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ZA DELEGACIJE IN DELEGATE
RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJ ZBOROV
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
Dnevni red seje Družbeno- SR Slovenije z državami v rapolitičnega zbora Skupščine zvoju
Dnevni red seje Zbora zdruSR Slovenije, ki je sklicana za
17. julij 1978 in seje Zbora ženega dela in seje Zbora obzdruženega dela in Zbora ob- čin pa je razširjen z obravčin, ki sta sklicani za 19. julij navo:
- predloga odloka o potrdi1978 je razširjen z obravnavo:
- predloga zakona o dopol- tvi dogovora o izboljšanju varnitvah zakona o republiških stva civilnih invalidov vojne
(ESA 62);
svetih (ESA 70).
- predloga zakona o ratifiDnevni red seje Družbenopolitičnega zbora, Zbora združe- kaciji sporazuma o garanciji
nega dela in Zbora občin med SFRJ in Mednarodno
Skupščine SR Slovenije, ki so banko za obnovo in razvoj (VU
sklicane za 26. julij 1978 je 1534) (ESA 68);
- predloga zakona o ratifirazširjen z obravnavo:
- predloga stališč in skle- kaciji sporazuma o garanciji
pov o nadaljnjem uresničeva- med SFRJ in Mednarodno
nju resolucije Skupščine SR banko za obnovo in razvoj (YU
Slovenije o ekonomskih stikih 1535) (ESA 69).
PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor Skupščine SR Slovenije
so na skupnem zasedanju, ki
je bilo 28. 6. 1978 najprej poslušali ekspoze k poročilu o
uresničevanju
resolucije
Skupščine SR Slovenije o
ekonomskih stikih z državami
v razvoju, ki ga je podal Jernej Jan, član Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije in
predsednik Komiteja za ekonomske odnose s tujino.
Po razpravi na ločenih sejah so Zbor Združenega deia,
Zbor občin in Družbenopolitični zbor sklepanje o sklepih
in stališčih odložili za prihodnjo sejo.
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli:
- Sklepe in priporočila za
uresničevanje
resolucije
Skupščine SR Slovenije o štipendijski politiki (Sklep Zbora
občin objavljamo nastrani 2.);
- Sklep ob obravnavi informacije o izvajanju priporočil in
sklepov Skupščine SR Slovenije o nočnem delu žena in

mladine v industriji, gradbeništvu, prometu in proizvodni
obrti (Sklep Zbora občin objavljamo na strani 2.).
Zbor združenega dela in
Zbor občin sta sprejela:
- Predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike
Slovenije za leto 1977;
- Predlog zakona o seizmološki službi;
- Predlog za izdajo zakona
o dopolnitvi zakona o upravnih
taksah, z osnutkom zakona;
- Predlog odloka o potrditvi
dogovora o nakupu in vzdrževanju letal za gašenje gozdnih
in drugih požarov;
- Predlog razdelitve dela
prihodkov Loterijskega zavoda
Slovenije za leto 1978, ki pripada organizacijam iz 15. člena zakona o Loterijskem zavodu Slovenije.
Zbor združenega dela in
Zbor občin sta dala soglasje
Družbenopolitični zbor za je
sprejel stališča k:
- Osnutku zakona o Skupnosti industrije sredstev obo-

rožitve in vojaške opreme Jugoslavije
Zbor združenega dela je dal
soglasje,
Družbenopolitični
zbor pa je sprejel stališča k:
- Osnutku zakona o ekonomskih in drugih odnosih v
proizvodnji in prometu sredstev oborožitve in vojaške
opreme
Zbor združenega dela in
Zbor občin pa sta dala soglasje k:
- Osnutku zakona o zagotovitvi sredstev federacije za

za kreditiranje izvoza opreme
in ladij in izvajanje investicijskih del v tujini na kredit v
obdobju od leta 1978 do leta
1980;
- Dogovor o kontinuiteti
graditve zmogljivosti v obdobju od leta 1976 do 1980 za
razvoj barvaste metalurgije v
obdobju po letu 1980.
Zbor združenega dela je
sprejel:
- Predlog odloka o potrditvi zaključnega računa dohodkov in izdatkov Narodne

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI:
Zbor združenega dela
dr. Boris Zidarič, ivica Kavčič, Francka Herga, Janko
Muraus, Branko Preglav, Miloš Šturm, Leopold Kejžar,
Edo Gaspari, Pavel Trstenjak, Franc Mali, Josip Mičevič,
Olga Abramič, Zdravko Gale, Andrej Grahor, Marjan
Trebežnik, Vilma Manček, Marjan Pire, Jože Gruškovnjak,
Marko Čavlovič, Jože Gabrovšek, Milica Ozbič, Ivan
Lehner, Ivan Kogovšek, Stanislav Markun, Ivo Klemenčič,
Atanas Predarski.
Zbor občin
Karel Sukič, Lojze Ceglar, Valentin Dvojmoč, Franc Taler,
Kristina Šmid, Andrej Pele, Janez Avsenjak, Silian
Gianfranco, Marko Kobe, Ivo Janžekovič, Rado Miklič,
Janez Cigler, Gojko Vidovič, Rudi Bregar, Mitja Horvat,
Lidija Klajnšek, Zdenka Jurahčič, Marjan Trebežnik.
Družbenopolitični zbor
Štefanija Zagmaister, Jože Globačnik, Majda Gaspari,
Lojzka Čotar, Zoran Polič, Stane Gavez, Marko Bule, Milan
Kučan, Majda Poljanšek, Ciril Zlobec, Vito Habjan, Tilka
Blaha, Ludvik Golob, Tina Tomlje, Štefan Korošec.
dodatno vlogo socialistične
federativne republike Jugoslavije v selektivno povečanje kapitala Mednarodne
banke za obnovo in razvoj;
- Osnutku zakona o uporabi določenega zneska dinarske protivrednosti zunanjega
kredita, katerega uporabnik
je federacija.
- Osnutku zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo
posledic elementarnih nesreč;
Zbor združenega dela in
Zbor občin sta potrdila;
- Dogovor o načinu zagotovitve dopolnilnih sredstev

banke Slovenije za leto 1977;
- Predlog odloka o potrditvi finančnega načrta Narodne banke Slovenije za leto
1978;
- Predlog odloka o soglasju k zaključnem računu Narodne banke Jugoslavije za leto
1977;
- Predlog odloka o soglasju k finančnemu načrtu Narodne banke Jugoslavije za leto
1978.
Zbor občin pa je po razpravi
o poročilu o delu delegatov iz
SR Slovenije v Zveznem zboru
Skupščine SR Slovenije za obdobje september - 1977 - maj

1978 sprejel sklep, ki ga objavljamo na strani 3.
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli še:
- Predlog odloka o razrešitvi Borisa Cižmeka dolžnosti
člana sveta republike;
- Predlog odloka o soglasju k imenovanju Dušana Zupanca za tajnika Kulturne

skupnosti Slovenije;
- Predlog odloka o soglasju k imenovanju Slavka Grčarja za sekretarja Zdravstvene
skupnosti Slovenije;
- Predlog odloka o soglasju k imenovanju Janeza Prijatelja za vodjo strokovne službe Skupnosti pokojninskega
in invalidskega zavarovanja
Slovenije.

Predlog zakona o
dopolnitvi zakona o
republiških svetih
(ESA-70)

Na področju vzgoje in izobraževanja potekajo pomembni družbeni procesi v smeri
preosnove celotnega vzgojnoizobraževalnega sistema;
zlasti pa je aktualna problematika uveljavljanja usmerjenega
izobraževanja. V tem okviru se
pojavljajo številna vprašanja,
ki zadevajo uveljavljanje družbenoekonomskih odnosov kot
podlage podružbljanja celotnega vzgojnoizobraževalnega
procesa; vprašanja dograjeva-

nja samoupravne organiziranosti, ki naj zagotavlja delavcem in delovnim ljudem celovit vpliv na vzgojnoizobraževalno politiko; idejna in vsebinska vprašanja zasnove
vzgojnoizobraževalnih programov in preverjanja njihove
skladnosti z družbenimi smotri
in podobna vprašanja.
Navedena problematika terja širšo izmenjavo mnenj, usklajevanje in oblikovanje stališč ter koordinacijo in sodelo-

vanje zlasti med pristojnimi republiškimi organi in organi
družbenopolitičnih organizacij
v republiki. Temu namenu najbolj ustreza organizirano sodelovanje organov in organizacij v republiki, kakršno se
odvija v republiških svetih na
podlagi obstoječega zakona o
republiških svetih. Zato se po
predhodnem načelnem soglasju organov in organizacij,
ki po zakonu tvorijo republiške
svete (Skupščina SR Slovenije,
Predsedstvo SR Slovenije,
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Zveza komunistov Slovenije, Zveza sindikatov Slovenije in Gospodarska zbornica
Slovenije), predlaga ustanovitev republiškega sveta za
vzgojo in izobraževanje, ki naj
bi kot peti republiški svet deloval poleg že obstoječih štirih
republiških svetov (republiški
svet za mednarodne odnose;
republiški svet za varstvo
ustavne ureditve; republiški
svet za gospodarski razvoj in
ekonomsko politiko; republiški svet za vprašanja družbene
ureditve).
V zakonskem predlogu se
okvirno določa delovno področje novega republiškega
sveta za vzgojo in izobraževanje. Tako naj bi ta svet obravnaval temeljna vprašanja
vzgojnega in izobraževalnega
sistema, zlasti pa vprašanja v

zvezi z uveljavljanjem usmerjenega izobraževanja.
Dejavnost novega republiškega sveta bi se odvijala v okviru obstoječe ureditve zakona
o republiških svetih in na način, ki sicer velja za vse republiške svete. Glede imenovanja
predsednika novega republiškega sveta pa se predlaga
ureditev, ki sicer po zakonu
velja za republiški svet za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko. Predsednika sveta tako sporazumno imenujejo
organi in organizacije, ki sodelujejo v delu sveta, imenovanje
pa objavi Skupščina SR Slovenije s svojim aktom.
Zakonski predlog se predlaga Skupščini SR Slovenije v
obravnavo in sprejem neposredno - brez predhodne faze
predloga za izdajo zakonđ in
osnutka zakona - ker ne gre za
nikakršne sistemske spremembe v zakonu o republiških
svetih, temveč le za konkretno
organizacijsko rešitev; poleg
tega pa je nujno, da novi republiški svet za vzgojo in izobraževanje prične delovati čimprej. Tudi sicer gre za jasno
izraženo in le v dveh členih
podano dopolnitev zakona, o
kateri je možno zavzeti stališče
in odločiti tudi brez predhodnega razpravljanja v več fazah zakonodajnega postopka.

SKLEP
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o delu delegatov iz SR
Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ za obdobje september 1977 - mai
1978
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je na 3. seji dne 28.
junija 1978 ob obravnavi poročila o delu delegatov iz SR
Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ za obdobje
september 1977 - maj 1978 na podlagi 244. člena v zvezi s
199. in 192. členom poslovnika Skupščine SR Slovenije
sprejel naslednji
sklep:
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da daje
poročilo o delu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru
Skupščine SFRJ za obdobje od sepmtebra 1977 do maja
1978 celovit prikaz dela delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ v navedenem obdobju.
2. Zbor občin podpira in sprejema vse ugotovitve, mnenja, predloge in priporočila, ki so vsebovana v poročilu nje-

govega odbora za družbenopolitični in komunalni sistem z
dne 16. junija 1978.
3. Zbor občin priporoča vsem občinskim skupščinam v
SR Sloveniji, skupščini mesta Ljubljane in skupščini obalne
skupnosti občin Koper, da obravnavajo poročilo o delu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ
za obdobje od septembra 1977 do maja 1978 in poročilo
odbora za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin, zlasti z vidika stalnega in učinkovitega sodelovanja delegatov Zveznega zbora z delegacijami temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, z družbenopolitičnimi organizacijami, s konferencami delegacij in z občinskimi
skupščinami in z vidika stalnega in učinkovitega sodelovanja teh družbenih dejavnikov z delegati Zveznega zbora in
da v zvezi s tem sprejmejo ustrezna priporočila, predloge in
sklepe.

SKLEP
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o izvajanju priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije o nočnem delu žensk in mladine v industriji,
gradbeništvu, prometu in proizvodni obrti
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je na 3. seji dne 28.
sklep:
junija 1978 ob obravnavi informacije o izvajanju priporočil in
1.
Zbor
občin
Skupščine
SR Slovenije ugotavlja, da se
sklepov Skupščine SR Slovenije o nočnem delu žena in
priporočila in sklepi Skupščine SR Slovenije o nočnem delu
mladine v industriji, gradbeništvu, prometu in proizvodni
žena in mladine v industriji, gradbeništvu, prometu in proizobrti na podlagi 1. odstavka 244. člena v zvezi z 242. členom
vodni obrti postopoma uresničujejo.
in 2. odstavkom 237. člena poslovnika Skupščine SR Slove2. Zbor občin podpira zaključke in predloge, ki so vsebonije sprejel naslednji
vani v informaciji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o
2

poročevalec

izvajanju priporočil in sklepov o nočnem delu žena in mladine
v industriji, gradbeništvu, prometu in proizvodni obrti. Pri tem
pa poudarja, da je treba dosledno upoštevati leta 1973 v
skupščini sprejeta priporočila in sklepe ter še večjo pozornost
in skrb posvečati izboljšanju dela in življenjskih pogojev ter
ustreznemu vrednotenju dela vseh tistih, ki morajo delati
ponoči, prav tako pa tudi organiziranemu spremljanju in analiziranju vpliva nočnega dela na zdravje delavcev.
3. Zbor občin priporoča republiškemu sekretariatu za delo,
da izdaja soglasja za uvedbo nočnega dela žensk samo v

izrednih primerih po vsakokratnem predhodnem mnenju republiških odborov posameznih sindikatov in Gospodarske
zbornice Slovenije.
4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj v letu 1979 poroča o izvajanju priporočil in sklepov skupščine o nočnem
delu žena in mladine. V tem poročilu naj med drugim prikaže
tudi to, kako je urejeno varstvo otrok tistih delavk oziroma
delavcev, ki še delajo ponoči. Izvršni svet naj v omenjenem
poročilu predloži tudi analizo pogojev pridobivaanja dohodka
o organizacijah združenega dela s pretežnim deležem v nočni
izmeni zaposlenih žena s predlogom sistemskih rešitev.

