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SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE
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ZA DELEGACIJE IN DELEGATE

Cena 3 din

skupščine sr

Slovenije

Iz Skupščine SFRJ

VSEBINA

Iz uredništva
Po nekaj mesecih političnih
in organizacijskih priprav t
Skupščini SFTU ter v politično — družbenih organih
in organizacijah federacije,
prihaja pred delegatsko in
celotno javnost prva številka
glasila Skupščine SFRJ.
Na podlagi dogovora skupščin republik in pokrajin ter
Skupščine SFRJ, ki je bil nedavno podpisan, in sklepa
Zveznega zbora ter Zbora republik in poterajin Skupščine
SFRJ, bomo informativno
gradivo iz Skupščine SFRJ,
ki je namenjeno delegatski
osnovi, objavljali kot del
skupnega glasila vsake republiške in pokrajinske skupščine ter Skupščine SFRJ.
Delegatska glasila republiških in pokrajinskih skupščin so že začela redno izhajati. Z vključitvijo glasila
Skupščine SFRJ se izpopolnjuje sistem obveščanja o
delu vseh skupščin, ki je namenjen delegacijam ter delegatom in vsem delovnim
ljudem v samoupravni družbeni osnovi.
Med razpravo in priprava^
mi na ustanovitev glasila
Skupščine SFRJ je sklenjeno,
da je za delovanje delegatskega sistema potreben tudi
nov način obveščanja delegacij in delegatov, zlasti tistih
v samoupravni družbeni bazi, o vprašanjih iz dela in
pristojnosti Skupščine SFRJ.
Uresničitev pravočasnega, nepretrganega, vsestranskega,
objektivnega in jedrnatega
obveščanja za približno milijon članov delegacij v samo-

upravni osnovi o delu Skupščine SFRJ, je že spočetka
veljala za zelo važno politično vlogo. Obveščanje delegacij in delegatov, ki poteka
s pomočjo skupščinskih glasil, tiska, radia in televizije
in na druge načine, resnično
daje možnost, da bo samoupravna delegatska osnova, kot
sestajvni del skupščinskega
sistema, imela vpliv ter da
bo odločala v procesu sprejemanja odločitev v vseh skupščinah, tudi v Skupščini
SFRJ. S tem se dejansko zadosti ustavni določbi, da se
proces odločanja v vseh
skupščinah začenja z razpre
vami ter zavzemanjem stališč
v delegacijah, ki delujejo v
samoupravnih temeljih družbe.
Glasilo Skupščine SFRJ je,
kot del skupnega glasila,
uradne narave. Za uredniško
politiko glasila je odgovoren
uredniški odbor, katerega člane in predsednika imenuje
Skupščina SFRJ. Besedila za
glasilo pripravlja posebno
uredništvo, ki je odgovorno
za način obdelave ter vsebino
teh besedil.
Glasilo se dostavlja vsaki
delegaciji temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnim
organizacijam v najmanj
enem izvodu. Ko bodo neobhodne priprave končane (v
SR Sloveniji so že), bomo
povsod kjer je mogoče, prešli na sistem naročnine in
dostavljanja glasila vsem
članom delegacij ter vsem
delegatom občinskih skup-
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ščin, in sicer takšen sistem,
v katerem naročnine ne bi
plačevali člani delegacij kot
posamezniki, temveč organizacije in skupnosti, ki so jih
izvolile. Glasilo bodo prejemali tudi vsi delegati v Skupščini SFRJ ter funkcionarji
nekaterih teles federacije ter
člani izvršilnih organov družbenopolitičnih organizacij v
federaciji. Glasilo je javne
narave ter je dosegljivo vsem
delovnim ljudem in občanom.
Glasilo Skupščine SFRJ obvešča o vprašanjih, o katerih
se odloča v Skupščini SFRJ,
in to v vseh fazah od pobu-

de do odločitve, še zlasti pa
o:
— smotrih in razlogih, zaradi katerih je treba izdati
zakon, drug predpis aH splošni afet,
— temeljnih razmerjih, ki
jih le-ti urejajo,
— poglavitnih rešitvah, ki
so predložene,
— kako te rešitve vplivajo
na družbeni položaj in interese delovnih ljudi na posameznih področjih združenega dela, na interese delov
nih ljudi in občanov v kra-

jevnih skupnostih ter na
skupne in splošne družbene
interese,
— o drugih dejstvih in podatkih, ki so pomembni za
zavzemanje stališč v delegacijah ter za določanje
smernic in temeljnih stališč
za delo delegatov in delegacij v Skupščini SFRJ.
Vsekakor je potreben določen čas, da bo glasilo
Skupščine SFRJ skupaj z
ostalimi skupščinskimi glasili pri uresničevanju teh smotrov popolneje opravljalo politično-družbeno vlogo, ki mu
je namenjena.

Naloga je očitno nova, zapletena in odgovorna. Uspešnost izpopolnjevanja le-te zavisi od sodelovanja in zavzetosti vseh dejavnikov — tako predlagateljev zakonskih
in drugih aktov, teles Skupščine SFRJ, uredniškega odbora M uredništva kot tudi
uporabnikov glasila.
Uporabnike glasila pozivamo, da nam že o tej prvi
številki ter kasneje redno
sporočajo svoja mnenja —
predloge, pripombe in sugestije — o tem, kako in s
čim zboljšati ter obogatiti glasilo.

ZVEZNI ZAVOD ZA DRUŽBENO PLANIRANJE — TEMELJI DRUŽBENEGA
NAČRTA JUGOSLAVIJE ZA OBDOBJE OD 1976. DO 1980. LETA
DINAMIČEN IN STABILEN RAZVOJ
JUGOSLOVANSKE DRUŽBENE SKUPNOSTI
Začela se je predhodna razprava o srednjeročnem razvoju Jugoslavije
Zvezni zbor ter Zbor repubPredvideno je, da naj bi nih držav in držav v razvoju,
lik in pokrajin Skupščine bil osnutek družbenega načr- da se na mednarodnem toSFRJ sta marca na skupni ta končan do 10. junija, rišču organizira boj za novo
seji začela predhodno razpra- predlog pa novembra, tako mednarodno ekonomsko urevo o globalnih razvojnih da bi do konca leta plan ditev. Z gotovostjo je mogoče pričakovati, da bodo v
možnostih Jugoslavije v ob- sprejeli.
naslednjem obdobju rasle cedobju od 1976. do 1980. leta,
ne surovin, energije in hrana podlagi katere bo treba TEMELJNE POSTAVKE
ne, kajti to je sestavni del
pripraviti osnutek novega RAZVOJA
boja teh držav za pravičnejsrednjeročnega
družbenega
V gradivu Zveznega zavoda še odnose v mednarodni menačrta Jugoslavije.
Iz sklepa Zbora republik za družbeno planiranje, ki njavi.
Ko prva verzija splošne
in pokrajin — ta zbor po ima naslov »Globalna dogna- ocene
naših razvojnih možrazvojnih možnosti SFR
Ustavi sprejema družbeni na- nja
Jugoslavije
v
obdobju
od
1.
nosti
opozarja
prvine,
črt Jugoslavije — Je razvid- 1976 do 1980«, je podana hkrati poudarja,nadate Jugoslano, da je obširno gradivo
splošna ocena družbenoeko- vijo navajajo njene naravne
Zveznega zavoda za družbe- nomskega
naše države in človeške možnosti k čim
no planiranje dobra podla- v obdobjurazvoja
od 1. 1971 do intenzivnejšemu vključevanju
ga za široko razpravo v skup- 1975. V naslednje
petletno v mednarodno delitev dela.
ščinah
družbenopolitičnih
obdobje stopa Jugo- To je eden od bistvenih
skupnosti, v organizacijah razvojno
z 950 dolairji narodne- dejavnikov strategije našega
združenega dela in njihovih slavija
še toliko bolj, ker
asociacijah. Vsestranska in ga dohodka na prebivalca, razvoja,
kar odpira znatno širše per Jugoslavija zamenjuje četrtitemeljita razprava mora pri- spektive
— je po- no svojega družbenega proizvesti do skupnih imenovalcev udarjeno razvoja,
v tem dokumentu. voda s tujino.
razvojne politike celotne naPlanerji menijo, da bo naPoložaj Jugoslavije je trden
še države.
Ob obravnavanju dejanskih slednje srednjeročno obdobje in močan. To je pomembna
razvojnih možnosti Jugoslavi- zelo zapleteno. V svetovnem sestavina našega uspešnega
je in usklajevanju vseh in gospodarstvu se spreminjajo razvoja, ki naj bi nam omoteresov naj bi najprej izobli- stari odnosi ter se oblikuje gočila optimalno vključevanje
kovali osnutek, zatem pred- nova ekonomska ureditev z v mednarodno delitev dela,
log in končno bi sprejeli no- mnogimi negotovostmi, ki jih in sicer predvsem s pomočjo
vi družbeni načrt Jugoslavije je ta hip težko predvideti. hitrejšega razvoja in boljza obdobje od 1976. do 1980. Obetajo se velike spremembe šega izkoriščanja naravnih
leta. Ta dokument mora biti v strukturi gospodarstva šte bogastev, v katerih ima natorej sinteza razvojnih pro- vilnih držav kot tudi v ce- ša država izrazite primerjalne
gramov, začenši pri temelj- lotnem svetovnem gospodar- prednosti, — je nadalje rečeno v dokumentu Zveznega
nih organizacijah združenega stvu.
Zaito so zelo pomembna zavoda za družbeno planiradela, preko družbenopolitičnih skupnosti do federacije. široka prizadevanja neuvršče- nje.
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STRATEŠKE
OPREDELITVE
Že prva leta družbenega
načrta od 1. 1976—1980 se
ujemajo z obdobjem, ko bi
morali — kot ocenjujejo planerji — intenzivno vlagati v
razvoj proizvodnje energije,
surovin in hrane. To terja
obsežne naložbe in razmeroma dolge roke gradnje, zato se mora ta družba in gospodarstvo organizirati tako,
da bi se čimbolj omejilo torišče investicij in skrajšali
roki za dograditve ključnih
objektov. Morali bi preprečiti neracionalne naložbe in
nepotrebno podvajanje zmogljivosti ter hkrati pospeSevati kakovostno novo, samoupravno . usmerjanje akumulacije.
Celotna predelovalna industrija ni usklajena z možnostmi domače prozvodnje
energije, surovin in hrane.
Njene zmogljivosti so v glavnem predimenzionirane, niso
pa dovolj izkoriščene, ker so
razcepljene in nepovezane.
Ker so preveč usmerjene v
finalne faze proizvodnje, premalo pa na polizdelke, so
močno odvisne od tujih dobaviteljev.
Plačilna bilanca in struktura uvoza in izvoza bo precejšen zaviralni dejavnik razvoja, kar je treba zlasti upo-

števati zaradi neuvrščene
politike naše države, mednarodne politike ter odnosov
v svetu. Neugodne težnje v
naših ekonomskih odnosih s
tujino so številne: uvoz je
premalo krit z izvozom; čezmerno uvažamo celo takšne
izdelke, ki bi jih lahko kvaitetno in v zadostnih količinah
sami proizvajali; povečuje se
uvoz reprodukcijskega materiala; izvoz in uvoz sta regionalno neugodno usmerjena;
gospodarstvo neorganizirano
nastopa na tujih tržiščih in
malo angažira tuja sredstva.
Pomanjkanje
električne
energije in razmeroma veliika
odvisnost gospodarstva od
uvoza energetskih goriv bo
zaviralno vplivalo v novem
planskem obdobju, še zlasti
v 1. 1976 in 1977. Zato je potrebno z ustreznimi ukrepi
povečati proizvodnjo in varčevanje z električno energijo ter gospodarstvu zagotoviti prednost pri oskrbi z
električno energijo.
številne probleme, ki so se
nakopičile v zveai s tržiščem
in cenami, je treba v novem
planskem obdobju odločneje
reševati. Gre za zapleten proces, ki terja potrpežljivo in
vztrajno reševanje, in ki ga
mora združeno delo obvladati, da bi se Jugoslavija čim
uspešneje vključila v mednarodno delitev dela in dosegla
hitrejši ne le ekonomski, ampak tudi socialni razvoj.
Pri ocenitvi možnosti razvoja v novem planskem obdobju se izhaja od podmene,
da se bo letos gospodarski
sistem ob polna zavzetosti in podpori družbe hitreje usklajevalo z ustavo.
POVEČANJE
DRUŽBENEGA
PROIZVODA ZA
8 ODSTOTKOV LETNO
Prvine, na katerih zdaj temelje
družbenoekonomski
odnosi v naši državi, ocena
prihodnjih tokov in odnosov
v svetovnem gospodarstvu,
realne sposobnosti človeških
in materialnih zmogljivosti
Jugoslavije ter potreba, da
le-ta v doglednem času preseže sivoijo za evropske razmere, relativno neugodno raven razvitosti, odpirajo možnosti, da se za naslednjih
pet let planira in zagotovi
intenziven ter dinamičen razvoj jugoslovanske družbene
skupnosti.
Predhodno določene stopnje rasti za posamična področja in dejavnosti ustreza-

