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ZA DELEGACIJE

SLOVENIJE

IN DELEGATE

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
26. septembra 1984
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor so na sejah 26. septembra 1984 sprejeli:
- sklep ob obravnavi predloga smernic za pripravo srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1986-1990 (Družbenopolitični zbor je sprejel stališča);
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
družbenem pravobranilcu samoupravljanja;
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
javnem pravobranilstvu.
Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela:
- predlog za izdajo zakona o podaljšanju roka za določitev
stopenj in osnov davkov za leto 1985, z osntukom zakona;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o spremembah zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije
za leto 1984;
- sklep ob obravnavi osnutka odloka o spremembi odloka
o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin, ki se
v letu 1984 odstopijo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino;
- predlog odloka o sprejemu predloga družbenega dogovora o temeljih skupne politike na področju zaposlovanja in
njenem uresničevanju v SFR Jugoslaviji; zbora sta sprejela ob
obravnavi predloga tega dogovora tudi sklep;
- predlog odloka o sprejemu predloga družbenega dogovora o pogojih organiziranja in skupnega financiranja mednarodnih športnih prireditev v Jugoslaviji; zbora sta ob obravnavi predloga tega družbenega dogovora sprejela tudi sklep.
Zbor združenega dela je sprejel:
- osnutek zakona o Službi družbenega knjigovodstva v SR
Sloveniji;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o posebnih pogojih
za opravljanje zunanjetrgovinskega prometa v carinskih conah.
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Zbor občin je sprejel:
- predlog periodičnega delovnega načrta Zbora občin
Skupščine SR Slovenije za IV. trimesečje 1984.
Družbenopolitični zbor je sprejel:
- sklep ob obravnavi osnutka, odloka o temeljnih smernicah družbenoekonomskega razvoja in okvirih ekonomske politike Jugoslavije za obdobje 1986-1990.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli:
- predlog odloka o imenovanju namestnika javnega tožilca
SR Slovenije; za namestnika javnega tožilca SR Slovenije je
bil imenovan Boris Šetina;
- predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnikov
predsednika Republiškega komiteja za energetiko; dolžnosti
namestnika predsednika tega komiteja je bil razrešen Cvetko
Majdič, za namestnika predsednika tega komiteja pa sta bila
imenovana Gido Rozman in Alojz Saviozzi.
Zbor občin pa je sprejel še:
- predlog odloka o razrešitvi namestnika predsednika Republiškega komiteja za borce in vojaške invalide;
- predlog odloka o imenovanju predsednika in članov
Upravnega odbora Prešernovega sklada;
- predlog odloka o imenovanju treh delegatov Skupščine
SR Slovenije v Svet Službe družbenega knjigovodstva v SR
Sloveniji;
- predlog-odloka o razrešitvi in imenovanju člana Loterijskega sveta Loterije Slovenije;
- predlog odloka o izvolitvi sodnika Višjega sodišča v Kopru;
- predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v
Celju;
- predlog odloka o razrešitvi namestnika javnega tožilca
Socialistične republike Slovenije;
- predlog odloka o razrešitvi nemestnika družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije.
Zbor združenega dela in Družbenopolitični zbor sta predloge odlokov sprejela na sejah 25. julija 1984, o čemer smo
poročali v Poročevalcu štev. 23/31. 7. 1984.
- predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana Odbora za
finance Zbora občin: dolžnosti člana odbora je bil razrešen
Avgust Gregorčič, za člana odbora pa je bil izvoljen Stane
Škufca.

PRILOGA:
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o zagotovitvi sredstev za graditev objektov z osnutkom zakona (ESA-555)

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o prenehanju veljavnosti temeljnega zakona o tobaku v SR Sloveniji s predlogom
zakona (ESA-554)
INFORMACIJA
o stanju na področju računalniške pismenosti v SR Sloveniji

(ESA - 558)

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI
Zbor združenega dela:
Milivoj Samar, Polona Žemljic. Branko Berlot, Jože Strmole,
Ljuba Kitak, Slavko Klarič, Miha Lesar, Tone Ferenc, Franc
Kuzma, Jože Skalar, Blaž Baloh, Barbara Trene, Miro Jelenkovič, Leopold Zupan, Branko But, Peter Suvorov, Kristina Kobal, Miran Potrč, Lado Rutar, Branko Babic, Ferdo Papič,
Rudi Šepič, Dora Rihar, Slavica Kosi-Turk, dr. Tine Zorič,
Metka Roksandić, Ilija Bregar, Štefan Slaviček.
Zbor občin:
Bojan Praznik, Slavica Zemljič, Marjan Kovač, Ivan Blažič,
Albin Levičnik, Milka Pogačar, Peter Jančar, Jošt Bajželj,
Zofija Češnovar, Živko Rus, Alojz Petek, Anka Tominšek, Ugo
Fonda, Gorazd Mazej, Branko Pire, Jože Elersič, Edo Zorko,
Marko Gliha, Milena Borovac, Jernej Vrhunec, dr. Miha Ribarič, Marjan Markovič, Peter Toš, Željko Cigler, Andrija Vlahovič, Jože Miklavc.
Družbenopolitični zbor:
Stane Kotnik, Kristina Kobal, Marjan Kotar, Valerija Škerbec, Viktor Žakelj, Igor Križman, Štefan Korošec, Francka
Herga, Anton Vratuša, Rudi Čačinovič, Miran Potrč, Rudi
Čačinovič, Milisav Jankovič, Silva Jereb.
Pisne razprave so oddali:
- delegati iz skupin delegatov za Zbor združenega dela iz
posameznih okolišev in dejavnosti: Murska Sobota, Lendava, Ljubljana-Moste-Polje, Ljubljana -Šiška, Ljubljana Center, Kamnik, Litija, Sežana, Cerknica, Laško, SloVenska
Bistrica, Ravne na Koroškem;
- delegati iz skupin delegatov za Zbor občin iz skupščine
občin: Maribor-Tabor, Žalec Trbovlje, Radovljica, Sežana,
Kamnik, Izola, Cerknica, Lendava, Novo mesto, Ilirska Bistrica, Ljubljana mesto, Laško.

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor so na sejah 26. septembra, na predlog Izvršnega sveta,
odložili obravnavo:
- osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
vojaških invalidnih, in
- osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
civilnih invalidih vojne.
SEJA SKUPŠČINE ZDRAVSTVENE
SKUPNOSTI SLOVENIJE
18. julija 1984
Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije je na skupni
seji obeh zborov 18. julija 1984 kot enakopraven zbor z zbori
Skupščine SR Slovenije sprejela:
- predlog za izdajo zakona o odvzemu in presaditvi delov
človeškega telesa v zdravstvene namene, s tezami.
SKLIC SKUPNE SEJE ZBOROV
SKUPŠČINE
ZDRAVSTVENE SKUPNOSTI
SLOVENIJE
25. oktobra 1984
Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije bo na skupni
seji zborov 25. oktobra 1984 enakopravno z zbori Skupščine
SR Slovenije obravnavala:
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o zdravstvenem varstvu s tezami za osnutek zakona.
Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije bo na seji med
drugim obravnavala tudi osnutek samoupravnega sporazuma
o vzajemni pomoči med občinskimi zdravstvenimi skupnostmi v letih 1984 in 1985 ter sprejela mnenje ob obravnavi
vJoge za ustanovitev naravnega zdravilišča v Lendavi.

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS
STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga
smernic za družbeni plan SR Slovenije za obdobje 1986—1990. leta ob upoštevanju
stališč, ki jih je na podlagi stališč in razprave zlasti v Republiškem svetu Zveze
sindikatov Slovenije in Republiške konference ZSMS sprejelo Predsedstvo
Republiške konference SZDL Slovenije
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 26. 9. 1984 ob
obravnavi predloga smernic za družbeni plan SR Slovenije za obdobje
1986—1990. leta ob upoštevanju stališč,
ki jih je na podlagi stališč in razprave
zlasti v Republiškem svetu Zveze sindikatov Slovenije in Republiške konference ZSMS sprejelo Predsedstvo Repu-

bliške konference SZDL Slovenije na
podlagi 72. člena poslovnika Skupščine
SR Slovenije sprejel naslednja
STALIŠČA
I:
Družbenopolitični zbor ugotavlja, da
smernice za družbeni plan SR Slovenije

DELEGATSKA TRIBUNA 11.10.1984
18.40
Beseda bo tekla o osnutku dolgoročnega plana Jugoslavije do leta 1995, oziroma za določena področja do leta
2000. Prvi delegatski odmevi nanj so precej kritični, uper-
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za obdobje 1986-1990. leta predstavljajo
ob upoštevanju pripomb ustrezno izhodišče za nadaljnje delo na konkretizaciji
ciljev in nalog družbenoekonomskega
razvoja v naslednjem srednjeročnem obdobju in so primerno napotilo nosilcem
planiranja za pripravo analiz njihovih razvojnih možnosti, opredelitev razvojnih
ciljev in nalog za njihovo doseganje. Me-

jeni pa tudi v sistem planiranja. Zato bomo ob osnutku
plana govorili tudi o spremembah sistema planiranja.
Druga tema bo uresničevanje družbene preobrazbe
uprave. Poiskali bomo odgovore na tri vprašanja: zakaj
bodo delegati o tej temi razpravljali, kaj se je v upravi
bistveno spremenilo in kaj bi se še naj, pa se ni.

poročevalec

ni tudi, da so smernice pripravljene v
skladu z vlogo, ki jih imajo v procesu
planiranja ter predstavljajo splošen in
obvezen okvir za vse nosilce družbenega
planiranja.
Zbor opozarja, da je možno večjo smotrnost in poenostavitev postopkov v planiranju doseči že z doslednim uveljavljanjem sočasnosti izvedbe postopkov planiranja tako glede na čas, za katerega se planira (srednjeročni, dolgoročni), kot tudi glede na nivo plana (občina,
republika, federacija). Hkrati je treba na
podlagi veljavne zakonodaje praktično
izvajanje v čimvečji meri prilagajati pogojem in možnostim različnih vrst nosilcev
planiranja. Zagotoviti je potrebno, da se
bodo v naslednjih fazah oblikovanja
planskih aktov usklajevale opredelitve
skupnih nalog, ciljev in ukrepov za njihovo izvajanje v enotnem jugoslovanskem
prostoru, kar je odgovorna družbenopolitična naloga.
Družbenopolitični zbor ocenjuje, da je
bil pri pripravi smernic dosežen kvaliteten premik, ki se kaže v celovitejšem pristopu k obravnavi družbenoekonomskega razvoja, vendar še ni v popolnosti obvladan sektorski pristop na posameznih
področjih, zato le-ta niso v celoti usklajena. Temu vidiku planiranja bo potrebno v
nadaljnjih pripravah planskih dokumentov posvetiti še več pozornosti.
Medsebojna usklajenost in prilagojenost planskih dokumentov obstoječim in
predvidenim realnim možnostim je osnova za realno planiranje. Ob tem Družbenopolitični zbor podpira usmeritev za
hitrejšo in stabilnejšo rast narodnega gospodarstva, saj je hiter razvoj nujen za
dosego boljšega položaja Slovenije in
Jugoslavije v mednarodnih odnosih, razširitev materialne osnove dela ter vsaj
ohranitev družbenega standarda. Tako
rast bo možno doseči le ob dosledni in
pravočasni izpeljavi prve faze dolgoročnega programa stabilizacije in ob pravočasnem sprejemu vseh sistemskih
rešitev in ukrepov ekonomske politike, ki
bodo osnova za stabilnejše pogoje gospodarjenja v naslednjem srednjeročnem obdobju in za realnejše družbene
plane.
II.
Družbenopolitični zbor ob upoštevanju
dejstva, da karakter smernic ne omogoča
podrobnejše obdelave posameznih ciljev, še posebno pa ne ukrepov oziroma
konkretnih nalog za njihovo uresničitev,
opozarja na nekatera najpomembnejša
vprašanja, ki jih bo treba v nadaljnjih
procesih priprave analitsko-planskih dokumentov in usklajevanja planov upoštevati, razjasniti oziroma definirati:

- osnovni smoter razvoja in izhodiščni cilj vseh planskih dokumentov mora
biti krepitev vloge delavca pri obvladovanju in usmerjanju družbene reprodukcije
ter nadaljnje poglabljanje samoupravnih
družbenoekonomskih odnosov ob prizadevanjih za izboljševanje pogojev življenja in dela ter za razvoj človeka kot celovite osebnosti. V planske akte je treba
vključiti kot nalogo doseganje polne produktivne zaposlenosti aktivnega prebivalstva, saj bo le z delom zagotovljena
socialna in materialna varnost, predvsem
morajo postati delo in rezultati dela
osnova družbenoekonomskega položaja
človeka. Polna produktivna zaposlenost
pa je lahko dosežena samo skozi povečanje produktivnosti in s tem ustvarjenih
večjih sredstev za razširjeno reprodukcijo in na tej osnovi možnosti za odpiranje
novih delovnih mest;
- doseči moramo realnejše vrednotenje vseh proizvodnih faktorjev, med katerimi sta delo in znanje, če sta ustrezno
nagrajena, najpomembnejša vspodbujevalca gospodarske rasti in razvoja.
Posebno pozornost moramo v planskih dokumentih nameniti hitrejšemu
uveljavljanju in boljšemu izkoristku znanja, kakovostnemu in dolgoročnemu planiranju kadrovsko izobraževalnih potreb,
raziskovalni dejavnosti ter vsem oblikam
vzgoje in izobraževanja, za kar bodo potrebna tudi večja vlaganja v znanje in
razvoj;
- pospešiti moramo premike pri uveljavljanju učinkovitejšega gospodarjenja
z družbenimi sredstvi, še posebej z nadaljnjim razvijanjem samoupravnega
združevanja dela in sredstev, ki mora postati prevladujoč način koncentracije
sredstev za uresničitev skupno dogovorjenih razvojnih programov. Te procese
morajo bolj kot doslej spodbujati ukrepi
ekonomske politike.
- ob upoštevanju, da bo del akumulacije potrebno nameniti za vračilo dolgov,
selektivno pokrivanje izgub in vlaganja v
infrastrukturo, ki booo dogovorjena, bo
potrebno v procesu samoupravnega usklajevanja nosilcev planiranja čimprej
podrobno oporedeliti usmeritev ostalih
razpoložljivih sredstev ob večjem upoštevanju kvalitativnih kriterijev in tržnih zakonitost i. I
- z ukrepi ekonomske politike je ob
nujnosti nadaljnjega povečanja izvoza,
predvsem na konvertibilna področja, treba ob kvalitetnejših izvoznih programih
doseči tudi večjo konkurenčnost naših
prozvodov in storitev na tujih trgih, da bo
njihov izvoz po svetovnih merilih rentabilen. Ob tem je treba proučiti tudi smiselnost ohranjanja obstoječega sistema stimuliranja izvoza. Posebno skrb moramo
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posvetiti sodelovanju z deželami v razvoju ob večjem upoštevanju njihovih možnosti za enakopravno sodelovanje;
- vse oblike porabe se morajo še naprej gibati v okviru razpoložljivega dohodka, pri čemer mora biti višina sredstev za njihovo oblikovanje neposredno
odvisna od rasti družbenega proizvoda,
dohodka in produktivnosti dela;
- na področju osebnega in družbenega standarda je nujno v naslednjem srednjeročnem obdobju zagotoviti tako stabilizacijo razmer, ki bo omogočila postopno rast življenjske ravni. Doseči je treba
ustreznejše vrednotenje dela in rezultatov dela ter okrepiti ekonomsko funkcijo
osebnega dohodka, saj le ta zagotavlja
spodbudo za boljše delo in učinkovitejše
gospodarjenje z družbenimi sredstvi ter
materialno in socialno varnost delavcev;
- razvoj družbenih dejavnosti mora
temeljiti na skupno dogovorjenih prioritetah, ki morajo zajemati posamezne programe, ne pa cele dejavnosti. Dogovoriti
se je potrebno, kje bo treba vzpodbujati
neposredno svobodno menjavo dela in
kolikšen delež finančnih obveznosti v posameznih programih bo prenesen na
osebno porabo ter analizirati, kaj to pomeni z vidika že uveljavljenih načel vzajemnosti in solidarnosti.
- na področju stanovanjske gradnje
je v naslednjem srednjeročnem obdobju
potrebno bolj izkoristiti vse možnosti za
zadovoljevanje obstoječih in predvidenih
potreb po stanovanjih. Pri tem je potrebno uveljaviti takšne družbenoekonomske
odnose, ki bodo omogočali bolj učinkovito zadovoljevanje stanovanjskih potreb
delovnih ljudi in občanov in boljše gospodarjenje s stanovanjskim fondom. Ob
postopnem prehodu na stanarine, ki zagotavljajo enostavno reprodukcijo stanovanjskega fonda, Družbenopolitični zbor
opozarja na zahtevnost začrtane dinamike izvedbe te naloge in na potrebnost
uporabe socialnih korektivov pri njeni
izvedbi;
- v naslednjem srednjeročnem obdobju je treba varstvu človekovega okolja posvetiti večjo pozornost. To je potrebno še posebej upoštevati in izvajati
pri načrtovanju vseh vlaganj. Bolje je potrebno koristiti tudi sekundarne suroIII.
Družbenopolitični zbor poudarja, da je v
planskih aktih treba opredeliti tudi obveznost nosilcev planiranja za sprotno
spremljanje izvajanja planiranih ciljev in
nalog ter potrebne ukrepe v primerih odstopanja od začrtane politike kot tudi odgovornost za izvajanje sprejetih usmeritev.

