

- večje število otrok do 15 
let starosti in otrok na šolanju 
ter ostarelih vzdrževanih čla- 
nov kmečkega gospodinjstva, 

- nevarnost, da bi plačilo 
prispevka ogrozilo preživljanje 
zavarovanca in njegovih dru- 
žinskih članov. 

Po podatkih skupnosti sta- 
rostnega zavarovanja kmetov 
je 95% predlaganih odpisov 
ugodno rešenih že pri komisiji 
na prvi stopnji. O pritožbah 
odloča komisija druge stopnje. 
Postopek za oprostitev oziro- 
ma zmanjšanje prispevka kme- 
ta-zavarovanca se običajno 
prične po uradni dolžnosti na 
pobudo krajevne skupnosti, na 
pobudo skupnosti starostnega 
zavarovanja kmetov, lahko pa 
tudi na pobudo zavarovanca 
samega. 

V skupnosti starostnega za- 
varovanja kmetov je že bil pri- 
pravljen osnutek sklepa, ki naj 
bi uredil vsa gori navedena 
vprašanja. Skupščina skupno- 
sti je že decembra 1976 obrav- 
navala teze takega akta. Ven- 
dar skupščina akta še ni spre- 
jela, ker je menila, da je treba 
odpraviti še določene nejasno- 
sti. 

Izvršni odbor skupščine te 
skupnosti je že ponovno 
obravnaval sprejem takega ak- 
ta in pričakujemo, da bo skup- 
ščina skupnosti starostnega 
zavarovanja kmetov to vpraša- 
nje rešila v letu 1978. 

S tem pa bo odpadlo tudi 
postavljeno delegatsko vpra- 
šanje. 

za Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije je po- 
stavil naslednje delegatsko 
vprašanje: 

Zakaj ni dovoljen uvoz re- 
ševalnih vozil tip Mercedes- 
Benz ali Opel-Rekord Cara- 
van 2000, ki edino ustrezajo 
predpisanim normam medi- 
cinske doktrine? 

Na vprašanje je odgovoril 
Dušan Brglez, namestnik 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za ekonomske odnose s 
tujino: 

Tovariš Vivod v svojem vpra- 
šanju ugotavlja, da postaja 
stanje voznega parka reševal- 
nih postaj njegovega okoliša 
zelo kritično in nevzdržno za- 
radi omejene možnosti nabave 
novih ustreznih vozil iz uvoza. 
Iz obširne dokumentacije, ki je 
vprašanju priložena izhaja, da 
reševalni avtomobili domače 
proizvodnje ne odgovarjajo 
potrebam reševalne službe, 
ker ne morejo nuditi nujne 
zdravniške pomoči, ki bi ustre- 
zala mednarodnim normam za 
varen in zanesljiv prevoz po- 
škodovancev in bolnikov. 

Iz priložene dokumentacije 
oziroma podatkov Kliničnega 
centra Ljubljana tudi izhaja, da 
je od števila prepeljanih bolni- 
kov po vrsti obolenja in z vidi- 
ka urgentnosti v letu 1977 od- 
padlo na poškodbe, porode in 
nalezljive bolezni 9.053 ali 
14% vseh prepeljanih bolni- 
kov, na druge bolezni 9.726 ali 
15% prevozov ter na preglede, 
kontrole in prevoze domov 
45.659 ali 71% vseh prevozov. 

Uvoz opreme s konvertibil- 
nega področja v letu 1978 je 
urejen s sklepom o uvozu 
opreme, ki ga je sprejela Sa- 
moupravna interesna skup- 
nost SR Slovenije za ekonom- 
ske odnose s tujino. S tem 
sklepom so v okviru projekcije 
plačilno-bilančnega in deviz- 
no-bilančnega položaja SR 

Slovenije določena merila, po- 
goji, načini in postopki za pri- 
dobivanje pravic za uvoz in 
plačilo uvoza opreme v letu 
1978. Ta sklep tudi določa, da 
se s konvertibilnega področja 
ne bo uvažala oprema, ki jo je 
možno nabaviti doma pod pri- 
bližno enakimi pogoji in v slič- 
ni kvaliteti kot opremo iz uvo- 
za, oziroma, ki jo je možno pod 
približno enakimi pogoji in v 
slični kvaliteti nabaviti na ne- 
konvertibilnem področju. 

V posebnih merilih, ki jih je 
sprejela Samoupravna intere- 
sna skupnost SR Slovenije za 
ekonomske odnose s tujino in 
ki se uporabljajo za izvajanje 
navedenega sklepa o uvozu 
opreme je predvidena tudi 
možnost uvoza specialnih re- 
ševalnih vozil z možnostjo ta- 
kojšnjih zdravniških posegov, 
ki so potrebna za posredova- 
nje posebnih mobilnih reševal- 
nih ekip v vseh urgentnih pri- 
merih notranjih bolezni, ne- 
sreč pri delu in prometnih ne- 
sreč že v teku prevoza v bol- 
nišnico. Za takšne primere po- 
sebej opremljenih vozil nam 
trenutno domači proizvajalci 
namreč še ne nudijo. 

Za vse ostale vrste prevozov 
pa nabava vozil iz uvoza ni 
upravičena saj je te prevoze 
moč uspešno opravljati z vozili 
domače proizvodnje. 

Gospodarsko zbornico Slo- 
venije je Sekcija reševalnih 
služb pri Skupnosti zdravstve- 
nih delovnih organizacij sez- 
nanila s pomanjkljivostmi in 
hibami reševalnih vozil doma- 
če proizvodnje in s predlogi za 
nujne izboljšave njih funkcio- 
nalnosti in kakovosti. 

Po podatkih strokovne služ- 
be v preteklem obdobju ni bilo 
vloženega in s tem tudi ne 
obravnavanega nobenega za- 
htevka za uvoz reševalnih vozil 
za potrebe opravljanja urgent- 
nih reševalnih posegov. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA-26. 7. 1978 
Ali je mogoče poceniti gorivo za 
kmetijske stroje? 

Zakaj ni dovoljen uvoz reševalnih vozil? 

Delegat Janez Vivod, vodja 
skupine delegatov za social- 

no in zdravstveno področje 3. 
okoliša Ljubljana-Vič-Rudnik 

Skupina delegatov za kme- 
tijstko dejavnost 10. okoliša - 
Brežice je postavila nasled- 
nje delegatsko vprašanje: 

Kmetijski proizvajalci za 
stroje za obdelovanje zemlje 
v ceni goriva plačujejo tudi 
davek za ceste, kar bistveno 
poveča ceno goriva, če le-to 
primerjamo s ceno goriva za 
gospodinjstva, ki se razen po 
barvi ne razlikujeta. 

Kmetijski stroji služijo za 
obdelovanje zemlje, gibljejo 
se na kmetijskih zemljiščih in 
le zelo malo na cestah. 

Ali je mogoče poceniti gori- 
vo za kmetijske stroje? 

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

V ceni diesel goriva, ki se 
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uporablja tudi za pogon kme- 
tijskih strojev je vsebovan pri- 
spevek za ceste v višini 0,70 
din. Gre za enotno ceno, po 
kateri nabavljajo to gorivo vsi 
uporabniki; od količine porab- 
ljenega goriva je torej odvisen 
tudi prispevek posameznega 
uporabnika za financiranje 
cest. 

V okviru davčne politike je 
sprejetih vrsta ukrepov za 
spodbujanje mehanizacije v 
kmetijstvu. Tako je oproščena 
plačila prometnega davka na- 
bava vse kmetijske opreme, od 
traktorjev, nakladalnikov, se- 
jalnikov, trosilnikov do molz- 
nih naprav in drugo. Tudi po- 
sebnega davka od premože- 
nja, ki se plačuje od tovornih 

Ciril Sitar, delegat v Družbe- 
nopolitičnem zboru Skupšči- 
ne SR Slovenije je postavil 
naslednje delegatsko vpraša- 
nje: 

Glede na pristransko tolma- 
čenje obiska avstrijskega no- 
tranjega ministra Lanza v Ju- 
goslaviji, kakršno se je poja- 
vilo v nekaterih avstrijskih li- 
stih, bi želel, da nam Izvršni 
svet posreduje verodostojne 
informacije o tem obisku in 
razgovorih, še posebej ali je 
bil ob tej priložnosti govor tudi 
o protijugoslovanski in neo- 
nacistični dejavnosti določe- 
nih krogov v Avstriji in o polo- 
žaju slovenske in hrvaške na- 

motornih vozil, se ne plačuje 
od vozil, ki se pretežno upo- 
rabljajo za kmetijsko proizvod- 
njo. Na področju registracije 
vozil velja za kmetijsko meha- 
nizacijo posebna ureditev, ko 
se taka vozila le evidentirajo in 
niso v tej zvezi podvržena no- 
benim dajatvam. 

Kljub močno prisotni težnji, 
da se tudi z ukrepi na področju 
davčne politike in ostalih daja- 
tev spodbuja nabava in upora- 
ba kmetijske mehanizacije pa 
ocenjujemo, da ne bi bilo pri- 
merno v zvezi z dajatvami po- 
sebej obravnavati goriva, ki se 
uporablja za pogon te mehani- 
zacije, saj bi bila realizacija te- 
ga ukrepa zelo zahtevna. 

rodne manjšine v zvezi z av- 
strijsko državno pogodbo. 

Na vprašanje je odgovoril 
Janez Zemljarič, član Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slove- 
nije in republiški sekretar za 
notranje zadeve: 

Do obiska delegacije mini- 
strstva za notranje zadeve 
zvezne republike Avstrije, ki jo 
je vodil minister Ervin Lanz, je 
prišlo na podlagi obojestran- 
sko izraženega interesa za na- 
daljnje zboljšanje sodelovanja 
v zadevah, ki so pomembne za 
obe sosednji državi. Jugoslo- 
vansko delegacijo v teh razgo- 

vorih je vodil zvezni sekretar 
za notranje zadeve Franjo Her- 
Ijevič, v delegaciji pa sta sode- 
lovala tudi republiški sekretar 
za notranje zadeve SR Slove- 
nije in namestnik republiškega 
sekretarja za notranje zadeve 
SR Hrvatske. V konstruktivnih 
razgovorih sta delegaciji po- 
svetili največ pozornosti boju 
proti vsem oblikam terorizma, 
preprečevanju kriminalitete ter 
delu na meji in mejnemu pro- 
metu. Ugotovili sta, da je bilo 
dosedanje sodelovanje orga- 
nov za notranje zadeve obeh 
držav pozitivno, hkrati pa sta 
se konkretno sporazumeli za 
nadaljnje sodelovanje. 

Delegaciji sta se dogovorili, 
da bodo pristojni organi dveh 
držav izvajali preventivne in 
druge potrebne ukrepe proti 
dejavnosti posameznikov, sku- 
pin in organizacij, ki so s svojo 
dejavnostjo naperjene proti 
varnosti SFRJ odnosno Zvez- 
ne republike Avstrije. Z izme- 
njavo podatkov, obveščanjem 
in drugimi oblikami sodelova- 
nja bodo preprečevali aktivno- 
sti mednarodnega terorizma in 
ekstremne fašistične terori- 
stične emigracije, bodisi, da bi 
ta tekla v posamezni državi ali 
prek nje iz tretje države. 

Zboljševali bodo sodelova- 
nje pri preprečevanju in razi- 
skovanju t.i. splošne kriminali- 
tete kot so ilegalna trgovina z 
mamili, ponarejanje denarja in 
dokumentov, trgovina z orož- 
jem, ropi, tatvine in dr., pose- 
bej pa še gospodarske krimi- 
nalitete. 
Dalje sta se delegaciji dogovo- 
rili, da bosta storili potrebne 
ukrepe, da bi v bližnji bodoč- 
nosti usposobili mejne preho- 
de Radlje, Trate, Gederovci in 
Jurij za mednarodni promet ter 
razširili mejni prehod na Pavli- 

čevem sedlu. V jeseni se bodo 
v zvezi s tem in drugimi vpra- 
šanji mejnega področja nada- 
ljevali razgovori strokovnjakov 
dveh dežel. 

V razgovorih, ki so tekli v 
duhu obojestranskega ra- 
zumevanja in spoštovanja, je 
naša delegacija opozorila tudi 
na diverzantsko teroristično 
dejavnost protijugoslovanske 
sovražne fašistične emigracije 
preko ali v Avstriji, na skruni- 
tev in rušenje posameznih 
spomenikov NOB na Koro- 
škem in na pritožbe nekaterih 
jugoslovanskih državljanov 
glede postopka posameznih 
avstrijskih varnostnih organov. 
Posebej je opozorila na dejav- 
nost neonacističnih in revanši- 
stičnih grup in organizacij, zla- 
sti v obmejnem območju proti 
SFRJ in na pojave izdajanja oz. 
širjenja tiska in publikacij, v 
katerih odkrito pozivajo na na- 
silje proti ustavhemu redu 
SFRJ. Zvezni sekretar F. Her- 
Ijevič je avstrijsko delegacijo 
tudi opozoril, da naša javnost 
zaskrbljeno spremlja ukrepe 
eksekutive proti Koroškim Slo- 
vencem in Gradiščanskim Hr- 
vatom ter še posebej na poja- 
ve, ko se v nekaterih primerih 
poskuša njihovo aktivnost za 
uresničitev demokratičnih in 
manjšinskih pravic opredelje- 
vati kot kazniva dejanja zoper 
ustavni red ali celo kot terori- 
zem, in da naša javnost sodne 
procese na takšnih osnovah 
tolmači kot politično represa- 
lijo. 

Avstrijski minister Lanz je v 
zvezi s tem razložil znana stali- 
šča avstrijske vlade. Čeprav je 
izjavil, da te zadeve niso nje- 
gova pristojnost, je izrazil pre- 
pričanje, da bo prišlo do pozi- 
tivnih rešitev omenjenih vpra- 
šanj. 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR - 26. 7. 
1978 
Ob obisku delegacije avstrijskega 
ministrstva za notranje zadeve 

tscco: 

i 

ČZ »URADNI LISTSRS« 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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DELEGACIJA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

V ZBORU REPUBLIK IN POKRAJIN 

SKUPŠČINE SFRJ POROČA 

POROČILO 

delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 

pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja stališč 

socialističnih republik in avtonomnih pokrajin do 

posameznih osnutkov zakonov in o uveljavitvi 

slovenskih stališč 

Odbori Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ so 10. in 
11. julija dokončno usklajevali stališča socialističnih republik 
in SAP do posameznih osnutkov zakonov, ki so bili na dnev- 
nem redu drugega zasedanja Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ 11. 7. 1978. 

Člani delegacije Skupščine SRS so uveljavljali stališča, ki 
so jih sprejeli zbori slovenske skupščine. Večina pripomb je 
bilo uveljavljenih, nekaterih pa ni bilo možno uveljaviti. Potek 
usklajevanja pa je bil sledeč: 

1. Osnutek zakona o dolgoročni proizvodni kooperaciji, 
poslovno tehničnem sodelovanju ter pridobivanju in odsto- 
panju materialne pravice na tehnologiji med organizacijami 
združenega dela in tujimi osebami. 