jo ne le zahtevi in potrebi,
da se Jugoslavija v naslednjih petih letih razvija intenzivno in dinamično, ampak tudi, da bo ta razvoj
stabilen ter da gospodarska
ekspanzija postane dejavnik
stabilizacije.
Po predhodnih, splošnih
ocenah Zveznega zavoda za
družbeno planiranje bi morala Jugoslavija v obdobju
od 1. 1976 do 1980 zaznamovati povečevanje družbenega
proizvoda družbenega gospodarstva za 8 odstotkov letno.
Produktivnost bi se morala
povečevati za 4—5 odstotkov
letno, kar je hitreje kot doslej,
medtem ko bi stopnja zaposlenosti v družbenem sektorju rasla za 3—4 odstotke letno.
MILIJON ZAPOSLENIH
VEČ
Ko govori o zaposlovanju,
gradivo Zveznega zavoda za
družbeno planiranje vsebuje
dve varianti, od katerih ena
računa na hitrejše vračanje
naših zdomcev. Po prvi različici, ki velja za spodnjo
mejo povečanja zaposlenosti,
naj bi bilo v Jugoslaviji 1.
1980, ko bo imela 22.100.000
prebivalcev (t. j. 900.000 več
kot letos), 790.000 zaposlenih
več kot v zadnjem letu tekočega srednjeročnega plana.
To pomeni, da bi se vsako
od naslednjih petih let na
novo
zaposlilo približno
160.000 oseb.
Druga varianta pa predvideva, da bo družbeni sektor
gospodarstva vsako leto sprejel približno 200 tisoč novih
delavcev, oziroma predvideva
milijon na novo zaposlenih
do 1. 1980.
Pri tem so upoštevali, da je
dosedanji raizvoj ustvaril močne proizvodne zmogljivosti
gospodarstva. Tehnična raven pretežnega dela sredstev,
zlasti v nekaterih panogah
industrije, ne zaostaja dosti
za vrhunskimi tehnično —
tehnološkimi rešitvami v tujini, toda zaradi neusklajene
strukture in drugih neskladij
v gospodarstvu so zmogljivosti premalo izkoriščene. V
tem so velike možnosti za
povečanje storilnosti in zaposlovanje, kajti z večjim
izkoriščanjem
zmogljivosti
se bo aktiviralo kmetijstvo,
surovinska osnova, energetika itd.
Tudi sedanja struktura kadra je v naši državi zelo
ugodna. Med zaposlenimi
prevladujejo visokokvatlifiiici-

rani in kvalificirani delavci
ter delavci z visoko, višjo in
srednjo strokovno izobrazbo.
Projekcije kažejo, da bi v
naslednjih desetih letih lahko
bilo teh delavcev že 70 od
stotkov vseh zaposlenih.
POVEČANJE IZVOZA
Gradivo Zveznega zavoda za
družbeno planiranje nadalje
predvideva, da bi morali do
1. 1980 temeljito spremeniti
tudi našo izvozno-uvozno politiko. V zadnjem letu bodočega srednjeročnega načrta
naj bi izvoz kril 63 odstotkov uvoza, medtem ko bomo
letos uspeli z izvozom kriti
le 56 odstotkov izvoza.
Važna postavka v zboljšanju plačilne bilance pripada
turizmu, kii naj bi L 1980 prinesel 1,3 milijarde dolarjev
deviznega dohodka, če bo
znašala stopnja rasti turističnega gospodarstva v naslednjem petletnem obdobju 5
odstotkov.
RAZVOJ ENERGETIKE
IN INDUSTRIJE
Velik delež v povečanju
materialnega bogastva naše
skupnosti bo imelo tudi povečanje proizvodnje v tistih
panogah, katere tvorijo temeljno strategijo razvoja Jugoslavije v naslednjih petih
letih.
L. 1980 naj bi naša država
proizvedla 72 do 73 milijard
kilovatnih ur električne energije, ali z drugimi besedami
— vsako od naslednjih petih
let naj bi se proizvodnja
električne enrgije povečala
za 11 odstotkov.
Domača proizvodnja surove nafte se bo povečala od
3,6 milijona ton v tem na
4,6 milijona ton v 1. 1980,
medtem ko se bo domača
proizvodnja naravnega plina
povečala od 1,7 milijarde na
3 milijarde kubičnih metrov.
Ostale potrebe po nafti in
plinu bo kril uvoz. Ker doslej ugotovljene rezerve nafte zagotavljajo povečanje letne proizvodnje na 4,6 milijona ton, naravnega plina pa
na 3 milijone kubičnih metrov, bomo znatno pospešili
raziskovalna dela za odkrivanje novih nahajališč.
Letos bo Jugoslavija proizvedla 3,1 milijona ton jeklenih izdelkov ter 4,1 milijona ton surovega jekla. V
1. 1980 je planirano povečanje proizvodnje jeklenih izdelkov na 4,5—4,7 milijona

ton, surovega jekla pa na
6—6,3 milijona ton.
Proizvodnja aluminija naj
bi se povečala od 170.000 ton
v tem na 350.000 ton v 1.1980,
bakra od 150.000 ton na
185.000 ton, svinca od 143.000
na 180.000 ton, cinka od 98.000
na 130.000 ton, niklja pa, ki
ga zdaj ne proizvajamo, bo
naša država 1. 1980 proizvedga 12.000 ton, ker bomo odprli prve rudnike.
6 MILIJONOV TON
PŠENICE
S kompleksnimi ukrepi celotne skupnosti se bo kmetijstvo usposobilo za zelo
intenzivno proizvodnjo. Zadovoljevalo bo domače potrebe,
dobršen del pridelka pa bo
izločilo za izvoz.
Kmetijska proizvodnja se
bo v naslednjem srednjeročnem obdobju povečevala za
4 odstotke letno, kar pomeni,
da bo Jugoslavija 1. 1980 pridelala 6 milijonov ton pšenice, od tega 4,2 milijona ton
za zadovoljitev prehrambenih
potreb prebivalstva, 800.000
ton za reprodukoijo in živinsko krmo ter približno milijon za zaloge in izvoz.
Letos bomo pridelali tudi
11 milijonov ton koruze (od
katere bomo izvozili 1,5 milijona ton), zatem 6,5 milijona ton sladkorne repe, 1,2
milijona ton mesa itd.
POVEČANJE OSEBNIH
DOHODKOV
Splošno povečanje proizvodnje ter materialnih dobrin
bo zagotovilo tudi stalno in
zanesljivo rasta življenjskega standarda delovnih ljudi
in občanov. Ko bo dosledno
izvajala načelo nagrajevanja
po delu in sadovih dela, si
bo naša skupnost prizadevala, da bi — potem ko so se
zaslužki zaposlenih med 1.
1972 in 1974 zmanjšali —
ohranili razmeroma visoko
dinamiko rasti osebnih dohodkov zaposlenih v družbenem sektorju ter da bi se
zmanjšalo njihov zaostanek
za razvitimi državami in zatrlo težnje uravnilovke.
Razen z ukrepi za dvig
družbenega standarda, ki
streme za tem, da bi se med
drugim zagotovilo šolanje čim
večjemu številu prebivalstva
ter postopoma izkoreninilo
nepismenost, bo naša skupnost tako, da bo pospeševala
razvoj gradbeništva, ustvarila razmere za hitrejšo graditev objektov družbenega
3

standarda ter stanovanj. Po
predvidevanjih naj bi gradbeništvo v naslednjih petih
letih zaznamovalo 8 odstotno
letno stopnjo rasti, ob tem
pa bomo odpravili potrebo
po uvozu cementa. To bo
pripomoglo k povečanju stanovanjske površine od 13,6

kvadratnih metrov na prebivalca v tem letu na 15,2
kvadratna metra v 1. 1980.
Dokument Zveznega zavoda
za družbeno planiranje predvideva tudi znatno hitrejši
razvoj manj razvitih republik ter pokrajin, zlasti Kosova. Razen sredstev, ki jih

bo v ta namen tudi v bodoče odvajala federacija, so
predvideni tudi stimulativni
ukrepi za spodbujanje organizaciji združenega dela v razvitejših republikah, da bodo
gradile industrijske in druge
gospodarske objekte na manj
razvitih področjih.

In končno je v tem gradivu predvideno stabilno financiranje splošne ljuid&ke
Obrambe ter nadaljnja krepitev bojne pripravljenosti
naših oboroženih sil, ki so
porok za naš socialistični
razvoj ter aktivnega miroljubnega sožitja.

ZVEZNI ZAVOD ZA DRUŽBENO PLANIRANJE — URESNIČEVANJE POLITIKE
HITREJŠEGA RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH REPUBLIK IN SAP
KOSOVO V OBDOBJU MED L. 1971 IN 1975 GLEDE NA REGIONALNI RAZVOJ
— POSEBEJ POMEMBNO ZA DELEGACIJE NA MANJ RAZVITIH PODROČJIH
HITREJE OD POPREČJA POČASNEJE OD
PREDVIDENEGA
Odprta pot za še intenzivnejši in bolj vsestranski razvoj gospodarsko manj razvitih
področij Jugoslavije
Zvezni zavod za družbeno
planiranje je poslal Skupščini SFRJ splošen pregled
uresničevanja politike hitrejšega razvoja gospodarsko
manj razvitih republik in
SAP Kosova v obdobju med
L 1971 in 1975.
Poglavitna je ugotovitev, da
je bil razvoj omenjenih delov
države v tem obdobju hitrejši od poprečja za vso državo. Njihov družbeni proizvod se je povečeval za 17
odstotkov hitreje od poprečja v državi, vendar počasneje kot je bilo predvideno,
fizični obseg industrijske
proizvodnje za 10 odstotkov
hitreje, investicije v osnovna sredstva gospodarstva za
približno 16 odstotkov itd.
Materialno proizvodnjo so
spremljali tudi ustrezni dosežki v infrastrukturi, izobraževanju, zdravstvu, kulturi
in na drugih področjih.
Družbeni proizvod manj
razvitih področij, če jih obravnavamo skupaj, se je v
tem petletnem obdobju povečeval za 7,5 odstotka letno:
v Bosni in Hercegovini —
7,6 odstotka, v črni gori —
5,4, v Maikedoniji — 7,5, na
Kosovu pa za 8,7 odstotka
letno. Hitrejši razvoj od poprečja države so dosegla vsa
področja, razen Orne gore.
Rast družbenega proizvoda
Kosova je bila za 36 odstotkov hitrejša od splošnega
poprečja, Bosne in Hercegovine za 19 odstotkov ter
Makedonije za 17 odstotkov,
4

medtem ko je v Orni gori
zaostajala za splošnim poprečjem za 16 odstotkov.
ZAKAJ SE PLANSKA
PREDVIDEVANJA NISO
DOCELA URESNIČILA
Dogovorjeni hitrejši razvoj
manj razvitih področij pa ni
bdi docela uresničen, predvsem zategadelj ne, ker niso
bile docela uresničene temeljne podmene te politike,
določene v družbenem planu Jugoslavije za obdoibje
med 1. 1971 in 1975. Poglavitni vzroki zato so: inflacija, visoke prekoračitve investicijskih naložb, zamude
glede zagona novih in rekonstrukcije obstoječih zmogljivosti, zaradi katerih niso prispevale k povečanju proizvodnje, težave pri oskrbi
z reprodukcijskim materialom itd. Prav taiko ni bil dosežen predvideni obseg gospodarskih investicij, ker so
bili viri sredstev na manj
razvitih področjih manjši od
pričakovanih.
Med vzroki, da je bila rast
družbenega proizvoda na
manj razvitih področjih v
tem obdobju le za 17 odstotkov večja od poprečja
države — medtem ko bi se
po planskih predvidevanjih
morala povečati za 25 odstotkov — so tudi splošne gospodarske težave države.
Obdobje prilagajanja gospodarstva noviim pogojem je
trajalo dlje kot je bilo pred-

videno, zaradi tega pa smo
si pri razvoju materialne provizije v letih 1972 in 1973 zastavljali raameroma skromnejše naloge v primeru s tistimi,
ki so bile določene v srednjeročnem planu. Tudi nekatera ključna sistemska vprašanja, zlasti na področju
razširjene reprodukcije, planiranja, davkov in prispevkov niso bila pravočasno rešena. Zaradi inflacije, nelikvidnosti, nihanj v plačilni
bilanci in drugih težav Ukrepi ekonomske politike niso mogli polno učinkovati,
počasi pa so se uresničevali
tudi družbeni dogovori in
samoupraivhi sporazumi.
Kljuib temu se je povečal
delež, ki ga imajo manj razvita področja v družbenem
proizvodu
jugoslovanskega
gospodarstva. Zmanjšale so
se tudi relativne razlike v
družbenem proizvodu na prebivalca. Pričakovati je, da
bodo letos manj razvita področja dosegla 63,3 odstotka
jugoslovanskega poprečja, to
pa je za 1,8 odstotka več kot
1 .1970.
KAKO SO SE RAZVIJALI
Orna gora občutno zaostaja pri najbolj bistvenih kazalcih razvoja in sdcer predvsem zaradi težav v zvezi z
dokončanjem velikih objektov, ki jih grade v tej republiki. Zaradi povečanja cen
materiala in storitev, zaradi
nepopolnih projektov in podobnih problemov je prišlo

pri teh objektih do prekoračitev investicij in podaljšanja rokov gradnje. Zato
nove zmogljivosti niso dale
pričakovanih rezultatov, republika pa ni mogla občutneje vlagati v rekonstrukcijo
in modernizacijo obstoječega gospodarstva.
Počasnejši gospodarski razvoj Orne gore je povzročil,
da je storilnost dela občutno nižja od planirane, da
učinkovitost vloženih sredstev ni zadovoljila ter da se
je akumulacijska sposobnost
gospodarstva zmanjšala.
Kosovo je, s povečanjem
družbenega proizvoda in pospešenim razvojem, premagalo izrazito nerazvitost. Dosežke v materialni proizvodnji spremljajo ustrezni dosežki v infrastrukturi ter družbenih dejavnostih.
Razvoj te pokrajine — in
tudi vseh drugih manj razvitih področij — so zavirale
težave celotnega gospodarstva, neugoden položaj energetskih in surovinskih panog
v primarni delitvi do 1. 1973,
neugodna struktura naložb
ter dolgi roki gradenj, prekoračitve in odlaganja, zaradi
katerih ni bdlo pričakovanih
rezultatov, zatem premajhna
izkoriščenost zgrajenih industrijskih zmogljivosti, kar velja zlasti za bazične panoge
kot so energetika, barvna
metalurgija in kemična industrija, ter pomanjkanje
strokoivnih kadrov in premajhna kmetijska proizvodnja.