DELEGATOV,

slednje
delegatsko
vprašanje:
V preteklosti smo v slovenskem in jugoslovanskem pro- Kdo odgovarja za smotrnost in
storu že večkrat neodgovorno
utemeljenost investicij?
pristopali k velikim investicijSkupina delegatov za zbor SR Slovenije iz občine Slo- skim naložbam, ki so se pokazdruženega dela Skupščine venj Gradec je postavila na- zale kot neutemeljene in ne-
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rentabilne in za katere nato ni
nihče odgovarjal.
Da se podobne napake ne
bi ponavljale, postavljamo
Izvršnemu svetu Skupščine
SR
Slovenije
naslednje
vprašanje:
Železarna Jesenice name3

rava v prihodnjem obdobju ter njenim Poslovnikom o
pričeti z investicijo v vredno- načinu dela je Komisija za ocesti okoli 20 milijard novih di- no investicij v SR Sloveniji dne
narjev, kar bo v prihodnosti 21. 12. 1983 obravnavala invenajvečja slovenska investici- sticijski program Jeklarne II ja, ki bo tudi angažirala velik I. faza. Komisija je posredovala
del slovenske akumulacije.
mnenje o družbeno ekonomZanima nas, katera sloven- ski upravičenosti in skladnosti
ska strokovna institucija ali s kriteriji prestrukturiranja goslužba odgovarja za smotr- spodarstva v skladu z Dogovonost in utemeljenost predvi- rom o temeljih družbenega
dene investicije, posebej tudi plana SR Slovenije za obdobje
s stališča pomanjkanja po- 1981-1985, hkrati pa podala v
trebne energije za obratova- 12 točkah tudi posebne ugotonje zgrajenega objekta?
vitve in priporočila za investitorja.
Na zastavljeno vprašanje je
S tem so bili seznanjeni deodgovoril Milivoj Samar, član lavci Železarne Jesenice, preIzvršnega sveta in predsednik den so se odločili skupaj s soRepubliškega komiteja za vlagatelji za naložbo in s tem
družbeno planiranje!
prevzeli odgovornost za izvedPo Zakonu o razširjeni re- bo investicije, njeno aktiviraprodukciji in minulem delu je nje in delovanje. Glede oskrbe
za investicijsko odločitev od- s potrebno energijo projekt Jegovoren investitor. Delavci v klarne II ugotavlja, da gre za
temeljnih organizacijah pa zamenjavo uvoznih energenmorajo s svojim samouprav- tov z domačo električno enernim splošnim aktom določiti gijo, ki je zagotovljena s spreprimere, ko si bodo mnenje o jeto pogodbo med Železarno
družbeni in ekonomski smotr- Jesenice in EGS v skladu z donosti investicij priskrbeli od govorom o urejanju medsebojGospodarske zbornice, do- nih odnosov na področju preločenih znanstvenih, strokov- skrbe z elektroenergijo iz eleknih ali drugih samoupravnih troenergetskega omrežja SR
organizacij in skupnosti, ki so Slovenije.
po zakonu za strokovna mneUgotavljamo, da so bili ponja tudi odgovorne.
stopki za izbor naložbe opravNa podlagi Dogovora o druž- ljeni v skladu s planskimi akti
beni in strokovni aktivnosti na in zakoni, da je investitor pripodročju investicij in o ustano- dobil mnenja in se na osnovi
vitvi Komisije za oceno investi- teh in lastnih analiz s polno
cij v SR Sloveniji in v skladu z odgovornostjo odločil za naZakonom o graditvi objektov ložbo.
- Informacija glede stanja sredstev
republiškega sklada za pospeševanje
kmetijstva
Na zadnji seji zbora združe- de stanja sredstev republišnega dela skupščine občine kega sklada za pospeševanje
Jesenice je bilo sprejeto na- kmetijstva, kakor tudi poročislednje
delegatsko lo o porabi oz. namenu uporavprašanje:
be teh sredstev.« Zbor zdru»Zbor združenega dela Sku- ženega dela želi na podano
pščine občine Jesenice želi vprašanje pisni odgovor.
podrobnejšo informacijo gleNa vprašanje je odgovoril Milan Knežević, član Izvršnega
sveta in predsednik Republiškega komiteja za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano:
Zbor združenega dela Skupščine občine Jesenice, v sKladu
s sprejetim sklepom na zboru, želi podrobnejšo informacijo
glede stanja sredstev republiškega sklada za pospeševanje
kmetijstva, kakor tudi poročilo o porabi oziroma namenu
porabe teh sredstev.
V tem primeru gre verjetno za informacijo o stanju in rabi
sredstev Samoupravnega sklada za intervencije v kmetijstvu
in porabi hrane v SRS; zato se navedbe nanašajo na ta sklad.
Po stanju na dan 30. junija 1984 je bilo stanje in poraba
sklada v 1984. letu naslednje:
PRIHODKI
1. prispevek rep. skladu
2. združena sredstva občinskih
skladov za izplačilo premij
3. drugi prihodki
Skupaj:
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610,502.044,10
212,356.392,75
5,696.071,25
828,554.468,10

ODHODKI
1. Premije za povečanje osnovne črede
308.500
2. Premije za pitanje telet
77,390.634,50
3. Premije za mleko
135,798.996,50
4. Premije za sofinanciranje programa konjereje
3,223.000
5. Premije za sofinanciranje programa ovčereje
2,251.000.
6. Regres za semensko pšenico in rž
(akontacija)
36,920.459
7. Premije za pridelovanje skladkorne pese
(akontacija v višini 50%)
78,171,229,50
8. Pospeševalna služba - fin. preko Rep. centra za posp.
kmetijstva
50,375.000
9. Sofinanciranje Kmetijskega inštituta za strokovne naloge,
določene za zak.
10,000.000
10. Premije za povečanje ulova morskih rib
15,000.000
11. Nadomestila obresti, odobrenih iz sredstev
HKSinMBOR
1,438.064
12. Kritje tečajnih razlik pri kreditih iz sredstev
MBOR
11,046,211,50
13. Obveznosti iz preteklih let
1,413.816
14. Funkcionalni izdatki
1,345.887,50
Skupaj:
424,682.798,50
15. Avans kmetijskim zadrugam za
Izplačilo premij za mleko in meso
75,363.000
Vse skupaj:
500,045.798,50
Obseg in namen porabe smo glede na vrsto odhodka prikazali, prav tako pa tudi stanje sklada. Sodimo, da smo s tem
zadovoljili želji zbora združenega dela skupščine občine Jesenice.
Med izkazanim so premije za pitanje telet in premije za
mleko obveznosti, ki dospevajo mesečno. Druge obveznosti
dospevajo občasno (trimesečno) ali pa je izplačilo premij ali
regresa, glede na značaj proizvodnje vezano na rok, ki zapade
praviloma koncem tretjega ali v četrtem trimesečju (npr. premije za konjerejo, ovčarstvo, pšenico, sladkorno peso).
Med odhodki niso zajete premije za
- pitanje telet v višini
11,549.879 din
- mleko
40,692.107,50 din
izplačanje v juliju, po obračunih za mesec junij. Če upoštevamo slednje, bi znašale premije za mleko (vključno z obračunom za junij 1984) 176,491.104 din, od tega v breme združenih
sredstev občinskih skladov 117,660.736 din. Združena sredstva občinskih skladov so v globalu zadoščala za izplačilo
premij, ki pripadajo proizvajalcem po obračunih za dobavljeno mleko do konca junija. Sicer so pa posamezni občinski
skladi po stanju na dan 30. junija plačali 18,746.619 din
premalo oziroma 8,262.226 din preveč akontacij izračunanih
na podlagi letnega plana prihodkov.
Med pomebnejšimi obveznostmi, ki zapadajo v tretjem trimesečju, so:
- premije za pšenico in rž v višini
75,0 mio din
- nadomestilo razlike v ceni koruze
(med tržno in dogovorjeno nakupno ceno)
70,0 mio din
- regres za semensko pšenico in rž
(dana akontacija 36,9 mio din)
45,0 mio din
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu za
leto 1983 v višini 214,578.754,55 din, je uporabljen za:
v 000 din
- nadomestilo dodatne premije za pridelovanje
sladkorne pese v letu 1983
30,000
- dodatna premija za proizvodnjo mleka na
družbenih obratih in hlevskih skupnostih (v letu
1984
)
63,500
- za povečanje nadomestila v razliki cene koruze za zamenjavo, pri oddaji pšenice oziroma
rži (v letu 1984)
90,000
- dodatna premija za pridelovanje sladkorne
Pese
^
24,700
Skupaj:
208,200
Kar zadeva porabo sredstev sklada v letu 1983, smo
poročilo predložili Skupščini SR Slovenije (16. februarja
1984).
poročevalec

Kdaj male elektrarne na Kolpi?
Marko Kobe, delegat skupi- republike. Rezultati te študije
ne delegatov za prosvetno- naj bi v končni fazi dali najukulturno področje Novo me- streznejše lokacije posamezsto — 10. okoliš je postavil na- nih možnih hidroelektrarn na
Vodno-gospodarska
slednje
delegatsko Kolpi.
ureditev, kot prvi del te študije,
vprašanje:
— Kaj je predvideno glede bo predvidoma izdelan v letu
gradnje malih elektrarn na re- 1986.
Na osnovi teh rezultatov bo
ki Kolpi?
Elektrogospodarstvo Slovenije
Na vprašanje je Izvršni svet pristopilo k izgradnji energetSkupščine SR Slovenije posre- sko in ekonomsko najugodnejših elektrarn. Po omenjenem
doval pisni odgovor:
Med energetsko še neizko- programu predvideva Elektroriščenimi slovenskimi rekami gospodarstvo Slovenije izzavzema razen Save in Mure gradnjo šestih manjših elekpomembnejše mesto tudi Kol- trarn na Kolpi, katerih gradnjo
pa. Zaradi čimboljšega izko- načrtujejo pričeti v obdobju
ristka razpoložljivega vodnega 1986 - 1990. Elektrogospopotenciala je potrebna enotna darstvo podpira tudi prizadeprojektna obdelava celotnega vanje drugih graditeljev malih
tega vodotoka. V skladu s tem hidroelektrarn in išče možnoje že v izdelavi študija vodno- sti za sovlaganja z njimi. Tako
gospodarske ureditve in ener- bi z združenimi sredstvi lahko
getske izrabe Kolpe, ki jo sku- pospešili pričetek izgradnje
paj naročata Zveza vodnih posameznih objektov. Seveda
skupnosti Slovenije in Elektro- pa bo morala biti tudi taka
gospodarstvo Slovenije. Glede gradnja v skladu s prej omena to, da je to mejna reka s njeno študijo, tako da bo razsosednjo SR Hrvaško, so že v položljivi energetski potencial
tej fazi v načrtovanje vključene Kolpe v celoti optimalno izkotudi ustrezne institucije iz te riščen.
ZBOR OBČIN - 26. 9. 1984
- Kdo odgovarja za smotrnost in
utemeljenost investicij?
Tudi na Zbor občin je sku- odgovor kot je bil posredovan
pina delegatov za Zbor občin na Zboru združenega dela in
Skupščine SR Slovenije iz ga objavljamo v tej številki Poobčine Slovenj Gradec posta- ročevalca je posredoval Viktor
vila enako vprašanje v zvezi z Žakelj, namestnik predsedniodgovornostjo za smotrnost in ka Republiškega komiteja za
utemeljenost investicije. Enak družbeno planiranje.
- Zakaj reklamiranje Kortinga?
Delegat Jože Eleršič iz gradbeništvo.
Firma Gorenje Korting Elecobčine Nova Gorica je postavil naslednje delegatsko tronic, Grassau, ZR Nemčija, je
v likvidaciji, vendar blagovna
vprašanje:
»Kaj je s prodajo televizij- znamka še nadalje obstaja in
skih aparatov Korting? Kako je last Gorenja. Ker je znamka
je mogoče, da se njihova pro- Korting uveljavljena na tržiščih
daja reklamira v sredstvih zahodne Evrope in severne
javnega obveščanja, ko ve- Afrike, jo Gorenje uporablja pri
mo, da je ta firma že dolgo prodaji barvnih televizijskih
sprejemnikov in proizvodov
časa likvidirana?
Menimo, da je to zavajanje bele tehnike.
Pripominjamo, da Gorenje
našega kupca.«
kot blagovne znamke uporabNa vprašanje je odgovoril lja še druge, kot na primer: GoHenrik Marko, član Izvršnega renje - Internacional, Gorenje
sveta in predsednik Republiš- Pacific, Gorenje Sidex in
kega komiteja za industrijo in druge.
Izvažamo, da nato zopet uvažamo
Skupina občine Ravne na
Koroškem za delegiranje delegatov v Zbor
občin skupščine SR Sloveporočevalec

nije je postavila naslednje delegatsko vprašanje:
Delegati ugotavljamo, da je
v zadnjem času vse več pri-

merov, ko naše organizacije
združenega dela izvažajo surovine in izdelke, ki jih kasneje zopet uvažamo, vendar po
znatno višjih cenah. Kljub
poznavanju težav OZD pri pridobivanju deviz za uvoz nujnih materialov za reprodukcijo, menimo, da takšna praksa
v večini primerov ni sprejemljiva, in je v končnem učinku
našemu gospodarstvu s takim načinom poslovanja narejena velika materialna škoda. Zaradi pomanjkanja cementa na domačem trgu imajo naprimer mnoge gradbene
organizacije združenega dela
izpade v proizvodnji, ki jih ne
bo mogel nadomestiti noben
morebiten
intervencijski
uvoz. Podobno se dogaja še
pri vrsti drugih proizvodov.
Delegati predlagamo, da
pristojni organi naredijo
natančen pregled deficitarnih
izdelkov na našem (skupnem)
trgu, ki jih kljub temu pospešeno izvažamo. Zahtevamo rešitve v okviru združevanja deviz za tiste izdelke, pri
katerih bo pregled pokazal
negativno materialno bilanco
na področju izvoz — ponovni
uvoz in ki so nujni za normalno delo domačih OZD.
Na vprašanje je odgovorila
Cvetka Selšek, namestnica
predsednika Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje:
V preteklem in letošnjem letu se povečuje izvoz neobdelanih proizvodov in proizvodov
nizke stopnje obdelave. To
analizo smo v Izvršnem svetu
naredili in ugotovili naslednje:
izvoz proizvodov visoke stopnje obdelave se je v SFRJ lani v
primerjavi z letom 1982 zmanjšal za 10%, letos v prvem
polletju pa za nadaljnja 2%.
Izvoz surovin se je v SFRJ v
prvem polletju 1984 v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal za 11% (v SR Sloveniji za
5%), izvoz proizvodov nizke
stopnje obdelave se je povečal
za 18%, (SR Slovenija 11%),
izvoz finalnih proizvodov pa je
v SFRJ padel za 2%, medtem
ko se je v SR Sloveniji povečal
za 5%.
V SR Sloveniji se v globalu
strukutra izvoza bistveno ne
poslabšuje. Problematika izvoza surovin in nekaterih na jugoslovanskem trgu deficitranih reporodukcijskih materialov se trenutno pojavlja le v
določenih posamičnih proizvodnjah, še zlasti zato, ker se
slovenska predelovalna industrija oskrbuje predvsem s surovinami iz reprodukcijskimi
materiali in drugih republik za te pa je v tem obdobju
značilno prav povečanje izvo-

za surovin in neobdelanih
proizvodov.
Čeprav predstavlja izvoz finalnih proizvodov še vedno
pretežen-del jugoslovanskega
izvoza, je treba zaustaviti trend
naraščanja izvoza surovin in
proizvodov nizke stopnje obdelave.
'
Izršni svet Skupščine SR
Slovenije ugotavlja, da so glavni vzroki za povečan izvoz surovin naslednji:
- osnovni vzrok za povečanje izvoza surovin je dejansko
nezadostna samoupravna reprodukcijska povezanost organizacij združenega dela
proizvajalcev in potrošnikov
surovin in preostalih reprodukcijskih materialov ter njihovo samoupravno povezovanje v skupni proizvodnji blaga
višje stopnje obdelave za izvoz
oziroma premajhno sporazumevanje OZD na podlagi zakona o deviznem poslovanju in
kreditnih odnosih s tujino o
udeležbi pri skupno ustvarjenem deviznem prilivu,
- spodbujanje vsega deviznega priliva, ustvarjenega z
izvozom blaga (torej tudi surovin), po določilih samoupravnega sporazuma o pospeševanju priliva deviz od izvoza blaga in storitev,
- počasno operacionalizacijo določil zakona o deviznem
poslovanju in kreditnih odnosih s tujino, predvsem tistih, ki
se nanašajo na oblikovanje in
potrditev posebnih oblik povezovanja OZD (repropovezav)
oziroma negotovosti OZD zaradi samega načina poslovanja ter spreminjanja sistema
pri ekonomskih odnosih s tujino (predvsem pri razpolaganju
z ustvarjenim deviznim prilivom).
Da bi preprečili nadaljnje
povečevanje izvoza surovin, je
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije že predlagal Zveznemu
izvršnemu svetu:
- da se ISJEOT da pobuda
za ukinitev izvoznih stimulacij
za izvoz surovine ter zmanjševanje stimulacij (npr. za 50%)
za izvoz proizvodov lizke
stopnje obdelave, se v okviru
- da/GZJ, ISJEOT, gospodarske zborenice ter SISEOT
republik in pokrajin pospeši
sporazumevanje OZD po 67. in
68. členu zakona o deviznem
poslovanju,
- da se pripravi analiza
izvoza tistih surovin in izdelkov nižje stopje predelave oziroma blaga, ki smo jih najprej
izvozili, nato pa zaradi nujnih
potreb na domačem trgu ponovno uvozili (tudi za zagotavljanje proizvodnje namenjene
izvozu na konvertibilno področje) in to po količini, vrednosti,
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ceni (izvozni in uvozni) ter po
OZD - glavnih nosilcih izvoza
oziroma uvoza leteh. Tak pregled bi dal podlago za teme|jitejšo analizo v Gospodarski
zbornici Jugoslavije ter ISJEOT, kjer bi v konkretnih razgovorih z OZD poskušali izvoznike in uvoznike povezati ter
tako zagotoviti širši narodno
gospodarski interes,
- da se onemogoči izvoz
surovin in reprodukcijskega
materiala preko t. i. poslov 1:1
(še posebno kadar je to izvoz
surovin, ki jih potrebuje domača industrija),

POBUDE

- da v Gospodarski zbornici Jugoslavije ter ISJEOT ugotovijo stanje in probleme samoupravnega
povezovanja
vseh OZD proizvajalcev surovin in predelovalne industrije
- ne le nekaterih panog ter
sprejmejo ukrepe za preprečevanje neracionalnega izvoza
surovin. Ob tem bi kazalo ponovno preveriti veljavne posebne oblike organiziranja in
povezovanja OZD (repropovezav), oblike, ki so bile predlagane ISJEOT v potrditev, vendar niso bile potrjene, dopolni-

DELEGATOV

-

MNENJE
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do
pobude Zbora združenega dela Skupščine
občine Ljubljana Bežigrad za spremembo
oziroma dopolnitev 20. člena Družbenega
dogovora o skupnih osnovah za urejanje
določenih stroškov
Zbor združenega dela Skupščine občine Ljubljana Bežigrad
je na svoji 25. seji dne 17. julija 1984 podprl prizadevnja
konference delegacij Commerce, ki predlaga spremembo oziroma dopolnitev Družbenega dogovora.
Družbeni dogovor o skupnih osnovah za urejanje določenih
stroškov (Ur. list SRS. št. 14/82) v 20. členu določa, da se
povrnejo stroški za prenočišče največ do višine stroškov za
prenočišče v hotelu »B« ali nižje kategorije, v katerih je
delavec prenočeval. Če delavec predloži račun za hotel višje
od »B« kategorije, se mu povrnejo stroški največ v višini
zneska na podlagi povprečnih stroškov za prenočišče v hotelih »B« kategorije.
Delavci v notranji in zunanji trgovini ter zastopniki tujih firm
ter akviziterji se pri sprejemanju predstavnikov tujih firm
zaradi takega določila počutijo ponižani, saj se morajo pred
nočitvijo raziti po hotelih (tujec v »A«, naš v »B« hotel). V
večini primerov se dogaja, da so hoteli »B« kategorije zasedeni ali pa še celo dražji od hotela »A« kategorije.
Ugotovljeno je tudi, da so s tem istim družbenim dogovorom tudi limitirani omejitveni stroški, zato je vprašanje, če je
potrebno limnitirani strošek, ki je dogovorjen z družbenim
dogovorom, limitirati še po posameznih postavkah.
Zbor združeneg dela Skupščine občine Ljubljana Bežigrad
zaradi navedenega podpira pobudo za spremembo oziroma
dopolnitev 20. člena Družbenega dogovora o skupnih osnovah za urejanje določenih stroškov in predlaga sestavljalcu
dogovora, da to pobudo prouči ter o tem obvesti zbor združenega dela Skupščine občine Ljubljalna Bežigrad.
Na pobudo je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije posredoval naslednji pisni odgovor:
Odbor udeležencev družbenega dogovora o povračilu
nekaterih stroškov je o pobudi za spremembo oziroma dopolnitev 20. člena družbenega dogovora, ki bi omogočila povrnitev stroškov za prenočevanje v hotelu »A« kategorije razpravljal na sovji seji dne 5. septembra 1984 ter menil:
Odbor udeležencev družbenega dogovora ne podpira predlagane pobude Zbora združenega dela Skupščine občine
Bežigrad, saj niso v skladu z usmeritvami tega dogovora;
skladno s sprejetimi družbenimi usmeritvami so delavci v
temeljnih organizacijah združenega dela odgovorni za kar
najbolj racionalno gospodarjenje pri vseh in še posebej pri
teh stroških.
Takšno usmeritev družbenega dogovora, ki omogoča
povračilo stroškov za prenočišče po predloženem računu v
hotelu »B« kategorije imamo le v SR Sloveniji, kajti vse ostale
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ti obstoječe predloge za oblike
povezovanja OZD ter predlagati nove.
Za zagotavljanje prednostnega uvoza določenih proizvodov oziroma surovin za njihovo proizvodnjo na enotnem jugoslovanskem trgu (npr. surovine za proizvodnjo zdravil,
umetnih gnojil, zaščitnih sredstev, itd.) je bil v Jugoslaviji
sklenjen poseben družbeni dogovor, katerega realizacijo
podpisniki dogovora redno
spremljajo in s tem zagotavljajo osnovne proizvode za najnujnejšo oskrbo občanov.