SKLEP
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o izvajanju priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije o štipendijski politiki in informacije Titovega
sklada za štipendiranje mladih delavcev in otrok delavcev v SR Sloveniji o delovanju tega sklada v letu 1977 in o pripravah za razpis štipendij za šolsko leto
1978/79
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je na 3. seji dne 28.
junija 1978 ob obravnavi informacije o izvajanju priporočil in
sklepov Skupščine SR Slovenije o štipendijski politiki in
informacije Titovega sklada za štipendiranje mladih delavcev in otrok delavcev v SR Sloveniji o delovanju tega sklada
v letu 1977 in o pripravah za razpis štipendij za šolsko leto
1978/79 rta podlagi 1. odstavka 244. člena v zvezi z 242.
členom in 2. odstavkom 237. 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 Skupščini 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 njenih zborov
Zbor občin ugotavlja, da so se razmere na tem področju po
sprejemu sklepov Skupščine SR Slovenije o štipendijski politiki popravile.
2. Sklepi, ki so jih zbori Skupščine SR Slovenije sprejeli 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 za uresničevanje teh sklepov pospešiti prizadevanja za podružbljanje štipendijske politike, za nadaljnje
uveljavljanje štipendijske politike kot sestavnega dela dolgoročne kadrovske poliiike in s tem dolgoročne razvojne
politike združenega dela ter usmerjanja izobraževanja in za
uveljavljanje odgovornosti neposrednih nosilcev, to je v prvi

vrsti temeljnih organizacij združenega dela, za izvajanje štipendijske politike.
3. Ob sprejemu novega družbenega dogovora in samoupravnih sporazumov o štipendijski politiki, naj bi neposredni
nosilci kritično presodili učinke vloženih sredstev za štipendiranje in na tej podlagi oblikovali odločitve o višini sredstev,
ki jih je potrebno združevati za skupno opredeljene in samoupravno sprejete cilje štipendijske politike, zlasti za deficitarne
poklice.
4. Udeleženci družbenega dogovora in samoupravnih sporazumov o štipendijski politiki, naj zagotovijo tekoče spremljanje izvajanja samoupravno sprejetih odločitev in njihovo
usklajenost s sprejetimi sklepi Skupščine SR Slovenije o
štipendijski politiki. Udeleženci o tem obveščajo delavce v
združenem delu, stanje na tem področju pa naj bo sestavni
del poročil o izvajanju vsakoletnih resolucij o politiki uresničevanja srednjeročnega družbenega plana razvoja SR Slovenije.
5. Zbor občin sprejema stališča in predloge komisije za
narodnosti Skupščine SR Slovenije, ki se nanašajo na politiko
štipendiranja in kadrovsko politiko za potrebe pripadnikov
italijanske in madžarske narodnosti ter priporoča podpisnikom družbenega dogovora o štipendijski politiki, da pri dopolnitvi tega dogovora upoštevajo stališča in predloge omenjene komisije.
6. Pripombe, predlogi in mnenja delegatov iz razprave na
seji Zbora občin se posredujejo skupščini Titovega sklada za
štipendiranje mladih delavcev in otrok delavcev v SR Sloveniji
in podpisnikom družbenega dogovora o oblikovanju in izvajanju štipendijske politike v SR Sloveniji, da jih upošteva pri
svojem delu in pri oblikovanju sprememb in dopolnitev tega
dogovora.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
ZBOR OBČIN
Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem
POROČILO
k poročilu o delu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ za
obdobje september 1977 - maj 1978
opravili veliko in odgovorno delo v zvezi s sprejemanjem
Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora obnekaterih vsebinsko zelo pomembnih sistemskih zakonov in
čin je na seji dne 14. julija 1978 obravnaval poročilo o delu
drugih aktov s katerih sprejetjem je bil napravljen pomemben
delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ
korak naprej pri dograjevanju družbenoekonomskega in
za obdobje september 1977-maj 1978, ki so ga Skupščini SR
Slovenije predložili v obravnavo delegati iz SR Slovenije v
Zveznem zboru Skupščine SFRJ.
Uvodoma je bilo poudarjeno, da je predloženo poročilo zelo
POPRAVEK
dobro pripravljeno, saj daje celovito sliko o delu delegatov iz
SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ v četrtem letu
V 15. številki Poročevalca 29. 6. 1978 je pri objavi Razporeditve
delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ za
delovanja Zveznega zbora na delegatskih temeljih, obenem
vzdrževanje stikov s skupščinami občin prišlo do napake. V razporepa vsebuje stališča in predloge teh delegatov, ki so brez
ditvi se mora pod številkama 1 in 8 pravilno glasiti:
dvoma pomembni za nadaljnji razvoj delegatskega sistema na
1. BOŽIČ Jože, Jesenice, Radovljica
tem področju.
8. JELOVŠEK Mara, Škofja Loka, Tržič
Iz poročila je razvidno, da so v obravnavanem obdobju
delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ
poročevalec
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družbenopolitičnega sistema na temelju ustave SFRJ in zakona o združenem delu.
V razpravi o vprašanju nadaljnjega razvijanja delegatskega
sistema oziroma delegatskih odnosov pomembnih za delegate Zveznega zbora je bilo ugotovljeno, da so delegati SR
Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ že večkrat opozorili na odprta vprašanja v zvezi z razvijanjem stikov in izboljšanjem sodelovanja delegatov Zveznega zbora z delegatsko
bazo, skupščinami občin, Skupščino SR Slovenije in družbenopolitičnimi organizacijami, od katerih naj bi delegati
Zveznega zbora dobivali smernice in temeljna stališča za
svoje delo in opredeljevanje.
Z željo, da bi pripomogel h krepitvi delegatskih odnosov
pomembnih za delegate Zveznega zbora je Zbor občin v
prejšnjem mandatnem obdobju ob obravnavi poročila o delu
delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ
za obdobje september 1975 do julija 1976 kot tudi ob obravnavi takega poročila za obdobje september 1976 do'julija
1977, sprejel sklepe, ki vsebujejo vrsto predlogov za razrešitev
teh vprašanj. Večina teh sklepov je naslovljenih na skupščine
občin in vsebujejo predloge o tem, kako naj se občinske
skupščine povezujejo z delegati iz SR Slovenije v Zveznem
zboru in kako naj se aktivneje vključujejo v delo in odločanje
o zadevah iz pristojnosti Skupščine SFRJ. Del teh sklepov, ki
se nanašajo na način dela Zveznega zbora in infomiranja
delegatske baze z gradivi Zveznega zbora pa je bilo naslovljenih na Zvezni zbor oziroma na delegate iz SR Slovenije v
Zveznem zboru.
Na podlagi obravnavanega poročila je mogoče ugotoviti, da
se kljub vsem prizadevanjem, opozorilom in predlogom za
razrešitev odprtih vprašanj s strani delegatov Zveznega zbora
in Zbora občin, v tem štiriletnem obdobju delovanja delegatskega sistema, vplivanje delegatske baze skupščin občin,
Skupščine SR Slovenije in družbenopolitičnih organizacij na
delo delegatov Zveznega zbora še vedno ni dovolj razvilo.
Vzrok za tako stanje je v tem, da tokovi komuniciranja o tistih
vprašanjih iz pristojnosti Skupščine SFRJ, ki so pomembna za
delovne ljudi in občane, od njihovih temeljnih delegacij do
Zveznega zbora, še niso dovolj dosledno in v zadostni meri
vzpostavljeni.
Poudariti je potrebno, da so delegati Zveznega zbora svoje
obveznosti, ki izhajajo iz teh sklepov in naloge, ki so si jih
sami zastavili za razrešitev odprtih vprašanj, v veliki meri
izpolnili. Ob tem pa ostajajo kot odprta še nekatera vprašanja,
ki bi jim bilo treba v tem obdobju posvetiti več pozornosti kot
so: vprašanje večje iniciativnosti delegatov iz SR Slovenije v
zvezi z dajanjem konkretnih pobud in predlogov za organizirano obravnavo in razrešitev posameznih zadev iz pristojnosti
Zveznega zbora v SR Sloveniji; ter njihovo vključevanje že v
razprave v predhodnih usklajevalnih postopkih ob pripravi
posameznih zveznih gradiv v okviru Zveznega izvršnega
sveta, družbenih svetov in pristojnih zveznih upravnih organov, kot tudi njihovo vključevanje v predhodne razprave v
republiki Sloveniji.
V praksi je sicer prihajalo do organiziranja najrazličnejših
oblik povezovanja med delegati iz SR Slovenije v Zveznem
zboru ter njihovo delegatsko bazo in skupščinami občin,
vendar pa je mogoče ugotoviti, da na nekaterih območjih to
povezovanje ni bilo dovolj sistematično in organizirano in da
je pobuda o teh primerih vse preveč slonela na delegatih
samih.
V občinah v katerih so pristopili k organiziranju tega sodelovanja so nalogo povezovanja ponekod prevzela predsedstva
skupščin občin, ponekod Družbenopolitični zbor občinske
skupščine, ponekod glede na pristojnost posamezni zbor
občinske skupščine, v nekaterih občinah pa so v ta namen
organizirali posebne interesne skupine delegatov. Tudi te
oblike sodelovanja niso delovale povsod kontinuirano oziroma so obstajale le formalno.
Omenjene oblike sodelovanja so prav gotovo bistveno pripomogle k temu, da so bili delegati iz SR Slovenije v Zveznem
zboru seznanjeni s stališči in mnenji izoblikovani v okviru
skupščin občin. Z uveljavitvijo takega medsebojnega povezovanja so te skupščine občin prav gotovo bistveno pripomogle
k uveljavitvi ustavne vloge občin. Zato bi bilo prav, da tudi v
bodoče vodstva skupščin občin temu vprašanju posvečajo
vso potrebno pozornost in si prizadevajo najti odgovarjajoče
oblike sodelovanja. Možna oblika je na primer: organiziranje
posebnega interesnega jedra delegatov za vprašanja iz pristojnosti Zveznega zbora, ki bi glede na obravnavano pro4

blematiko pritegovaalo k sodelovanju vse zainteresirane temeljne samoupravne organizacije in skupnosti ter druge dejavnike v okviru občine. Z namenom, da bi bili delegati iz SR
Slovenije v Zveznem zboru seznanjeni s stališči, mnenji in
interesi, ki bi bili odraz splošnega družbenega interesa širših
območij, bi bilo dobro po potrebi pristopiti k organiziranju
različnih oblik povezovanja na medobčinski ravni npr. v okviru obstoječih medobčinskih svetov občin ali družbenopolitičnih organizacij.
Člani odbora menijo, da bi bilo zato potrebno vsem tem
vprašanjem posvetiti posebno pozornost. Prizadevati bi si
morali najti takšne oblike sodelovanja katerih delovanje bi
bilo čimbolj kontinuirano in elastično in bi omogočale, da bi
bile pobude, predlogi, mnenja in stališča posredovana delegatom Zveznega zbora dejansko odraz splošnega družbenega interesa vseh delovnih ljudi in občanov organiziranih
v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter v družbenopolitičnih organizacijah iz vseh območij republike Slovenije.
Delegati Zveznega zbora bi morali razpolagati z na tak način
oblikovanimi smernicami v zvezi z vsemi zadevami, ki so
predmet obravnave v Zveznem zboru obenem pa naj bi po tej
poti dobivali tudi predloge oziroma pobude o tem katera
vprašanja bi bilo potrebno v Zveznem zboru sprožiti oziroma
analizirati in po potrebi na ustrezen način razrešiti. Ob tem je
bilo opozorjeno na potrebo po širši uporabi pravice postavljanja delegatskih vprašanj na sejah Zveznega zbora.
V tem obdobju so delegati Zveznega zbora ob zavzemanju
stališč do bistvenih vprašanj v zvezi z razvijanjem in krepitvijo
družbenopolitičnih in družbenoekonomskih odnosov na temelju ustave in zakona o združenem delu zlasti pogrešali
intenzivnejše sodelovanje z družbenopolitičnimi organizacijami na vseh ravneh, še zlasti s Socialistično zvezo delovnega
ljudstva in sindikati.
Zato naj bi se družbenopolitične organizacije na osnovi
skupnih delovnih in akcijskih programov še bolj vključevale v
oblikovanje političnih usmeritev za sprejemanje odločitev in
sicer od delegacij v temeljnih samoupravnih skupnostih do
delegatov v Skupščini SFRJ. Pri tem pa je najpomembnejše
utrjevanje in razvijanje socialističnih samoupravnih odnosov
v samoupravni bazi. V zvezi s tem naj bi le-te bile pobudniki in
nosilci potrebnih razprav v vseh fazah odločanja to je tudi v
postopku nadzora nad izvajanjem sprejetih odločitev.
V razpravi je bilo tudi poudarjeno, da naj bi v zvezi z
zavzemanjem pobud, predlogov, mnenj in stališč do gradiv, ki
jih obravnava Zvezni zbor, skupščine občin večkrat nastopile
le kot konference delegacij, še zlasti pa je potrebno, da
pristojni zbori skupščin občin obravnavajo vsa tista gradiva iz
pristojnosti Skupščine SFRJ, ki še posebej zadevajo interese
delovnih ljudi in občanov iz njihovega območja. V ta namen
naj bi v skupščinah občin skrbno proučili program dela Zveznega zbora in z njim uskladili svoj program dela.
V razpravi je bila sprejeta pripomba, da bi morala tudi
pristojna delovna telesa in zbori Skupščine SR Slovenije
večkrat obravnavati posamezne zadeve iz delovnega programa Zveznega zbora. Skupščina SR Slovenije bi morala
večkrat prevzeti vlogo koordinatorja in usklajevalca vseh interesov izraženih v temeljnih delegacijah, skupščinah občin in
regijah. V njenem okviru bi se morala izoblikovati mnenja,
stališča in predlogi, ki bi bila odraz enotne slovenske politike.
Za obravnavo posameznih pomembnejših sistemskih vprašanj iz pristojnosti Zveznega zbora bi lahko v okviru vseh treh
zborov Skupščine SR Slovenije in glede na problematiko tudi
skupščin samoupravnih interesnih skupnosti ustanovili tudi
posamezna začasna delovna telesa katerih naloga bi bila, da
proučijo vse pripombe, predloge, mnenja in stališča izražena
v celotni delegatski bazi, skupščinah občin, regijah in v Skupščini SR Slovenije ter na podlagi le-teh izoblikujejo enotna
mnenja, predloge in stališča do teh vprašanj.
Odbor se strinja z vsemi stališči in predlogi delegatov iz SR
Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ v zvezi z nadaljnjim razvojem delegatskega sistema na področju poglabljanja
stikov z delegatsko bazo, razvidnih iz tega poročila.
Odbor ugotavlja, da so sklepi, ki jih je Zbor občin sprejel
dne 24. novembra 1976 in sklepi z dne 25. januarja 1978, še
vedno aktualni in priporoča vsem družbenim dejavnikom na
katere so sklepi naslovljeni, da odgovorno pristopijo k realizaciji vseh nalog, ki izhajajo iz teh sklepov.
Odbor opozarja, da so medsebojno usklajeni programi dela
temeljnih delegacij, skupščin občin, skupščine SR Slovenije
in Zveznega zbora Skupščine SFRJ predpogoj za razrešitev
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odprtih vprašanj v zvezi z razvijanjem stikov in izboljšanjem
sodelovanja delegatov Zveznega zbora z delegatsko bazo,
skupščinami občin in Skupščino SR Slovenije, od katerih naj
bi delegati Zveznega zbora dobivali smernice in temeljna
stališča za svoje delo in opredeljevanje. Le tak pristop k
programiranju dela bo lahko omogočil, da bodo delovni ljudje
in občani organizirani v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter v družbenopolitičnih organizacijah lahko
obravnavali vsa gradiva Zveznega zbora, ki zadevajo njihove
interese in posredovali delegatom iz SR Slovenije v Zveznem
zboru svoja mnenja, predloge in stališča do njih.
Odbor meni, da bodo sprejete dopolnitve in spremembe
poslovnika Skupščine SFRJ in poslovnika njenega zbora bistveno pripomogle k razrešitvi obravnavanih odprtih vprašanj.
Za delegate so zlasti pomembne tiste spremembe, s katerimi
se podaljšujejo roki za dostavo gradiv. Tako na primer: se
morajo predlogi za izdajo aktov pošiljati delegatom najmanj
60 dni (prej 30 dni) pred sejo zbora; gradiva ki naj bi se
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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 UPRAVNEM POSTOPKU - s komentarjem in sodno prakso.
dr. Vilko Androjna — ZAKON O UPRA VNIH SPORIH s komentarjem in sodno prakso.
dr. Stojan Cigoj - OBLIGACIJE - sistem splošnega
obligacijskega prava v teoriji, sodstvu in primerjalnem
pravu.
dr. Stojan Cigoj - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO
- splošni nauki, 1. knjiga, in - posamezna pravna
razmerja 2. knjiga.
dr. Jože Juhart, Lojze Ude, Dragica Wedam-Lukič PRAVDNI POSTOPEK.
Franc Šink - PRA VNI IZRAZI - primerjalni z decimalno klasifikacijo — slovensko - srbohrvaško - francosko - 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 JUGOSLA VIJE - uvodna pojasnila dr. Ljubo Bavcon.
KAZENSKI ZAKON SR SLOVENIJE - uvodna pojasnila dr. Ljubo Bavcon.
ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU - uvodna pojasnila dr. Peter Kobe.
ZAKON O PRA VDNEM POSTOPKU - uvodna pojasnila Lojze Ude
PREDPISI O PREKRŠKIH - zvezni in republiški zakon
z uvodnimi pojasnili - Marjan Šenk.
GOSPODARSKI PRESTOPKI z uvodnimi pojasnili
ZBIRKA PREDPISOV
ZAKONSKA ZVEZA IN DRUŽINSKA RAZMERJA DEDOVANJE

