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SKLICANE SEJE ZBOROV 

skupščine sr Slovenije 

Seje vseh treh zborov Skup- 
ščine SR Slovenije so sklica, 
ne za sredo, 29. decembra 
1976. Vsi trije zbori bodo 
obravnavali: 

— predlog resolucije o po- 
litiki izvajanja družbenega 
plaina SR Slovenije za obdob- 
je 1976 do 1980 v letu 1977 
(ESA 678); 

— predlog zakona o spre- 
membi zakona o izobraževal- 
nih skupnosti (ESA 675); 

— predlog zakona o spre- 
membi zakona o raziskovalni 
dejavnosti in raziskovalnih 
skupnostih (ESA 677); 

— predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah za 
kona o kulturnih skupnostih 
(ESA 671); 

— predlog zakona o spre 
membi zakona o skupnostih 
socialnega vars-tva (ESA 672); 

— predlog zakona o spre- 
membi o zdravstvenem var- 
stvu (ESA 674); 

— predlog za izdajo zako- 
na za spremembo in dopolni- 
tev 43. člena obrtnega zako- 
na (ESA 339). 

Zbor združenega dela in zbor 
občin bosta obravnavala tudi: 

— predlog zakona o prora 
čunu SR Slovenije (republiš 
kam proračunu) za leto 1977 
(ESA 682); 

— predlog zakona o dolo 
čitrvi stopenj, odbitnih po 
stavk in olajšav za repub 
liški davek iz dohodka te 
meljnih organizacij združene 
ga dela v letu 1977 (ESA 676) 

— predlog zakona o spre 
membah in dopolnitvah zako 

na o davkih občanov (ESA 
713); 

— predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o posebnem republiškem 
daivku od prometa proizvo- 
dov in od plačil za storitve 
ter o načinu, po katerem ob- 
čani in zasebne pravne osebe 
obračunavajo in plačujejo da- 
vek od prometa proizvodov 
in storitev (ESA 662); 

— Predlog zakona o obra- 
čunavanju amortizacije os- 
novnih sredstev v TOZD na 
področju družbenih dejavno, 
sti v letu 1976; 

— predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah za 
kona o osnovah ter o načinu 
obračunavanja in plačevanja 
prispevkov za financiranje sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti na področju družbenih 
dejavnosti v letu 1975 in 1976 
(ESA 673); 

— predlog zakona o začas- 
nem financiranju samouprav, 
niih interesnih skupnosti na 
področju družbenih dejavno- 
sti v prvem polletju leta 1977 
(ESA 721); 

— predlog zakona o podalj- 
šanem financiranju občinskih 
proračunov za leto 1976 s 
sredstvi iz vzajemnega preli- 
vanja med občinami (ESA 
590); 

— predlog zakona o skup- 
nostih za ceste (ESA 517); 

— predlog za izdajo zakona 
o blagovnem prometu (ESA 
700); 

— predlog zakona o postop- 
ku z najdenima stvarmi (ESA 
851), 

PREGLED SEJ ZBOROV 

SKUPŠČINE 

SR SLOVENIJE 

Na skupnem zasedanju 
vseh zborov Skupščine SR 
Slovenije 24. novembra 1976 
so delegati poslušali uvodne 
obrazložitve k osnutku reso- 
lucije o politiki uresničeva- 
nja plana Jugoslavije za ob- 
dobje 1976 do 1980 v letu 1977, 
ki ga je podal predstavnik 
Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in direktor Zavoda 
SR Slovenije za družbeno 
planiranje, Zdravko Praznik, 
in k osnutku zakona o skup- 
nem obsegu proračunskih iz- 
datkov federacije za leto 1977. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so na ločenih sejah 
sprejeli sklep: 

— da dajejo soglasje k os- 
nutku resolucije o politiki 
uresničevanja družbenega pla- 
na Jugoslavije za obdobje od 
leta 1976 do 1980 v letu 1977 

— k osnutku resolucije da- 
jejo zbori pripombe, navede- 
ne v poročilu skupščinskih 
teles, stališča in pripombe 
Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in pripombe, dane 
na sejah zborov 

— pooblašča se delegacija 
Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije, 
da v imenu Skupščine SR 
Slovenije da soglasje k pred- 
logu resolucije o politiki ure- 
sničevanja družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje od le- 
ta 1976 do leta 1980 v letu 
1977. 

Zbor občin je k poročilu o 
delu delegatov iz SR Sloveni 
le v Zveznem zboru Sknnščf- 
ne SFR Jugoslavije za obdob- 

je od septembra 1976 do juli- 
ja 1977 sprejel sklep, ki ga 
objavljamo na 2. strani. 

Družbenopolitični zbor in 
Zbor združenega dela sta 
sprejela predlog stališč k 
predlogu zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o 
postopkih pred Ustavnim so- 
diščem SR Slovenije. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta k osnutku za- 
kona o skupnem obsegu pro- 
računskih izdatkov federaci- 
je za leto 1977 sprejela na- 
slednji sklep: 

— Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije oziroma repub- 
liški sekretariat za finance 
naj v sodelovanju z delega- 
cijo Skupščine SR Slovenije 
v Zboru republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ in dru- 
gimi ustreznimi organi in or- 
ganizacijami, v smislu dose- 
daj danih pripomb, stališč in 
predlogov, prouči možnosti za 
takšne rešitve, ki bodo omo- 
gočale doseči potrebno stop- 
njo soglasja za sprejem ob- 
sega proračunskih izdatkov 
federacije za leto 1977. 

— Zbor združenega dela in 
Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije bosta nadaljevala z 
razpravo in sklepanjem k 
osnutku zakona o skupnem 
obsegu proračunskih izdat- 
kov federacije za leto 1977 na 
38. oz. 37. seji zborov, 8. de- 
cembra 1976. 

Zbora sta sprejela še: 
— predlog zakona o spre- 

membi zakona o javnih, ce- 
stah in naslednji sklep: 

— Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije naj pri pripravi 



novega zakona o javnih ce- 
stah v celoti upošteva pred- 
log za izdajo zakona p spre 
membi zakona o javnih ce 
stah, skiipaj s stališči, nave- 
denimi v poročilih skupščin- 
skih teles in razpravo na se 
ji zborov ter po potrebi pred- 
laga tudi spremembo zakona 
o graditvi objektov. 

— S tem je postopek v 
zvezi s sprejemanjem pred- 
loga za izdajo zakdna o spre- 
membi zakona o javnih ce- 
stah končan, ker bo predlog 
za izdajo zakona o javnih ce- 
stah vključen v novi zakon 
o javnih cestah. 

Razen tega sla Zbor Zdru- 
ženga dela in Zbor občin 
sprejela še: 

— predlog za Izdajo zako- 

na o upravljanju in razpola- 
ganju s stavbnim zemljiščem, 
a osnutkom zakona; 

— predlog zakona 9 spre 
membi zakona o pokojnin 
skem in invalidskem zavaro 
vanju; 

— predlog odloka o zava- 
rovanju redkih in ogroženih 
živalskih vrst in njegovih raz- 
vojnih oblik; 

— sklep o soglasju k osnut- 
ku zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o obdav 
čenju proizvodov in storitev 
v prometu; 

— soglasje k osnutku odlo- 
ka o določitvi skupnega zne- 
ska deviz za potrebe federa- 
cije, republike in avtonomnih 
pokrajin za leto 1977; 

— soglasje k osnutku zako. 
na o določitvi skupnega zne- 
ska sredstev za financiranje 
programa investicijskih vla 
ganj v graditev poslopja in 
ureditev stalne muzejske zbir- 
ke Muzeja revolucije narodov 
in narodnosti Jugoslavije od 
leta 1977 do leta 1980. 

Zbora sta tudi potrdila: 
— dogovor o temeljih dru 

žbenega plana Jugoslavije za 
razvoj proizvodnje nekovin 
za obdobje od leta 1976 do 
leta 1980; 

— dogovor o temeljih druž- 
benega plana Jugoslavije o 
razvoju PTT promet v obdob 
ju od leta 1976 do leta 1980; 

— predlog odloka o izvolit- 
vi Ivana žužka za sodnika 

Sodišča združenega SR Slo- 
venije, ki ima lastnost delav- 
ca v združenem delu v sodi- 
šču; 

— predlog odloka o izvolit- 
vi Gregorja Lesjaka za sodni- 
ka Okrožnega sodišča v Ma- 
riboru; 

— odlok o določitvi števila 
in izvolitvi sodnikov porotni- 
kov Okrožnega sodišča v Ma- 
riboru. 

Zbor združenega dela je 
sprejel še predlog odloka o 
soglasju predloga zakona o 
ratifikaciji sporazuma o ga- 
ranciji med Socialistično fe- 
derativno republiko Jugosla- 
vijo in Mednarodno banko za 
obnovo in razvoj, Washing- 
ton, za projekt Sarajevo — 
varstvo pred onesnaženjem 
zraka. 

OB OBRAVNAVI POROČILA O DELU DELEGATOV 

IZ SR SLOVENIJE V ZVEZNEM ZBORU SKUPŠČINE 

SFRJ 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je na 36. seji dne 24. 
novembra 1976 ob obravnavi poročila o delu delegatov iz SR 
Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ za obdobje od 
septembra 1975 do julija 1976 sprejel naslednji 

s K. e p 
1. Zbor občin ugotavlja, 

da poročilo o delu delegatov 
iz SR Slovenije v Zveznem 
zboru Skupščine SFRJ za ob- 
dobje september 1975 do ju- 
lij 1976 izčrpno in celovito 
prikazuje dejavnost delegatov 
iz SR Slovenije v Zveznem 
zboru Skupščine SFRJ, tako 
pri delu v Z veznem zboru 
oziroma Skupščini SFRJ, kot 
tudi v delovnih telesih zbora 
oziroma skupščine. Poročilo 
tudi nakazuje bistvene pro- 
bleme glede uresničevanja 
delegatskih odnosov, s kate- 
rimi se delegati srečujejo pri 
svojem delu. Ob tem zbor 
ugotavlja, da je bilo celotno 
delo delegatov iz SR Sloveni- 
je v Zveznem zboru, še zla- 
sti vsa njihova prizadevanja 
v premagovanju težav glede 
razvijanja delegatskih odno- 
sov, v tem obdobju zelo us- 
pešno. 

2. Zbor občin priporoča 
vsem skupščinam občin, da 
obravnavajo poročilo, zlasti 
z vidika stalnejšega in učin- 

kovitejšega sodelovanja z de- 
legati iz SR Slovenije v Zvez. 
nem zboru Skupščine SFRJ 
in ob tem sprejmejo ustrezne 
sklepe. 

3. Zbor občin meni, da je 
potrebno za dosledno uresni- 
čevanje delegatskega sistema 
na vseh ravneh posvetiti po- 
sebno pozornost povezovanju 
delegatov iz SR Slovenije v 
Zveznem zboru z delovnimi 
ljudmi in občani v samo. 
upravnih organizacijah in 
skupnostih ter družbenopoli- 
tičnih organizacijah. Zbor 
občin zato priporoča občin- 
skim skupščinam, da spodbu. 
jajo in pospešujejo institucio- 
nalizirani e različnih oblik po- 
vezovanja, ki bodo omogo. 
čale, da bodo delegati sezna- 
njeni z interesi, stališči in 
mnenji švoje delegatske ba- 
ze. Take oblike povezovanja 
in sodelovanja bi lahko bile 
občinske skupščine, kot kon- 
ferenca delegacij iz območja 
občine, posebno skupine de- 
legatov in druge oblike po- 

vezovanja m sodelovanja, ki 
bi ustrezale razmeram in po- 
trebam v posameznih obči- 
nah. 

i. V okviru povezovanja in 
sodelovanja z delegati SR Slo- 
venije v Zveznem zboru 
Skupščine SFRJ bi se bilo 
potrebno, na podlagi progra- 
ma dela Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ, predvsem 
dogovoriti, za katera vpraša- 
nja iz delovnega področja 
Zveznega zbora Skupščine 
SFRJ so delovni ljudje in 
občani, organizirani v temelj- 
nih samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih ter druž- 
benopolitičnih organizacijah, 
najbolj neposredno zaintere- 
sirani, na kakšen način ta 
vprašanja obravnavati in do 
njih oblikovati temeljna sta- 
Hšča. Opredeliti bi bilo tre- 
ba tudi naloge, ki jih pri tem 
imajo izvršni sveti občin- 
skih skupščin in občinski 
upravni organi. 

5. Zbor občin priporoča ob. 
činskim skupščinam, da de- 
legati občinskih skupščin na 
sejah zborov večkrat obrav- 
navajo vprašanja, ki jih ob- 
ravnava Zvezni zbor Skupšči- 
ne SFRJ, zlasti tako imeno- 
vane sistemske zakcme. Ob- 

činske skupščine naj se ak- 
tivneje povezujejo z delegati 
iz SR Slovenije v Zveznem 
zboru Skupščine SFRJ. 

6. Za uspešno delo delega- 
tov v Zveznem zboru je pred. 
vsem potrebno njihovo dobro 
informiranje. Zato je nujno 
potrebno še nadalje razvijati 
sistem medsebojnega infor- 
miranja, predvsem z ustano- 
vitvijo informativnih centrov 
tako v občinah kot v repub- 
liki. Ob prizadevanjih za 
boljše informiranje delega- 
tov je treba izkoristiti tudi 
klube delegatov. 

7. Zbor občin poudarja, da 
je uveljavitev delegatskega 
sistema in delgatskih odno- 
sov v Zveznem zboru v ve- 
liki meri odvisno od načina 
dela Zveznega zbora; tako 
mora skrbeti za razvijanje 
delegatskih razmerij in zato, 
da bodo delovni ljudje in ob- 
čani pravočasno in temeljito 
seznanjeni z vprašanji, ki jih 
zbor obravnava in o katerih 
odloča. Le tako bo mogoče 
zagotoviti v Zveznem zboru 
prisotnost interesov delovnih 
ljudi in občanov in njihov 
vpliv na odločitve, ki se 
sprejemajo v tem zboru. 
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VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 24.11.1976 

Železniška nesreča na postaji Preserje 
Alfonz Gospodaric, delegat 

za gospodarsko področje 29. 
okoliša Ljubljana-Bežigrad, 
Zbora združenega dela Sku- 
pščine SR Slovenije je v zve- 
zri. z železniško nesrečo na 
postaji Preserje dne 20. 9. 
1976 postavil naslednja 
vprašanja: 
1. Zakaj se je zavlačevalo ž 
gradnjo perona do leta 1968 
in zakaj se ni pristopilo ta 
koj po 7. 10. 1974 po predlo- 
gu komisije k realizaciji. 
Ugotoviti je potrebno, kdo je 
predlog komisije obravnaval, 
kao je bilo s tem v zvezi 
storjenega in kdo je zadrže- 
val izvedbo del? 
2. Ugotoviti je potrebno, kako 
se izpolnjujejo v železniškem 
gospodarstvu predpisi zako- 
na o varstvu pri delu, zako- 
na o varstvu v prometu in 
določila družbenega dogovo- 
ra o družbeni samozaščiti; 
3. Kdaj bodo pričeli z ure- 
janjem železniške postaje 
Preserje in do kdaj bo zade- 
va verjetna. Nadalje je po- 
trebno ugotoviti, koliko je 
še »železniških postaj Pre- 
serje« v Sloveniji, ter kdaj 
in kako bodo zadeve urejene? 
4. železniško gospodarstvo 
naj letno obvešča Skupščino 
SR Slovenije in javnost o 
storjenih ukrepih za večjo 
varnost. 

Odgovor je posredoval član 
Izvršnega sveta in predsed- 
nik republiškega Komiteja za 
promet in zveze Livij Jako- 
rnin: Glede na to, da preis- 
kava o vzrokih nesreče v 
Preserjih v teku smo mne- 
nja, da je preuranjeno dati 
celovit odgovor na postavlje- 
na vprašanja. Komite za pro- 
met in zveze je zaradi tega 
zaprosil železniško gospo- 
darstvo Ljubljana, da pisme- 
no posreduje odgovor na 
prvo in tretje vprašanje, na 
drugo vprašanje pa so odgo- 
vor pripravili Republiški 
prometni inšpektorat, Re- 
publiški inšpektorat dela in 
Železniško gospodarstvo Lju- 
bljana. Zavedamo se da od- 
govor ni celovit, zato spreje- 
mamo obveznosti, da bomo 
delegatu in delegaciji 29 oko- 
liša Ljubljana-Bežigrad po- 
sredovati dopolnilno infor- 

macijo ko bo preiskava kon- 
čana. 

Železniško gospodarstvo je 
na prvo in tretje vprašanje 
odgovorilo: 

Leta 1968 je bil na postaji 
Preserje zgrajen provizorični 
peron kot začasen, za olajša- 
nje vstopanja in izstopanja 
potnikov v in iz takrat na no- 
vo nabavljenih elektromotor, 
ndh vlakov z visokimi stopni- 
cami. Ker je postajno poslo- 
pje v Preserju (in tudi do- 
stop na postajo) na levi stra- 
ni proge (gledano iz smeri 
Ljubljana) so morali potniki 
za vstop na vlak iz drugega 
perona ob četrtem tiru preč- 
kati vse postajne tire in 
stopati na peron tudi tik 
pred prihodom vlaka na ta 
tir. Nediscipliniranost in 
neodgovornost potnikov se je 
kazala tudi v tem, da so 
kljub centralnemu zapiranju 
in odpiranji, vrat vlaka nasil- 
no odprli vrata s postajne 
strani in ta,ko omogočili 
vstop in izstop s strani, ki 
ni zato predvidena. TPakšiie 
razmere so onemogočale 
normalno delo železniškega 
osebja in varnost potnikov, 
številne so bile tudi pri- 
pombe in ugovori potnikov, 
naj se jim dovoli vstopanje 
na vlak s postajne strani ob 
zgrajenem prvem peronu. 

Vse to je bil povod, da si 
je razmere ogledala še po- 
sebna komisija, ki je ugo- 
tovila nefunkcionalnost in 
neuporabnost drugega pero- 
na ter ogrožanje varnosti pri 
takšnem načinu odprave po- 
tnikov. Na podlagi ugotovitev 
te komisije je bilo odrejeno, 
da morajo vlaki, iz smeri Bo- 
rovnica za smer Ljubljana, 
vozjti ob prvem peronu, to je 
po tretjem tiru, kjer je zgra- 
ien ustrezni peron. Nadalje 
je bil v zvezi s tem naročen 
udi projekt za dokončno iz- 

gradnjo drugega perona z us- 
treznim podhodom. Ugotovit- 
ve komisije so bile obravna- 
vale v strokovnih službah, 
ki so izdelale programsko 
nalogo za izdelavo novega 
piOjeikta. Po izdelavi projek- 
ta. je tega v mesecu maju 
1976 potrdila Revizijska ko- 

nniifija Železniškega gospodai 
stva Ljubljana. 