POBUDE

Kot iz navedenega sledi se
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije strinja s pobudo delegatov, da se zagotovi racionalno
gospodarjenje s surovinami in
da si proizvajalci surovin zagotavljajo nujna devizna sredstva
v širših reprodukcijskih povezavah - s samoupravnim sporazumevanjem s predelovalnici njihovih surovin, ne pa z neposrednim izvozom ali s kakršnokoli obliko centralnega
združevanja deviznih sredstev
za te namene in je v tem smislu
že posredoval svoje stališče
Zveznemu izvršnemu svetu.

DELEGATOV

-

republike določajo višino dnevnice skupaj s prenočiščem v
določenem procentu od povprečnega osebnega dohodka v
gospodarstvu republike ali Jugoslavije enkrat na leto.
Ti zneski so v letu 1984 po republikah zelo različni; dnevnica skupaj s prenočiščem znaša v Bosni in Hercegovini
največ 1640 din, v Hrvatski 1870 din, v Makedoniji 1940 din, v
Srbiji 1564 din v Črni gori 1842 din ter v SR Sloveniji za II.
kvartal 1824 din.
Usmeritve v družbenem dogovoru v nobenem primeru, ne
onemogočajo prenočitev v hotelih A kategorije, vendar pa se
delavcu, ki predloži račun za hotel višje od B kategorije
povrnejo stroški največ v višini zneska, ki je ugotovljen na
podlagi povprečnih stroškov za prenočišče v hotelih B kategorije.
Podatki iz periodičnih obračunov organizacij združenega
dela in delovnih skupnosti iz gospodarstva in družbenih
dejavnosti za letošnje prvo polletje, opopzarjajo, da so rasti
teh stroškov zelo visoki, saj so dnevnice, stroški za prenočišče doma in v tujini in izdatki za reprezentanco porasli za
74,6%, kar je več kto je porastel celotni prihodek (63,6%)
oziroma dohodek (58,8%).
Zaradi ugotovljenih preseganj v rasti teh stroškov z usmeritvamio dogovora odbor udeležencev zaenkrat ne more predlagati nobvene spremembe, temveč je dolžan predlagati ukrepe
za nižjo porabo sredstev za te namene. Odbor udeležencev bo
koncem leta ponovno obravnaval vse sprejete pobude in na
osnovi poglobljenih analiz predlagal udeležencem dogovora
določene spremembe, če bodo potrebne.

STALIŠČE DO POBUDE DELEGATA
BORISA FLORJANČIČA IZ OBČINE
RAVNE NA KOROŠKEM NA SEJI ZBORA
OBČIN DNE 25. 7.1984
V zvezi s predvideno obravnavo poročila Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije o železniški nesreči v Divači in o
stanju na področju varnosti železniškega prometa na sejah
zborov Skupščine SR Slovenije dne 24. oktobra t. /., je delegat
Boris Florjančič iz občine Ravne na Koroškem na 37. seji
zbora dne 25. 7. 1984 posredoval pismeno delegatsko pobudo, ki naj jo Izvršni svet upošteva pri pripravi tega poročila.
Pobuda se glasi:
»Pred nekaj meseci sta trčila dva vlaka v Divači brez človeških žrtev! Kaj je bilo ukrenjenega za varnost pri uvozu vlakov
v postajo?
Druga nesreča 14. 7. 1984 je zahtevala 31. žrtev. Cena žrtev
je neizračunljiva.
Kolikšna je materialna škoda?
Koliko stanejo avtostop naprave, ki še manjkajo v Sloveniji?«
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Na delegatsko pobudo dajemo v nadaljevanju odgovore in
pojasnila v enakem vrstnem redu, kot so bila vprašanja postavljena.
1. Postaja Divača je zavarovana z elektromehanično varnostno napravo, pri kateri morajo biti kretnice na postavljeni
vozni poti vlaka najprej pravilno in natančno postavljene
(zavarovane), šele nato se lahko na uvoznem signalu postavi
znak v položaj, ki dovoljuje vožnjo. Signalno varnostna
naprava na postaji Divača je starejše izvedbe (leto 1920), tako
kot ostale na glavnih že ne moderniziranih prograh (Ljubljana—Sežana, Pivka-Rijeka in Pragersko-Čakovec).
Tako prvo (13. 5. 1984) kot drugo (14. 7. 1984) trčenje vlakov
na postaji Divača sta bili povzročeni zaradi prevoza glavnih
uvoznih signalov, ki sta prepovedovala nadaljnjo vožnjo.
Uravnavanje vožnje vlakov in uvoz vlakov na postaje uravnavajo signalni znaki na glavnih signalih, ki so osnovni (abeceda
varnosti) elementi varnosti železniškega prometa in njihovo
spoštovanje predstavlja osnovne naloge vlakovnega osebja
pri opravljanju njihovega dela. Kadar uvoz vlakov ali prevoz
skozi postajo ni mogoč (zaradi zasedenosti tirov ali drugih
virov), se mora vlak zaustaviti pred uvoznim signalom, ki ima
na zavorni razdalji (700 oz. 1000 m) ustrezni predsignal, ki
opozarja na signalne znake uvoznega signala. V obeh primerih trčenja vlakov na postaji Divača je ugotovljeno, da sta
signala signalizirala in predsignala opozarjala na prepoved
nadaljnje vožnje. S tem je bila zagotovljena varnost, saj sta v
obeh primerih signala opozarjala oz. prepovedovala nadaljevati z vožnjo v postajo.
Iz navedenega sledi, da mčrajo delavci, ki neposredno
sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa, dosledno
spoštovati signalne znake in ostale normative prometno-tehnične narave, ki tudi na tako zavarovanih progah zagotavljajo
varno odvijanje prometa.
. •
Kljub temu, da varnost prometa na ŽG redno obravnavajo,
je bila takoj po prvi divaški nesreči še posebej sklicana poslovodna konferenca vodstvenih in vodilnih delavcev prevozne
dejavnosti, ki neposredno ali posredno sodelujejo pri opravljanju del in nalog, vezanih za varnost prometa s ciljem še bolj
mobilizirati posredno in neposredno odgovorne delavce v
prometu in za zagotovitev čim večje varnosti.
O stanju varnosti v železniškem prometu je tako kot vsa leta
doslej, tudi letos razpravljal Republiški komite za promet in
zveze na seji dne 16. 5. 1984 in sprejel sklepe, ki so priloženi.
Za zagotovitev povečane varnosti železniškega prometa na
območju ŽG Ljubljana so bili sprejeti tudi sklepi na sestanku
poslovodne konference dne 7. 6. 1984, ki so tudi priloženi.
2. Po do sedaj znanih podatkih o nesreči dne 14. 7. 1984 je
komisija ŽG ocenila direktno materialno škodo na prevoznih
in ostalih sredstvih ter tovoru, ki znaša 125.102,035 dinarjev.
Zneski ostalih vrst škode bodo znani k&sneje.
3. Modernizacija želežniških signalno varnostnih in telekomunikacijskih naprav se po pomenu deli na dve stopnji:
3.1 V prvi fazi modernizacije se zamenjajo obstoječe
mehanske naprave, ki so pretežno dotrajane in upravljanje z
njimi dopušča visoko stopnjo vpliva človeškega faktorja ter se
vgradijo elektrorelejne signalno varnostne in telekomunikacijske naprave in vzpostavi medpostajna odvisnost. Na tako
modernizirani progi je dosežena zelo visoka stopnja avtomatizacije pri usmerjanju prometa vlakov na postajah in progi.
Pred vgraditvijo novih signalno varnostnih in telekomunikacijskih naprav je potrebno obnoviti zgornji in spodnji ustroj
proge in izvesti ustrezne rekonstrukcije vkolikor tirne kapacitete ne ustrezajo za obseg prometa.
Osnovni efekt te modernizacije je ustvaritev pogojev za
objektivno večjo varnost železniškega prometa, nikakor pa
človeški faktor ni v celoti izključen. Dosežen pa je tudi ekonomski efekt, ker se poveča propustnost proge in znatno
zmanjša število zaposlenih delavcev.
Nadgradnja signalnim napravam so avtostop naprave. Te
naprave zaustavijo vlak, v primeru, ko vlakovno osebje ne
ravna v skladu s prometnotehničnimi predpisi (neupoštevanje
signalnih znakov »previdno« ali »stoj«), hkrati pa omogočajo
kontrolo pravilnosti dela izvršilnega osebja in spoštovanje
predpisov.
Avtostop naprave sicer bistveno pripomorejo k povečanju
varnosti prometa, vendar te v celoti ne zagotavljajo, kar v
določenih pogojih kršitve prometno tehničnih predpisov ne
dosežejo svojega namena (pravočasno zaustavitev vlaka).
poročevalec

Zakon o osnovah varnosti v železniškem prometu predpisuje, da morajo biti avtostop naprave vgrajene za hitrosti
vlakov nad 100km/h. Proge s katerimi upravlja ŽG Ljublja, v
glavnem ne dopuščajo višjih hitrosti od 100 km/h, vendar se je
ZG Ljubljana odločilo, da kljub temu vgrajuje avtostop
naprave postopoma vzporedno z modernizacijo signalno varnostnih naprav na glavnem prometnem križu. Domača industrija še ni osvojila izdelave teh naprav, zato se še vedno
uvažajo.
3.2. Naslednja stopnja modernizacije signalno varnostnih in
telekomunikacijskih naprav predstavlja avtomatski progovni
blok, daljinsko krmiljenje prometa (telekomanda) in radiodispečrske zveze. Vse navedene izboljšave so nadgradnja
osnovnih moderniziranih signalno varnostnih in telekomunikacijskih naprav, povečujejo prepustnost prog in vozlišč.
3.3. ŽG Ljubljana je imelo že v obdobju 1976-1980, torej v
času, ko je intenzivno potekala modernizacija prog Dobova—Jesenice, Zidani most—Šentilj, Divača-Koper in ranžirne
postaje Zalog, izdelane investicijske programe za modernizacijo prog Pragersko-Središče, Ljubljana-Sežana, Pivka-Reka in vozlišč Jesenice, Sežana, Divača, Celje in Tezno. V
istem srednjeročnem obdobju je bilo planirano začeti z
modernizacijo navedenih prog in vozlišč.
Zaradi prepočasnega in premajhnega doliva finančnih'sredstev za te investicije se na teh progah izvaja le obnova zgornjega ustroja in objektov spodnjega ustroja v okviru enostavne
reprodukcije. Izvedena je bila le delna modernizacija omenjenih vozlišč (predvsem gradbena dela). V tekočem srednjeročnem programu so bili ponovno izdelani investicijski programi za vse omenjene proge in vozlišča, ki pa obsegajo
predvsem modernizacijo signalno varnostnih in telekomunikacijskih naprav.
Skupna investicijska vrednost navedenih programov je
5520 mio din (po cenah konec leta 1983). Po posameznih
vrstah del odpade na gradbena dela 15%, signalno varnostne
naprave in telekomunikacijske naprave 75%, avtostop
naprave 10%. Domači proizvajalci so pri signalno varnostnih
napravah vezani na uvoz sestavnih delov do 20%, avtostop
naprave pa se uvažajo v celoti, ker jih domača industrija ne
izdeluje.
Zaradi težkega gospodarskega položaja železnice so investicijska vlaganja znatno nižja od planiranih ter ne dosegajo
niti ravni enostavne reprodukcije.
Ob takih pogojih železnica že sedaj težko zadovoljuje
potrebe našega gospodarstva in tranzita, v prihodnje pa ne bo
v stanju, da bi dodatno povečevala svoje delo kot je to predvideno v Dolgoročnem programu stabilizacije, _ če ne bo
izvršena čimpreje modernizacija, ki je bila že družbeno verificirana v srednjeročnih obdobjih 1976-1980 in 1981-1985, pa
ni bila realizirana.

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE DO
POBUDE SKUPINE DELEGATOV
OBČINE LJUBLJANA - ŠIŠKA V ZVEZI Z
DELITVIJO BONOV ZA NAKUP GORIVA
Na 37. seji Zbora občin Skupščine SR Slovenije dne 25. julija 1984 je delegat Vlado Slamberger iz občine Ljubljana
Šiška predložil zboru pismeno delegatsko pobudo, ki se glasi:
»Skupina delegatov občine Ljubljana Šiška daje pobudo
pristojnim organom in našim delegatom v Skupščini SFRJ, da
takoj sprožijo postopek, da se naredi konec nestabilizacijskemu ravnanju pri delitvi bonov za gorivo v Jugoslaviji.
Računamo namreč, da junijska delitev bonov 1984 - glede na
naše trenutne energetske in devizne razmere - ni bila zadnja.
Kolikor bi boni še obveljali, potem bi se morali vsi skupaj
prizadevati, da bi jih delili kvečjemu dvakrat na leto (še bolje
bi bilo enkrat), ne pa štiriktar kot zdaj.«
OBRAZLOŽITEV POBUDE: V občini Šiška smo ob zadnji
delitvi bonov naredili grob izračun. Ugotovili smo, daje našo
občino - ima 31 krajevnih skupnosti - samo delitev bonov
prejšnji mesec stala 700.000 dinarjev (popoldansko nadurno
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delo delavcev z občine tri popoldneve v krajevnih skupnostih,
pri tem ni upoštevano dodatno delo delavcev v krajevnih
skupnostih). Samo letos nas je delitev bonov po krajevnih
skupnostih stala 1,4 milijona dinarjv (brez dveh delavcev na
občini, ki se s tem ukvarjata poln delovni čas). Enaka vsota pa
bo še zgubljena, če bi delitev bonov ostala takšna, kot je bila
doslej, torej četrtletna, če upoštvamo, da podobno zapravljajo denar v vseh slovenskih občinah in da enako delajo v 500
občinah po vse Jugoslavji, potem lahko ugotovimo, da gredo
pri četrtletni delitvi bonov v vsej Jugoslaviji milijardne vsote v
prazno. Skrajni čas je torej temu nestabilizacijskemu ravnanju
narediti konec. Ob tej pobudi terjamo tudi čimprejšnji odgovor od pristojnih organov: ali je z junijsko delitvijo bonov
konec racioniranja goriva; če ni, potem morajo konec septembra dobiti upravičenci do bonov nakazila za pol leta, ne le
do konca 1984. Mislimo, da denar za tiskanje bonov ne more
biti problem, saj morajo bone tako ali tako plačati vozniki na
bencinskih črpalkah.
Skupini delegatov občine Ljubljana - Šiška odgovarjamo:
Ukrepi za omejitev prometa oziroma porabe motornega
bencina in plinskega (dieselskega) olja, sprejeti jeseni 1982 so
ostali v veljavi dalj časa kot je bilo prvotno predvideno. Zato je
bilo potrebno delitev bonov za nakup goriva večkrat, torej
vsako četrtletje, ponavljati. Pristojni občinski upravni organi
za delitev bonov so ob tem ugotovili obseg dodatnih delovnih
nalog in precejšnje dodatne stroške, ki nastajajo v zvezi z
opravljanjem teh nalog.
Republiški komite za tržišče in splošno gospodarske zadeve je na podlagi pobude Republiškega sekretariata za notranje zadeve predlagal Zveznemu sekretariatu za tržišče in
splošne gospodarske zadeve, spremembo oblike bonov in
delilnega obdobja. V postopku priprave sprememb in dopolnitev zvezne uredbe o omejitvi prometa z motornim bencinom
in plinskim oljem, ki so bile uveljavljene v juniju 1984, ta
predlog ni bil sprejet.
Veljavna zvezna uredba o obiejitvi prometa z motornim
bencinom in dieselskim gorivom (Uradni list SFRJ, št. 51/83 in
27/84) preneha veljati 30. 9. 1984. Zvezni izvršni svet bo v
mesecu septembru ocenil stanje in perspektive na tržišču z
motornim bencinom in plinskim oljem v tekočem in prihodnjem obdobju ter odločil ali so administrativni ukrepi še
potrebni ali ne. V ta namen je pristojnim organom republik in
pokrajin že tudi posredoval predlog uredbe o omejitvi prometa z motornim bencinom in dieselskim gorivom za naslednje obdobje. Ta postopek je še v teku in bi moral biti zaključen
do 30. 9. 1984.
Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske zadeve je v tem pristopu ponovno posredoval predlog za zmanjšanje dosedanjega števila delitev bonov v obdobju enega leta,
in sicer v smislu pobude skupine delegatov občine Ljubljana Šiška, na največ dvakrat na leto.