V zboru za družbeni plan in razvojno politiko Zbora republik 
in pokrajin je bil 10. 7. 1978 osnutek tega zakona usklajen, 11. 
7. 1978 na Zboru republik in pokrajin pa sprejet. 

Naša delegacija je v usklajevalnem postopku kljub prvot- 
nemu nasprotovanju predlagatelja in nekaterih delegacij 
uspela uveljaviti vse bistvene pripombe Skupščine SR Slove- 
nije. 

Zakon sedaj ustrezno določa kaj je dolgoročna proizvodna 
kooperacija in presega številne razprave iz preteklosti o 
»montažerstvu«, kaj je poslovno tehnično sodelovanje in 
transfer tehnologije. 

Naša pripomba, da 15 odstotkov od vrednosti sestavnih 
delov finalnega proizvoda, ki so predmet kooperacije, ne 
more biti v vseh primerih minimalni pogoj za odobritev po- 
godbe, posebno še kadar gre za vključevanje velike serije je 
uveljavljena, tako da se pogodba, ki predvideva manjši odsto- 
tek, lahko registrira, če to predlaga tudi ustrezni republiški 
organ. 

Stališča Skupščine SR Slovenije, da naj zakon uveljavi 
načela, ki jih Jugoslavija zastopa skupaj z neuvrščenimi deže- 
lami in deželami v razvoju v mednarodnih odnosih glede 
kodeksa o transferu tehnologije in podobno, da bi se zagoto- 
vila naša enakopravnost in sistem prenosa tehnologije prost 
restriktivnih omejitev, so uveljavljena tako, da je skoraj v 
celoti sprejet tekst 24. člena in 24. a člena, ki smo ga predla- 
gali. Tudi partner je po določilih teh členov dolžan dati vsa 
zagotovila, da tehnologija ustreza ekonomskim in tehničnim 
ciljem pogodbe oziroma pogojem, v katerih se bo tehnologija 
uporabljala, zagotoviti šolanje kadrov, informacije o eventual- 
nih izboljšavah postopkov, možnost nakupa ustrezne opreme 
in surovin po konkurenčnih cenah, zagotoviti, da ni dodatnih 
škodljivih vplivov na človeka in okolje, itd. 

Naše stališče, da je nujno v zakonu upoštevati že uveljav- 
ljeni sistem ekonomskih odnosov s tujino, je uveljavljeno 
tako, da se mora ob sklepanju pogodb predložiti mnenje 
samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s 
tujino v skladu s plačilno-bilančnimi pozicijami republik in 
pokrajin. 

Stališče, da naj zakon predvidi različen odnos pri uvozu 
oziroma izvozu tehnologije je uveljavljeno. Pri uvozu je uve- 

ljavljena ustrezna restrektivnost, podrobno je navedeno v 
katerih primerih pogodba ne bo odobrena; npr. če se z njo 
preprečuje domači organizaciji združenega dela izvoz proiz- 
vodov v posamezne države, razen države iz katere je partner 
itd. Pri izvozu pa je postopek maksimalno sproščen kar naj na 
eni strani prepreči, da bi Jugoslavija postala tehnološka kolo- 
nija oziroma pripomore razvoju naših ekonomskih odnosov 
predvsem z deželami v razvoju. 

Naša pripomba, da naj se z zakonom omogoči, da tuji 
partner lahko izvršuje pogodbo tudi z dobavami iz svojih 
obratov, ki so locirani v državah izven sedeža matičnega 
podjetja, je uveljavljeno. 

Delegacija ni uveljavila samo stališča, da za manjše spre- 
membe, ki bi pomenile prilagajanje tehnološkim in tržnim 
spremembam ni potreben celoten postopek registracije. Od 
pripombe smo odstopili, ker je v praksi resnično težko upora- 
biti kriterij »manjše spremembe« in bi organizacije združe- 
nega dela lahko kriterij zelo različno tolmačile in uporabljale. 

Sprejeti zakon pomembno dopolnjuje še preostalo praz- 
nino v sistemu ekonomskih odnosov s tujino. 

2. Osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo po- 
sledic elementarnih nesreč. 

Odbor Zbora republik in pokrajin za kreditno-monetarni 
sistem je na svoji 3. seji, ki je bila 10. in 11. julija 1978 
nadaljeval usklajevanje stališč skupščin in avtonomnih pokra- 
jin do navedenega osnutka zakona. 

Vse skupščine socialističnih republik in socialističnih avto- 
nomnih pokrajin so dale soglasje in pooblastila delegacijam, 
da glasujejo za predlog zakona. Na tej seji odbor ni dosegel 
soglasja stališč skupščin socialističnih republik in socialistič- 
nih avtonomnih pokrajin o osnutku zakona o zagotovitvi sred- 
stev za odpravo posledic za odpravo posledic elementarnih 
nesreč. 

Na drugi seji odbora za kreditno-monetarni sistem, ki je bila 
28. 6.' 1978 so vse delegacije socialističnih republik in SAP 
sprejele predlog Zveznega izvršnega sveta, ki ga vsebuje 
osnutek zakona, ter dopolnilni predlog ZIS k prvemu členu 
osnutka zakona, da Narodna banka Jugoslavije prek narodnih 
bank socialističnih republik in SAP v letu 1978 odobri sred- 
stva za dajanje potrošniških kreditov osebam, ki so pretrpele 
škodo zaradi elementarnih nesreč in sicer v višini 1752 milio- 
nov din. Samo delegacija SAP Kosovo je pogojno sprejela ta 
osnutek zakona in dopolnilni predlog, dokler ZIS ne predloži 
novega dopolnilnega predloga za povečanje sredstev za ob- 
močje SAP Kosova, izhajajoč iz zahtev SAP Kosova in sklepov 
koordinacijske komisije. Skupščina SAP Kosova namreč 
vztraja pri celotnem znesku za zagotovitev sredstev na ob- 
močju SAP Kosova v višini 653 milionov din oziroma dodatnih 
583 milionov din glede na prejšnji predlog ZIS. 

Na seji odbora, ki je bila 10. julija 1978, je predstavnik ZIS 
obvestil odbor, da je ZIS določil nov dopolnilni predlog izha- 
jajoč iz zahtev Skupščine SAP Kosova ter ga poslal zaradi 
uresničevanja sodelovanja na konsultacije v republiške oz. 
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pokrajinske izvršne svete. V tem predlogu je ZIS predložil, da 
se za območje SAP Kosova odobri izkoriščanje kredita v 
celotnem znesku 653 milionov din vključujoč tudi zagotovitev 
sredstev za škodo, ki je nastala v letu 1977. 

V zvezi s tem dopolnilnim predlogom ZIS, za katerega še 
vedno niso prispela mnenja izvršnih svetov socialističnih re- 
publik in SAP so na seji odbora razpravljali o proceduri 
sprejemanja tega zakona in iskali možne rešitve. Med raz- 
pravo je večina delegatov ugotovila, da nihče ne oporeka 
pravice skupščini SAP Kosovo, da vloži zahtevo za dodelitev 
večjega zneska sredstev za odpravo posledic elementarnih 
nesreč. Tudi o konkretnem znesku ni bilo govora, ker so 
ugotovili, da bi bilo treba to uskladiti na sami seji odbora, med 
tem časom pa naj bi delegati opravili posvetovanja v delegaci- 
jah. 

Na seji odbora 11. jglija 1978 je zvezni sekretar za finance 
ing. Petar Kostič obvestil odbor o novem stališču in predlogu 
ZIS, sestavljenem na podlagi izraženih mnenj republiških ozi- 
roma pokrajinskih izvršnih svetov v zvezi s predlogom ZIS, ki 
jim je bil poslan 10. julija. Stališče ZIS je naslednje: 

- ZIS meni, da je zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo 
posledic elementarnih nesreč treba sprejeti na julijski seji 
zbora republik in pokrajin. 

- ZIS je ocenil, da je škoda na območju SAP Kosova, ki je 
nastala zaradi elementarnih nesreč večja kot pa so predvi- 
dena sredstva v osnutku zakona in dopolnilnem predlogu ZIS 
z dne 26. maja 1978. Upoštevajoč težko situacijo SAP Kosova 
ter nujnost reševanja tega problema, je ZIS predložil, da se s 
tem osnutkom zakona za območje SAP Kosova odobri polo- 
vica sredstev t. j. 326,5 milionov din. V jeseni bi komisijsko 
ugotovili dejansko škodo na območju SAP Kosova in tedaj bi 
ZIS podal dopolnilni predlog zakona, če se ugotovi, da je 
obseg škode večji kot pa znesek odobren s tem osnutkom 
zakona. 

Če bi odbor dosegel soglasje o novem predloženem zne- 
sku ali manjšem od tega ZIS ne bo nasprotoval in bo potrdil 
takšno stališče. 

Osnova za usklajevanje stališč skupščin socialističnih repu- 
blik in SAP na sejt odbora 11. julija 1978 je bil torej novi 
dopolnilni predlog ZIS, da se za območje SAP Kosova odobri 
izkoriščanje kredita do zneska 326,5 milionov din, namesto 70 
milionov kot je to bilo predvideno v osnutku zakona oziroma 
celotnega zneska, ki naj bi ga določili s tem zakonom za 
območja v vseh socialističnih republikah in SAP v višini 
2.008,5 milionov din. 

V razpravi so ugotovili, da je odbor za kreditno-monetarni 
sistem usklajeval stališča skupščin socialističnih republik in 
SAP o osnutku zakona dve leti in da je bil osnutek zakona 
trikrat vrnjen ZIS, da bi le-ta proučil sporna vprašanja skupaj s 
predlogi in pripombami skupščin socialističnih republik in 
SAP ter o svojem stališču obvestil odbor. Ob tej priložnosti so 
vodili načelno razpravo in zavzeli stališče, da se primarna 
emisija ne more uporabljati kot vir sredstev za odpravo posle- 
dic elementarnih nesreč. Na tej seji kakor tudi na prejšnjih 
sejah so opozarjali, da ta osnutek zakona ni v skladu s 
sistemskimi rešitvami in da ne bi smeli odobriti novih dodat- 
nih sredstev iz primarne emisije za kritje škode elementarnih 
nesreč, ampak bi celo morali zahtevati povračilo izkoriščenih 
sredstev, ker so bila odobrena po spornem postopku. Prav 
tako so poudarili, da ni bilo nikakršnih meril za ocenitev 
škode nastale pri elementarnih nesrečah. Toda upoštevajoč 
posledice, ki bi lahko nastale, če tega zakona ne bi sprejeli in 
dejstvo, da ta problem postaja političen, ker ga nismo rešili ter 
stališče ZIS, da se v tem trenutku ti problemi ne morejo rešiti 
drugače kot z angažiranjem sredstev iz primarne emisije, je 
odbor mnenja, da je ta zakon treba sprejeti. 

Med izrekanjem so delegacije vseh socialističnih republik 
in avtonomnih pokrajin podprle dopolnilni predlog ZIS, da 

Narodna banka Jugoslavije v letu 1978 odobri narodnim ban- 
kam socialističnih republik in SAP sredstva za dajanje potroš- 
niških kreditov za odpravo posledic elementarnih nesreč v 
višini 2.008,5 milionov din, od tega za območje SAP Kosovo 
326,5 milionov din, le delegacija SR Hrvatske ni sprejela 
novega predloga ker meni, da nima pooblastila, da bi sprejela 
znatno večji znesek od tistega, ki je bil prvotno predviden. 

Odbor bo nadaljeval z usklajevanjem stališč socialističnih 
republik in SAP v septembru 1978. 

3. Osnutek zakona o uporabi določenega zneska dinar- 
ske protivrednosti zunanjega kredita, katerega uporabnik je 
federacija. 

Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi navedenega 
osnutka zakona sprejela določene pripombe, ki so se nana- 
šale na nerešena vprašanja v zvezi s politiko graditve skladišč 
za rezerve industrijskih proizvodov v SFRJ. Problematika 
zveznih rezerv pa je v pristojnosti Zveznega zbora skupščine 
SFRJ. Vseeno pa je odbor za finance Zbora republik in pokra- 
jin predlagal Zboru republik in pokrajin, da naj kot zainteresi- 
rani zbor sprejme sledeče sklepe: 
a) ZIS bo do konca tega meseca podal informacijo o stanju in 
problemih zveznih blagovnih rezerv s stališča njihovega fi- 
nanciranja in uporabe, obsega in razmestitve izkoriščanja 
sedanjih skladiščnih zmogljivosti in graditve novih; 
b) ZIS bo v četrtem četrtletju t. I. pripravil in podal gradivo za 
temeljito razpravo v Zboru republik in pokrajin o sistemu, 
politiki in merilih oblikovanja uporabe in razmeščanja blagov- 
nih rezerv, o njihovem dolgoročnem programiranju in zago- 
tavljanju virov sredstev za njihovo financiranje; 
c) ZIS bo v skladu s 3. členom zakona o zveznih blagovnih 
rezervah do konca t. I. izdelal program zveznih blagovnih 
rezerv za preostalo dobo tekočega srednjeročnega plana. 

S sprejetjem navedenih sklepov v Zboru republik in pokra- 
jin so bile pripombe Skupščine SR Slovenije uveljavljene. 

4. Zaključni račun Narodne banke Jugoslavije za leto 
1977, poročilo Narodne banke za leto 1977 in finančni načrt 
Narodne banke za leto 1978. 

Ob obravnavanju zgoraj navedenih dokumentov je Zbor 
združenega dela 28. 6. 1978 sprejel določene pripombe, ki so 
se nanašale: 

a) da naj v bodoče Narodna banka Jugoslavije da v potrdi- 
tev omenjene dokumente vsaj do konca meseca marca; 

b) da naj se od Narodne banke Jugoslavije ob obravnavi 
finančnega načrta NBJ za leto 1978 zahteva, da poda natan- 
čen program in realizacijo prihodkov in odhodkov glede na 
to, da ni bil zagotovljen vir za finansiranje 417 milionov din; 

c) da letno poročilo svojem prvem delu obravnava realna 
gibanja ter nadaljuje z denarno-kreditno politiko in devizno 
politiko. Pri tem pa je vsako od teh področij preveč parcialno 
obravnavano ter so področja medsebojno premalo vzročno 
povezana. Vsebina predloženega poročila pravzaprav prikaže 
globalno oceno tokov gospodarskih gibanj, vse premalo pa 
so v poročilu upoštevane intencije zakona o Narodni banki 
Jugoslavije v 5. členu omenjenega zakona točno opredeljuje, 
kaj naj bi poročilo obsegalo; 

V poročilu so navedeni različni podatki o istem pojavu, ki pa 
pogostokrat izvirajo iz neusklajenih metodologij na podlagi 
katerih zbirata informacije Narodna banka Jugoslavije in 
SDK; 

Pri oblikovanju, spremljanju in uresničevanju denarno kre- 
ditne politike v praksi vse premalo sodelujejo narodne banke 
republik in SAP. 