I'&iadd nerešenega ekonom 
skega stanja železnice je iz- 
gradnja perona na posUji 
Preserje v velikem zaostan- 
ku. Potrebno je povedati, cif 
ie bi" izpad transportnih Jo 
hoc'> ov železniškega go^p'j 
dbistva Ljubljana v letu 1974 
pok nt s sredstvi, ki so že 
bAh uporabljena za moder- 
nizacijo, da je bil izpad do- 
hodkov v letu 1975 pokrit še- 
le ; septembru 1976 in da je 
v teku akcija za razširitev 
gospodarskega položaja v ie 
Mi 1976. Tak način reševanja 
ie omogočil uporabo amor- 
hzarijfe iz leta 1974 Šele v 
začetku leta 1976, amortiza 
cije iz leta 1975 v septembru 
ISife, amortizacija iz leta i976 
pa še ni na razpolago. Po- 
sledice taikega stanja so ne 
samo v tem, da ni mogoče 
sproti uporabljati lastnih sre- 
dstev železnioe za naložbe, 
ampak tudi, da je onemogo- 
čena realizacija predvidene 
dinamike vseh finančnih kon- 
strukcij programa razvoja in 
uporaba domačih in tujih 
sredstev, med njimi tudi kre- 
ditov Mednarodne banke za 
obnovo in razvoj. To pa 
predvsem zato, ker so lastna 
sredstva železnice predpogoj 
za črpanje tujih finančnih 
sredstev. 

S programom modernizaci- 
je za obdobje 1964—1970 bi 
morala biti končana moder- 
nizacija celotnega železniške- 
ga prometnega križa, vendar 
je ta bila zaradi pomanjka- 
nja finančnih sredstev prene- 
sena v srednjeročni program 
1976—1930. Zato je ob upo- 
števanju, da je postaj brez 
ustreznih peronov s podhodi 
na območju železniškega go- 
spodarstva Ljubljana preko 
90 odstotkov, oziroma več kot 
50 odstotkov takih, ki sploh 
nimajo peronov, težko odgo- 
voriti kdaj bodo urejene vse 
postaje, tako kot je to pred- 
videno za postajo Preserje. 
Obstaja namreč še vrsta in- 
vesticij, ki so v zaostanku in 
od katerih je prav tako ali 
še bolj odvisna varnost pro- 
meta ter jim je s samouprav- 
nim sporazumom o srednje- 
ročnem razvoju železniških 
zmogljivosti dana prednost. 

Prva faza gradnje perona 
na postaji Preserje se je že 
pričela in bo končan do kon- 
ca tega leta, druga faza grad- 

nje podhoda in ostalih ded 
pa je odvisna od razpoložlji- 
vih finančnih sredstev. 

Na drugo vprašnje pa so 
odgovor pripravili Republiš- 
ki prometni inšpektorat, Re- 
publiški inšpektorat za delo 
ter Železniško gospodarstvo 
Ljubljana. 

Železniško gospodarstvo 
Ljubljana ima v sestavu sku- 
pnih služb službo za varstvo 
pri delu, po posameznih 
TOZD pa so referenti za var- 
stvo pri delu. Strokovne iz- 
pite, po Pravilniku o osnovab 
za organiziranje službe za 
varstvo pri delu ter strokov- 
ni usposobljenosti delavcev, 
ki opravljajo strokovne nalo- 
ge s področja varstva pri 
delu, imajo vsi varnostni de- 
lavci. 

Samoupravni sporazumi o 
varstvu pri delu so v želez- 
niškem gospodarstvu Ljublja- 
na v razpravi in jih bodo 
sprejeli samoupravni organi 
do konca leta. Do sprejetja 
samoupravnih sporazumov pa 
veljajo še Pravilniki o var- 
stvu pri delu bivših trans- 
portnih podjetij. Vzgoja in 
izobraževanje delavcev se od- 
vija s področja varnosti pro- 
meta, vendar je ugotovlje- 
no, da je večkrat premalo 
učinkovita, predvsem pri 
praktičnem izvajanju in pou- 
čevanju novih delavcev. Ugo- 
tovljena je tudi bila prizadev- 
nost delavcev, vendar le ti 
pri izvajanju svojih nalog 
večkrat naletijo pri svojih 
nadrejenih na nerazumevanje 
do predlogov. 

Varnost v železniškem pro- 
meitu urejujejo poleg zakona 
o osnovah varnosti v želez- 
niškem prometu in zakona za 
urejanje določenih vprašanj 
s področja varnosti železniš- 
kega prometa, tudi še na 
podlagi zakonov sprejeta pra- 
vilniki, navodila in drugi sa- 
moupravni akti. Izvajanje za- 
konov in predpisov na ob- 
močju Železniškegg, gospo- 
darstva Ljubljana, zlasti pa 
prometnotebnične spremljajo 
in nadzorujejo, od vodij po- 
sameznih enot do članov po- 
slovodnega odbora in notra- 
nje kontrole, še delavska 
kontrola na vseh ravneh. 
Kljub tako organiziranemu 
nadzoru pa se dogodi, da se 
pojavijo posamezniki, ki iz 
različnih vzrokov s svojim 
nepravilnim ravnanjem na- 
pravijo taike napake, foi ima. 
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jo lahko tudi katastrofalne 
posledice. 

Samoupravni organi Želez- 
niško transportnega podjetja 
in Železniško gospodarstvo 
Ljubljana so na pobudo ZK 
v mesecu oktobru letos ob- 
ravnavali in sprejeli komplet- 
no analizo varnosti železniške- 
ga prometa, ki je izhajala iz 
ugotovitev in stališč Zvezne- 
ga zbora Skupščine SFRJ iz 
leta 1874 glede popolnejše za- 
gotovitve varnosti v železniš- 
kem prometu. Pri tem je bi- 
lo ugotovljeno, da je varnost 
prometa odvisna od delovne 
discipline in vestnega izvrše- 
vanja prometnoJehnicnih 
predpisov in stopnje urejeno- 
sti družbenega standarda de- 
lavcev, kakor tudi od eko- 
nomskega položaja železnice 
in tehničnega stanja (moder- 
nizacije) njenih osnovnih 
sredstev. Družbenopolitične 
organizacije in organi uprav- 
ljanja železniškega transport- 
nega podjetja ta Železniškega 
gospodarstva Ljubljana so 
istočasno sprejeli tudi izho- 
dišča za ukrepe, ki naj zago- 
tovijo varnost v železniškem 
prometu predvsem v tem, da 
bodo z odločno akcijo zao- 
strili delovno disciplino in 
ukrepali zoper vse tiste, ki 
ne upoštevajo predpisov o 

varnosti ta urejenosti v že- 
lezniškem prometu. Poleg teh 
pa so bili sprejeti tudi dru- 
gi ukrepi, s katerimi naj se 
poveča obseg dela, s tem pa 
pripomore k izboljšanju eko- 
nomskega položaja železnice. 

Železniško gospodarstvo Lju- 
bljana je sprejelo pravilnik o 
osnovah za organiziranje in 
uresničevanje družbene samo- 
zaščite v železniškem gospo- 
darstvu Ljubljana. Na podla- 
gi tega je 40 TOZD ta OZD 
od skupno 46 že sprejelo 
svoje pravilnike o družbeni 
samozaščiti ter jih prilagodi- 
la svojemu lastnemu delovne- 
mu procesu. Talko opravlja po 
sklepu delavskega sveta Že- 
lezniško gospodarstvo Ljub- 
ljana odbor za ljudsko ob- 
rambo, začasno nalogo koor. 
dinacijskega odbora za družbe, 
no samozaščito na ravni Ze- 
leizniškega gospodarstva Ljub- 
icama, dokler ne bo izvoljen 
koordinacijski odbor za ljud- 
sko obramb in družibeno sa- 
mozaščito. 

Na postavljeno 4. vpraša- 
nje pa obveščamo delegate, 
da je železniško gospodar- 
stvo po zakonu dolžno obve- 
ščati Skupščino in Izvršni 
svet SR Slovenije o vpraša- 
njih s svojega delovnega po- 
dročja, če to zahtevata. 

Razlike v cenah vode za gospodinjstvo 
skupaj s prispevkom za investicijsko 

vzdrževanje 

Dušan Sever, delegat sku- 
pine delegatov za delovne 
skupnosti državnih organov, 
družbenopolitičnih organizacij 
in društev, 2. okoliš — Se- 
žana, je zastavil naslednje 
vprašanje: 

Voda je dobrina splošnega 
pomena, preskrba s pitno vo- 
do ima prednost pred upo- 
rabo ta izkoriščanjem vode za 
druge potrebe, uporaba vode 
pa ima tudi nasploh velik 
pomen pri varovanju človeko- 
vega okolja ta omogočanju 
uspešnega družbenega napred- 
ka, zaradi česar se delovni 
ljudje ta občani združujejo 
tudi v Območno in zvezo vod- 
nih skupnosti. Res je, da za 
financiranje dejavnosti te 
skupnosti zavezanci plačuje- 
jo vodni prispevek, toda ob 
upoštevanju, da je vodno go- 
spodarstvo obravnavati kot 
celoto, ne moremo mimo dej 
stva, da pa za uporabo vode 
gospodinjstva ta OZD v SR 
Sloveniji plačujejo zelo raz- 
lično ceno (oziroma nadome- 
stilo za komunalno storitev 

dobave vode). V orientacijo 
navajamo posamezne prim^a-e 
po stanju 31. 8. 1976 (cene 
vode za gospodinjstvo s pri- 
spevkom za investicijsko 
vzdrževanje). 

Ajdovščina 1,90 
Cerknica 2,40 
Dravograd 1,40 
Grosuplje 3,00 
Idrija 1,90 
II. Bistrica 2,50 
Izola 3,58 
Jesenice 0,95 
Koper 3,00 
Ljubljana 1,60 
Maribor 3,00 
Nova Gorica 2,78 
Ormož 4,35 
Novo mesto 1,60 
Piran 3,00 
Postojna 4,00 
Ravne 1,30 
Sežana 6,SO 
Tolmin 1,70 
Tržič 0,90 
itd. 
Ali je glede na že dosežene 

in družbeno ovrednotene do- 
govore o vzajemnosti ta so- 
lidarnosti na najrazličnejših 

področjih družbenega življe- 
nja takšno stanje še sprejem- 
ljivo? Kaj ne bi kazalo tudi 
ob vodi — tej prvini življenj- 
skega ta gospodarskega po- 
mena razmisliti o dogovoru 
vseh delovnih ljudi in obča- 
nov SRS, da pa, četudi še 
vedno v okviru komunalnih 
interesnih skupnosti, voda 
dobi povsem drugo vrednost, 
ki bo pri osnovni uporabi da- 
na vsem pod enakimi pogoji, 
in še več, da se bodo na tak- 
šni osnovi združevala tudi 
sredstva za reševanje vodno- 
gospodarskih ciljev. 

Na vprašanje je odgovoril 
Lado Gorišek, pomočnik re- 
publiškega sekretarja za ur- 
banizem. 

Naloga vodnega gospodar- 
stva, to je območnih vodnih 
skupnosti in Zveze vodnih 
skupnosti Slovenije, ni v do- 
bavi vode za gospodinjstvo in 
OZD temveč vodnega režima, 
varstvo vode ta varstvo pred 
vodo. V bistvu je naloga vo- 
dnega gospodarstva zavarovati 
vodne vire za vodopreskrbo 
prebivalstva, ni pa njegova 
naloga distribucije vode do 
mesta potrošnje. 

Vodno gospodarstvo ftaan- 
sira iz vodnega prispevka 
gradnjo vodovodov, vendar le 
na manj razvitih območjih ter 
na z vodo deficitarnih ob- 
močjih, saj je oskrba z vo- 
do na teh območjih v glav- 
nem zelo pomanjkljiva In na 
nekaterih od teh območij je 
na organizirano vodoskroo 
priključenih le 10 % prebival- 
cev (ObS Murska Sobota). 

V ilustracijo navajamo vi- 
šino vodnega prispevka, ki 
ga plačujejo potrošniki na po- 
sameznih območijh Slovenije: 

din/m3 

območje OVS Mura 0,26 
območje OVS Primorska 0,35 
območje ostalih OVS 0,30 
(Drava, Savinja Dolenjska, 
Ljublj anica-Sava, Gor enj ska, 
Soča) 

Po nekaterih podatkih po- 
vzemamo, da obratuje v SR 
Sloveniji 1360 vodovodov. Te 
vodovode upravlja 57 OZD, 
ki se ukvarjajo tudi z vodno 
oskrbo. Za organizirano vo- 
dno oskrbo (zajetje, cevovo- 
di, črpališča ...) je nujno po- 
trebno vlagati delo ta sred- 
stva-. Vlaganja ustvarjajo vre- 
dnost, ki se prenaša na vodo 
ta ustvarja njen ekonomski 
ekvivalent. Pri dejavnosti 
oskrbe z vodo mehanizem 
ponudbe ta povpraševanja ne 
more odigrati take vloige pri 
oblikovanju cene za enoto 
storitve kot pri drugih gospo- 
darskih dejavnostih. 

Na formiranje in strukturo 

cen vplivajo predvsem na- 
slednje okolnosti: 

1. oskrba z vodo je dejav- 
nost posebnega družbenega 
pomena; OZD, ki se ukvarja- 
jo z vodno oskrbo, pa morajo 
poslovati kot ostale gospo- 
darska organizacija enak za- 
ključni račun). 

2. dejavnost oskrbe z vodo 
ima na določenem območju 
izrazito monopolni položaj. 

3. ekonomski kriteriji niso 
vedno merodajni ta edini kri- 
teriji za obstoj in razvoj de- 
javnosti oskrbe z vodo. 

4. važen faktor so tudi teh- 
nični pogoji pod "katerimi ob- 
ratujejo vodovodi npr.: 

— starost (dotrajanost) ob- 
jektov in naprav 

— oddaljenost vodnih virov 
— sistem vodovoda (črpal- 

ni, tehnični) 
— velikost vodovoda: lokal- 

ni., regionalni 
kvaliteta vode (brez či- 

ščenja, kloniranje, čistilne 
naprave) 

— izdatnost vodnih virov, 
zaščita, drugi ukrepi 

— konfiguracija terena, vi- 
šine črpanja 

V preteklem obdobju je 
imela cena vode naslednjo 
strukturo: 

a) stroški enostavne repro- 
dukcije 

— električna energija 
— redno in investicijsko 

vzdrževanje 
— amortizacija 
— osebni dohodki (po spo- 

razumu za komunalno grupa- 
cijo) 

— pogodbene, zakonske in 
samoupravne dogovorjene ob- 
veznosti. 

b) stroški razširjene repro- 
dukcije 

— to so sredstva za nova 
investicijska vlaganja. 

Ti stroški so bili pri neka- 
terih OZD vključeni v pro- 
dajno ceno vode, pri drugih 
pa so se oblikovali v obliki 
prispevka na priključek, ozi- 
roma na porabljeno količino. 

Z vodovodi mnogokrat 
upravljajo komunalne orga- 
nizacije mešanega tipa, ki po- 
leg komunalnih opravljajo 
tudi druge dejavnosti. Pri teh 
organizacijah se je skupno 
ugotavljal dohodek ta delitev 
dohodka. Tako je prihajalo 
do prelivanja sredstev in ne- 
komunalne dejavnosti v ko- 
munalno aH obratno ter po- 
krivanje negativnih razlik 
oziroma strokovne cene sto- 
ritve. 

Novi zakon o komunalnih 
dejavnostih posebnega, druž- 
benega potrjena (Ur. 1. SRS 
24/75) v čl. 4. predvideva za- 
deve skupnega odločanja, 
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Skrb za obeležja in spomenike NOB 

v SR Sloveniji 

med katere sodijo tudi cene 
za komunalne storitve, struk- 
tura cene obsega enake ele- 
mente kot jih je do sedaj. 
O cena pa soodločajo uporab- 
niki komunalnih uslug, delav 
ci komunalnih delovnih orga- 
nizacij in predvsem komunal- 
ne skupnosti (katere so lahko 
ustanovljene za eno ali več 
KS). 

Zbiranje sredstev za raz- 
širjeno reprodukcijo pa do- 
loča Občinska skupščina z 
uvedbo posebnega prispevka, 
če ta niso zagotovljena v 
prodajni ceni vode. 

Osnova za določitev cene za 
enoto storitve pri dejavnosti 
oskrbe zi vodo .bi vsekakor 
moral biiti razvojni program 
teomunailne delovne organiza- 
cije. V njem . bi bilo potreb 
no sredstva za razširjeno re 
produkcijo podrobneje ute- 
meljiti m hkrati prikazati tu- 
di način in mehanizem za 
zbiranje sredstev, upoštevaje 
možnost združevanja sred- 
stev in najemanja bančnih 
kreditov. 

Novi zakon nalaga komu- 
nalnim organizacijam, da us- 
kladijo svojo organizacijo in 
statute ter druge splošne ak- 
te tako, da zagotovijo ločen 
obračun za komunalno de- 
javnost. S tem je dana boljša 
osnova za ugotavljanje dejan- 
ski. strokovne cene, glede na 
pogoje poslovanja in gospo- 
darjenja v posameznih OZD 
ter uveljavljanja dogovorje- 
nega komunalnega standarda 
na določenem območju (kra- 
jevna skupnost, občina, regi 
ja) 

Številni regionalni in lokal- 
ni vodovodi so glede na leto 
izgradnje in tudi glede na 
pospešeno urbanizacijo, pora- 
bo vode in intenzivno indu- 
strializacijo v glavnem ali 
dotrajani ali pa prešibki. Pre- 
cejšen del (28%) prebivalstva 
Slovenije še ni priključen na 
vodovodno omrežje in mora- 
STRUKTURA CENE: 

1. stroški električne energije 
2. investicijsko vzdrževanje 
3. ostali materialni stroški 
4. amortizacija 
5. osebni dohodki 
6. pogodbene in zakonske 

obveznosti 
7. proizvodne in neproizvodne 

storitve 
Polna lastna cena 

8. obvezni plasmaji in poslov- 
nega sklada (ZŽTP, Ceste, 
elektrogospodarstvo) 

9. minim. akumulacija in 
sredstva za skupno porabo 
Skupna prodajna cena 

10. vodni prispevek 

mo le-tem vsaj do leta 1980 
to omogočiti. Rekonstrucija 
omrežja, povečana izdatnost 
vodnih virov, vodobrani tel 
izgradnja novih regionalnih 
vodovodov bo zahtevala še 
veliko finančnih sredstev in 
solidarnost pri finansiranju 
Pri vseh teh naporih je mise! 
še večjega prelivanja sredste\ 
— solidarnost v meri poeno 
ten j a cen vode še oddaljen 
in trenutno, ko še takšen dei 
prebivalstva nima vode, sko- 
raj nemogoča. 

Nadalje ima poenotenje 
cen tudi svoje slabe strani, 
saj bi se lahko locirala indu- 
strija, ki potrebuje vodo v 
svoji tehnologiji, ravno na po- 
dročjih, ki so z vodo deficira- 
na, ker bi po logiki enotnih 
cen morali dobavljati vodo pc 
enotni ceni ne glede koliko 
nas stane ta distribucija. Res, 
da so to lahko ekstremni pri- 
meri, vendar moramo o enot- 
nih cenah za vodo z g. indu 
strijo temeljito premisliti. 2 
vodovodi upravljajo tudi ko 
munalne organizacije meš'i 
nega tipa in je dejanske stro- 
ške težje ugotoviti, nejasni 
pa je tudi kako bi se odra 
žalo prelivanje na njihovo 
prizadevanje na znižanje stro 
škov. 