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE DO
DELEGATSKE POBUDE SKUPINE
DELEGATOV IZ OBČINE NOVA GORICA
ZA SPREMEMBO REPUBLIŠKEGA
DOGOVORA O ENOTNI POLITIKI IN
UKREPIH PRI POSPEŠEVANJU HRANE
V SR SLOVENIJI
Zbori Skupščine občine Nova Gorica so se ob razpravi o
poročilu o delu samoupravnega sklada za intervencije v kmetijstvu v letu 1983 ter programa tega sklada za leto 1984
opredelili, da se morajo sredstva sklada bolj namenjati za
spodbujanje razvoja lastne pridelave in prireje. Ugotavljajo,
da se ob 0,8% prispevni stopnji skladu namenja vse več
sredstev za premiranje prireje mesa in mleka. Zato ostane za
preostale spodbude manj sredstev. Menijo, da bi nadaljevanje
sedanjega sistema spodbujanja pomenilo za občino Nova
Gorica nazadovanje kmetijske pridelave.
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Bistvo vsebinske pripombe k republiškemu dogovoru je po
našem mnenju v tem:
- da sredstev zbranih v intervencijskih skladih, ne bi smeli
uporabljati za razreševanje cenovnih neskladij kmetijskih pridelkov, temveč izključno za spodbujanje razvoja kmetijstva,
tudi tam kjer razvoj določenih panog kmetijstva zaostaja,
imajo pa možnosti, da več prispevajo k skupnim prizadevanjem za večjo samooskrbo in izvoz;
- da je prodaja mesa in mleka na območju občine zaradi
kupcev iz Italije precej večja in da tudi za tako porabljeno
meso in mleko morajo zagotoviti sredstva za plačilo premij.
Ker ne priredijo dovolj mesa in mleka ter morajo dokupovati
drugod, sredstva občinskega sklada za premiranje, pitanja
telet in prireje mleka odtekajo na druga proizvodna območia.
Kar zadeva cenovna razmerja, dogovorjenih spodbud ne
moremo šteti za sestavni del cene in razreševanje njihovih
neskladij. Cene so odvisne od tega, ali je to rejec ali ni
oziroma ali priznavamo, da dogovorjena cena pokriva družbeno potrebne proizvodne stroške in zagotavlja določeno
akumulacijo. Ločiti moramo proizvodne stroške pri združenih
kmetih in v družbenih obratih. Pri slednjih so zaradi večjih
družbenih obveznosti (razni prispevki ipd.) tudi proizvodnji
stroški večji.
Prodaja mesa in mleka je na območjih nekaterih obmejnih
občin z Italijo večja, kakor so potrebe krajevnega prebivalstva
Prodajne cene mesa so na območjih obmejnih občin z Italijo
za 5% višje kakor v drugih predelih SR Slovenije (to ne velja
za mleko v občinah Nova Gorica in Tolmin)! Sodimo, da bi z
ustreznim sporazumevanjem lahko združili ta del sredstev
tega povečanja, kar bi bilo dovolj tudi za pokrivanje premij za
prirejo mesa, ki ga kupijo tuji kupci.
V pobudi je tudi izražena bojazen, da bi nadaljevanje sedanjega sistema spodbujanja kmetijstva povzročilo nazadovanje
kmetijske pridelave v občini. Treba je upoštevati, da se je od
leta 1971 do 1981 na območju občin Nova Gorica zmanjšalo
število govedi (podatki popisov) z 12.124 na 8161 glav. To
zmanjšanje je posledica nezadovoljive aktivnosti pri oblikovanju tržnih proizvajalcev za nadomeščanje tistih, ki so govedorejo opustili. Podobno, čeprav ne tako izrazito, je na območju
občin Ajdovščina in Tolmin, izjema je v občini Idrija, kjer se je
število govedi v tem obdobju povečalo.
Menimo, da je rešitev za boljšo oskrbljenost povečanje
staleža govedi; v dogovoru sprejete spodbude za povečanje
osnovne črede pa to možnost dajeio,
Z dogovorom o enotni politiki smo v letu 1984 opredelili, da
ima rejec, ki povečuje število plemenskih krav, pravico do
izplačilni premije na nižinskih 15.000, na višinskih območjih pa
20.000 din za vsako plemensko kravo, s katero povečuje
osnovno čredo in se zavezuje, da bo ta stalež zadržal najmanj
pet let. V zasnovah predloga za leto 1985 je ta premija 20.000
oziroma 40.000 din za glavo. Zato bo potrebno posvetiti več
pozornosti razvoju govedoreje.
Sredstva 0,4% prispevka iz dohodka delavcev republiškemu skladu se po zakonu o zagotavljanju in usmerjanju
sredstev za intervencije v proizvodnji hrane v obdobju
* 1982-1985 namenjajo za spodbude pri pridobivanju hrane, ne
pa za razvoj oziroma naložbe.
Če bi hoteli ta sredstva uporabljati za naložbe v kmetijstvu,
bi bilo potrebno spremeniti in dopolniti določbe zakona o
intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane.
Skladno z intervencijskimi ukrepi je sprejet tudi zakon o
zagotavljanju in usmerjanju sredstev za usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo. Sredstva, zbrana po tem zakonu, so namenjena za naložbe v
usposabljanje zemljišč.
Glede pripombe, da se vedno več sredstev uporablja za
razreševanje cenovnih neskladij, pa moramo poudariti, da so
za kompenzacije in oblikovanje blagovnih rezerv določeni
drugi viri (proračuni, prispevek za blagovne rezerve).
Samoupravni sklad za intervencije v kmetijstvu in porabi
hrane v SR Sloveniji bo v sodelovanju z Republiškim komitejem za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano proučil učinke
dosedanjega sistema spodbud in na osnovi ugotovitev predlagal ustrezne spremembe in dopolnitve.
poročevalec

POROČILO
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ o 36. seji Zbora republik in
pokrajin, ki je bila 13. 9. 1984

Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ je na 36. seji, ki je
bila 13/9-1984 poslušal ekspoze podpredsednika ZIS k
osnutku dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter sprejel spremembe
zakona o določitvi skupnega zneska sredstev za financiranje
programa Radia Jugoslavija od 1981 -1990 in odlok o valorizaciji sredstev po zakonu o zagotavljanju sredstev za odpravljanje posledic potresa v SR Crni gori. Iz prvotno predlaganega dnevnega reda je bil umaknjen zakon o ratifikaciji sporazuma z Republiko Italijo o ribolovu v Tržaškem zalivu, ker je
odbor za ekonomske odnose s tujino ugotovil, da je poleg
redakcijskih pripomb glede pisanja imen krajev v italijanskem
in slovenskem jeziku, ki jih je predlagala Skupščina SR Slovenije tudi Zvezni izvršni svet opozoril na nekatere tehnične
napake v besedilu zakona, ki jih je treba uskladiti z italijansko
stranjo in je predlagal, da se usklajevanje y odboru odloži, s
tem pa tudi obravnava na seji zbora.
1. Ekspoze podpredsednika Zveznega
izvršnega sveta k osnutku Dolgoročnega
družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1986 do leta 2000.
Ekspoze podpredsednika ZIS v skladu s sklepi Zbora republik in pokrajin pomeni začetek obravnave dolgoročnega
družbenega plana Jugoslavije. Ker je bil večkrat javno objavljen in komentiran ter posredovan delegatom, v tem poročilu
podajamo le ključne usmeritve, ki so pomembne za odločanje
o tem planu tudi z vidika odločanja o srednjeročnem planu, za
katerega bomo lahko sprejemali smernice in osnovne elemente, dolgoročni plan pa naj bi bil sprejet do konca leta. S
tem ne bi bila podana le podlaga za sprejemanje srednjeročnih planov, temveč predvsem spodbuda za pravočasno in
učinkovito reševanje dolgoročnih razvojnih problemov, za kar
so že bile pripravljene številne študije in analitske podlage, pa
tudi kot podlaga za nova raziskovanja in dolgoročne programe razvoja po posameznih področjih družbene reprodukeije.
. .. ...
Ključna usmeritev dolgoročnega plana je doseči rast družbenega proizvoda za okrog 5%, kar bi pomenilo, da se bi do
leta 2000 celotna gospodarska aktivnost podvojila predvsem s
povečanjem produktivnosti in ekonomičnosti dela, ki sta zdaj
kot osnovni element rasti stagnirali ali celo upadali; hkrati je
to tudi edina kvalitetna podlaga za porast realnih osebnih
dohodkov in krepitev materialne osnove združenega dela in
gospodarstva v celoti, pa tudi izhod iz prenapetih razmerij v
delitvi dohodka in inflacije. Pri tem je eden od ključnih problemov sedanji nizek izkoristek zmogljivosti (predvsem v predelovalni industriji), kar ob okrog 20% presežku zaposlenih v
celotnem združenem delu narekuje hitrejše uvajanje konkurenčne proizvodnje, predvsem v izvozu. Pogoj za to je tudi
takšna rast dohodka na kvalitetnih podlagah, ki bo ob
dinamičnih spremembah v namenski prerazdelitvi dohodka
omogočila do leta 2000 štirikratno povečanje sredstev za
krepitev materialne osnove združenega dela, kar naj omogoči
nujno uvajanje nove tehnologije in modernizacije. Na takšni
podlagi bo omogočeno učinkovito gospodarjenje in upravljanje z družbenimi sredstvi na temeljih socialističnega
samoupravljanja ob sočasnem odločnem odpravljanju ekonomskega etatizma.
Na podlagi pripravljenih analitičnih podlag je ocenjeno, da
bodo osnovni nosilci razvoja:
- energetika kot eden najbolj izrazitih problemov, ki mora
temeljiti na prioritetnem razvoju proizvodnje energije, racionalni uporabi domačih energetskih virov, zmanjševanju relaporočevalec

tivne uvozne odvisnosti in učinkovitem dolgoročnem programu varčevanja z energijo, kar mora biti ustrezno urejeno v
srednjeročnih planih predvsem glede zagotavljanja sredstev
za skupne programe;
— prometni sistem, ki bo morat omogočiti dvakratno
povečanje domačega prometa blaga in trikratno povečanje v
izvozu, kar bomo lahko dosegli z uveljavitvijo tranzitnega in
pomorskega značaja države z modernizacijo prometnih zvez
kot dela evropskih sistemov; zato je modernizacija skupna
razvojna naloga, da ne bo prihajalo do nadaljnjega zaostajanja in zapiranja prometnih tokov;
- znanstveni in tehnološki razvoj, ki mora temeljiti na
uvajanju določenih tehnologij, proizvodnji opreme in marketingu na tujih trgih, kar lahko dosežemo z učinkovitim povezovanjem znanstveno-raziskovalnih zmogljivosti ob ustrezni
samoupravni koncentraciji sredstev za financiranje teh
razvojnih potreb. Pri tem je ocenjeno, da bo razvoj znanosti in
tehnologije možen le z aktivno podporo države v celoti (ne pa
devetih držav posamično), in z ekonomsko prisilo na posameznih področjih (npr. strojegradnja, ki je bila neekonomsko
zaščitena in ostala nepovezana, neselektivna, vezana na tuje
licence ipd.) in z razvijanjem tiste tehnologije, ki jo zmoremo
sami in bo ekonomsko upravičena, drugo pa bi smotrno
uvažali, da preprečimo zaostajanje v razvoju;
— ekonomski odnosi s tujino kot dolgoročna razvojna
orientacija, ki morajo temeljiti na nenehnem povečanju blagovnega izvoza, da bo presegel blagovni uvoz, največji del
bremena odplačil dolgov tujini pa bi prevzel neblagovni izvoz
(turizem, promet), tako da bi se delež odplačil dolgov tujim v
celotnem deviznem prilivu do leta 1990 zmanjšal na okrog
25%, leta 2000 pa na okrog 20%;
- kmetijstvo, ki temelji na prirodnih danostih in možnostih
visokoproduktivne proizvodnje in omogoča podvojitev sedanjega obsega proizvodnje, zahteva pa učinkovito izkoriščanje
vseh obdelovalnih površin, odpravljanje razdrobljenosti, učinkovito organiziranje proizvodnje, učinkovito in načrtno
vključevanje zasebnega sektorja in spodbujevalne ukrepe
(subvencije, regresi) za povečanje tržne blagovne proizvodnje
za domače potrebe, za rezerve in za močno povečan izvoz.
Ta skrčen prikaz ključnih usmeritev navajamo zaradi tega,
ker jih bo treba oceniti in uskladiti pri sprejemanju dolgoročnega plana, upoštevati pa tudi pri pripravljanju srednjeročnih planov (skupne naloge), nekatere pa že tudi pri pripravi
ekonomske politike za prihodnje leto.
Usklajevanje stališč skupščin SR in SAP k osnutku dolgoročnega plana se bo začelo v novembru in bo potekalo vzporedno z razpravo o smernicah za pripravo novega srednjeročnega plana in resolucije za leto 1985. Vsi trije akti bi morali
biti sprejeti do konca leta, dogovori o temeljih novega srednjeročnegalplana do polovice leta 1985, srednjeročni plan pa
do konca leta 1985.
2. Zakon o spremembah zakona o določitvi
skupnega zneska sredstev za financiranje
programa izgradnje in modernizacije tehnične
baze Radia Jugoslavije v obdobju 1981-1990.
Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi osnutka zakona
delegacijo pooblastila, da v uskaljevalnem postopku opozori
na nesorazmerno visoka, skoraj šestkratna povečanja vrednosti vlaganj in da bi morala biti osnova za odločanje celovit
program negospodarskih investicij, ki se financirajo iz proračuna federacije in delegacije ni pooblastila, da lahko glasuje za predlog zakona. Delegacija je nato zborom 25/7
poročala o poteku usklajevanja, ko so vse delegacije v odboru
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za finance podprle zahtevo, da se predlagani obseg zmanjša
za 12%. Skupščina SR Slovenije je soglašala s takšnim zmanjšanjem in delegacijo pooblastila, da v njenem imenu da
soglasje k takemu predlogu zakona. ZIS je predložil za ta
odstotek zmanjšan obseg sredstev (od 2.845 milijonov dinarjev na 2.504 milijonov dinarjev) in pri tem upošteval stvarne
možnosti proračuna federacije v letu 1984, pa tudi nujnost
montiranja in začetka delovanja že uvožene opreme za
potrebe Radia Jugoslavije. Zmanjšanje je doseženo z začasno
odložitvijo nekaterih del, ne bo pa ogroženo dokončanje
gradnje objektov v Bijeljini in montaža ter delovanje uvožene
opreme. Po tem zakonu bo treba v obdobju do leta 1993
zagotoviti v proračunu federacije skupno še 2.287 milijonov
dinarjev. Delegacija je v skladu s sprejetim pooblastilom glasovala za tako spremenjen predlog zakona.
3. Odlok o valorizaciji sredstev, ki so jih
republike in pokrajini vplačale za leto 1983 za
odpravljanje posledic katastrofalnega potresa,
ki je prizadel območje SR Črne gore v letu
1979.
Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi osnutka odloka
opozorila na bilančno nemožnost SR Slovenije, da bi v rokih,
predvidenih z odlokom, vplačala vso valorizirano obveznost
in naj se zato oceni možnost, da bi se poravnanje obveznosti
podaljšalo, kot je bilo že v prejšnjih letih doseženo v neposrednih dogovorih SR Črne gore in posamezne republike in
pokrajine, in delegacijo pooblastila, da po končanem usklaje-

vanju da soglasje k predlogu odloka. Podobne pripombe
glede roka vplačila so imele tudi nekatere druge skupščine. V
usklajevanju v odboru za finance je delegacija Skupščine SR
Crne gore glede na te pripombe dala tole izjavo:
»Pristojni organi v SR Crni gori so pooblaščeni, da lahko s
pristojnimi organi v drugih republikah in pokrajinah zaradi
izjemnih bilančnih težav v posameznih republikah in pokrajinah določijo tudi drugačno dinamiko izpolnjevanja obveznosti teh republik in pokrajin, kot je določeno v odloku s tem, da
se te obveznosti izvajajo od 1. oktobra 1984 v enakih mesečnih obrokih in da se v celoti izpolnijo najkasneje do 1. septembra 1985.«
Vse delegacije so sprejele to izjavo in izrazile pripravljenost,
da se bodo v svojih skupščinah in pri pristojnih organih
zavzele, da bodo obveznosti izpolnjene v navedenih rokih.
Delegacija je v skladu s sprejetim pooblastilom in ker je
smiselno uveljavila pripombo Skupščine SR Slovenije glede
rokov za plačilo obveznosti, glasovala za predlog odloka.
Delegacija je v pristojnih delovnih telesih postavila vprašanje o problematiki rafinerij v Jugoslaviji in o rezultatih prizadevanj za razbremenitev materialnih obveznosti gospodarstva, ki sta jih v Zboru združenega dela postavili skupini
delegatov iz Lendave in Škofje Loke. Predstavniki Zveznega
izvršnega sveta so zagotovili, da bodo v zvezi s problematiko
rafinerij pripravili poročilo do konca meseca, ker je sicer rok
za pripravo že potekel in so se za zamudo opravičili, o učinkih
razbremenjevanja pa bo oddogovorjeno na seji odbora za
finance, ki bo 28. septembra 1984. O obeh odgovorih bo
delegacija poročala kasneje.