Bosna In Hercegovina je 1974 jih je bilo 193 tisoč,
dosegla ugodne gospodarske kar je 16,7 odstotka zaposlerezultate, Id temelje na in nih v družbenem sektorju na
tenzivni rasti industrije, teh področjih, medtem ko jugradbeništva in terciarnih de- goslovansko poprečje znaša
javnosti. Hitrejši razvoj teh 10,1 odstotka.
/
panog in področij je ustavil
Gradnja velikih objektov v
zaostajanje te republike. Na energetiki
in surovinsko-revseih področjih, zlasti pa v produkcijskih
panog je aktiindustriji, je prišlo do kvaprecejšnja naravna bolitativnih strukturalnih spre- virala
gastva teh področij: vodne
memb.
sile, premog, železno rudo,
Primarna sektor pa, kljub svinec in cink, boksit, nekosvoji razmeroma hitri rasti, vine, gozdarstvo, turizem itd.
še nadalje izgublja pomen v
Tudi pomanjkanje sodobnih
gospodarski strukturi Bosne
cestnih povezav, ki je leta
m Hercegovine.
in leta zaviralo razvoj manj
Makedonija je zadnji dve razvitih področij, je v glavleti, po hitri gospodarski ra- nem premagano. L. 1972 je
sti v prvih treh letih sred- prišlo na vsakih tisoč kvadnjeročnega plana, zaznamova- ratnih kilometrov celotne pola določeno zaviranje proiz- vršine manj razvitih področij
vodnje. Zadnja leta opazno poprečno 62,9 kilometra sozaostaja dinamika investicij- dobnih cest. Jugoslovansko
skih naložb. Dosežki v indu- poprečje je takrat znašalo
striji in kmetijstvu temelje 116,8 kilometra. Gradnja nona povečani učinkovitosti na- vih in modernizacija obstoječih prometnih zvez se inložb in dela.
tenzivno nadaljuje, tako da
so v mrežo priključkov zdaj
POVZETEK KONKRETNIH zajeta
vsa pomembnejša goDOSEŽKOV
spodarska središča teh kraKljub težavam je hitrejši jev.
razvoj manj razvitih podroZ dograditvijo proge Beočij, če vzamemo celoto, po- grad—Bar se bo v prvem
stal stalni dejavnik razvoj- polletju prihodnjega leta tudi
ne politike Jugoslavije. Zbolj- Cma gora vključila v železšanje gospodarske strukture niški promet države.
teh krajev spremljajo ustrezDo velikih in pomembnih
ne spremembe ekonomske
je prišlo tudi v
sestave prebivalstva, tako da sprememb
gospodarski strukturi manj
so se, razen Kosova, v tem razvitih
Njihova inoziru približali jugoslovan- dustrija področij.
zdaj daje 36 odstotskemu poprečju. Na Kosovu kov proizvoda celotnega gospopa se še nadalje 45 odsto- darstva, kmetijstvo pa 19 odkov celotnega prebivalstva in stotkov. To razmerje je na
50,8 odstotka aktivnega uk- ravni celotne države.
varja s kmetijstvom.
Tudi v industriji je prišlo
Na ostalih manj razvitih do pomembnih sprememb na
področjih je upadlo tudi ab- bolje. Zastopane so vse insolutno število kmetijskega dustrijske panoge, zelo poprebivalstva. Na Kosovu pa memben delež pa imajo tudi
se takšna težnja opazneje ka- predelovalne zmogljivosti.
že zadnja leta. Pričakovati
Ta področja imajo zdaj
je, da se bo kmetijsko pre- n. pr. v celotni proizvodnji
bivalstvo v tej pokrajini med jugoslovanske
elektroinduletom 1972 in 1975 zmanjša- strije delež 10 odstotkov, medlo za 30.000 oseb.
tem ko 1. 1972 niso imela niŠtevilo zaposlenih na manj ti enega objekta te vrste.
razvitih področjih se v tem
Tudi investicijska dejavpetletnem obdobju povečuje nost je bila na manj razvitih
za 32 odstotkov hitreje od področjih znatno intenzivpoprečja za vso državo. V nejša kot v ostalih predelih
Bosni in Hercegovini je to Jugoslavije. To velja še zlapovečanje 16 odstotkov nad sti za Bosno in Hercegovino
jugoslovanskim poprečjem, teir za Kosovo. Povečanje inv Crni gori 21 odstotkov, vesticij na teh področjih pa
v Makedoniji 32 odstotkov, v prvih štirih letih srednjena Kosovu pa 76 odstotkov. ročnega plana, čeprav je bilo
Kljub tako dinamičnemu po- naglo, ni bilo tolikšno, da bi
večevanju zaposlenosti na uresničili planska predvidevamanj razvitih področjih vse nja. Doseženo je bilo 29,2
več ljudi išče zaposlitev. L. odstotka, planirano pa je

bilo 33 odstotkov — razlike
je krivo predvsem to, da so
bili lastni viri financiranja
manjši kot je bilo predvide
no. Predvideno je bilo nam
reč, da bodo ta sredstva zna
šala najmanj 50 odstotkov,
v obdobju 1971-1973 pa so
dosegla komaj 32 odstotkov.
Tudi učinkovitost naložb,
čeprav se je znatno zboljšala,
, je vseeno izpod predvidene,
zlasti v Crni gori, kjer je
2,5 krat manj ugodna od poprečja države, ter na Kosovu
— 2,2 krat. V Crni gori in
na Kosovu občutno zaostaja
reprodukcijska zmožnost gospodarstva.
Na ravni federacije dogovorjeni mehanizem za spodbujanje razvoja gospodarsko
manj razvitih področij deluje v celoti. Redno in pravočasno izpolnjevanje teh obveznosti je v obdobju 19711974 znatno pripomoglo k
gospodarski investicijski aktivnosti na teh področjih.
V tem obdobju je znašal
delež sredstev sklada federacije v gospodarskih investiciij teh področij 35 odstotkov, kar je znatno več od
29 odstotkov, kolikor je bilo
predvideno. Skupni učinki
teh pospeševalnih ukrepov
so minimalno znašali v tem
srednjeročnem obdobju približno 44,3 milijarde dinarjev, kar pomena 3,18 odstotka proizvoda družbenega gospodarstva Jugoslavije.
Tudi pri razvoju družbenih
dejavnosti so bili na teh
področjih Jugoslavije uresničeni zelo pomembni dosežki.
Z odpiranjem novih šol vseh
stopenj,
z
oblikovanjem
univerzitetnih središč, akademij znanosti in znanstvenih
društev so ustvarjene razmere za širitev lastne kadrov
ske osnove, ki bo prilagojena
potrebam razvoja.
Zgrajena je tudi široka
mreža zdravstvenih ustanov
in povečano je število zdravstvenih delavcev, kar je precej zboljšalo zdravstveni standard. Oblikovane so tudi vse
tiste kulturne ustanove, ki
so nujno potrebne kot podlaga za hitrejšo kulturno preobrazbo in razvoj kulture
nasploh, zlasti še kulture
narodnosti.
TEMELJI ZA ŠE
HITREJŠI RAZVOJ
V tem gradivu Zveznega
zavoda za družbno planiranje
je ocenjeno, da je v tem

srednjeročnem obdobju na
manj razvitih področjih dosežena takšna raven materialnih dobrin in družbenih odnosov, ki daje podlago za še
intenzivnejši, hitrejši in dinamičnejši razvoj v naslednjem obdobju, za še hitrejšo industrializacijo ter družbenoekonomske spremembe,
pri tem pa se bodo ta področja vse bolj opirala na lastne vire in moči ter na aktiviranje lastnih dejavnikov
gospodarjenja.
Vendar pa manj razvita
področja, in to velja za celotno državo, ne nosijo v novo
petletno obdobje le pomembnih pozitivnih teženj, ampak
tudi zapletene težave.
Poglavitni problem gospodarstva celotne države, ki pa
se zlasti kaže na teh področjih, je, kako povečati učinkovitost naložb in gospodarjenja ter kako boljše izkoriščati zgrajene zmogljivosti.
Reševanje tega vprašanja
zavisi predvsem od premagovanja strukturnih neksladij
v celoti, še zlasti v industriji.
Gradnja ustreznih zmogljivosti v energetskih in surovinskih panogah bo dala močno
spodbudo za hitrejši razvoj
manj razvitih področij, kajti
le-ta imajo precejšnje gospodarske možnosti za aktiviranje bazičnih panog. To pa bi
lahko v določeni meri neugodno vplivalo na povečevanje proizvodnje in zaposlovanja, saj gre za panoge,
ki požirajo velike investicije
in je tem investicijam po-,
trebna dolga doba, preden
postanejo gospodarsko aktivne, dajejo pa skromne
možnosti za večje zaposlovanje delovno sposobnega
prebivalstva.
Gradnja bazičnih zmogljivosti na teh področjih bi lahko privedla do pomanjkanja
investicijskih sredstev. Posebno neugodno bo, če bodo
morali nerazviti angažirati za
gradnjo energetskih in drugih bazičnih objektov pretežen del sredstev iz sklada
za manj razvita področja.
V gradivu je zlasti govora
o problematiki gradnje takih objektov v Bosni in Hercegovini ter na Kosovu. Izhod iz takšnih težav je zato
treba poiskati z družbenimi
dogovori in samoupravnimi
sporazumi o združevanju dela m sredstev, ki bodo glavna opora za priprave in uresničevanja prednostnih nalog
razvoja do 1. 1980.

Opozorjeno je tudi na težave, ki jih bo prva leta prihodnjega srednjeročnega pla
na povzročilo pomanjkanje
električne energije, zlasti v
Makedoniji in Crni gori ter
v Hrvatski in Sloveniji.
V gradivu je ocenjeno, da

bo odpravljanje disparitet v
cenah in izboljšanje razmerij
v primarni delitvi ugodno
vplivalo na razvoj manj razvitih področij, zlasti Bosne
in Hercegovine ter Kosova.
Razvoj predelovalnih panog,
predvsem tistih, ki se opira-

jo na lastno surovinsko osnovo, naj bi omogočil ustvar
janje bolj razvejane gospodarske strukture na vseh
manj razvitih področjih. Opozorjeno je tudi, da je treba razvijati tako imenovano
malo gospodarstvo, ki terja

manjše naložbe, posluje pa
kot enota velikih gospodarskih objektov na temeljih
sodobne tehnologije. Razvoj
tega gospodarstva omogoča
doseganje visokega dohodka
in večjo angažiranost delovne sifle.