Na osnovi navedenih ugoto 
v:tev smo mnenja, da se v 
SR Sloveniji še precej časa 
ne bomo dogovorili za enot 
no prodajno ceno vode, aaa<-. 
nja pa smo, da so v nekate- 
rih območjih glede na mal£ 
možnosti povečanja kapaci^Pi 
modnih virov cene prenizke 
kar bo izzvalo kritično situ 
acijo za razširjeno reproduk 
cijo. 

V ilustracijo navajamo pre 
dlog nove cene za vodo v 
Ljubljani, iz katere so raz 
vidne postavke, ki vplivajo 
na oblikovanje cene. 

Predlog nove cene za vodo, 
ki jo je predlagala KDO 
Mestni vodovod Ljubljana. ' 

din/m' % 
0,373 10,62 
0,191 9,91 
0,051 2,84 
0,335 17,39 

0,574 29,76 
0,283 14.70 

0,111 5,78 
1,923 TOO 

0,100 

0,1(17 
2,14 
0,30 

Metka Sušteršič je v imenu 
skupine delegatov Skupščine 
občine Ljubljana-Bežigrad za 
Zbor združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije zastavila 
enako delegatsko vprašanje o 
skrbi za obeležja in spomeni- 
ke NOB v SR Sloveniji, kot 

Skrb za obeležja in 

v SR Sloveniji 
Kristina Šmid je v imenu 

skupine delegatov Skupščine 
občine Ljubljana-Bežigrad za 
Zbor občin Skupščine SR Slo. 
venije zastavila naslednji de- 
legatski vprašanji: 

— Ali je v SR Sloveniji 
urejena organizirana skrb za 
obstoječe spomenike NOB, in 
če je, kako učinkovito se v 
praksi uresničuje? 

— Kakšna so predvidevanja 
za postavljanje težiščnih obe- 
ležij in pomembnih spomeni- 
kov NOB na območju SR 
Slovenije v prihodnje? 

Skupina delegatov meni, da 
SR Slovenija zaostaja za osta. 
lirni republikami v SFR Ju- 
goslaviji, kar zadeva organi- 
zirano skrb, oziroma vodstvo 
ob obstoječih spomenikih 
NOB, in da vprašanju postav- 
ljanja težiščnih obeležij in 
spomenikov NOB, ki naj bi 
spominjali na dogodke iz 
NOB, ne posveča dovolj po 
zornosti. Slednje bi ne smeli 
pogojevati bodisi materialni, 
intelektualni ali arhitekton- 
ski razlogi. V naši republiki 
imamo številne kraje, kjer so 
se odigrale težke tragedije, 
vendarle so ti kraji marsikje 
brez večjega spominskega 
obeležja, ali pa ob obstoje- 
čem pomembnejšem spomeni 
ku NOB ni prisoten strokov- 
ni vodič. Morda prav ta ugo- 
tovitev daje vtis, da obstoje- 
či spomeniki NOB niso ti- 
sto, kar bi SR Slovenija, upo- 
števajoč zgodovinske dogodke 
v čašu NOB, na svojem ob- 
močju morala imeti. 

Odgovor je posredoval pred- 
sednik republiškega komiteja 
za kulturo Andrej Ujčič. 

V SR Sloveniji je normativ- 
no urejena organizirana skrb 
za spomenike NOB in ljud- 
ske revolucije oziroma obe- 
ležja z zakonom o varstvu 
kulturnih spomenikov (Urad 
ni list LRS, številka 16/61, 
Uradni list SRS, št. 11/65) z 

je bilo zastavljeno v Zboru 
občin in na katero je bilo 
odgovorjeno 24. 11. 1976. Do- 
bila je enak odgovor, kot je 
bil posredovan v Zboru ob- 
čin in ga objavljamo v tej 
ševilki Poročevalca. 

spomenike NOB 

zakonom o vojaških pokopa- 
liščih in grobovih (Ur. 1. SRS, 
št. 26/73) oziroma na podlagi 
tega zakona izdanega odloka 
o tem, katera grobišča bor- 
cev NOV in žrtev fašistič- 
nega terorja so posebnega 
zgodovinskega pomena in 
imajo pomen kulturnega spo- 
menika (Ur. 1. SRS, št. 37/ 
74). 

Leta 1962 je Zavod za spo- 
meniško varstvo LRS objavil 
začasni seznam spomenikov 
ljudske revolucije in NOB na 
ozemlju SR Slovenije, ki šte- 
je 216 objektov. Leta 1974 pa 
je isti zavod izdal seznam 
kulturnih spomenikov Slove- 
nije, v katerem je zajetih 152 
spomenikov NOB in ljudske 
revolucije, ki so uvrščeni v 
I. spomeniško-varstveno kate- 
gorijo ter veljajo zanje vsi 
predpisi in kriteriji varova- 
nja kulturnih spomenikov, v 
skladu s priporočili UNESCO. 
Neposredna strokovna skrb 
za varstvo spomenikov NOB 
in ljudske revolucije je v 
skladu z naštetimi normativ- 
nimi akti v pristojnosti petih 
regionalnih zavodov za var- 
stvo kulturnih spomenikov. 
Pri tem pa je treba povedati, 
da ima le ljubljanski regio- 
nalni zavod posebnega kon- 
servatorja za področje spome. 
nikov NOB in ljudske revo- 
lucije, v drugih zavodih, ra- 
zen v republiškem, pa pokri- 
vajo to področje strokovni so- 
delavci drugih referatov ozi- 
roma ni pokrito. Zavoljo ta- 
ko nepolne kadrovske zased- 
be je izvajanje predpisov o 
varstvu pomanjkljivo. 

Družbenopolitične organiza- 
cije, predvsem Zveza združenj 
borcev NOV, SZDL, ZK in 
organi uprave smo na te po- 
manjkljivosti stalno opozar- 
jali. Na sestanku 3. 11. 1976, 
ki so se ga udeležili pred- 
stavniki: Kulturne skupnosti 
Slovenije, Sveta za negovanje Plača potrošnik 2,44 din/mJ 
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in razvijanje tradicij NOB pri 
RK SZDL, Zavoda za spo- 
meniško varstvo SR Sloveni- 
je, Skupnosti zavodov za spo- 
meniško varstvo, Republiške- 
komiteja za vprašanja bor- 
cev NOB in vojaških invali- 
dov ter Republiškega komi- 
teja za kulturo je bilo o 
praksi varstva ugotovljeno, da 
da je pomanjkljiva ter zato 
sklenjeno: 

— prisotni podpirajo izho- 
dišča za pripravo predloga 
zakona o proračunu SRS za 
leto 1977, predvsem kar za- 
deva sredstva za urejanje in 
vzdrževanje vojaških grobišč 
in grobov; 

— Kulturna skupnost Slo- 
venije bo zagotovila prednost- 
no obravnavo vseh vlog, ki 
so vezane na varstvo spome- 
nikov NOB in ljudske revo- 
lucije; 

— postopno je potrebno že 
v letu 1977 okrepiti kadrov- 
sko zagedbo v muzejih NOB 
in zavodih za spomeniško 
varstvo, ki skrbe za varstvo 
spomenikov NOB in ljudske 
revolucije; 

— Kulturna skupnost Slo- 

Skupina delegatov za Zbor 
občin iz Slovenske Bistrice, 
vprašanje je zastavil vodja 
delegacije Franc Zagozda, 
ugotavlja, da se je močno 
razširila organizirana koope- 
racija vzreje perutnine — 
brojlerjev, da je v občini 
Slovenska Bistrica že prek 
130 takih farm, v katerih 
vzredijo letno ca. 3.000.000 
piščancev; ugotavljajo tudi, 
da ta dejavnost daje koope- 
rantom praviloma zelo lepe 
dohodke, da se ta denar v 
večini primerov uporabi za 
modernizacijo kmetij, za na- 
bavo kmetijske mehanizacije 
in podobno v tistih primerih, 
ko so kooperanti kmetje, da 
pa ta dohodek vendar ni na 
noben način obdavčen in da 
kooperanti svojega dohodka 
tudi ne prijavljajo pri prijavi 

venije bo v okviru združeva- 
nih sredstev na dejavnosti 
širšega pomena zagotovila 
čim večji možni finančni pri- 
spevek občinskim kulturnim 
skupnostim za varovanje spo- 
menikov NOB in ljudske re- 
volucije; 

— pristojni republiški orga- 
ni bodo pripravili predloge 
za spremembo normativnih 
aktov, ki ne ustrezajo več. 

Kar zadeva bodoče delo v 
zvezi s postavljanjem obele: 
žij in spomenikov NOB ter 
ljudske revolucije v SRS pa 
menimo, da je že doslej po 
kazana in uveljavljena pobu- 
da celotnega članstva Zveze 
združenj borcev NOB in de- 
lovnih teles drugih družbe- 
nopolitičnih organizacij po- 
rok, da tudi v bodoče po- 
bud ne bo manjkalo, da bo- 
do dovolj družbeno vredno- 
tene, z družbenimi dogovori, 
kakršen je že sklenjen za po- 
dročje Kočevskega roga, ki 
bodo pripravljeni še za dru- 
ga večja spomeniška območ- 
ja, pa bodo ustvarjene ma- 
terialne rešitve za realizacijo 
teh pobud. 

davka iz skupnega dohodka 
občanov. Opozarjajo na brez- 
uspešne dosedanje poskuse 
obdavčitve, za kar naj bi bil 
razlog odpor kooperantov, za- 
slombe, ki so jo imeli pri 
podjetju, s katerim kooperi- 
rajo, delno pa tudi zato, ker 
to vprašanje ni enotno reše- 
no v republiškem merilu. 

Skupina delegatov opozarja 
na to nerešeno vprašanje in 
vprašuje, ali je o tem že kdo 
razmišljal na ustreznih repu- 
bliških organih oziroma, ali 
je že pripravljen kakšen pred- 
log. 

Odgovor je posredovala re- 
publiški sekretar za finance, 
Milica Ozbič. 

Zakon o davkih občanov v 
52. členu določa, da občin- 
ske skupščine lahko za posa- 

mezne vrste zavezancev uve- 
de odmero davka iz kmetij- 
stva po dejanskem dohodku. 
V tem primeru mora s svo- 
jim odlokom določiti kriteri 
Je, kateri zavezanci davka iz 
kmetijstva se obdavčujejo po 
dejanskem dohodku in stop 
nje davka. 

Posamezne občine so na 
podlagi tega pooblastila s 
svojimi odloki uvedle za do 
ločene zavezance odmero dav 
ka iz kmetijstva po ugotov 
ljenem dejanskem dohodku, 
in to praviloma za tiste za- 
vezance, ki dosegajo dohod 
ke iz vzreje brojlerjev, ne- 
snic, pitanja živine ali se ba 
vijo z monokulturno proiz- 
vodnjo. Tudi občina Sloven- 
ska Bistrica je v svojih odlo- 
kih za 1973. in 1974. leto 
imela tako določbo, in sicer 
za zavezance davka iz kme- 
tijstva, ki se bavijo s specia- 
lizirano proizvodnjo v dejav- 
nostih sadjarstva, živinoreje 
in perutninarstva in pod po- 
gojem, da za tako dejavnost 
pretežno kupujejo reproduk- 
cijski material. V odlokih za 
leto 1975 in 1976 so tako do 
ločbo opustili. 

Po informaciji ' na občini 
Slovenska Bistrica tudi v do- 
bi, ko je občinski odlok vse- 
boval tako ureditev, nobene- 
mu zavezancu niso odmerili 
davka iz kmetijstva po de- 
janskem dohodku. 

Zakon o davkih občanov po 
enakimi pogoji, kot vse dru- 
ge občane, tudi zasebne kme- 
tovalce uvršča med zavezan- 
ce za davek iz skupnega do- 
hodka občanov. Ce gre za to- 
likšne dosežene dohodke, ki 
morali ti zavezanci torej pri- 
javiti in plačevati ta davek, 

Miran Kalič je v imenu 
skupine delegatov za gospo- 
darsko področje 29. okoliša — 
Ljubljana-Bežigrad za Zbor 
občin Skupščine SR Sloveni- 
je zastavil enaka delegatska 
vprašanja, kot so bila zastav- 
ljena v Zboru združenega de- 

in to glede na dejansko do- 
sežene dohodke, ne glede na 
to, da jim je bil davek iz 
kmetijstva odmerejen po ka- 
tastrskem dohodku. Po in- 
formaciji na občini Sloven- 
ska Bistrica takih obdavčitev 
ni bilo. 

Na osnovi navedenega za- 
ključujemo, da že po veljav- 
ni zakonodaji lahko občinske 
skupščine obdavčujejo dejan- 
sko dosežene tovrstne dohod- 
ke, kar v nekaterih občinah 
tudi izvajajo. 

V dosedanjih razpravah o 
bodočem sistemu obdavčeva- 
nja zasebnega kmetijstva je 
bilo zavzeto stališče, da bi 
bilo primerno to vprašanje 
enotno urediti v republiškem 
merilu in že z republiškim 
zakonom opredeliti, za kate- 
re zavezance in glede kate- 
rih dohodkov naj pride do 
obdavčevanja po dejanskem 
dohodku. Ob tem je bilo oce- 
njeno, da bi kot tak dohodek 
šteli predvsem tudi dohodke 
iz farmske reje perutnine. 
Tak sistem obdavčevanja na- 
rekuje dejstvo, da gre za do- 
hodke, ki jih katastrski do- 
hodek praviloma sploh ne 
vključuje, ali pa ne vključu- 
je v celoti, pri tem pa se je 
treba prizadevati za tako ure- 
ditev, da bo dosežena čim 
ustreznejša naravnanost davč- 
nih obveznosti doseženim do- 
hodkom posameznikov, ob 
tem pa vendarle ne okrnjen 
interes za povečanje obsega 
proizvodnje, vključevanje v 
••azlične oblike združevanja in 
/laganja sredstev v razširje- 
no reprodukcijo. 

Na tej osnovi tečejo pripra- 
ve za dopolnitev zakona o 
davkih občanov. 

la — železniška nesreča na 
postaji Preserje — in na ka- 
tera je enako odgovoril pred- 
sednik Republiškega komite- 
ja za promet in zveze Livij 
Jakomin. Objavljamo ga v tej 
številki Poročevalca. 

Kooperacija vzreje perutnine — 

brojlerjev — neobdavčena? 

Železniška nesreča na postaji Preserje 
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Iz Skupščine SFRJ 

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES ' _' .Vf. }.' , 

CELOVITA OCENA ZDAJŠNJE FAZE RAZVOJA 

NAŠE DRUŽBE    

# Stališča in ocene Predsednika republike in Predsedstva SFRJ — orientacija in smer 
ustvarjalne aktivnosti pri nadaljnji izgradnji družbenoekonomskega in političnega 
sistema ter varnosti Jugoslavije 
9 Krepka spodbuda vsem delovnim ljudem in samoupravnim organizacijam 
pri njihovem delu na nadaljnjem razvoju samoupravnih odnosov in krepitvi materialne 
podlage naše skupnosti 

Delegata v obeh zboriti 
skupščine SFRJ so sprejeli 
na skupni seji, ki je bila 26. 
novembra, Poročilo Predsed 
stva SFRJ o stanju in proble- 
mih notranje in zunanje poli- 
tike. Stem je opravljena še 
ena pomembna naloga, ki se 
je začela z obravnavanjem 
Poročila v delovnih telesih 
Skupščine SFRJ. 

V delovnem, vendar tudi 
slovesnem vzdušju so delega- 
ti najprej z izredno pozorno- 
stjo poslušali poročilo Prod 
sednika republike in Pred- 
sedstva SFRJ tovariša Josipa 
Broza Tita. 

Besede in ocene tovariša 
Tita so dobile splošno odo- 
bravanje in nedeljeno podpo- 
ro vseh delegatov ter šte- 
vilnih gostov v veliki dvo- 
rani Skupščine SFRJ. Tudi 
razprava, ki je bila zatem 

r»a skupni seji obeh zborov 
Skupščine SFRJ, je preprič- 
ljivo potrdila opredelitev za 
politično orientacijo, ki jo 
vsebuje Poročilo Predsedstva 
SFRJ in govor tovariša Tita. 
V razpravi so sodelovali de- 
legati iz vseh republik in av- 
tonomnih pokrajin ter pred- 
stavniki družbenopolitičnih 
organizacij in organov v fe- 
deraciji. 

Skupščina SFRJ je zatem 
sprejela tele sklepe, s ka- 
terimi je soglasno podprla in 
odobrila poročilo Predseds- 
tva SFRJ ter ocene iz govo- 
ra tovariša Tita: 

1. Govor Predsednika repu- 
blike in Poročilo Predsedstva 
Socialistične federativne re- 
publike Jugoslavije o stanju 
in problemih notranje in 
zunanje politike dajeta celo- 
vito oceno sedanje faze raz- 

voja samoupravnih družbeno 
ekonomskih odnosov, družbe- 
nopolitičnega sistema, razvo- 
ja materialnih proizvajalnih 
sil in mednarodnega položa- 
ja ter vloge Jugoslavije in na- 
kazujeta smeri nadaljnjega 
razvoja naše socialistične sa- 
moupravne družbe na podla- 
gi Ustave Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavi- 
je in sklepov X. kongresa 
Zveze komunistov Jugoslavi- 
je. 

2. Stališča in ocene iz Po- 
ročila je vsestransko prehite- 
la zelo plodna in vsebinsko 
bogata razprava o delovnih 
telesih obeh skupščinskih 
zborov in na današnji seji 
zbora. Skupščina SFRJ potr- 
juje in podpira ta stališča in 
ocene ter jih sprejema kot 
orientacijo in smer ustvarjal- 
ne aktivnosti vseh odgovor- 
nih družbenih teles pri ob- 
ravnavanju in reševanju ak- 
tualnih vprašanj družbenega, 
ekonomskega in političnega 
razvoja ter pri izgradnji dru- 
žbenoekonomskega in poli- 
tičnega sistema ter varnosti 
SFRJ. 

Skupščina SFRJ prav tako 
potijuje in podpira stališča 
ui ocene o zunanji politiki 
ug,ed& in položaja neodvisne 
in neuvrščene Jugoslavije. 

3. Organi federacije so 
doižm v svojih delovnih pro- 
gramih ter v neposredni ak- 
tivnosti zagotoviti uresničeva- 
nju nalog, ki izhajajo iz ocen 
in -stališč, navedenih v govo- 
ru Predsednika republike in 
v Poročilu Predsedstva SFRJ. 