obravnavala po skrajšanem postopku, pa morajo biti poslana
delegatom najmanj 30 dni pred sejo zbora. Navedene spremembe in druge spremembe, ki se nanašajo na obveščanje
delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti ter
družbenopolitičnih organizacij o vprašanjih o katerih odloča
Skupščina SFRJ in na način dela zbora bodo prav gotovo
omogočile boljše, pravočasnejše in izčrpnejše obveščanje
delegatske baze s čimer jim bo omogočeno bolj tvorno sodelovanje z delegati Zveznega zbora in obravnavanje ter opredeljevanje do zveznih gradiv.
Odbor predlaga Zboru občin, da le-ta priporoči vsem skupščinam občin, da obravnavajo to poročilo zlasti z vidika stalnejšega in učinkovitejšega sodelovanja delegatov Zveznega
zbora z delegacijami temeljnih samoupravnih organizacij in
skupnosti, družbenopolitičnimi organizacijami, konferencami
delegacij in občinskimi skupščinami in v zvezi s tem sprejmejo ustrezne sklepe.

ZBIRKA USTAVNO SODNIH PREDPISOV
STANOVANJSKI PREDPISI 4 - samoupravna stanovanjska skupnost
STANOVANJSKI PREDPISI 5 - gospodarjenje s stavbami v družbeni lastnini - delo hišnih svetov
ZBIRKA PREDPISOV O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH
SANKCIJ
ZVEZNI ZAKON O LJUDSKI OBRAMBI IN O VOJAŠKI
OBVEZNOSTI
ZAKON O LJUDSKI OBRAMBI IN O DRUŽBENI SAMOZAŠČITI, VARNOSTI IN NOTRANJIH ZADEVAH
ZBIRKA PREDPISOV O GRADITVI OBJEKTOV
PREDPISI O VARSTVU PRI DELU IN O INŠPEKCIJAH
ZBIRKA PREDPISOV O GEODETSKI SLUŽBI
ZBIRKA PREDPISOV O GOSTINSKI DEJAVNOSTI
STAROSTNO ZAVAROVANJE KMETOV
SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA
PRAVILNIK IN TARIFA O NAGRAJEVANJU ODVETNIKOV
PRAVILNIK O STROKOVNEM IZPOPOLNJEVANJU
ZDRAVSTVENIH DELAVCEV, O PRIPRAVNIKIH IN
STROKOVNIH IZPITIH
NORMATIVI ZA GRADITEV IN OPREMO DOMOV ZA
UČENCE SREDNJIH ŠOL V SRS
NORMATIVI ZA GRADITEV IN OPREMO POSEBNIH
OSNOVNIH ŠOL ZA LAŽJE DUŠEVNO PRIZADETE
OTROKE V SRS
REGISTER PREDPISOV 1969-1971

OBRAZCI:
VOLILNI IMENIK, ki je na podlagi veljavnih predpisov
prirejen za volitve članov delegacij, za nadomestne
volitve, za glasovanje o odpoklicu, referendumu, o
uvedbi samoprispevka, kakor tudi za volitve v delavske
svete.
OVITEK ZA VOLILNI IMENIK (s podrobnimi navodili za
izpolnjevanje volilnega imenika)
M-4 do M-10, za matično evidenco pokojninskega in
invalidskega zavarovanja
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Skupščine

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES

Nadaljnja graditev sistema socialističnih
samoupravnih odnosov v središču
pozornosti
• Zvezni zbor bo do konca leta dal poseben poudarek spremljanju izvajanja sprejete politike, izvrševanju zveznih zakonov iz delovnega področja Zbora ter obravnavi poročil zveznih upravnih organov in zveznih organizacij
Predsednik Zveznega zbora Skupščine SFRJ je skupaj s predsedniki delovnih teles Zbora določil Osnutek
delovnega programa Zveznega zbora od septembra do
decembra 1978 leta, ki je že bil v razpravi v delovnih
telesih Zbora. Osnutek programa bo na dnevnem redu
seje Zbora 11. julija, dokončno pa naj bi bil predvidoma
sprejet v septembru.
Več vprašanj, tako tematskega značaja kot tudi glede
zakonskih projektov, ki so pripravljeni ali sprejeti v prvi
fazi zakonodajnega dela je prevzetih iz delovnega programa Zveznega zbora prejšnjega sklica.
Do konca leta bo po programu na dnevnem redu
Zveznega zbora 24 zakonov in 30 analiz, poročil, informacij in drugih gradiv.
Pri izdelavi programa so poudarjena vprašanja nadaljnje graditve sistema socialističnih samoupravnih
družbenoekonomskih odnosov za spremljanje izvajanja sprejete politike in izvrševanja sprejetih zveznih
zakonov iz delovnega področja Zbora ter obravnavo
poročil ustreznih zveznih upravnih organov in zveznih
organizacij.
Tako bo treba, med drugim, z analizo izvajanja zakona o temeljih bančnega in kreditnega sistema, oceniti in proučiti proces preoblikovanja bank in njihovo
preraščanje v finančne asociacije združenega dela. Z
analizo izvajanja zakona o temeljih premoženskega in
osebnega zavarovanja pa je treba oceniti preoblikovanje zavarovalnih organizacij na novih temeljih. Predvideno je sprejetje treh zelo pomembnih resolucij in
sicer: o krajevnih skupnostih, samoupravnih interesnih
skupnostih in temeljih družbenega sistema informiranja.
Do konca leta bo pomembna aktivnost Zbora posvečena tudi sprejetju proračuna federacije za prihodnje leto, posebej pa se bo angažiral pri obravnavi
uresničevanja odlokov V. konference neuvrščenih
^sogoossososososeeoseoosoocoocoooooscce«
b OSNUTEK DELOVNEGA PROGRAMA ZVEZNEGA
&
S ZBORA SKUPŠČINE SFRJ ZA OBDOBJE SEPTEMBERH
DECEMBER 1978
(j
&oecocosccccoocceecoooeoecc«sosaeiQoscooi|

držav v Colombu ter glede vprašanj za pripravo VI.
konference neuvrščenih držav. Posebno pozornost
bodo posvetili tudi vprašanjem v zvezi z uresničevanjem plana družbenega razvoja in pripravo resolucije
za leto 1979 - zaradi dajanja mnenja Zboru republik in
pokrajin.
Osnutek delovnega programa vsebuje tudi naloge in
vprašanja po področjih, ki ustrezajo delovnemu področju delovnih teles Zbora.
SISTEM SOCIALISTIČNIH
SAMOUPRAVNIH
DRUŽBENOEKONOMSKIH
ODNOSOV
V okviru tematskega dela bodo delegati obravnavali:
Poročilo o izvajanju zakona o temeljih bančnega in
kreditnega sistema
Poročilo o izvajanju Zakona o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja
Kar zadeva zakonodajno dejavnost, bodo s tega področja razpravljali o treh zakonih: o temeljih premoženjsko-pravnih razmerjih, o sanaciji in prenehanju
organizacij združenega dela in o varstvu iznajdb, tehničnih zboljšav in znakov razlikovanja.
TEMELJI POLITIČNEGA
SISTEMA
Na področju temeljev političnega sistema bodo v
okviru tematskega dela obravnavali:
Informacijo o stanju in problemih izvajanja zveznih
zakonov in drugih zveznih predpisov ter mednarodnih
pogodb, ki naj bi prikazala stanje in probleme pri
izvajanju teh zakonov in pogodb, s posebnim pregledom izvrševanja obveznosti organov federacije in
republiških in pokrajinskih organov glede izdajanja
predpisov za njihovo izvršvanje ter druga vprašanja
poročevalec
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nadaljnje graditve in zboljševanja pravnega sistema
Jugoslavije.
V zakonodajni dejavnosti je predvideno sprejetje
treh pomembnih resolucij: o nadaljnjem razvoju krajevnih skupnostih na temeljih ustave SFRJ, o odnosih
proste menjave dela in o oblikah samoupravnega
interesnega organiziranja in odločanja v družbenih
dejavnostih in o temeljih družbenega sistema informiranja.
Zvezni zbor prejšnjega sklica je na seji 19. aprila
določil, da se te resolucije pred sprejetjem pošljejo v
široko razpravo v delegatsko bazo, v samoupravne
organizacije in skupnosti, kot tudi v družbenopolitične
organizacije ter druge zainteresirane organe iri organizacije, da bi na podlagi teh mnenj in predlogov našli
ustreznejše in popolnejše rešitve.
S tega področja bodo obravnavali tudi pet zakonov:
o reševanju notranjih spopadov zakonov in pristojnosti
v civilnem in rodbinskem pravu, o pravicah in dolžnostih zveznih organov glede sredstev v družbeni lastnini, ki jih oni uporabljajo, o temeljih družbenih svetov
in o zveznih družbenih svetih, o carinski službi in o
spremembah in dopolnitvah Zakona o nagradi AVNOJ.
Razpravljali bodo tudi o dogovorih o ustanovitvi in
delu zveznih družbenih svetov in o enotnih temeljih
dela v zvezi z vlogami in pritožbami.
NOTRANJA POLITIKA
V okviru tematskega dela bo na dnevnem redu: Analiza o stanju varnosti v železniškem in cestnem prometu. Zvezni zbor je v prejšnjem sklicu obravnaval
pereče probleme varnosti v železniškem in cestnem
prometu in je ob tej priložnosti sklenil redno obravnavati ta vprašanja in izvajati ustrezne ukrepe. Obravnavani bodo še trije zakoni: o potnih listinah jugoslovanskih državljanov, o šolskem centru Zvezne
uprave za kontrolo letenja in o programu integracije
skupnih služb za vodenje civilnih in vojaških zrakoplovov v obdobju od leta 1977 do 1981 in o programu
modernizacije skupnih služb za vodenje civilnih in vojaških zrakoplovov v obdobju od leta 1976 do leta 1981.
ZUNANJA POLITIKA
S tega področja bodo na dnevnem redu tri poročila:
o delu Posebnega zasedanja ćeneralne skupščine
OZN o problemih razorožitve; o uresničevanju sklepov V. konference šefov držav ali vlad neuvrščenih
držav in o ministrski konferenci neuvrščenih držav v
Beogradu, ki bo konec julija. Razprava tega poročila
bo v okviru priprav za VI. konferenco neuvrščenih
držav, ki bo leta 1979 v Havani.
Na dnevnem redu bo tudi predlog programa o sodelovanju Skupščine SFRJ s predstavniškimi telesi drugih držav.
Pričakovati je tudi razpravo in sprejetje dveh zakonov s tega področja: o opravljanju zunanjih zadev iz
pristojnosti zveznih upravnih organov in zveznih organizacij ter o spremembah zakona o obalnem morju,
zunanjem pasu in epikontinentalnem pasu Jugoslavije.
LJUDSKA OBRAMBA
S tega področja bodo na dnevnem redu naslednje
teme:
Informacija o teku in rezultatih ukrepov, izvedenih v
zvezi s tipizacijo, unifikacijo In standardizacijo prometno-transportnih sredstev In sredstev zveze in
poročevalec