Vse zgoraj navedene pripombe je delegacija posredovala 
na odboru za kreditno-monetarni sistem Zbora republik in 
pokrajin in so bile v celoti akceptirane. 
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Iz Skupščine SFRJ 

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

Neuvrščene države se dosledno 

zavzemajo za demokratizacijo odnosov v 

svetu  

• Izreden pomen izvajanja akcijskih programov sprejetih v Colombu 
• Neuvrščene države se morajo odločno zoperstaviti vsem pritiskom imperializma in 
hegemonizma 
• Nesporazume med neuvrščenimi državami je treba reševati na miren način, brez 
uporabe sile in tujega vmešavanja 
• Ustvarjati pogoje za uresničevanje dolgoročnih programov medsebojnega sodelo- 
vanja neuvrščenih držav 
• Pomen apela, ki ga je predsednik Tito naslovil na vse miroljubne sile sveta 

Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
je na seji 11. julija 1978 raz- 
pravljal o dejavnosti gibanja 
neuvrščenih držav v sedanjih 
mednarodnih pogojih. Na 
osnovi ekspozeja zveznega se- 
kretarja za zunanje zadeve, 
razprave delegatov, kot tudi 
mnenja Odbora Zveznega zbo- 
ra za zunanjo politiko, je Zbor 
ob tej priložnosti sprejel Skle- 
pe v katerih so prikazane ka- 
rakteristike sedanje mednaro- 
dne situacije in naloge, ki jih v 
zvezi s tem imajo neuvrščene 
države. 

ZAPLETENA 
MEDNARODNA 
SITUACIJA 

Sedanja resna in zapletena 
mednarodna situacija, je reče- 
no v sklepih, zahteva združena 
prizadevanja, ne samo neuvr- 
ščenih držav, ampak vseh mi- 
roljubnih sil na svetu. Ta priza- 
devanja morajo biti usmerjena 
na začetek široke mednarodne 
akcije za zaustavitev nevarne- 
ga gibanja v mednarodnih od- 
nosih, neodložljivega reševa- 
nja ključnih in akutnih proble- 

mov človeštva ter krepitev pri- 
zadevanj za dosego splošnega 
miru in varnosti za vse narode 
in države. 

Zvezni zbor je posebej pod- 
črtal pomen apela, ki ga je 
predsednik Tito naslovil na ne- 
davnem govoru na Sutjeski 
vsem miroljubnim silam in dr- 
žavam sveta. 

Nadaljnja krepitev vseh oblik 
mednarodnega sodelovanja 
neuvrščenih držav in držav v 
razvoju je bistven dejavnik pri 
popuščanju mednarodne na- 
petosti in ustvarjanju novih de- 
mokratičnih mednarodnih 
ekonomskih in političnih od- 
nosov. Zaradi tega je v tej fazi 
razvoja gibanja neuvrščenosti 
zelo pomembno uresničevanje 
akcijskega programa sodelo- 
vanja neuvrščenih držav in 
drugih sklepov V. Konference 
šefov držav ali vlad neuvršče- 
nih držav v Colombu. 

V sklepih je podčrtano, da 
bo sprejemanje ukrepov in 
ustvarjanje pogojev za uresni- 
čevanje dolgoročnega progra- 
ma o medsebojnem sodelova- 
nju v mnogočem okrepilo 
osnovo usmeritev opiranja na 

JOOOCOBCCCCCOeOOCCOOeCOOOOOOSOOOOOCOBOO^l 

S SKLEPI ZVEZNEGA ZBORA SKUPŠČINE SFRJ O DEJAV- S 
0 NOSTI GIBANJA NEUVRŠČENIH DRŽAV V SEDANJIH 9 
X MEDNARODNIH POGOJIH h 
jeCOOOOOOOOBOOSCCCOCCOSCOOOOOCCCOOBOOSOOS 

lastne moči. To ima dolgoro- 
čen pomen za solidarnost in 
enotnost neuvrščenih držav in 
za mednarodne odnose sploh, 
za ekonomski in politični polo- 
žaj ter vlogo teh držav, kot tudi 
za njihov hitrejši lasten razvoj. 

Zvezni zbor meni, da je nuj- 
na nadaljnja afirmacija gibanja 
neuvrščenih držav, kot vse bolj 
vplivnega neodvisnega in sa- 
mostojnega dejavnika v me- 
dnarodnih odnosih. To giba- 
nje, ki zavrača blokovsko raz- 
delitev sveta, se dosledno zav- 
zema za progresivno spre- 
membo in demokratizacijo 
skupnih ekonomskih in poli- 
tičnih odnosov v svetu, za ob- 
varovanje njegove avtentično- 
sti in usmerjenosti. 

Neuvrščene države morajo 
nadaljevati s prizadevanjem, 
da se uprejo vsem poskusom 
za obdržanje starih in vzposta- 
vitev novih vplivnih področij, 
kot tudi, da se dosledno borijo 
proti imperializmu, hegemoni- 
zmu in vsem oblikam tuje do- 
minacije tistih sil, ki si prizade- 
vajo zagotoviti svoje ozke inte- 
rese in priviligirane položaje 
na račun širše mednarodne 
skupnosti, pri čemer se poslu- 
žujejo podrejanja, eksploataci- 
je in neenakopravnih medna- 
rodnih odnosov. 

Takšna usmeritev gibanja 
neuvrščenih, je rečeno v skle- 

pih, je učinkovito orožje neu- 
vrščenih držav za varovanje in 
nadaljnjo krepitev njihove na- 
cionalne neodvisnosti, svobo- 
de in samostojnosti. 

KREPITI ENOTNOST 
GIBANJA 
NEUVRŠČENIH 

Gibanje neuvrščenih je vse 
bolj izpostavljeno raznim zu- 
nanjim pritiskom z namenom, 
da se ga zatre kot aktiven in 
neodvisen mednarodni dejav- 
nik. Zaradi tega je danes prva 
naloga odločen odpor posku- 
som, da se neuvrščene države 
razdelijo na raznih osnovah, 
kot so politične, ideološke, 
verske, regionalne in druge. 
Na ta način želijo razbiti njiho- 
vo enotnost s spodbujanjem 
starih, podedovanih ali izziva- 
njem novih nasprotij. 

Zvezni zbor je ugotovil, da 
se spodbujajo spori, pa tudi 
odprti oboroženi spopadi med 
posameznimi neuvrščenimi 
državami. Vzdržujejo se stara 
in odpirajo nova krizna žarišča 
na ozemljih neuvrščenih držav 
in držav v razvoju. S tem so 
dani pogoji za vmešavanje, ra- 
zbijanje enotnosti neuvršče- 
nih, da bi gibanje neuvrščeno- 
sti kot celota krenilo z glavne 
smeri borbe za spreminjanje 
stare mednarodne politične in 
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ekonomske ureditve. 
Zvezni zbor je podčrtal po- 

trebo, da gibanje neuvrščenih 
najde poti in metode za konec 
oboroženih spopadov med dr- 

žavami. Spopadi med njimi se 
morajo reševati na miroljuben 
način, brez tujega vmešavanja 
in brez zatekanja k pritisku, 
grožnji ali uporabi sile. 

V tem smislu Sklepi Zvezne- 
ga zbora prikazujejo pomen 
nalog, ki jih ima Jugoslavija 
skupaj z drugimi neuvrščenimi 
državami pri definiciji princi- 

pa, metod in sredstev za nuđe- 
nje uslug vseh vrst neuvršče- 
nim državam pri nesporazumu 
glede preseganja in miroljub- 
nega reševanja. 

Uresničitev dinamične gospodarske 

dejavnosti 

• Zbor republik in pokrajin ugotavlja, da se uspešno uresničujejo posamezni po- 
membni cilji in naloge Plana ter da se uresničuje proces razvoja socialističnih samou- 
pravnih družbenoekonomskih odnosov 
• Na področju ekonomske stabilizacije položaj ne zadovoljuje, saj delitev in uporaba 
dohodka ni v skladu z nalogami Plana 
• V vseh sredinah si moramo kar najbolj prizadevati, da v prihodnjem obdobju 
zagotovimo čimbolj dosledno uresničevanje planskih nalog 

dajejo Poročilo Zveznega 
izvršnega sveta, ekspoze, 
ustrezna poročila delovnih te- 
les in razprava na seji Zbora 
temelj za oceno izpolnjevanja 
Plana in za določitev prihod- 
njih nalog. S tem pa tudi za 
sprejetje ukrepov in akcij za 
popolnejše uresničevanje do- 
ločene razvojne politike. 

Nadalje Zbor ugotavlja, da 
se uspešno uresničujejo posa- 
mezni pomembni cilji in nalo- 
ge Plana. Uresničuje se proces 
razvoja socialističnih samou- 
pravnih družbenoekonomskih 
odnosov. Uresničuje se tudi 
dinamična gospodarska dejav- 
nost, saj družbeni proizvod na- 
rašča po stopnji, ki se približu- 
je predvideni. Celoten obseg 
investicij je v predvidenih okvi- 
rih. Gospodarski skladi pa se 
povečujejo po stopnji, ki neko- 
liko presega planska predvide- 
vanja. Povečuje se zaposle- 
nost v družbenem sektorju, 
narašča pa tudi življenjski 
standard mestnega in vaškega 
prebivalstva. 

Uspešno se prav tako ure- 
sničujejo naloge pri krepitvi 
obrambne sposobnosti in 
družbene samozaščite države. 
Pomemben napredek smo do- 
segli pri uresničevanju položa- 
ja neposrednih proizvajalcev v 
sistemu združenega dela, ka- 
kor tudi v sistemu delegatskih 
skupščin, samoupravnih inte- 
resnih skupnostih in družbe- 
nopolitičnih skupnostih. 

Sklepi tudi poudarjajo, da so 
pomembna področja družbe- 

^cooecoococeoosocecoeecooeooccosocoscisos^ 

k SKLEPI ZBORA REPUBLIK IN POKRAJIN O URESNIČE- X 
O VANJU DRUŽBENEGA PLANA RAZVOJA ZA OBDOBJE 0 
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V minulih tednih je v delov- 
nih telesih obeh zborov Skup- 
ščine SFRJ potekala zelo širo- 
ka in intenzivna razprava o Po- 
ročilu Zveznega izvršnega sve- 
ta o uresničevanju Družbene- 
ga plana Jugoslavije za ob- 
dobje od 1976. do 1980. leta v 
1976. in 1977. letih, s prvo oce- 
no razvoja v 1978. in možno- 
stih razvoja v 1979. letu. Poro- 
čilo smo obširno povzeli v 
prejšnji številki našega glasila. 

Po razpravi v delovnih tele- 
sih je Poročilo obravnaval 
Zbor republik in pokrajin, ki je 
pristojen za to področje druž- 
benega dela. Delegati Zbora 
so, skupaj z delegati Zveznega 
zbora, najprej poslušali ekspo- 
ze podpredsednika Zveznega 
izvršnega sveta o aktualnih 
gospodarskih problemih in 
možnostih razvoja v prihod- 
njem letu. Nato pa je na ločeni 
seji Zbora potekala o teh vpra- 
šanjih podrobna razprava. 

Po njej je Zbor sprejel skle- 
pe. Ker so ti sklepi pomembni 
za samoupravne organizacije 
in skupnosti, družbenopolitič- 
ne organizacije in druge orga- 
nizacije in skupnosti, povze- 
mamo, z določeno predelavo, 
te sklepe v celoti. 

USPEHI PRI 
URESNIČEVANJU 
PLANA 

Zbor republik in pokrajin v 
sklepih .najprej poudarja, da 

noekonomskih odnosov ureje- 
na na temelju Ustave, Zakona 
o združenem delu in drugih si- 
stemskih zakonov, kar odpira 
perspektivo številnejšim pobu- 
dam, večji odgovornosti in or- 
ganiziranosti vseh dejavnikov 
družbene reprodukcije in kar 
postaja pomemben pogoj na- 
daljnjega uspešnega material- 
nega in družbenega razvoja 
vse skupnosti. 

RESNI PROBLEMI 
GOSPODARSKEGA 
RAZVOJA 

Zbor pa med drugim ocenju- 
je, da se na pomembnih po- 
dročjih gospodarskega razvo- 
ja še naprej ohranjajo in pone- 
kod celo poglabljajo resni pro- 
blemi. Neustrezen položaj je 
še posebej glede ekonomske 
stabilizacije. Delitev in upora- 
ba dohodka ni v skladu z nalo- 
gami petletnega plana. Skup- 
na in splošna poraba še naprej 
naraščata hitreje od rasti druž- 
benega proizvoda. Počasi po- 
teka razvojni proces tistih de- 
javnosti, ki imajo poseben po- 
men za celoten razvoj dežele 
in počasi se spreminja struktu- 
ra proizvodnje. Zadovoljni ne 
moremo biti tudi z angažira- 
njem na tistih sektorjih, ki bi 
zagotovili plansko predvideno 
strukturo proizvodnje in mate- 
rialnih proizvodnih sil. 

Sklepi opozarjajo, da so raz- 
širjene oblike angažiranja do- 
hodka izven samoupravnega 
združevanja dela in sredstev. 
Ohranjajo pa se tudi ozki okviri 
akumulacijske sposobnosti or- 
ganizacij združenega dela. 
Učinkovitost gospodarjenja in 
rast produktivnosti dela nihajo 
in ne zadovoljujejo, konku- 

renčna sposobnost gospodar- 
stva pa postaja vse bolj izrazit 
problem. Povečuje se tudi 
stopnja nezaposlenosti. 

Izboljšanje mednarodnega 
ekonomskega položaja drža- 
ve, krepitev izvozne sposobno- 
sti gospodarstva, povečevanje 
izvoza in uokvirjenje uvoza in 
plačilno-bilančne možnosti dr- 
žave ter s tem povezan pro- 
blem trgovinskega in plačilne- 
ga deficita so najpomembnejši 
problemi ki tudi zavirajo go- 
spodarsko rast. 

Zbor podobno ugotavlja, da 
so resni problemi pri izvajanju 
gospodarskega razvoja manj 
razvitih republik in SAP Koso- 
vo. Prej omenjene razvojne te- 
žave se neugodno odražajo na 
teh območjih in še posebej na 
območju SAP Kosovo. Ne ure- 
sničuje se načrtovani hitrejši 
razvoj vsake gospodarsko 
manj razvite republike in niti 
ne najhitrejši, ki bi moral, pri- 
merjano z razvojem vse drža- 
ve, potekati na Kosovu. Z njim 
bi namreč zagotovili zmanjše- 
vanje relativnih razlik v stopnji 
razvitosti te pokrajine in vseh 
drugih manj razvitih območjih 
s stopnjo razvitosti države v 
celoti. Čeprav federacija izpol- 
njuje svoje obveznosti prek 
Sklada federacije za kreditira- 
nje hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik 
in SAP Kosovo in prek Prora- 
čuna federacije, na teh ob- 
močjih in v SAP Kosovo ne po- 
teka načrtovani obseg razvoja. 

