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SKLEP 

Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 

poročila o varnosti v prometu 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 10. seji dne 9. 11. 1978 ob obravnavi 
poročila o varnosti v prometu v SR Slo- 
veniji na podlagi 1. odstavka 244. člena 
v zvezi z 237. členom poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije sprejel naslednji 

sklep: 
1 Zbor občin Skupščine SR Slovenije 

sprejema poročilo o varnosti v prometu v 
SR Sloveniji in poročilo odbora za druž- 
benopolitični in komunalni sistem z dne 
3. novembra 1978. 

2. Zbor občin ugotavlja, da je stanje 
varnosti na področju cestnega prometa v 

SR Sloveniji, kljub določenim pozitivnim 
premikom in skupnim naporom vseh 
družbenopolitičnih in družbenih dejavni- 
kov, zlasti pa Republiškega sveta in ob- 
činskih svetov za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu še vedno zaskrbijuju- 
joče. To zavezuje temeljne samoupravne 
organizacije in skupnosti, družbenopoli- 
tične skupnosti družbenopolitične orga- 
nizacije, zlasti pa krajevne skupnosti in 
njihove organe družbene samozaščite k 
vsestranski in stalni aktivnosti pri pre- 
ventivi in vzgoji v cestnem prometu in pri 
odpravljanju objektivnih slabosti na tem 
področju. 

3 Zbor občin podpira ukrepe Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slovenije, ki izha- 

jajo iz obravnavanega poročila in stališča 
Sveta za ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito pri Predsedstvu Republiške 
konference SZDL o nekaterih aktualnih 
nalogah socialistične zveze za varnejše 
stanje v cestnem prometu, pri tem pa 
ugotavlja, da so sklepi in priporočila o 
ukrepih za izboljšanje varnosti v cestnem 
prometu, ki jih je Skupščina sprejela leta 
1973 še vedno aktualni in da jih je treba 
dosledno uresničevati. 

4. Zbor občin priporoča občinskim 
skupščinam v SR Sloveniji, da obravna- 
vajo problematiko cestnoprometne var- 
nosti na svojem območju in da sprejmejo 
potrebne ukrepe za odpravo slabosti na 
tem področju. 

ZBOR OBČIN 
Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem 

POROČILO 

k poročilu o varnosti v prometu v SR Sloveniji 

Odbor Zbora občin za družbenopolitični in komunalni si- 
stem je na seji 2. novembra 1978 obravnaval poročilo o 
varnosti v prometu v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini SR 
Slovenije predložil v obravnavo njen Izvršni svet. 

Odbor je bil seznanjen tudi s stališči Sveta za ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito pri Republiški konferenci 
SZDL Slovenije o nekaterih aktualnih nalogah SZDL za var- 
nejše stanje v cestnem prometu. , . ... 

Uvodoma so člani odbora izrazili mnenje, da daje poročilo 
sicer nazoren in jasen prikaz splošnega stanja varnosti v 
prometu v SR Sloveniji, vendar pa je glede nekaterih aktual- 
nih vprašanj, ki so v tesni povezavi s problematiko prometne 
varnosti pomanjkljivo, premalo konkretno in nesistematično 
obdelano ter daje zato vtis ozkosti in parcialnosti. , 

V nadaljevanju razprave je bilo poudarjeno, da se zaraai 
izredne ekspanzije prometne dejavnosti veča tudi objektivna 
stopnja prometne nevarnosti, zato so potrebna najširša inten- 
zivna prizadevanja in vlaganja neposrednih udeležencev v 
prometu, koristnikov in pa družbe za povečanje st0P"l£ var- 
nosti v prometu. Vprašanje varnosti v prometu je v SR Slove- 
niji še toliko bolj pereče in aktualno, ker je naša republika 
zaradi svoje geografske lege, tranzitne funkcije in naglega 
razvoja prometnih zvrsti, neposredno izpostavljena razvojnim 

tendencam in problemom domačega in mednarodnega pro- 

Iz predloženega poročila je razvidno, da je najbolj zaskrb- 

RAZŠIRJENI DNEVNI RED SEJ ZBOROV 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
Dnevni red seje Zbora združenega dela in seje Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije, ki sta sklicani za sredo, 6. decembra 
1978, je razširjen z obravnavo 
- osnutka odloka o spremembi odloka o določitvi skupnega zne- 
ska deviz za potrebe federacije za leto 1978 (ESA 182). 

UMAKNJENA TOČKA Z DNEVNEGA REDA 
SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

Z dnevnega reda sej zborov - Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega zbora - ki so sklicane za sredo, 6. 
decembra 1978, je umaknjena obravnava . 
- uresničevanja samoupravnih družbenoekonomskih odnosov 
stanovanjskem gospodarstvu (ESA 178). 



Ijujoče stanje na področju cestnega prometa. Situacija je zeio 
neugodna predvsem i/ mestih in naseljih, kjer se je v prete- 
klem letu pripetilo kar 83,2% nezgod s smrtnimi žrtvami in 
telesnimi poškodbami., Vzrok za takšno situacijo v cestnem 
prometu je predvsem v tem, da izrednemu porastu števila 
motornih vozil in udeležencev v cestnem prometu, ni sledil v 
ustreznem obsegu razvoj drugih elementov, ki so nujni za 
zagotovitev učinkovitega, hitrega in varnega cestnega pro- 
meta. Gotovo je eden izmed ključnih vzrokov za nezadovoljivo 
stanje, veliko zaostajanje na področju cestnega omrežja, kjer 
je nujno potrebna modernizacija in rekonstrukcija, kajti do- 
kler se ne bodo zadeve v tej smeri hitreje in učinkoviteje 
izvajale, se tudi stanje na področju cestnega prometa ne more 
bistveno izboljšati. Za rešitev tega vprašanja pa so potrebna 
večja finančna sredstva kot doslej, kar bi se dalo realizirati z 
ustrezno prerazporeditvijo prometnega davka od goriv tako, 
da bi se del teh sredstev v večji meri odvajala za potrebe 
razvoja cestnega omrežja. 