Ocena dosežkov pri ocenjevanju koncepcije
splošne ljudske obrambe in glavne smeri nadaljnjega
razvoja. V njej bodo sumirani rezultati, dana ocena
dosežkov pri uresničevanju koncepcije splošne ljudske
obrambe in razčlenjene glavne smeri nadaljnjega razvoja.
Planirano je še sprejetje zakonov: o proizvodnji sredstev oborožitve in vojaške opreme, o spremembah in
dopolnitvah zakona o ljudski obrambi in vojaški obveznosti. S spremembami in dopolnitvami zadnjega
zakona bodo odpravljeni problemi, ki so se pojavili
zaradi nepopolnosti posameznih določb, dati pa je
treba tudi nekatere nove rešitve, ki se nanašajo na
status regrutov med regrutiranjem v vojaški ustanovi,
na trajanje vojaškega roka iz naslova končane višje
oziroma visoke šole, na pogoje za pridobitev lastnosti
edinega hranilca družine in podobno.
PRORAČUN FEDERACIJE
Zvezni zbor bo do konca leta sprejel Proračun federacije za leto 1979. Skupaj z njim bodo razpravljali še o
finančnih načrtih zveznih direkcij za rezerve živil in
industrijskih proizvodov za leto 1979 kot tudi o Predlogu zakona o izvršitvi proračuna federacije za leto
1979.
Zbor bo prav tako razpravljal o Predlogu zaključnega računa proračuna federacije za leto 1977. V
okviru tega bodo obravnavali tudi predloge zaključnih
računov zveznih direkcij za živilske in industrijske proizvode za leto 1977, s poročili o poslovanju zveznih
blagovnih rezerv in pregledom stanja blaga v zveznih
blagovnih rezervah ter skladiščnega prostora.
Zvezni upravni organi in zvezne organizacije, katerim so iz proračuna federacije odobrena sredstva za
financiranje srednjeročnih programov razvoja in modernizacije, morajo dati Skupščini SFRJ v določenem
zakonskem roku letna poročila o izvršitvi programov in
porabi sredstev za njihovo realizacijo za leto 1977. V
zvezi s tem bo obravnaval tudi poročila: Zveznega
hidrometeorološkega zavoda o izvršitvi programa razvoja in modernizacije zrakoplovne meteorologije v
SFRJ, Zvezne carinske uprave o izvršitvi programa
modernizacije carinske službe, Zveznega izvršnega
sveta o izvršitvi programa prve faze graditve in adaptacije zaklonišč za zaščito zveznih organov, Zvezne
uprave za radijske zveze o izvršitvi programa razvoja
in modernizacije dela v zvezi s planiranjem frekvenc in
kontrole radijskih zvez, Ustanove za vzdrževanje morskih plovnih poti in Ustanove za vzdrževanje notranjih plovnih poti o izvršitvi programa razvoja in modernizacije Službe za varnost plovbe na morskih in notranjih plovbnih poteh in poročilo Radia Jugoslavije o
realizaciji programa razvoja in modernizacije tehnične
baze Radia-Jugoslavije od leta 1976 do 1980.
PRAVOSODJE
S področja pravosodja bodo imeli delegati na dnevnem redu več tem v okviru katerih bodo analizirali in
ocenili najaktualnejša vprašanja s tega področja. Tematski del je precej obsežen tudi zaradi tega ker na
tem področju ni predvideno sprejetje novih zakonov do
konca leta.
V program so vključene naslednje teme:
Analiza o delu in problemih sodišč združenega dela
Analiza o stanju
v zvezi z izvrševanjem zapornih kazni in vzgojno-poboljševalnih ukrepov
Analiza o stanju in problemih odvetništva
7

Analiza o stanju in problemih mladoletniške delikvence
Delegati bodo razpravljali tudi o poročlih o delu za
leto 1978 Zveznega sodišča, Zveznega javnega tožilstva in Zveznega javneaa pravobranilstva.

Razen tega bodo razpravljali o dogovoru o šolanju
otrok jugoslovanskih delavcev, ki so na začasnem delu
v tujini s katerim bodo urejene medsebojne pravice in
dolžnosti za uresničevanje skupnih interesov vzgoje in
izobraževanja teh otrok v materinščini.

DELO, ZDRAVJE IN

PRAVICE BORCEV IN

SOCIALNA POLITIKA
S tega področja bodo na dnevnem redu do konca
leta naslednje teme:
Izvajanje sklepov Zveznega zbora Skupščine SFRJ
o zaposlenosti in zaposlovanju v državi in tujini in
Analiza o izvajanju zakona o varstvu rastlin pred
rastlinskimi boleznimi in škodljivci, ki ogrožajo vso
državo glede na promet pesticidov.
V okviru zakonodajne dejavnosti bodo razpravljali o
treh zakonih: o temeljnih pogojih za začasno zaposlovanje in varstvo jugoslovanskih državljanov na začasnem delu v tujini, s čemer bo zagotovljeno popolnejše
varstvo interesov državljanov na delu v tujini, vključno
z interesi povratnikov z dela iz tujine ter njihovo delovno angažiranje v državi, zatem o matični evidenci, o
zavarovancih in o pokojninskih upravičencih in o spremembi zakona o določanju nadomestil za terjatve iz
naslova socialnega zavarovanja, ki so nastale v tujini.

VOJAŠKIH INVALIDOV
S tega področja, ki tudi nima zakonodajne dejavnosti
do konca leta, bodo delegati razpravljali o dveh informacijah:
O določitvi obveznosti federacije za borčevske pokojnine v letu 1977 in za izpolnjevanje teh obveznosti
v letu 1978 in o izvajanju zakona o evidencah o
borcih, vojaških invalidih in družinah padlih borcev.
★ ★ ★

Vprašanja

Delovna telesa Zbora oziroma Zbor bodo obravnavali
poleg" vprašanj in zakonskih projektov, določenih v tem
delovnem programu, tudi nekatera vprašanja in zakonske projekte z delovnega področja Zbora republik in
pokrajin, da bi dali mnenja temu Zboru. Razen tega pa
bodo razvili ustrezno aktivnost pri izdelavi svojega
programa dela za leto 1979 in določili glavne smeri
delovanja do konca mandata tega sklica.

razvojne politike bodo težišče

dela do konca leta
f> Zbor republik in pokrajin se bo posebno zavzemal za spremljanje izvajanja
politike sprejete z Družbenim planom in zakonov, ki jih je sprejel ter za politično
kontrolo nad delom zveznih upravnih organov
V delovnih telesih Zbora republik in pokrajin Skupščine SRFJ so takoj po konstituiranju razpravljali o
gradivu za izdelavo delovnega programa Zbora za obdobje september-december 1978. Na osnovi mnenj in
predlogov, ki so bila dana v razpravi je bil pripravljen
Osnutek programa, ki so ga sprejeli predsedujoči delegacij republiških in pokrajinskih skupščin in predsedniki delovnih teles Zbora na sestanku s predsednikom
Zbora. Osnutek programa bo na dnevnem redu naslednje seje Zbora republik in pokrajin 11. julija 1978.
Pri pripravi Osnutka so izhajali predvsem iz nalog, ki
izvirajo iz pristojnosti Zbora, določenimi v Ustavi SFRJ,
iz dokumentov sprejetih na X. kongresu ZKJ in glavnih
tez za pripravo stališč in dokumentov XI. kongresa,
sklepov Skupščine SFRJ o stanju in problemih na
področju zunanje in notranje politike. Prav tako so
izhajali iz sklepov posameznih organov družbenopolitičnih organizacij o aktualnih problemih graditve sistema gospodarjenja, gospodarskega razvoja, uresničevanja določene politike in reševanja aktualnih gospodarskih problemov.
Delovni program Zbora republik in pokrajin bo usklajen z delovnim programom Zveznega izvršnega
sveta, predvsem zaradi tega, ker bo ta organ Skupščine
glavni nosilec priprave aktov in gradiva za realizacijo
tega programa.
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RAZVOJNA POLITIKA
Resolucija o politiki uresničevanja Družbenega
plana Jugoslavije za dobo od leta 1976 do leta 1980 v
letu 1979
Do konca tekočega leta bo Zbor republik in pokrajin,
na osnovi usklajenih stališč republiških in pokrajinskih
skupščin, sprejel resolucijo o politiki uresničevanja
Družbenega plana Jugoslavije za dobo od 1976 do
1980 v letu 1979. Da bi to nalogo uspešno in pravočasno uresničili, je Zvezni izvršni svet že poslal Skupščini
SFRJ Poročilo o uresničevanju Družbenega plana Jugoslavije v letih 1976 in 1977 s prvo oceno za leto 1978
in možnostmi razvoja za leto 1979. Poleg tega so bile
poslane analize o uresničevanju Družbenega plana Jugoslavije v letu 1976, 1977 in 1978 in o uresničevanju
politike investicij v obdobju od 1976 do 1980, kot tudi
osnovni kazalci v preteklih letih s prvo oceno o razvojnih možnostih v letu 1979.
Skupščini je bila poslana tudi analiza o uresničevanju dogovorjene politike o izvrševanju prevzetih obveznosti za razvoj dejavnosti posebnega pomena, v prvi
vrsti tistih, ki zaostajajo v razvoju, kot tudi analiza o
uresničevanju dogovorjene politike hitrejšega razvoja
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosova.
Zvezni izvršni svet bo do 15. oktobra poslal Skupščini osnutek resolucije o politiki uresničevanja Družbenega plana Jugoslavije za dobo do leta 1967 do leta
1980 v letu 1979, do 20. decembra pa besedilo predloga te resolucije.
poročevalec
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Odlok o skupni devizni politiki Jugoslavije za leto
1979
Skupno devizno politiko določa Skupščina SFRJ za
vsako leto, hkrati z opredelitvijo skupne ekonomske
politike države za vsako leto. Devizna politika obsega
posebej: politiko pospeševanja in spodbujanja izvoza
blaga in storitev ter drugih oblik ekonomskih odnosov
s tujino; politiko uvoza; zaščito domače proizvodnje;
dinarskega tečaja; deviznih rezerv; kreditnih odnosov s
tujino itd.
Osnutek odloka o skupni devizni politiki Jugoslavije
bo skupaj z ustreznim spremnim gradivom Zvezni
izvršni svet poslal Skupščini SFRJ do 15. oktobra 1978.
Emisijska in denarna politika in temelji kreditne
politike
Skupščina SFRJ vsako leto določa cilje in naloge
skupne emisijske politike glede na globalni obseg denarne mase, usmeritev bančnih kreditov in namen delitve primarne emisije, kot tudi okvire skupne kreditnomonetarne politike.
Pri delu z usklajevanjem stališč republiških in pokrajinskih skupščin o Resoluciji o politiki uresničevanja
Družbenega plana Jugoslavije v letu 1978 je matični
odbor predlagal, da Zvezni izvršni svet, ki bo poslal
osnutek resolucije za leto 1979 pripravi in pošlje Skupščini SFRJ poseben akt, s katerim bo določena kreditno-monetarna politika za naslednje obdobje. Zvezni
izvršni svet bo do 15. oktobra 1978 poslal Skupščini
SFRJ osnutek akta o določitvi kreditno-monetarne politike za leto 1979, skupaj z ustreznim spremnim gradivom.
Plačilna in devizna bilanca Jugoslavije za leto 1979
Istočasno s sprejetjem devizne politike, bo na predlog Zveznega izvršnega sveta, Skupščina SFRJ sprejela tudi projekcijo plačilne in devizne bilance Jugoslavije. Osnutek teh projekcij bo ZIS poslal Skupščini
SFRJ do 15. oktobra 1978, skupaj s spremnim gradivom bo o tem razpravljal tudi Odbor za ekonomske
odnose s tujino.
Priprave za naslednji srednjeročni načrt
Tekoči srednjeročni družbeni načrt se konča leta
1980 in se je treba lotiti priprav za srednjeročni družbeni načrt za obdobje od leta 1981 do 1985. Da bi to
nalogo uresničili bo Zvezni izvršni svet poslal Skupščini SFRJ delovni program za pripravo naslednjega
srednjeročnega plana SFRJ in osnutek odloka o pripravljanju in sprejetju Družbenega plana Jugoslavije za
obdobje od leta 1981 do 1985. Predvideno je, da bo
osnutek tega odloka obravnavan do oktobra 1978.
Merila za ugotavljanje stopnje razvitosti republik in
pokrajin
Na osnovi meril za določanje stopnje razvitosti republik in pokrajin (ki morajo biti sprejeta najpozneje do
konca leta 1978) bo določeno katere republike in pokrajine se bodo štele za manj razvite v obdobju po letu
1980. Na podlagi objektiviziranih meril bo v obdobju po
letu 1980 določen znesek potrebnih dopolnilnih sredstev za republike in pokrajine, ki ne morejo z lastnimi
sredstvi financirati družbenih in drugih služb.
Z ustreznimi instituti za pripravo za določitev teh
meril so sklenjene pogodbe, rezultate teh znanstvenih
raziskovanj pa je pričakovati konec julija tega leta.
Razprava v Zboru je predvidena v oktobru 1978.