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O
UGOTAVLJANJU IN OBRAČUNAVANJU SKUPNEGA DOHODKA IN
DOHODKA V TEMELJNIH ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA (AS 142/1)
ODPRAVLJENO BO OBDAVČENJE NEPLAČANE
REALIZACIJE
Za družbene potrebe se ne morejo vnaprej trositi sredstva, ki jih gospodarstvo
ni dejansko iztržilo — Pričakovati je, da bo Zvezni odbor sprejel zakon julija
Jedrnati osnutek, ki ima
le dva člena, vsebuje prepis,
s katerim se Zakonu o ugotavljanju in obračunavanju
skupnega dohodka in dohodka v temeljnih organizacijah
združenega dela (»Uradni
list SFRJ« št. 71/72) za 16.
členom dodaja nov člen, 16a.,
ki se glasa:
»V 1. 1975 ni mogoče obdavčiti tistega dela dohodka
temeljne organizacije združenega dela, ki je zajet v
fakturirani, toda neplačani
realizaciji.«
Po osnutku zakona bo
predpisan načiin za določitev
tistega dela dohodka iz gornjega odstavka, ki ga ni mogoče obdavčiti.
USTAVNA PODLAGA
Ustavna podlaga za sprejem
tega zakona je v 267. členu
Ustave SFRJ, po katerem
se lahko z zveznim zakonom
omeji dohodke družbenopolitične skupnosti iz dohodka
organizacij združenega dela,
če je to nujno da bi se preprečilo in odpravilo večje
motnje
v
gospodarstvu.
Zvezni izvršni svet, ki je
predlagatelj zakona, meni,
da ta razlog obstaja, kar v
obrazložitvi argumentira s
podatki.
Sprejetje tega zakona sodi
v pristojnost Zveznega zbora
Skupščine SFRJ.
TEMELJNA NAČELA
Osnutek zakona izhaja iz
naslednjih temeljnih načel:
i

— prvič, da je treba zakonske obveznosti (davki in prispevki) izpolnjevati v skladu
z doseženimi gibanji v gospodarstvu, in
— drugič, da je treba preprečiti alimentiranje splošne
porabe in skupnih potreb
družbe iz dohodka, ki ni realiziran. Z drugimi besedami:
da se za potrebe družbe ne
troši vnaprej tistih sredstev,
ki jih gospodarstvo dejansko
še ni izterjalo.
To je hkrad poglavitni smoter tega ukrepa, ki bo imel
dve neposredni posledici:
krepitev materialne podlage
organizacij združenega dela
v gospodarstvu ter za približno 25 odstotkov manjši dohodek
družbenopolitičnih
skupnosti od davka na dohodek v 1. 1975.
Sicer pa izvrševanje tega
zakona ne bo povzročilo materialnih obveznosti federaciji ter drugim družbeno-političnim skupnostim in organizacijam združenega dela.
ZAČASEN UKREP
Ukrep, ki ga predvideva
Osnutek zakona, je začasen
in se nanaša le na 1. 1975,
toda z novim zakonom, ki je
že v obravnavi, bo ta ukrep
postal trajen. Temeljne organizacije združenega dela bodo
namreč 1. januarja 1976 prešle na sistem ugotavljanja
skupnega dohodka in dohod
ka po principu plačljive realizacije (t. j. plačane in tiste,
glede katere so realne mož
nosti, da bo hitro in zagotovo plačana). Predlog za izda-

jo novega Zakona o ugotavljanju in obračunavanju skupnega dohodka in dohodka v
temeljnih organizacijah združenega dela z Osnutkom tega
zaikona je že v Skupščini
SFRJ.
RAZLOGI ZA IZDAJO
ZAKONA
Kot razloge za izdajo zakonskega osnutka, ki je predložen za 1. 1975, predlagatelj
navaja naslednje:
1). V organizacijah združenega dela so bile zakonske
obveznosti iz dohodka, brez
dela prispevka za stanovanjsko graditev, v devetih mesecih 1. 1974 za 97,3 odstotka
večje kaikor v enakem obdobju 1. 1973.
Med zakonske obveznosti
organizacij združenega dela
sodijo: davek na dohodek,
prispevki iz dohodka, prispevek za mestno zemljišče
in vodni prispevek.
Davki in prispevki iz osebnih dohodkov so bili v devetih mesecih 1. 1974 za 30,7
odstotka večji kot v devetih
mesecih 1. 1973.
Iz navedenih podatkov se
vidi, da je rast davkov in
prispevkov iz osebnega dohodka delajvcev enakomerno
spremljala rast osebnih dohodkov ter drugih osebnih
prejemkov.
Toda davki bi prispevki
iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela so se
povečali znatno bolj kot pa
se je povečal njihov dohodek, to povečanje pa je bilo
še zlasti veliko 1. 1974.

2). V Resoluciji o temeljih
skupne politike ekonomskega
in družbenega razvoja Jugoslavije v 1. 1975 je predvidena sprememba in dopolnitev obračunskega sistema
ugotavljanja skupnega dohodka delavcev enakomerno
dela, ter da bi za prehod
na novi obračunski sistem
(od fakturirane na plačano
realizacijo) določili prehodno obdobje.
3). V skladu z Resolucijo
in z namenom, da bi okrepili
materialno podlago združenega dela na področju gospodarstva, so skupščine republik in avtonomnih pokrajin sklenile dogovor o uresničevanju splošne in skupne
porabe v 1. 1975.
Namen tega dogovora je zagotoviti, da se bo splošna
in skupna poraba 1. 1975 povečevala v poprečju počasneje kot se povečuje družbeni
proizvod celotnega gospodarstva, najmanja pa za 20—30
odstotkov.
Po mnenju predlagatelja
bi morala tudi federacija na
podlagi pooblastila iz Ustave
SFRJ in v skladu z Resolucijo sprejeti ukrep, s katerim
bi se preprečilo alimentiranje splošne porabe in skupnih
družbenih potreb na podlagi
dohodka, ki ni realiziran. Zato je predlagano, da se izda
zakon, s katerim bi se preprečilo obdavčenje tistega dela dohodka temeljne organizacije združenega dela, ki ga
vsebuje fakturirana ne pa
tudi plačana realizacija.

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O REVALORIZACIJI
OSNOVNIH SREDSTEV IN SREDSTEV ZA SKUPNO PORABO UPORABNIKOV
DRUŽBENIH SREDSTEV Z OSNUTKOM ZAKONA (AS — 154)
USKLAJEVANJE VREDNOSTI SREDSTEV S
TEKOČIMI TR2NIMI CENAMI
Obravnavanje zakona v Zveznem zboru je pričakovati maja, sprejetje pa julija
Zvezni izvršni svet je poslal Zveznemu zboru Skupščine SFRJ v obravnavo
Predlog za izdajo zakona o
revalorizaciji (ponovni dolo
čitvi vrednosti) osnovnih
sredstev in sredstev za skupno porabo uporabnikov družbenih sredstev. Obenem s
tem predlogom je ZIS poslal
tudi Osnutek zakona.
Poglavitni namen revalori
zacije je, kot je poudarjeno,
zagotoviti usklajevanje vrednosti osnovnih sredstev in
sredstev za skupno porabo,
ki so izkazane v po-slovnih
knjigah, s tržnimi cenami
ter da se z realnim navaja
njem vrednosti osnovnih sred
stev in sredstev za skupno
porabo pripomore, da bodo
reprodukcijski stroški in
sredstva dohodka izkazana v
realnih zneskih.
Cene osnovnih sredstev ter
sredstev za skupno porabo
so namreč podvržene pogo
stim spremembam. Zaradi teh
sprememb sčasoma pride do
neskladij med cenami, po katerih so ta sredstva nabavljena ter cenami enakih ali
podobnih sredstev na trži
šču. Povečanje cen posameznh sredstev je pogostoma ta
ko veliko, da amortizaci
ja, ki je obračunana na pod
lagi prejšnjih nabavnih cen,
ne zagotavlja sredstev za nadomestilo teh ali podobnih
sredstev.
Revalorizacija pravzaprav
zagotavlja, da se bo vredno
sti osnovnih sredstev ter
sredstev za skupno porabo,
ki so bila nabavljena prej
šnja leta, usklajevalo z nji
hovimi tekočimi tržnimi ce
nami. Na podlagi tako izve
dene revalorizacije se izkaže
družbeno premoženje v poslovnih knjigah ter drugih
evidencah uporabnikov dru
žberaih sredstev po cenah, ki
ustrezajo tržnim razmeram
To zagotavlja, da bodo reprodukcijski stroški obraču
nami v realnem znesku, s
tem pa tudi, da bodo sred-

stva dohodka v posameznih
obračunskih obdobjih izkazana v zneskih, ki ustrezajo
sadovom dela. Realno izkazovanje vrednosti osnovnih
sredstev in sredstev za skupno porabo razen tega omogoča organizacijam združe
nega
dela
ter drugim
uporabnikom
družbenih
sredstev,
da
pravilneje
vodijo poslovno politiko, po
litiko investicijskega vzdrževanja osnovnih sredstev in
sredstev za skupno porabo,
zavarovanja sredstev proti
posameznim poslovnim In
drugim rizikom ter politiko
usklajevanja razmerij med
splošno, investicijsko, oseb
no in drugimi oblikami porabe.
KAJ SE REVALORIZIRA
IN KAJ JE IZVZETO
Osnutek zakona predvideva,
da bodo revalorizirale sredstva temeljne organizacije
združenega dela na področju
gospodarstva in družbenih
dejavnosti (zdravstveno in sd
cilano zavarovanje, socialno
varstvo, vzgoja in izobraževanje, znanost, kultura in
šport), nadalje družbeno-politične skupnosti in njihovi or
gani in organizacije ter drugi uporabniki sredstev v
družbeni lastnini. Predlagano
je, da bi naj bile iz obveznosti revalorizacije izvzete
samo tiste organizacije združenega dela, ki so v ustanavljanju, v likvidacijskem ali
stečajnem postopku. Iz obveznosti revalorizacije se po
osnutku zakona izvzame:
rudna bogastva in druga nahajališča; kulturne spomenike; objekte, ki so pod var
stvom; knjige in predmete
arhivskega gradiva; predmete
muzejske vrednosti; likovne
umetnine; sredstva za potrebe ljudske obrambe, civilne
zaščite in javne varnosti; us
tanoviteljske vloge;
javne
in druge ceste,
tunele,
gaJerije, mostove, viaduk-

te in nadvoze na progah
in cestah; vodnogospodarske
varstvene objekte; suhe doke
za graditev ladij in za zgra
ditev ladij in za graditev plavajočih dokov; valolome, ze
meljske kanale, nasipe, zemeljske prekope, rečne in
hudourniške struge, zemeljske
prekope ter struge rečnih
in hudoumišikih tokov z zavarovanimi bregovi, začasne
rečne in hudourniške grad
nje, jezerske in rečne jezove
hidroelektrarn.
Predložena je tudi naslednja alternativa: ker se v poslovnih knjigah tudi za javne ceste, tunele in galerije
ter za druge omenjene pro
metne in vodnogospodarske
objekte
izkazuje nabavna
vrednost in popravek vredno
sti, obstaja mnenje, da naj
bi obvezna revalorizacija za
jela tudi ta sredstva.
Uporabnikom
družbenih
sredstev daje osnutek zakona
pravico, da iz obvezne revalo
rizacije izvzamejo: stvari, k;
se jih trajno ne uporablja;
opremo, katere vrednost je
amortizirana ali pa je amor
tizacijski rok potekel; predmete, katerih posamična na
bavna vrednost je manjša od
5.000 dinarjev ali pa jim je
doba trajanja krajša od leta
dni; patente, licence, tehni
ške izboljšave, pravico na
vzorec in znamko ter služnostno pravico.
OSNOVA IN POSTOPEK
REVALORIZACIJE
Obveznosti revalorizacije so
podvržene: nabavna vrednost
popravek vrednosti in sedanja vrednost osnovnih sred
stev ter sredstev za skupno
porabo, ki so izkazane v poslovnih knjigah na dan 31.
decembra tistega leta, za katero se opravlja revalorizacija
sredstev.
Pri osnovnih sredstvih in
sredstvih za skupno poralbo,
katerih vrednosti niso izka
zane v poslovnih knjigah, pomenijo osnovo za revaloriza-

cijo tiste vrednosti, ki so
določene z ocenitvijo po tekočih tržnih cenah v letu, za
katero se opravlja revalorizacija. Z osnutkom zakona
je nadalje precizirano, da se
sredstva opreme serijske
proizvodnje in gradbenih objektov revalorizira po indeksih cen, ki jih objavi Zvezni
zavod za statistiko za tisto
leto, za katero se opravlja
revalorizacija sredstev. Sredstva opreme po naročilu
se revalorizira po podatkih
o splošnem poprečju sprememb cen sredstev za delo,
ki jih Zvezni zavod za statistiko objavi za leto, za kar
tero se opravlja revalorizacija. Precizirano je, da bo
Zvezni izvršni svet predpisal
skupine opreme in gradbenih
objektov, katerim se določi
indeks cen za revalorizacijo
sredstev.
V osnutku zakona je predvideno kot izjema, da lahko
uporabnik družbenih sredstev
opravi revalorizacijo po podatkih, kn jih ima v lastni
dokumentaciji (fakture o nabavah, kupoprodajne in druge pogodbe, ceniki proizvajalcev ali dobaviteljev opreme) ter v dokumentaciji,
ki mu je dostopna.
Z osnutkom zakona se določa, da se kmetijska, gradbena ter druga zemljišča v
družbeni lastnini, kakor tudi
črede in dolgoletne nasade
revalorizira po prometni ceni
na področju, na katerem se
nahajajo. Revalorizacija rudarskih del se opravi na način, ki je določen s splošnim aktom uporabnika družbenih sredstev, pri tem pa
vrednost teh del, določena z
revalorizacijo, ne more biti
nižja od vrednosti, ki je izkazana v poslovnih knjigah
na dam 31. decembra prejšnjega leta. Kriterije za revalorizacijo gozda in stanovanjskih zgradb v družbeni
lastnini bodo, kot je predvideno, urejali zakoni republik
in avtonomnih pokrajin.
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Da se organizacij združenega dela ne bi obremenjevalo z revalorizacijo takrat,
ko so razlike med nabavnimi in tržnimi cenami
majhne, se predlaga obvezna
revalorizacija samo za tista
sredstva, za katera so se
povečale cene za več kot 10
odstotkov glede na cene, po

katerih so bila sredstva nabavaljena.
Ce je povečanje cen v
enem letu manjše, se revalorizacijo izvede šele takrat,
ko je seštevek povečanja cen
za dve ali več let 10 odstotkov nad vrednostjo, po kateri so sredstva izkazana 'v poslovnih knjigah. Organizacija

združenega dela lahko odloči,
da se revalorizira tudi sredstva, katerih cena se ni povečala za več kot 10 odstotkov glede na vrednost, po
kateri so sredstva izkazana.
Z osnutkom zakona je nadalje precizirano, da se podatke o rezultatu revalori-

zacije o poslovnih knjigah izkazuje z 31. decembrom,
pravice in obveznosti uporabljanja le-teh pa od januarja naslednjega leta. Rezultate revalorizacije bi se izkazovalo v zakjučnih računih, s čimer bi se zagotovilo podaibke za potrebe
družbene evidence.