Večji poudarek bo treba dati tudi izboljšavam na področju 
tehnične opremljenosti, tehničnemu stanju motornih vozil, 
stanju prometno varnostne kulture in drugim področjem, ki 
posredno vplivajo na varnost prometa in na prometno proble- 
matiko. Prav tako bi morali vsi udeleženci v prometu dosledno 
spoštovati prometne predpise in temu primerno ravnati. Poo- 
striti bi bilo treba tudi ukrepe v zvezi z izdajanjem prometnih 
dovoljenj psihično motenim osebam in osebam, ki so bile 
podvržene nekaterim specifičnim obolenjem (npr. infarkt al- 
koholizem). 

V razpravi so delegati poudarili, da nesreče v prometu ne 
vsebujejo le neposredne materialne škode, temveč so mate- 
rialne posledice mnogo širše in vplivajo na celotne odnose v 
družbeni reprodukciji. Tako povzročajo velike obremenitve v 
gospodarstvu zaradi odsotnosti prizadetih iz dela in občutno 
bremenijo sredstva zdravstvenih skupnosti in skupnosti po- 
kojninskega in invalidskega zavarovanja. 

V nadaljevanju razprave so člani odbora menili, da bi mo- 
ralo poročilo obravnavati tudi še nekatera druga aktualna 
vprašanja in zadeve iz področja varnosti v cestnem prometu 
(npr. številne nesreče voznikov traktorjev, izgradnja tretjih 
pasov na cestiščih, neurejena cestišča v posameznih naseljih, 

tehnična usposobljenost motornih vozil, kontrola voznikov 
motornih vozil v delovnih organizacijah, praktična raba var- 
nostnih pasov idr.). Nezadovoljivo se odvija tudi preusmerja- 
nje tranzitnega prometa iz cestnega na železniško omrežje, 
kljub zadovoljivim kapacitetam železnice, kar ustvarja do- 
datne zastoje in preobremenitve na že tako frekventnem in 
nekvalitetnem cestnem omrežju. 

Člani odbora so bili mnenja, da bi bilo treba predlaaane 
ukrepe Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, v katerih 
nalaga Izvršni svet dolžnosti vsem organom in organizđcijam, 
ki so na podlagi zakona o varnosti cestnega prometa ter 
ugotovitev, stališč in smernic Skupščine SR Slovenije iz leta 
1973 zavezani za preventivo iz vzgojo v cestnem prometu ter 
tudi vsem drugim družbenim subjektom, odgovornim za to 
področje, bolj konkretizirati in natančneje opredeliti naloge in 
odgovornosti posameznih nosilcev, ki so kakorkoli odgovorni 
za dosego večje stopnje varnosti v prometu v SR Sloveniji 
J,razP[avi ie odbor Podprl napore Republiškega sveta in občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

na področju preventivnih ukrepov ter osveščanja delovnih 
ljudi in občanov z namenom, da bi dosegli večjo stoonio 
varnosti v prometu. 

Za izboljšanje prometne varnosti bodo morale dati tudi 
družbenopolitične organizacije iniciativo za akcije na po- 
dročju prometne preventive in vzgoje v občinah in krajevnih 
skupnostih tam, kjer še ni ustrezno organizirana, obenem pa 

,m°ra!e zagotoviti, da bo prometna preventiva in vzgoja izboljšala prometno varnostno stanje v organizacijah združe- 
nega dela. 

Ob zaključku razprave so člani odbora podprli poročilo o 
varnosti v prometu v SR Sloveniji s predlaganimi ukrepi Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije. Ob tem pa so poudarili, 
da je treba vključiti celovito problematiko varnosti v prometu 
v prioritetne naloge naslednjega srednjeročnega plana za 
obdobje 1981-1985, ker bo to najbolj učinkovit način za 
hitrejše reševanje problemov in za odpravljanje pomanjkljivo- 
sti, ki danes vplivajo in povzročajo neugodno prometno situa- 
cijo. Pripombe, predlogi in mnenja iz razprave na seji odbora 
pa naj se upoštevajo pri pripravi celovitejše, konkretnejše in 
bolj poglobljene obravnave ter problematike v širšem sklopu 
gradiv o prometni varnosti v SR Sloveniji 

SKLEP 

Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 

poročila o izvajanju stališč 

usmerjanje skladnega razvoja in delitve dela na 

področju prometa in zvez v SR Sloveniji 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 10. seji dne 9. 11. 1978 ob obravnavi 
joročila o izvajanju stališč Skupščine 
SR Slovenije za usmerjanje skladnega 
■azvoja in delitve dela na področju pro- 
neta in zvez v SR Sloveniji in na podlagi 
l odstavka 244. člena v zvezi z 237. 
Venom poslovnika Skupščine SR Slo- 
'enije sprejel naslednji 

sklep: 
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije 

orejema poročilo o izvajanju stališč 
kupščine SR Slovenije za usmerjanje 
■dadnega razvoja in delitve dela na po- 
ročju prometa in zvez v SR Sloveniji in 
oročilo odbora za družbenoekonomske 
dnose in razvoj z dne 9. oktobra 1978. 
2. Zbor občin ugotavlja, da so stališča 

Skupščine za usmerjanje skladnega ra- 
zvoja in delitve dela na področju prometa 
in zvez še vedno aktualna in da jih je 
treba dosledno, učinkovito in z vso odgo- 
vornostjo uresničevati, s čimer bodo iz- 
delane tudi tiste že sprejete naloge, pri 
katerih zlasti zaostajamo kot so: delitev 
dela med posameznimi nosilci prometa, 
posebej med cesto in železnico, izgrad- 
nja oz. rekonstrukcija cestne infrastruk- 
ture, naloge v zvezi z ureditvijo vprašanj 
transporta za lastne potrebe in zasebne- 
ga transporta in podobno. 