URESNIČEVANJE
DOLOČENE POLITIKE
V naslednjem obdobju bo Zbor razpravljal o posameznih aktualnih problemih iz svojega delovnega poporočevalec

dročja, pri čemer bo težišče dela na izvajanju politike,
določene z Družbenim planom in zakoni, ki jih je sprejel, na politični kontroli nad delom zveznih upravnih
organov in na tistih vprašanjih, ki bi bila osnova za
pripravo aktov, ki jih Zbor republik in pokrajin sprejema na podlagi soglasja republiških in pokrajinskih
skupščin.
Piačilno-bilančne pozicije republik in pokrajin
Skupščini SFRJ mora biti do konca julija poslano
poročilo o spremljanju uresničevanja plačilnobilančnih pozicij republik in pokrajin, da bi preverili realnost
vzpostavljenih odnosov in po potrebi predlagali
ustrezne spremembe v plačilnobilančnih pozicijah republik in pokrajin. Rok za obravnavo poročila v Zboru
je september 1978.
V okviru te teme bo treba do konca julija 1978 pripraviti še analizo o problematiki izvoza ladij na klirinško
področje, z namenom, da bi preverili možnosti in upravičenost istega tretmaja izvoza ladij na klirinško področje, ki je bil dogovorjen za izvoz barvnih kovin na to
področje. O tej analizi bo Zbor razpravljal septembra
1978.
Organizacija in funkcioniranje jugoslovanskega
trga
Oktobra letos bi Zbor moral razpravljati o informaciji
o organizaciji in funkcioniranju enotnega jugoslovanskega trga, pogojih in pojavih, ki krnijo to enotnost ter
ukrepih in akcijah za zagotovitev funkcioniranja enotnega jugoslovanskega trga. Treba je opredeliti smeri
akcije za premostitev regionalnih ovir, zagotoviti racionalno cirkulacijo blaga in nemoteno združevanje dela
in sredstev na enotnem jugoslovanskem trgu, pri čemer je osnovno izhodišče krepitev položaja delavcev v
združenem delu.
Analiza paritete cen
V novembru tekočega leta bo Zbor razpravljal o
analizi o paritetah domačih cen, po možnosti pa tudi o
primerjalni analizi o domačih in zunanjih cenah za
osnovne proizvode.
Uresničevanje sistema samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja
V delovni program Zbora do konca leta je iz prejšnjega delovnega programa prenešena tema o uresničevanju sistema sporazumevanja in dogovarjanja. Namen razčlenitve te teme je spoznati in oceniti dosedanje izkušnje pri uresničevanju sistema samoupravnega
sporazumevanja in družbenega dogovarjanja in da se
poudarijo bistveni idejnopolitični, strokovni in drugi
problemi, ki zavirajo sporazumevanje in dogovarjanje,
s katerim se urejajo odnosi na področju načrtovanja,
cen, dohodka, mednarodne menjave, politike zaposlovanja itd.
V okviru tega bo treba iskati odgovor na vprašanje,
kako se v praksi uresničuje proces samoupravnega
sporazumevanja in družbenega dogovarjanja kot sistem usklajevanja družbenoekonomskih in drugih odnosov, dojeti stanje in probleme, ki nastajajo v tem
procesu. Treba je določiti tudi ukrepe, ki jih kaže storiti
zaradi izpopolnjevanja mehanizma sporazumevanja in
dogovarjanja. Predvideno je, da bodo o tej temi v
Zboru razpravljali novembra letos.
Poročilo o izvajanju Zakona o denarnem sistemu in
Zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank republik in avtonomnih pokrajin
Glede na pomen in zapletenost teh zakonov, kot tudi
zaradi dejstva, da sta pričela veljati novembra 1976, bo
treba obravnavati njuno izvajanje. Pri tem bo treba biti
zlasti pozoren na potek organizacijskih priprav za
nujno izvajanje, uporabo instrumentov monetarne ureditve v celoti, v okviru tega pa na obvezne rezerve in
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monetarizacijo vrednostnih papirjev organizacij združenega dala, vzdrževanje likvidnosti bank, vzdrževanje
likvidnosti plačil s tujino, izvajanje skupne emisije,
izvajanje skupne emisijske, denarne in devizne politike
in podobno. Pričakujejo, da bodo o poročilo razpravljali v Zboru septembra letos.
Poročilo o izvajanju zakonov, s katerimi je določena politika spodbujanja hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosova.
Zbor je sprejel v juliji 1976 zakone o politiki spodbujanja hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosova. V sklopu analize o uresničevanju Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta
1976 do 1980, pa bo do oktobra letos obravnaval tudi
poročilo o izvajanju teh zakonov.
PRORAČUNSKA PORABA
FEDERACIJE
Poročilo o izvajanju Zakona o financiranju federacije
Glede na pomen tega zakona in na dejstvo, da je bil
sprejet marca 1977 je potrebno, da Zbor obravnava
vprašanja njegovega izvajanja. Pri tem bo posebna
pozornost posvečena bilančnim problemom proračuna federacije in možnostim postopnega zmanjševanja oziroma ukinitve deficitarnega financiranja federacije.
Določitev skupnega obsega dohodkov proračuna
federacije za leto 1979
Do konca septembra mora Zvezni izvršni svet poslati
Skupščini SFRJ analizo uresničevanja proračuna federacije za osem mesecev leta 1978 in predlog temeljev
za določitev skupnega obsega dohodkov proračuna
federacije za leto 1979, do 15. oktobra po osnutek
zakona o določitvi skupnega obsega dohodkov proračuna federacije za leto 1979. Zbor bo o teh gradivih
razpravljal, do konca letošnjega leta pa bo določil

skupni obseg izdatkov proračuna federacije za leto
1979.
Razen tega bo Zbor določil še: prihodke od carin in
drugih uvoznih dajatev, ki se v letu 1979 odstopajo
Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino in skupno vsoto deviz za potrebe federacije za leto 1979.
ZAKONODAJNI DEL
Do konca leta 1978 mora Zbor sprejeti iz svojega
delovnega področja še naslednje zakone: o kompenzacijah, o obražunavanju in kritju tečajnih razlik o
deviznih računih občanov za leta 1976,1976 in do 18.
marca 1978 in o spremebi kratkoročnih kreditov, danih Jugoslovanski kmetijski banki v dolgoročne kredite.
Prišlo bo tudi do spremembe in dopolnitve carinskega zakona in Zakona o kontroli kakovosti kmetijskih in živilskih proizvodov v zunanjetrgovinskem prometu.
V tem obdobju bo Zbor, na osnovi predloga svojih
delovnih teles, obravnaval nekatere zakone z delovnega področja Zveznega zbora, da bi mu dal svoje
mnenje.
OSTALA VPRAŠANJA
Zbor bo obravnaval tudi zakona s področja tako
imenovane tekoče zakonodaje, katerih izdajo vsiljuje
praksa, kot tudi akte, ki so bili poslani ob koncu izteka
mandata prejšnjega sklica, vendar o njih zbor ni razpravljal.
Poleg navedenih vprašanj bo Zbor obravnaval tudi
druga vprašanja, s svojega delovnega področja kot
so: program parlamentarnih izmenjav, posamezna
vprašanja z delovnega področja skupnih komisij
Skupščine SFRJ in drugo.

Brez izjeme prepovedana
alkoholnih

reklama vseh

pijač

• Ni sprejeta zahteva Splošnega združenja za kmetijstvo in prehrambeno industrijo Jugoslavije ter »Srbijavina«, da bi izpustili določbe o prepovedi reklamiranja vina in piva in prepovedi prometa alkohola v malih steklenicah
• Prodaja v malih steklenicah je prispevala k porastu porabe alkoholnih pijač
posebno pri dveh pomembnih grupacijah prebivalstva - delavcih in dijakih
• Predlog je, da se rok prepovedi prometa alkoholnih pijač v malih steklenicah
premakne na 1. januar 1980. leta
Delegati v Odboru Zveznega uporabo. Podpirajoč zakon v
zbora za delo, zdravje in so- celoti so sprejeli tudi dva njecialno politiko so obsežno raz- gova sporna člena s katerima
pravljali o Predlogu zakona o je prepovedano reklamiranje
zdravstveni neoporečnosti ži- vseh alkoholnih pijač in se
vil in predmetov za splošno prepoveduje promet z origiooBOoseoeoeocosocoooocoBoeoooeco«
ODBOR ZVEZNEGA ZBORA ZA DELO, ZDRAVJE IN
SOCIALNO POLITIKO O PREDLOGU ZAKONA O
ZDRAVSTVENI NEOPOREČNOSTI ŽIVIL IN PREDMETOV
ZA SPLOŠNO UPORABO - K AS 574
eeaooBoaoososooBosocoeooooooooo
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nalnim pakiranjem manjšim
kot pol litra (razen piva).
S tem v zvezi je v Odboru
tekla razprava o predlogih
Splošnega združenja za kmetijstvo in prehrambeno irjr
dustrijo Jugoslavije (grupacija
za grozdje in vino) in »Srbijavina«, poslovnega združenja za
vinogradništvo in vinarstvo, da
bi iz besedila zakona izpustili
te določbe. Le-ta menijo, da bi
s prepovedjo reklamiranja vina

in piva vinogradniška in vinarska panoga prišli v še težji položaj, ti ukrepi pa bi vplivali na
potrošnjo vina tako pri tujih turistih, kot pri izvozu našega vina v tujino.
Glede prepovedi prometa alkoholnih pijač v steklenicah
manjših kot 0,5 litra, je združenje poudarilo da je bilo v zadnjem času investiranih več kot
700 milijonov dinarjev v opremo za takšno proizvodnjo in
poročevalec

prodajo. Za proizvodnjo embalaže, industrijskega stekla je
bilo vloženih 600 milijonov dinarjev. Kot je navedeno je v tej
proizvodnji zaposlenih nekaj
tisoč delavcev.
Delegati so ob tej priložnosti, razen razlogov za prepoved reklamiranja vina in piva in
prepoved prometa alkoholnih
pijač v malih pakiranjih, ki so
navedeni v obrazložitvi Predloga zakona, na tej seji podčrtali še, da prepoved reklamiranja tobaka in močnih alkoholnih pijač, ki je bila predpisana že leta 1972, ni bistveno
zmanjšala njihove porabe, niti
ni povzročila škode proizvajalcem. Nasprotno, le-ti so bili s
tem rešeni večjih izdatkov za
reklamo, ki je bila nujna zaradi
prestiža na trgu.
NOVI

Prepoved prodaje alkoholnih pijač v steklenicah
manjših kot 0,5 litra je vnešena
na osnovi zaključka Zveznega
zbora, ki ga je sprejel ob razpravi Predloga za izdajo zakona o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov za
splošno uporabo, zasnovana
pa je na predhodnih razpravah
analize o pojavih alkoholizma
in narkomanije pri nas. Predloge ukrepov za preprečevanje
teh škodljivih pojavov je
podprl tudi ta Odbor, kot tudi
Sekcija za zdravstvo SZDLJ.
Na seji je bilo poudarjeno,
da je prodaja alkoholnih pijač
v malih steklenicah, ki se je
začela v zadnjih letih v naši
državi, pripeljalo do porasta
porabe alkoholnih pijač in to v
dveh najštevilnejših grupaci-

ne, je predlog, da se podaljša
prehodni rok do 1. januarja
1980, namesto do januarja
1979.
Razen tega so si bili delegati
enotnega mnenja o amandmaju s katerim je določeno, da se
pogodbe o reklamiranju vina
in piva v časopisih, radiu, na
televiziji in drugih sredstvih
javnega obveščanja, ki so bile
podpisane s tujimi pravnimi
osebami pred veljavnostjo tega zakona, lahko realizirajo do
izteka pogodbe, vendar najdlje
do 31. decembra 1978. To je
predloženo zaradi tega, ker se
domneva, da so že sklenjene
pogodbe s tujimi partnerji o
reklamiranju vina in piva, kar
pa se s tem zakonom prepoveduje.

PREDPISI

Teritorialno
12

jah prebivalstva - delavcih in
dijakih. Pijačo v malih steklenicah je lahko prinesti na
delo ali v šolo, cene in mesta
prodaje takšnih steklenic pa
so dostopna skoraj vsem. Tako
se ustvarjajo pogoji za regrutiranje novih alkoholikov, povečujejo se poškodbe na delu zaradi alkoholiziranosti in podobno. Na osnovi vsega tega
delegati menijo, da mora imeti
varstvo zdravja delavcev in dijakov prvenstvo pred interesi
delov gospodarskih panog, ki
se ukvarjajo s proizvodnjo in
prometom alkohola in njegove
embalaže.
Da pa bi proizvajalci alkohola lahko prilagodili in preusmerili svojo proizvodnjo na
večja pakiranja oziroma izkoristili embalažo za druge name-

navtičnih

morje SFRJ

bo razširjeno

na

milj

9 Mednarodna konvencija o teritorialnem morju dovoljuje širino teritorialnega
morja 12 navtičnih milj
• Jugoslavija je sedaj praktično edina država, katere teritorialno morje je široko
10 navtičnih milj
• Bolje bodo zavarovani interesi ljudske obrambe in domačega ribolova na Jadranu
Zvezni izi/ršni svet je poslal hodnjih sej.
Osnovna sprememba, ki je
Skupščini SFRJ Predlog za izdajo zakona o spremembah predlagana v sedanjem zakoZakona o obalnem morju, zu- nu je v razširitvi teritorialnih
nanjem morskem pasu in epi- voda (obalnega morja) Jugokontinentalnem pasu Jugo- slavije od 10 na 12 navtičnih
slavije, z Osnutkom zakona milj.
Po mednarodni konvenciji o
(AS 28). O zakonskem predlogu bodo razpravljali delegati teritorialnem morju, ki je bila
v Zveznem zboru na eni pri- sklenjena leta 1958, je dovo•soso&sosooooooososoeoosoooooeoooooeos^
OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O
OBALNEM MORJU, ZUNANJEM MORSKEM PASU IN
EPIKONTINENTALNEM PASU JUGOSLAVIJE - AS28

poročevalec

ljeno, da znaša širina teritorialnega morja 12 navtičnih milj.
Skoraj vse države so že določile širino teritorialnega morja,
ki znaša najmanj 12 navtičnih
milj, mnoge pa tudi čez to mejo. Tako je Jugoslavija ostala
praktično edina država, katere
teritorialno morje je široko 10
navtičnih milj. V skladu s to
konvencijo je v Jadranskem
morju Italija leta 1975 določila
mejo svojega teritorialnega
morja na 12 navtičnih milj. Albanija je z enostranskim aktom leta 1976 razširila meje
svojega teritorialnega morja
celo na 15 navtičnih milj.