Tak položaj zahteva, da med 
pripravami Osnutka resolucije 
o politiki uresničevanja Plana 
v 1979. letu, na temelju celovi- 
te analize, Zbor prouči to za- 
pleteno problematiko in še po- 
sebej vprašanja razvoja SAP 
Kosovo. 
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POTREBNA SO VELIKA 
PRIZADEVANJA ZA 
URESNIČITEV 
PLANSKIH NALOG 

Nadaljevanje vseh teh neu- 
godnih tokov, omenjajo sklepi 
Zbora, bi otežilo uresničevanje 
Plana v celoti in upočasnilo 
splošni družbenoekonomski 
razvoj. Zaradi tega, ob upošte- 
vanju določene politike v 
Družbenem planu Jugoslavije 
in ocen ter ugotovitev, ki jih 
prinaša Poročilo Zveznega 
izvršnega sveta, moramo v 
vseh okoljih narediti vse, da 
bomo v prihodnjem obdobju 
zagotovili dosledno uresniče- 
vanje planskih nalog. 

Zbor pričakuje, da bodo sa- 
moupravne organizacije in 
skupnosti ter družbenopolitič- 
ne skupnosti čimprej govorile 
o uresničevanju svojih sred- 
njeročnih planov, raziskale 
materialne možnosti in spreje- 
le potrebne ukrepe s področja 
svoje pristojnosti, da bi v ob- 
dobju do leta 1980 zagotovili 
čimbolj popolno uresničitev 
Družbenega plana Jugoslavije. 

Še posebej je pomembno, 
da Federacija, republike in av- 

tonomni pokrajini ter organi- 
zacije združenega dela okrepi- 
jo odgovornost in intenzivirajo 
uresničevanje sprejetih obvez- 
nosti, določenih v dogovorih o 
temeljih Družbenega plana Ju- 
goslavije za razvoj dejavnosti 
posebnega pomena. Tem na- 
logam je potrebno prilagoditi 
tudi politiko delitve dohodka, 
investicijsko politiko in ukrepe 
pri preprečevanju problemov 
trgovinske in plačilne bilance s 
tujino. 

Zbor meni, da naj bi pri na- 
daljnjem obravnavanju uresni- 
čevanju Družbenega plana Ju- 
goslavije celoviteje ocenili de- 
janske vzroke omenjenih pro- 
blemov in razvojnih težav. 

VEČJA ZAVZETOST 
ZBORA 

Zbor republik in pokrajin ter 
njegova delovna telesa bodo 
nadaljevala s preučevanjem 
aktualnih vprašanj uresničeva- 
nja Družbenega plana Jugo- 
slavije ter se ob tem tudi zav- 
zemala za sprejemanje ustrez- 
nih ukrepov. Prav tako bodo 
dajala druge pobude. V okviru 

svoje programske dejavnosti 
se bo Zbor še bolj intenzivno 
angažiral pri celovitejšem oce- 
njevanju tokov in teženj, pove- 
zanih z uresničevanjem Plana, 
da bi za prihodnje leto čim bolj 
realno določili ustrezne nepo- 
sredne naloge in ukrepe v 
skladu s cilji petletnega plana. 

Na temelju analize Zveznega 
izvršnega sveta bo Zbor obrav- 
naval uresničevanje dogovora 
o temeljih Družbenega plana 
Jugoslavije za razvoj dejavno- 
sti posebnega pomena. Prav 
tako bo na temelju analize 
Zveznega izvršnega sveta pre- 
gledal pogoje gospodarjenja 
in položaj teh dejavnosti. 

Vsestransko se mora Zbor 
angažirati tudi pri pospeše- 
nem sprejemanju preostalih 
sistemskih zakonov, dogovo- 
rov in drugih aktov, ki bodo 
zagotovili ugodnejše pogoje 
za uresničevanje posameznih 
planskih nalog. 

NALOGE ZVEZNEGA 
IZVRŠNEGA SVETA 

Zvezni izvršni svet mora še 
naprej stalno spremljati go- 
spodarska gibanja in s spreje- 

manjem ustreznih ukrepov s 
področja svoje pristojnosti, 
kakor tudi z drugimi potrebni- 
mi akcijami, namenjenimi izva- 
janju planskih nalog. Pri tem 
mora upoštevati mnenja, zapi- 
sana v poročilih odborov Zbo- 
ra republik in pokrajin in oce- 
ne iz razprave na seji Zbora ter 
stališča družbenopolitičnih or- 
ganizacij, ki so jih sprejela 
med obravnavanjem omenje- 
nega Poročila. 

Zvezni izvršni svet je oktobra 
letos pripravil in poslal Skup- 
ščini SFRJ, kakor je predvide- 
no, analizo o uresničevanju 
določene razvojne politike na 
temelju podatkov za osem me- 
secev tega leta in Osnutek re- 
solucije o politiki uresničeva- 
nja Družbenega plana Jugo- 
slavije za leto 1979. Na ta način 
bo lahko resolucija sprejeta do 
konca tega leta. 

Osnutek resolucije mora, 
kakor na koncu poudarjajo 
sklepi Zbora republik in pokra- 
jin, predvsem predlagati tiste 
rešitve, ki bodo zagotovile 
ugodnejše pogoje za hitrejše 
uresničevanje nalog Plana in 
še posebej tistih nalog, ki smo 
jih počasneje uresničevali v 
minulem obdobju. 

Samoupravna praksa vpliva na 

učinkovito delovanje pravosodnega 

sistema  

• V celotnem pravosodnem sistemu pomeni ustanovitev sodišč združenega dela 
kakovostno novo družbenopolitično razsežnost 
• V pravosodju je kadrovski položaj vse boljši; vse dosledneje pa se na tem področju 
izvajajo tudi načela dogovorjene kadrovske politike 

Delovna telesa Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ so zelo 
živahno in vsestransko prouči- 
la gradivo »Ustavna preobra- 
zba in problemi pravosodja«, 
ki ga je pripravil Zvezni izvršni 
svet. Povzetek gradiva smo 
objavili v eni prejšnjih številk 
Poročevalca. 

Zvezni zbor je na seji 11. juli- 
ja sprejel posebne sklepe na 
tem področju, Odbor za pravo- 
sodje Zveznega zbora pa je ob 
razpravi o tej problematiki pri- 
pravil obsežno poročilo. 

PODRUŽBLJANJE 
PRAVOSODJA 

Mimo izpeljane normativne 
uskladitve pravosodne zako- 
nodaje z novimi ustavnimi re- 
šitvami je, kakor je zapisano v 
sklepih Zveznega zbora, bi- 
stvena značilnost minulega 
obdobja razvoja pravosodne- 
ga sistema nadaljnje podružb- 
Ijanje pravosodne funkcije. 
Hkrati s tem je potekalo uskla- 
jevanje vsebine, metod in oblik 
delovanja pravosodnih orga- 

resososoeoosoeoooeoeooisososisosoooacooo^i 

ZVEZNI ZBOR JE PROUČIL GRADIVO »USTAVNA PREO- b 
BRAZBA IN PROBLEMI PRAVOSODJA* X 
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nov s celotnim razvojem druž- 
benoekonomskih in družbeno- 
političnih odnosov v naši so- 
cialistični samoupravni družbi. 

Posebej je poudarjeno, daje 
nujno potrebno, v sodelovanju 
z organi (pristojnimi za vpraša- 
nja pravosodja) v republikah in 
pokrajinah, nameniti posebno 
pozornost spremljanju izvaja- 
nja zakonov s pravosodnega 
področja, ki so jih delegati 
sprejeli med usklajevanjem za- 
konodaje z Ustavo. Prav tako 
je nujno potrebno dosledno 
spremljanje izvajanja politike, 
določene v zakonih na tem po- 
dročju in v drugih skupščin- 
skih dokumentih. 

Še posebej je omenjena po- 
treba po zagotavljanju pogojev 
za nadaljnji razvoj sodišč zdru- 

ženega dela in drugih oblik sa- 
moupravnega sodstva. Zaradi 
tega je, kakor pravijo sklepi, 
potrebno v procesu nadaljnje- 
ga razvoja samoupravnega 
sodstva, poleg zagotavljanja 
pogojev za njegovo vse bolj 
učinkovito delovanje, organi- 
zirati in uveljaviti tudi druge 
oblike samoupravnega sod- 
stva. Še posebej to velja za ra- 
zvoj samoupravnih sodišč v 
organizacijah združenega dela 
in drugih samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih. 

Zvezni zbor je prav tako 
opozoril na nujnost sodelova- 
nja med organi, ki so pristojni 
za področje pravosodja v re- 
publikah in pokrajinah, saj 
drugače ni možen celovit pre- 
gled odnosov in prakse na tem 
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področju. Pristojni organi v re- 
publikah in pokrajinah naj bi 
zagotovili kar najbolj popoln 
pregled stanja in problemov 
na tem področju. Zaradi tega 
bo v prihodnjem obdobju po- 
trebno izdelati posebne anali- 
ze o razvoju samoupravnega 
sodstva, o oblikah organizira- 
nosti in delovanja pravosodnih 
organov, o položaju in proble- 
mih odvetništva ter drugih 
oblik pravne pomoči, kakor tu- 
di o mestu in vlogi porote ter o 
kadrovski politiki v pravoso- 
dnih organih. 

REORGANIZACIJA 
PRAVOSODJA 

Poročilo Odbora za pravo- 
sodje med drugim ugotavlja, 
da je na pravosodnem področ- 
ju, med procesom usklajeva- 
nja zakonodaje z novo Ustavo, 
dejansko narejen velik korak 
naprej. Pri tem je izredno po- 
membna uveljavitev samo- 
upravne zakonitosti ter nov 
način urejanja pravne materi- 
je, ki ustreza samoupravnim 
družbenoekonomskim in druž- 
benopolitičnim odnosom. 

Poudarjeno je, da je vzpore- 
dno z normativnim delom pri 
oblikovanju zvezne zakonoda- 
je potekalo tudi intenzivno za- 
konodajno delo v republikah 
in pokrajinah. Ta prizadevanja 
so zajela predvsem sprejema- 
nje predpisov, ki določajo or- 
ganizacijo in pristojnost pra- 
vosodnih organov ter izpopol- 
nitev normativnega sistema na 
področju kazenskega, dedne- 
ga, rodbinskega prava, spre- 
jetje zakonov na področju pre- 
krškov, izvrševanja kazenskih 
sankcij in drugo. 

Pri opredeljevanju organiza- 
cije in pristojnosti pravoso- 
dnih organov so nove zakon- 
ske določbe želele pravosodje 
kar najbolj približati delovnim 
ljudem in občanom, samou- 
pravnim organizacijam in 
skupnostim. Čeprav so rešitve 
glede organizacije in pristoj- 

nosti pravosodnih organov v 
republikah in pokrajinah v te- 
melju skupne, so nekatere ra- 
zlične. To velja predvsem za 
pristojnost sodišč pri odloča- 
nju o gospodarskih prestopkih 
in upravnih sporih. Prav tako 
pa je različna ureditev glede 
obsega prenosa kazenske in 
civilne pristojnosti na občin- 
ska oziroma temeljna sodišča 

DEMOKRATIZACIJA 
PRAVOSODNIH 
FUNKCIJ 

Če celovito pogledamo po- 
družbljanje pravosodne funk- 
cije, Poročilo Odbora posebej 
opozarja, da je bilo med raz- 
pravo opozorjeno na to, kako 
je potrebno ta proces ocenje- 
vati tako prek razvoja in uvelja- 
vitve samoupravnega sodstva 
(ki je nova ustavna instituccija) 
kot prek preobrazbe vseh pra- 
vosodnih organov, v skladu s 
potrebami samoupravnega ra- 
zvoja naše družbe. 

Na seji so med obravnavo 
teh vidikov preobrazbe pravo- 
sodja izhajali iz stališča, da je 
uspešno uresničevanje pravo- 
sodne funkcije ključnega po- 
mena za delovanje sistema so- 
cialistične samoupravne de- 
mokracije. Ob tem so poudari- 
li, da dajeta demokratizacija 
pravosodnih funkcij in razvoj 
samoupravnega pravosodja 
nove pravnopolitične in idejne 
temelje družbeni praksi. Po- 
dobno kot samoupravna prak- 
sa in njene institucije po drugi 
strani vplivajo na učinkovito 
delovanje pravosodnega si- 
stema. 

Že zdaj lahko pri načinu de- 
lovanja vseh pravosodnih or- 
ganov opazimo bistvene spre- 
membe, so dejali delegati na 
seji. Prav te spremembe pome- 
nijo vsebinsko preobrazbo 
pravosodja na ustavnih teme- 
ljih. Pri tem so posebej opozo- 
rili na preventivno delovanje 
javnih tožilstev, sodišč in dru- 
gih pravosodnih organov, 
spremljanje in preučevanje 

pojavov, pomembnih za ure- 
sničevanje sodne funkcije ter 
na oblikovanje predlogov, ki 
jih pravosodni organi posre- 
dujejo skupščinam družbeno- 
političnih skupnosti in drugim 
državnim organom ter samou- 
pravnim organizacijam za pre- 
prečevanje družbeno nevarnih 
in škodljivih pojavov. 

Posebno pozornost je Od- 
bor namenil tudi vprašanjem 
vključevanja pravosodnih or- 
ganov in njihovi pomembni 
vlogi v sistemu družbene sa- 
mozaščite. Pri tem so bili ome- 
njeni dosedanji uspehi na tem 
področju ter poudarjena po- 
treba, da se glede na položaj, 
mesto in vlogo pravosodnih 
organov v našem družbenopo- 
litičnem sistemu, njihovo so- 
delovanje v procesu družbene 
samozaščite še nadalje vse do- 
sledneje in vse bolj celovito 
uresničuje. 

SAMOUPRAVNO 
SODSTVO 

Poročilo nadalje govori o 
kakovostno novi družbenopo- 
litični razsežnosti v celotnem 
pravosodnem sistemu, ki jo je 
prinesla ustanovitev sodišč 
združenega dela kot najpo- 
membnejše oblike samouprav- 
nega sodstva. Ta samouprav- 
na sodišča so organizirana in 
delujejo v vsej državi kot te- 
meljna sodišča združenega 
dela in republiška ter pokrajin- 
ski sodišči združenega dela. 
Sodišča združenega dela so se 
že uveljavila kot novi družbeni 
organi, ki pomembno prispe- 
vajo h krepitvi ustavnosti in za- 
konitosti v naši družbi oziroma 
pri nadaljnjem razvoju sociali- 
stičnih samoupravnih od- 
nosov. 