3. Zbor občin podpira operativne na- 
loge iz poročila z dopolnitvami, ki so jih 
predlagali delegati na seji zbora, ki naj 
zagotovijo kontinuirano delo v organih 
Izvršnega sveta, Gospodarske zbornice 
Slovenije, družbenopolitičnih organiza- 
cij, Samoupravnih interesnih skupnostih 

in v organizacijah združenega dela tako 
glede uresničevanja stališč za usmerja- 
nje skladnega razvoja in delitve dela na 
področju prometa in zvez, kakor tudi na 
področju, uresničevanja srednjeročnega 
plana razvoja prometne infrastrukture. 

4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj pri predlaganju družbenoekonomske 
politike za leto 1979 in pri svojem delu 
upošteva ugotovitve in ocene iz razprave 
delegatov v odboru za družbenoekonom- 
ske odnose in razvoj ter mnenja, stališča 
in predloge delegatov iz razprave na seji 
zbora. 

5. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj predloži Skupščini čim prej v obrav- 
navo Zakon o skupnosti za ceste. Zakon 
o javnih cestah, Zakon o cestnem prome- 
tu, Zakon o izkoriščanju javnih letališč in 
Zakon o varnosti pomorske plovbe. 

poročevalec 



ZBOR OBČIN 
Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj 

o obravnavi poročila o izvajanju stališč Skupščine SR 

Slovenije za usmerjanje skladnega razvoja in delitve 

dela na področju prometa in zvez v SR Sloveniji 

Odbor Zbora občin za družbenoekonomske odnose in ra- 
zvoj je na seji 4. oktobra 1978 obravnaval poročilo o izvajanju 
stališč Skupščine SR Slovenije za usmerjanje skladnega ra- 
zvoja in delitve dela na področju prometa m zvez v SR Slove- 
niji, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen 
Izvršni svet. 

Uvodoma so delegati ugotovili, da je poročilo pripravljeno 
na podlagi stališč Skupščine iz katerih izhaja obveznost, da 
Izvršni svet poroča o uresničevanju nalog, opredeljenih v teh 
Stališčih in v dogovoru o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976-1980 ter da poda pregled usmeri- 
tev za vodenje nadaljnjih akcij in prizadevanj za uresničevanje 
sprejete prometne politike. 

V načelni razpravi so delegati poudarili, da so pri uresniče- 
vanju dogovorjene prometne politike doseženi pomembni 
premiki, ki se kažejo tako v večjem medsebojnem povezova- 
nju uporabnikov in izvajalcev, pri čemer so pomembnejšo 
vlogo imele samoupravne interesne skupnosti s tega po- 
dročja, kot tudi v večjem usklajevanju planov in razvojnih 
programov med posameznimi prometnimi panogami. Prav 
tako je sprejeto vrsto dogovorov s tega področja, ki so nadalje 
konkretizirali osnovna izhodišča, opredeljena v planskih do- 
kumentih, potekala je velika aktivnost glede revizije bilateral- 
nih sporazumov o mednarodnem cestnem prometu, nadalje- 
vali pa so se tudi procesi dogovarjanj v okviru sporazumevanj 
s sosednimi državami (predor Karavanke, Osimski sporazum 
13 xljub takšnim ugotovitvam, pa so delegati v nadaljevanju 
poudarili, da na nekaterih vključnih nalogah pri uresničevanju 
stališč zaostajamo, kar narekuje dodatna ukrepanja in zao- 
stritev odgovornosti posameznih nosilcev nalog. Gre za na- 
slednja področja: 

- naloge v zvezi z delitvijo dela med posameznimi nosilci 
prometa se kljub temu, da gre za dolgoročne procese, prepo- 
časi uresničujejo. To velja predvsem za železnico in cesto, ki 
se še vedno nista uspeli dogovoriti in skleniti samoupravni 
sporazum, neuresničena pa je tudi naloga glede delitve dela 
med avio prevozniki. Delegati so poudarili, da tem vpraša- 
njem, čeprav gre za temeljno usmeritev, opredeljene v stali- 
ščih Skupščine, v poročilu ni dano ustrezno mesto, hkrati pa 
so premalo in tudi ne iz vseh vidikov analizirani vzroki za 
neuresničitev teh nalog. 

Delegati so menili, da so vzroki, ki zavirajo hitrejše uveljav- 
ljanje železnice in s tem tudi ustreznejšo delitev dela pred- 
vsem v tem, da delavcem v združenem delu še vedno niso 
posredovane komparativne prednosti železniškega prevoza, 
hkrati pa jih tudi politika cen ne stimulira, da bi stroške 
prometa, ki predstavljajo približno 17% končne cene, zmanj- 
šali in da bi se usmerili v tiste prevoze, ki so cenejši. Vrsta 
težav izvira tudi iz prepočasnega uresničevanja procesov v 
železniškem gospodarstvu glede večje kvalitete in učinkovi- 
tejšega prevoza. Ti se prepočasi uresničujejo tako zaradi 
slabosti v samem železniškem gospodarstvu, kot tudi zaradi 
kasnitve pri izgradnji nekaterih novih objektov in pri moderni- 
zaciji voznega parka, kar se odraža tudi v kvaliteti transport- 
nih uslug železnice. 

Delegati so v nadaljevanju poudarili, daje treba tem vpraša- 
njem v razpravi posvetiti vso pozornost, ter da je treba z 
družbenopolitično akcijo hitreje reševati te odnose. Pri tem 
mora Gospodarska zbornica čimprej sprejeti konkreten akcij- 
ski program in določiti nosilce posameznih nalog. 