4. Smeri naše nadaljnje ce- 
lotne aktivnosti, ki so dolo- 
čene v govoru predsednika re- 
publike in Poročilu Predsed- 
stva, dajejo novo močno 
spodbudo vsem delovnim lju- 
dem in občanom, organizaci- 
jam zrduženega dela in dru- 
gim samoupravnim organiza- 
cijam ter skupnostim, dele- 
gatom in delegacijam, orga- 
nom in organizacijam v fe- 
deraciji in drugih družbeno- 
političnih skupnostih pri nji- 
hovem delu na nadaljnjem 
razvoju samoupravnih druž- 
benoekonomskih odnosov in 
krepitvi materialne podlage 
naše skupnosti. 
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ZAKON O ZDRUŽENEM DELU POGLABLJA 

PREIZKUŠENE VREDNOTE NAŠE SOCIALISTIČNE 

DRUŽBE  

« Noben zakonski akt v naši dosedanji praksi, razen Ustave, ni bil sprejet ob tako 
široki udeležbi delavcev in občanov 

• Javna razprava o Osnutku zakona o združenem delu je obogatila izkušnje celotne 
samoupravne prakse in delegatskega sistema ter pomeni veliko spodbudo vsem 
družbenim dejavnikom pri nadaljnji izgradnji in razvoju sistema 

Skupščina SFRJ je 25. no- 
vembra sprejela Predlog za- 
kona o združenem delu, naj- 
pomembnejši zakonodajni akt 
sistemskega značaja, priprav- 
ljen na podlagi Ustave SFRJ 
in v skladu s temeljnimi 
idejnimi stališči X. kongresa 
ZKJ. 

Na svečani seji Zveznega 
zbora in Zbora republik in 
pokrajin je bil. predsednik 
Tito ter najvišja politični in 
državni voditelji federacije, 
republik in pokrajin. Na seji 
je podal ekspozje o Predlo 
gu zakona o združenem delu 
predsednik Skupščine SFRJ 
Kiro Gligorov. 

»Zakon o združenem delu 
— je rečeno med drugim v 
ekspozeju — izraža kontinu- 
itete samoupravljanja in na 
šega razvoja ter poglabljanja 
preizkušene vrednote naše 
socialistične družbe; naš na- 
daljnji razvoj vidi v uvelja 
vijanju združenega dela in 
samoupravljanja kot odločil 
nih dejavnikov za osvobodi 
tev delavskega razreda in us- 

tvarjanja svobode asociacije 
proizvajalcev.« 

Pri oceni dela na pripravi 
in izdaji tega zakonskega ak- 
ta, in še posebej pri oceni 
rezultatov široke javne raz- 
prave o Osnutku zakona o 
združenem delu, je v ekspo- 
zeju poudarjeno da »nobene- 
ga zakonskega akta v naši 
dosedanji zakonodajni prak- 
si, razen Ustave, nismo spre- 
jeli ob tolikšni udeležbi naj- 
širšega kroga delavcev in ob- 
čanov v vseh fazah izdelave 
tega zakona. To in konkret. 
ni prisepevek sedemmesečne 
javne razprave je izraz demo- 
kratične narave naše družbe 
ter potrjuje neločljivo pove- 
zanost interesa službe in 
slehernega posameznika za 
reševanje splošnih družbenih 
vprašanj.« 

Po razpravi, v kateri so 
sodelovali delegati iz vseh re 
oublik in pokrajin ter pred 
stavniki družbenopolitičnih 
organizacij in organov v fe- 
deraciji, je' Zvezni zbor — 
kei je to v njegovi pristoj- 

nosti — soglasno sprejel 
Predlog zakona o združenem 
delu. 

Hkrati ko je obravnaval in 
sprejel Predlog zakona o 
združenem delu, je Zvezni 
zbor obravnaval tudi Poro- 
čilo o rezultatih javne raz 
prave o Osnutku zakona o 
združenem delu ter zatem 
sprejel tele sklepe: 

1. Zbor sprejema Poročilo 
o rezultatih javne razrave o 
Osnutku zakona o združenem 
delu ter ocene in ugotovitve 
Komisije za pripravo zako- 
nov s področja zrduženega 
dela o javni razpravi, kot tu- 
di stališča te Komisije v zve 
d s pripombami, predlogi in 
sugestijami in javne razpra- 
ve. 

2. Zbor posebej poudarja, 
da so v javni razpravi o Os 
nutku zakona o združenem 
delu delavci in vsi delovni 
ljudje v organizacijah zdru- 
ženega dela ter v drugih sa- 
moupravnih organizacijah iz 
razili močno podporo idejno 
politični in razredni vsebini 
Osnutka zakona, da je bila 
javna razprava o Osnutku za 
kooa odprta in vseobsegajo- 
ča družbena akcija ter da je, 
na najširši podlagi, potrdila 
pozitivno opredeljenost delov 

nih ljudi in občanov za sistem 
samoupravno združenega de- 
la kot ustvarjalne uporabe in 
izpeljave Ustave SFRJ ter 
sklepov X. kongresa ZKJ, 
ter da je bala tesno povezana 
s samoupravno in sploh dru- 
žbeno prakso na podlagi no- 
ve Ustave in sklepov X. kon- 
gresa ZKJ. 

3. Zbor ocenjuje, da je ja- 
vna razprava o Osnutku za- 
kona o združenem delu obo- 
gatila »kušnje celotne samo- 
upravne prakse in delegat- 
skega sistema ter da pome- 
ni veliko spodbudo za široko 
in vsestransko aktivnost vseh 
samoupravnih, državnih ter 
sploh družbenih dejavnikov 
pri nadaljnji izgradnji in 
razvoju sistema socialistič- 
nih samoupravnih družbeno- 
ekonomskih odnosov in sis- 
tema socialistične samouprav- 
ne demokracije. 

Po sprejetju Zakona o 
združenem delu je bila slo- 
vesnost, na kateri je predsed- 
nik republike Josip Broz Ti- 
to ob prisotnosti najvišjih dr. 
žavnih in partijskih vodite- 
ljev podpisal ta akt, ki je 
izredno važen za nadaljnji 
razvoj in uveljavljanje samo- 
upravljanja ter združenega 
dela v naši državi. 
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RAZVOJNA POLITIKA 

VSE DRUŽBENE SILE ANGAŽIRATI 

ZA URESNIČEVANJE PLANA 

® Ocenjeno je, da je Osnutek resolucije v skladu s temelji srednjeročnega plana in 
z novim sistemom planiranja 

# Nizka stopnja rasti ne omogoča zadovoljivega reševanja ekonomsko-političnih in 
socialnih problemov 
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• Računa se, da se bo nadaljevalo umirjeno gibanje cen 

• Zagotoviti, da bosta gibanje osebnih dohodkov in produktivnost dela organsko 
povezana 

• Posebno pretresti problematiko stanovanjsko-komunalne izgradnje in predvideti 
ustrezne ukrepe 

$ Predlaga se, naj bi se razširilo krog nosilcev obveznosti v ekonomski menjavi 
s tujino 

• Vso pozornost problematiki hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik 
in SAP Kosovo 

PODPORA DINAMIČNEMU RAZVOJU V delovnih telesih Skupšči- 
ne SFRJ je končana predhod- 
na razprava v Osnutku re-. 
solucije o politiki uresniče- 
vanja Družbenega plana Ju- 
goslavije za obdobje od 1. 
1976 do 1980 v 1. 1977 (AS 407). 
Osnutek resolucije smo pri- 
kazali v naši predzadnji šte- 
vilki. 

Ko bodo skupščine repub- 
lik in pokrajin dale soglasje, 

Preden so prešli na obrav- 
navo Osnutka resolucije, so 
člani Odbora z a družbeni 
plan in razvojno politiko za- 
stavili vrsto vprašanj v zvezi 
z bistvenimi pogoji uresniče- 
vanja Družbenega plana v 
naslednjem letu. Ko je pred- 
stavnik Zveznega izvršnega 
sveta odgovarjal na ta vpra- 
šanja je med drugim pou- 
daril, da Zvezni izvršni svet 
redno spremlja gospodarska 
gibanja ter da bo na podla- 
gi najnovejših ugotovitev pre- 
tresel ocene, ki so dane v 
Osnutku resolucije, in da bo 
v skladu s tem revidiral po- 
samezne kazalce, o čemer 
bodo pravočasno obveščeni 
tudi delegati. 

Ko so Osnutek resolucije 
načelno ocenjevali, so dele- 
gati pozitivno ocenili njen 
novi značaj, ki izhaja iz načel 
Zakona o temeljih sistema 
družbenega planiranja. Pod- 
prli so tudi temeljne rešitve 
v Osnutku resolucije, pri če- 
mer je bilo poudarjeno, da 
so v skladu z začrtano poli- 
tiko in da so naravnane na 
ustvarjanje pogojev za izva- 
janje nalog iz srednjeročnega 
plana. 

Člani Odbora so izrazili tu- 

bo Resolucijo sprejel Zbor 
republik in pokrajin. Ker v 
času razprave v delovnih te- 
lesih Zbora ta dokument še 
ni bil predmet razprave in 
sprejemanja v skupščinah re- 
publik in pokrajin, so dele- 
gati v predhodni razpravi iz- 
menjali posamična mnenja o 
Osnutku resolucije. Tato je 
bilo v vseh sedmih odborih 
Zbora republik in pokrajin. 

di vrsto kritičnih pripomb. 
Ena od teh se nanaša na ce- 
lovitost Osnutka resolucije. 
Izraženo je bilo namreč mne- 
nje, da v tem dokumentu ni- 
so opredeljeni cilji iz pet- 
letnega plana, ki se jih bo 
uresničevalo v 1. 1977 (vključ- 
no tudi hitrejši razvoj gospo- 
darsko manj raavitih republik, 
zlasti pa ukrepi za hitrejši 
razvoj SAP Kosovo). Po dru- 
gi plati pa je bilo zahtevano, 
da se vzporedno z Osnutkom 
resolucije obvezno obravnava 
tista gradiva Zveznega izvrš- 
nega sveta, v katerih je pro- 
jekcija plačilne bilance, kre- 
ditno-monetarna projekcija in 
temeljna načela politke cen. 

Rečeno je bilo tudi, da so 
posamezne formulacije v Os- 
nutku resolucije preveč po- 
splošene, tako da delovne or- 
ganizacije iz njih ne bodo 
mogle razbrati, v kakšnih ra- 
zmerah bodo gospodarile. 
Upoštevajoč vse to so se de- 
legati zavzeli, naj bodo nalo- 
ge federacije realne in kar 
najbolj konkretne oziroma za 
to, da se poudari potrebo'po 
polnem angažiranju vseh 
družbenih sil pri uresničeva- 
nju Resolucije. 

Mnenja članov Odbora o 
posameznih točkah Osnutka 
resolucije so bila številna in 
bogata. Velika pozornost je 
bila odmerjena med drugim 
problemu doseganja stabilne 
in dinamične rasti. Poudarje- 
no je bilo, da kvalitetnih ele- 
mentov gospodarjenja, za ka- 
tere se sicer zavzema v Osnu- 
tku resolucije, ni mogoče do- 
seči brez dinamične rasti, 
zlasti ne brez povečanja de- 
lovne storilnosti. Opozorjeno 
je bilo tudi, da bi morala 
biti stopnja rasti zaposlenosti 
večja od planirane, t. j. večja 
kot 3 odstotke. Izraženo je 
bilo mnenje, da je mogoče 
zagotoviti večje zaposlovanje 
tudi s tem, da se ustvarja po- 
goje za hitrejši razvoj male- 
ga gospodarstva. 

Pozitivno ocenjujoč stali- 
šča, po katerih bodi splošna 
poraba počasnejša od rasti 
družbenega proizvoda, so čla- 
ni . Odbora poudarili, naj 
skupno porabo ureja vsaka 
republika v okviru svojih 
ustavnih pooblastil. Izraženo 
je bilo tudi mnenje, da viso- 
ka stopnja koncentracije fi- 
skalnih sredstev na ravni fe- 
feracije združenemu delu 
otežkoča prevzemanje funk- 
cij, ki mu gredo po Ustavi. 

Med mnenji, ki so bila iz- 
ražena v Odboru za trg in 
cene, je bilo zlasti poudarje- 
no tisto, ki svetuje, naj bo 
Resolucija precej bolj kon- 
kretna, se pravi, da bi v tej 
listini veljalo jasneje po- 
udariti sredstva in ukrepe, s 
pomočjo katerih se zagotav- 
lja uresničevanje dogovorjene 
politike. Podčrtano je bilo, 
da bi morali ta cilj dosegati 
predvsem z ekonomskimi uk- 
repi. 

Pri tem, ko so poudarjali, 
da je politika cen med bi- 
stvenimi pogoji za uresniče- 
vanje plana in utrjevanje eko- 

Glede politike cen je reče- 
no, da jo je treba v Resolu- 
ciji konkretizirati, da bi se 
izognili različnim tolmače- 
njem. Delegati so se zavze- 
mali za to, da se z Resoluci- 
jo predvidi sklenitev dogovo- 
ra o cenah, s katerim naj bi 
poleg drugega izdelali merila 
za oblikovanje cen tistih pro- 
izvodov in storitev, ki imajo 
poseben pomen za življenjski 
standard prebivalstva. Opo- 
zarjajoč, da vseh zahtevkov 
za povečanje cen ne gre oz- 
načiti kot neopravičene, mar- 
več da jih kaže obravnavati 
selektivno, so člani Odbora iz- 
razili pomisleke glede stali- 
šča, da rast cen v letu 1977 
ne bo višja od rasti v letu 
1976. Menili so, da je bolj 
sprejemljiva formulacija, da 
se računa s tem, da se bo 
nadaljevalo bolj umerjeno gi- 
banje cen. 

člani Odbora so posvetili 
precej pozornosti tudi prob- 
lemom ekonomske menjave 
s tujino, poudarjajoč pri tem, 
da je treba pretresti upora- 
bo visokega zneska deviznih 
rezerv. Izraženo je bilo mne- 
nje, da bi morali razpoložlji- 
va sredstva v večji meri upo- 
rabljati za povečanje proiz- 
vajalnih sil družbe. 

nomskega položaja združene- 
ga dela, so člani Odbora iz- 
razili mnenje, da ni oportu- 
no vsako leto znova začrtova- 
ti to politiko, še zlasti ne za- 
voljo tega, ker so njene te- 
meljne sestavine že določene 
z Družbenim planom Jugosla- 
vije za obdobje od leta 1976 
do 1980. Namesto tega bi ka- 
zalo v Resoluciji te elemente 
bolj konkretizirati. V skladu 
s takšnim mnenjem je bilo 
predlagano, naj se vprašanja 
izvajanja politike cen vgradi 
v Resolucijo in da je treba v 
tej listini uveljaviti tudi sta- 
lišča glede usmerjanja trga, 
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glede politike blagovnih re- 
zerv in glede drugih vpra- 
šanj, ki se tičejo odnosov na 
trgu. 

Ko so kritizirali stališče iz 
Osnutka resolucije, po kate- 
rem ni neskladij v cenah, so 
člani Odbora izrazili mnenje, 
da takšna ocena ni realna, 
ter se zavzeli za to, naj bi 
obravnavali položaj na neka- 
terih področjih bistvenega 
pomena, ki zaostajajo zavoljo 
obstoječih razmerij v cenah 
(energetika, transport, kme- 
tijstvo. osnovni materiali, sta- 
narine). 

Sprejeta je bila usmeritev 
k omejevanju potrošnje z na- 
menom, da bi krepili akumu- 

Ko so izrazili podporo sta- 
liščem iz Osnutka resolucije, 
ki se nanašajo na krepitev 
reprodukcijske in akumula- 
cijske sposobnosti gospodar- 
stva, so člani Odbora za kre- 
ditno-monetarni sistem hkra- 
ti izrazili vtis, da Osnutek 
resolucije ne odseva ciljev in 
nalog, ki so določene s sred- 
njeročnim planom. Prav tako 
je bilo izraženo mnenje, da 
ni mogoče sprejeti stališča 
predlagatelja o tem, da se 
sedanji gospodarski tokovi v 
naslednjem letu ne bodo bi- 
stveno spremenili. Rečeno je, 
da že spričo tega, ko se spre- 
jema sistemske predpise, 
družbene dogovore in druge 
akte, prihaja do ustreznih 
sprememb, ki jih je treba 
upoštevati tudi v Resoluciji. 

Zveznemu izvršnemu svetu 
je sugerirano, naj, vzporedno 
z oblikovanjem Resolucije, 
dela na oblikovanju vseh za- 
konskih aktov in drugih re- 
šitev, da bi pravočasno, t. j. 
vzporedno z Resolucijo spre- 
jeli podzakonske in druge 
akte, ki imajo pomen za iz- 
vedbo nalog, določenih z do- 
kumentom o letni ekonomski 
politiki. 

V skladu z mnenjem, -da 
mora Resolucija vsebovati tu- 
di praktične akcije, je nave- 
den primer postopka za daja- 
nje soglasij za skupna vlaga- 
nja. Ocenjuje se, da je ta po- 
stopek zelo zapleten in da so 
prišli do izraza veliki mono- 
polizmi posameznih grupacij 
oziroma posameznih organi- 
zacij združenega dela. Zavo- 
ljo tega so predlagali, naj 
Zvezni izvršni svet določi 
rak, v katerem se morajo gru- 
pacije izjaviti v sklopu Go- 
spodarske zbornice Jugosla- 
vije o zahtevkih posameznih 

lacijsko sposobnost gospodar- 
stva. Sodi se, da je po tej 
poti mogoče pospešiti gospo- 
darski razvoj. Poudarjeno pa 
je bilo, da politika omejeva- 
nja porabe ni dosledno za- 
snovana. Opozorili so, da 
brez organske povezanosti gi- 
banja osebnih dohodkov in 
delovne storilnosti ni mogoče 
doseči vidnejših uspehov v 
politiki omejevanja porabe. 
Posebej je bil poudarjen pro- 
blem obsega proračuna fede- 
racije, ki bo nujno terjal po- 
večanje prispevka republik in 
pokrajin, ter na ta način še 
nadalje pritiskal na poveča- 
nje izločanja iz gospodarstva. 

organizacij združenega dela. 
Člani Odbora so poudarili 

med drugim, da bi bilo prav, 
če bi Zvezni izvršni svet z 
Osnutkom resolucije dostavil 
skupne temelje monetarno- 
kreditne politike, v katerih 
so zajeta konkretna stališča 
predlagatelja in Narodne ban- 
ke Jugoslavije o tej politiki 
v letu 1977. 

Kar zadeva cene električne 
energije je bilo izraženo mne- 
nje, da je ta gospodarska 
panoga življenjskega pomena 
za vso državo. Sodi se, da 
cene električne energije ne 
morejo biti v pristojnosti re- 
publik in pokrajin hterati 
ko bi cene proizvodov črne 
metalurgije ostale v pristoj- 
nosti federacije. Glede izrav- 
nalnega sklada za cene nafte 
in naftnih derivatov je reče- 
no, da je treba tudi to vpra- 
šanje preučiti, saj se v letu 
1976 cene nafte na svetovnem 
trgu niso povečale, medteim 
ko so v tem času cene doma- 
če nafte radikalno narasle. 

Glede na občutljivost siste- 
ma cen je rečeno, da je tre- 
ba v Osnutku resolucije po- 
udariti, da se bo politiko cen 
urejalo z družbenimi dogovo- 
ri in samoupravnimi spora- 
zumi organizacij združenega 
dela, kot je rečeno o nekate- 
rih drugih področjih gospo- 
darskega življenja. 

Člani Odbora So posebej po- 
udarili, da je predlagatelj dol- 
žan povsem upoštevati bist- 
vene sestavine srednjeročne 
ga plana — med drugim tudi 
planirano stopnjo rasti. Zato 
so se zavzeli, da se pretrese 
izhodiščne postavke Osnutka 
resolucije v zvezi s predvide- 
no stopnjo rasti. 