'
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• Kredit in oaranciio za investicije je mogoče dati samo uporabniku družbenih
sredstev - investitorju, ki je zagotovil lastni delež v investicij, v znesku 60
nri<itotkov od predračunske vrednosti investicij
• Nižia stopnja lastnega deleža od 40 odstotkov je predvidena za investicije, ki
so namerne za komunalno dejavnost ter za zdravstvo in socialno varstvo
m Za investicije s področja gospodarstva, ki so namenjene za vec kot 50
odstotkov proizvodnje blaga na podlagi domačih surovin ali nuđenja storitev
izvoz je predvidena stopnja lastnega deleža 20 odstotkov
m Stoonia lastneaa deleža 15 odstotkov je predvidena za investicije, ki so
nameniene za proizvodnjo, prenos in transport vseh oblik energi.e ,z domach
virov in preusmeritev s porabe tekočih na trda goriva.
• Določbe tega zakona se ne bodo uporabljale za dajanje in uPorabo kreditov za
investicije namenjene za odpravljanje posledic potrescv ali drug
elementarnih nesreč
SFRJ Predlog za izdajo zakona združevanja, za banke, zavaroCelotna izplačila za investi- blaga in storitev. Zaradi tega je o posebnih pogojih za dajanje valne in pozavarovalne skupcije so leta 1983 znašala 765,4 nujno treba družbeno usmer- in uporabo kreditov ter garan- nosti za zavarovanje premožemilijarde dinarjev ali 15,8 od- jati razpoložljiva investicijska cij za investicije, z Osnutkom nja ter oseb, kakor tudi za drustotka več kot leta 1982. V sredstva v prioritetne namene zakona (AS 441). Splošni po- ge finančne organizacije, kmestrukturi virov sredstev za fi- in rekonstrukcijo ter moderni- goji za dajanje kreditov in ga- tijske in druge zadruge ter tenanciranje naložb so bili leta zacijo zmogljivosti za proiz- rancij za investicije so določe- meljne zadružne in druge or1983 tudi doseženi pozitivnj vodnjo blaga in storitev, name- ni v zakonih o temeljih banč- ganizacije. Prav tako so določrezultati: povečal se je delež njenih izvozu, in sicer pre- nega in kreditnega sistema, o be namenjene za SIS, krajevne
lastnih sredstev organizacij dnostno na območja s konver- denarnem sistemu in obliga- skupnosti in druge samouzdruženega dela v skupnih iz- tibilnim načinom plačevanja. cijskih razmerij.
pravne organizacije ter skupplačilih za investicije, in sicer z Sredstva pa je treba uporabiti
nosti ter njihova združenja, za
Temelji
predlaganega
39,3 odstotka, kolikor je znašal tudi za investiranje v proizvod- Osnutka zakona so uvedba ob- gospodarske zbornice, družorganizacije,
leta 1982, na 45,3 odstotka. njo, ki omogoča zmanjševanje veznega deleža lastnih sred- benopolitične
družbenopolitične skupnosti
Zmanjšal pa se je delež banč- deviznega odliva.
stev
investitorjev
in
združevaMimo tega zahteva velika innih kreditov s 35,9 na 30,2 od- vesticijska
njihove organe ter za družporaba, saj pri nje- nje sredstev drugih organizacij in
stotka.
združenega dela pri financira- bene organizacije. Ne nazadnem
financiranju
prevladujejo
Ker pa se zaradi visoke inflanju investicij, vključno tudi za- nje ti pogoji veljajo tudi za
cije nenehoma spreminjajo kreditni odnosi, samofinanci- gotavljanje trajnih obratnih službe družbenega knjigovodpredračunske vrednosti inve- ranje tokov razširjene repro- sredstev, kakor tudi merila pri stva, delovne skupnosti in drusticij, pogoji za uporabo novih dukcije in večje združevanje ocenjevanju kreditne sposob- ge družbeno pravne osebe, ki
investicijskih kreditov pa so se dela ter sredstev za financira- nosti investitorjev zaradi upo- uporabljajo družbena sredposlabšali, so investitorji prisi- nje investicij. To je treba v se- rabe investicijskih kreditov in stva.
Osnutek zakona prinaša deljeni, da nenehno preučujejo danjem trenutku nujno doseči garancij o zagotavljanju sredmožnosti nadaljnjega financi- v vseh gospodarskih panogah. stev za investicije.
finicije posameznih pojmov, ki
Prav
za
preprečitev
slabosti
ranja začetnih investicijskih
jih vsebuje zakonsko besedilo.
programov. V takih pogojih na področju investicijske poli- POSEBNI POGOJI ZA
Tako je na primer opredeljeno,
pogosto prihaja do uporabe tike in za uresničitev omenjekaj je kredit za investicije, kaj
nenamenskih sredstev za inve- nih ciljev, je Zvezni izvršni svet DAJANJE KREDITOV
je garancija o zagotavljanju
sticije in prelaganja bremen pripravil in poslal delegatom
Osnutke zakona predvideva, sredstev za investicije ali invepovečanih izdatkov na rast cen Zveznega zbora Skupščine da posebni pogoji za dajanje sticija. Tako je med drugim zainvesticijskih kreditov ter ga- pisano, da pomeni investicija
ST
rancij veljajo za temeljne in vlaganje družbenih sredstev v
8 OSNUTEK ZAKONA O POSEBNIH POGOJIH ZADAJA- S druge organizacije združene- graditev, dograditev, rekonS NJE IN UPORABO KREDITOV TER GARANCIJ ZA INVE- k ga dela in njihove skupnosti strukcijo ali adaptacijo gradh STICIJE - AS 441
j! ter za druge oblike njihovega benih objektov, v opremo, doleeco®.so8eco6«oec«
§<=
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goletni nasad, osnovna čreda
tn materialne pravice, ki sestavljajo osnovna sredstva ali
sredstva skupne porabe.
Osnutek zakona posebej določa, kateri uporabniki družbenih sredstev ne smejo dobiti
kreditov in garancij za investicije. Tako banke ali drugi uporabniki družbenih sredstev ne
morejo dajati investicijskih
kreditov ali garancij oziroma
kreditov ali garancij za nakup
osnovnih sredstev ali sredstev
skupne porabe družbenopolitičnim skupnostim, njihovim
organom ali delovni skupnosti,
kakor tudi ne družbenopolitični organizacji, družbeni organizaciji ali njeni delovni skupnosti ter samoupravni interesni skupnosti družbenih dejavnosti.
Temeljni namen predlagane
rešitve, poudarja obrazložitev
Osnutka zakona, je, da bi
zmanjšali vlaganja v negospodarske in neproizvodne investicije ter s tem usmerili razpoložljiva sredstva v prioritetne
dejavnosti, za katere je po
družbenem planu države za
obdobje 1981 do 1985 dogovorjen hitrejši razvoj, kakor tudi za druge dogovorjene namene.
ZMANJŠEVANJE
VLAGANJ V
NEGOSPODARSKE IN
NEPROIZVODNE
INVESTICIJE
Investicijski krediti in garancije se ne morejo dajati uporabnikom družbenih sredstev
za nakup zgradb ali delov
zgradb, namenjenih opravljanju administrativno-strokovnih in pomožnih del, za izvajanje predhodnih investicijskih
del, kakor tudi ne za izdelavo
investicijskih programov, idejnih in drugih projektov ter za
zbiranje dokumentacije, ki je
potrebna za sprejetje investicijske odločitve.
S tako določbo naj bi zmanjšali kredite in garancije za negospodarske in neproizvodne
investicije v organizacijah
združenega dela s področja
gospodarstva, da bi na ta način v večji meri usmerili razpoložljiva investicijska sredstva v
proizvodne naložbe.
Poleg tega bodo morali investitorji v bodoče razpolagati
z lastnimi sredstvi za financiranje predhodnih in pripravljalnih investicijskih del (odkup in
ureditev zemljišča, graditev
začasnih objektov, zbiranje lokacijske dokumentacije za
graditev investicijskega objekta), saj Osnutek zakona ne dovoljuje odobravanja kreditov
za te namene.
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S tem naj bi zagotovili, da bi
bili na nove inveticije dobro
pripravljeni, saj obrazložitev
opozarja, da je mnogo primerov ko od izdelave investicijskega programa in druge inveticijsko-tehnične dokumentacije do začetka graditve mine
nekaj let, tako da se neupravičeno, zaradi različnih formalnih razlogov, zavlačuje začetek graditve.
Investicijski krediti in garancije se po Osnutku zakona ne
bodo mogli dajati niti uporabnikom družbenih sredstev, ki
predhodno niso sanirali poslovne izgube v skladu z Zakonom o sanaciji in prenehanju
organizacij združenega dela.
Podobna prepoved odobritve
kreditov bo veljala za uporabnike družbenih sredstev, ki
imajo dospele obveznosti iz inveticijskih kreditov ali garancij
o zagotavljanju sredstev za investicije.
Taki restriktivni ukrepi pa ne
bi veljali za investicijske kredite ali garancije o zagotavljanju
sredstev za investicije, namenjene preusmeritvi s porabe
tekočih na porabo trdih goriv
ali drugih vrst energije iz domačih virov. Podobna prepoved ne bo veljala tudi za kredite in garancije o zagotavljanju
sredstev za stanovanjsko graditev z nujno infrastrukturo in
za nakup dograjenih stanovanj.
DELEŽ LASTNIH
SREDSTEV
ZA INVESTICIJE
Posebna določba predvideva, da bo kredit ali garancijo za
investicije mogoče dati uporabniku družbenih sredstev investitorju, ki je zagotovil
lastno udeležbo za naložbo, za
katero zahteva kredit oziroma
garancijo.
Višina lastne udeležbe invetitorja kot pogoj za pridobitev
kredita in garancije o zagotavljanju investicijskih sredstev,
znaša po Osnutku zakona 60
odstotkov predračunske vrednosti investicije, določene v
investicijskem programu oziroma inveticijsko tehnični dokumentaciji, ki je podlaga investiciji.
V primerjavi s tem splošnim
pogojem, Osnutek zakona
predvideva tudi nekatere izjeme oziroma nižje stopnje lastne investicijske udeležbe. Gre
predvsem za gospodarske investicije, s katerimi naj bi
izboljšali materialno strukturo
gospodarstva ali prispevali k
povečanju izvoznih rezultatov,
kakor tudi za investicije v komunalni dejavnosti, zdravstvu
in socialnemu varstvu.

Tako bo stopnja lastne investicijske udeležbe za komunal- NAČIN
ne naložbe in za naložbe v ZAGOTAVLJANJA
zdravstvu ter socialnemu var- LASTNIH SREDSTEV
stvu 40 odstotna, za medicinBanke in drugi uporabniki
ske naprave, aparate, pribor in
sredstev bodo moinstrumente za opravljanje de- družbenih
javnosti s področja socialnega rali pri dajanju kreditov in gavarstva za skrbstvo in rehabili- rancij za investicije dajati
tacijo otrok in mladine, mote- prednost investicijam, ki so fine v psihičnem in fizičnem raz- nancirane z večjim deležem
voju ter odraslih invalidnih sredstev, zagotovljenih z zdruoseb pa bo znašala lastna ude- ževanjem.
Po Zakonu je investicija z
ležba 30 odstotkov.
več kot 50-odstotnim deležem
Za investicije s področja go- proizvodnje blaga ali nuđenja
spodarstva, namenjene za pro- storitev za izvoz tista, pri kateri
izvodnjo blaga iz več kot 50 je z investicijskim programom
odstotkov domačih surovin ali določeno, da bo več kot 50 odza investcije, namenjene nu- stotkov planiranega celotnega
đenju storitev za izvoz, pred- prihodka od te investicije
vsem na območja s konverti- ustvarjenih z izvozom blaga ali
bilnim načinom plačevanja, storitev, in sicer pretežno na
kakor tudi za smotrno nado- območja s konvertibilnim nameščanje uvoza osnovnih su- činom plačevanja. Pogoj je turovin in reprodukcijskega ma- di, da bo ta investicija prispeteriala je predvideno, da bo vala k doseganju večjega pozilastna udeležba investitorjev tivnega
neto
deviznega
znašala 20 odstotkov. Taka učinka.
stopnja je predvidena tudi za
Osnutek zakona nadalje
investicije, namenjene graditvi predvideva, da mora investitor
osnovnih namestitvenih zmog- zagotoviti lastni delež v višini
ljivosti in komplementarnih 60 odstotkov vrednosti investizmogljivosti, s katerimi se raz- cije tudi za pridobitev kredita
širja in bogati ponudba za tuje ali garancije o zagotavljanju
turiste, za skladiščenje in sredstev za pokritje nastalih
hrambo blagovnih rezerv, ka- prekoračitev pri financiranju
kor tudi žitaric ter za znanstve- investicij.
no-raziskovalno dejavnost.
Za zagotavljanje lastne udeŠe nižja, 15 odstotna lastna ležbe investitorjev za pridobiudeležba je predvidena za in- tev investicijskega kredita ali
vesticije s področja gospo- garancije in za pridobitev kredarstsva, namenjene proizvod- dita ter garancije za pokritje
nji, prenosu in transportu vseh prekoračitev pri financiranju
vrst energije iz domačih virov, investicij, se bodo uporabljala
vključno z raziskovanjem no- lastna sredstva iz trajnih in
vih nahajališč energije, za se- dolgoročnih virov, ki jih lahko
kundarno predelave nafte, na- uporabnik družbenih sredstev
ravnega plina in tehničnih pli- nameni za investicije. Nadalje
nov, predelavo premoga in bodo zajeta investicijska sredpreusmeritev s porabe tekočih stva, ki se zagotavljajo z zdruna porabo trdih goriv ali dru- ževanjem, na podlagi katerega
gih vrst energije iz domačih vi- vlagatelj pridobi pravico do
rov.
udeležbe v skupno ustvarjePrav tako 15-odstotna stop- nem dohodku, vključno tudi
nja lastne udeležbe je predla- združena sredstva, za katera
gana za investicije, namenjene se delavci v temeljni organizaproizvodnji bazičnih kovin, ciji združenega dela z osebnim
vključno z raziskovanjem na- izjavljanjem na referendumu
hajališč železove rude in rud odrečejo pravici do povračila
barvnih kovin, proizvodnja li- in nadomestila za gospodarjevarskih izdelkov, bazičnih ne- nje s temi sredstvi.
kovinskih surovin, farmacevtKot lastno udeležbo bo moskih surovin, osnovnih proiz- goče uporabiti tudi sredstva, ki
vodov gozdarstva in kmetijstva so prenesena na uporabnika
in drugih. Podobno bo veljalo družbenih sredstev na podlagi
za osnovno čredo in dolgolet- zakonov in predpisov, sprejene nasade, zbiranje, čiščenje tih v skladu z zakoni ali na
in distribucijo pitne vode go- podlagi obveznega združevaspodinjstvom in industrijskim nja sredstev za investcije,
ter drugim porabnikom, za re- predpisanega z zakonom. V ta
konstrukcijo in graditev siste- namen pa je mogoče uporabiti
mov za obrambo pred popla- tudi sredstva, ki jih uporabnik
vami, nadaljevanje graditve av- dobiva od samoprispevka obtomobilske ceste Bratstva in čanov ali iz lastnih sredstev
enotnosti, vključno zgraditvijo občanov, ki so združena pri
predora Karavanke in dela av- uporabniku družbenih sredtomobilske ceste Sever-Jug, stev neposredno ali s posredoza železniški promet in drugo. vanjem banke z namenom razporočevalec

širitve materialnih temeljev dela, če so se občani preko referenduma odrekli pravici do povračila ali nadomestila za gospodarjenje s temi sredstvi.
IZJEME OD OBVEZNE
LASTNE UDELEŽBE
Na del predračunske investicijske vrednosti, ki se financira
iz sredstev, ki so uporabniku
družbenih sredstev dana neposredno ali s posredovanjem
banke in Sklada federacije za
kreditiranje hitrejšega razvoja
gospodarsko manj razvitih republik in pokrajin, iz sklada republike oziroma avtonomne
pokrajine in iz sklada regionalne skupnosti za spodbujanje
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih območij, po
Osnutku zakona investitorju
ne bo treba zagotoviti lastne
udeležbe.
Način določanja lastnega
deleža uporabnikov družbenih
sredstev za investicije mora
določiti Zvezni izvršni svet, in
sicer najpozneje v 30 dneh od
dneva uveljavitve tega Zakona.
Način uporabe lastne udeležbe in kredita za investicije
oziroma kredita za pokritje nastalih prekoračitev pri financiranju investicij, kakor tudi način dajanja garancij, bo urejala
pogodba o kreditu oziroma
garanciji. Kredit za investicije
oziroma za pokritje prekoračitev pri njihovem financiranju
se bo uporabljal sorazmerno
deležu, ki ustreza višini sredstev, ki jih mora uporabnik zagotoviti kot lastno udeležbo za
določeno investicijo. Pri tem
bo mogoče sredstva lastne
udeležbe uporabiti prej ali
hkrati s črpanjem kredita za
investicije oziroma za pokritje
nastalih prekoračitev.

Z

novim

Če bo potekalo investiranje
v osnovno sredstvo ali sredstvo skupne porabe v več fazah-, določenih v investicijskem programu oziroma v investicijsko-tehnični dokumentaciji kot podlagi naložbe, in
sicer tako, da bo del investicije
dograjen po fazah, ki predstavljajo ekonomsko tehnično
celoto, ki jo je mogoče samostojno uporabljati, bo potekalo
zagotavljanje lastne udeležbe
in uporabe teh sredstev ter investicijskih kreditov po fazah
trajanja graditve investicije.
Osnutek zakona določa tudi
obveznost investitorjev, da bodo morali zagotoviti lastno
udeležbo v višini 60 odstotkov
tudi za pridobitev kreditov za
trajna obratna sredstva ali garancije 6 zagotavljanju sredstev za trajna obratna sredstva, če je zagotovitev teh
sredstev predvidena v investicijskem programu oziroma investicijsko-tehnični dokumentaciji za posamezno naložbo.
Uporabnik družbenih sredstev - investitor bo moral k zahtevi za pridobitev kredita ali
garancije za investicije, priložiti točne podatke o namenu
investicije, njeni predračunski
vrednosti in o zagotavljanju
lastne udeležbe, v skladu z določbami obravnavanega Zakona.
Posebno poglavje vsebuje
kazenske določbe. Med drugim je predvidena denarna kazen od 50.000 do milijon dinarjev za gospodarski prestopek
banke ali drugega uporabnika
družbenih sredstev, če bo dal
investicijski kredit ali garancijo za naložo ter za nakup
osnovnih sredstev ali sredstev
skupne porabe družbenopolitični skupnosti ali njenemu organu oziroma delovni skupnosti, družbenopolitični organizaciji ali družbeni organizaciji

sistemom

oziroma njeni delovni skupnosti ali SIS. Enaka kazen je
predvidena tudi, če bo odobren investicijski kredit za nakup zgradb ali delov zgradb za
administrativno strokovna in
pomožna dela in podobno.
PREHODNE DOLOČBE
Prehodne določbe Osnutka
zakona predvidevajo, da predpis ne bo veljal za dajanje in
uporabo investicijskih kreditov
in garancij za zagotavljanje
sredstev za investicije, namenjenih odpravljanju posledic
potresov ali drugih elementarnih nesreč, in sicer do tržne
vrednosti osnovnega sredstva
ali sredstva skupne porabe, ki
ga je uničil potres ali druga
elementarna nesreča.
Določbe Zakona ne bodo veljale tudi za investicijske kredite, ki so že odobreni in so se
začeli uporabljati do uveljavitve omenjenega Zakona, kakor
tudi za izdane garancije o zagotavljanju investicijskih sredstev do uveljavitve Zakona. Nadalje ta predpis ne bo veljal
tudi za kredite in garancije za
investicije za potrebe ljudske
obrambe, družbene samozaščite, javne in državne varnosti, kakor tudi za investicije organizacij združenega dela, namenjene proizvodnji oborožitve in vojaške opreme.
Posebej je omenjeno, da Zakon ne bo veljal niti za kredite
in garancije za investicije, namenjene odpravljanju ozkih
grl v proizvodnji organizacij
združenega dela, ki poslujejo z
izgubo, če so te investicije nujno potrebne za odpravo vzrokov nastalih izgub in so predvidene v sprejetih sanacijskih
programih. Zakon pa ne bo veljal niti za uporabo finančnih,
blagovnih in drugih kreditov v
tujini za investicije, vključno z
garancijami, ki jih dajejo do-

amortizacije

zavarovana celovitost družbene

mače banke glede uporabe teh
kreditov, kakor tudi ne za vlaganja sredstev tujih oseb v organizacijah združenega dela.
POSLEDICE
PREDLAGANIH
REŠITEV
Predlog za izdajo zakona
opozarja tudi na posledice
predlaganih rešitev, ki bodo
vplivale na,materialni položaj
delovnih ljudi in občanov, organizacij združenega dela in
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti. Poudarjeno
je, da bodo predlagane določbe še pomembneje vplivale na
zmanjševanje investicijske dejavnosti glede na nizko akumulacijsko in reprodukcijsko
sposobnost delovnih organizacij v sedanjem trenutku. Reprodukcijska sposobnost gospodarstva je bila največja leta
1971, ko je znašala 10,1 odstotka, v vseh naslednjih letih
pa se je hitro zmanjševala, tako da je leta 1982 znašala komaj 4,6 odstotka.
Upadanje investicijske dejavnosti najbolj prizadene
gradbeništvo in industrijo
gradbenega materiala. Začeta
dela iz prejšnjega obdobja so
dokončana, sklepanje novih
pogodb pa je skrčeno na najmanjši možni obseg.
Predlagane rešitve bodo
vplivale tudi na uporabnike
družbenih sredstev, saj bodo
morali v bodoče namenjati več
sredstev iz čistega dohodka za
zagotavljanje lastnega deleža
pri kreditih in garancijah za investicije. Tako izločanje sredstev iz čistega dohodka bo
vplivalo na razmerja pri delitvi
čistega dohodka. Povečana
sredstva čistega dohodka za
poslovni sklad bodo namreč
zmanjševala delež sredstev za
osebne dohodke delavcev in
za skupno porabo.