- Velika zaostajanja in kasnitve so tudi pri izgradnji ozi- 
roma rekonstrukciji cestne infrastrukture. V zvezi s tem so 
delegati poudarili, da so na to problem opozorili ze ob obrav- 
navi analize o uresničevanju srednjeročnega plana v prvem 
polletju letošnjega leta. Tokrat so se zavzeli za ponovno 
presojo realnosti dogovorjenih nalog, ter za čimprejšnji spre- 
jem aneksa. Pri tem so opozorili, da je treba naloge, ki bodo 
prenešene še v naslednje srednjeročno obdobje obravnavati 
kot prioritetne, pri čemer pa je treba upoštevati tudi ze dogo- 
vorjene dolgoročne naloge. V zvezi z nadaljnjim razvojem 
cestne infrastrukture so delegati poudarili, da morajo biti 
prizadevanja usmerjena v hitrejšo izgradnjo cestnega kriza, 
kar bo prispevalo k hitrejšemu razvoju Luke Koper, hkrati pa 
ie treba glede na finančne probleme, opredeliti tudi celoten 
sistem hitrih cest ter tako hitreje reševati probleme cestne 
infrastrukture. Presoditi je treba tudi uvedbo novega posojila 
za ceste, s katerim bi se, po vnaprej določenem programu, 
pospešila izgradnja cestne infrastrukture. 

- V zvezi z razvojem transporta za lastne potrebe in zaseb- 
nega transporta so delegati menili, da njihov razvoj ni v 
skladu s sprejetimi stališči. Menili so, da se ta problem zao- 
struje, ker druge republike na tem področju vodijo neomeje- 
valno politiko, kar narekuje, daje treba ta vprašanja v medre- 
publiškem dogovarjanju čimprej enotno in kompleksno ure- 
diti. V zvezi s tem so poudarili, da se na tem področju prepo- 
časi uveljavljajo novi dohodkovni odnosi saj še vedno ni 
uresničeno stališče, da se prevoz za lastne potrebe organizira 
kot temeljna organizacija združenega dela. V zvezi z nekate- 
rimi problemi zasebnega transporta pa so delegati menili, da 
je treba ta vprašanja urediti v obrtnem zakonu, ki se pripravlja. 

V nadaljevanju so delegati poudarili, da v poročilu ni opre- 
deljeno, kako se uresničujejo naloge v zvezi z zagotavljanjem 
učinkovitejšega in racionalnejšega transporta v posameznih 
panogah, čeprav je ta naloga v stališčih opredeljena kot ena 
od pomembnejših. Prav tako niso razvidni dodatni ukrepi, ki 
bodo potrebni na tem področju. . . 

V zvezi z aktivnostjo v medrepubliškem dogovarjanju so 
delegati poudarili, da je Republiški komite za promet in zveze 
vlagal velike napore pri usklajevanju nekaterih vprašanj na 
tem področju, zlasti v zvezi s prerazdelitvijo prometnega 
davka od pogonskih goriv (bencinski dinar) in prizadevanja 
komiteja v celoti podprl. Hkrati pa je bilo posebej opozorjeno, 
da z Osimskim sporazumom prevzete obveznosti niso le ob- 
veznosti obmejnih občin, temveč celotne Slovenije m tudi 
Jugoslavije, na kar je treba biti pozoren pri vseh medrepubli- 
ških dogovarjanjih na tem področju. 

Ob zaključku so delegati podprli usmeritve in naloge posa- 
meznih nosilcev za nadaljnje uresničevanje dogovorjene pro- 
metne politike ter poudarili, da podaja poročilo pregled ure- 
sničevanja osnovnih usmeritev in nalog, ki so bile opredeljene 
v skupščinskih stališčih. Glede na to, da v poročilu niso dovolj 
podrobno analizirani vzroki za prepočasno uresničevanje na- 
log glede delitve dela med posameznimi panogami, zlasti pa 
med železnico in cesto, ter da ni opredeljeno, kako se uresni- 
čujejo naloge na področju zagotavljanja učinkovitejšega in 
racionalnejšega transporta, je odbor predlagal naj predlaga- 
telj na ta vprašanja podrobno odgovori v uvodni obrazložitvi 
na zborih. Odbor je tudi sklenil, da bo po potrebi ponovno 
obravnaval to poročilo. Delegati so bili seznanjeni tudi s 
pripombami SIS za železniški in luški promet. 

poročevalec 
3 



SKLEP 

Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 

problematike uresničevanja inšpekcijskega nadzorstva 

v SR Sloveniji 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je sprejema analizo problematike uresniče- jo slabosti na pod roči u oraanizaciie in 

»ss&sL-Ss 

oastavKa 244. člena v zvezi z 237. čle- ranost inšpekcijskih služb in večjo učin- po potrebi ustrezne ukrene 
nom poslovnika Skupščine SR Slovenije kovitost inšpekcijskega nadzora 
sprejel naslednji „ , , 3. Občinske skupščine v SR Sloveniji 

sklon- . „ ®vef Skupščine SR Slovenije naj v okviru svojih izvršnih svetov zago- 
1 7k ».a- ci XX- r.n o, Republiški upravni organi naj v okviru tovijo usklajeno delo inšpekcijskih orga- 1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije svoje pristojnosti in pooblastil odpravlja- nov ter organov odkrivanja in pregona. 
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Iz Skupščine SFRJ 

NOVI PREDPISI 

Potreba po stalnem obnavljanju 

strokovnih kadrov v varnostnih službah 

• Osnovni namen spremembe veljavnega Zakona je ustvarjanje pogojev za uresni- 
čenje sprejete kadrovske politike v Zveznem sekretariatu za notranje zadeve 