Razen usklajevanja z Mednarodno konvencijo se spremembe obstoječega zakona
predlagajo tudi v interesu ljudske obrambe in potrebe po
varstvu domačega ribištva v
teritorialnih vodah.
Istočasno se z Osnutkom zakona v obstoječem zakona v
obstoječem zakonu ukinja institut zunanjega morskega pasu, ki sedaj znaša 2 navtični
milji. Tako se v naslovu veljavnega zakona črta termin
»zunanji morski pas« in bo v
bodoče njegov naslov: Zakon
o, obalnem morju in epikontinentalnem pasu Jugoslavije.
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ANALIZE IN OCENE

Dokaj
ciljev

uspešno uresničevanje temeljnih
in

nalog

plana

@ Prizadevanja naše družbe so usmerjena k ustvarjanju stabilnejših in kakovostnejših temeljev hitrejšega gospodarskega razvoja
• Stopnja rasti družbenega proizvoda skupnega gospodarstva Jugoslavije v preteklem obdobju je večja od povprečja razvitih držav Zahoda in drugih svetovnih
področij
e Izostal je pričakovani tempo sprememb v strukturi industrijske proizvodnje zaradi pozne gradnje in dokončevanja novih zmogljivosti
• V prvih dveh letih Plana je bilo v družbenem sektorju zaposlenih 400.000 novih
oseb, kar je mnogo več od planskih predvidevanj
• Izvoz blaga in uslug se je povečal le za 6,9 odstotka, kar je precej pod predvideno stopnjo v Planu (okrog 14 odstotkov), uvoz pa je večji za 29,5 odstotka,
medtem ko je bil v Planu predviden 10 odstotkov
beni plan Jugoslavije je bil
sprejet v času določene krepitve konjunkture v svetovnem
gospodarstvu, posebno v
državah Zahodne Evrope, na
tej podlagi smo računali na
boljše možnosti našega izvoza
in na relativno hitrejše spremembe v materialni strukturi
gospodarstva. V nasprotju s
temi pričakovanji je rast v svetovnem gospodarstvu takoj po
sprejetju Plana oslabela, poleg
tega je bila upočasnjena svetovna zunanjetrgovinska menjava, medtem ko se je monetarna nestabilnost še bolj poglobila.
Ob sprejemanju Plana smo se
v družbenoekonomskem razvoju srečevali z mnogimi neugodnimi tendencami in problemi, ki jih je bilo treba rešePOGOJI ZA
vati v prvi fazi njegovega uresničevanja. Zato je bilo težišče
URESNIČEVANJE
ekonomske politike v prvem
PLANA
letu uresničevanja Plana osreV Poročilu je najprej ugotov- dotočeno predvsem na reševaljeno, da je treba pri oceni ure- nje problema likvidnosti držasničevanja ciljev in nalog Pla- ve pri izvajanju politike ekona v preteklem obdobju raču- nomske stabilizacije, prednati na pogoje v katerih je te- vsem z brzdanjem inflacije, na
kla njegova realizacija. Druž- urejanje finančnih odnosov,
(OsoocoseoscccocosoeccooosocosoeooBO »o«
S POROČILO ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA O
O URESNIČEVANJU DRUŽBENEGA PLANA JUGOSLAVIJE Q
ZA DOBOOD LETA 1976 DO LETA 1980 V V LETIH 1976 Q
IN 1977, S PRVO OCENO RAZVOJA V LETU 1978 IN Z
Q
MOŽNOSTMI ZA RAZVOJ V LETU 1979
n
»oooooc
sosooooossooocooeooaoseosoaoo«

Skupščini SFRJ je bilo poslano Poročilo Zveznega
izvršnega sveta o uresničevanju Družbenega plana Jugoslavije za dobo od leta 1976 do
leta 1980 v letih 1976 in 1977, s
prvo oceno razvoja v letu 1978
in z možnostmi za razvoj v letu
1979. O Poročilu je bila konec
junija živahna in vsestranska
razprava v delovnih telesih
obeh zborov Skupščine SFRJ.
Podpirajoč poročilo so delegati povedali še vrsto kritičnih
pripomb in poudarili, da so potrebne še podrobnejše in poglobljene analize uresničevanja Plana v preteklem obdobju, da bi lahko sprejeli
učinkovite ukrepe in akcije za
uresničitev vseh planskih predvidevanj in nalog.
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zboljšanje
plačilnobilančne
pozicije države in oživljanje
gospodarske aktivnosti po
zaostajanju v letih 1974 in
1975.
Težišče ekonomske politike,
aktivnosti združenega dela in
družbe v celoti, je bilo v letih
1977 in 1978 na dinamiziranju
gospodarske aktivnosti, na hitrejšem reševanju strukturnih
problemov v gospodarstvu,
povečanju akumulativne in reproduktivne sposobnosti organizacij združenega dela iz
gospodarstva, ter dviganju posamične in družbene produktivnosti dela, ob nadaljnjem
zaviranju inflacije.
Vsa družbena prizadevanja
so bila usmerjena k ustvarjanju trdnejših in kvalitetnejših
osnov za hitrejšo gospodarsko
rast. Pri tem je imelo poseben
pomen pospeševanje naložb v
razvoj tistih dejavnosti, ki so
posebnega pomena za celoten
razvoj države.
V združenem delu je v teku
intenzivna dejavnost v zvezi z
institucionalizacijo in z normativnim urejanjem družbenoekonomskih odnosov po
ustavi in po sistemskih zakonih. To pomeni podlago za hitejše samoupravno urejanje
odnosov in za obvladanje nalog in sredstev družbene reprodukcije po delavcih v združenem delu.

DINAMIČNA STOPNJA
RASTI
V prvih treh letih Plana, je
rečeno v Poročilu, je bila povprečna letna stopnja rasti
družbenega proizvoda celotnega gospodarstva približno
5,8 odstotka, pri čemer znaša v
letih 1977-1978 - 6,8 odstotka.
Podedovani problemi in težave, ki jih je bilo treba reševati v
prvi fazi uresničevanja Plana,
so pripeljali do tega, da je bila
rast družbenega proizvoda v
letu 1976 pod spodnjo mejo.
Dinamika gospodarske rasti s
se je v letih 1977 in 1978 okrepila in je bila v letu 1977 dosežena rast družbenega proizvoda celotnega gospodarstva
- 7,6 odstotka, kar je precej
nad predvidenim (približno 7
odstotkov). Za leto 1978 se
ocenjuje, da bomo dosegli
stopnjo rasti družbenega proizvoda celotnega gospodarstva s približno 6 odstotki.
Po počasni rasti v letu 1976
(po 3,4 odstotka), se je v letu
1977 občutno okrepila rast industrijske proizvodnje (9,4 odstotka), ki je dinamična tudi v
letu 1978.
Ugodni rezultati v prvih dveh
letih uresničevanja Plana so
bili doseženi v kmetijski proizvodnji, ki je rasla po povprečni
stopnji približno 5 odstotkov.
V letih 1977 in 1978 je bila vast
dinamizirana tudi na drugih
poročevalec

področjih gospodarstva, zlasti
še v gradbeništvu. V primerjavi
s Planom pa še vedno zaostaja
rast magistralnega prometa,
tujskega turizma, graditve stanovanj in malega gospodarstva.
Stopnja rasti družbenega
proizvoda celotnega gospodarstva Jugoslavije je bila v
preteklem obdobju večja tudi
od povprečja razvitih držav Zahoda in drugih svetovnih regij.
Povprečna letna stopnja rasti
razvitih držav Zahoda v obdobju od leta 1976 do 1978 je
bila 4 odstotke, držav v razvoju
okrog 5,7 odstotka in v regiji
SEV približno 4,3 odstotka.

POČASNO
SPREMINJANJE V
STRUKTUR!
INDUSTRIJSKE
PROIZVODNJE
V preteklem obdobju ni prišlo do pričakovanega tempa
sprememb v strukturi industrijske proizvodnje, ker
smo v zamudi glede začetka
graditve in glede dograditve
novih zmogljivosti. V okviru industrije zaostaja razvoj surovinskih in bazičnih panog, zlasti še proizvodnja rud, surovega železa, osnovnih kovin, premoga, dogovorjenih bazičnih
kemičnih proizvodov in nekaterih kovin.
Pri tem se srečujemo z nekaterimi bistvenimi odmiki od
dogovorjene politike, da bi čezmerni uvoz nafte, mazuta in
lahkega kurilnega olja nadomestili z domačimi viri energije. Ocenjuje se, da bo uvoz
surove nafte in mazuta v letu
1978 dosegel obseg, ki je bil
predviden do leta 1980, to pa v
precejšnji meri obremenjuje
plačilno bilanco države. Do
okrnitev je prišlo tudi pri dogovorjenih smereh razvoja v industrije nafte, kar zlasti velja
za predimenzioniranje primernih zmogljivosti in za nesmotrno porabo nafte. Po pripravljenih programih naj bi v nadaljnjih nekaj letih zgradili
zmogljivosti za rafinerijo nafte,
s katerimi bi zadovoljili potrebe do leta 1990 in ki naj bi jih
po letu 1980 izkoriščali s približno 50 odstotki.
V črni metalurgiji je izgradnja nekaterih zmogljivosti v zamudi. Na področju bazične kemije gradimo veliko objektov,
to pa neugodno vpliva na njihovo dograditev. V posameznih skupinah proizvodov (fosfatna gnojila, polivinilklorid,
poliesterska vlakna), gradijo
zmogljivosti nad potrebno ravnijo in nad ravnijo, ki je bila
določena z dogovorom.
poročevalec

POVEČANA
KMETIJSKA
PROIZVODNJA
V agroindustrijskem kompleksu se dogovorjena politika
razvoja v glavnem uresničuje.
Povečana proizvodnja glavnih
kmetijskih in živilskih proizvodov je omogočila, da večinoma zadovoljujemo domače
potrebe in zmanjšujemo njihov
uvoz. To je ugodno vplivalo na
stabilizacijo celotnega gospodarstva in na plačilno bilanco države.
Proizvodnja na individualnih
gospodarstvih se je občutno
povečala. Pač pa poteka proces združevanja kmetov neenakomerno po republikah in
avtonomnih pokrajinah, hkrati
pa zaostaja razvoj proizvodnje
na hribovitih območjih. Nezadosten je tudi proces združevanja proizvodnje, predelave
in prometa v živinorejski proizvodnji.
ZAOSTAJANJE
DEJAVNOSTI
POSEBNEGA POMENA
V Poročilu je ugotovljeno,
da je prišlo do slabše rasti proizvodnje v dejavnostih posebnega pomena (proizvodnja
energije, surovin, hrane), kot
je predvideno v Planu. Posledica tega je bila zmanjšano
povpraševanje po nekaterih
proizvodih iz teh dejavnosti,
nekontrolirana poraba tekočega goriva (mazuta) in delno
upočasnjena celotna gospodarska aktivnost v letu
1976, v letu 1977 pa zaradi slabitve konjunkture in zaradi
padca cen za nekatere
osnovne surovine na svetovnem trgu.
V prvih treh letih se je proizvodnja blaga in storitev v dejavnostih posebnega pomena
povečala samo za približno 7
odstotkov povprečno na leto,
čeprav smo planirali povprečno letno povečanje za okrog
10 odstotkov. Od leta 1977 so
pospešena vlaganja v dogovorjene objekte v dejavnostih
posebnega pomena. To bo
omogočilo, da se bo v prihodnjem obdobju povečala domača proizvodnja energije, surovin in hrane.
I Do konca srednjeročnega
plana bo začelo obratovati veliko zmogljivosti. Kljub temu
pa je za zdaj že zanesljivo, da
dosedanjega zaostajanja pri
graditvi nekaterih zmogljivosti
v industriji skoraj ne bo mogoče nadomestiti do konca leta
1980 (rudarske in nekatere primarne zmogljivosti, črna metalurgija, bazna kemična industrija, nekovine in drugo).

HITRA RAST
INVESTICIJ
V Poročilu je rečeno, da je v
minulem planskem obdobju,
pa tudi v letu 1976, v razmerah
najnižje ravni akumulativne
sposobnosti gospodarstva dosežena dinamična rast investicij. V tem obdobju smo v večji
meri najemali zunanje kredite
in posojila. Intenzivirali smo
aktivnost v zvezi z vpisovanjem
posojil prebivalstva. Del kratkoročnih virov sredstev pa
smo uporabljali za dolgoročne
plasmaje, kar je bilo možno v
razmerah dinamične rasti denarne mase in kreditov. V letu
1977 se je izraziteje razširila
investicijska aktivnost, začete
investicije pa presegajo tako
okvire, predvidene v družbenem planu Jugoslavije in
družbenih planih republik in
pokrajin.
Dinamika investicijske aktivnosti je bila izrazita zlasti pri
gospodarskih investicijah v
osnovna sredstva. Negospodarske investicije so naraščale počasneje od predvidevanj zaradi zaostajanja vlaganj
v stanovanjsko graditev.
V prvih treh letih Plana je
bila dosežena povprečna rast
bruto investicij v osnovna
sredstva v višini 8,2 odstotka in
je bila na ravni predvidene
povprečne petletne stopnje.
Hitrejša rast investicij je bila
izrazita zlasti v letu 1977 in
1978. Gospodarske investicije
v osnovna sredstva so v prvih
treh letih rasle povprečno več
kot 9 odstotkov (predvideno
8,5 odstotka). K temu je zlasti,
prispevala rast investicij v letu"
1977 do 14 odstotkov.
V prvih dveh planskih letih je
bil delež vlaganj v osnovna
sredstva industrije nad deležem, ki je povprečno predviden za vse petletno obdobje, znatno nad predvidevanji pa raste delež vlaganj v
gradbeništvo. Medtem, ko
imajo investicije v elektrogospodarstvu, predelavi premoga, v posebnih fazah barvaste
metalurgije in delno strojne in-,
dustrije ter ladjedelništva v
glavnem zadovoljivo dinamiko, pa zaostajajo vlaganja v raziskovanje in proizvodnjo nafte, primarne faze črne metalurgije, v nekatere grupacij« bazne kemije in v proizvodnjo ne7
kovinskih surovin. Še posebej
zaostajajo vlaganja v razvoj
magistralnega prometa, tujskega turizma, živinoreje in
malega gospodarstva.

dela ter nezadovoljive učinkovitosti gospodarjenja, se je
od leta 1977 začela rast produktivnosti dela. Ocenjeno je,
da bo v obd.obju od leta 1976
do 1978 dosežena povprečna
letna rast produktivnosti v
družbenem sektorju 2,3 odstotka. V preteklem in letošnjem letu se je rast približevala
povprečnim letnim stopnjam
za vse petletno obdobje.
Vprašanje
produktivnosti
ostaja še naprej eden velikih
problemov pri uresničevanju
Plana. K temu prispeva tudi
dejstvo, da je doseženi obseg
dohodka v gospodarstvu znatno manjši od realnih možnosti,
zlasti zaradi neizkoriščenosti
zmogljivosti.
Rezerve v industrijskih
zmogljivostih znašajo okrog
23 odstotkov, medtem ko rezerve neizkoriščenega možnega časa za delo strojev znašajo 20 odstotkov. V nekaterih
industrijskih panogah tehnološki proces ni zaokrožen,
pa se zato sredstva za proizvodnjo ne morejo v celoti uporabljati, medtem ko so v drugih
panogah zmogljivosti predimenzionirane v primerjavi z
možnostmi plasmaja, pa jih zato tudi ne izkoriščajo.
Politika zaposlovanja je bila
v preteklem obdobju uspešno
uresničena, saj je bila dosežena večja rast zaposlenosti (4,2
odstotka) od predvidene (3,5
odstotka). V prvih dveh letih se
je zaposlenost v družbenem
sektorju povečala za 398.000
oseb.
Sprejeti so bili številni dogovori in sporazumi o politiki zaposlovanja. Še naprej pa se
povečuje število tistih, ki
iščejo zaposlitev, zlasti pa
mlajših strokovnih kadrov.
Vračanje delavcev z začasnega dela v tujini je večje od
odhajanja, kar povzroča večje
povpraševanje po zaposlitvi.