bolje
lastnine

• Z amortizacijo mora biti zagotovljena najmanj enostavna reprodukcija
družbenih sredstev ter enotno in vzporedno izkazovanje dohodka
• Predlagana je nova nomenklatura sredstev za amortizacijo z novimi
amortizacijskimi skupinami in stopnjami
• Zakon določa samo minimalno amortizacijo in daje možnost, da jo uporabniki
družbenih sredstev obračunavajo povečano
• Celotni znesek amortizacije se bo nadomeščal iz skupnega prihodka kot
poslovni stroški
poročevalec
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Pomembna novost v osnutku zakona je uvajanje obvezne amortizacije za
sredstva skupne porabe, da bi ohranili celovitost vrednosti skupnih družbenih
sredstev
z individualnimi proizvajalci
Za učinkovitejše uresničeva- ske in druge zadruge, zavaro- AMORTIZACIJA
predpisali obveznost amortizanje nalog iz Dolgoročnega valne skupnosti, banke, orga- SREDSTEV V ZASEBNI cijskega obračunavanja sredni,
organizacije
in
skladi
družprograma ekonomske stabilistev, ki so v lasti zasebnih proizacije je nujno treba sprejeti benopolitičnih skupnosti in LASTI
zvajalcev - združevalcev sredAmortizacijo bo treba, po- stev. Pri tem pa Osnutek zakotudi nekatere sistemske ukre- drugi uporabniki družbenih
pe, med katerimi imajo pose- Sredstev za osnovna sredstva, dobno kot doslej, obračunava- na ponuja tudi variantno rešiben pomen ukrepi na področju objekte in opremo skupne po- ti za zgradbe, ceste, gradnje, tev, da te določbe Zakon ne bi
gospodarskega sistema. Med rabe. Poleg tega bo treba podzemske, nadzemske grad- vseboval.
ukrepe za prilagajanje gospo- amortizacijo obračunavati tudi nje in vodne gradnje, za tire,
Novost je nadalje določba o
darskega sistema nalogam iz za sredstva podjetij, bank in naprave, orodje, pribor, inven- amortizaciji drobnega invenDolgoročnega programa eko- drugih organizacij v tujini, ka- tar, večletne zasade in planta- tarja. Zvezni izvršni svet bo z
nomske stabilizacije sodi tudi kor tudi pri vseh uporabnikih že, kakor tudi za delovno in svojim odlokom predpisoval,
Predlog za izdajo zakona o družbenih sredstev v ustanav- plemensko Sivino. Osnutek za- katero opremo bo mogoče
amortizaciji sredstev uporab- ljanju. Ta obveznost naj ne bi kona uvaja amortizacijo tudi knjižiti kot droben inventar,
nikov družbenih sredstev, z veljala le za organizacije v lik- za montažne gradnje, dele nadomeščanje prenešene ali
Osnutkom zakona (AS 433), ki vidaciji ali v stečaju.
opreme in druge izdelke, na- porabljene vrednosti teh sredZ amortizacijo se nado- bavljene skupaj s to opremo, stev
ga je Zvezni izvršni svet poslal
pa bo potekalo v skladu z
v obravnavo Skupščini SFRJ. mešča prenešena ali zmanjša- če so nujno potrebni za njeno zahtevami
samoupravnega
na
vrednost
sredstev
v
skladu
Za sprejetje Zakona je pristouporabo.
splošnega
akta
uporabnika
z njihovo obrabo, z njo pa se
jen Zvezni zbor.
Amortizacijo bo nadalje tre- družbenih sredstev, pri Čemer
Temeljni namen omenjene- zagotavljajo tudi sredstva za ba obračunavati tudi za mate- bo treba vrednost nadomestiti
ga zakonskega besedila je za- inovacije in druge oblike traj- rialne pravice na podlagi vla- najpozneje do roka, ki ga bo
gotovitev najmanj enostavne nejšega razvijanja pogojev de- ganj za nakup izumov, ki so določila
Nomenklatura
reprodukcije družbenih sred- la in proizvodnje.
zaščiteni ali jih je mogoče
Delavci uporabnika družbe- zaščititi s patentom, za vlaga- sredstev.
stev in enotnega obračunavanja dohodka, s tem pa tudi nih sredstev morajo v skladu s nja pri nakupu licence in za
enotnega in primerljivega izka- svojo odgovornostjo in pogoji pridobitev pravice do modela, NAČIN
zovanja poslovnih rezultatov. uporabe teh sredstev ter do- vzorca, blagovnega ali stori- OBRAČUNAVANJA
Tako ne bo več mogoče porab- sežkov znanstvenega, tehni- tvenega žiga. Novost je tudi AMORTIZACIJE
ljene vrednosti sredstev prika- čnega in tehnološkega na- določba, da bo treba obračuPrecej sprememb in dopolzovati kot dohodek oziroma predka, samostojno določati navati amortizacijo za vlaganja
porabljati ta del sredstev v ne- stopnje za obračunavanje v gradbene objekte ali opremo nitev, v primerjavi z veljavnimi
amortizacije. S tako določeni- drugih uporabnikov družbenih določbami, je tudi v poglavju
proizvodne namene.
Poleg tega naj bi sistemski mi stopnjami pa ne bo mo- sredstev zaradi opravljanja Zakona, ki govori o obračunavanju amortizacije. Roki skoraj
ukrep zagotovil učinkovitejše goče, kakor predpisuje Osnu- lastne dejavnosti.
spremenjeni, predvideno
uresničevanje
ustavnega tek zakona, zagotavljati sredOsnutek zakona tudi za v bo- niso
načela o ohranitvi vrednosti stev tudi za investicijska vlaga- doče predvideva amortizacijo pa je, da bi uporabniki družbedružbenih sredstev, s katerimi nja, če ta presegajo nado- sredstev, vloženih za pridobi- nih sredstev s svojimi samourazpolagajo organizacije zdru- meščeno ali zmanjšano vre- tev inovacij in drugih trajnejših pravnimi splošnimi akti doženega dela. Uresničili pa naj dnost sredstev, ki jih zajame dosežkov na področju razvoja ločali način amortizacije. Če
temeljne organizacije zdrubi tudi ustavno načelo, po ka- amortizacija.
delovnih pogojev. Amortizaci- so
ženega
dela med seboj dohodterem so delavci v združenen
jo pa bo treba knjižiti tudi za
Najnižje
amortizacijske sredstva, vložena v ustanovitev kovno povezane, bo treba
delu vzajemno odgovorni za
ekonomsko smotrno uporabo stopnje predpisuje nova No- drugega uporabnika družbe- način obračunavanja amortisredstev za delo in stalno ob- menklatura sredstev za amorti- nih sredstev. Gre za vlaganja v zacije določati v samoupravnavljanje, razvijanje in poveče- zacijo, ki je sestavni del Osnut- pripravo različnih študij, ana- nem sporazumu o združevaka zakona. Oblikovana je na liz, projektov in druge doku- nju. Pri tem bo treba tudi dovanje teh sredstev.
Glede na tak obseg in vsebi- podlagi dolgotrajnih obširnih mentacije, kakor tudi za izdat- ločiti, če se bo amortizacija
no predlaganih določb v siste- konsultacij v posameznih ke, namenjene izdelavi projek- obračunavala po višjih stopmu amortizacije ter ob upošte- splošnih združenjih pri gospo- tov ali katalogov. Pri ustanovi- njah ali pa po stopnjah, ki jih
vanju dejstva, da so to že tretje darskih zbornicah. V primerja- teljskih vlaganjih bo treba predpisuje Nomenklatura.
Obveznost amortizacije bo
spremembe na tem področju vi z veljavno Nomenklaturo je v obračunavati amortizacijo tudi
po letu 1976, ko je bil sprejet novi precej sprememb in do- za izdatke za dokumentacijo, še naprej veljala vse dotlej, doZakon, ZIS predlaga sprejetje polnitev. Zagotovile naj bi do- ki je podlaga za ustanovitev, za kler ne bo nadomeščena vrenovega integralnega zakon- ločanje ustreznejše sestave osebne dohodke delavcev v dnost posameznega sredstva.
skega besedila o amortizaciji posameznih amortizacijskih času ustanavljanja in za stroš- Če pa bo sredstvo v uporabi
skupin in amortizacijskih sto- ke izobraževanja ter strokov- tudi po tem obdobju, bo modružbenih sredstev.
penj, ki doslej niso bile vedno nega usposabljanja delavcev v goče amortizacijo podaljšati.
usklajene z dobo trajanja sred- času ustanavljanja nove orga- Mimo tega bo uporabnik takeAMORTIZACIJA TUDI
stev, ki jih je zajela amortizaci- nizacije. Kot ustanoviteljska ga sredstva, je predlagano, saZA SREDSTVA
ja. O sestavi posameznih sku- vlaganja se bodo obravnavali mostojno določil novo amortiSKUPNE PORABE
pin in višini amortizacijskih tudi izdatki za plačevanje zacijsko osnovo, pri čemer bo
stopenj,
ki so predlagane, bo- obresti za uporabo investicij- ocenil vrednost sredstva v
Po določbah Osnutka zakodo
še
potekali
posveti tudi v skih kreditov v času ustanav- skladu z nabavno ceno enakena bodo morale obračunavati
ga ali podobnega sredstva. S
organizacijah
združenega
de- ljanja, namenjenih nabavi tem
amortizacijo temeljne organiOsnutek zakona uvaja
zacije združenega dela, po- la. To usklajevanje naj bi traja- osnovnih sredstev in sredstev možnost, da uporabniki družskupne porabe.
godbene organizacije, kmetij- lo vse do sprejetja Zakona.
benih sredstev s pomočjo
IfVSriOOCOOaOOlCCOSOOOC OOOCCCOSOOOOSCOOOCOCjj
Novost Osnutka zakona je amortizacije povečujejo lastne
določba, da bi za pogodbene vire poslovnih sredstev oziro8 OSNUTEK ZAKONA O AMORETIZACIJI SREDSTEV UPO- S organizacije združenega dela, ma sredstev skupne porabe.
0 RABNIKOV DRUŽBENIH SREDSTEV - AS 433
X kmetijske in druge zadruge ter
Obračunavanja amortizacije
za različne oblike združevanja načeloma ne bo mogoče pre14
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kiniti niti v primeru, če se začasno posamezna sredstva ne
uporabljajo. Izjema bo veljala v
primeru, ko je dejavnost prekinjena za več kot šest mesecev
ali če gre za sredstva, ki jih ni
mogoče uporabljati zaradi posledic višje sile.
Osnutek zakona posebej
predpisuje način določanja
osnove za obračunavanje
amortizacije. Tako se bo osnova za amortizacijo gradbenih
objektov določala na podlagi
izdatkov za nakup, vključno izdatkov za projektno in drugo
dokumentacijo ali za ureditev
gradbenega zemljišča. V osnovo pa naj ne bi vračunavali
prometne vrednosti nepozidanega zemljišča, na katerem je
objekt, ali pa je namenjeno
uporabi tega gradbenega objekta.
Osnova za obračunavanje
opreme bo določena na podlagi cene te opreme, povečane
za dostavne stroške, stroške
montaže in stroške usposabljanja za normalno delovanje.
V to osnovo bodo prav tako
vračunani izdatki za projektno
dokumentacijo ali za različna
dovoljenja in soglasja. Pri
opremi iz uvoza pa bo treba k
temu prišteti tudi izdatke za
carino in druge uvozne dajatve. Osnovo za amortizacijo
objektov in opreme, izdelanih
v lastni režiji, bo treba določiti
na podlagi ocene njihove vrednosti, in sicer po tržni ceni
podobnih objektov ali opreme.
Za obračunavanje amortizacije materialnih pravic bo
osnova določena v skladu z
višino nadomestila, izplačanega za nabavo teh pravic. Vlaganja v gradbene objekte in
opremo drugih uporabnikov
družbenih sredstev pa se bodo
amortizirala na podlagi celotnih denarnih in drugih izdatkov za te namene. Osnova za
amortizacijo inovacijskih sredstev bo določena v skladu z
izdatki za pripravo študij, analiz ali projektov ter druge dokumentacije, namenjene uvajanju ali razvijanju delovnega
procesa. Vključeni bodo morali biti tudi izdatki za oblikovanje katalogov in projektov, namenjenih razmnoževanju dokumentacije, ki je nujno potrebna za opravljanje posa?
meznih proizvodnih del oziroma posameznih gradbenih del.
Amortizacijo pa bo treba
obračunavati tudi za sredstva,
ki so brez nadomestila ali z
delnim nadomestilom pre-

poročevalec

nešena na uporabnika družbenih sredstev. Kot osnova bo pri
tem upoštevana tržna cena v
času prenosa, vključno s transportnimi stroški, stroški montaže in usposabljanja prenešenega sredstva.
DOLOČANJE
ZAČASNE OSNOVE
Osnutek zakona uvaja novosti tudi na področju določanja
začasne osnove za obračunavanje amortizacije. Gre za primere, ko se začnejo določena
delovna sredstva uporabljati
pred pridobitvijo vseh potrebnih podatkov za določitev
amortizacijske osnove. V teh
primerih se bo amortizacija
obračunavala od prvega dne
prihodnjega meseca, ko so se
začela uporabljati,ta sredstva.
Začasen režim bo veljal vse do
določitve dejanske amortizacijske osnove. Predvideno pa
je tudi naknadno obračunavanje razlike med začasno in
stalno amortizacijsko osnovo.
Osnutek zakona povsem na
nov način ureja spremembe
vrednosti, ki so osnove za
amortizacije. Zajeti so tako primeri dograditve, rekonstrukcije ali modernizacije, ki vplivajo
na povečevanje vrednosti kot
tudi primeri zmanjševanja vrednosti zaradi odpisa ali poškodb.
Amortizacija se bo med letom obračunavala podobno
kot doslej - v rokih, ki jih določajo samoupravni splošni
akti, pri čemer ti roki ne bodo
mogli biti daljši od rokov,
predpisanih za pripravo periodičnih obračunov o ugotavljanju celotnega prihodka in dohodka. Letni obračun bo treba
sestaviti na koncu vsakega leta
in ga povzeti v zaključnem
računu. Ta obveznost bo veljala tudi za sredstva, zbrana z
združevanjem domačih organizacij združenega dela in tujih oseb. Kot izjemo Osnutek
zakona navaja sredstva, ki namensko služijo opravljanju sezonskih del, saj je obračun njihove amortizacije mogoče
opraviti le v času sezone. Pogoj pa bo, da se ta sredstva v
obdobju enega leta uporabljajo manj kot sedem mesecev.
Osnutek zakona nadalje
omogoča povečanje obračunane amortizacije v enem letu,
kakor tudi njeno zmanjšanje v
letnem obračunu, pri čemer pa
znesek ne sme biti manjši od
zneska, obračunanega v novi
Nomenklaturi sredstev. To ob-

veznost bo treba spoštovati tudi v primeru, ko bo uporabnik
družbenih sredstev končal poslovno leto z izgubo.
AMORTIZACIJA STROŠEK
POSLOVANJA
Letni obračun amortizacije
se bo izkazal v zaključnem
računu in nadomestil iz celotnega prihodka kot>strošek poslovanja. Za uresničitev take
zakonske obveznosti pa bo
treba ustrezno spremeniti in
dopolniti 110. člena Zakona o
združenem delu in 47. člen zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in
dohodka. Sedaj se iz celotnega prihodka oziroma prihodka
nadomešča le znesek amortizacije, obračunan po minimalnih stopnjah, predpisanih v
Nomenklaturi sredstev. Amortizacija, obračunana po višjih
stopnjah in amortizacija,
obračunana za sredstva, ki so
v uporabi, vendar so bila že
prej amortizirana, se nadomešča iz dohodka. Zaradi tega
pa mnoge organizacije niso
spodbujene,, da bi določale
večje amortizacijske stopnje,
saj to vpliva na zmanjšanje njihovega dohodka in povečuje
obveznosti za davke in prispevke. To so tudi razlogi, da
je predlagana pomembna
sprememba sistema amortizacije, ki bo posebej vplivala na
obračunavanje amortizacije za
tista sredstva, ki so jim v organizacijah združenega dela podaljšali amortizacijsko dobo.
Pomembna novost Osnutka
zakona je nadalje uvajanje obvezne amortizacije za sredstva
skupne porabe, da bi na ta
način ohranili vrednost celotnih družbenih sredstev. Poleg
tega Osnutek zakona predlaga
enotno ureditev amortizacije
stanovanj v družbeni lasti za
vso državo, in sicer po stopnjah, predlaganih v Nomenklaturi, čeprav bi te stopnje začeli
uporabljati šele po letu 1987.
Kot osnova za amortizacijo
stanovanj bi se upoštevala nabavna oziroma revalorizirana
vrednost stanovanj, ki je knjigovodsko prikazana. V to
osnovo pa ne bi vračunavali
izdatkov za nakup oziroma
ureditev zemljišča.
Podobno rešitev ponuja
Osnutek zakona tudi za amortiziranje posekanih ali poškodovanih gozdov v družbeni
lastnini. Doslej so bile za ure-

ditev teh vprašanj pristojne republike in pokrajini. Zdaj pa je
predlagano, da višina sredstev, zbranih z amortiziranjem
gozdnega bogastva ne bi bila
manjša od prometne cene v letu, v katerem je gozd poškodovan ali posekan.
POPRAVKI
AMORTIZACIJE
Osnutek zakona predlaga
tudi več sprememb in popravkov že obračunane amortizacije. Med letom bi se amortizacija prilagajala načrtovani rasti
cen, ob koncu leta pa bi jo z
uporabo ustreznih revalorizacijskih koeficientov v letnem
obračunu popravili. Na ta
način bi'preprečili dosedanje
pojave, da se zaradi neusklajenih zneskov amortizacije, razlika, dosežena v celotnem prihodku na podlagi rasti cen izdelkov za znesek porabljenih
oziroma zmanjšanih osnovnih
sredstev, prenaša v dohodek
in nadalje uporablja za porabo.
Poleg tega je predlagan nov
način popravljanja vrednosti
sredstev, ki se amortizirajo, in
sicer v roku, predvidenem za
sprejetje zaključnega računa.
Za sredstva, ki jih ni treba
amortizirati ali pa se zanje
uporablja nižja amortizacijska
stopnja, bo treba vrednost popraviti po stopnjah, ki jih predvideva nova Nomenklatura.
Za znesek že opravljenega popravka pa bi odpisali oziroma
zmanjšali lastne vire sredstev.
To bi veljalo tudi za neamortizirano vrednost sredstev, ki so
uničena zaradi posledic višje
sile, če njihovo nadomestilo ni
zagotovljeno z zavarovalnimi
sredstvi, kakor tudi za ozkotirne železniške proge s pripadajočimi objekti, ker se opušča
njihova uporaba.
Kazenske določbe v Osnutku zakona v glavnem niso na
novo določene. Visoka denarna kazen (od 10.000 do milijon
dinarjev) pa je predvidena za
uporabnike družbenih sredstev v primeru, da amortizacijo
uporabljajo drugače kot zahtevajo zakonske določbe. Poleg
kaznovanja odgovornih oseb
pri uporabnikih družbenih
sredstev je predvideno tudi
kaznovanje teh oseb v organih
oziroma organizacijah družbenopolitičnih ali krajevnih skupnosti za vse ravnanje, ki bo v
nasprotju z določbami obravnavanega Zakona.
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Položaj