• V primeru začasne nezmožnosti za delo dobi delavec na posebnih dolžnostih v 
ZSNZ nadomestilo osebnega dohodka v višini povprečnega mesečnega zneska 
ustvarjenega v zadnjih treh mesecih pred začetkom nezmožnosti za delo 

• Delavcu v ZSNZ, če to zahteva poseben interes službe, lahko preneha delovno 
razmerje ne glede na starost ) 

• Vojni obvezniki, ki bodo na vojaški vaji v enoti milice v ZSNZ, bodo v tem času 
pooblaščene uradne osebe kot delavci rednega sestava 

Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ Predlog za iz- 
dajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o oprav- 
ljanju notranjih zadev iz pri- 
stojnosti zveznih upravnih or- 
ganov, z Osnutkom zakona 
(AS 83). Razprava in sprejem 
zakona je predviden na eni na- 
slednjih sej Zveznega zbora. 

URESNIČEVANJE 
KADROVSKE POLITIKE 

Spremembe in dopolnitve 
tega zakona, kakor je rečeno v 
obrazložitvi, so predložene za- 
radi adekvatnejšega urejanja 
nekaterih organizacijskih 
vprašanj, ki so pomembna za 
delo Zveznega sekretariata za 
notranje zadeve in nekatera 
statusna vprašanja delavcev 
na posebnih dolžnostih v tem 
Sekretariatu, kot tudi zaradi 
terminološkega usklajevanja 
posameznih določb z drugimi 
zveznimi zakoni, ki so bili med 
tem časom sprejeti. 

Spremembe in dopolnitve se 
v glavnem nanašajo na to, da 
je mogoče postaviti dva pod- 
sekretarja v Zveznem sekreta- 
riatu za notranje zadeve; na 
svojstvo vojnih obveznikov v 
času ko se nahajajo na vojaški 

vaji v Zveznem sekretariatu za 
notranje zadeve in opravljajo 
določene naloge iz svojega 
delokroga; na določanje nado- 
mestila osebnega dohodka v 
primeru začasne nezmožnosti 
za delo; možnost uresničeva- 
nja predčasne upokojitve de- 
lavcev, ki so na posebnih de- 
lovnih dolžnostih, kakdar to 
zahtevajo posebni interesi 
službe; odmera pokojninske 
osnove za delavce s predča- 
sno upokojitvijo; usklajevanje 
odmerjenih pokojnin delavcev 
na posebnih dolžnostih z rast- 
jo osebnih dohodkov itd. 

Osnovni namen, ki naj bi ga 
dosegli s temi spremembami 
je, kot je rečeno, da bi omogo- 
čili uresničenje sprejete ka- 
drovske politike v Zveznem se- 
kretaiatu za notranje zadeve, 
posebej glede stalnega obnav- 
ljanja strokovnih kadrov v 
službah državne in javne var- 
nosti, ki temelji na republiški 
in pokrajinski zastopanosti. 
Prav tako je želja, da bi pove- 
čali zanimanje med mladimi in 
strokovnimi kadri za delo na 
določenih nalogah in zadevah 
v ZSNZ, kot tudi, da bi bil za- 
dovoijiveje in trajno rešen ma- 
terialni položaj delavcev na 
posebnih dolžnostih v tem or- 
ganu kadar imajo zaradi po- 

sebnih interesov službe pravi- 
co za predčasno upokojitev. 
Z Osnutkom sprememb in do- 
polnitev veljavnega Zakona je 
najprej predvidena postavitev 
dveh podsekretarjev v Zvez- 
nem sekretariatu za notranje 
zadeve. Predlog temelji na re- 
šitvah, ki so dane v Zakonu o 
temeljih sistema državne upra- 
ve ter o Zveznem izvršnem 
svetu in zveznih upravnih or- 
ganih, kot tudi na dejstvu, da 
je v tem Zveznem sekretariatu, 
zaradi raznovrstnih in speci- 
fičnih zadev, ki jih opravlja, 
bolj razvita notranja organi- 
zacija. 

VOJNI OBVEZNIKI V 
MILICI - 
POOBLAŠČENE 
URADNE OSEBE 

S spremembami veljavnega 
zakona je predvideno tudi, da 
so vojaški obvezniki, v času ko 
so na vojaški vaji v enoti milice 
v Zveznem sekretariatu za no- 

tranje zadeve in so angažirani 
za opravljanje določenih zadev 
iz pristojnosti tega sekretaria- 
ta, pooblaščene uradne osebe, 
kot delavci iz vrst miličnikov. 

Takšen sklep je bil predvi- 
den zaradi tega, ker je v ZSNZ 
brigada milice, v kateri se, mi- 
mo stalne sestave, na vojaško 
vajo poklicano tudi večje števi- 
lo drugih vojnih obveznikov, 
pa je zato nujno, da so v tem 
času to pooblaščene uradne 
osebe. 

NADOMESTILO 
OSEBNEGA DOHODKA 
MED ZAČASNO 
NEZMOŽNOSTJO ZA 
DELO 

V primeru začasne nezmož- 
nosti za delo, je v spremembah 
določeno, da delavci na po- 
sebnih dolžnostih v Zveznem 
sekretariatu za notranje zade- 
ve prejemajo nadomestilo v vi- 
šini povprečnega mesečnega 

vcaocoaeooosecocoooo oocooo« 
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dohodka v zadnjih treh mese- 
cih. 

S tem ukrepom se delavci 
milice in drugi delavci služb 
državne in javne varnosti na 
posebnih dolžnostih v ZSNZ 
izenačujejo z delavci na ena- 
kih in podobnih nalogah v re- 
publiških in pokrajinskih orga- 
nih za notranje zadeve. Do 
zdaj je bilo v vseh republikah 
in pokrajinah predvideno, da 
delavci na posebnih dolžno- 
stih med začasno nezmož- 
nostjo prejemajo nadomestilo 
v višini akontacije osebnega 
dohodka. Za takšne delavce v 
ZSNZ so veljali splošni predpi- 
si o nadomestilu med začasno 
nezmožnostjo za delo, to pa je 
bilo zanje neugodno. 