BISTVENO MANJŠA
STOPNJA INFLACIJE
V primerjavi s prejšnjim petletjem so dosežene povprečne
letne stopnje inflacije bistveno
manjše. nNa področju industrije, kjer je bilo to zmanjšanje najmočnejše, pa je bila
rast cen celo prepolovljena. Z
izvajanjem novega sistema
obračuna celotnega prihodka
in dohodka ter medsebojnih
plačil so bili storjeni prvi koraki za vzpostavitev večjega
skladja v blagovno-denarnih
odnosih in zatiranje inticipativne porabe in porabe mimo
doseženega dohodka.
BLAGA RAST
Kljub doseženim rezultatom
PRODUKTIVNOSTI
so bili na začektu leta 1978
DELA
izraženi določeni problemi na
Po nekaj letih stagnacije ali tem področju. Stopnja inflacije
počasne rasti produktivnosti je še naprej visoka. Raven cen
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na domačem trgu je pri določenem številu proizvodov večja kot na zunanjem trgu. To
utegne imeti velike posledice
za konkurenčno sposobnost
našega gospodarstva v rpednarodni menjavi.
V letu 1977 sta krepitev konjunkture na domačem trgu
ter rast davčnih obremenitev
vplivala na hitrejšo rast cen na
drobno in življenskih stroškov.
Povečano povpraševanje je
pripeljalo do zaostritve strukturnih neusklajenosti, pomemben del porabe pa se je zadovoljeval s čezmernim uvozom
in delno z uporabo prej ustvarjenih zalog. Takšno povpraševanje na domačem trgu in zlasti neusklajenosti blagovno
denarnih odnosov širijo prostor za inflacijo.
V Poročilu je ugotovljeno,
da rast cen na drobno, cen
storitev in življenskih stroškov
že drugo leto presegajo okvire
dogovorjene politike cen, kar
predstavlja faktor precej močnih pritiskov na osebne dohodke. V letu 1977 in na začetku tega leta se je zlasti na nekaterih področjih povečal učinek uvozne inflacije. Posebej
je treba poudariti, da niso obvladani vzroki nestabilnosti in
inflacije dolgoročnega značaja.
LIKVIDNOST
GOSPODARSTVA IN
RAST PORABE
Gospodarska likvidnost seje
znatno zboljšala, s kreditnomonetarno politiko pa smo
podpirali
dinamično gospodarsko rast, izvoz in kmetijsko proizvodnjo. Povečal se
je delež gospodarstva v denarni masi, vendar je bila ta tendenca v letu 1978 počasnejša
zaradi večje rasti denarne mase v negospodarskih sektorjih.
Porast denarne mase in denarne emisije v preteklem obdobju je bil v precejšnji meri
uporabljen za pokrivanje deficita proračuna federacije.
Sredstva za osebno, splošno
in skupno porabo so naraščala
hitreje od skupnih sredstev za
končno domačo porabo in doseženega dohodka, čeprav je v
Planu predvidena počasnejša
rast.
Celotni realni osebni dohodki na zaposlenega so naraščali
hitreje od dohodka in produktivnosti dela, v Planu pa je predvideno, da povprečen realni
osebni dohodek narašča v okviru povečanja produktivnosti
dela, pri čemer naj bi bilo zagotovljeno uveljavljanje načela
delitve po delu in rezultatih dela. V praksi ni prišlo do popolne uveljavitve tega načela, nekatere organizacije združenega dela pa so povečevale svoje
dohodke ne glede na poslovne
rezultate.

NEZADOVOLJIVI
EKONOMSKI ODNOSI S
TUJINO
Poročilu je ugotovljeno, da so
ekonomski odnosi naše države
s tujino že dalj časa, razen v
letu 1976, neugodni in bi utegnili vplivati na zaviranje skupnega razvoja in uresničenje
Plana. Glavni problemi izvirajo
iz nezadostnega izvoza blaga
in storitev ter pravočasnega
nadomeščanja uvoza.
Nestabilna mednarodna monetarna situacija, je rečeno v
Poročilu, je ustvarjala negotove in spremenljive pogoje za
poslovanje našega gospodarstva v tujini. Širjenje protekcionizfna v državah industrijsko razvitega sveta se je pokazalo kot pomembno omejevanje izvoza in je povečalo konkurenco v mednarodni trgovini. Hkrati narašča tudi pritisk
tujih proizvajalcev in izvoznikov na naš trg.
Slabitev izvoza v zadnjih
dveh letih je, poleg zunanjih
pogojev, posledica naših problemov in slabosti. Nizka produktivnost dela in slaba učinkovitost gospodarjenja ter
neustrezno razporejanje dohodka, so v mnogih grupacijah
bistveni dejavniki nezadostne
konkurenčne sposobnosti našega gospodarstva v mednarodni menjavi.
Zlasti se je povečal deficit v
blagovni menjavi z razvitimi
državami Zahoda, uvoz iz katerih najmanj pokrivamo z izvozom našega blaga. Prav tako je
hitrejša rast uvoznih in izvoznih cen v preteklem obdobju
povzročila približno 15 odstotkov skupnega deficita v blagovni menjavi s tujino.
Izvoz blaga in storitev v letu
1977 se je, po tekočih cenah,
povečal le po stopnji 6,9 odstotka, kar je znatno manj, kot
je bilo predvideno v Planu (približno 14 odstotkov). Uvoz blaga in storitev se je povečal po
stopnji 29,5 odstotka, medtem
ko je bilo v Planu predvideno
le približno 10 odstotkov. Iz
takšnih neugodnih gibanj in
pri rahlem porastu deviznega
priliva iz nakazil delavcev, ki
so na začasnem delu v tujini se
je v tekoči plačilni bilanci oblikoval deficit za več kot 1,7 milijarde dolarjev, kar je skoraj
dvakrat več od deficita, ki je
povprečno na leto predviden v
Planu.
V prvih petih mesecih leta
1978 so se nadaljevali neugodni tokovi v ekonomski menjavi s tujino. Zlasti je neugodna
okoliščina, da ja bila nominalna vrednost izvoznega blaga v
prvih petih mesecih tega leta
enaka, kot v ustreznem obdobju preteklega leta. Uvoz blaga

se giblje v okvirih, ki so bili
predvideni za letošnje leto, ker
se je njegova vrednost povečala za 1 odstotek v primerjavi z
ustreznim obdobjem preteklega leta.
UPADANJE
AKUMULATIVNE IN
REPRODUKTIVNE
SPOSOBNOSTI
GOSPODARSTVA
Pod vplivom počasne gospodarske aktivnosti v letih
1975 in 1976, je rečeno v Poročilu, je začela postajati počasnejša tudi rast družbenega
proizvoda in dohodka, kar je
zaradi dinamike rasti vloženih
sredstev povzročilo upadanje
akumulativne in reproduktivne
sposobnosti gospodarstva.
Glede na to, da sredstva 2a
reprodukcijo, oblikovana v
prejšnjem letu, praviloma rabijo kot podlaga za razširitev
materialne osnove dela v naslednjem letu, so neugodni rezultati gospodarjenja v letu
1975 neposredno odsevali na
prvo leto uresničevanja Plana.
Ustvarjeni dohodek se je v letu
1975 povečal nominalno za 20
odstotkov, v letu 1976 pa za 18
odstotkov. Šele v letu 1976 je
bila uresničena bolj dinamična
rast dohodka in bruto sredstva
za reprodukcijo so narasla za
26 odstotkov.
Ugotovljeno je, da več kot
tretjina temeljnih organizacij
združenega dela ali ima izgube
ali posluje na robu rentabilnosti in da je to zelo pomemben
problem v njihovem poslovanju.
RAZVOJ MANJ
RAZVITIH PODROČIJ
V gospodarsko manj razvitih
republikah in SAP Kosovo se
je v preteklem obdobju povečalo vlaganje v dejavnosti posebnega pomena, nadaljeval
se je pozitiven proces spreminjanja strukture gospodarstva
teh območij, okrepljeni so bili
kvalitetni faktorji v gospodarjenju in razvoju, vlaganja sredstev in njihova uporaba oziroma izkoriščanje pa sta postala
učinkovitejša. Za številne
ključne objekte so bila zagotovljena finančna sredstva,
storjeni so bili ukrepi za zagotovitev zunanjih dopolnilnih
sredstev in razčlenjene konkretne aktivnosti za združevanje dela in sredstev. Vendar je
proces združevanja dela in
sredstev z organizacijami
združenega dela z razvitih področij šele v začetni fazi.
V Poročilu je podčrtano, da
so v preteklih dveh letih ta območja dosegla stopnjo rasti
družbenega proizvoda skup-

nega gospodarstva 5,1 odstotka, kar je nekaj počasneje od
rasti v državi v celoti. V letu
1976 so v razmerah nizke dinamike gospodarske rasti dosegla gospodarsko manj razvita
področja nižjo stopnjo rasti,
kot je bila dosežena v državi v
celoti. V letu 1977 so ta območja uresničila, po približnih
podatkih, nekaj hitrejšo rast
družbenega proizvoda kot je
bila rast za državo v celoti.
To kaže, da ukrepi in vlaganja, storjena v prvih letih Plana
še niso dala določenih rezultatov. Pri tem je treba upoštevati,
da so na teh območjih močneje zastopane prav tiste dejavnosti, ki so posebnega pomena in ki zahtevajo velika vlaganja in daljše obdobje graditve.
Na dinamiko gospodarskega
razvoja zlasti neugodno deluje
nezadosten obseg sredstev za
investicije iz lastnih virov, visoka stopnja zadolženosti in velike izgube.
Pri splošni ljudski obrambi
in družbeni samozaščiti se
uresničujejo cilji in naloge Plana, je poudarjeno v Poročilu.
Družbenopolitične skupnosti,
organizacije združenega dela,
krajevne skupnosti in druge
samoupravne organizacije in
skupnosti so razvile široko aktivnost pri izpolnjevanju nalog
in izvajanju priprav za splošno
ljudsko obrambo. Obramba
postaja dejanska družbena
funkcija, njena organiziranost,
pripravljenost in realna moč
pa so odsev splošne organiziranosti in učinkovitosti ustvarjalnih družbenih odnosov.
MOŽNOSTI RAZVOJA V
LETU 1979
Na koncu Poročila so kot
posebni zaključki podrobno
določene osnovne naloge samoupravnih organizacij in
skupnosti in vseh družbenih
dejavnikov pri uresničevanju
Družbenega plana Jugoslavije
v obdobju do leta 1980.
Po sedanjih ocenah našega
družbenega razvoja je ocenjeno, da bo mogoče v letu 1979
doseči rast družbenega proizvoda celotnega gospodarstva
na ravni povprečne stopnje
predvidene s Planom od 6 do 7
odstotkov. Rast industrijske
proizvodnje naj bi znašala 7 do
8 odstotkov, kmetijske 3 do 4
odstotke, ob dinamični rasti
proizvodnje in gospodarjenja
na drugih gospodarskih področjih. Predpostavke za to so
nadaljnje naraščanje zaposlenosti in boljši rezultati v razvoju malega gospodarstva in gospodarjenja z osebnim delom
s sredstvi, ki so last občanov.
V letu 1979 pričakujemo rast
izvoza blaga in storitev najmanj v višini družbenega proporo«

izvoda. Pričakuje se močnejše
intenziviranje sprememb v
strukturi materialne proizvodnje, zlasti pa večji razvoj v dejavnostih posebnega pomena,
ki zaostajajo. Zagotoviti bo treba boljše odnose pri delitvi
družbenih proizvodov. Za čim

bolj uspešno uresničevanje
Plana je nujno tudi obdržati tudi dinamično rast investicij,
kot bistveni pogoj za dinamično gospodarsko rast in hitrejše spremembe v strukturi gospodarstva. Treba bo zagotoviti, da naraščanje cen v letu

1979 ne bo večje kot je bilo v
letu 1978.
Težišče aktivnosti združenega dela in ekonomske politike
mora biti usmerjeno zlasti k
večjemu naraščanju produktivnosti dela, racionalnejši

Prispevek Zveznega sodišča
podružbljanju

uporabi sredstev in sploh
učinkovitejšem gospodarjenju. Z ukrepi ekonomske politike in družbenimi akcijami je
treba podpirati stanovanjsko
graditev in razvoj malega gospodarstva.