Vse širši razvoj samouprav- 
nega prava in samoupravne 
prakse pa zahteva, kakor so 
rekli delegati, da namenimo 
vse večjo pozornost tudi dru- 
gim oblikam samoupravnega 
sodstva (arbitražam, poravnal- 
nim svetom), saj samoupravno 

sodstvo samo z izpopolnitvijo 
in še večjo uveljavitvijo sodišč 
združenega dela ne bo moglo 
imeti tistega mesta v družbi, ki 
mu ga dajejo ustavne določbe. 
Druge oblike samoupravnega 
sodstva morajo predvsem ra- 
zviti organizacije združenega 
dela oziroma krajevne skupno- 
sti in drugi samoupravni sub- 
jekti. 

Kljub vsem tem uspehom pa 
za potrebami prakse zaostaja 
razvoj posebnih sodišč zdru- 
ženega dela. V prihodnjem ob- 
dobju bomo morali zaradi tega 
zagotoviti njihovo hitrejše 
ustanavljanje predvsem na po- 
dročjih samoupravnega inte- 
resnega organiziranja. 

SPREMLJANJE 
IZVAJANJA ZAKONOV 

Poročilo Odbora omenja tu- 
di, da bomo morali nameniti 
posebno skrb spremljanju 
izvajanja mnogih zakonov s 
področja pravosodja, ki smo 
jih dobili med procesom uskla- 
jevanja zakonodaje z Ustavo. 
Samo organizirano in nene- 
hno spremljanje uporabe za- 
konov na področju pravosodja 
lahko namreč, kakor je zapisa- 
no, zagotovi pregled učinkov 
izvedenih sprememb in upora- 
be novih institutov v praksi. S 
tem pa hkrati tudi omogoči 
morebitno spreminjanje, do- 
grajevanje in izpopolnjevanje 
sedanjih rešitev. 

Na koncu Poročilo govori še 
o vprašanju pravosodnih ka- 
drov. Ugotavlja, da je kadrov- 
ski položaj v pravosodju vse 
boljši in da se na tem področju 
vse doslednejše izvajajo nače- 
la dogovorjene kadrovske po- 
litike. V znatni meri je to plod 
ustreznejšega družbenega 
vrednotenja pravosodnih 
funkcij, ki se je predvsem izra- 
zilo pri določanju ustreznih 
kriterijev in meril za osebne 
dohodke in z reševanjem dru- 
gih vprašanj, pomembnih za 
pravosodne kadre in delo pra- 
vosodnih organov. 
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MEDNARODNE POGODBE 

Novo posojilo 80 milijonov dolarjev za 

gradnjo avtomobilske ceste  

• Odobreno posojilo Mednarodne banke za obnovo in razvoj bo porabljeno za 
gradnjo delov avtomobilske ceste v Sloveniji, Hrvatski in Srbiji 

Za gradnjo avtomobilske ce- 
ste »Bratstvo in enotnost« je 
Mednarodna banka za obnovo 
in razvoj odobrila posojilo v 
znesku 80 milijonov dolarjev. 
To je temeljna določba iz Po- 
godbe o posojilu, ki jo je skle- 
nila 13. aprila 1978 v VVashing- 
tonu Mednarodna banka z Re- 
publiško skupnostjo za ceste 
SR Slovenije, Republiško sa- 
moupravno skupnostjo za ce- 
ste iz Beograda in Samouprav- 
no interesno skupnostjo za ce- 
ste SR Hrvatske. Glede na to, 
da ni neposredni posojiloje- 
malec po Pogodbi o posojilu, 
je istega dne SFRJ sklenila z 
Mednarodno banko za obnovo 
in razvoj Sporazum o garan- 
ciji. 

Predlog zakona o ratifikaciji 
Sporazuma o garanciji med 
SFRJ in mednarodno banko za 
obnovo in razvoj (AS 36) je 
Zvezni izvršni svet te dni poslal 
Skupščini SFRJ v razpravo. 
Sprejemanje tega zakonskega 

predpisa je v pristojnosti Zbo- 
ra republik in pokrajin. 

Sprejem zakona o ratifikaciji 
Sporazuma o garanciji je naj- 
važnejši pogoj za doseganje 
operativnosti odobrenega po- 
sojila. 

GARANCIJA 
FEDERACIJE 

Federacija mora kot garant, 
kot je to v Sporazumu predvi- 
deno, brezpogojno garantirati 
kot glavni zavezanec, da se 
točno in pravočasno plačujejo 
glavnice, obresti in druge ob- 
veznosti v zvezi s posojilom. 
Istočasno mora federacija za- 
gotoviti, da noben zunanji 
dolg ne bo imel kakršnekoli 
prednosti v primerjavi s posoji- 
li Mednarodne banke pri dode- 
litvi, realizaciji in delitvi deviz, 
ki so pod kontrolo ali v dobro 
SFRJ. Prav tako je federacija 
kot garant dolžna, da ne ukre- 
ne ničesar in ne dovoli, da bi 

PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 
GARANCIJI MED SFRJ IN MEDNARODNO BANKO ZA 
OBNOVO IN RAZVOJ - AS 36 
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bili sprejeti kakšni ukrepi, ki bi 
preprečevali ali ovirali posoji- 
lojemalcu, da bi izpolnjeval 
obveznosti iz Pogodbe o poso- 
jilu. 

V Pogodbi o devetem poso- 
jilu za gradnjo avtomobilske 
ceste »Bratstvo in enotnost« je 
določeno, da bodo odobrena 
sredstva porabljena za gradnjo 
odsekov avtomobilske ceste v 
naslednjih republikah in v na- 
slednjih zneskih: SR Slovenija 
19,56 milijona dolarjev, SR Hr- 
vatska 39,23 milijona in SR Sr- 
bija 20,11 milijona dolarjev. 

Vsak posojilojemalec bo po- 
rabil odobrena sredstva za 
svoj ustrezni del avtomobilske 
ceste. Tako bodo v Sloveniji ta 
sredstva porabljena za gradnjo 
obvozne štiripasovne avtomo- 
bilske ceste okrog Ljubljane s 
kontroliranim vhodom, skupna 
dolžina približno 9,2 km. 

V Hrvatski bodo zgradili dva 
dopolnilna pasova in rekon- 
struirali dva sedanja pasova 
avtomobilske ceste s kontroli- 
ranim vhodom med Ivanjo re- 
ko in Popovačo, skupna dolži- 
na približno 48,3 km. 

V Srbiji pa bodo zgradili dva 
dodatna prometna pasova in 
po potrebi rekonstruirali dva 
sedanja pasova avtomobilske 

ceste s kontroliranim vhodom 
med Pojato in Deligradom, 
skupna dolžina približno 22 
km, kot tudi obvozno cesto z 
dvema pasovoma okrog Niša 
(približno 6,3 km). 

Rok za odplačilo posojila 
dobljenega pri Mednarodni 
banki je 15 let, obrestna mera 
je 7,45 odstotka na leto. 

OPERATIVNOST 
POSOJILA 

Rok operativnosti posojila je 
po Pogodbi o posojilu 31. julij 
1978. Ker v tako kratkem času 
do zadnje seje Zbora pred let- 
nimi počitnicami (11. julija) ni 
bilo mogoče dobiti soglasja 
republiških in pokrajinskih 
skupščin za predlog tega za- 
kona, je Zbor republik in po- 
krajin sprejel sklep s katerim 
pooblašča Zvezni izvršni svet, 
da če bi bilo soglasje doseže- 
no v mesecu juliju, lahko obve- 
sti Mednarodno banko, da je 
bila opravljena ratifikacija za- 
kona. 

V tem primeru bo Zbor repu- 
blik in pokrajin na osnovi so- 
glasja republiških in pokrajin- 
skih skupščin na prvi seji po 
letnih počitnicah ugotovil, da 
je Sporazum ratificiran. 

Za modernizacijo železniškega prometa 

pomembna sredstva 

• Mednarodna banka za obnovo in razvoj je odobrila posojilo v višini 100 milijonov 
dolarjev za modernizacijo Jugoslovanskih železnic 

Skupnost Jugoslovanskih 
železnic je sklenila 13. aprila 
1978 v VVashingtonu z Medna- 

rodno banko za obnovo in ra- 
zvoj pogodbo o posojilu za že- 
lenice v višini 100 milijonov 

soooaoeooosoooooooooooosooo 

IZKUŠNJE PRI DELU KOMISIJE SKUPŠČINE SFRJ ZA 
VLOGE IN PRITOŽBE OB UPOŠTEVANJU IZVAJANJA 
ZAKONA O DELU ZVEZNIH ORGANOV GLEDE VLOG IN 
PREDLOGOV 

ooceosceeoeeoooscooe 

dolarjev. Istega dne je SFRJ, 
prav tako v VVashingtonu, gle- 
de na to, da ni neposredni po- 
sojilojemalec, sklenila z Me- 
dnarodno banko Sporazum o 
garanciji. 

Ker je izdaja zakona o ratifi- 
kaciji Sporazuma o garanciji 
najvažnejši pogoj za dosega- 

nje operativnosti odobrenega 
posojila, je Zvezni izvršni svet 
v začetku julija poslal Skupšči- 
ni SFRJ v razpravo predlog za- 
kona o ratifikaciji Sporazuma 
o garanciji med SFRJ in Me- 
dnarodno banko za obnovo in 
razvoj. Sprejetje tega zakon- 
skega predpisa je v pristojno- 
sti Zbora republik in pokrajin. 
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OBVEZNOSTI 
FEDERACIJE 

S sporazumom o garanciji 
ima federacija nekoliko obvez- 
nosti. Pred vsem kot prvi ga- 
rant prevzema brezpogojno 
garancijo za točno in pravoča- 
sno plačevanje glavnice, obre- 
sti in drugih stroškov v zvezi s 
posojilom. Prav tako mora za- 
varovati,-da noben drug zuna- 
nji dolg ne bo imel pri dodeli- 
tvi, realizaciji in razdelitvi de- 
viz, ki so pod kontrolo SFRJ in 
so naložene v njeno dobro, no- 
bene prednosti pred posojili 
Mednarodne banke za obnovo 
in razvoj. 

Istočasno je obveznost fede- 
racije, da kot garant ne bo 
sprejela nobenih ukrepov, ki bi 
posojilojemalca preprečevali 
ali ovirali pri izpolnjevanju ob- 
veznosti iz posojilne pogodbe 
in da bo v mejah svojih poo- 
blastil sprejela ukrepe, ki so 
nujni, da bi posojilojemalec iz- 
polnjeval svoje obveznosti. 

Sredstva posojila bodo, kot 
je to določeno v pogodbi, upo- 
rabljena za modernizacijo že- 
leznic v vseh republikah in po- 
krajinah in sicer v znesku 99,5 
milijonov dolarjev. Za tehnično 
pomoč in pouk kadrov jugo- 
slovanskih železnic je name- 
njenih 0,5 milijona dolarjev. 

V sporazumu o posojilu je 

nadalje določeno, da je Orga- 
nizaciji Beograd namenjena 
vrednost posojila 13,6 milijona 
dolarjev, Organizaciji Novi Sad 
13,2, Organizaciji Priština 9 in 
Organizaciji Titograd 4,5 mili- 
jona dolarjev. Podjetju Zagreb 
pa je namenjena vrednost po- 
sojila 16,7, Podjetju Ljubljana 
13,4 Podjetju Sarajevo 18,5 in 
Podjetju Skopje 10,6 milijona 
dolarjev. Za tehnično pomoč 
in specializacijo osebja pa je 
namenjeno posojilo v vredno- 
sti 500 tisoč dolarjev. 

Posojilo v skupni vrednosti 
100 milijonov dolarjev je Me- 
dnarodna banka za obnovo in 
razvoj odobrila z obrestno me- 
ro 7,45 odstotka na leto. Rok 

za odplačilo posojila je 15 let, 
počakalno obdobje je tri leta. 

Ker je rok operativnosti po- 
sojila 31. avgust 1978 in ker do 
zadnje seje Zbora republik in 
pokrajin časovno ni bilo mo- 
goče doseči soglasja republi- 
ških in pokrajinskih skupščin, 
je Zbor pooblastil Zvezni izvrš- 
ni svet, da lahko, če bo do pre- 
dvidenega datuma doseženo 
soglasje, obvesti Mednarodno 
banko za obnovo in razvoj, da 
je bila opravljena ratifikacija 
zakona. 

Zbor republik in pokrajin bo 
na osnovi soglasja republiških 
in pokrajinskih skupščin, na 
prvi seji po letnem dopustu 
ugotovil, da so ti sporazumi ra- 
tificirani. 

ANALIZE IN OCENE 

Globoka ljudska solidarnost je izraz 

humanosti in občutek skupnosti 

# Delovni ljudje in občani izločajo vsako leto na račun prispevka solidarnosti eno- 
dnevni osebni prejemek, iz česar se letno zbere približno milijarda dinarjev 
# Zaradi ogromne škode, ki jo prinašajo elementarne nesreče v zadnjih letih ljudem v 
gospodarstvu naše države, lahko iz sredstev solidarnosti pokrijemo le 10 odstotkov te 
šRocIg 
# Zavest o globoki ljudski solidarnosti naših občanov pride vedno do izraza, kadar je 
to potrebno 

Ob dnevu solidarnosti naro- 
dov in narodnosti Jugoslavije v 
obrambi pred elementarnimi 
nesrečami, ki je v naši državi 
obeležen 26. julija, v trajen 
spomin na dan, ko je katastro- 
falni potres prizadel Skopje, je 
Koordinacijski odbor Zvezne 
konference SZDLJ za solidar- 
nostne akcije pripravil Infor- 
macijo o solidarnosti v pogojih 
elementarnih nesreč. Razen 
pregleda dosedanjih dejavno- 
sti na tem področju se Sociali- 
stična zveza s tem dokumen- 
tom obrača k delovnim ljudem 
in občanom naše države, da še 
naprej razvijajo in negujejo za- 
vest o globoki solidarnosti, ki 
govori o humanosti in občutku 
skupnosti naših narodov in na- 
rodnosti in njihovi pripravlje- 

nosti, da drug drugemu pri- 
skočijo na pomoč. 

DOGOVOR O 
OBLIKOVANJU 
SOLIDARNOSTNIH 
SREDSTEV 

V zadnjih letih, je rečeno v 
Informaciji, so našo državo za- 
jele številne elementarne ne- 
sreče v katerih so bili mrtvi pa 
tudi velika materialna škoda. 
Socialistična zveza je organizi- 
rala številne akcije za ublažitev 
posledic nesreč večjih obse- 
gov v katerih so sodelovali de- 
lovni ljudje in občani naše dr- 
žave in iz tujine. 