PREDČASNA 
UPOKOJITEV 

V Osnutku sprememb in do- 
polnitev veljavnega Zakona je 
prav tako predvidena zmož- 
nost za predčasno upokojitev 
za delavce v Zveznem sekreta- 
riatu za notranje zadeve, če to 
zahteva interes službe, ne gle- 
de na starost, s pravico upoko- 
jitve preden izpolnijo splošne 
pogoje za uveljavljanje pokoj- 
nine. Pogoj za to je, da ima 

najmanj 20 let pokojninske do- 
be, od tega najmanj 10 let v 
aktivni službi na posebnih 
dolžnostih, na osnovi katerih 
se doba zavarovanja računa. 

Odločbo o prenehanju de- 
lovnega razmerja v takem pri- 
meru izda zvezni sekretar za 
notranje zadeve, s tem da dobi 
prej mnenje delovne skupno- 
sti, delavec pa ima pravico pri- 
tožbe na odločbo Zveznemu 
izvršnemu svetu. Delavec, ki 
mu preneha delovno razmerje 
po takšni osnovi, lahko uvelja- 
vi pravico do pokojnine, ki za 
20 let pokojninske dobe znaša 
- za moške 55 odstotkov, za 
ženske 57,5 odstotka od osno- 
ve za odmero takšnega nado- 
mestila. Določajo se tudi do- 
datne stopnje osnove za vsako 
nadaljnje leto delovne dobe. 

Možnost za predčasno upo- 
kojitev delavcev na posebnih 
dolžnostih v organih za notra- 
nje zadeve, kot je rečeno v 
obrazložitvi, ne pomeni, da so 
le-ti v ugodnejšem položaju 
kakor drugi delavci, za katere 
velja 40-letna delovna doba za 
moške in 35-letna delovna do- 
ba za ženske. Nasprotno, po- 
goji za predčasno upokojitev 
so objektivni razlogi, ki se ka- 
žejo predvsem v tem, da je de- 
lovna doba delavcev na poseb- 
nih dolžnostih zaradi narave in 
specifičnosti nalog, ki jih 

opravljajo, precej krajša od de- 
lovne dobe delavcev v drugih 
organih, ki delajo pod normal- 
nimi okoliščinami. Naloge 
službe državne varnosti in na- 
loge službe javne varnosti so 
namreč specifične, med dru- 
gim tudi zato, ker se od njunih 
delavcev zahteva, da imajo ne 
le visoke moralno-politične in 
strokovne kvalitete, temveč tu- 
di dobro telesno kondicijo in 
vzdržljivost za delo v oteženih 
razmerah, kot tudi za delo, 
dališe od rednega delovnega 
časa. 

Narava njunih nalog razen 
tega zahteva, da se kadri ob- 
navljajo, preden posamezniki 
dobijo splošne pogoje za upo- 
kojitev. V posameznih prime- 
rih pa interesi službe nalagajo, 
da naj posameznemu delavcu 
na posebnih dolžnostih prene- 
ha delovno razmerje, ne glede 
na to, da ne izpolnjuje sploš- 
nih pogojev za upokojitev. 

ODMERA POKOJNINE 

Delavcu na posebnih dolž- 
nostih v Zveznem sekretariatu 
za notranje zadeve se nutku 
kot osnova za odmero Na tej 
osnovi bi se odmerjala pokoj- 
nina tudi delavcu, ki v času 
uveljavljanja pravic do pokoj- 
nine ni na posebnih dolžno- 
stih, če ima najmanj 10 let ak- 

tivne službe na posebnih dolž- 
nostih za katere velja poveča- 
na zavarovalna doba. 

Na isti osnovi bi se določala 
pokojnina tudi za delavce, ki 
so iz ZSNZ prešli na delo v 
druge organe zaradi oprav- 
ljanja uradnih zadev iz pristoj- 
nosti tega sekretariata. 

V Osnutku je predviden tudi 
način usklajevanja pokojnin 
delavcev ZSNZ, ki si pridobi 
pravico do pokojnine po do- 
iočbah tega zakona ali po po- 
sebnih predpisih, pred izdajo 
tega zakona, kot tudi njihovim 
družinskim članom, ki uveljav- 
ljajo pravico do pokojnine. Po- 
kojnina se usklajuje na začet- 
ku vsakoga leta tako, da se po- 
veča za toliko odstotkov za ko- 
likor so se v prejšnem letu v 
odstotku povečali osebni do- 
hodki delavcev v Zveznem se- 
kretariatu za notranje zadeve. 

Sredstva, ki so potrebna za 
pokrivanje razlik med pokojni- 
no, pripada delavcu Zveznega 
sekretariata po splošnih pred- 
pisih in pokojnino, ki bi bila 
določena na osnovi sprememb 
in dopolnitev veljavnega Zako- 
na, bi morali zagotoviti v pro- 
računu federacije. Predvideno 
je, da bi za te potrebe zagoto- 
vili 30 milijonov dinarjev, med- 
tem ko bi bila za redna usklaje- 
vanja v prihodnje potrebna 
znatno manjša sredstva. 