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA O UPORABI PREDPISOV IN O
REŠEVANJU KOLIZIJ REPUBLIŠKIH OZIROMA POKRAJINSKIH ZAKONOV
S PODROČJA DAVKOV, PRISPEVKOV IN TAKS (AS 105)
ENOTNO BO DOLOČENO,

KOMU PRIPADAJO

PRISPEVKI, DAVKI IN TAKSE
Pravice družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti —
Zvezni zbor bo zakon sprejel najbrž maja
Republike in avtonomne pokrajine po Ustavi SFRJ samostojno urejajo sistem, vire in vrste davkov, taks in
drugih dajatev. Federacija je
pooblaščena, da na tem področju ureja le tista vprašanja, ki bi jih republiški
in pokrajinski zakoni utegnili različno regulirati in bi
uporaba nekaterih njihovih
določil lahko privedla do kolizije (Ustava SFRJ člen 281,
točka 15).
Kaže namreč, da je treba
enotno regulirati upoirabo
predpisov o tem, kateri družbenopolitični skupnosti in
samoupravni interesni skupnosti pripadajo prispevki,
davki in takse občanov ter
temeljnih organizacij združenega dela, kadar delajo ali
opravljajo dejavnost na območju ene, a žive ali imajo
sedež pa na območju druge
družbenopolitične skupnosti.
V zvezi z navedenim ustavnim določilom je Zvezni izvršni svet pripravil Osnutek
zakona o uporabi predpisov
ter o reševanju kolizij republiških oziroma pokrajinskih zakonov s področja davkov, prispevkov in taks, katerega bo obravnaval Zvezni
Bbor Skupščine SFRJ.
Z osnutkom zakona se ureja uporaba predpisov repub
like oziroma avtonomne pokrajine o davkih na premičnine in nepremičnine, premoženjske pravice, davkih
na dohodek od premičnin in
nepremičnin ter premoženjskih pravic in taks, ter o

davkih in prispevkih iz dohodka temeljne organizacije
združenega dela.
Nadalje ureja, kaj velja
kot območje družbenopolitične skupnosti, na katerem
temeljna organizacija združenega dela opravlja dejavnost,
ter katera je tista samoupravna interesna skupnost, preko
katere temeljna organizacija
združenega dela ali delavci
te organizacije uživajo storitve na podlagi vplačanega prispevka iz dohodka temeljne
organizacije združenega dela.
DAVKI IZ OSEBNIH
DOHODKOV
V osnutku zakona je predvideno, da se davke iz osebnih dohodkov oziroma dohodkov delajvcev plača v korist
tiste družbenopolitične skupnosti, na: območju katere delavec ali občan živi oziroma
kjer je njegovo prebivališče.
Za primer, ko prebivališče
delavca ali občana in prebivališče članov njegove družine
niso na območju iste družbenopolitične skupnosti pa je
precizirano, da šteje kot ob
moč je
družbenopolitične
skupnosti, na katerem delavec ali občan živi, tista skupnost kjer je prebivališče
članov njegove družine — ki
jih je po zakonu dolžan vzdrževati .
V osnutku zakona je nadalje predvideno, da pri plačilu davka iz osebnih prejemkov, ki jih občan ustvari

s samostojnim osebnim detom s svojimi delovnimi sredstvi (obrtniki in drugi), kot
področje, na katerem občan
živi, šteje družbenopolitična
skupnost, kjer je poslovni
prostor, v katerem ta občan
opravlja svojo dejavnost.
Kot je poudarjeno v osnutku zakona, bodo tuje osebe
in civilnopravne osebe plačevale davke od dohodkov v korist tiste družbenopolitične
skupnosti, na območju katere so dohodek ustvarile.
Zavezanec davka iz osebnega dohodka od kmetijske
dejavnosti, ki ima zemljišče
na območju družbenopolitične skupnosti, kjer je njegovo
prebivališče, ima
pa tudi
zemljišče na območju družbenopolitične skupnosti, plača davek iz osebnega dohodka
od kmetijske dejavnosti v
korist tiste družbenopolitične skupnosti, na katere območju je njegovo prebivališče.
V razliko od tega pa osebe,
ki imajo zemljišča tam, kjer
je njihovo prebivališče, ampak na področju druge družbenopolitične skupnosti, plačajo davek iz osebnega dohodka od kmetijske dejanskosti v korist skupnosti, na
območju katere je zemljišče.
V teh primerih gre največkrat za nekmetovalca pri katerem občina prebivališča nima nikakršne zveze z zemljiščem, ki ga ima le-ta v drugi občini oziroma republiki
ali pokrajini.

PRISPEVKI IZ OSEBNIH
DOHODKOV
Z osnutkom zakona je predvideno, da se prispevke iz
osebnega dohodka delavcev
ali občanov za zdravstveno
zarovanje, penzijsko in invalidsko zavarovanje, otroški
dodatek ter za zaposlovanje,
plača v korist taste samoupravne interesne skupnosti, ki
je na območju družbenopolitične skupnosti, kjer ima delavec stalno zaposlitev oziroma kjer občan opravlja dejavnost.
Z osnutkom zakona je. precizirano, da kot kraj stalne
zaposlitve šteje območje
družbenopolitične skupnosti,
kjer je sedež temeljne organizacije združenega dela, v
kateri je delavec pridobil
lastnost delavca v združenem delu, oziroma območje,
kjer občan (obrtnik), s katerim je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, tragno
opravlja dejavnost.
Prav tako je predvideno,
da kmetovalci plačajo prispevek iz osebnega dohodka za
zdravstveno in starostno zavarovanje v korist samoupravne interesne skupnosti, ki
je na območju tiste družbenopolitične skupnosti, katera
je pristojna za odmero davka
iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti.
Ce prebivališče delavca ali
občana ter prebivališče članov njihove družine ni na
območju iste družbenopolitične skupnosti, se bo pri-

spevke plačalo v korist tiste
samoupravne interesne skupnosti, ki je na območju
družbenopolitične skupnosti,
kjer imajo prebivališče člani družine delavca ali občana.
DAVKI NA PREMOŽENJE
IN TAKSE
Glede davka na nepremičnine in premoženjske pravice,

davka na dohodek od nepremičnin in premoženjskih
pravic ter davka na promet
nepremičnin je v osnutku
zakona predvideno, da veljajo predpisi tiste republike
in avtonomne pokrajine, na
katere območju je nepremičnina. Glede davka na premičnine in davka na dohodek
od premičnin ter premoženjskih pravic veljajo predpisi
republike in pokrajine, na

katere območju ima občandavčni zavezanec prebivališče.
Ce temeljna organizacija
združenega dela trajno deluje na območju več republik
in pokrajin, zanjo glede dav
kov in prispevkov iz dohodka veljajo predpisi vsake republike in pokrajine, na katere območju deluje.
Prav tako je predvideno, da
glede taks veljajo predpisi

republike in pokrajine, na
katere območju je sedež organa oziroma organizacije
družbenopolitične skupnosti,
ki se za njeno delo plača
taksa, ali — na katere območju se uporablja storitve.
Predpise republik to pokrajin o davkih in prispevkih
je treba uskladita z določili
tega zakona potem, ko bo začel veljati, do 31. decembra
1975.

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA O PREMIJI NA SOJO IN O
ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA IZPLAČEVANJE TE PREMIJE (AS 137/1)
POVEČATI PROIZVODNJO

SOJE

S premiranjem bi odkupno ceno soje izenačili s ceno sončnic — Zbor republik
in pokrajin bo obravnaval zakon maja, sprejetje pa je predvideno junija
V Jugoslaviji so ugodne
naravne razmere za pridelovanje soje, ki kot kmetijska
kultura služi za proizvodnjo
cele vrste proizovdov. Med
poglavitnimi so olje in rezanci za živinsko krmo. Toda za zadovoljevanje potreb
domačega tržišča uvažamo
tako surovo sojino olje kot
rezance za živinsko krmo,
ker doslej ni bilo zadosti
zmogljivosti za predelavo soje. Tudi cene, po katerih se
sojo odkupuje, niso bile dovolj spodbudne za proizvajalce.
Da bi pospešili proizvodnjo
soje — ta je na spisku proizvodov, ki so pomembni za
vso državo — je Zvezni iz-

vršni svet poslal Skupščini
SFRJ Osnutek zakona o premiji na sojo in o zagotavljanju sredstev za izplačevanje
te premije. Osnutek bo na
eni prihodnjih sej obravnaval Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ.
Premije se bo določalo na
podlagi minimalne odkupne
cene soje. Letošnja cena soje je določena na podlagi
proizvodnih stroškov iz leta
1973 in ocenjenega povečanja
teh stroškov v letu 1974 ter
1975 in znaša 6,80 dinarja za
kilogram.
Ker je cena sončnic, pridelanih leta 1975, 5,25 dinarjev
za kilogram, bi bilo nujno,

da se cena soje zmanjša na
isto raven, da bi proizvajalcem olja vzbudili interes za
nakup in predelavo soje.
Pridelovalcem soje — orga
nizacijam združenega dela ter
kmetijskim zadrugam kot tudi zasebnim proizvajalcem,
se bo zato izplačevalo pre
mijo v znesku 1,55 dinarjev
za en kilogram soje. Ta premija je pravzaprav razlika
med določeno ceno sončnic
in ceno soje, pridelane leta
1975.
Z osnutkom
zakona je
predvideno, da sredstva za
izplačilo premij zagotavljajo
republike in avtonomne pokrajine s posebnim prispev-

kom, sorazmerno svojemu deležu pri zagotavljanju proračunskih sredstev federacije v
tem letu. Ta sredstva bi se
vplačevalo in vodilo na posebnem računu federacije pri
Službi družbenega knjigovodstva Jugoslavije.
Glede na to, da se proizvodnjo soje ocenjuje na približno 15.000 ton, bi celotna sredstva, ki so potrebna
za izplačevanje premij leta 1975, znašala približno
24.000.000 dinarjev. Podrobnejši postopek glede tega, kako in kdaj se bo pridelovalcem soje izplačevalo premije,
bo določen s posebnim odlokom predsednika Zveznega
komiteja za kmetijstvo.

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA O OBVEZNEM ZDRUŽEVANJU
ŽELEZNIŠKIH TRANSPORTNIH ORGANIZACIJ V SKUPNOSTI
JUGOSLOVANSKIH ŽELEZNIC (AS 152)
ZDRUŽEVANJE ZAGOTAV LJA ENOTNOST
Železnic
Katere zadeve se opravlja v okviru Skupnosti jugoslovanskih železnic — Zvezni zbor ter
zbor republik in pokrajin bosta zakon obravnavala junija, sprejetje pa je pričakovati julija
Potreba, da se izda za za- dar je to pomembno za vso NOVOSTI V ZAKONU
Zvezni izvršni svet je v začetku aprila poslal Skupšči- kon, izhaja pravzaprav iz državo.
V primeri s sedaj veljavni SFRJ Osnutek zakona o ustavne obveznosti federacije
Z Združevanjem železniških
obveznem združevanju želez- (Ustava SFRJ, člen 281, od- transportnih organizacij v nim Zakonom o obveznem
združevanju železniških transniških transportnih organiza- stavek 1, točka 5), da ureja
cij v Skupnost jugoslovanskih obvezno združevanje organi- Skupnost jugoslovanskih že- portnih podjetij, ima predloželeznic. Besedilo tega zakon- zacij združenega dela v skup- lenzic se dosega, kot je pou- ženi zakonski osnutek nekaj
skega osnutka je sprejel tu- nosti, kadar to zahteva teh- darjeno, optimalna tehniška novosti.
— V osnutku novega zakodi Medrepubliško komite za nološka enotnost sistema na in tehnološka enotnost v tej
na je predvideno, da se v
posameznih področjih in ka- gospodarski panogi.
tržišče.
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skupnost združujejo organizacije združenega dela na
področju železniškega prometa, medtem ko se po veljavnem zakonu v skupnost
združujejo železniška transportna podjetja. Ta sprememba omogoča temeljnim organizacijam združenega dela na
področju železniškega prometa, da same odločijo, ali se
bodo v Skupnost združevale
neposredno ali preko delovnih organizacij.
— Obvezno združevanje v
Skupnost jugoslovanskih železnic ne zajema le železniških transportnih podjetij,
kar je veljalo doslej, ampak
tudi druge organizacije združenega dela na področju železniškega prometa, kadar je
to potrebno zaradi tehnološke enotnosti železniškega
transporta.
— Zakonski osnutek vsebuje tudi novo določilo, po katerem družbeno nadzorstvo
nad delom Skupnosti jugoslovanskih železnic vrši Skup.
ščina SFRJ. Le-ta lahko zadrži izvršitev samoupravnih
sporazumov združenih železniških transportnih organizacij, sklepov ter drugih aktov
in dejanj organa skupnosti,
kadar ugotovi, da kršijo samoupravne pravice delovnih