Kompleks stanovanjsko-ko- 
munalne graditve je v Osnut- 

ku resolucije premalo obde- 
lan, je bilo rečeno v Odboru. 
Napeljuje k vtisu, da so za 
sedanje stanje stanovanjske 
izgradnje krivi vsi drugi de- 
javniki, predvsem v komuni, 
federacija pa da ne nosi ni- 
kakršne krivde. Toda po 

Člani Odbora za vprašanja 
združevanja v gospodarstvu 
so usmerili svojo razpravo k 
vprašanjem, ki so povezana 
z organiziranjem združenega 
dela na novih temeljih. Poleg 
drugega so pripomnili, da 
Osnutek resolucije ne navaja 
vseh problemov tekoče eko- 
nomske politike obenem s 
predlogi ukrepov, ki bi jih 
veljalo storiti, da bi se te 
probleme uspešno rešilo. Re- 
čeno je bilo, da je npr. zapo 
slovanje naravnano v glav- 
nem v smer neproizvodne sfe- 
re, niso pa predlagani ukre- 
pi, s katerimi bi se favorizi- 
ralo zaposlovanje v gospodar- 
stvu, v neposrednem ustvar- 
janju materialnih dobrin. Me- 
ni se, da brez tega ni mogoče 
zboljšati strukture zaposlenih 
in povečati storilnost njihove- 
ga dela, kar je ena najvažnej- 

Delegati v Odboru za eko- 
nomske odnose s tujino so 
izrazili mnenje, da bi morali 
planirano stopnjo rasti druž- 
benega proizvoda za nasled- 
nje leto znova pretresti spri- 
čo bojazni, da z njo ne bo 
zagotovljena dinamika izvaja- 
nja srednjeročnega plana. V 
tem kontekstu so zlasti po- 
udarili pomen in potrebo ra 
sti izvoza kot enega od de- 
javnikov dinamiziranja gos 
spodarske aktivnosti naše 
države. 

Zato, da bi v naslednjem 
letu dosegli zvečanje konku- 
renčne sposobnosti našega 
gospodarstva, je po mnenju 
članov Odbora nujno nadalj- 
nje prizadevanje za pospeše 
vanje izvoza, in sicer s po 
močjo subvencij, ki bi spod 
bujale racionalen in ekonom 
ko opravičen izvoz. V ta na- 

men je Odbor zahteval, na. 
se mu dostavi spisek vseh 
oblik pospeševanja ter pre 
gled in oceno njihovih posa 
mičnih učinkov. Odbor je za 
h te val tudi pregled gibanja 
izvoznega in uvoznega kurzs 
v naši menjavi s tujino. Iz 
razilj so zahtevo, da se obe- 
nem s projekcijo devizne bi- 

mnenju delegatov sam instru- 
mentarij federacije povzroča 
vrsto problemov, zato bi ve- 
ljalo problematiko stanovanj- 
sko-komunalne graditve pose- 
bej pretresti in sprejeti ustre- 
zne ukrepe. 

ših nalog združenega dela. 
Treba je zagotoviti, da bo 

imelo združeno delo vpliv tu- 
di na politiko porabe. Po 
mnenju delegatov velja v li- 
stini, kakršna je Resolucija, 
diferencirano obravnavati vse 
oblike porabe. Poudarjeno je, 
da recimo pri investicijski 
porabi ne gre za višino sred- 
stev, marveč tudi za realoka- 
cijo akumulacije na samoup- 
ravnih temeljih. Glede oseb- 
ne porabe se sodi, da je 
treba ukrepov, ki spodbuja- 
jo povečanje proizvodnje, gi- 
banje skupne porabe pa mo- 
ra biti še bolj pod vplivom 
združenega dela. Dalje je iz- 
raženo mnenje, da je treba 
porabo uskladiti z našimi 
možnostmi in potrebami, ob 
tem pa dvom, da bo poraba 
v vseh domenah pokazala tež- 
njo upadanja. 

lance prezentira podatke o 
plačilu carin po republikah 
in pokrajinah ter o drugih 
obremenitvah pri uvozu. 

Ko so analizirali in oce- 
njevali dosedanje ukrepe na 
področju blagovne menjave s 
tujino, so člani Odbora opo- 
zorili na pozitivni učinek, ki 
ga ima vezanje uvoza na iz- 
voz. Vendar pa je bilo slišati 
tudi mnenja, da se kažejo 
tudi negativne posledice, ki 
jih je treba pravočasno ugo- 
toviti in odpravljati. 

Spričo pozitivnega trenda 
'.unanjetrgovinske menjave so 
člani Odbora opozorili, da je 
treba ta gibanja analizirati, 
to je ugotoviti, v kolikšni me- 
ri so posledica konjunkture 
na svetovnem trgu, stimula- 
tivnih ukrepov ali posebnih 
prizadevanj združenega dela. 

Delegati so se zavzeli, naj 
bi se stalno spremljalo, kako 
;e izvaja sklepe Skupščine 
3FRJ, oziroma naj se Odbor 
pravočasno obvešča o proble- 
mih in vzrokih, zakaj se ne 
izvaja sprejetih sklepov. Kot 
posebno pomembno so po- 
udarili, da je treba izdelati 
operativno strategijo celotnih 
ekonomskih odnosov s tujino 
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v strukturalnem in regional- 
nem smislu. Omenjena nalo- 
ga je še toliko nujnejša, če 
se upošteva usmeritev naše 
države v večje angažiranje tu- 
jega kapitala in na sodelova- 
nje s tretjimi državami ter 
na naš delež in sodelovanje z 
državami v razvoju v boju 
za uveljavitev nove medna- 
rodne ekonomske ureditve. 

Da bi pri tem dosegli žele- 
ni uspeh, je treba — po mne- 

Člani Odbora za finance so 
ocenili, da je Osnutek resolu- 
cije zasnovan v skladu s te- 
melji srednjeročnega plana 
in novega sistema planiranja, 
obenem pa so opozorili, da 
bi morali v tem dokumentu 
konkretizirati ukrepe za ures- 
ničevanje ekonomske politike 
iz pristojnosti federacije. 

V razpravi je bilo posebej 
poudarjeno, da je nedopust- 
no izvajati stabilizacijo gos- 
podarstva na račun' njegovih 
posameznih delov, tako da se 
limitira cene na določenih 
področjih. Dalje je bilo izra- 
ženo mnenje, da je nujno 
pravočasno izdati predpise, s 

nju delegatov — razširiti 
krog nosilcev obveznosti v 
ekonomski menjavi s tujino 
oziroma uveljaviti to stališče 
v vseh dokumentih in aktih, 
s katerimi se ureja naše od- 
nose s tujino. Poudarili so tu- 
di potrebo po hitrejšem sa- 
moupravnem sporazumevanju 
in dogovarjanju oziroma 
združevanju sredstev in dela 
vseh udeležencev menjave s 
tujino. 

katerimi se določa pogoje go- 
spodarjenja, s čemer bi zdru 
ženo delo spodbudili, da se 
bo usmerilo v pospeševanje 
kvalitativnih dejavnikov go- 
spodarjenja. 

Po mnenju delegatov je tre 
ba poiskati možnosti za opti- 
malno povečanje stopnje go- 
spodarske rasti, še zlasti za- 
voljo tega, ker nizka stopnja 
rasti ne omogoča zadovoljive- 
ga urejanja ekonomsko-poli- 
tičnih in socialnih problemov 
(posebno zaposlovanja). 

Delegati so posvetili poseb- 
no pozornost gibanju sploš- 
ne in skupne porabe in izra- 
zili zaskrbljenost spričo avto- 

nomnega gibanja te porabe, 
predvsem proračuna federa- 
cije, v razmerju do družbene- 
ga proizvoda in narodnega 
dohodka. Obenem so opozo- 
rili, da so takšna gibanja v 
prid težnjam za oživljanje in- 
flacije. Spričo tega so naved- 
li, da morajo biti vse oblike 
porabe nujno odvisne od de- 

Clani Odbora za vprašanp 
razvoja gospodarsko manj ra- 
zvitih republik in avtonom- 
nih pokrajin so poudarili, da 
so v Osnutku resolucije vse- 
bovane bistvene opredelitve, 
ki pomenijo sprejemljivo 
usmeritev za ekonomsko poli- 
tiko v letu 1977. Po enotnem 
mnenju delegatov pa je ne- 
izogibno v Resoluciji posveti 
ti potrebno pozornost proble- 
matiki hitrejšega razvoja go- 
spodarsko manj razvitih re- 
publik in SAP Kosova tudi 
v letu 1977. 

V zvezi s tem je predlaga 
no, naj bo med poglavitnimi 
smotri razvoja v naslednjem 
letu tudi hitrejši razvoj ome- 
njenih družbenopolitičnih 
skupnosti. Sodi se tudi, da 

janskih materialnih možnosti 
gospodarstva. 

V Odboru je bilo izraženo 
tudi mnenje, da se pri zelo 
pomembnih dokumentih, ka- 
kršen je Osnutek resolucije, 
ne daje dovolj časa za širše 
in vsestransko konzultiranje 
delegatske osnove. 

bi morala biti stopnja rasti 
manj razvitih višja od po- 
prečne stopnje za vso državo 
(bili so predlogi, naj stopnja 
rasti družbenega proizvoda 
manj razvitih doseže 20—25 
odstotkov, kot je določeno v 
Družbenem planu Jugoslavije 
za obdobje od leta 1976 do 
1980). 

Poudarjeno je bilo, da mo- 
ra biti v Resoluciji navedeno, 
da je treba sprejeti posebne 
ukrepe za SAP Kosovo, če to 
ne bo storjeno do konca le- 
tošnjega leta. Dalje je bilo iz- 
raženo mnenje, da morajo 
imeti gospodarsko manj raz- 
vite republike in SAP Kosovo 
prednost pri uporabi kredi- 
tov Mednarodne banke za ob- 
novo in razvoj. 

POMEN HITREJŠEGA NAPREDOVANJA 
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH 

USKLADITI PORABO Z MOŽNOSTMI 
GOSPODARSTVA 

NOVI PREDPISI 

VSI UPORABNIKI DRU2BENIH SREDSTEV 

SO DOLŽNI OBLIKOVATI REZERVE  

® Temeljna organizacija združenega dela izloča za sredstva rezerv najmanj 
dva odstotka od ustvarjenega dohodka, izkanega z zakjučnim računom 
# Celotna raven rezerv se povečuje s 15 na 20 odstotkov od povprečja ustvarjenega 
dohodka v zadnjih treh letih 
# Samoupravne interesne skupnosti in družbenopolitične skupnosti izločajo najmanj 
en odstotek od prihodka, izkazanega z zaključnim računom 
# S krepitvijo sredstev rezerv se zagotavlja varnost v poslovanju vseh uporabnikov 
družbenih sredstev 

Politika ustvarjanja rezerv 
je sestavni del politike stabi- 
lizacije na področju ekonom- 
skih odnosov, zlasti še v po- 
gojih tržnega gospodarjenja. 
Zakonski predpis, ki določa 
obveznost, oblikovanja sred- 
stev rezerv, je bil prvič izdan 
1. 1972, in sicer z namenom, 
da se zboljša likvidnost go- 

spodarstva in stabilizira eko- 
nomske odnose v državi. Do- 
tlej so se sredstva rezerv po 
zaključnih računih uporabni- 
itot družbenih sredstev iz le- 
ta v leto zmanjševala. Da bi 
se ustavila takšna neugodna 
gibanja na tem področju, je 
bil izdan Zakon o sredstvih 
rezerv, ki je v precejšnji me- 

ri pripeljal do pozitivnih re- 
zultatov. 

Da bi se sredstva rezerv še 
dalje krepila in si tako zago- 
tovila večjo varnost v poslo- 
vanju vseh uporabnikov druž- 
benih sredstev, je treba iz- 
dati nov zakonski predpis o 
sredstvih rezerv, s katerim 
se še naprej predpisuje ob- 

veznost oblikovanja sredstev 
rezerv za vse uporabnike 
družbenih sredstev, ki pa pri- 
naša tudi nekatere novosti. 

Osnutek zakona o sredstvih 
rezerv (AS 444) je dostavljen 
Skupščini SFRJ v obravnavo. 
Za sprejetje tega zakonskega 
predpisa je pristojen Zbor 
republik in pokrajin. 
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VEČJA SOCIALNA IN MATERIALNA VARNOST 
DELAVCEV 

Delavci v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela raz- 

porejajo dohodek za osebnp, 
za skupno porabo, za razširi- 



tev materialne osnove dela in 
za rezerve, in sicer v skladu 
s temelji in merili, dogovor- 
jenimi na samoupravni pod 
lagi. Namen izločanja za re- 
zerve je zagotoviti material- 
no in socialno varnost delav- 

'cev in zavarovati temeljno 
organizacijo združenega dela 
pred občasnimi ekonomskimi 
težavami, ki utegnejo nasto- 
piti v njenem poslovanju. 

V Osnutku zakona je do- 
ločeno, tako kot je bilo do- 
slej, da temeljna organizacija 
združenega dela izloča iz či 

Organizacija združenega de- 
la sme uporabiti sredstva re- 
zerv za kritje izgub, zago- 
tavljanje likvidnosti in izbolj- 
šanje socialne varnosti de 
lavcev. 

Do 50 odstotkov teh sred- 
stev sme temeljna organi- 
zacija združenega dela imeti 
v " obveznicah družbenopoli- 
tičnih skupnosti pod pogo- 

stega dohodka za sredstva 
rezerv najmanj dva odstot- 
ka od ustvarjenega dohodka, 
izkazanega z zaključnim ra- 
čunom. Novo pa je, da se ce- 
lotna raven rezerv povečuje 
s 15 na 20 odstotkov od pov- 
prečja dohodka, ustvarjenega 
v zadnjih treh letih. To pove- 
čanje izvira iz tega, da se v 
sredstva rezerv vključuje po 
določbah Osnutka zakona tu- 
di sredstva v skladih skupnih 
rezerv, ki se jih je v dose- 
danji praksi vodilo v sklopu 
poslovnih sredstev. 

jem, da je zagotovljen eskont 
obveznic v primeru, če bi or- 
ganizacija združenega dela 
potrebovala ta sredstva za 
kritje izgube ali za druge po- 
trebe, za katere se ta sred- 
stva uporabi brez obveznosti 
vračanja. 

Sredstva rezerv v obvezni- 
cah in sredstva rezerv, zdru- 
žena za finaciranje material- 

nih rezerv, ki se jih prav 
tako določa z Osnutkom zai- 
kona, ne morejo biti večja 
od 50 odstotkov celotnih 
sredstev rezerv temeljne or- 
ganizacije združenega dela. 

Z Osnutkom zakona je do- 
ločeno, da smejo temeljne 
organizacije združenega dela 
združevati sredstva rezerv v 
sklade skupnih rezerv delov- 
ne organizacije in druge orga- 
nizacije združenega dela, v 
katere sestavi so, kakor tu- 
di v skladu skupnih rezerv, 
oblikovane za območje druž- 
benopolitične skupnosti. 

Sredstva rezerv se po Os- 
nutku zakona oblikuje tudi 
za kmetijske m druge zadru- 
ge ter delovne, skupnosti. 

Samoupravne interesne skup- 
nosti izločajo najmanj en od- 
stotek od prihodkov, izkaza- 
nih z zaključnim računom, 
in sicer vse dotlej, dokler 
sredstva rezerv ne dosežejo 
10 odstotkov povprečja pri- 

To pomeni, da mora biti po- 
lovica sredstev celotnih re- 
zerv prosta za potrebe te- 
meljne organizacije združe- 
nega dela. 

hodka, ustvarjenega v zad- 
njih treh letih. Samouprav- 
na interesna skupnost sme 
uporabiti ta sredstva za krit- 
je nekritih izdatkov, za kritje 
izgube, za zagotovitev svoje 
likvidnosti ter likvidnosti te- 
meljnih organizacij združene- 
ga dela družbenih dejavnosti 
in svoje delovne skupnosti. 

Družbenopolitične skupno- 
sti naj bi po Osnutku zakona 
obvezno izločale za sredstva 
rezerv najmanj en odstotek 
od prihodkov, izkazanih z 
zaključnim računom. Ta sred- 
stva smejo uporabiti za od- 
pravo motenj v gospodarstvu 
ali za plačilo zapadlih obvez- 
nosti, če jim prihodki ne- 
redno pritekajo. 

UPORABA SREDSTEV REZERV 

ZDRUŽEVANJE V SKLADE SKUPNIH REZERV 

ODPLAČILO KREDITA ZA OBNOVO BOSANSKE 

KRAJINE - V DOBRO SKLADOV SOLIDARNOSTI 

REPUBLIK IN POKRAJIN  

• Kredit v znesku 1.315 milijonov dinarjev z obrestno mero 2 odstotka se bo 
odplačevalo 25 let 
• Anuitete za ta kredit bo plačevala SR Bosna in Hercegovina v dobro sredstev 
solidarnosti republik in pokrajin sorazmerno deležu, ki so ga vplačale organizacije 
združenega dela z njihovega območja 

Sredstva anuitet za kredit 
v znesku 1.315 milijonov di- 
narjev, ki je bil dan SR 
Bosni in Hercegovini za od- 
pravo posledic potresa v Bo- 
sanski Krajini, bo vrnila SR 
Bosna in Hercegovina v dob- 
ro skladov oziroma sredstev 
solidarnosti republik in avto- 
nomnih pokrajin za odpravo 
posledic naravnih nesreč. 

To je temeljno načelo Os- 
nutka zakona o prenosu sred- 
stev anuitet za določene 
kredite v dobro sredstev so- 
lidarnosti republik in avto- 
nomnih pokrajin (AS 443), ki 
ga je Zvezni izvršni svet po- 

slal Skupščini SFRJ v ob- 
ravnavo. Sprejetje tega za- 
konskega predpisa je v pri- 
stojnosti Zbora republik in 
pokrajin. 

Pri odpravljanju posledic 
potresa v Bosanski Krajini iz 
oktobra 1. 1969 je federacija 
sodelovala s sredstvi v znes- 
ku 7.072 milijona dinarjev 
Od tega zneska je bilo dano 
SR Bosni in Hercegovini 
5.757 milijonov dinarjev bre? 
obveznoiSti vračanja, v obliki 
kredita pa 1.315 milijona di 
narjev. 

Ker je 1. julija letos zapa- 

dlo odplačilo prve anuitete 
za kredit, je bil dan za ob- 
novo Bosanske Krajine, se 
predlaga, naj Skupščina 
SFRJ izda zakon, s katerim 
se bo preciziralo način vra- 
čanja kredita. 

V Osnutku zakona je do- 
ločeno, da se bo kredit z ob- 
restno mero 2 odstotka od- 
plačevalo v enakih anuitetah 
25 let. 

Sredstva anuitet za ta kre- 
dit bo plačevala SR Bosna 
in Hercegovina v dobro ra 
čuna sklada oziroma sredstev 
solidarnosti republik in avto- 
nomnih pokrajin. 

Ta rešitev, ki jo vsebuje 
Osnutek zakona, temelji na 
Dogovoru o oblikovanju sre- 
dstev solidarnosti narodov in 
narodnosti Jugoslavije te? 
republik in avtonomnih po 
krajin za odpravljanje posle 
dic naravnih nesreč. S tem 
Dogovorom so se republike 

tn pokrajine dogovorile, da 
predlagajo. Skupščini SFRJ 
naj izda predpis, s katerim 
se sredstva anuitet za kredi- 
te, ki so bili doslej dani za 
odpravljanje posledic narav- 
nih nesreč, prenese v sred- 
stva solidarnosti republik in 
poKrajin. 