ANALIZE IN OCENE 

Planiranega razvoja SAP Kosovo ne 

izpolnjujemo popolnoma 

• V letih 1976 in 1977 je Kosovo, na osnovi splošnih, posebnih in dopolnilnih 
pospeševalnih ukrepov federacije dobilo 13 milijard in 220 milijonov dinarjev 

• Stopnja rasti družbenega proizvoda v prvih dveh letih Plana (17,8 odstotka) je 
nižja od povprečja v državi (21 odstotkov), po predvidevanjih pa naj bi bila znatno 
višja kot splošno povprečje 

• Fizični obseg splošne proizvodnje je rastel v prvih dveh letih Plana za 50 odstot- 
kov hitreje kot povprečje v državi, vendar je v osmih mesecih letos prišlo do 
občutnega padca 

• Najslabše je bilo izpolnjeno pričakovanje v kmetijstvu in gradbeništvu 

• Rast investicij pod planom v gospodarstva posebej v industriji in gradbeništvu 

aLPDružtenUe
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menjavi gospodarske struktu- 
re. Vendar SAP Kosovo še na- 
prej zaostaja na vseh področ- 
jih družbenoekonomskega ra- 
zvoja za razvojem vse države. 

To so osnovne ocene, nave- 
dene v analizi »Uresničevanja 
politike najhitrejšega razvoja 
SAP Kosova v letih 1976 in 
1977«, ki jo je Zvezni zavod za 
družbeno planiranje poslal 
Skupščini SFRJ kot spremlja- 
joče gradivo z delovno verzijo 
osnutka resolucije za prihod- 
nje leto. 

SPREJETI UKREPI ZA 
POSPEŠEVANJE 
NAJHITREJŠEGA 
RAZVOJA 

Dogovorjena politika, cilji in 
naloge hitrejšega razvoja go- 
spodarsko manj razvitih repu- 
blik in pokrajine Kosovo so za- 
snovani predvsem na podmeni 
njihovega maksimalnega or- 
ganiziranja in odgovornosti za 
lastni razvoj, kot tudi odgovor- 
nosti federacije za zagotavlja- 
nje dogovorjenega obsega 
sredstev za pospeševanje nji- 
hovega hitrejšega gospodar- 
skega razvoja. 

Z Družbenim planom je pre- 
dvideno, da bo stopnja rasti 
družbenega proizvoda SAP 
Kosova za okrog 60 odstotkov 
višja kot stopnja za vso državo. 
Dogovorjeno je bilo, da bo tak- 
šen razvoj uresničen s priza- 
devanji delovnih ljudi, kot tudi 
z dopolnilnimi in posebnimi 
ukrepi, ki bodo sprejeti, da bi 
ustvarili pogoje za zadovoljiv 
gospodarski razvoj. 

Da bi uresničili dogovorjeno 
politiko najhitrejšega razvoja 
SAP Kosova v tekočem sred- 
njeročnem obdobju, so bili 
sprejeti splošni, posebni in do- 
polnilni spodbujevalni ukrepi. 
V teku 1976. in 1977. leta je 
federacija v okviru teh spod- 
bujevalnih ukrepov odstopila 
pokrajini sredstva v skupni 
vrednosti 13 milijard in 220 mi- 
lijonov dinarjev. Razen tega je 
znašala udeležba posebnih 
izločanj v družbenem proiz- 
vodu družbenega gospodar- 
stva v letih 1976 in 1977 63,8 
milijona dinarjev. 

Vendar je v preteklih dveh 
letih plana SAP Kosovo uresni- 
čila stopnjo rasti družbenega 
proizvoda skupnega gospo- 
darstva s 17,8, medtem ko je 
bila ta stopnja za vso državo 21 
odstotkov. Po vsem tem je bila 
uresničena stopnja precej niž- 
ja, kot so bila predvidevanja, 

ker je nižja od povprečne stop- 
nje vse države za 15 odstotkov, 
morala pa bi biti večja za 60 
odstotkov. Zaradi tega ni priš- 
lo do planiranega zmanjšanja 
relativnih razlik v družbenem 
proizvodu na prebivalca glede 
na povprečje v državi. Na- 
sprotno, uresničena dinamika 
rasti družbenega proizvoda je 
ob hitrejši rasti števila prebi- 
valstva pokrajine vplivala na 
nadaljnje povečevanje relativ- 
nih razlik v družbenem proiz- 
vodu na prebivalca za 2,9 toč- 
ke v letu 1977 glede na stanje v 
letu 1975. 

V strukturi gospodarstva Po- 
krajine je bila v tem obdobju 
povečana udeležba družbene- 
ga sektorja. Pri oblikovanju 
družbenega proizvoda je imela 
industrija najpomembnejši de- 
lež, v njeni strukturi pa je 
zmanjšana udeležba surovin- 
skih in ostalih reprodukcijskih 
vej. 

Politika hitrejšega zaposlo- 
vanja se razmeroma uspešno 
uresničuje. Povprečna dvolet- 
na stopnja rasti zaposlovanja 
je bila 4,4 odstotka, medtem 
ko je bil povpreček v državi 4,2 
odstotka. Vendar pa je to po- 
večanje občutno manjše kot 
so bila planska_ predvidevanja 
(7,5 odstotka). Število oseb, ki 
iščejo zaposlitev, se še naprej 
povečuje, vendar s počasnejšo 
dinamiko, tako glede na prejš- 
nja leta kot tudi na povpreček 
v državi. 

Udeležba Pokrajine v skup- 
nih gospodarskih investicijah 
v osnovna sredstva vse države 
se je zmanjšala na 0,6 točke 
glede na obdobje 1971-1975. 
Do tega zmanjšanja je prišlo 
predvsem zaradi relativnega 
zaostajanja akumulativne in 
reproduktivne sposobnosti 
njenega gospodarstva in viso- 
kih izgub, nezadovoljivega 
združevanja dela in sredstev, 
kot tudi počasnega angažira- 
nja tujih sredstev. 

Prvi dve leti Plana je Kosovo 
pri sicer poslabšani učinkovi- 
tosti gospodarskih investicij v 
državi na ravni prejšnjega ob- 
dobja. Na takšne odnose v 
učinkovitosti investicij je vpli- 
vala dinamika vlaganja v suro- 
vinske in ostale reproduktivne 
veje industrije. 