ljudi ali prizadenejo družbeno lastnino. V takem primeru Skupščina sproži postopek pred pristojnim sodiščem.
— Na podlagi usklajenih
stališč s skupščinami republik in avtonomnih pokrajin
lahko Skupščina SFRJ določi začasne ukrepe, kadar je
to potrebno za zavarovanje
družbenih koristi in tehnološke enotnosti železniškega
prometa. Po sedanjem zakonu ima taka pooblastila samo Zvezni izvršni svet.
— Zvezni
izvršni svet
opravlja nadzorstvo nad zakonitostjo delovanja skupnosti in sicer samo glede zadev, ki se jih obvezno opravlja v skupnosti. Ce ZIS ugotovi, da so samoupravni sporazumi združenih železniških
transportnih
organizacij,
splošni akti in sklepi organov
skupnosti v nasprotju z zveznim zakonom, sproži pred
Ustavnim sodiščem Jugoslavije postopek za oceno zakonitosti teh aktov.
ZADEVE V SKLOPU
SKUPNOSTI
Železniške
transportne
organizacije združenega dela
v sklopu Skupnosti jugoslo-

vanskih železnic po 2. členu
osnutka skupno opravljajo
naslednje zadeve:
— usklajujejo ki določajo
vozni red v mednarodnem in
notranjem skupnem prometu
ter način, kako se ga opravlja, in store potrebne ukrepe
za redno in varno delovanje
železniškega prometa;
— določajo pogoje in način
skupne uporabe določenih
transpornih zmogljivosti;
— usklajujejo program razvoja in pospeševanja železniškega prometa glede glavnih
transportnih
zmogljivosti,
magistralnih železniških prog
in tehnologije prevoza;
— zagotavljajo
potrebno
tehnično in tehnološko enotnost sistema železniškega
prometa ter urejajo vzdrževanje in rekonstrukcijo železniških zmogljivosti;
— zagotavljajo enotnost
prevoza na vsem omrežju jugoslovanskih železniških prog;
— urejajo poslovne ter druge odnose z železniškimi organizacijami drugih držav, z
mednarodnimi železniškimi
organizacijami ter drugimi
organizacijami, kadar je to
v prid skupnemu poslovanju,
ter opravljajo posle iz mednarodnega in skupnega notranjega prometa;

— določajo način izvajanja
mednarodnih konvencij ter
drugih sporazumov s področja železniškega prometa;
— določajo ukrepe za krepitev usposobljenosti jugoslovanskih železnic za izpolnjevanje nalog v splošni ljudski
obrambi.
železniške transportne organizacije s samoupravnim
sporazumom določajo, v
skladu s sistemom cen, osnove tarif in kriterije za določanje cen prevoza v mednarodnem in skupnem notranjem prometu.
S samoupravnim sporazumom se prav tako ureja medsebojna razmerja v zvezi z
združevanjem, načela za organizacijo upravljanja v skupnosti, postopek in način odločanja ter usklajevanja stališč o spornih vprašanjih, način financiranja skupnosti,
postopek sprejemanja aktov
in drugih za skupnost po
membnih dokumentov kot
tudi vsa druga vprašanja, ki
so povezana z združevanjem
v skupnosti.
Zakonski osnutek zakona
predvideva šestmesečni rok
za prilagoditev organizacije
dela ter poslovanja sedanje
skupnosti določilom tega zakona.

KOMISIJA ZVEZNEGA ZBORA SKUPŠČINE SFRJ ZA PRIPRAVO ZAKONOV
S PODROČJA PROMETA — OSNUTEK ZAKONA 0 PREMOŽENJSKIH
RAZMERJIH V LETALSKEM PROMETU (AS 117)
VEČJE PRAVICE POTNIKOV V LETALSKEM
PROMETU
Povečanje odgovornosti prevoznikov za prevzete obveznosti — Zvezni zbor
bo obravnaval zakon maja, sprejetje pa je pričakovati julija
Drugi del osnutka ureja po. prevoznikom pogodbo z naHiter razvoj domačega in letalskega prometa. Na takšni
mednarodnega prometa že podlagi so zastavljena dolo- sebna vprašanja v razmerju tančno določenimi medsebojdalj časa terja enotno uredi- čila, s katerimi so posebno do letala. Tam so določila nimi obveznostmi. Vozovnica
tev premoženjsko — pravnih zavarovane koristi potnikov o tem, kdo ima lahko v po- je dokaz, da je sklenjena porazmerij v tej dejavnosti. in je zagotovljena odgovor- sesti letalo v družbeni lastni- godba o prevozu potnika.
Zvezni zbor skupščine SFRJ nost prevoznikov v letalskem ni in katere so lastninske ter Potnik ima pravioo, da v dobo zato obravnaval osnutek prometu za pravočasno izpol- druge pravice do letala.
ločenem roku odstopi od te
V -tretjem delu so določida pravice, se pravi, da vrne vozakona o premoženjskih raz- njevanje obveznosti, ki jih
o možnostih prisilne prodaje
merjih v letalskem prometu, prevzamejo.
V prvem delu osnutka so letala ter o drugih oblikah zovnico najkasneje 24 ur
s katerim naj bi celovito uredili obveznosti in pra/vice pre- določila o pogodbi glede upo- izterjave zahtevkov od pre- pred začetkom potovanja v
voznikov ter uporabnikov rabe letal pri prevozu potni- voznikov v letalskem prome- domačem prometu in 48 ur
v mednarodnem prometu. V
kov, določila o odgovornosti tu.
njihovih storitev.
takem primeru lahko prevozKomisija Zveznega zbora prevoznikov, o prevozu prtljanik obdrži največ 10 odstotSkupščine SFRJ za pripravo ge in drugih reči, o odgovor- PRAVICE POTNIKOV
kov zneska prevoznine. Ce pa
zakonov s področja prometa, nosti za škodo, ki jo letalo V LETALSKEM
potnik ne more odpotovati
katera je predlagatelj, je iz- med poletom povzroči na
zaradi bolezni ali smrti in je
hajala od načela, da je treba tleh, o zavarovanju v letal- PROMETU
V osnutku zakona je pre- prevoznik obveščen o tem
zagotoviti enakopravno ob- skem prometu ter o zastaracizirano, da potnik sklepa s pred poletom letala, sme obravnavanje vseh udeležencev nju zahtevkov.
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držati največ 5 odstotkov prevozne cene.
Ta zakonski osnutek zavezuje prevoznike, da se mnogo bolj kot doslej drže obveznosti, ki jo prevzamejo.
Ce npr. letalo v domačem
prometu zamudi dve uri, v
mednarodnem pa štiri ure, je
potnik upravičen zahtevati,
da se mu povrne denar za
kupljeno vozovnico, če pa
potnik kljub zamudi ne želi
opustiti potovanja, mu je prevoznik v domačem in mednarodnem dolžan zagotoviti prehrano za čas čakanja.
V primerih, ko je polet letala opravljen, potnik z redno
nabavljeno vozovnico pa —
ne po svoji krivdi — ni prepeljan v določen kraj, lahko
odstopi od pogodbe in je
upravičen zahtevati od prevoznika, da mu izplača dvojni znesek cene letalske vozovnice. Gre pravzaprav za
dobro znane primere, ko se
izda dvojne vozovnice. V takih primerih lahko potnik
prav tako zahteva od prevoznika, da ga le-ta na svoj strošek prepelje na določen kraj

s svojim ali drugim primernim letalom ali s kakšnim
drugim prevoznim sredstvom.
Predvideni so tudi primeri,
ko med poletom, ki se je že
začel, pride do prekinitve, za
katero potnik ni odgovoren.
Kadar je taka prekinitev v
domačem prometu daljša od
treh ur, v mednarodnem pa
daljša od šestih ur, je potnik upravičen zahtevati, da
ga prevoznik s svojim ali
drugim primernim sredstvom
prepelje do določenega kraja, ali pa da ga odpelje nazaj v izhodiščni kraj ter mu
povrne znesek za nabavljeno
vozovnico. Če potnik ne odstopi od potovanja, mu je
prevoznik v času prekinitve
dolžan zagotoviti namestitev
in prehrano.
ZAVAROVANJE
POTNIKOV IN
PRTLJAGE
Po zakonskem osnutku so
prevozniki odgovorni za ško
do, ki nastane zaradi smrti,
obolenja ali poškodbe potnikov v času prevoza, prav ta/-

ko pa tudi za posledice, do
katerih pride, ker je potovanje odloženo, ker ni opravljeno ali ker je prekinjeno
ali pa zaradi zamude letala.
Vendar pa za takšne škode
prevoznik ne bo odgovoren,
če bo dokazal, da je ukrenil
vse potrebno, da do takšnih
posledic ne bi prišlo, ali pa
če je potnik sam odgovoren
za tisto, kar se mu je zgodilo.
Za škodo, ki nastane zaradi
smrti, obolenja ali poškodbe
potnika, bo prevoznik izplačal odškodnino do zneska
250.000 dinarjev na potnika,
škodo, do katere pride, ker
je bilo potovanje odloženo,
ni bilo opravljeno, je bilo
prekinjeno ali pa zaradi zamude, bo prevoznik povrnil
do dvojnega zneska cene letalske vozovnice. Odškodninski zahtevek je treba vložiti
v 30 dneh od nastanka škode.
Zakonski osnutek določa
tudi obveznosti glede prevoza prtljage. Prevozniki so odgovorni za poškodovanje ali
izgubo prtljage. Lahko pa odklonijo prevoz tovora, ki gle-

de na svoj obseg ali naravo
pomeni nevarnost ali motnjo
za letalo, potnike ter druge
reči.
Za poškodovanje ali izgubo
ročne prtljage, ki jo potnik
nosi seboj, je prevoznik dolžan izplačati odškodnino do
5000 dinarjev, medtem ko je
za poškodovanje ali izgubo
prtljage, ki je izročena ob potrdilu, dolžan izplačati odškodnino do 290 dinarjev za
kilogram bruto teže.
če prevoznik sprejme v prevoz dragocenosti ali druge
reči velike vrednosti, je dolžan o tem izdati potrdilo, na
katerem je zaznamovana vrednost teh predmetov, ter v
primeru izgube ali poškodovanja izplačati zaznamovano
vrednost. Za prevoz ali varo.
vanje takega tovora lahko
prevoznik terja posebno nadomestilo.
Zahtevek za nadomestilo
škode na prtljagi mora potnik vložiti najkasneje v sedmih dneh, a kadar je do škode prišlo zaradi zamude pri
prevozu, pa najkasneje v roku 21 dni.

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA O POMILOSTITVI (AS 150) —
ZVEZNI ZBOR BO ZAKON OBRAVNAVAL MAJA, SPREJETJE PA JE
PRIČAKOVATI JULIJA
POMILOSTITVE ZA KAZNIVA DEJANJA DAJE
PREDSEDSTVO SFRJ
Vprašanja, ki jih je v razpravi treba rešiti:
* Ali se nepogojna kazen s pomilostitvijo lahko spremeni v pogojno?
* Ali se pomilostitev lahko razširi tudi na ukrepe, izrečene mladoletnikom?
Sedanji zakon o pomilostitvi je treba uskladiti z Ustavo SFRJ. Menijo pa, da je
glede na naravo predvidenih
sprememb primerneje sprejeti nov Zakon o pomilostitvi.
Po Ustavi SFRJ daje Pred
sedstvo SFRJ pomilostitve za
tista kazniva dejanja, ki jih
določa zvezni zakon. V tem
smislu je v zakonski osnutek
vnešena sprememba, kajti doslej je dajal pomilostitve
predsednik republike.
Pristojnost za dajanje pomilostitve za kazniva dejanja,
ki jih predvideva zvezni za
kon, je bila doslej razdeljena
med organe federacije in republik glede na težo kazni:

republike so bile pristojne za
pomilostitve v primerili, ko
je bila izrečena kazen odvzema prostosti za manj kot pet
let ali denarna kazen, v drugih primerih pa je bila pristojna federacija. To načelo
razmejitve pa je treba spremeniti, ker je glede na spremenjene zakonodajne pristoj
nosti federacije bistveno skrčeno število kaznivih dejanj,
katera se določa z zveznim
zakonom.
Osnutek izhaja od stališča
da federacija daje pomilostit
ve vedno, kadar gre za kaznivo dejanje, ki ga predvideva
zvezni zakon. To pomeni, da

naj ne bi veljala več doseda
nja razdelitev pristojnosti
med republikami in federaci
jo glede na težino kaani
S pomilostitvijo se lahko:
odpusti kazenski pregon, v
celoti ali delno odpusti izvr
šitev kazni, izrečeno kazen
ublaži ali odpravi pravne posledice obsodbe. Ta rešitev
je v zakonskem osnutku sprejeta samo pogojno, ker je
odvisna od tega, kako bo to
vprašanje dokončno urejeno
v novem zveznem kazenskem
zakoniku, ki naj bi ga kmalu sprejeli.
Doslej ni bila mogoča pomilostitev glede varnostnih
ukrepov kot so obvezno

zdravljenje alkoholikov, narkomanov, prepoved opravljanja določenih dejavnosti ter
glede vzgojnopoboljševalnih
ukrepov, ki se izrekajo mladoletnikom. Proti razširitvi
pomilostitve tudi na te sankcije se je po dosedanjem zakonu navajalo, da pri nekaterih
varnostnih ukrepih
(zdravljenje neprištevnih oseb
ter pri drugih ukrepih) pomilostitev ne pride v poštev,
ker je namen teh ukrepov
zdravljenje oziroma prevzgajanje mladoletnikov. Sporno
je tudi vprašanje, ali se lahko s pomilostitvijo nepogojna kazen spremeni v pogojno. Tako spremembo je prak-

sa pomilostitev sprejela, ker
pa so tudi gledišča, ki temu nasprotujejo, bi morali
to •vprašanje zakonsko uroditi.
Teh spornih vprašanj predlagatelji niso vnesli v novi

zakonski osnutek, vendar menijo, da bi jih bilo treba rešiti v razpravi o osnutku.
Alternative so odprte, da bi
se v razpravi prišlo do najboljših rešitev.
Postopek pomilostitve je

ostal v osnutku zakona tak
kot je bil doslej, z nekaterimi manjšimi spremembami.
Tako je za vložitev prošnje
določen samo rok enega leta, medtem ko je bil doslej
za vložitev prošnje pri kaz-

nih nad 10 let strogega določen rok dveh let. Menijo, da
takšna omejitev pri prošnjah ni potrebna glede na
manjši obseg pomilostitvenih
zadev, o katerih bo odločal
organ federacije.