Obvezniki plačila prispev- 
kov za obnovo Bosanske Kra- 
jine so organizacije združene- 
ga dela in najpravilneje bi 
bilo ta sredstva vrniti nepo- 
sredno tistim, ki so jih vpla- 
čal;. Ker pa so le-ti ta hip 
neznani, se predlaga, naj bi 
odplačilo anuitet izvedli v 
dobro računa skladov oziro- 
ma sredstev solidarnosti re- 
publik in pokrajin, in sicer 
sorazmerno deležu, ki so ga, 
imela vplačila organizacij 
združenega dela posamezne 
republike in pokrajine v ce- 
lotnem vplačilu prispevka ra 
obnovo Bosanske Krajine. 
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POVEČATI VARNOST LETALSKEGA PROMETA 

• Nage! razvoj civilnega in vojaškega letalstva narekuje nenehne tehnično-tehnoioške 
in organizacijske spremembe in pravne zboljšave 
• Glede odgovornosti za varnost letalskega prometa so v Osnutek vgrajene bolj 
funkcionalne, sodobnejše in preciznejše rešitve, ki bodo omogočile, da bo ta varnost 
dosegla višjo raven 
• Poostrilo se bo kontrolo usposobljenosti letal za polete, letalskega osebja ter 
letališčnih instalacij in opreme 
• Zadeve kontrole vodenja civilnih in vojaških letal v zračnem prostoru SFRJ 
bo opravljala Zvezna uprava za civilni letalski promet, inšpekcijo varnosti letalskega 
prometa pa bo izvajal Zvezni komite za promet in zveze 

Promet in zveze 

Spričo naglega razvoja ci- 
vilnega in vojaškega letalstva 
ter čedalje večje hitrosti re- 
aktivnih letal je zračni pro- 
stor vse bolj obremenjen, s 
čimer se je občutno zvečala 
možnost, da je varnost pole- 
tov ogrožena, število ogrože- 
nih poletov in nevarnih »sre- 
čanje v zraku, zlasti med vo- 
jaškimi in civilnimi letali, na- 
glo narašča, kar velja tudi 
za število nesreč s katastro- 
falnimi posledicami (zadnja 
takšna nesreča je bila trče- 
nje letal nad Zagrebom). 
Spričo tega so potrebne ne- 
nehne - tehničnotehnološke, 
pravne in organizacijske spre- 

LETALSKI PROMET 
V splošnem delu Osnutka 

zakona je najprej opredelje- 
no, kaj je mišljeno z zrač- 
nim prostorom SFRJ, kaj je 
letalo, kaj letališče, dalje pod 
katerimi pogoji smejo leteti 
tuja letala in kaj se šteje 
za kršitev jugoslovanskega 
zračnega prostora. 

Zatem je določeno, da je z 
letalskim prometom mišljena 
uporaba letal v gospodarske, 
vojaške, znanstvenorazisko- 
valne in športne namene, fc 
jo izvajajo organizacije zdru- 
ženega dela, skupnosti, druž- 
bene in druge organizacije, 
organi družbenopolitičnih 
skupnosti, vojaški organi, 
občani teT tuji prevozniki in 
osebe. 

Letalski promet poteka po 
določenih zračnih poteh, ra- 

membe. 
V zvezi s tem je Zvezni iz- 

vršni svet poslal Skupščini 
SFRJ Predlog za izdajo za- 
kona o letalskem prometu, z 
Osnutkom zakona (AS 436) 
Obravnava in sprejetje t,ega 
zakona je v pristojnosti Zve 
znega zbora. 

V primerjavi z veljavnim 
Zakonom o letalskem prorne 
tu so v Osnutku novega za 
kona vgrajene glede odgovor- 
nosti bolj funkcionalne, so- 
dobnejše rešitve, ki bodo 
omogočile, da se bo stopnjo 
varnosti letalskega prometa 
dvignilo na višjo raven. 

zen v primerih, ko je z zako- 
nom drugače določeno. Po 
zračnih poteh poteka javni 
promet oziroma redni ali iz- 
redni prevoz v notranjem in 
mednarodnem letalskem pro- 
metu. 

Redni letalski promet je 
prevoz, ki poteka po določe- 
nih linijah in v določenih ča- 
sovnih razdobjih ter po vna- 
prej določenem redu pole- 
tov, cenah in drugih prevoz- 
nih pogojih, ki morajo biti 
javno objavljeni najmanj 15 
dni preden začne veljati vo- 
zni red, na katerega se nana- 
iajo. Izredni letalski prorne 
:e prevoz za potrebe določs 
nih uporabnikov storitev 
< charterski prevoz in avio- 
taksi prevoz) pod pogoji, ki 
so predpisani glede varnosti 
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letalskega prometa. 
Prevoznik, ki opravlja red- 

ni ali izredni letalski promet, 
mora zavoljo varnosti tega 
prometa izpolnjevati določe- 
ne pogoje glede letala, us- 
trezne opreme, rezervnih de- 
lov, potrebnega števila letal- 
skega tehničnega in drugega 
osebja ter drugih pogojev od- 
vc>no od reda poletov. Za 
vsak polet mora določiti ka- 
pitana letala in zagotoviti, da 
imajo vsi člani posadke ve- 
ljavna predpisana dovoljenja 

, za delo. 
Prav tako je prevoznik 

dolžan sprejeti za prevoz 
vsako osebo ali stvar v me- 
jah razpoložljivega števila se- 
dežev v letalu oziroma v me- 
jah koristne nosilnosti letala. 

V letalo, ki je namenjeno 
za prevoz potnikov, se sme 
vkrcati toliko oseb, kolikor 
je vgrajenih sedežev z var- 
nostnimi pasovi; to ne velja 
le za otroke do 2. let staro- 

LETALO 
Za varno opravljanje letal- 

skega prometa so v Osnutku 
zakona opredeljeni kot pogo- 
ji trije dejavniki: letalo, le- 
talsko osebje in letališče. V 
Osnutku zakona je namreč 
do najmanjših podrobnosti 
določeno, kateri so optimal 
ni pogoji za slehernega od 
teh dejavnikov, da ne bi pri- 
šlo do ogrožanja varnosti v 
'-raku. 

Letalo se sme uporabljati 
samo za tisti namen in kate- 
porljc. k? je navedena v po- 
trdilu o sposobnosti za pole- 
te. Zavoljo varnosti letalske- 
ga prometa mora imeti letale 
vgrajeno opremo, bi je odvis 
na od njegove kategorije in 
namembnosti in ki je dolo- 
čena, s posebnimi predpisi. 

Z Osnutkom zakona je do- 
ločeno, da mora biti letalo 
Med efesploatacijo vzdržera- 

sti in za njihove spremljeval- 
ce. Ce se z letalom prevaža 
pretežno otroke med drugim 
in dvanajstim letom brez 
spremljevalca, mora prevoz- 
nik zagotoviti potrebno števi- 
lo članov posadke, da bi se 
lahko prevoz v redu in varno 
opravilo. 

Prevoz posmrtnih ostankov 
v potniški kabini, v kateri se 
hkrati prevaža potnike, ni 
dovoljen. Prevoz bolnih oseb 
pa je dovoljen samo pod 
predpisanimi pogoji. 

Pri vkrcanju v letalo v jav- 
nem prometu morajo potni- 
ki izročiti pristojnemu orga- 
nu notranjih zadev orožje in 
municijo, kar se jim vrne, 
ko se izkrcajo iz letala in za- 
pustijo letališko zgradbo. Or- 
gani notranjih zadev so po- 
oblaščeni, da po lastni pobu- 
di ali na zahtevo prevoznika 
preiščejo osebe ali stvari ne- 
posredno pred vkrcanjem v 
letalo. 

no tako, da je zagotovljena 
njegova stalna sposobnost za 
polete, zavoljo tega pa so 
potrebni temeljni, redni in 
izredni pregledi letala. 

Temeljni pregled letala se 
opravi na novih letalih in 
letalih, izdelanih v tujini, 
preden se jih vpiše v regi- 
ster letal, ter letal v eksplo- 
ataciji — po vsaki obnovitvi, 
spremembi ali popravilu. 

Redne preglede se oprav- 
lja periodično, najmanj en- 
krat v 12. mesecih. Izredni 
pregled se opravi po vsaki 
nesreči letala, v kateri je bi- 
.a poškodovana njegova stru- 
ktura. 

Potrdilo o sposobnosti le- 
tala za polete izda Zvezni . 
komite za promet in zveze, 
in sicer za določeno dobo, ki 
ne more biti - daljša od enega 
leta. 
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REGISTRACIJA LETAL IN LETALIŠČ Letalo, ki rabi za polete, 
mora imeti dokumente in 
knjige, ki so dokaz identite- 
te, sposobnosti za polete in 
drugih lastnosti letala. Do- 

LETALSKO OSEBJE 
Letalsko osebje mora imeti 

ustrezno strokovno izobraz- 
bo, ustrezati mora posebnim 
zdravstvenim in drugim po- 
gojem ter imeti ustrezno do- 
voljenja za delo. 

Dovoljenje za delo izda in 
podaljšuje letalskemu osebju 
Zvezni komite za promet in 
zveze, pri čemer poprej preiz- 
kusi strokovnost letalskega 
osebja. 

Sleherno letalo mora imeti 
določeno število članov po- 
sadke, potrebno za varnost 
poleta. Delo letalske posadkf- 
vodi kapitan. Ce kapitan ne 
more opraviti nalog, ki so 
mu zaupane, sme njegovo 
dolžnost prevzeti prvi oziro- 
ma drugi pilot. 

Trajanje delovnega časa in 
čas letenja, število poletov in 
pristankov v delovnem času 
ter dnevni počitek članov po- 
sadke se določi glede na vr 
sto letala, letni čas poleta in 

LETALIŠČE 

V Osnutku zakona je pred- 
videna razvrstitev letališč v 
razrede in kategorije. Razred 
letališča se določi glede na 
dolžino in širino vzletno-pri- 
stajalne steze, v tem ko se 
kategorijo letališča določi gle- 
de na to, kako je opremljeno 
z napravami in instalacijami, 
ki rabijo za varno vzletanje 
in pristajanje letal. 

Glede na svoj namen mora 
biti letališče opremljeno s 
tehnično opremo in naprava- 
mi za varno vzletanje, pris- 
tajanje in pomujanje letal na 
letališču, prav tako pa mora 
imeti predpisano opremo za 
sprejem in odpravo potni- 
kov, prtljage in blaga. Na 
vsakem letališču mora biti 

kumenti in knjige letala mo- 
rajo biti sestavljeni v enem 
izmed jezikov narodov in na- 
rodnosti SFRJ. 

glede na to, ali je polet po 
dnevi ali ponoči. 

Posadka jugoslovanskega 
letala je sestavljena iz jugo- 
slovanskih državljanov. Zve 
zni komite za promet in zve 
ze lahko izjemoma dovoli, da 
se tuj državljan začasno vkr 
ca v jugoslovansko letalo, na 
mesto enega člana podke 
vendar ne na mesto kapitana 
letala. 

Kapitan letala je dolžan 
pred poletom napraviti načrt 
poleta in ga predložiti v odo 
britev centru za polete. Kapi- 
tan ima tudi pravico, da za- 
voljo vzdrževanja reda stori 
potrebne ukrepe zoper sle- 
herno osebo, ki je v letalu 
in ne izvršuje njegovih uka 
zov. Ce se v letalu kdo rodi 
ali uimre, mora kapitan o 
tem sestaviti zapisnik in nje- 
govo vsebino vnesti v potno 
knjigo. 

organizirana gasilska služba 
',p služba prve pomoči. 

Vzletno-priistajalne in dru- 
ge steze, pristajalno ploščad, 
objekte, naprave, instalacije 
in opremo na letališču je tre 
ba vzdrževati na predpisan 
način in v takšnem stanju, 
da je mogoče varno spreje 
mati in odpravljati letala, 
potnike in stvari. Brezhib 
nost naprav, instalacij, opre 
me in drugih letališčnih ob 
jeiktov se ugotavlja z redni- 
mi pregledi, ki se jih opra 
vi najmanj enkrat v 12. me 
secdh, ter z izrednimi pregle- 
di, to se jiih opravi po rekon 
strukciji ali večjem popravi- 
lu letaJišča. 

Vsa jugoslovanska letala se 
obvezno vpiše v register oi- 
rJmh letal. V register se 
vpiše tudi tuje letalo, ki ga 
je vzela v zakup organizaci 
ja združenega dela, skupnost 
al; kakšen organ za najmanj 
6 mesecev. 

Z vpisom v register pride 
letalo v sestav civilnega le 
talstva SFRJ in pridobi pra 
vico ter dolžnost nositi ozna 
ko jugoslovanske državne 
pripadnosti, oznako registra- 
cije letala kakor tudi znak 

Zadeve v zvezi s kontrolo 
vodenja civilnih in vojaških 
Letal v zračnem prostoru 
SFRJ opravlja Zvezna upra- 
va za civilni letalski promet. 
Za opravljanje teh zadev lah 
ko Zvezna uprava ustanovi 
področje, letališčne in rajon- 
ske centre (terminale). 

Kontrolo poletov in vode- 
nje letal opravlja področni 
in letališčni center. Kontrolo 
poletov se opravlja zavoljo 
tega, da bi se preprečilo tr- 
čenja letal na manevrskih 
površinah letališč in da bi se 
dajalo informacije za varno 
in nemoteno opravljanje po 
letov. 

Letališčni center ima pra 
vico spremeniti načrt poleta 
oziroma red poletov oziroma 
določiti drugačen čas za 
vzletanje in pristajanje ali 
za vstop v zračni prostor 
SFRJ, kakor tudi določiti 
drugo zračno pot in drugo 
višino paleta, če to nareku- 
jejo varnostni razlogi. 

Sleherno zamudo glede na 
odobreni red poletov v red- 
iem letalskem prometu, ki 
je daljša od 30 minut, je 
prevoznik dolžan prijaviti le- 
tališkemu centru in letališki 
službi za sprejem in odprem- 
Ijanje letal. 

Letalo, ki prihaja iz tujine, 
mora pred vstopom v vzhod- 

lastnitoa ter znak službe, ki 
jO opravlja in ima letalo. 

Letališče se vpiše v regi- 
ster na podlagi prijave, ki jo 
predloži organizacija zdru- 
ženega dela ali druga orgarii- 
zaoija ali pravna oseba, ki 
je nosilec pravice uporabe le- 
tališča, v 15. dneh od dneva 
ko je prejela pravnomočen 
sklep o tehničnem pregledu 
letališča. Register letališč vo- 
di Zvezni komite za promet 
un zveze. 

no—izhodni koridor vzposta- 
viti radijsko zvezo s področ- 
nim centrom. 

V Osnutku zakona je dolo- 
čeno, da inšpekcijo varnosti 
letalskega prometa opravlja 
Zvezni komite za promet in 
zveze, ki določa tudi osebe 
za to delo. Inšpekcijske za- 
deve obsegajo: inšpekcijo le- 
tala, zračnega prostora, letal- 
skega osebja, letališča in vo- 
denja letala. 

V Osnutku zakona je pred- 
videno, da se sleherno letal- 
sko nesrečo vsestransko raz- 
išče, da bi se ugotovilo vzrok 
in ukrepalo za odpravo in za 
preprečitev ponovnih nesreč. 
Letalske nesreče raziskuje 
Komisija za raziskovanje vz- 
rokov letalskih nesreč, ki jo 
ustanovi predsednik Zveznega 
komiteja za promet in zveze 
s svojim sklepom. Komisija 
raziskuje tudi preprečena tr- 
čenja leta v zračnem prosto- 
ru SFRJ. Pri raziskovanju 
vzrokov nesreče je Komisija 
dolžna opraviti nadroben og- 
led kraja nesreče in letala 
ter zbrati vse podatke, ki so 
potrebni, da bi se nesrečo 
pojasnilo. Po končanem de- 
lu mora Komisija izdelati 
poročilo. V Osnutku zakona 
je nadrobno določeno, kaj 
mora vsebovati takšna listi- 
na. 

KONTROLA LETALSKEGA PROMETA 

RAZVOJNE PREMIJE ZA PŠENICO, SONČNICE, 

SLADKORNO PESO IN MLEKO 

• Izplačevanje razvojnih premij za te proizvode se podaljšuje za količine, prodane 
in dobavljene v I. 1976 
• Predvideno je, da bo v tem letu odkupljeno iz družbenega sektorja 2,2 milijona ton 
pšenice, 150.000 ton sončnic, 2,9 milijona ton sladkorne pese in 320 milijonov 
litrov mleka 

Delegati v Zboru republik o uporabi Zakona o razvoj- miC tudi v 1. 1976, ki ga je SFRJ v obravnavo in sprejet- 
in pokrajin bodo v kratkem nih premijah in zagotavljanju Zvezni izvršni svet v teh je. 
obravnavali Osnutek zakona sredstev za izplačilo teh pre dneh dostavil Skupščini Bistveno pri tem zakonu 
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Kmetijstvo 

je, da se ga bo uporabljalo 
tudi glede plačevanja raz- 
vojnih premij za pšenico 
(0,10 dinarja za kg), sončni- 
ce (0,20 dinarja), sladkorno 
peso (030 dinarja) in mleko 
(0,25 dinarja) — za količine 
ki so prodane in dobavljene 
med l. januarjem in 31. de- 
cembrom 1976. 

Predlagani zakon temelji 
na istem načelu kot Zaikon 
o razvojnih premijah in za- 
gotavljanju sredstev za iz- 
plačilo teh premij, ki velja 
od 1. januarja 1973. Gre za 
načelo, da se z razvojnimi 
premijami pospešuje pri- 

delovanje pšenice, sončnic, 
sladkorne pese na večjih po 
vršinato oziroma večji odkup 
mleka,; s čimer se vpliva na 
povečanje obsega proizvod- 
nje omenjenih proizvodov. 

Namen zakona je spodbu 
diti proizvajalce k večjemu 
odkupu teh proizvodov v le- 
tošnjem letu in k večji proiz- 
vodnji v prihodnjem letu. 

Z Resolucijo o skupni po- 
liitaki ekonomskega in social 
nega razvaja Jugoslavije v 1. 
1976 je predvideno, da bo 
sklenjen nov družbeni dogo 
vor o agroindustrijskem 
kompleksu, s katerim naj bi 

se uvedlo razvojne premije v 
novih zneskih tudi za druge 
proizvode, izplačevalo pa naj 
bi se jih od 1. januarja 1976. 