Pomoč, ki je bila v takšnih 
situacijah nudena ljudem in 
gospodarstvu na prizadetih 
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področjih često ni bila pravo- 
časna, ker niso bila na razpo- 
lago namenska sredstva, ki bi 
jih lahko takoj nakazali. 

Po potresu v Skopju leta 
1963 je bil sprejet sklep, da 
mora biti družba sposobna za 
učinkovito pomoč v primeru 
elementarnih nesreč pa tudi za 
preprečevanje z organiziranim 
preventivnim delovanjem. V 
mnogih krajih naše države so 
se pojavile ideje o oblikovanju 
namenskih solidarnostnih 
sredstev, ki bi se redno izloča- 
la iz sistemsko določenih vi- 
rov. Te pobude so bile sprejete 
v organih in organizacijah So- 
cialistične zveze v vsej državi. 
Pri njihovi obdelavi so bili an- 
gažirani organi Zveznega 
izvršnega sveta ter organi re- 
publik in avtonomnih pokrajin. 
Tako je bil 9. maja 1974 podpi- 
san Dogovor o oblikovanju so- 
lidarnostnih sredstev narodov 
in narodnosti Jugoslavije, re- 
publik in avtonomnih pokrajin 
za odpravljanje posledic ele- 
mentarnih nesreč. 

Na osnovi tega Dogovora so 
bila prvič v naši državi obliko- 
vana sredstva za organizirano 
zaščito ljudi in materialnih do- 
brin pred elementarnimi ne- 
srečami. Predvideno je bilo 
namreč, da delovni ljudje in 
občani, uresničujoč načela o 
medsebojni solidarnosti in 
vzajemnosti, sodelujejo pri 
oblikovanju solidarnostnih 
sredstev s katerimi se nudi hi- 
tra pomoč ljudem in organiza- 
cijam združenega dela, kadar 
jih prizadenejo elementarne 
nesreče. Vsako leto na osnovi 
določb tega dogovora ter re- 
publiških in pokrajinskih zako- 
nov, delovni ljudje in občani 
izločajo solidarnostni prispe- 
vek v višini enodnevnega 
osebnega prejemka. Tako se 
vsako leto oblikujejo solidar- 
nostna sredstva v višini 0,2 od- 
stotka družbenega proizvoda, 
kar znaša letno približno eno 
milijardo dinarjev. Sredstva, ki 
jih v ta namen izločajo delovni 
ljudje se v organizacijah zdru- 
ženega dela evidentirajo na 
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posebnih računih teh organi- 
zacij, ostala pa se akumulirajo 
na računih republik in avtono- 
mnih pokrajin. 

Z Dogovorom so določeni 
način in pogoji uporabe soli- 
darnostnih sredstev in pogoji 
nuđenja medrepubliške in po- 
krajinske pomoči. 

UČINKOVITO 
NUĐENJE POMOČI 

Pri uporabi tega sistema, je 
poudarjeno v Informaciji, je bi- 
lo opaziti, da ima vrsto po- 
manjkljivosti glede nuđenja 
medrepubliške in pokrajinske 
pomoči, kar predstavlja mot- 
nje za učinkovito delovanje 
oziroma uresničevanje jugo- 
slovanske solidarnosti. Zaradi 
tega je bilo, na pobudo Koor- 
dinacijskega odbora Zvezne 
konference SZDLJ za solidar- 
nostne akcije v primeru ele- 
mentarnih nesreč, v sodelova- 
nju z ustreznimi organi Zvez- 
nega izvršnega sveta ter repu- 
bliškimi in pokrajinskimi orga- 
ni, sprejetih nekaj novih dogo- 
vorov. To so: Dogovor o daja- 
nju solidarnostnih sredstev za 
nuđenje medsebojne pomoči 
republikam in avtonomnima 
pokrajinama za odpravljanje 
posledic potresa ali poplav 
večjih obsegov, Dogovor o 
spremembah in dopolnitvah 
Dogovora o oblikovanju soli- 
darnostnih sredstev ter Dogo- 
vor o določanju in oceni škode 
od elementarnih nesreč. 

V pripravi in pri usklajevanju 
stališč republik in pokrajin o 
teh dogovorih so bila prizade- 
vanja, da se rešitve zasnujejo 
na samoupravnih osnovah ozi- 
roma, da izhajajo iz Ustave in 
Zakona o združenem delu ter 
da zagotavljajo neposredno 
odločanje delovnih ljudi o 
uporabi solidarnostnih sred- 
stev, ki jih oni izločajo. 

Dogovori so bili podpisani 
13. aprila 1978. Dograditev si- 
stema oblikovanja in uporabe 
solidarnostnih sredstev, ki je 
bila narejena s sprejetjem teh 
dogovorov, bo prispevala k 
učinkovitejšemu nuđenju po- 
moči pri odpravljanju posledic 
elementarnih nesreč. 

PREMAJHNA 
SREDSTVA ZA 
NUĐENJE POLNE 
POMOČI 

Teče peto leto, kar je bil 
ustanovljen nov sistem obliko- 
vanja solidarnostnih sredstev 
za odpravljanje posledic ele- 
mentarnih nesreč. Dosežene 
so že prve izkušnje. Iz sred- 
stev, ki se izločajo je bila nuđe- 
na prva pomoč tistim, ki jih je 
prizadela nesreča. Vendar pa, 
ker je škoda, ki so jih elemen- 
tarne nesreče v zadnjih letih 
prizadejale ljudem in gospo- 
darstvu naše države ogromna, 
sredstva, ki so bila zbrana v 
teh nekaj letih pa niso bila do- 
volj velika, da bi odstranili vse 
posledice. Ocene kažejo, da ta 
sredstva pokrivajo le 10 od- 
stotkov škode od elementarnih 
nesreč. 

Da bi odstranili posledice 
vseh nesreč je bila v zadnjih 
letih sprožena široka akcija 
zbiranja prostovoljnih prispev- 
kov prek organizacij Rdečega 
križa, v organizacijah združe- 
nega dela, v krajevnih skupno- 
stih in v drugih oblikah. Naši 
ljudje se v takšnih primerih ve- 
dno odzivajo, priskočijo na po- 
moč tistim, ki so se znašli v 
nesreči in s tem izpolnjujejo 
tradicionalno ljudsko solidar- 
nost, lastno našim narodom in 
narodnostim. 

Izhajajoč iz tega, da je po- 
moč nudena takoj po nesreči 
najpotrebnejša in najkoristnej- 
ša, se je Socialistična zveza 
vedno zavzemala za takšno 
obliko solidarnosti. Pri od- 
pravljanju posledic elementar- 
nih nesreč v krajevnih skupno- 
stih, organizacijah združenega 
dela, občinah in širše, zelo 
učinkovito deluje ves naš si- 
stem družbene samozaščite, 
angažirajo se pripadniki JLA, 
civilne zaščite, organizacije 
Rdečega križa, Zveze sindika- 
tov, Zveze mladine, ustrezni 
organi skupščin družbenopoli- 
tičnih skupnosti na vseh rav- 
neh in drugi. 
ODSTRANJEVANJE 
VZROKOV, KI 
POVZROČAJO VELIKE 
POPLAVE 

V več primerih pa, ko je bila 
ocenjena situacija po velikih 
poplavah, ki prinašajo ogro- 
mne materialne izgube, je bilo 
v Socialistični zvezi opozorje- 

no, da naša dejavnost ne sme 
biti usmerjena samo na od- 
pravljanje posledic nesreč, 
ampak se moramo sistematič- 
no boriti za odstranjevanje 
vzrokov, ki do tega pripeljejo. 
Poudarjeno je, da je treba nuj- 
no začeti vsedružbeno akcijo z 
namenom, da bi odstranili 
vzroke poplav ter škodljivo de- 
lovanje voda, da bi bile posle- 
dice čim manjše. 

Mnoge takšne akcije so se 
že začele. Usmerjene so k pre- 
prečevanju erozije s pogozdo- 
vanjem in drugimi ukrepi, re- 
guliranju potokov in rečic v 
hribovitih in planinskih po- 
dročjih, vzporedno z gradnjo 
nasipov ob rekah v nižinskih 
predelih. 

V Socialistični zvezi je oce- 
njeno, da je vodnemu gospo- 
darstvu treba posvetiti več po- 
zornosti, ker v naši razvojni 
politiki še nima mesta, ki ji gre, 
glede na njen pomen za go- 
spodarstvo in življenje ljudi. V 
tem smislu je bila, na predlog 
Socialistične zveze v Skupšči- 
ni SFRJ sprejeta dopolnitev 
dela Družbenega plana Jugo- 
slavije za obdobje od leta 1976 
do 1980, ki se nanaša na pre- 
dnost razvoja vodnega gospo- 
darstva. 

TEDEN SOLIDARNOSTI 
V trajen spomin na 26. julij 

ko je katastrofalni potres pri- 
zadel Skopje, je ta dan, na 
predlog Zvezne konference 
SZDLJ, Skupščina SFRJ raz- 
glasila za dan solidarnosti na- 
rodov in narodnosti Jugoslavi- 
je v obrambi pred elementarni- 
mi nesrečami. S tem dnem se 
je doslej začenjal tudi Teden 
solidarnosti in je trajal do 1 
avgusta. S sprejetjem spre- 
memb in dopolnitev Dogovora 
o oblikovanju solidarnostnih 
sredstev je ta teden od leta 
1978 od 1. do 7. junija, Dan 
solidarnosti pa je še naprej 26 
julij. 

V teku Tedna solidarnosti sc 
organizirane razne preventiv- 
ne dejavnosti za obrambo pred 
poplavami, hudourniki, erozije 
in drugimi elementarnimi ne- 
srečami, solidarnostne akcije 
za odpravljanje posledic ne- 
sreč, dejavnosti pri razvijanju 
in krepitvi družbene pripravlje- 
nosti in organiziranosti za de- 
lovanje v pogojih elementarnih 

nesreč. Organizirajo se mla- 
dinske delovne akcije in akcije 
občariov pri gradnji objektov 
za reguliranje hudournikov 
majhnih jezov na potokih in re- 
čicah in nasipov na večjih re- 
kah, akcije tabornikov in dru- 
gih pri pogozdovanju zemljišč 
ki so izpostavljena eroziji, ak- 
cije Rdečega križa za zbiranje 
prispevkov v denarju, materia- 
lu, obleki in obutvi, tečaji za 
strokovno usposabljanje in de- 
lovanje v primerih elementar- 
nih nesreč, za nuđenje medi- 
cinske pomoči in druge. 

Socialistična zveza si priza- 
deva, da se ljudje v Tednu soli- 
darnosti z družbenopolitične 
in informativno dejavnostje 
popolneje seznanijo z name- 
nom razvijanja in negovanja 
solidarnosti v najširšem smislu 
in z vsemi oblikami s katerim 
si prizadeva nuditi konkretne 
pomoč tistim, ki so jo potrebni 
Posebno so naši občani obve- 
ščeni o višini in namenu soli- 
darnostnih sredstev in o tem 
kako so bila le-ta doslej porab- 
ljena. 

Po predlogih Koordinacij- 
skega odbora se na Dan soli- 
darnosti po vsej državi obujajc 
spomini na potres v Skopju le- 
ta 1963. Ob tej priložnosti se 
objavijo informacije o noverr 
Skopju, ki je bilo obnovljeno s . 
pomočjo delovnih ljudi in ob- 
čanov naše države in iz tujine 
ter je postalo simbol globoke 
in tradicionalne ljudske soli- 
darnosti. 

Ob Dnevu solidarnosti se na 
priložnostnih zborovanjih in v 
sredstvih informiranja dajejc 
informacije tudi o elementar- 
nih nesrečah, ki so v zadnjih 
letih prizadele posamezne kra- 
je naše države, analizirajo pa 
se rezultati solidarnostnih ak- 
cij, tečejo pa tudi dogovori o 
usmeritvi nadaljnje dejavnosti. 

Vsa dejavnost v Tednu soli- 
darnosti in ob Dnevu solidar- 
nosti, je rečeno v Informaciji, 
prispeva k razvijanju in nego- 
vanju zavesti o globoki ljudski 
solidarnosti naših občanov, ki 
pride do izraza vedno kadar je 
to potrebno ter govori o huma- 
nosti in občutku skupnosti na- 
ših narodov in narodnosti in o 
njihovi pripravljenosti, da drug 
drugemu priskočijo na pomoč. 
Vse to krepi občutek varnosti 
in zanesljivosti človeka v so- 
cialistični samoupravni družbi. 
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Vloge in pritožbe delovnih ljudi in 

občanov imajo družbenopolitično 

vsebino 

• Biro Skupščine SFRJ za vloge in pritožbe je v štirih letih dobil 94.845 pismenih 
zahtevkov ter sprejel 35.963 občanov 
• Pristojne komisije v vseh družbenopolitičnih skupnostih morajo nujno trajno sode- 
lovati 
• .Vloga in pritožbe odražajo dejanski položaj v kolektivu in družbenemu okolju 
• Nekatere občine še niso organizirale strokovne službe ter kadrov za reševanje vlog 
in pritožb občanov 

Komisija Skupščine SFRJ za 
vloge in pritožbe je, kakof za- 
htevajo sklepi Zveznega zbora, 
pripravila analizo o izkušnjah 
svojega štiriletnga dela. V njej 
se je dotaknila tudi izvajanja 
Zakona o delu zveznih orga- 
nov pri reševanju vlog in pri- 
tožb. 

Izkušnje iz dela v obdobju 
od 1974. do 197Ž. leta je Komi- 
sija strnila v dve osrednji ugo- 
tovitvi: 

1. Delo pri reševanju vlog in 
pritožb občanov in samou- 
pravnih organizacij ter razni 
predlogi, pripombe in pobude, 
kakor tudi analize pojavov, ki 
jih je naredila Komisija, so pri- 
spevali k spreminjanju mišlje- 
nja o družbenopolitični vsebini 
vlog in pritožb. Hkrati s tem je 
dobivalo drugačen pomen tudi 
delo ustreznih organov, ki se 
ukvarjajo s to problematiko. 
Ob tem pa je prav tako poudar- 
jeno, da je še vedno nerazu- 
mevanje pri ocenjevanju po- 
mena in zahtevnosti odprtih 
vprašanj, na katera opozarjajo 
posamezne vloge. 

2. V vseh družbenopolitič- 
nih skupnostih je izredno po- 
membno, da bo'do ustrezne 
komisije organizacijsko in ka- 
drovsko bolj usposobljene. 
Nujno je tudi trajno sodelova- 
nje pri njihovem delu. Pri tem 
pa je dodano tudi opozorilo, 
da v nekaterih občinah še niso 
ustanovili niti služb za vloge in 
pritožbe in niti ne pridobili nuj- 
nih kadrov za delo na tem po- 
dročju. 