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZVEZNEGA ZAKONA O PREKRŠKIH
(AS 147/1)
ODGOVORNOST IN KAZNI ZA PREKRŠKE
Ustanovljen bo Zvezni svet za prekrške — Predvideno je, da bo Zvezni zbor sprejel
zakon julija
Poglavitni razlog za izdajo
novega zakona o prekrških
izhaja iz obveznosti, predpisane v členu 17, odstavek 1,
točka 26 ustavnega zakona
o izvedbi ustave SFRJ, da
se dosedanji temeljni zakon
o prekrških uskladi z ustavo SFRJ.
Osnutek zveznega zakona o
prekrških je razdeljen v tri
dele in vsebuje določila o
odgovornosti ter sistemu sankcij za pretkršfce, določila, ki
se nanašajo na postopek zaradi prekrškov, ki ga vodijo
zvezni upravni organi, ter pogoje za izvršitev sankcij zaradi prekrškov.
ODGOVORNOST
ZA PREKRŠKE
V osnutku zakona je predvideno, da razen fizičnih oseb
(občanov) lahko odgovarjajo
za prekrške tudi pravne osebe (organizacije združenega
dela in druge) ter odgovorne
osebe v organih družbenopolitičnih skupnosti. V osnutku
zakona je predvideno tudi
določilo o odgovornosti tuje
pravne in tuje odgovorne
osebe za prekršek, če je bil
storjen na področju Jugoslavije in če ima ta tuja pravna oseba poslovno enoto v
Jugoslaviji. To je določilo,
ki so ga pogrešali v dosedanjih predpisih o prekrških.
V osnutki zakona je natančno določeno, da za prekršek ni odgovoren tisti, ki
ga je storil v trajni ali začasni duševni bolezmi, v začasni duševni motoji ali duševni zaostalosti. Ni pa izključena odgovornost za prekršek, ki je storjen pod vplivom alkohola ali opojnih
drog.
Za prekršek nd odgovorna
oseba, ki ga je storila -pod
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vplivom sile, grožnje ali prisile, ali ki je bila v času
storitve prekrška v dejanski
zmoti, da je njeno ravnanje
dopustno. Prav tako je v osnutku natančno določeno, da
ni prekršek tisto dejanje, ki
je bilo storjeno v silobranu
ali v skrajni sili.
SISTEM KAZNI
Tako kot dosedanji zakon
tudi osnutek zveznega zakona o prekrških predvideva,
da se za prekrške polnoletnim osebam lahko izreka denarne in zaporne kazni. Za
prekršek, zaradi katerega vodijo postopek zvezni organi,
kot tudi za prekršek pravnih
in odgovornih oseb, se lahko
predpiše samo denarna kazen.
Kar pa zadeva zaporne kaz.
ni, jih bodo lahko v prihodnje izrekali le sodniki za
prekrške, kadar so pristojni
za prekrške, ki so določeni z
zveznimi predpisi. V osnutku
zakona je predvideno, da zapor ne more biti krajši od
enega ne daljši od 60 dni.
Le kadar je za več prekrškov
izrečena kazen zapora nad
30 dni ter denarna kazen,
lahko v primeru nadomestitve
denarne kazni skupna zaporna kazen doseže 3 mesece.
Denarna kazen se lahko
predpiše v znesku od 50 do
5000 dinarjev. Za prekršek
pravnih oseb kot tudi za prekršek
posameznikov,
ki
opravljajo samostojne dejavnosti, se lahko z zveznim
zakonom ali s predpisom
ZIS predpiše denarna kazen
nad 5000 dinarjev, vendar
največ do 50.000 dinarjev. Za
prekrške, ki pomenijo težjo
kršitev zveznih predpisov, se
lahko za pravne osebe kot
tudi za posameznike, ki
opravljajo samostojne dejavnosti, predpiše denarna ka-

zen tudi do 100.000 dinarjev,
za odgovorne osebe ter druge posameznike pa do 20.000
dinarjev.
Ob naporni kazni ali denarni kazni kot eni vrsti sankcij so predvideni tudi naslednji varnostni ukrepi: odvzem
predmeta, odvzem premoženjske koristi, prepoved izvrševanja določenih poklicev ali
dejavnosti, prepoved pravni
osebi, da opravlja določene
zadeve, prepoved opravljanja
službe, odvzem vozniškega
dovoljenja, odstranitev tujca
iz države, obvezno zdravljenje alkoholikov in narkomanov.
POSTOPEK ZARADI
PREKRŠKA
V osnutku zakona je poudarjeno, da so temeljna načela postopka zaradi prekrška enaka kot v kazenskem
postopku. To so predvsem
ugotavljanje materialne resnice, pravica obdolženega do
obrambe, prosta presoja dokazov in pomoč neuki stranki. O uvedbi postopka zaradi
prekrška se izda sklep, ki
se ga sporoči obdolžencu. Tistega, ki mora sodelovati v
postopku, se povabi praviloma s pismenim pozivom, v
katerem je navedeno, česa je
obdolžen ter, ali naj se zglasi osebno ali pa naj svoj zagovor pošlje pismeno.
Kadar se tisti, ki je bil praviloma povabljen, ne odzove
pozivu ter svojega izostanka
ne opraviči, pa je njegova
prisotnost nujno potrebna, da
bi se ugotovilo dejansko stanje, se odredi privedba. Privedba se odredi s pismenim
sklepom, njeno izvršitev pa
se poveri organu notranjih
zadev.
V osnutku zakona je predvideno, da se obdolženega

lahko pridrži, če ni mogoče
ugotoviti njegove istovetnosti
ali če nima stalnega prebivališča, pa obstoja utemeljen
sum, da je prekršek storil
in da bo pobegnil. Predvideno je, da o pridržanju obdolženega pooblaščeni organ
izda sklep, v katerem zaznamuje dan in čas, ko se je pridržanje začelo. <3e se postopek zaradi prekrška uvede
proti obdolžencu, ki ne živi
stalno v Jugoslaviji, lahko
organ, ki vodi postopek, odredi na predlog obdolženca
varščino — denarno kavcijo.
V osnutku zakona je predvideno, da se obdolženega
zasliši praviloma ustno, ter
da imajo jugoslovanski državljani, kadar nastopajo kot
obdolženci, priče ali kot drugi udeleženci v postopku, pravico uporabljati svoj jezik in
se v svojem jeziku seznaniti
z dejstvi.
Vsaka oseba, ki je povabljena kot priča, se je dolžna povabilu odzvati in pričati. Priča, ki, čeprav je opozorjena na posledice, brez
pravega razloga odkloni pričanje, se kaznuje z denarno
kaznijo 300 din. Ce priča še
potem odklanja pričanje, jo
lahko organ, ki vodi postopek, pridrži. To pridržanje
lahko traja največ 24 ur.
V zakonskem osnutku je
natančno določeno, da se preiskavo stanovanja ter drugih
prostorov kot tudi telesno
preiskavo lahko odredi samo
v primerih težjih prekrškov,
kadar je dovolj utemeljen
sum, da se bo v prostorih
ali pri posameznih osebah
našlo predmete ali sledove,
ki bi utegnili biti bistvenega
pomena za postopek.
Preiskavo odredi s pismenim sklepom uradna oseba,
ki je pooblaščena za vodenje
postopka zaradi prekrška.

Lastnika ali uporabnika stanovanja ali prostora, v njegovi odsotnosti pa enega izmed odraslih članov gospodinjstva oziroma stanovalcev
hiše, se povabi, da je navzoč
pri preiskavi. Kadar je preiskava v delovni organizaciji,
se povabi vodjo organizacije,
da je navzoč pri preiskavi.
Zakon predvideva, da sta pri
preiskavi navzoča razen pristojnih organov dva polnolet
na občana.
ZVEZNI SVET ZA
PREKRŠKE
V osnutku zakona je predvideno, da postopek zaradi

prekrška vodijo na prvi stopnji zvezni organi, ki jih določa zakon glede na področje,
s katerega je kršen predpis
(carinski, devizni, zunanjetrgovinski itd.). Postopek na
drugi stopnji naj bi vodil
Zvezni svet za prekrške. To
Je v primeri s sedanjim zakonom o prekrških novo določilo. Postopek na drugi
stopnji se namreč zdaj vodi
v okviru istega zveznega organa, tako npr. sklepe carinarnice preizkuša v pritožbenem postopku Zvezna uprava carin, sklepe Zveznega deviznega inšpektorata pa Zvezni sekretariat za finance.

Zvezni svet za prekrške bi
bil, kot se navaja, samostojen organ. Glede samostojnosti ter usmerjenosti predvsem na nadzorstvo zakonitosti prvostopenjskega sklepa bi bila njegova organiziranost ter metoda dela podobni metodi dela pravosodnih organov. To je predvideno tudi zategadelj, ker se postopek na drugi stopnji vodi
po načelih kazanskega postopka.
V osnutku je nadalje natančno določeno, da Zvezni
svet za prekrške izda sklep,
s katerim tuji državi odstopi
pooblastilo za pregon zaradi

prekrška, ki ga je na področju Jugoslavije storil tujec.
Svet izda tudi sklep o prevzemu pregona zaradi prekrška,
katerega je v tuji državi storila oseba, ki ima prebivališče v Jugoslaviji.
Zvezni svet za prekrške je
pristojen, kot je v zakonu natančno določeno, tudi za reševanje sporov o pristojnosti
med zveznimi organi. Spore
o pristojnosti med zveznimi
organi ter organi za vodenje
postopka zaradi prekrška v
republikah in pokrajinah, ko
gre za uporabo zveznih predpisov, pa rešuje Zvezno sodišče.

KOMISIJA SKUPŠČINE SFRJ ZA VLOGE IN PRITOŽBE — POROČILO O DELU
URADA ZA VLOGE IN PRITOŽBE V L. 1974
KAJ VSEBUJEJO IN KAKO SE REŠUJEJO
PRITOŽBE OBČANOV
L. 1974 je urad obdelal 24.805 pismenih vlog in pritožb ter sprejel 9.705 občanov
Komisija
Skupščine
SFRJ
za vloge in pritožbe je 20. marca obravnavala poročilo o delu Urada
Skupščine SFRJ za vloge in
pritožbe v letu 1974. Komisija je hkrati obravnavala informacijo tega urada o nekaterih problemih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki jih borci NOV in
borci drugih vojn sprožajo v
svojih vlogah, naslovljenih
na predsednika republike,
predsedstvo SFRJ, Zvezni izvršni svet in Skupščino SFRJ.
IZDATI ZAKON
O POSTOPKU
Z VLOGAMI IN
PRITOŽBAMI
Leta 1974 je urad za vloge
in pritožbe Skupščine SFRJ
raziskal ter obdelal 24.805 pismenih vlog in pritožb ter
sprejel 9.705 občanov, ki so
se neposredno obrnili nanj s
svojim zahtevkom. Največ
pritožb (75,2 odstotka) je bilo poslano predsedniku republike in predsedstvu SFRJ,
najmanj pa Zveznemu izvršnemu svetu (7,8 odstotka).
V tem številu je zajetih tudi 5,989 vlog in pritožb, ki
so bile naslovljene na zvezne
organe s področja pokojninskega in invalidskega aavarovanja.
Komisija je ugotovila, da