Toda ta dogovor ni bil 
sklenjen v predvidenem ro 
ku, po osnutku novega do- 
govora pa se bo izklačevalo 
predlagane razvojne premije 
od 1. januarja 1977. Prav 
zategadelj se predlaga, naj 

Z Dogovorom o skupnih te- 
meljih za razširjeno repro- 
dukcijo v kmetijstvu od 1. 
1973 do 1975 je predvideno, 
da se zagotovi sredstva za 
povečanje proizvodnje nave 
denih kmetijskih proizvodov 
tako, da se izloči del reali- 
ziranega temeljnega promet- 
nega davka. Rabila so za 
izplačilo razvojnih premij or- 
ganizacijam združenega dela 
za tiste količine proizvodov 
z družbenega sektorja, ki so 
bile proizvedene in predane 
V času od 1. 1973 do 1975. 

bi razvojne premije za proiz- 
vedene kali&ne pšenice, son- 
čnic, sladkorne pese in mle- 
ka na družbenem sektorju v 
1. 1976 izplačevali po veljav- 
nem dogovoru. Torej bi ve- 
ljavnost Zakona o razvojnih 
premijah in zagotavljanju 
sredstev za izplačilo teh pre- 
mij podaljšali tudi za 1. 1976. 

Od 1. 1973 do konca 1. 1975 
je bilo izplačano za razvojne 
premije okrog milijardo di- 
narjev, za navedene proizvo- 
de, ki so bili proizvedeni v 
1. 1976, pa se teh premij še 
ni izplačevalo. 

Predvideno je, da bo letos 
odkupljeno z družbenega sek- 
torja 2,2 milijona ton pšeni- 
ce, 150.000 ton sončnic, 2,9 
milijona ton sladkorne pese 
in 320 milijonov litrov mleka. 
Za izplačilo razvojnih premij 
bo treba okrog 400 milijonov 
dinarjev. 
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ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV 

PREMIJE ZA ŽIVINO IN MLEKO TER 

KOMPENZACIJE ZA SVEŽE MESO - 

DO SREDE L. 1977 

• Izplačevanje premij in kompenzacij bo podaljšano do 30. junija 1977, zatem pa se 
bo uporabljalo nove predpise, sprejete na podlagi dogovora republik in pokrajin 

Delegati v Zboru republik 
in pokrajin bodo kmalu ob- 
ravnavali Osnutek zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
Zakona o premijah za mleko 
in pitana teleta, junce in jag- 
njeta ter kompenzacijah za 
sveže meso (AS 438), ki ga 
je Zvezni izvršni svet dosta- 
vil Skupščini SFRJ v obrav- 
navo in sprejetje. 

Omenjene premije in kom- 

penzacije se daje proizvajal- 
cem že od junija 1973., ko 
je bil izdan Zakon o premi- 
ji za mleko in pitana teleta, 
junce in jagnjeta ter kom- 
penzacijah za sveže meso. 
Zakon je bil izdan z name- 
nom pospeševati proizvodnjo 
živine in mleka ter večjo 
porabo mesa. 

Po veljavnem Zakonu naj 
bi se premije in kompenza- 

cije izplačevalo do konca *. 
1976. Predvideno je bilo, da 
se bo uredilo to tvarino v 
naslednjem obdobju z novim 
družbenim dogovorom repu- 
blik in pokrajin o agroindu- 
strijskem kompleksu. Ta do- 
govor pa še ni sklenjen, če 
tudi bi ga sklenili do kon- 
ca tega leta, bi zamudili pri 
izdaji vseh neogibnih sprem- 
ljajočih predpisov, ki so ne- 
izogibni za njegovo izvajanje, 
kar bi utegnilo povzročiti ve- 
čje motnje v proizvodnji m 
plasmaju teh proizvodov. 

Spričo tega se z Osnutkom 
zakona predlaga, naj se te 
premije in kompenzacije iz- 
plačuje do 30. junija 1977, za- 
tem pa naj bi veljali novi 

predpisi, ki bodo sprejeti na 
podlagi dogovora o agroindu- 
strijskem kompleksu. 

Premije za mleko znašajo 
0,38 dinarja za en obračun- 
ski liter kravjega mleka s 
3,2 odstotka mlečne maščobe 
oziroma ovčjega mleka s 4 
odstotki mlečne maščobe. 
Premije za pitana teleta in 
junce znašajo 3 dinarje, za 
jagnjeta pa 2 dinarja za ki- 
logram žive teže, in sicer za 
vse kategorije in razrede, za 
katere so predpisane zajam- 
čene cene. Kompenzacija za 
kilogram svežega mesa zna- 
ša: za govedino 3,15 dinar- 
ja, za svinjino 3,95 dinarja, 
za bravino 3,20 dinarja in za 
kuretino 2,40 dinarja. 

iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini 
I OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DO- | 
I POLNITVAH ZAKONA O PREMIJAH ZA MLEKO = 
i IN PITANA TELETA, JUNCE IN JAGNJETA TER § 
I KOMPENZACIJA ZA SVEŽE MESO — AS 438 
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NADALJEVALO SE BO Z IZPLAČEVANJEM 

KOMPENZACIJ PROIZVAJALCEM UMETNIH 

GNOJIL 

• Kompenzacije za dušična, fosforna in kalijeva umetna gnojila se bo izplačevalo 
glede na vsebnost aktivne hranljive snovi v gnojilih 

Zvezni izvršni svet je do- 
stavni! Skupščini SFRJ v ob- 
ravnavo ta sprejetje Osnutek 
zakona o spremembah Zaiko. 
na o kompenzaciji proizva- 
jalcem umetnih gnojil v 1. 
1974, 1975 ta 1976 (AS 437). 
Za izdajo tega zakona je pri- 
stojen Zbor republik in po- 
krajin. 

Predlagani zakona temelji 
na istem načelu kot veljavni 

Zakon, ta sicer na načelu, da 
se s kompenzacijami pospe- 
šuje porabo umetnih gnojil. 
S tem se hkrati vpliva na 
to, da se povečuje obseg 
kmetijske proizvodnje, kar 
je tudi glavni smoter za iz- 
dajo takšnega zakona. 

Po tem zakonu, ki naj bi 
veljal od 1. januarja do 30. 
junija 1977, naj bi se še na- 
prej enako kot doslej izpla- 

čevalo kompenzacije za du- 
šična, fosforna in kalijeva 
gnojila glede na vsebnost ak- 
tivne hranljive snovi. Zatem 
bo način kompenziranja 
umetnih gnojil urejen z do- 
govorom republik ta pokra- 
jin o temeljili . Družbenega 
plana Jugoslavije za razvoj 
agroindustrijskega komplek- 
sa v obdobju od 1. 1976 do 
1980, v sklaidu s tem dogo- 
vorom pa bodo sprejete us- 
trezne rešitve. 

Dosedanje izkušnje so po- 
kazale, da je nujno potrebno 
nadaljevati s takšno prakso. 
Kljub kompenzacijam so 
stroški za mineralna gnoji- 
la pri nekaterih kulturah vi- 

soki, poraba teh gnojil se, v 
celoti vzeto zmanjšuje, pri 
tem poraba dušičnih gnojil 
stagnira, poraba fosfornih 
precej upada, poraba kalije- 
vih pa letno niha. 

Eden od razlogov" za sta- 
gnacijo porabe mineralnih 
gnojil je vsekakor gibanje 
cen pni proizvajalcih umetnih 
gnojil v zadnjih letih. Nara- 
ščanja cen namreč ni sprem- 
ljalo ustrezno povečanje 
kompenzacije. Cene, ki so 
jih plačali kmetijski proiz- 
vajalci, so se bolj povečale 
kakor pa cene pri proizvajal- 
cih umetoih gnojil, kajti de- 
lež kompenzaoije v ceni se 
je .zmanjšal. 

iiMiimiiiiiiiiiiMimiiiiiiitniiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNi 
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POPOLNEJŠA UREDITEV NADOMESTIL 

ZA TERJATVE V TUJINI 

II Osnutek zajema tudi urejanje nadomestil za terjatve iz naslova socialnega 
zavarovanja, ki so nastale v ČSSR, Madžarski, ZR Nemčiji in Bolgariji 

# Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja bo izdajala sklepe 
o nadomestilih razlike med tujimi pokojninami in pravicami po jugoslovanskih 
predpisih 

Denarno-kreditni sistem 

Delegati v Zveznem zboru 
Skupščine SFRJ bodo obrav- 
navali na eni prihodnjih sej 
Zbora Predlog za izdajo za 
kona o spremembah in do 
polnitvah zakpna o dolpča- 
iiju nadomestil za terjatve iz 

naslova socialnega zaivarova 
nja, ki so nastale v tujini, z 
Osnutkom zakona (AS 420). 
ki ga je Zvezni izvršni svet 
dostavil Skupščini SFRJ. 

Smoter tega zakona je 
dopolniti vsa vprašanja v 

zvezi z določanjem nadome- 
stil za terjatve iz naslova 
socialnega zavarovanja, ki so 
nastale v tujini. Veljavtai Za- 
kon o določanju nadomestil 
namreč podrobneje ureja to 
snov le za terjatve, ki so na- 
stale v dveh državah — v 
Nemški demokratični repu 
Miki in v Avstriji. 

S spremembami ta dotpoi 
nitjvami, ki jih prinaša Osnu 
tek, je zajeto tudi urejanje 
nadomestil za terjatve iz na 
slova socialnega zavarovanja, 
ki so nastale v CSSR, Mad 
žarski, ZR Nemčiji ta Bol- 
gariji. To je bilo doslej ure 
jeno z Uredbo o izvajanju 
Zakona o urejanju premo 
stala zaradi likvidacije pra 
vic in obveznosti jugoslovan- 

skih drža/vljanov na podlagi 
mednarodnih pogodb. S te- 
mi dopolnitvami se določa 
datum, ki šteje kot dan pre- 
vzema obveznosti po spora- 
zumih, sklenjenih s temi dr- 
žavami. 

Osnutek prinaša tudi nov 
čleo, s katerim je predviden 
drugačen način obračunava 
nja nadomesitil za zapadle, 
a neizplačane obroke pokoj- 
nin oziroma rente v CSSR, 
medtem ko se za druge dr- 
žave obračunavanje izvaja 
f>o predpisih, ki so bili iz- 
dani neposredno po zamenja- 
vi okupacijskega denarja na 
ozemlju Jugoslavije. 

Kot novost je predvideno 
tudi, da skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavaro 
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vanja odločajo tuđi o zah- 
tevkih glede določanja nado 
mesti! za obdobje od 15. ma 
ja 1945, nadomestil razlike 
med inozemsko pokojnino 
oziroma rento in ustreznim; 
pravicami po jugoslovanskih 
predpisih, kot tudi glede na 
domestil v primerih, ko ni- 
so bili izpolnjeni pogoji za 

pridobitev ustrezne pravice 
po jugos! .iskih predpisih 

Ta nadomestila se zdaj iz 
plačuje iz proračuna federa 
cije. Po veljavnem zakoinu 
odloča o njih Zvezni sekre 
tariat za finance, ki mu 
skupnosti dostavljajo zahteve. 

Po tem predlogu pa naj 

bi nadomestila izplačevale 
skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, a 
izplačila ba se jim refundi 
ralo iz proračuna federaoije. 
Spremembo se predlaga h 
praktičnih razlogov, ker 
skupnosti tudi sicer spreje 
majo zahteve ta obračunava 
jo nadomestila, Zvezni sekre 

tariat za finance pa izdaja 
le formalne sklepe. 

Poleg tega bi se s predla- 
ganimi spremembami in do- 
polnitvami izvedlo manjše 
uskladitve v zvezi s spre- 
membami, ki so opravljene 
v organizaciji pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja. 

ANALIZE IN OCENE 

ZAVRTA RAST CEN IN ŽIVLJENJSKIH STROSKOV 

• Uspešno se je ukrepalo zoper to, da dinamika gospodarske dejavnosti ne bi 
odsevala v cenah in življenjskih stroških 

• Ustavilo se je inflacijsko gibanje, še vedno pa preti nevarnost, da bi povzročili 
nov inflacijski pritisk 

• Celoten porast življenjskih stroškov letos ne bo večji od 10 do 10,5 odstotka 

• Cene v predelovalni industriji so višje od cen v vrsti držav, s katerimi imamo 
trgovinsko menjavo 

V sodelovanju z ustrezni- 
mi republiškimi in pokrajin- 
skimi organi je Zvezni se- 
kretariat za trg in cene iz- 
delal na podlagi podatkov 
za devet mesecev tega leta 
v 1.1976«. To gradivo naj 
rabi kot osnova za skupna 
stališča republik in pokrajin 
pri nadaljnjem izvajanju po- 

Za devetmesečno izvajanje 
Resolucije o skupni politiki 
socialnega in ekonomskega 
razvoja ter srednjeročnega 
plana Jugoslavije je značilno 
izrazito zniževanje cen pn 
proizvajalcih industrijskih 
proizvodov in zaviranje sto 
pnje rasti cen pri proizvajal- 
cih kmetijskih proizvodov 
ter cen na drobno. Vzpored- 
no z temi gibanji je zavrta 
rast življesnskih stroškov, na 
področju cen pa je zabeleže- 
na stabilizacija gospodarskih 
tokov. 

Te ugotovitve jz gradiva so 
ilustrirane z izčrpnimi podat- 

litiike cen v 1.1976 in za 
pripra/ro ustreznih dokumen- 
tov za naslednje leto. 

Iz omenjenega gradiva na- 
vajamo najvažneše podrob- 
nosti, ki se nanašajo na iz- 
vajanje politike cen, in pa 
zaključke, ki jih je sprejel 
Zvezni izvršni svet ob obra- 
vnavi tega dokumenta. 

ki, med katerimi je navede- 
no,. da so se cene pri proiz- 
vajalcih industrijskih proiz- 
vodov povečale za 18,1 od- 
stotka v primerjavi ze ena- 
kim obdobjem 1. 1975. Cene 
na drobno so se v devetih 
mesecih povečale le za 4,7 
odstotka, medtem ko so v 
snakem lanskem obdobju 
narasle za 14,3 odstotka. In 
končno so se tudi živJjenski 
stroški v letošnjih devetih 
mesecih povečali le za 4,3 
odstotka, v enakem lanskem 
obdobju pa za celih 15 od- 
stotkov. 

V gradivu je poudarjeno, 

da so bila s tem praktično 
ustavljena inflacijska gibanja, 
pristavljeno pa je, da so še 
dalje navzoči dejavniki, ki so 
v prejšnih letiih povzročili 
inflacijo in da pomenijo stal- 
no nevarnost za povzročitev 
novega inflacijskega pritiska. 
Med tem so organizacije 
združenega dela in družbe- 
nopolitične skupnosti na 
vseh ravneh uspešno ukrepa- 
le za to, da dinamika gospo- 
darske dejavnosti ne bi odse- 

Analizi gibanja cen na 
drobno v prvih devetih me- 
secih letošnjega leta je od- 
merjeno posebno mesto v 
gradivih Zveznega izvršnega 
sveta. Pri omenjenem pove- 
čanju za 4,7 odstotka so se 
cene proizvodov in storitev, 
ki so pod režimom kontrole, 
povečale za 4,9 odstotka, a 
cene, ki se oblikujejo po 
tržnih razmerah (vključno s 
kmetijskim proizvodi), so 
se povečale za 4,4 odstotka. 
Prj tem je ocenjeno, da je 
na celotno povečanje cen na 
drobno vplivalo povečanje 
cen kmetijsiikh proizvodov na 
»kmečki tržnici« z okrog 2 
odstotkoma, povečanje cen 
indiustrij^Lih proizvodov z 
okrog 32 odstotki, cen in- 
dustrijskih prolz .x>dov, ki se 

vala v povečanju cen in ži- 
vlejnskih stroškov. Cene ve- 
čine blaga in storitev so na- 
mreč že dosegle raven sve- 
tovnih cen in mednarodne 
menjave. Cene v črni metar 
lurgiji, kovinskopredeloval- 
nem kompleksu, kemični in- 
dustriji in zlasti v predelo- 
valni indutsriji so tudi višje 
od cen v vrsti držav, s kate- 
rimi imamo intenzivno trgo- 
vinsko menjavo. 

prosto oblikujejo, z okrog 
38 odstotki, cen storitev z 
okrog 19 odstotki, drugi de- 
javniki pa z okrog 9 odstot- 
ki. 

Povprečno povečanje dro- 
bnoprodajnih cen je bilo v 
prvih devetih mesecih sicer 
različno po republikah jn po- 
krajinama. Največji porast 
— 9,4 odstotka je bil zabele- 
žen v SR Crni gori, naj- 
manjši — 3 odstotke pa v 
SR Hrvatski. Istočasno pa 
so se cene v SR ■ Bosni in 
Hercegovini povečale za 4,8 
odstotka, v SR Makedoniji 
za 3,9 odstotka, v SR Slove- 
niji za 4,1 odstoka, v SR 
Srbiji pa za 5,5 odstotka. V 
ožji Srbiji so cene narasle za 
6,2 odstotka, v SAP Kosovo 
za 3,1 odstotka, v SAP Vojj- 

imiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiim 
I ZVEZNI IZVRŠNI SVET — IZVAJANJE POLITI- 1 
I KE CEN V L. 1976 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllliiiim 

ZAVRTA RAST ŽIVLJENJSKIH STROŠKOV 

DEVETMESEČNA BILANCA CEN 



vođina pa za 5,1 odstotka. 
Na to, da so bila gibanja 

cen po republikah različna, 
so vplivale tudi nekatere od- 
ločitve o povečanju cen iz 
republiške pristojnosti, ki so 
bile. sprejete konec lanskega 
leta, na cene industrijsko-ži- 
vilskih . izdelkov in nepre- 
hrambenega blaga pa je vpli- 
vala tudi različno začrtana 
republiška in občinska dav- 
čna politika. 

Čeprav je v letošnjem Do- 
govoru o izvajanju politike 
cen predvideno, da bodo cene 
storitev naraščale po stopnji 
okrog 9 odstotkov, so se v 
prvih devetih mesecih pove- 
čale za 7,9 odstotka, ker 
družbeno politične skupnosti 
niso posegli po večjih ko- 
lekcijah. 

Celotna raven cen gostin- 
skih storitev je bila v deve- 
tih mesecih za 10,1 odstotka 
višja kot v lanskem decem- 
bru. Vendarle je to še polo- 
vico manj kot v enakem 
bolj so se povečale cene za 
obdobju lanskega leta; Naj- 
bolj so se povečale cene za 
prenočišča — za 17,2 odstot- 

"V gradivu ZIS so tudi oce- 
ne in napovedi o nadaljnjem 
gibanju cen na trgu. Tako je 
predvideno, da bodo drobno- 
prodajne cene do konca leta 
naraščale hitreje kot doslej. 
Indikacije za to so: sezonsko 
povečanje cen kmetijskih 
proiavodov, korekcija cen in- 
dustrij sko-živilskih proizvo- 
dov, povečanje marž v pro- 
metu na drobno, korekcija 
proiavajalsfcih cen in pove- 
čanje cen storitev do predvi- 
dene ravni. Vse to bi moralo 
povzročiti, da se bodo dro- 
bnoprodajne cene povečale 
do konca leta še za 4 — 5 
odstotkov. V zvezi z nadalj- 
njim gibanjem maloprodaj- 
nih cen je še negotovo vpra- 
šanje gibanja cen nafte in 
njenih derivatov, dalje pre- 
moga in električne energije 
ter nekaterih osnovnih indu- 
strijsko-živilskih proizvodov. 

Treba je računati tudi na 
to, da se bodo cene storitev 
povečale še za 1 — 1,5 od- 
stotka povprečnega povečan. 