UPOŠTEVANJE 
VSAKEGA ZAHTEVKA 
OBČANA 

Zapleteno in delikatno delo 
pri reševanju vlog in pritožb 
delovnih ljudi, organizacij 
združenega dela in drugih sa- 
moupravnih organizacij oprav- 
lja Komisija po določbah 157. 
člena Ustave SFRJ, ki pravi: 
»Občan ima pravico dajati vlo- 
ge in predloge telesom in or- 
ganom družbenopolitičnih 
skupnosti in drugim pristojnim 
organom in organizacijam, do- 
biti odgovor nanje in dajati po- 
litične in druge pobude sploš- 
nega pomena«. 

Občani so samo Skupščini 
SFRJ v zadnjih štirih letih, ko 
so se poslužili te ustavne pra- 
vice, poslali 17.012 vlog. Komi- 
sija je spoštovala ustavno 
dolžnost, da mora pregledati 
vsako teh vlog. Vendar je pri 
tem ugotovila, da so- le v 20 
odstotkih vseh dobljenih pri- 
merov bili pristojni za reševa- 
nje vlog organi federacije. Vsa 
ostala vprašanja, o katerih go- 
vore vloge, sodijo v pristojnost 
samoupranih organov, organi- 
zacij združenega dela, ustrez- 
nih organov v občinskih skup- 
ščinah ali v republikah in po- 
krajinah. 

Razumljivo, da so vse te šte- 
vilne vloge, ki jih je Komisija 
posredovala pristojnim naslo- 
vom, povzročile tudi določene 
probleme in celo odprta vpra- 
šanja glede izbire načina dela 
Komisije. Brez izjeme je bila 
potrebna v vsakem posamez- 
nem primeru odločitev, kako 
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naj Komisija ravna, da bi zado- 
voljila zahtevi občana in pri 
tem z ničemer ne prizadela 
ustavno in samoupravno sa- 
mostojnost številnih subjek- 
tov, pristojnih in obveznih reši- 
ti posamezno vprašanje. Anali- 
za zaradi tega posebej omenja, 
da so se že leta 1973 republike 
in pokrajini sporazumele o 
tem, da o vlogah, ki ne zadeva- 
jo vprašanj iz pristojnosti fede- 
racije, odločajo ustrezne ko- 
misije pri republiških oziroma 
pokrajinskih skupščinah. 

Ta dogovor je Komisija do- 
sledno spoštovala. Prav to pa 
je povzročilo negodovanje ob- 
čanov. Niso se namreč strinja- 
li, da njihovo vlogo zopet dobe 
v roke tisti, pri katerih so že 
naleteli na nerazumevanje. Še 
več, opozorili so celo, da tak 
postopek Komisije poslabšuje 
njihov položaj in daje mož- 
nost, da jih šikanirajo tisti, ki 
ponovno dobe v roke njihov 
zahtevek. 

Po drugi strani na ta način 
Komisija ni mogla spremljati 
usode vseh vlog, ki jih je po- 
slala pristojnim organom in or- 
ganizacijam, in tako tudi ni 
mogla prispevati k učinkovite- 
mu reševanju upravičenih za- 
htev občanov. Njeno delo in 
delo izkušenih delavcev v Bi- 
roju Skupščine SFRJ za vloge 
in pritožbe je bilo zaradi tega 
pogosto omejeno na pisanje 
pisem različnim organom, naj 
pregledajo posamezno vlogo, 
s prošnjo, da posamezno za- 
devo temeljito prouče in hitro 
sprejmejo ustrezno rešitev. 
Ponovljene vloge istih obča- 
nov pa zgovorno pričajo o tem, 
da tudi taka priporočila Komi- 
sije marsikje niso sprejeli in da 
so bila torej negodovanja ob- 
čanov glede neustreznega de- 
la pristojnih organov povsem 
upravičena. 

TRI PODROČJA 
DELOVANJA KOMISIJE 

Komisija je delala predvsem 
na treh osrednjih področjih. 
Najprej moramo omeniti pobu- 
de za sprejem, spremembo ali 
dopolnitev ustreznih predpi- 
sov. Slede opozorila na pojave 
pri uporabi zakonov in drugih 
predpisov. Tretje področje pa 
so vloge, v katerih občani ra- 
zlagajo posamezna vprašanja 
in opozarjajo na kršitev njiho- 
vih pravic ali pa zahtevajo po- 
moč pri reševanju posamezne- 
ga težkega osebnega pro- 
blema. 

Analiza opozarja, da so vlo- 
ge občanov spodbudili pozitiv- 
ni družbeni procesi po 21. seji, 
Pismu tov, Tita in Izvršnega bi- 
roja, Desetem kongresu ZKJ, 
po sprejetju nove Ustave in Za- 
kona o združenem delu. Ti akti 
in dogodki so spodbudili de- 
lovne ljudi k bolj organizirane- 
mu boju proti različnim nega- 
tivnim pojavom na vseh po- 
dročjih družbenega življenja. 
Zelo opazen učinek tega boja 
so bile prav vloge in pritožbe, 
naslovljene na Skupščino 
SFRJ in na druge organe fede- 
racije, ki opozarjajo na biro- 
kratsko obnašanje, kršitev sa- 
moupravnih pravic delovnih 
ljudi, napake pri uporabi zako- 
nov, na nespoštovanje spreje- 
tih stališč in sklepov in na 
neodgovoren odnos do njih. 

V zadnjih štirih letih so vlo- 
ge, pritožbe, zahteve in pred- 
logi občanov in organizacij 
posegli na vsa področja druž- 
benega življenja. Pošiljali so 
jiji občani iz različnih socialnih 
grupacij. Kljub temu je med 
njimi največje število tistih, ki 
so jih napisali ljudje z nizkim 
življenjskim standardom, pri 
čemer jih gotovo polovica sodi 
med neposredne proizvajalce 
iz organizacij združenega 
dela. 
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Številni problemi, ki so jih v 
svojih vlogah prikazali delovni 
ljudje in občani, niso vedno 
ustrezno obravnavani. Pogo- 
sto je vse preveč administrira- 
nja, počasnosti, polovičnih re- 
šitev, negativnih stališč in po- 
dobno. Zaradi tega je Komisija 
že večkrat javno opozorila na 
nesprejemljivost takih obrav- 
navanj in postopkov. Pri tem 
se je še posebej dotaknila po- 
mena in zahtevnosti dela ob- 
činskih komisij in opozorila, 
da se morajo družbenopolitič- 
ne organizacije in drugi dejav- 
niki stalno in poglobljeno uk- 
varjati z vlogami in pritožbami. 
To je nujno tudi zato, ker je 
bilo že davno razčiščeno, da 
se taka in podobna vprašanja 
občanov lahko najuspešnejše 
rešijo prav v okoljih, kjer ljudje 
delajo in živijo. 

Kljub vsem takim ugotovi- 
tvam in priporočilom, se še ve- 
dno večkrat srečujemo z nera- 
zumevanjem. Mnoge težave 
niso premagane in zaradi tega 
lahko upravičeno pričakujemo 
nenehno in dosledno družbe- 
nopolitično aktivnost, ki naj bi 
zagotovila hitrejše in učinkovi- 
tejše reševanje vseh vprašanj 
občanov. Pričakujemo lahko 
tudi ugoden učinek izvajanja 
novega Zakona o delu zveznih 
organov pri obravnavanju vlog 
in predlogov, ki odpira široke 
možnosti za organiziranejšo 
družbeno akcijo pri reševanju 
pritožb občanov. Novi Zakon 
je spodbudil tudi sprejetje 
ustreznih republiških in pokra- 
jinskih predpisov, ki zahtevajo 
več reda, odgovornosti in 
medsebojnega dogovarjanja. 

PEREČA VPRAŠANJA 
DELOVNIH LJUDI IN 
OBČANOV 

Analiza poudarja, da vsebina 
vseh vlog in pritožb občanov 
in organizacij praviloma 
spremlja probleme našega sa- 
moupravnega razvoja. V skoraj 
90 odstotkih primerov vloge te 
vrste zadevajo pereče življenj- 
ske probleme delovnih ljudi, 
kot so na primer stanovanjska 
vprašanja, zaposlovanje, so- 
cialno varstvo, uresničevanje 
samoupravnih pravic, delitev 
dohodka, počasnost dela so- 
dišč in upravnih organov, pro- 
blemi šolanja, zdravstveno in 
borčevsko varstvo, uresniče- 
vanje pravic na temelju pokoj- 
ninskega zavarovanja itd. 

Z vseh teh področij je Komi- 
sija dobila približno 250 zahtev 
za dopolnitev, spremembo ali 
avtentično tolmačenje že spre- 
jetih predpisov. Vprašanja, ki 
so zadevala uporabo Zakona o 
združenem delu ali invalidsko 
in pokojninsko zavarovanje je 
Komisija, po prejšnjem dogo- 
voru, posredovala ustreznim 

skupščinskim komisijam. O 
tem pa je tudi obvestila priza- 
dete občane. 

Na. nekaterih sejah Komisije 
so sodelovali tudi predstavniki 
vlagateljev zahtevkov. To se je 
izkazalo kot izredno koristna 
praksa in zaradi tega je Komi^ 
sija predlagala, naj bi tudi v 
bodoče na njene seje vabili 
predstavnike organizacij, ki so 
ji posredovale pobudo za spre- 
membo predpisov. 

Kar zadeva posamezne vlo- 
ge in pritožbe je Komisija te- 
sno sodelovala z Birojem 
Skupščine, ki je zbiral ustrez- 
ne informacije. Na temelju teh 
so člani Komisije odločali o 
tem, kako bodo obravnavali 
zahtevo občana. Odvisno od 
posameznih primerov so skle- 
pali, če bodo raziskali napisa- 
ne navedbe ali pa zahtevali po- 
ročilo o tem, kako so pristojni, 
po priporočilu Komisije, rav- 
nali. Prav v teh posameznih 
primerih je najtežje spoznati 
resničnost vsebine vloge. Biro 
Skupščine SFRJ je zaradi tega 
samostojno, na temelju dogo- 
vorjenih meril, odločal, katere 
vloge bo preučil. V primeru kr- 
šitve pravice občanov je bila 
vedno dana polna podpora ti- 
stim zahtevkom, ki so se izka- 
zali kot upravičeni. 

ODLOČILNEGA 
POMENA JE 
NEPOSREDNA 
PREUČITEV NAVEDB 

V vseh družbenopolitičnih 
skupnostih, kjer delajo komisi- 
je za vloge in pritožbe, redno 
spremljajo posamezne proble- 
me. Vendar še vedno v nekate- 
rih občinah, kakor tudi v repu- 
blikah in pokrajinah, strokov- 
ne službe, ki se ukvarjajo s te- 
mi vprašanji, niso dovolj uspo- 
sobljene. O tem govore prime- 
ri, da kljub vrsti posredovanj, 
Komisija po dve ali celo tri leta 
ni dobila odgovora na vpraša- 
nje, kako je bila obravnavana 
posamezna vloga ali pritožba. 
V zadnjem času je položaj pre- 
cej boljši. Pri tem pa analiza 
tudi pove, da so podpisniki 
vlog v 50 odstotkih primerov 
imeli prav, ko so njihove na- 
vedbe neposredno preučili. To 
govori v prid trditvi, da je odlo- 
čilnega pomena prav neposre- 
dna raziskava navedb delovnih 
ljudi in občanov. Zaradi tega 
so resnično potrebna posebna 
prizadevanja in usklajeno delo 
vseh komisij, od občinskih do 
Komisije Skupščine SFRJ. 

V omenjenem obdobju je 
Komisija dobila tudi 237 kolek- 
tivnih vlog. Njim je namenila še 
posebno pozornost, saj so za- 
devale komunalna vprašanja, 
invalidsko-pokojninsko zava- 
rovanje, varstvo borcev ali dru- 

ga vprašanja, ki imajo širši 
družbeni pomen. Razumljivo 
so bili potrebne pozornosti de- 
ležni tudi občani, ki so se ne- 
posredno obrnili na ustrezne 
službe. Opaženo pa tudi, da so 
v praksi zaenkrat delegati 
Skupščine še vse premalo 
vključeni v reševanje proble- 
mov iz okolja, kjer delajo in 
živijo, in o katerih govore po- 
samezne vloge. 

ZNAK ZA POLITIČNO 
DELO 

Zaradi vsega tega kar smo 
povzeli, je splošen sklep, da 
vloge in pritožbe občanov naj- 
pogosteje odražajo položaj v 
določenem okolju in opozarja- 
jo na slabosti, ki so še posebej 
očitne na nekaterih področjih 
življenja in dela. V organizaci- 
jah združenega dela s premalo 
razvitimi samoupravnimi od- 
nosi, vloge in pritožbe opozar- 
jajo tudi na nekatere velike sla- 
bosti, ki- zavirajo" naš samou- 
pravni in ekonomski razvoj. Po 
svoje so vse te vloge in pritož- 
be svojstven znak za politično 
reagiranje in sprejetje, ustrez- 
nih ukrepov, ki bodo odpravili 
vzroke negativnih pojavov. 

Ob tej priložnosti je Komisija 
preučila skupaj enajst pro- 
blemskih informacij, ki jih je 
pripravil Biro Skupščine SFRJ 
za vloge in pritožbe. 

Informacija o nekaterih 
vprašanjih iz dela pravoso- 
dnih organov na primer opo- 
zarja na neažurnost, 'neučin- 
kovitost, dolgotrajen postopek 
in počašnost dela sodišč. 
Omenja tudi primere neizpol- 
njevanja pravnomočnih so- 
dnih odločitev. Ker imajo vsa 
ta vprašanja zelo veliko druž- 
beno težo, je Komisija to Infor- 
macijo poslala vsem pristoj- 
nim skupščinskim telesom, 
upravnim organom ter skup- 
ščinam socialističnih republik 
in avtonomnih pokrajin. 

Informacija o delu upravnih 
organov ne vsebuje dovolj po- 
datkov za širšo razpravo. Zara- 
di tega so delegati sklenili, da 
bodo o njej ponovno sprego- 
vorili, ko bodo znane prve iz- 
kušnje dela po določbah nove- 
ga Zakona. 

Vprašanja usklajevanja tako 
imenovanih »starih« in »no- 
vih« pokojnin z ekonomskimi 
gibanji so spodbudila razpravo 
ob obravnavi Informacije o 
nekaterih vprašanjih iz pokoj- 
ninskega in invalidskega za- 
varovanja. 
' Informacija o vlogah in pri- 
tožbah borcev NOV in nekda- 
njih borcev pudarja, da mora 
sistem borčevskega varstva 
nujno spremljati ekonomsko 
moč družbe. Hkrati s tem naj 
se problemi na tem področju 
enotno rešujejo v vsej državi. 