k

pravosodnih funkcij

O S svojimi aktivnostmi je Zvezno sodišče dalo pomemben prispevek k uresničevanju socialistične ustavnosti in zakonitosti, krepitvi družbene odgovornosti in
socialistični morali
• Razširjeno je sodelovanje Zveznega sodišča, Vrhovnih sodišč republik in pokrajin in Vrhovnega vojaškega sodišča o uresničevanju določenih pravosodnih
funkcij na ravni federacije
• Vloge in pritožbe občanov, naslovljeni temu Sodišču, se največkrat nanašajo
na neažurnost drugih sodišč in na neustrezne postopke.
Intenziven samoupravni razvoj jugoslovanske socialistične družbe je prinesel pomembne spremembe tudi na
področju pravosodja. To se je
neposredno izražalo tudi v dejavnosti Zveznega sodišča v letu 1977.
Osnovne značilnosti dejavnosti Zveznega sodišča v letu
1977 so nadaljnji napori, da bi
dosegli čim boljšo ažurnost in
učinkovitost, nato zajemanje
in izvrševanje vseh nalog, ki so
zaupane Zveznemu sodišču
kot sodišču federacije, ter nadaljnje uspešno usmerjanje k
tistim funkcijam Zveznega sodišča, s katerim presegamo
klasične in podedovane delovne metode. Intenzivirano je angažiranje na nalogah, ki imajo
izrazito družbeno dimenzijo in
so pomembne za proces podružbljanja pravosodnih funkcij.
To je med drugim ugotovljeno v Poročilu o delu Zveznega
sodišča v letu 1977 o katerem
bodo delegati Zveznega zbora
Skupščine SFRJ razpravljali
na eni prihodnjih sej

nosti nekaterih prejšnjih predpisov z novim ustavnim sistemom. Istočasno pa so se odprla nekatera nova vprašanja,
povezana z uporabo novih
predpisov, dokler se v praksi
ne kladijo kriteriji sodišč v
vseh republikah in pokrajinah.
Novi odnosi v federaciji so
opredelili tudi novo organizacijo sodstva ter odnose med
Zveznim sodiščem ter vrhovnimi sodišči republik in pokrajin.
Iz takšnih odnosov sledi tudi
enakopravna udeležba vrhovnih sodišč vseh republik in pokrajin, Vrhovnega vojaškega
sodišča in Zveznega sodišča
pri delu skupne seje ob sprejemanju skupnih stališč o vprašanjih, ki so skupnega pomena
za uporabo zveznih predpisov,
in pa sodelovanje sodišč glede
drugih vprašanj skupnega pomena za uporabo zveznih
predpisov. Skupna in obča seja Zveznega sodišča sta sprejeli več pomembnih pravnih
mnenj, načelnih stališč in sklepov, ki imajo poseben vpliv na
pravilno usmerjanje sodne
prakse rednih sodišč pri uporabi zveznih predpisov, s tem
pa tudi na ravnanje določenih
subjektov.

USKLAJEVANJE
KRITERIJEV
Z uveljavitvijo novih sistem- SKUPNA SEJA
skih zakonov so odpadle dileSkupna seja, ki je najvišja
me in težave zaradi neusklaje- oblika konstituiranja sodstva
»sceoccecoccccoooeeaeooecececcec«
r
| POROČILO O DELU ZVEZNEGA SODIŠČA V LETU 1977
^osaecooaocoiscosoosicsosoo&soscosisoscossej
poročevalec

na ravni federacije, je bila
ustanovljena julija 1974. Na
desetih sejah v minulem letu je
bilo obravnavanih več pomembnih vprašanj. Sprejeta
načelna stališča ter sklepi bodo prispevali k izenačevanju in
usmerjanju sodne prakse ter k
pravilni in enotni uporabi zveznih predpisov. Izkušnje kažejo,
je rečeno v Poročilu, da so
sprejeti sklepi sodišč v praksi
skoraj v celoti sprejeti in v
uporabi.
Tako so bile, na primer, na
skupnih sejah razrešene nekatere dileme, ki so obstajale že
pri prejšnjem izvajanju kazenskega zakona SFRJ. To je bil
problem nedoločenih vrednostnih količin kot znak posameznih kaznivih dejanj. Na
teh sejah so bila razrešena nekaterea sporna vprašanja procesne imunitete in imunitete
delegatov v kazenskem postopku.
Med načelnimi odločitvami
je bil sprejet sklep o vprašanjih
kot so obresti in višina obrestnim mer, nepremoženjska škoda otroka ob izgubi roditelja,
čas, prebit na delu po nastanku invalidnosti in drugo.
Praksa sodelovanja Zveznega sodišča z drugimi pravosodnimi organi in organizacijami
se je pokazala za zelo koristno.
Tako je bilo oktobra 1977 občejugoslovansko posvetovanje
o spremljanju in proučevanju
družbenih odnosov in pojavov
kot sestavnih delov pravosodnih funkcij v sistemu družbene samozaščite. Na tem posve-

tovanju je bilo ugotovljeno, da
je dosedanja dejavnost pravosodnih organov pri spremljanju in proučevanju družbenih
odnosov in pojavov,-kljub nekaterim omahovanjem in odporom, dala pomembne rezultate.
PROUČEVANJE
NEZAKONITOSTI V
GOSPODARSTVU
Skupni program Zveznega
sodišča in vseh vrhovnih sodišč, prek teh pa tudi vseh drugih rednih sodišč v državi, je v
letu 1977 zajel tudi spremljanje
in proučevanje nezakonitosti v
gospodarstvu ter mladoletniško delinkvenco.
S proučevanjem in analiziranjem pojavov nezakonitosti v
gospodarstvu je bila posebna
pozornost posvečena učinkovitosti postopka v teh zadevah,
kaznovalni politiki ter drugim
ukrepom, usmerjenim k preprečevanju in zatiranju takšnih
nezakonitosti.
V poročilu je nadalje ugotovljeno, da so izkušnje iz minulih let v preučevanju nezakonitosti v gospodarstvu pokazale, da je nujno, da se sodišča in drugi organi še nadalje
nenehno in energično zavzemajo za odkrivanje takih pojavov in za pregon njegovih nosilcev. Na ta način bi zavarovali vitalne interese družbe ter
preprečili posledice, ki so včasih naperjene tudi zoper temelje ekonomskega in družbenopolitičnega sistema.
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Mladinska delinkvenca je bila vedno deležna posebnega
družbenega interesa in proučevanja. Skupna analiza vseh
sodišč v državi bo na podlagi
sodne prakse in ob upoštevanju tudi nekaterih drugih elementov skušala ugotoviti ne le
gibanja tovrstnih del i ktov, ampak tudi osnovne dejavnike, ki
gredo na roko in spodbujajo
mladinsko delinkvenco, kakor
tudi kaznovalno politiko sodišč in pa odnos družbe do
mladoletnih prestopnikov.
SPREMLJANJE SODNE
PRAKSE
Spremljanje sodne prakse
pri uporabi zveznih zakonov je
bila stalna dejavnost Zveznega
sodišča. Uspešno uresničevanje te funkcije se ne omejuje le
na probleme v zvezi z uporabo
zveznih predpisov v delu Zveznega sodišča pri uresničevanju konkretnih zadev, temveč
zajema tudi spremljanje uporabe zveznih predpisov v praksi ostalih sodišč. V zvezi s tem
je Zvezno sodišče navezalo
ustrezne stike in sodelovanje z
vrhovnimi sodišči republik in
pokrajin in prek teh z vsemi
ostalimi sodišči. Tako je zagotovljeno redno spremljanje, registriranje in obravnavanje
vseh pomembnih vprašanj, ki
se pojavljajo v zvezi z uporabo
predpisov federacije.
V okviru tega sodelovanja
izhaja tudi »Zbirka sodnih odločb«, kot skupno glasilo vseh
sodišč v Jugoslaviji. Zbornik
vsebuje poleg značilnih sodnih odločb tudi stališča, pravna in načelna mnenja, sklepe
sej in drugo pomembno gradivo.
Zvezno sodišče je v letu
1977 aktivno sodelovalo pri
obravnavanju osnutkov in
predlogov posameznih novih
zakonskih predpisov. Pri tem
je dajalo pripombe na vrsto zakonskih osnutkov, ki so bile
pomembne in koristne, glede
na bogate izkušnje in ugotovitve, do katerih je sodstvo prišlo ob uporabi določenih predpisov v svoji praksi.
PRISTOJNOST
ZVEZNEGA SODIŠČA
Novi procesni in nekateri
drugi predpisi, ki so začeli ve-

ljati v letu 1977, so natančneje
določili pristojnost Zveznega
sodišča v skladu s funkcijo sodišča federacije, kot je ta zastavljena v novem ustavnem
sistemu.
Zvezno sodišče ima le izjemoma instančno funkcijo, in
sicer v sporih, ki izvirajo iz protiustavnih in protizakonitih
ravnanj na enotnem jugoslovanskem trgu, ter v primerih
premoženjskih sporov republik in pokrajin ali federacije. V
upravnem sporu odloča o zakonitosti dokončnih upravnih
aktov 2veznih organov in samoupravnih organizacij, ki
opravljajo javna pooblastila na
celotnem ozemlju SFRJ in na
zadnji stopnji odloča o smrti
kazni, izrečeni ob uporabi
zveznega zakona.
Osnovno karakteristiko, kot
tudi pretežno dejavnost Zveznega sodišča predstavlja odločanje o izrednih pravnih sredstvih (posebej o zahtevah za
varstvo zakonitosti in zahtevi
za izreden preizkus) v primerih
ko so predhodne določbe, temelječe na uporabi zveznih zakonov, sprejela vrhovna sodišča republik in pokrajin.
V Poročilu je ugotovljeno,
da Zvezno sodišče v svoji
praksi tekom leta 1977, kot tudi v prejšnjih letih, ni imelo primera premoženjskega spora
med republikami in pokrajinama ali federacijo.
Prav tako v preteklih letih ni.
bilo zahtevka po katerem bi
Zvezno sodišče odločalo o
morebitnem sporu glede enotnega jugoslovanskega trga.
Zaradi tega je Zvezno sodišče
zahtevalo prek vrhovnih sodišč podatke o primerih iz sodne prakse, da bi dobili pregled nad stanjem na tem področju.
Kot je rečeno v Poročilu,
dobljeni podatki kažejo na
skoraj popolno odsotnost teh
zadev v praksi sodišč. To kaže
na potrebo, da se raziščejo
okoliščine, glede na ugotovi.tve, da je takih sporov v praksi
le nekaj.
Takšna analiza bi bila, po
mnenju Zveznega sodišča,
lahko začetek širše družbene
akcije, v katero bi bilo treba
vključiti vse družbene dejavnike, da bi čim bolj dosledno zagotovili, izvajanje principov
enotnega
jugoslovanskega
trga.

DELO PRI REŠEVANJU
SODNIH ZADEV
V letu 1977 je imelo Zvezno
sodišče v delu 5205 zadev na
vseh področjih sodnega dela
(kazenskega, vključno z gospodarsko-kazenskimi zadevami, civilno gospodarskem,
vključno z računskimi upravnimi spori, ter upravno sodnem
področju). Od tega so bile do
konca leta rešene 4604 zadeve.
Enako kot prejšnja leta je bilo največ zadev, ki so jih
obravnavali v upravnem sporu,
na tožbo zoper odločbe zveznih organov, najbolj pogosto v
zvezi z uporabo carinskih in
deviznih predpisov (1644) ali v
postopku preizkusa pravnomočnih odločb, kjer so bile
najbolj številne zadeve s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja (986 zadev).
Zvezno sodišče je obravnavalo v prvi polovici leta devet
pritožb zoper sodbe vrhovnih
sodišč, s katerimi je bila izrečena smrtna kazen za kazniva
dejanja, ki so po novi delitvi
zakonodajne pristojnosti sedaj
predvidena v kazenskih zakonih republik in pokrajin. Po 1.
juliju 1977 sodišče ni prejelo
nobene zadeve, v kateri bi bila
izrečena smrtna kazen za kaznivo dejanje, določeno z zveznim zakonom.
Zvezno sodišče je v petih
primerih pritožbe obtožencev
zavrnilo in potrdilo sodbo vrhovnega sodišča. V dveh primerih je Zvezno sodišče sodbi
razveljavilo zaradi nepopolno
ugotovljenega dejanskega stanja in je zadevo vrnilo v ponovno sojenje. Dve zadevi pa sta
bili po uveljavitivi nove zakonodaje poslani v reševanje pristojnima republiškima vrhovnima sodiščema.
V vseh primerih v katerih je
Zvezno sodišče potrdilo sodbo, je šlo za najhujše primere
uboja, storjene iz koristoljubnosti ali brezobzirnega maščevanja oziroma na zahrbten in
grozovit način. V enem primeru je šlo za uboj enega in poskus uboja drugega miličnika
med izvrševanjem uradne
dolžnosti.

VLOGE OBČANOV
V letu 1977 je Zvezno sodišče prejelo več sto raznih vlog
in pritožb občanov, izjemoma
tudi nekaterih organizacij
združenega dela. Največ pritožb je bilo zaradi neažurnosti
drugih sodišč in zaradi odnosa
sodnikov do strank, zlasti pa
zaradi zavlačevanja postopka.
V primerjavi s prejšnimi leti
število takšnih pritožb narašča.
Vsekakor to opravičuje odločitev, da bodo Zvezno sodišče in vsa vrhovna sodišča v
letu 1978 preizkusila trajanje
sodnih postopkov, da bi dosegla večjo učinkovitost pri svojem delu. Minulo leto se je posebej povečalo število vlog naših državljanov, ki so na začasnem delu v tujini. Problematika njihovih dopisov kaže, da je
situacija glede reševanja njihovih osebnih, družinskih in
drugih materialnih vprašanj
zelo težka. S tem dejstvom je
Zvezno sodišče seznanilo pristojne zvezne organe.
DOSLEDNA UPORABA
RAZREDNOPOLITIČNIH
MERIL
Na vseh področjih svojega
delovanja, posebej pa pri razpravah o določenih spornih
odnosih, si je Zvezno sodišče
prizadevalo, da dosledno uporablja razrednopolitična merila, da se ravna po osnovnih
politično-pravnih dokumentih
na katerih sloni naš družbenoekonomski sistem in nadaljnji razvoj samoupravnih socialističnih odnosov.
Tako je Zvezno sodišče v
preteklem enoletnem obdobju
sprožilo določene pobude pri
Skupščini SFRJ in Ustavnem
sodišču ter je redno obveščalo
Predsedstvo SFRJ o vseh pomembnejših pojavih. Predsednik Zveznega sodišča je sodeloval v delu Zveznega sveta
za vprašanja družbene ureditve in drugih družbenopolitičnih forumih. To priča o preseganju klasične vloge sodišča
ter predstavlja dokaz aktivnega* in vsestranskega angažiranja Zveznega sodišča v družbenih gibanjih.
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