veliko število pritožb kaže
na neažurnost in počasnost
v delu sodišč. Ugotovila je
tudi, da se nekaj vlog še vedno neposredno raziskuje.
Sklenila je, da je treba o delu z vlogami znatno več obveščati javnost.
Ko je obravnavala postopek
za vlaganje in reševanje pritožb, je komisija podprla pobudo Komisije za vloge in
pritožbe predsedstva SFRJ,
da je treba izdati zakon o po.
sitopku z vlogami in pritožbami.
Po mnenju komisije je nujno, da se občinske komisije
za vloge in pritožbe še bolj
uveljavijo in okrepijo s strokovnimi kadri.
Z obravnavanjem pritožb v
občinskih komisijah za vloge
in pritožbe bi se lahko znatno skrajšalo postopek reševanja vprašanj, ki jih sprožajo
občani. Za večino pritožb, ki
jih prejemajo Predsednik republike, Predsedstvo SFRJ,
Skupščina SFRJ ter Zvezni
izvršni svet, so namreč pristojni v občinah ter v delovnih organizacijah oziroma lokalni organi.
Občani raj bi se torej za
rešitev svojih problemov najprej obrnili na komisije občinskih skupščin, ki so dolžne vse vloge in pritožbe obravnavati, nanje odgovoriti ali

storiti
ustrezne zakonske
ukrepe.
Vendar je treba poudariti,
da za občane ni omejitev
glede tega, da se lahko obrnejo na katerikoli drug
organ. Kadar občan meni, da
občinska komisija ni zadovoljivo rešila njegovega problema, lahko svoj zahtevek naslovi na republiške ali zvezne organe. Le-ti so dolžni na
vse pritožbe odgovoriti oziroma ugotoviti, da niso v
skladu z zakonom ali pa jih
ponovno odstopiti v razrešitev pristojnim organom v občini ali republiki.
VLOGE BORCEV NOV
Vloge, s katerimi se borci
narodnoosvobodilne vojne ter
borci drugih vojn obračajo
na Predsednika republike,
Predsedstvo SFRJ, Skupščino
SFRJ ter na Izvršni svet, najpogosteje zadevajo naslednja
vprašanja:
— Ponovna določitev roka
za dokazovanje in priznanje
posebne dobe iz NOV na podlagi izjav prič.
Borci NOV največkrat zahtevajo, da se ponovno odpre
rok za dokazovanje in priznanje posebne dobe iz NOV
na podlagi izjav prič, ki je
veljal do 31. decembra 1966.
Analiza teh vlog je pokazala, da jih največkrat vlagajo

občani s podeželja, katerim
v času, ko je bilo to mogoče,
ni bilo do tega, da bi si ure.
dili priznanje te dobe, ker
niso mogli uveljaviti posebnih pravic. Z izpopolnjevanjem sistema varstva borcev
oziroma z izdajo republiških
in pokrajinskih predpisov s
tega področja pa se je vzbudilo zanimanje za dokazovanje udeležbe v NOV, ker ta
sistem omogoča, da se uveljavi določene pravice — na
priznavalnino,
zdravstveno
varstvo, pravico do stanovanja in nekatere druge socialno-ekonomske pravice.
Borci, ki nimajo dokumentov, v svojih vlogah poudarjajo, da so v neenakopravnem položaju v primeri z
borci, ki so svojo udeležbo
dokazali na podlagi dokumentov.
Razen tega se del borcev,
ki imajo nekatere dokumente, pritožuje, da jim pristojni organi socialnega zavarovanja ne upoštevajo potrdila
Zveze borcev o udeležbi v
NOV kot pismeni dokaz za
dokazovanje borčevske dobe,
ampak ga upoštevajo le kot
eno izmed dokaznih sredstev.
— Priznanje pokojninske
dobe (zlasti) tistim osebam,
ki še niso bile stare 15 let,
ko so se vključile v NOV.
— Izenačitev pravic z ude-

ležemci NOV pred 9. IX. 1943
za tiste, ki so se vključili v
NOV po 9. septembru 1943,
pa še niso bili stari 18 let
ali pa so žene-borci.
— Priznanje dobe, ki so jo
prebili v kmetijskih delovnih
zadrugah, v zavarovalno dobo borcev NOV. To vprašanje je namreč v republiških
in pokrajinskih predpisih
različno urejeno. Najbolj
ugodno je urejeno v SR Hrvatski, kjer se ta doba všteva v zavarovalno dobo, medtem ko se v drugih republikah in pokrajinah sicer upošteva, vendar pod različnimi
pogoji.
— Priznanje dobe iz balkanskih in prve svetovne vojne v dvojnem štetju. Cas, ki
so ga prebili v oboroženih

silah Srbije in Crne gore v
vojnah med leti 1912 in 1918,
se dvojno šteje v pokojninsko dobo starim borcem, ki
žive v SR Črni gori, v SAP
Kosovo ter ožji Srbiji. S
predpisi drugih republik in
SAP Vojvodine pa to vprašanje sploh ni urejeno.
Urad za vloge in pritožbe
poudarja, da živi le še malo
teh borcev ter da priznanje
njihove vojne dobe v dvojnem štetju, enotno urejeno za
vso državo, pokojninskim
skladom ne bi povzročilo
znatnejših izdatkov.
— Priznavalnine za udeležence NOV. Republiški in pokrajinski predpisi to snov
različno urejajo. N. pr. v
Orni gori so žene izenačene
z mošteimi udeleženci NOV

Uredništvo si bo prizadevalo, da bodo informacije v glasilu Skupščine SFRJ obdelane in označene tako, da bodo
članom delegacij v samoupravni bazi v pomoč pri zavzemanju stališč ter določanju smernic.
Zato bo vsaka informacija tudi v glasilu imela svojo
skupščinsko oznako AS — številka, če se nanaša na gradivo,
ki je takšne narave, da je v Skupščini SFRJ tako označeno.
Pod AS — številko »gre« določeno gradivo (osnutek zakona,
predlog ukrepov itd.) skozi ves postopek obravnavanja, usklajevanja in odločanja v Skupščini SFRJ.
Uredništvo bo torej moralo o istem gradivu informirati
uporabnike v več številkah glasila, odvisno od faze, v kateri
je to gradivo.
Vsaka od teh informacij bo označena z isto AS — številko,
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pred 9. IX. 1943, medtem ko
jih predpisi drugih republik
in pokrajin ugodneje obravnavajo.
PROBLEMI
POKOJNINSKEGA
IN INVALIDSKEGA
ZAVAROVANJA
Na podlagi vlog upokojencev urad za vloge in pritožbe opozarja na naslednje
probleme s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki negativno vplivajo na gmotni položaj upokojencev:
— Usklajevanje »starih« in
»novih« pokojnin. Večina pritožiteljev namreč navaja, da
se je doslej pokojnine zelo

poredkoma usklajevalo. Po
mnenju tistih, ki se pritožujejo, razlike v višini pokojnin še zdaleč niso odpravljene.
— Usklajevanje pokojnin z
gospodarskimi gibanji. Veli.
ko upokojencev predlaga, naj
se tistim med njimi, ki imajo manjše prejemke ter več
družinskih članov, poveča pokojnina zaradi povečanja življenjskih stroškov v večjem
odstotku, v manjšem pa tistim, ki imajo večje pokojnine.
Opozarjajo tudi na probleme v zvezi z zaposlovanjem
upokojencev ter delovnih invalidov ter na vprašanje
ustreznejše valorizacije pokojnin osebam, ki prejemajo
varstveni dodatek.

pod katero je bila prvikrat objavljena. S kratko odvojeno
opombo bo uredništvo opozarjalo uporabnike, v kateri številki ali številkah glasila je bila ali so bile predhodne informacije o tem že objavljene.
Tako si bodo uporabniki lažje kompletirali informacije
»od pobude do odločitve«.
Uredništvo bo navedlo ob vsaki informaciji o osnutku
zakona ali drugem gradivu, ki je poslano skupščini, kdaj je
pričakovati prvo razpravo in kdaj sprejetje. Po mnenju uredništva je takšno opozorilo pomembno za člane delegacij v
samoupravni bazi. Kot primer navajamo takšno opombo, ki
je v tej številki v podnaslovu informacije AS — številka 154
(Usklajevanje vrednosti sredstev s tekočimi tržnimi cenami):
»Obravnavo zakona je pričakovati maja, sprejetje pa julija.«
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NAROČILNICA

Naročamo .... izvodov »POROČEVALCA«, od tega
Izvodov za (ime in naslov prejemnika):
izvodov za (ime in naslov prejemnika):
izvodov za (ime in naslov prejemnika):
izvodov za (ime in naslov prejemnika):

izvodov za (ime in naslov prejemnika):
izvodov za (ime in naslov pregemniika):
izvodov za (ime in naslov prejemnika):
izvodov za (ime in naslov prejemnika):
izvodov za (ime in naslov prejemnika):
izvodov za (ime in naslov prejemnika):
izvodov za (ime in naslov prejemnika):

Letno naročnino din
Ljubljana 50100-845-50204.
Dne

1975

(80 dinarjev za en izvod) smo poravnali na žiro račun: Skupščina SR Slovenije

2ig, podpis naročnika:

POZIV TEMELJNIM
SAMOUPRAVNIM
ORGANIZACIJAM
IN SKUPNOSTIM,
DA NAROČIJO GLASILO
SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
ZA DELEGACIJE
IN DELEGATE
Skupščina SR Slovenije je
v začetku letošnjega leta začela izdajati »Poročevalca«
kot uradno glasilo za obveščanje delegacij in delegatov
temeljnih
samoupravnih
skupnosti in organizacij. Njegova naloga je na zgoščen
način in pravočasno posredovati skupnostim in delegacijam skupščinsko gradivo, o
katerem delegati odločajo v
zborih, in zagotoviti še druge pomembne informacije iz
dela skupščine, njenega izvršnega sveta in upravnih
organov. Poleg tega bo »Poročevalec« po dogovoru med

Skupščino SFRJ in skupščinami republik in pokrajin
prinašal na enak način obdelano tudi njeno gradivo,
saj izhajata obe skupščini iz
enotne delegatske osnove. »Poročevalec« bo izhajal dvakrat
na mesec, po potrebi tudi v
posebnih številkah.
Gre potemtakem za glasilo,
ki pomeni v celotnem sistemu informiranja delovnih ljudi in občanov in njihovih
skupnosti in delegacij enega
izmed osnovnih pogojev za
njihovo delo tako v delegacijah kot v konferencah delegacij, v občinskih skupščinah, v republiški skupščini
in Skupščini SFRJ. Z njim
si bodo delegacije pomagale
pri opravljanju dolžnosti, ki
jim jih nalagajo delovni ljudje in občani, in pri uresničevanju njihove pravice, da
so obveščeni o vsem, kar je
predmet razpravljanja v
skupščinah.

Upoštevajoč dosedanje izKazane potrebe in izkušnje.,
stališča družbenopolitičnih
organizacij, predvsem pa
ustavno določilo o tem, da
so temeljne skupnosti dolžne
zagotavljati pogoje za uspešno delo — in obveščenost sodi med take bistvene pogoje,
sodimo, da smo s skupnimi
močmi Skupščina SR Slovenije, Skupščina SFRJ in temeljne skupnosti dolžni zagotoviti, da se ti pogoji uresničijo tudi na ta način, da
bo »Poročevalec« redno na
voljo vsem, ki ga potrebujejo.
Zato pozivamo delavske
svete temeljnih organizacij
združenega dela, svete krajevnih skupnosti, vodstva samoupravnih interesnih skupnosti,
vodstva
družbenopolitičnih
organizacij, občinske skupščine in druge interesente, da se
nanj naročijo in sicer da nar
ročijo toliko izvodov, kolikor

je po njihovem potrebno za
zadostno informiranost njihovih skupnosti in delegacij.
»Poročevalec« naročite na
naslov: Skupščina SR Slovenije, Subičeva 4, 61000 Ljubljana. Začasna letna naročnina znaša din 80. »Poročevalec®
je na voljo tudi v prodaji
po 3 din za redno številko.
Prosimo za natančne naslove skupnih in posamičnih naročnikov.
PREDSEDSTVO
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
IZVRŠNI ODBOR
REPUBLIŠKE
KONFERENCE
SOCIALISTIČNE ZVEZE
DELOVNEGA LJUDSTVA
SLOVENIJE
IZVRŠNI ODBOR
PREDSEDSTVA
REPUBLIŠKEGA SVETA
ZVEZE SINDIKATOV
SLOVENIJE

Redakcija je bila končana 31. aprila 1975
Izdajata Skupščina SR Slovenije to Skupščina SFR Jugoslavije • Uredniški odbor glasila Skupščme SR Slovenije: Janko časnik Mro Herman,
Darko Marin, Jože Pacek, dr. France Petrlč, Franjo Turk, Jernej Vrhunec, Janez Zaoc in Beno Zupančič (predsednik) — Glavni urednik. Dari??
Marin — Odgovorni urednik: Zoran Lenamd — Naslov uredništva: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, Subičeva 4, telefon: 22-741 # Uredniški
odbor glasila Skupščine SFRJ: Kiro Hadži-Vasilev (predsednik), Dušan Cebovin, Aleteandar Orlandič Sveti^v PopmiC Darinka R^kanč Siiuša
PudaT, Mirko Msrinortč, Aleksandar Petkovic, Teodor Olič — Odgovorni urednik: Teodor Oldd — Nastov uredništva. Skupščina SFRJ, Beograd,
Ur«'° Maiksa i Engelsa 13, telefon 334-149 • Tisk
CGP Delo
— Cena posamičnega
izvoda 3 din — Naročnina za leto 197o 80 din — Saro načun.
Skupščina
SR Slovenije,
Izubijana 50100-845-50204
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