Komisija je prav tako preuči- 
la Informacijo o nekaterih 
problemih vojaških obvezni- 
kov, ki so zboleli v času služe- 
nja vojaškega roka. Problem 
je namreč v tem, da ti ljudje 
niso uresničili svoje pravice po 
Zakonu o vojaških invalidih. 
Delegati so spregovorili tudi o 
Informaciji o nekaterih pro- 
blemih iz deia zdravniških ko- 
misij v postopku za uresniči- 
tev pravic iz Zakona o voja- 
ških invalidih ter Informacijo o 
problemih na stanovanjsko- 
komunalnem področju. Zanje 
je poudarjeno, da poleg odpr- 
tih vprašanj zaposlovanja, po- 
menijo enega najtežjih eko- 
nomskosocialnih problemov 
družbe. Pri tem pa tudi rečeno, 
da delavci izločajo največjo 
vsoto sredstev za stanovanjske 
sklade, vendar najtežje pridejo 
do stanovanja. 

Nedvomni uspehi na po- 
dročju socialnega varstva še 
niso uspeli preprečiti mnogih 
in težkih problemov. O tem go- 
vori največji del Informacije o 
nekaterih problemih social- - 
nega varstva. V njej je rečeno 
, da nekatere družbenopolitič- 
ne, skupnosti še niso uspele 
zagotoviti ustrezne organizira- 
nosti in stalnega spremljanja 
odprtih vprašanj, ki bi prispe- 
vali k učinkovitemu reševanju 
problemov na trajnih temeljih. 

Podobne ugotovitve vsebuje 
tudi Informacija o nekaterih 
vprašanjih, na katera opozar- 
jajo naši delavci, ki so na za- 
časnem delu v tujini, ko poši- 
ljajo svoje vloge in pritožbe 
zveznim organom. Zanimiva je 
tudi Informacija, ki govori o 
težavah kolporterjev. 

§e posebno pozornost je , 
spodbu'dila Informacija o po- 
javih in problemih, na katere 
opozarjajo delavci v svojih 
vlogah in pritožbah. To ne sa- 
mo zato, ker njihove vloge po 
številu pomenijo več kot polo- 
vico vseh vlog, ki jih dobe 
zvezni organi, temveč tudi za- 
radi izredno "ilustrativnega pri- 
kaza številnih pojavov kršitve 
samoupravnih pravic delovnih 
ljudi in nesamoupravnega ob- 
našanja v posameznih kolekti- 
vih in okoljih. Delavci se, gle- 
dano v celoti, najpogosteje 
pritožujejo zaradi nerešenih 
stanovanjskih vprašanj, zaradi 
težav pri zaposlovanju, slabih 
medčloveških odnosov in po- 
dobno. 
DELO BIROJA ZA 
VLOGE IN PRITOŽBE 

Poseben*del prikazane Ana- 
lize govori o delu Biroja Skup- 
ščine SFRJ za vloge in pritož- 
be. Kot samostojna in skupna 
služba Biro opravlja naloge za 
potrebe predsednika Republi- 
ke in ustreznih komisij Pred- 
sedstva SFRJ, Skupščine 
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SFRJ in Zveznega izvršnega 
sveta. Skupaj 37 delavcev te 
službe, med njimi 21 z visoko 
in 16 s srednjo strokovno izo- 
brazbo, je v zadnjih štirih letih 
sprejelo in obdelalo 138.638 
vlog in pritožb občanov. Od te- 
ga so 94.845 vlog dobili v pi- 
smeni obliki, 35.963 občanov 
pa so sprejeli in se z njimi po- 

govarjali v Biroju. 
Tako velik obseg dela v tej 

skupni službi je dokazal za- 
htevnost in odgovornost dela 
pri obravnavanju vlog in pri- 
tožb, pri čemer je še posebej 
odgovorno delo, ko se delavci 
neposredno pogovarjajo z ob- 
čani. Kadri, ki opravljajo te na- 
loge v Biroju, morajo imeti te- 

meljite družbenopolitične iz- 
kušnje. Sposobni pa morajo 
biti tudi za potrpežljivo in deli- 
katno delo s strankami. Že po 
naravi dela so namreč izpo- 
stavljeni nevarnosti, da se po- 
dvržejo rutinskemu obravna- 
vanju zadev. Zaradi tega Anali- 
za opozarja na nujnost obča- 
snega premeščanja teh delav- 

cev na delo v druge službe. 
Ob koncu tega dokumenta 

je poudarjeno tudi uspešno 
sodelovanje Komisije s sred- 
stvi javnega obveščanja, ki so 
prispevala k uveljavitvi njene- 
ga dela in spreminjanju mne- 
nja o vlogah in pritožbah ob- 
čanov, ki so pomemben druž- 
beni in politični problem. 

SPREJETI ZAKONI 

Delegati v Zveznem zboru so 
na seji 11. julija sprejeli na- 
slednje zakone: 
Zakon o vrednostnih papirjih 
(AS 581) kvalitativno na novo 
ureja področje vrednostnih 
papirjev. Ta pristop naj omo- 
goči uresničitev temeljnih 
predpostavk kreditno-mone- 
tarnega in bančnega sistema. 
Z uvajanjem kroženja vre- 
dnostnih papirjev med organi- 
zacijami združenega dela in 
bankami, kakor tudi v medse- 
bojnih odnosih organizacij 
združenega dela se ustanavlja 
poseben instrument, ki omo- 
goča, da bi se del potreb po 
povečanju mase plačilnih 
sredstev deloma pokrival s tem 
kroženjem. Zakon predvideva 
tudi možnost ustanovitve trga 
za vrednostne papirje, tako da 
bi bilo na enem kraju mogoče 
organizirati promet z vre- 
dnostnimi papirji. Zakon prav 
tako ureja, da obveznice javnih 
posojil ne morejo biti plačilno 
sredstvo. 

Zakon o ratifikaciji Konven- 
cije o zastaranju na področju 
mednarodne prodaje blaga 
(AS 21) ureja uresničevanje 
pravic iz pogodb, ki jih doma- 
če organizacije združenega 
dela in druge samoupravne or- 
ganizacije in skupnosti sklepa- 
jo z organizacijami iz držav, ki 

so ratificirale Konvencijo. S to 
Konvencijo so določeni pogoji 
pod katerimi se skupne pravi- 
ce in pritožbe, ki jih imata ku- 
pec ali prodajalec drug proti 
drugemu v zvezi s pogodbo o 
mednarodni prodaji telesnih 
premičnin ali v zvezi s poškod- 
bo, prekinitvijo ali ničevnostjo 
takšne pogodbe, ne morejo 
več uporabljati zaradi zastara- 
nega roka. Ta doba je v Kon- 
venciji omenjena kot »rok za- 
staranja« in traja štiri leta. Prav 
tako je določeno, da ima po- 
godba o prodaji telesnih pre- 
mičnih stvari mednarodni po- 
men, če imata v času njene 
sklenitve kupec in prodajalec 
svoja sedeža v raznih državah. 
Pomembna je tudi določba po 
kateri se iztek roka zastaranja 
upošteva v vsakem postopku 
samo na predlog zainteresira- 
ne stranke. To velja za glavni 
dolg kot za plačilo obresti. 

Po hitrem postopku je bil 
sprejet 

Zakon o spremembi Zakona 
o zveznih svetih (AS 38) s ka- 
terim je določeno, da predse- 
dnika Zveznega sveta za me- 
dnarodne odnose voli Svet na 
osnovi dogovora organov in 
organizacij, ki sodelujejo v 
njegovem delu, odlok o njego- 
vi izvolitvi pa razglaša Skup- 

ščina SFRJ. V skladu z dogo- 
vorom vseh udeležencev v de- 
lu Sveta, Zakon temelji na tem 
da, v soglasju z vlogo zveznih 
svetov, mora biti izvolitev 
predsednika že v prvi fazi ure- 
jena tako, da izraža odgovor- 
nost vseh udeležencev v delu 
tega telesa. Delegati so na tej 
seji potrdili tudi Statut Službe 
družbenega knjigovodstva 
Jugoslavije. 

Na seji Zbora republik in po- 
krajin, ki je bila prav tako 11. 
julija, so delegati sprejeli na- 
slednje zakonske predpise: 

Zakon o dolgoročni proiz- 
vodni koncepciji, poslovno- 
tehničnem sodelovanju in pri- 
dobivanju in odstopanju ma- 
terialne pravice na tehnologiji 
med organizacijami združe- 
nega dela in tujini osebami 
(AS 612) s katerim je določeno, 
da lahko uresničujejo proiz- 
vodno sodelovanje s tujimi 
osebami organizacije vseh 
proizvodnih panog in področij, 
toda le če je to v interesu jugo- 
slovanskega gospodarstva. 

Zakon o zagotavljanju sred- 
stev federacije za dodatno 
vlogo SFRJ v selektivno po- 
večanje kapitala Mednarodne 
banke za obnovo in razvoj (AS 
628) določa, da bodo sredstva 
za dodatno vlogo Jugoslavije 
za selektivno povečanje kapi- 

tala Mednarodne banke zago- 
tovljena v skupnem znesku 
71,8 milijona dinarjev. Ta sred- 
stva bodo zagotovljena v pro- 
računih federacije za 1979. in 
1980. leto. 

Zakon o uporabi določene 
vrednosti dinarske protivre- 
dnosti tujega kredita, katere- 
ga uporabnik je federacija 
(AS 635). 

Delegati so prav tako potrdili 
tudi Zaključni račun Sklada 
federacije za kreditiranje hi- 
trejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in po- 
krajin za leto 1977 s Poroči- 
lom o delu tega Sklada za leto 
1977, nato Zaključni račun 
Narodne banke Jugoslavije 
za leto 1977, Finančni načrt 
Narodne banke Jugoslavije 
za leto 1978 in Statut Narodne 
banke Jugoslavije. 

Na tej seji so bili potrjeni še 
trije družbeni dogovori: o kon- 
tinuiteti gradnje zmogljivosti v 
obdobju od leta 1976 do 1980, 
za razvoj barvne metalurgije v 
obdobju po letu 1980, o nači- 
nu zagotavljanja dopolnilnih 
sredstev za kreditiranje izvo- 
za opreme in ladij in izvajanje 
investicijskih del v tujini na 
kredit v obdobju od leta 1978 
do 1980 ter o nabavi in vzdrže- 
vanju letal za gašenje goz- 
dnih in drugih požarov. 
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ČZ »URADNI LIST SRS« PRIPOROČA: 

dr. Vilko Androjna - UPRAVNI POSTOPEK IN 
UPRAVNI SPOR - teoretični in praktični učbenik. 

dr. Vilko Androjna - ZAKON O SPLOŠNEM UPRAV- 
NEM POSTOPKU - s komentarjem in sodno prakso. 

dr. Vilko Androjna — ZAKON O UPRAVNIH SPORIH — 
s komentarjem in sodno prakso. 

dr. Stojan Cigoj - OBLIGACIJE - sistem splošnega 
obligacijskega prava v teoriji, sodstvu in primerjalnem 
pravu. 

dr. Stojan Cigoj - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 
- splošni nauki, 1. knjiga, in - posamezna pravna 
razmerja 2. knjiga. 

dr. Jože Juhart, Lojze Ude, Dragica VVedam-Lukič - 
PRAVDNI POSTOPEK. 

Franc Šink- PRA VNI IZRAZI - primerjalni z decimal- 
no klasifikacijo — slovensko — srbohrvaško — franco- 
sko - nemško. 

dr. France Čeme — UVOD V EKONOMSKO VEDO — 
temelji politične ekonomije. 

TEMELJNA POLITIČNA VPRAŠANJA DRUŽBENEGA 
ŽIVLJENJA IN RAZVOJA SR SLOVENIJE 

USTAVA SRS - z ustavnim zakonom 
USTAVA SFRJ 
USTAVI SRS IN SFRJ 
USTAVA SRS v italijanščini 
USTAVA SRS v madžarščini 
KAZENSKI ZAKON SFR JUGOSLAVIJE - uvodna po- 

jasnila dr. Ljubo Bavcon. 
KAZENSKI ZAKON SR SLOVENIJE - uvodna pojasni- 

la dr. Ljubo Bavcon. 
ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU - uvodna poja- 

snila dr. Peter Kobe. 
ZAKON O PRA VDNEM POSTOPKU - uvodna pojasni- 

la Lojze Ude 
PREDPISI O PREKRŠKIH - zvezni in republiški zakon 

z uvodnimi pojasnili - Marjan Šenk. 
GOSPODARSKI PRESTOPKI z uvodnimi pojasnili 

ZBIRKA PREDPISOV 
ZAKONSKA ZVEZA IN DRUŽINSKA RAZMERJA DE- 

DOVANJE 

ZBIRKA USTAVNO SODNIH PREDPISOV 
STANOVANJSKI PREDPISI 4 - samoupravna stano- 

vanjska skupnost 
STANOVANJSKI PREDPISI 5 - gospodarjenje s stav- 

bami v družbeni lastnini - delo hišnih svetov 
ZBIRKA PREDPISOV O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH 

SANKCIJ 
ZVEZNI ZAKON O LJUDSKI OBRAMBI IN O VOJAŠKI 

OBVEZNOSTI 
ZAKON O LJUDSKI OBRAMBI IN O DRUŽBENI SAMO- 

ZAŠČITI, VARNOSTI IN NOTRANJIH ZADEVAH 
ZBIRKA PREDPISOV O GRADITVI OBJEKTOV 
PREDPISI O VARSTVU PRI DELU IN O INŠPEKCIJAH 
ZBIRKA PREDPISOV O GEODETSKI SLUŽBI 
ZBIRKA PREDPISOV O GOSTINSKI DEJAVNOSTI 
STAROSTNO ZAVAROVANJE KMETOV 
SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA 
PRA VILNfK IN TARIFA O NAGRAJEVANJU ODVETNI- 

KOV 
PRAVILNIK O STROKOVNEM IZPOPOLNJEVANJU 

ZDRAVSTVENIH DELAVCEV, O PRIPRAVNIKIH IN 
STROKOVNIH IZPITIH 

NORMATIVI ZA GRADITEV IN OPREMO DOMOV ZA 
UČENCE SREDNJIH ŠOL V SRS 
NORMATIVI ZA GRADITEV IN OPREMO POSEBNIH 
OSNOVNIH ŠOL ZA LAŽJE DUŠEVNO PRIZADETE 
OTROKE VSRS 

REGISTER PREDPISOV 1969-1971 

OBRAZCI: 
VOLILNI IMENIK, ki je na podlagi veljavnih predpisov 

prirejen za volitve članov delegacij, za nadomestne 
volitve, za glasovanje o odpoklicu, referendumu, o 
uvedbi samoprispevka, kakor tudi za volitve v delavske 
svete. 

OVITEK ZA VOLILNI IMENIK (s podrobnimi navodili za 
izpolnjevanje volilnega imenika) 

M-4 do M-10, za matično evidenco pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja 
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NAROČILNICA 

Naročamo  izvodov »POROČEVALCA«, od tega 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

Letno naročnino din  (120 dinarjev za en izvod) smo poravnali na žiro račun: Skupščina SR Slovenije, 
Ljubljana 50100-854-50204. 
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