uporabnikov

ptt storitev se

izboljšuje
9 Ptt organizacije so dolžne, da na zahtevo naročnika priključijo pomožne števce
telefonskih impulzov na naročniške aparate, kar mora naročnik posebej plačati
9 Naročnikom bo omogočena selitev glavnega naročniškega telefona na vsem
ozemlju Jugoslavije
• Uporabniki telefonskih storitev ne bodo plačevali posebnega sla za telegram, ki
je namenjen na širši ali najširši okoliš ptt omrežja, razen če bodo zahtevali
najhitrejšo izročitev telegrama
Ptt organizacije pa naslovnikom v okolišu, v kateDelegatom v Zveznem zboru ralnike, kar jim bo omogočilo pošiljke.
povečujejo
svojo storilnost, rem ni mogoče organizirati brkakovostnejše
storitve
ptt
orSkupščine SFRJ je bil poslan v
zmanjšujejo
stroške
in zboljšu- zojavne dostave. V obrazložitvi
ganizacij.
obravnavo Predlog za izdajo
je poudarjeno, da je ta spreGlede pisem in dopisnic, ki jejo kakovost.
zakona o spremembah in doSpremenjen je tudi rok za memba predložena zaradi prepolnitvah zakona o poštnih, te- se lahko oddajo brez plačane hrambo
listin in drugih doku- prečevanja stalnih nesporazulegrafskih in telefonskih stori- poštnine ali s premalo plačano
najdenih v pošiljkah, mov, ki jih imajo enote ptt
tvah(AS 417). Pobudo za spre- poštnino, je določeno, da na- mentov,
ki se javno prodajo ali uničijo. omrežja z uporabniki, ko jih
membo veljavnega zakona, ki slovnik ali pošiljatelj, kadar se Do
zdaj je bil ta rok dve leti, opozarjajo na zakonsko obje bil sprejet leta 1975, so spro- pošiljka vrne, plača razliko v sedaj
pa je določen le 30-dnev- veznost, da morajo plačati popoštnini
in
posebno
ceno
za
to
žile ptt organizacije v okviru
ni
rok,
kar bi v praksi povsem sebnega sla tudi takrat, kadar
storitev,
ki
bo
določena
s
ceniSkupnosti
jugoslovanskih
zadostovalo,
občani najpo- ga ne potrebujejo. Zato je s
pošt, telegrafov in telefonov, kom ptt storitev. Dvojni znesek gosteje po 30sajdneh
predloženo rešitvijo dana možker se je v devetletni uporabi poštnine, ki je bil doslej pred- da se jim izdajo novi zahtevajo,
dokumen- nost pošiljatelju telegrama, da
zakona pokazalo, da je več po- pisan, se črta, ker ima penalni ti, izgubljene pa razglasijo
za zahteva, da se telegram ne
manjkljivosti in praznin, ki bi značaj. Poleg tega je določe- neveljavne.
vroči prek posebnega sla.
no, da ima pošta pravico zavrjih bilo treba urediti.
Predlagano je, naj navedeni
niti
sprejem
teh
pisem
in
dopiPoleg tega je hiter razvoj tepostopek vročitve telegramov
UPORABA
SODOBNH
snic,
če
jih
je
veliko,
kar
je
analekomunikacij omogočil tudi
ne velja za telegrame na lukvključevanje v promet novih logno rešitvi v predpisih za NAPRAV
suznem obrazcu, za katerih
sredstev, ki se v času sprejema mednarodni poštni promet.
vročitev
ni posebnih razlogov
Predložena je tudi sprememPredložena je tudi nova dozakona niso uporabljala in je
za previdnost, ker se takšni teba,
ki
ptt
organizacijam
omotreba z zakonom urediti tudi ločba, po kateri mora pošilja- goča, da poleg sporočil, ki so legrami vržejo v hišni ali zbirni
telj odkupne pisemske pošiljnačin uporabe novih storitev.
doslej prenašale, prenašajo nabiralnik naslovnika. S takšS točnejšo določitvijo pravic ke, če se ta vrne, plačati zanjo jih
tudi
sporočila, katerih prenos nimi rešitvami, je poudarjeno v
povratno
poštnino,
kar
je
anain obveznosti ptt organizacij in
omogočajo
naprave, ki se v obrazložitvi, ne samo da bi se
logno
sedanji
rešitvi
za
poštne
uporabnikov ptt stritev bi mosvetu
že
uporabljajo,
kot so poenostavila in pocenila dorali doseči večjo pravno var- pakete.
stava, temveč bi se naslovnifaksimile
naprave
in
teleksne
Da bi dosegli boljšo kako- naprave. Faksimile naprave kom olajšal tudi sprejem telnost in s tem boljši položaj delovnih ljudi in občanov, orga- vost dostave je v osnutku za- smo uporabljali že na zimskih gramov. Razen tega je predvinizacij združenega dela in dru- kona predvideno, da se tako olimpijskih igrah v Sarajevu le- dena odprava naknadne dogih samoupravnih organizacij priporočene kot tudi navadne ta 1984, teleksne naprave pa stave v primeru, če telegrama
pisemske pošiljke lahko vročiin skupnosti.
verjetno začeli uporab- ni mogoče vročiti. V tem prijo naslovnikom po posredniku bomo
meru je treba prejemnika priljati konec leta 1984.
(organizacija
združenega
dela,
BOLJŠA KAKOVOST
merno obvestiti o prispetju teUrejen
je
tudi
način
določahotel, počitniški dom, vojaška
legrama in mu dati potrebno
DOSTAVE
nja
cen
za
telegrame
in
za
druekspedicija ipd), zaradi česar
navodilo kdaj lahko dvigne tege
telegrafske
storitve
in
to
na
Ko je govor o opravljanju ptt bo dostava boljša. Priporočenačin, t. j. po tako- legram.
storitev je predložena dopolni- ne pošiljke se lahko vročijo na- sodobnejši
Z osnutkom zakona so razimenovanem »binarnem« sitev s katero sta izenačena širši slovnikom tako, da se vržejo v stemu določanja cen. Tako bi širjene tudi pravice pošiljatelja
in najširši okoliš ptt omrežja hišne ali zbirne poštne nabiral- bilo omogočeno določanje telegrama glede reklamacije
glede sprejemanja in vročitve nike, če jih ni mogoče nepo- cen po načelu, ki se uporablja telegrama. Reklamacija je napošiljk, telegramov in telefon- sredno vročiti.
mreč mogoča za neopravljeno
prometu.
Prav tako je predlog, da je v mednarodnem
skih pozivnic. Na ta način se
posebno storitev.
Spremenjen
je
postopek
s
tudi na najširšem okolišču te treba knjižne pošiljke po prvi telefonskimi pozivnicami za
mreže opravlja sprejem in neuspeli dostavi vrniti na pošin najširši okoliš enote ptt
vročanje najmanj trikrat na te- to, naslovniku pa pustiti obve- širši
omrežja. Omogočeno je, da se PREPOVEDANO
den in ne samo enkrat. Prav stilo o prispeli pošiljki, da jo. telegram za naslovnika, ki je IZKLJUČEVANJE
tako je določena obveznost lahko dvigne na pošti, s čimer telefonski ali teleksni naročnik
uporabnikov teh storitev, da so druge knjižene pošiljke ize- in je v širšem okolišu enote ptt TELEPRINTERJA
zaradi vročitve poštnih pošiljk načene s poštnimi paketi, za omrežja,
Osnutek zakona vsebuje tusporoči po telefonu
postavijo v stanovanjskih katere je to veljalo tudi doslej. ali preda po teleprinterju, brez di prepoved izključevanja tele
hišah ali na vhodu na njihovo Praksa je pokazala, da uporab- obveznosti plačila posebnega printerja, da bi se onemogočidvorišče tipizirane hišne nabi- niki tako hitreje dobijo svoje sla. Nujni telegram, ki se glasi lo poslabšanje kakovosti tele
na širši ali najširši okoliš enote grafskega prometa. Vsi naro
U OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH S ptt omrežja, se sme predati le, čniki, ki kličejo izključeni tele
S ZAKONA O POŠTNIH, TELEGRAFSKIH IN TELEFONSKIH 0 če pošiljatelj plača dostavnino. printer, dobijo signal, da j«
'» STORITVAH - AS 417
h S tem je zagotovoljeno hitro pokvarjen in da ne morejo po
^ocoecocoocooccccooaiSiosocccossocosoeos« vročanje nujnih telegramov slati sporočila. To obremenju
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je omrežje z nepotrebnimi klici
in drugim naročnikom otežuje
vzpostavitev zvez. Predvidena
je sankcija za naročnike, ki ne
dovolijo pregleda naročniške
naprave in napeljave (začasna
izključitev do 15 dni).
Z osnutkom zakona je natančneje določen pojem pogovora o nevarnosti. Ti pogovori
se smejo opravljati z državnimi
organi, izjemoma pa tudi z zasebniki (na primer z zdravniki)
zaradi iskanja pomoči ali obvestila o ogroženosti človeških
življenj ali velikega premoženja. Razgovori, ki prispevajo k
odpravljanju posledic ogrožanja človeških življenj morajo
imeti največjo prednost pri
vzpostavitvi zveze, je poudarjeno v obrazložitvi.
Kljub temu, da je telefonski
naročnik odgovoren za vse
zneske, ki izvirajo iz uporabe
naročniškega telefona, so v
praksi težave z naročniki. Nekateri naročniki zahtevajo od

Večji

izvoz

carinskih

ptt organizacij, naj jim znesek
za uporabo naročniškega telefona plačajo tretje osebe, ki so
baje telefon uporabljale. Zaradi tega je v osnutku zakona
določeno, da je naročnik odgovoren za vse zneske, ki izvirajo iz uporabe njegovega naročniškega telefona.
Prav tako sme naročnik samo enkrat med letom prositi za
začasno izključitev naročniških naprav, saj bi tako preprečili, da naročnik leta in leta
zadržuje priključek, ki ga ne
uporablja, medtem ko drugi
občani, ki telefon potrebujejo,
ne morejo postati telefonski
naročniki.
Ena najpomembnejših novosti, ki so predložene v osnutku
zakona je priključitev pomožnega števca tarifnih impulzov
na telefonski aparat. Na ta
način bodo naročniki telefona
lahko kontrolirali račune telefonskih storitev. Zaradi tehničnih rešitev je za zdaj uporaba

blaga

in

števcev omejena. Za njihovo
širšo uporabo niso zainteresirani vsi naročniki, temveč samo tisti, ki menijo, da so oškodovani zaradi visokih računov.
Na njihovo zahtevo bodo ptt
organizacije dolžne, da priključijo pomožne števce, kar pa
bo treba posebej plačati.
. Prav tako je predlog, da se
omeji čas za določitev novega
telefonskega naročnika po izselitvi prejšnjega. Tako je predvideno, da se v 90 dneh po
smrti naročnika določi novi
naročnik, če pa se to ne stori
se lahko začasno izključi naročniški telefon.
To je potrebno, kot je poudarjeno v obrazložitvi, da bi
onemogočili, da druga oseba
uporablja telefon in da bi se
izognili sporom v zvezi s plačilom opravljenih storitev.
Osnutek zakona prav tako
predvideva, da je lahko selitev
za naročnike telefona možna
na območju vse Jugoslavije.

storitev

prek

Po zdaj veljavnem zakonu je
bila ta možnost samo na območju iste ptt organizacije. Zaradi tega so bile osebe, ki so se
preselile na območje druge ptt
organizacije (najpogosteje vojaške osebe) prisiljene skleniti
novo naročniško razmerje in
plačati novo ceno za instalacijo telefona. Poleg tega je s
spremembo zakona omogočeno, da naročniško razmerje ne
preneha po izteku treh let; kot
je bilo to do zdaj v veljavi.
Predložena je tudi nova določba, ki določa obveznosti ptt
organizacije, da v 30 dneh odgovori na reklamacijo uporabnika glede dolgovanja za telefonske storitve, nepravilno delo manipulantov in nepravočasne in površne odprave motenj. Ptt organizacija je dolžna,
da na vsako pismeno reklamacijo odgovori tistemu, ki je reklamacijo vložil pismeno z
obrazložitvijo, v določenem
roku.

prostih

con

• Na uvoz opreme, materiala in goriva v prosti carinski coni se ne bo plačala
carina, če je ta uvoz namenjen proizvodnji za izvoz ali za storitve v zvezi z
blagom, ki se izvaža ali je v transferu
• Blago izdelano ali oplemeniteno v carinski coni se lahko prosto izvozi, ni pa ga
mogoče dati v promet na entonem jugoslovanskem trgu
Delegatom v Zboru republik
in pokrajin Skupščine SFRJ je
bil poslan v obravnavo in sprejem Osnutek zakona o posebnih pogojih opravljanja zunanjetrgovinskega prometa v carinskih conah (AS 424). Ta zakonski akt predvideva posebne pogoje uvoza blaga v carinskih conah in prost izvoz blaga
iz teh con. Namen teh zakonskih rešitev je da se doseže
večji izvoz blaga in storitev,
poveča tranzit blaga in omogoči večja izkoriščenost transportnih in skladiščnih zmogljivosti, s tem pa tudi večji devizni priliv.

gojih za uvoz blaga v carinske
cone. Po prvi lahko organizacije združenega dela v carinsko cono, zaradi uporabe v
proizvodnji in zaradi opravljanja drugih dejavnosti naštetih
v Zakonu o carinskih conah,
uvozijo iz tujine opremo in rezervne dele (stroje, aparate,
naprave, prevozna in prenosna
sredstva, instrumente in podobno), kot tudi surovine in reprodukcijski material, pogonsko gorivo in porabni material.
Po drugi določbi za ta uvoz ne
plačajo carine in drugih uvoznih dajatev. Njihov uvoz je
prost samo, če se uvaža zaradi
izvoza ali zaradi opravljanja
storitev v zvezi z blagom, ki se
izvaža ali, ki je v tranzitu.

OPROSTITEV OD
CARINE
Osnutek zakona vsebuje dve
Blago, ki je izdelano v coni
ključni določbi o posebnih po- se lahko, po osnutku zakona,
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OSNUTEK ZAKONA O POSEBNIH POGOJIH OPRAVLJA- S
NJA ZUNANJETRGOVINSKEGA PROMETA V CARIN- '5
SKIH CONAH - AS 424
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prosto izvaža v tujini, kar po- ženi v carinsko cono, izrečene
meni, da se na izvoz ne na- visoke denarne kazni. Tako bo
našajo predpisi o izvozu blaga z denarno kaznijo od 200.000
na podlagi kontingenta in do- do milijon dinarjev kaznovana
organizacija združenega dela,
voljenja za izvoz.
od 10.000 do 50.000 dinarjev
Takšna carinska in zunanje- pa odgovorna oseba v njej, če
trgovinska pooblastila naj opreme, rezervnih delov, reomogočijo hitrejši in cenejši produkcijskega materiala in
nakup potrebne opreme, suro- pogonskega goriva, ki so jo
vin in reprodukcijskega mate- uvozili v carinsko cono brez
riala za proizvodnjo in nuđenje plačila carine, ne izkoristijo le
storitev v conah ter uspešnejše za proizvodnjo blaga za izvoz
nastopanje
jugoslovanskih, ali za opravljanje storitev v zveizvoznikov na tujem trgu.
zi z blagom, ki se izvaža ali je v
tranzitu.
V osnutku zakona je prav tako določeno, da se blago, ki je
Na podoben način bo kaznonameščeno, izdelano ali ople- vana organizacija združenega
meniteno v carinski coni ne dela, ki blago izdelano ali oplemore dati v promet na enot- meniteno v carinski coni da v
nem jugoslovanskem trgu.
promet na enotem jugoslovanskem trgu. V tem primeru je
mogoče izreči tudi varstveni
KAZENSKE DOLOČBE
ukrep odvzema predmetov, ki
so bili uporabljeni ali so bili
V kazenskih določbah je do- namenjeni za gospodarski preločeno, da bodo za gospodar- stopek, kakor tudi varstveni
ski prestopek v primeru nena- ukrep prepovedi opravljanja
menske uporabe opreme, ma- gospodarske dejavnosti v cateriala in goriva, ki so bili uvo- rinski coni.
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Nove

olajšave

pri

preskrbi

organizacij z gorivom

za

delovnih

motorna vozila

Organizacije, ki jih ni zadela prepoved razpolaganja z delom družbenih
sredstev za nakup diesel goriva in motornega bencina v letu 1983 se bodo lahko
v letošnjem letu oskrbovale s količinami, ki so jih porabile v preteklem letu
Večja poraba goriva za organizacije, ki se ukvarjajo s prevozom premoga,
zbiranjem, prevozom in predelavo odpadlega materiala - če povečujejo
proizvodnjo oziroma storitve
Zvezni izvršni svet je poslai jevanju pri porabi dizel goriva zonskih in drugih del ustvarile prevozom in predelavo odpaprecej večjo proizvodnjo ozi- dnega materiala in proizvodSkupščini SFRJ Predlog za iz- in motornega bencina.
roma prevoz, s tem pa tudi ve- njo sekundarnih surovin, kot
dajo zakona o spremembah in
čjo porabo gorivo. Saj bi le-te tudi tiste, ki prevažajo premog.
dopolnitvah zakona o začasni ISTA KOLIČINA BENCINA V
Razvoj elektroenergetskih,
prepovedi razpolaganja z de- PRETEKLEM IN LETOŠNJEM lahko praktično kupile manj
goriva od zares porabljenega v proizvodnih in prenosnih
lom družbenih sredstev za na- LETU
Po določbah veljavnega za- lanskem letu. Da bi to pre- zmogljivosti v naši državi,
kup dizel goriva in motornega
bencina v letu 1984, z osnut- kona bodo lahko kmetijske, prečili je predložena dopolni- vzdrževanje obstoječih objekkom zakona (AS-440). Za izda- posamezne industrijske in tev določbe veljavnega zakon- tov ter urejanje in odpravljanje
jo tega zakona je pristojen transportne delovne organiza- na (2. odstavek 1. člena) po napak po oceni predlagatelja
cije, ki jih v letu 1983 ni priza- kateri bi imele te organizacije, zakona zahteva iz leta v leto
Zvezni zbor.
S predloženimi sprememba- dela prepoved razpolaganja z če je to za njih ugodneje, pra- povečano uporabo mehanizami in dopolnitvami veljavnega družbenimi sredstvi za nakup vico do enake količine dizel cije S tem pa tudi porabo gorizakona se najprej na zadovolji- dizel goriva in motornega ben- goriva ali motornega bencina, va. Zaradi tega je razen dosevejši način ureja pravica posa- cina tudi letos kupile gorivo v kot so ga porabile v letu 1983. danjih izjem pri omejitvi poraDruga pomembna novost v be goriva (vozila za medicinmeznih delovnih organizacij enakih količinah kot so jih poza nakup goriva. Nato se raz- rabili v prvih devetih mesecih osnutku zakona se nanaša na sko intervencijo, gasilska voziširja krog organizacij, ki v pri- lani, povečano za eno tretjino. razširitev kroga delovnih orga- la in vozila elektrodistribucije
Takšen način določanja nizacij s katero se zaradi po- ter posameznih komunalnih
meru povečane proizvodnje ali
storitev lahko računajo na več- skupnih količin goriva ne bi večanja proizvodnje ali stori- organizacij) predložena spreja sredstva za nakup goriva, ustrezal tistim delovnim orga- tev v letu 1983 omogoča, da v memba zakona po katerem se
povečuje pa se tudi število or- nizacijam, ki so v zadnjem tri- ustreznem sorazmerju poveča- med takšne organizacije
ganizacij, ki so izjema pri ome- mesečju lani, zaradi narave se- jo tudi sredstva za nakup dizel uvrščajo tudi tiste, ki se ukvars proizvodnjo in prenosom
«sooocooooooaooaococoocoocoocoooooococoo\ goriva in benzina v letošnjem jajo
letu. Po predloženi spremembi električne energije.
S OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH S zakona bodo to možnost, poIzjema pri omejitvi porabe
0 ZAKONA O PREPOVEDI RAZPOLAGANJA Z DELOM 0 leg do zdaj predvidenih, lahko goriva bodo tudi komunalne
S DRUŽBENIH SREDSTEV ZA NAKUP DIZEL GORIVA IN g uporabljale tudi organizacije, organizacije za pogrebne stoMOTORNEGA BENCINA V LETU 1984 - AS 440
J ki se ukvarjajo z zbiranjem, ritve.

MEDNARODNE

Enakopravnejši
prometu

POGODBE

pogoji

v

mednarodnem

blaga

# S sprejemom konvencije o pogodbah v mednarodni prodaji blaga se
izenačujejo pogoji prodaje blaga in rešujejo druga vprašanja mednarodne
trgovine.
Skupščini je bil poslan v POMEN KONVENCIJE
obravnavo in sprejem Predlog ZA DRŽAVE V
zakona o ratifikaciji Konvenci- RAZVOJU
je Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji
S konvencijo se v mednablaga (AS 429) s čemer se rati- rodnih pogojih izenačujejo
ficira konvencija, ki je bila pravila o prodaji blaga in rešusprejeta leta 1980. Sprejetje te- jejo druga vprašanja s področga dokurrfenta je v pristojnosti ja mednarodne trgovine. PredZveznega zbora Skupščine vsem se nanaša na veljavne
SFRJ.
pogodbe, oprostitev odgovor18

nosti in povračilo škode.
največkrat postavljene v poloMed pripravo konvencije, je žaj kupca in so zahtevale* da
poudarjeno v obrazložitvi, je se določbe o odgovornosti
bila posebej aktivna skupina kupcev omilijo in drugače
77. Države v razvoju so bile oblikujejo. Zahteve Skupine 77
00&SOCOCOCCCCOOOCOXOOO>SOOOOBCOSOSOOOO%
b PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE X
S ZDRUŽENIH NARODOV O POGODBAH O MEDNARODNI 0
^ PRODAJI BLAGA - AS 429
S

poročevalec

so bile v večini primerov sprejete in vnesene v konvencijo in
to predvsem tiste v katerih so
države v razvoju v vlogi kupca.
Ker pa bo konvencija veljala
tudi takrat, kadar .se države v
razvoju pojavljajo kot prodajalci, zato ni bilo v interesu, da
se pretirano zaostrijo določbe,
ki se nanašajo na odgovornost
prodajalca. Razen tega je kodifikacija pravil v konvenciji
odmev navad, ki vladajo na
svetovnem trgu, ki se ne morejo hitro in lahko spreminjati.
Zato so šla prizadevanja za
tem, da se uskladijo interesi
kupca in prodajalca, kar bi pomenilo velik uspeh v praksi za

države v razvoju.
Po ratifikaciji konvencije bodo jugoslovanski uvozniki in
izvozniki lažje in enostavneje
delali na podlagi njenih pravil.
Razen tega bodo takšne rešitve ustrezale tudi tujemu partnerju in bo promet blaga enostavnejši. Do sedaj je bilo pogostoma odločilno tisto pravo,
ki ga je zahteval tuji sopogodbenik, zlasti če je bil gospodarsko močnejši. Lev izjemnih
primerih je lahko jugoslovanska pogodbena stran vztrajala
na uporabi jugoslovanskega
prava. Uporaba tujih norm pa
je bila za našo državo v glavnem neugodna.