PRITISKI NA RAST CEN 

V dokumentu o izvajanju 
politike cen v 1. 1976 so 
posebej razčlenjene razmere, 
v- katerih se je izvajalo to po- 
litiko. 2e spočetka je pou- 
darjeno, da so ukrepi tekoče 

ka, dalje cene za alkoholne 
pijače — 7 odstotkov, za 
brezalkoholne — 13,2 odstot- 
ka in hrana — za 9,2 odstot- 
ka. 

V strukturi življenskib 
stroškov so se stroški za na- 
kup blaga povečali za 3,8 
odstotka, stroški za storitve 
pa za 7,8 odstotka. Ocenjuje 
se, da je to mnogo bolj 
ugodno kot v enakem obdob- 
ju lanskega leta, ko so se 
življenski stroški povečali za 
15 odstotkov, pri čemer so 
življenski stroški za nakup 
blaga narasli za 12 odstotkov, 
stroški za storitve pa celo 
za 22 odstotkov. V primerja- 
vi z lanskim decembrom so 
bili stroški za prehrano večji 
za 2,6 odstotka, za obleko in 
obutev za 5,2, za stanarino, 
vodo idr. za 10,3, za ogrevan- 
je in razsvetljavo za 13,3, za 
nakup pohištva za 4,8, za 
kulturo in razvedrilo za 4,3 
in stroški za promet in PTT 
storitve za 4,7 odstotka. 
Pristavljeno je, da so se ži- 
vljenski stroški v tem obdob- 
ju gibali podobno kakor v 
drugih evropskih državah. 

ja, ki je predvideno za le- 
tos, če vztrajna družbenopo- 
litična akcija ne bo zavrla 
tega gibanja. Ob izteku turis- 
tične sezone velja računati z 
določenim znižanjem cen go- 
stinskih storitev, zlasti v 
penzionskem gostinstvu, kar 
pa ne bo imelo večjega vpli- 
va na cene v komercialnem 
gostinstvu. Možen je tudi da 
ločen porast cen hrane ter 
porast cen za prenočišča v 
zimskih mesecih. 

Spričo porasta maloprodaj- 
nih cen se računa tudi na to, 
da bo celoten porast življen- 
skih stroškov znašal še pri- 
bližno 5 odstotkov. V tem 
povečanju naj bi bil delež 
cen na »kmečki tržinci« 1 
odstotek, industiiijsko-živil- 
skih proizvodov 2,5 odstotka, 
korekcije proizvajalskih cen 
1,5 odstotka in storitev 0,7 
odstotka. Po zadnjih prera- 
čunavanjih celotna rast ži- 
vi j enakih stroškov v tem le- 
tu ne bo presegla 10 do 10,5 
odstotkov. 

ekonomske politike pomemb- 
no vplivali na zavrto gibanje 
cen, da pa vendarle niso 
bistveno spremenili osnovnih 
ekonomskih pogojev za traj- 
nejšo stabilizacijo cen. Poli-. 

tiko cene se je izvajalo v 
razmerah globalne, namenske 
in strukturne neusklajenosti 
ponudbe in povpraševanje ter 
neuravnovešenih blagovno-de- 
namih skladov. Zlasti so se 
povečali stroški poslovanja, 
ki pritiskajo na rast cen. Pri 
tem so materialni stroški v 
prvem polletju rasli dvakrat 
hitreje od celotnega prihod- 
ka, v primerjavi z lansko- 
letnimi pa so bali večji za 
19 odstotkov. Ta vrsta stroš- 
kov se povečuje zlasti v 
prednostnih dejavnostih, 
kot. npr. v energetiki in pa 
na področju metalurgije. 

Tudi nizka stopnja rasti 
produktivnosti je med nepo- 
srednimi vzroki premalo ra- 
cionalne proizvodnje, pove- 
čanja stroškov in povečanja 
cen. S srednjeročnim pla- 
nom je n.pr. predvideno, da 

V gradivu je zatem nave- 
deno, da je na gibaaije cen v 
prvih devetih mesecih us- 
trezno vplivala carinska poli- 
tika in vrsto sprememb v iz- 
voznih in uvoznih obremenit- 
vah, pa tudi povečano zaje- 
manje dohodka s strani druž- 
benopolitičnih skupnosti.. 
Davčna politika je bila izred- 
no aktivna, ukrepi v njenem 
sklopu pa — globalno vzeto 
— niso pritiskali na pove- 
čanje cen. 

Kreditno-monetarma. polit; 
ka je omogočila občutno 
monetarno ekspanzijo, zače- 
to sredi preteklega leta, tako 
da je povprečna mesečna 
stopnja rasti denarne mase v 
osmih mesecih 4,5 odstotka, 
medtem ko je družbeni proiz- 
vod v istem obdobju naraš- 
čal, merjeno po tekočih ce- 
nah, za 1,5 odstotka. Vzpo 
stavljena je visoka likvidnost 
gospodarstva in bank, vendar 
je hkrati zabeležen tudi po 
rast denarne mase v negos 
podarstvu. Izkušnje pa so 
pokazale, da se povečanje 
denarne mase kaže v gibanju 
ien šele po več kot letu dni. 
Po ocenah v gradivu je tud 

Glede obnašanja na trgu 
se ocenjuje, da konjunktura v 
v prvih sedmih mesecih v 
glavnem ni bila tolikanj veli- 
ka, da bi lahko močneje po- 
spešila proizvodnjo in ce- 
lotna gospodarska gibanja. 
Ekspanzivna kreditno-mone 
tarna politika je omogočila 

se bo produktivnost povečala 
za 2,5 do 3,5 odstotka, pa se 
je v tem obdobju zmanjšala 
za realizacijo začrtane poli- 
tike spada nepopolna upora- 
ba zmogljivosti, rast fizične- 
ga obsega industrijske pro- 
izvodnje le za 2,6 odstotka, 
povečanje zalog idr. 

V nasprotju s tem pa je 
gibanje zunanjetrgovinske 
menjave, kot je bilo pričako- 
vano, pozitivno vplivalo na 
oblikovanje cen. Tako so se 
izvozne cene v osmih mese- 
cih tega leta povečale za 4 
odstotke, uvozne pa za 1 od- 
stotek. Obenem se je uvoa 
zmanjšal za 9 odstotkov, iz- 
voz pa povečal za celih 22 
odstotkov. To je ugodno 
vplivalo zlasti na plačilno bi- 
lanoo, pa tudi na gibanje cen 
na domačem trgu. 

eden od razlogov, zakaj kre- 
ditno-monetarna gibanja do- 
slej niso bistveno odsevala v 
gibanju cen in pospešitvi 
inflacije. 

Visoka likvidnost ni na 
ustrezen način dovolj vzpod- 
budno vplivala na gospodar- 
ske tokove — na povečanje 
proizvodnje, zmanjšanje za- 
log in podobno. Prav zavoljo 
tega se sklepa, da se bodo 
okrepila inflacijska gibanja, 
ki bodo pritiskala na cene 
zlasti med 1. 1977. 

Zvezni izvršni svet v zvezi 
s tem ocenjuje, da je gospo- 
darski položaj nasploh za- 
pleten, četudi so vzpostavlje- 
na ugodnejša razmerja na po- 
dročju cen, saj obstajajo la- 
tentne nevarnosti nadaljnjega 
pritiska na povečajne cen. 
To pa še toliko bolj, ker 
oživljanje gospodarstva v 
tujini lahko še bolj zaostri 
odnose ter se neugodno od- 
razi v cenah, ter je zavoljo 
tega treba z vsemi tremi 
slementi posebej računati 
ari koncipiranju ekonomske 
politike, v tem sklopu pa tu- 
di pri politiki cen za 1. 1977. 

široko uporabo potrošniških 
kreditov, na tak položaj pa 
vpliva tudi zmanjšanje in- 
flaoije in suficit v plačilni 
bilanci. 

Vendar se ocenjuje, da je 
trg v glavnem zadovoljivo 
založen s surovinami, a da 
je v nekaterih panogah pri- • 
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šlo do občutnega zmanjšanja 
uvoznih surovin in reproduk- 
cijskega materiala. Posebej 
je poudarjeno, da so posa- 
mezne panoge, kot lesna in 
živilska industrija, dalje 
usnjarska in obutvena indus- 
trija, kovinska, industrija 
nafte in nekovin znatno pove- 
čale izvoz izdelkov na tuja 
tržišča, in zato, ker upora- 
bljajo pretežno domače su- 
rovine, ustvarjajo več de- 
viznih sredstev za druge po- 
rabnike uvoznih surovin. 

Obenem se ocenjuje, da je 
bila založenost trga z in- 
dustrijskim blagom za široko 
potrošnjo v glavnem zado- 
voljiva ob tem se ugotavlja, 
da je bila izbira v prodajal- 
nah nekolikanj bolj skromna. 
Povpraševanje je večje od 
ponudbe trgovine, ki zavira 
svoje nakupe in ne zmanjšu- 
je zaloge. Vendar še ni pri- 
šlo do bistvenejših spre- 
memb v razmerjih med pro- 
izvodnjo in prometom, pro- 
izvodnja pa se počasneje 
sprošča zalog gotovih izdel- 
kov. 

Tudi oskrbljenost trgovine 

z uvoznim blagom. Je bila 
slabša kakor v prejšnih letih, 
in sicer zavoljo plačilno-bi- 
lančne restrikcije, ki je naj- 
bolj prizadela uvozno blago 
za široko porabo. Pričakuje 
se, da se bo položaj v na- 
slednjih mesecih spremenil, 
saj so uvozne organizacije 
dobile na razpolago 140 mi- 
lijonov dinarjev za uvoz 
blaga za široko potrošnjo s 
konvertibilnega trga, vtem 
ko je uvoz blaga iz socia- 
lističnih držav prost in po- 
teka po vzajemno sestavlje- 
nih listah in kontingentih. 

V minulih mesecih je bilo 
na trgu kmetijsko-živilskih 
proizvodov dovolj zelenjave, 
sadja, mleka in mlečnih iz- 
delkov. Mesa pa ni bilo do- 
volj, čeprav se je proizvod- 
nja svežega mesa v indu- 
strijskih klavnicah povečala 
v šestih mesecih za 5.800 ton, 
mesnih izdelkov pa za 20.000 
ton. 

Za ustrezno obnašanje na 
trgu in za preskrbo ter za 
realizacijo politike cen v 1. 
1976 je ukrepal Zvezni tržni 
inšpektorat kakor tudi organi 

tržne inšpekcije v republi- 
kah in pokrajinah, na obi- 
čajen način pa so interveni- 
rale zvezne direkcije za re- 
zerve živilskih in industrij- 
skih proizvodov. 

V tem gradivu Zvezni iz- 
vršni svet opozarja tudi na 
vrsto ukrepov, ki so bili 
storjeni na področju cen, 

ZAKLJUČKI ZIS 

Pri obravnavi tega gradiva 
je Zvezni izvršni svet ugoto- 
vil, da so bile spričo eko. 
nomskih razlogov in dru. 
žbane aktivnosti zavrte cene 
in življenski stroški, da so 
blagovno-denama razmerja 
bolj usklajena, da je indu- 
strija zadovoljivo preskrblje- 
na s surovinami in polizdelki, 
da pa niso dovolj izrabljene 
možnosti, ki jih nudi ugodnej- 
ša plačilna bilanca za to, da 
se z blagom iz uvoza v večji 
meri vpliva na blagovno 
preskrbo in preprečuje neo- 
pravičeno povečanje cen. 

Ocenjeno je bilo tudi, da 
so bili doseženi rezultati 

kot npr. Dogovor, o izva- 
janju politike cen vi. 1976, 
predpisi o preprečevanju 
vseh oblik zapiranja trga, za- 
koni o premijah in kompen- 
zacijah za pšenico, živino, 
meso, mleko in sojo ter dru- 
gi. Učinek teh ukrepov je 
nenehno odseval tudi v gi- 
banju cen med vsem letom; 

v zelo zahtevni gospodarski 
situaciji in da je spričo pode- 
dovanih in ustvarjeni nesora- 
zmerij možen pritisk na ce- 
ne. Stroške poslovanja po- 
večujejo predvsem nezado- 
voljiva gospodarska aktivnost 
in neučinkovitost, Ob tem 
pa so možni tudi drugi de- 
javniki z negativnim vplivom 
na realizacijo politike cen. 
Zavoljo tega so nujno po- 
trebne pravočasne organiza- 
cijske priprave na določitev 
politike cen za naslednje le- 
to, kajkor tudi na sklenitev 
dogovora o izvajanju politi, 
ke cen, ki ai jo bomo začr- 
tali. 

S p R EJ ETI ! ZAKONI 

Zvezni zbor je sprejel na 
seji 25. novembra poleg Za- 
kona o združenem delu še te- 
le zakone: 

Zakon o varstvu pred ioni 
zacijskimi sevanji (AS 320) 
prilagaja varstvo pred ioni- 
zacijskimi (radioaktivnimi) 
sevanji tehničnim, znanstve- 
nim in drugim dognanjem na 
tem področju ter našteva vr- 
sto varstvenih ukrepov. Da 
bi se zavarovalo človekovo 
okolje, je v Zakonu predvi- 
deno sistematično preučeva- 
nje radioaktivnega onesnaže- 
vanja zraka, zemljišča, rek, 
jezer in morja, trdnih in te- 
kočih padavin, pitne vode, 
človeške in živalske hrane, 
kajti uporabe virov ionizacij- 
skih sevanj ni mogoče pre- 
povedati spričo pomena, ki 
ga imajo za razvoj gospodar- 
stva, medicine in znanosti na- 
sploh. 

Zakon o Programu moder 
nizacije carinske službe od 
1. 1976 do 1980 (AS 328). Ker 
nove naloge carinske službe, 
ki je temeljito spremenila 
svojo fiziognomijo ter svojo 
družbeno vlogo in pomen, na- 

rekujejo boljšo tehnično in 
kadrovsko opremljenost ca- 
rinskih izpostav. Zakon do- 
loča področja, v katera se 
bo do 1. 1980 investiralo za 
modernizacijo carinske služ- 
be. 

Zakon o ratifikaciji Kon- 
vencije o preprečevanju in 
kaznovanju kaznivih dejanj 
zoper osebe pod mednarod- 
nim varstvom, vključno z di- 
plomatskimi agenti (AS 415). 

Ta konvencija, ki je bila 
sprejeta v okviru Združenih 
narodov 14. decembra 1973, 
vsebuje določbe o obvezno- 
sti držav članic Konvencije, 
da preprečujejo kazniva deja- 
nja zopere osebe pod med- 
narodnim varstvom in da ka- 
znujejo storilce takšnih de- 
janj. Ratifikacija te konven- 
cije ima za našo državo po- 
seben pomen. Konvencija po- 
stavlja mednarodne temeLje 
za sodelovanje držav pri za- 
tiranju ene od oblik terori- 
zma in kaznovanju storilcev, 
glede katere je Jugoslavija 
zelo zainteresirana spričo pro- 
blemov boja zoper protijugo- 
slovanski terorizem, ki je 
uperjen predvsem zoper naše 

diplomatske in konzularne 
predstavnike. 

Na seji Zbora republik in 
pokrajin, ki je bila prav tako 
25. novembra, so bili spreje- 
ti tile zakoni: 

Zakon o ratifikaciji Spora- 
zuma o garanciji med SFRJ 
iii Mednarodno banko za ob- 
novo in razvoj za Projekt Sa- 
rajevo — varstvo pred one- 
snaževanjem zraka (AS 405). 
S tem sporazumom jamči 
vlada SFRJ za zanesljivo in 
redno odplačevanje posojila 
38 milijonov dolarjev, s ka- 
terim Mednarodna banka za 
obnovo in razvoj sodeluje pri 
financiranju izgradnje plino- 
voda Batajnica—Zvornik—Sa- 
rajevo ter pri graditvi plino- 
vodnega omrežja v Sarajevu, 
da bi se zmanjšalo onesnaže- 
vanje zraka v tem mestu. 

Zakon o ratifikaciji Pogod- 
be o ustanovitvi Interameri- 
ške banke za razvoj (AS 383), 
s katerim se Jugoslaviji od- 
pirajo širše možnosti na tr- 
žiščih držav Latinske Ameri- 
ke. Članstvo naše države v 
Interameriški banki je omo- 
gočeno s spremembo Pogod- 

be o ustanovitvi Interameri- 
ške banke za razvoj, ki lah- 
ko postanejo njene članice 
tudi države iz drugih regij. V 
pogodbi je določeno, da bo 
Jugoslavija kot nova članica 
Banke vpisala delnice v vred- 
nosti pet milijonov dolarjev. 

Zakon o združevanju orga- 
nizacij združenega dela v 
splošna združenja in Gospo- 
darsko zbornico Jugoslavije 
(AS 347). V Zakonu je dolo- 
čeno, da je poglavitni smo- 
ter združevanja v splošna 
združenja in Gospodarsko 
zbornico Jugoslaivije skupno 
pospeševanje dela in poslo- 
vanja organizacij združenega 
dela, boj za večjo storilnost, 
in pospeševanje tehnologije 
ter za nadaljnji razvoj proizva- 
jalnih sil, kar je v skladu 
s samoupravno naravo orga- 
nizacij združenega dela in z 
družbenoekonomskim položa- 
jem delavcev v združenem 
delu. 

Zakon o določitvi celotnega 
zneska sredstev za financira- 
nje Programa investicijskih 
vlaganj v izgradnjo objektov 
za potrebe tujih diplomat- 

1» 



skih in konzularnih predstav- 
ništev v Beogradu v obdobju 
od 1. 1976 do 1980 (AS 359). 
Spričo stalnega razvoja zu 
nanjepolitične aktivnosti Ju 
goslaviijie in vzpostavljanja od- 
nosov s čedalje večjim Sivi- 
lom držav v svetu je treba 
odpirati diplomatska pred- 
stavništva in drugačna odpo- 
slanstva teh držav v naši dr- 
žavi. Razmere za namestite-? 

tujih diplomatskih in konzu- 
larnih predstavništev v Beo- 
gradu se ocenjuje zelo neza 
dovoljivo, zlasti kar zadeva 
predstavništva držav, ki so 
postale neodvisne v zadnjem 
času, oziroma neuvrščenih dr- 
žav. Da bi položaj zboljšali, 
je s tem zakonom določeno, 
da bo za financiraode Pro. 
grama investicijskih vlaganj 
v izgradnjo objektov za po- 

trebe tujih diplomatskih in 
konzularnih predstavništev v 
Beogradu porabljeno 500 mi 
lijonov dinarjev, od česar 220 
milijonov iz proračuna fede- 
racije, drugo pa iz sredstev 
amortizacije in stanarine cd 
objektov, ki rabijo za potre- 
be tujih diplomatskih in kon- 
zularnih predstavništev. 

Zakon o dopolnitvah Zako 
na o sredstvih rezerv (A? 

389) omogoča, da samouprav- 
ne interesne skupnosti, te- 
meljne organizacije združe- 
nega dela in delovne skupno- 
sti na področju družbenih 
služb oblikujejo sredstva 
skupnih rezerv, spričo tega 
pa se odpirajo tudi širše mo- 
žnosti za doslednejše izvaja- 
nje svobodne menjave dela v 
samoupravnih interesnih sku- 
pnostih. 
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