Sodelovanje držav
preganjanju

in

pri

o obligacijskih razmerjih iz leta 1978. Njegove določbe so,
kot je poudarjeno v obrazložitvi predloga zakona, v skladu z
določbami konvencije in med
besedili ni bistvenih razlik.
Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni
prodaji blaga je prav tako v
skladu z resolucijami o vzpostavitvi novega mednarodnega
ekonomskega reda, ki jih je
KONVENCIJA IN
sprejela Generalna skupščina.
Namen sprejema je razvoj
DOMAČA
mednarodne trgovine na podZAKONODAJA
lagi enakosti in vzajemne koriProdaja blaga v notranjem in sti in prispevek k odpravljanju
medn'arodnem prometu je v pravnih ovir v mednarodni trJugoslaviji urejena z zakonom govini.

Določbe konvencije bodo
države v razvoju in našo državo zavarovale tako med sklepanjem pogodbe, kot tudi v
primeru spora ali arbitraže.
Vse to bo pozitivno vplivalo ne
le na kodifikacijo te veje prava,
temveč tudi na uresničevanje
ideje novega mednarodnega
ekonomskega reda.

preprečevanju,

kaznovanju

jemanja talcev

Mednarodna konvencija zoper jemanje talcev v celoti ureja sodelovanje držav
zaradi preprečevanja ugrabitev
Skupščini SFRJ je bil poslan
v obravnavo in sprejem Predlog zakona o ratifikaciji Mednarodne konvencije zoper jemanje talcev (AS 430). Za ratifikacijo sta pristojna oba zbora
Skupščine SFRJ. Z besedilom
te listine se ratificira Mednarodna konvencija zoper jemanje
talcev, ki jo je sprejela skupščina Združenih narodov decembra leta 1979.
Namen sprejetja te konvencije, kot je v njenem besedilu
navedeno, je ohranitev mednarodnega miru in varnosti, razvoj prijateljskih odnosov in
sodelovanja med državami,
varstvo svobode in osebne varnosti, kot tudi načela enakopravnosti narodov in njihove
pravice do samoopredelitve.
SODELOVANJE PRI
PREPREČEVANJU
UGRABITEV
Čeprav so se pogajanja o
ureditvi gradiva zoper jemanje
talcev začela v Združenih narodih že leta 1974 in sicer na
predlog ZR Nemčije, to gradivo o mednarodnem pravu vse
do sprejetja konvencije ni bilo
urejeno celovito. Zato pomeni
sprejetje, kot je poudarjeno v
obrazložitvi predloga zakona,

pomemben korak in prispevek
proti posameznim oblikam
mednarodnega terorizma in
krepi pravno varnost držav in
njihovo sodelovanje na tem
področju.
Z mednarodno konvencijo
zoper jemanje talcev se namreč urejajo vprašanja, ki se
nanašajo na ukrepe za preprečevanje, pregon in kaznovanje vseh dejanj jemanja talcev kot pojava mednarodnega
terorizma. Razen tega se ureja
tudi vprašanje sodelovanja
med državami.
Po določbah konvencije je
kaznivo dejanje jemanja talcev
opredeljeno tako, da dejanje
stori vsaki kdor ujame kako
osebo (talca), ali jo drži in ji
grozi, da jo bo ubil in s tem
prisili tretjo stran (državo, mednarodno organizacijo, fizično
ali pravno osebo), da opravijo
neko dejanje. Kaznivo dejanje
izvrši tudi vsak, kdor poskuša
izvršiti dejanje jemanja talcev
ali kdor se udeleži izvršitve dejanja jemanja talcev. Takšna
kazniva dejanja bo kaznovala
vsaka država, podpisnica konvencije, upoštevajoč težo dejanj.
Z določbami tega mednarodnega dokumenta se urejajo
tudi olajšave za talce na ozem-

nsosošsoossocoooeeooccocoocosccosoosooccc
o
^
fi PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJ! MEDNARODNE $
KONVENCIJE ZOPER JEMANJE TALCEV - AS 430
VoooosooooscccosoeooooscoBOScossoaccoaoi
poročevalec

lju države, kjer je bilo storjeno
dejanje ter njihova vrnitev ali
vrnitev odvzetih predmetov,
kot tudi mednarodno sodelovanje držav glede preprečevanja teh dejanj. Kadar država
noče vrniti domnevnega storilca kaznivega dejanja mora
predložiti predmet v reševanje
svojim pristojnim organom.
Vsakomur, zoper katerega je
uveden postopek je zagotovljeno, da se bo z njim pravično
ravnalo, pri čemer so zagotovljene tudi vse pravice in garancije, določene z zakonom države, na katerem ozemlju je.

dvojnih standardov, ter do pojava pravne negotovosti ter poslabšanja odnosov med vpletenimi državami. Tako lahko postanejo vprašljivi temeljni cilji
konvencije. Pri ratifikaciji konvencije je treba jasno izraziti
stališče naše države glede na
ta člen in ga v praksi uporabljati tako, da ne postanejo
vprašljivi cilji konvencije, t. j.
učinkoviti ukrepi za preprečevanje vseh dejanj jemanja talcev ter ukrepi za pregon in
kaznovanje oziroma izročitev
domnevnih storilcev takih kaznivih dejanj.

PRIPOMBE NAŠE
DRŽAVE
V določbah konvencije je prav
tako predvideno, da se ne ugodi zahtevi za izročitev domnevnega storilca kaznivega dejanja, zaradi katerega je vložena
prošnja, če so resni razlogi za
dvom, da je bila prošnja vložena zaradi pregona ali kaznovanja osebe zaradi rasne pripadnosti, veroizpovedi, nacionalne pripadnosti, veroizpovedi,
narodnostnega porekla ali političnega prepričanja, ali da se
lahko škoduje položaju te
osebe.
Jugqslavija je ob podpisu
konvencije izjavila pridržek
glede besedila tega člena, z
obrazložitvijo, da formulacija
ni bila jasna in so možne različne razlage, kar lahko pripelje
do zlorab, zlasti pri uporabi

Konvencija ureja tudi pogoje
za izročitev storilcev kaznivih
dejanj, vprašanja sodne pomoči v kazenskem postopku
med državami, kot tudi omejitve glede uporabe tega dokumenta. Konvencija se namreč
ne uporablja, če so dejanja
storjena med oboroženimi
spopadi v smislu ženevskih
konvencij iz leta 1949 in protokolov v zvezi z njimi iz leta
1977. Nanašajo se na oborožene spopade v katerih se narodi
bojujejo zoper kolonialno dominacijo, tujo okupacijo in rasistične režime, da bi uresničili
pravice do samoodločbe. Konvencija se prav tako ne bo uporabljala, če je kaznivo dejanje
storjeno na ozemlju samo ene
države, če sta talec in domnevni storilec njena državljana in
če je domnevni storilec kaznivega dejanja na njenem
ozemlju.
19

INFORMACIJE O GRADIVIH - INFORMACIJ

lE"
i ro aj
1

J® <u
! 9-:r?

a
o
-i
o
o.

2(0 3>
-* Z

z
o
*
o *Q-

1I
O >N3
CT3C <0
.o>:=?

Z
UJ
o
>
a
se
a.
™ JD > N
UJ
Oa ^ ®c
z
ca
C
UJ
.c2 .&
</>
-* t: -S ^ - -T TO Ud) uCD o 2;
> .. j j5 O c/^ c/^ co ccCT "O > W> o
S-a S
S®03 JUO 5O «CD 2 o S-g«
33 :;. Q_
!bn'
5 N(0 »oO EE
C/) C0 7no o> |?3¥
to O 10 (1) J
J5rc J3ro (Da> ajo (0...
C
> CL D 32
N OC
l
I
i
III!
"ČO
< QQ
CM O
rjO r- TJUTD2
QC O

>
o
z
< H
(?W
E°
°z
iS;
2_g
'W (/)

C0
0o "<fr
C0 *>;
co TjCO >
C\J
"C03 O)
m CD to ▼-_
^ "3"- - ^ ^-"t
CO
-(1)>SSSS5
——^
— T_
"— ^
—
'CmS$$$°
D G> <y> a a> ■rUJ
~5
Z
^
3
«

LU'
...
—
2
m"-5—
T
>
'SP
n -s
o
oSi O
,-J m 3
C<
«
n^
O r»•
<n >
<< OW 5
nO
I
5£
I
*OwOt!

20

O
O
O
O
O

12
8»
O
< ma>
is
b
°
<
-i
CC <
<
Z -9
z
°
5
^
z
<
LU
M -i
O
cc
O
W
-J
°T
O
O
ni M
CC LU

s
_
M
o

a. o c
&
(D 0)> ^
QC-C
° "O OJ o

O) E 2 :=<
c
-*§■
v) ^!2 «> 9> <o
Itfll
CDc 2 o WN.E
CL
,-E
&
j*;
O) > ni> a>>M >ot
ro .51 2._ io
oaT £=> to E g
1 «= > a>
! E5 « -c
! .9J."o "c
ijsi
i'^E S

■! C° «jO) =00
-oa> co'' "m!m r—a? r2 £ .!

O0
'P
]-*h»
(J)
3 ^J-CO^COCO
^ ^
—
"3"
^ ^r
C0
1§§3§?
co CD
~
/i> >. c\J,w
~»v. r~. - -■co>. co co "">»
"<0*00 BBffilOO
>C0o)I-O5I-T-O5C7)CT)O)T:="O
I
g
&
_
o ._
S
®
.s
__iQ -=?? ™^ '—o
0
^
w'i >
p^|
<<i r-i
N (/)
«£fyUJl-<!«:=-C
<tf
— lu r- — ^_
S^ccC)C)
^.nrm
I_
oooz
<®<
Z

š|

t
S
S
Q
S
oc
CL

l°0 <>co w <
<>ozj5a:
RK5FP,?'0^
£5ixfeEo
8šS8gdi
OC05Q.Q-Q.tf3

Po
^
<2
^
žŽ
ggS
I- N'N
poročevalec

INFORMACIJE O GRADIVIH - INFORMACIJ

Z<
»o
Po
□g
g-5
O
t
Z-3 O
-I <
UJO. ^
la>
gsi
gs£
«<
E
-3 <
. Zf)
°<<
□«
o
>
w
>
z
<<
-3 '0
tE rr! F
M
> tO
<
OC =3
uj<2
rsi CL
cc Iuj
UJ
t- > tO

<>O
O
<3
M
Q
o
X o
3<==
CoO
£
—
Z UJ
zm
OUJN
U
>KJ
J-jO
O
cc to
X
az M
a5
— *<
«2o
S o a. S
s<»S
in M O t—
SZOffl
UJ
<_
z CO
QC O
=3
S) O < S
O
<: im
OZ30)
* tczuj
_> <
QtO
12
M
O>
3
O O C/3 CO

poročevalec

| |-.
n3
||1
o Jj
ca ® -o
0i_ a?O) E>
toio o> 2Oa® o
® 11
E co .o
"oQ- ® o.
:-oi<D
C

5®
-°
>m □-1
-oE cocn =3
-c6 c '£5
5> >cj® _g
> OCL-OO)
E0) "•
2 CDE
—co c75
5. °o)
0)EC C7>
o> C>—
>o 51.
5C5
oO- Co tc
o>O oS T3CDO
2 Mto _
o. 2 -pC too
(OM 0)D
E J5
Ico ® .o
"O C
szO cE ™
.aco -«2
S «a
'CoC/J «T3
ca coo°
-jrS-®U)
N .
—® ~ tooc
®o
® S.-Ž
s- ^ «
°-S.<D
cd° —to= co8
M
h-cd .E{£? cco

CD CD
<=
CO£ O
M coa> -=r
iS CO £E E51
m '®
<5CO —CD -O ca
CC "OCD COCD C
P
o J5
: — co
—CD ■—CD
°E -2.
m toU .9Ž,
Q)
►J >a"J >cocd
3|
w
a
5: iS <o=>
E"O<
! coE ■iSi ®u
;I°
)■1 \
CD -QC0 >MgCD
co
;
m<x> Ptr- r—— Ma
oco "SM
oj
^E "O(D® -Q
M •;
X) > coO> -QoE CL
OE
II O. NI O > <D
§ -O €■§.£
O. o aj ,(Jc a)
£ -c
JXL
(D CO OO. —o ~
!:5 CDe ^° Eco
£ 2 CD C0 (D
Sol
£ C0 £
C<r> E "coV > >(D
O .52. .E >to

*- C ■>
;«| a
> — <-»
oo S®3 o3®
^ S
E® r±® -oE
OO D> g,
_
OMO
■o CO «
ŠE <U >co3
.•2 « ® g»
o E -co-o
^
—c o)
(0 o c
7=2 CD> _Qoc t:O>
t;E x:O coo No
»_
OCD c coQ_ O.

"S <5

<
S—
^
E
^
co<n
CO UJ
<£E
o
tw
uj
55
^
Z?N
>o
<
*
E ZO
-J
>
=;
O
O
uj
Qh- CO
—Z
CO
_
J
h
UJ z to
= s<
M§S
iSss|
'"33
sšž
o
UJ O
o
CE
z>
0L 3
>
>CO UJ ^5
9°. :

•—> O>
'm: ■Jp COC
oOi ®eS
.
' C0
O
o.
»O C o§■
°ZE
E -5 co
•E° -2
.<£ men
5o®
SCD to
> ;C CO
g. g .2
.S S ow
o
JC -5S CO
.a . e
SSS
»-» :E_ O)
ro
■5C7^
cd
sgS
.0 -o .ti
OOo
s;co OS-°,®
S?o§
rp
sil
|qS
c3 T30 COE
EgN2
CO -C
CD »CO0J
C0_ •=.
<D C0 {O
rsi 5 «5

O
I

21

INFORMACIJE O GRADIVIH - INFORMACIJ

O'
<c
O JH
<«
oc
O -o
.2.

•s m03.0o tr
03 C O C/0)D
. 3O)
c: ><oirn —
<oo,£
;r;C
E
£ §■!"
lig«
3 -o E
10C :=,
E §S 2o
"Oa>03 -oCtO Q
2O _oN
>0) . °_
g gs g
o-o S'g
°l "S O "O
«C^S
JE T3 .
Sigo
></aj> O)
M -O
k_<p —m —c_
XI> a.,N
°ro oa" -<2 iSoj
O),2
®> ooiiioE >®
11 =- ^
£ ! 3£
•DC0 •—a) 5h~M
2 w
w)
>
03 Q- £
~C C 5> -StO:
•9Ž,5C
">rt >No>o 3
.oo o o. Ei!
> a)
>•03 C/3 (0 C03
© 3£
"Da> So£ £?>go°
Q
1=<2 .O"u OO)
03 oM03 3 "c_ C OJ
»M C - > E
S-gsSS

Eo. ra

CC
c/5 8a. 03E tort
2
03=» jO>2<13 ,~L,

•O
<
>

cvJ
oI

.S5.S"?
c: > E
2SE2Q-mE,'
O I2
c03 £ Q_
a>
"2;=. 2
._:
~C55, 03cE ™c :=*
C = o ~^
73
>
2"Š'Š
m — -2C .E
9o-o
Ž I=> oc:
■•o®. tSa) "oo °o
2 S oj«
^Q-°:=--0
O»°
CO Og ~C/3 03°
S0, M
iS S ">
O . —C ■*O
m>Sc«
iS O *£
<2r ,Q
.® 3D *tO
2°>O
O E ■- >
C $ 03-2

rtc .5,
3 cac
J!
O CL
E rt01
^3rt mC
•O
O ^5

1«
rtN 03c
"C >5
52 o
LLi
==
fO
ujO
mO
<Q
-*
nr
U
tfi
X<2
>
ujz3
a>
? oc
</>
O>
<
=>
®
z ^ ®>
iss
s°
^
<
rf 2 {S
2oi
N^i]
oo
O
uj Z
<'
JQ-JO
z
UJ —I V-

22

as
3 "S§,
C3 ^
«=
C O)
o?"03 a£s
:=•
| ^ o 03
O Ci 92
«0
'gn Nrt £rt
cc
OT
= Si
E iS "S« n)M1
■al a s
5 f-o czg -S
rr\
-—
o O5L I
5"
;£.S
is
N
g-^o Š
->ra S™ lou.-«s0)c6.Eto 2O- M
—!= «_ ■>>"
^=5
C« w
x->
2 £ra -E*
«2 cl
c o>
EW o,Q-°rt O><°
oc
■ I/J COt/3
>iS = 'c
.sicc
co to>
Z) p > > O
- 2 to
</5 -*ffl N2
"OO M°- (T
c/) -Oo rtO)
rtc rt —c o >co03
X3 <> (0C J=
"D03B tO° ^O.
3
3-^° a
(5?»JS

cco >octj ,-tr
03 o cr
o
>o o S

ži
5«
E
U33 OCo
(D
UJ (O
og
21
zf
KO I
-IO
CL =]
°
£<
a:
9°
O.
52
si
IM UJ
O
oc
O =3
oO

It
Q_ 03
:=.
C Ql 3
rt
X3 V;
.E ^7
«isC -De
T3o®0)
03 a
O
2 'E c
S"
EE
ort03 *-Ert £>rt
»- caw s:rt
03 IM

poročevalec

Joročevalec

23

Izdajala Skupščina SR Sloveni,em~Skup4č,na SFRJ .Urednik, odbor glasila Skupine SR Slovenj S.lva Jeret> (P-e^dnica^
.7)5«,8^0^-'
Marjan Kotar, Janez Kučan, Janez Lukać. Dušan Merhar, Gregor Moder, Vili Pšenićny, Boza 3 mag u . i
,£-u 917 1P-|a Uredniški odbor alasila Skupščine SFRJ
Odgovorni urednik Mar,an Gogala - Naslov uredništva Skupščina SR Slovenije, Ljubljana Subićeva 4, telefon (061) 217-123 • U edn,šk, .odbm glasi a bkupscme m-hj
Ranko Djukić (predsednik), dr Trajče Grujoski. M,I,bor Jovanov.č, Milenko Lo„ć, Janez Lukać, Slav,ca Markov,c. Z,,a_ Novob
dal ,a Huso
re^a U^^Bons
Stetenovski Aleksandar Vujin, Zoran Mišković in Teodor 0MĆ - G'avrii in odgovorni urednik: Teodor Olic - Naslov uredništva. sku^ina
fteog SR Sioven.je Ljubljana
13, telefon (011) 334-149 • Tisk ĆGP Delo Cena posameznega izvoda 5 oziroma 10 dinarjev - Letna naročnina 120 dinarjev Zi o
p
50100-845-50204 Naročninske zadeve telefon (061) 219-914
*
.