ZMANJŠEVANJE 
GOSPODARSKE 
AKTIVNOSTI 

Zahtevni pogoji gospodarje- 
nja v preteklih dveh planskih 

letih, razen tega vremenski po- 
goji in delovanje drugih dejav- 
nikov je vplivalo na nezadovo- 
ljiv razvoj SAP Kosova in na 
zmanjšano stopnjo rasti glede 
na povpreček v državi. Razen 
tega so na dinamiko uresniče- 
vanja planskih nalog občutno 
vplivali problemi izgub gospo- 
darstva v Pokrajini, ki so ob- 
čutno zmanjšali akumulativno 
in reproduktivno sposobnost 
njenega gospodarstva. Tako je 
bila izguba pri uresničevanju 
dohodka družbenega gospo- 
darstva tega področja v prvih 
dveh letih Plana 25,8 odstotka, 
kar je okrog šestkrat nad pov- 
prečjem v državi. 

Poleg omenjenih so v Analizi 
našteti še nekateri razlogi, ki 
so vplivali, da niso bile uresni- 
čene planske naloge. Pred- 
vsem v strukturi investicij Po- 
krajine dejavnosti posebnega 
pomena sodelujejo z okrog 45 
odstotki in za njihov razvoj so 
potrebna velika vlaganja in 
dolga doba gradnje objektov. 
Istočasno je bilo v analizira- 
nem obdobju premalo združe- 
vanja dela in sredstev, posebej 
v okviru Sklada federacije za 
kreditiranje razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik in 
pokrajin. 

Vendar je kljub zelo nizki 
stopnji rasti skupnega družbe- 
nega proizvoda gospodarstvo 
Kosova uresničilo hitrejšo rast 
proizvodnje od povprečja v dr- 
žavi v industriji, gozdarstvu, tr- 
govini, gostinstvu in turizmu, 
obrti in prometu. Niso pa bila 
izpolnjena pričakovanja proiz- 
vodnje v kmetijstvu in gradbe- 
ništvu, v nekaterih dejavnostih 
pa je bilo upočasnjeno pove- 
čanje, kar vse je imelo za po- 
sledico nižjo splošno stopnjo 
rasti vsega gospodarstva Po- 
krajine. 

RAZVOJ INDUSTRIJE 
IN KMETIJSTVA 

Tako je fizični obseg indu- 
strijske proizvodnje Kosova v 
prvih dveh letih Plana porasel 
za 9,6 odstotka in je bil večji od 
povprečja v državi (6,4 odstot- 
ka) za 50 odstotkov. Vendar je 
bila v prvih osmih mesecih le- 
tos industrijska proizvodnja v 
Pokrajini precej nižja kot so 
njene realne možnosti - pove- 
čala se je samo za 3 odstotke, 
medtem ko je bil povpreček za 
vso državo 8 odstotkov. Na to 
je najbolj vplivala zmanjšana 
proizvodnja v črni in barvasti 
metalurgiji in v večjem številu 
predelovalnih panog. Razlogi 
za letošnje neuresničenje pla- 
niranega industrijskega razvo- 
ja so številni, v glavnem pa 
izvirajo iz težav v gradnji in od- 
piranja novih objektov, pre- 
majhne usklajenosti zmoglji- 
vosti in njihove pogonske pri- 

pravljenosti, premajhnega iz- 
koriščanja delovnega časa in 
realizacije gotovih izdelkov v 
večjem delu predelovalnih pa- 
nog. 

Razvoj kmetijstva je v tem 
obdobju zelo zaostal za plani- 
ranim. V prvih dveh letih Plana 
je bila zabeležena negativna 
stopnja rasti 3,6 odstotka, 
medtem ko je stopnja rasti 
znašala za vso državo 6,2 od- 
stotka. Neizpolnitev pričako- 
vanj v obeh sektorjih kmetij- 
stva je rezultat slabih vremen- 
skih razmer, ki so v posamez- 
nih obdobjih prispevale, da se 
zaradi slabe organiziranosti in 
angažiranja ne opravljajo pra- j 
vočasno in kakovostno posa- 
mezna agrotehnična dela. 

Hiter tempo gospodarske ra- 
sti na osnovi industrializacije 
je omogočil pomembne spre- 
membe v strukturi gospodar- 
stva Kosova pri krepitvi ude- 
ležbe socialističnega sektorja 
v oblikovanju materialne pro- 
izvodnje. Vendar so kljub do- 
seženim uspehom strukturni 
problemi v gospodarstvu Po- 
krajine še precej zapleteni. Ka- 
žejo se v neusklajenem razvoju 
posameznih dejavnosti, zno- 
traj dejavnosti, fazah in proce- 
sih reprodukcije in proizvod- 
nje. 

Najpomembnejše strukturno 
nesorazmerje se kaže v indu- 
striji, ki jo pretežno sestavljajo 
energetika in barvasta meta- 
lurgija z rudarstvom, kjer so 
učinki vlaganja, v porastu 
družbenega proizvoda, zapo- 
slovanja in akumulacije, manj- 
ši glede na druge panoge in- 
dustrije. 

VISOKA STOPNJA 
NARAVNEGA 
PRIRASTKA 

Dinamičen gospodarski ra- 
zvoj SAP Kosovo ni bistveno 
vplival na zaviranje demograf- 
ske rasti. Podatki kažejo, da se 
prebivalci tega področja naha- 
jajo na pragu tako imenovane 
faze demografskega preho- 
dnega obdobja, ki je značilen 
po tem, da prebivalstvo teži h 
kontrolirani fertilnosti in nizki 
stopnji umrljivosti. Stopnja po- 
gostosti rojstev kaže skromno 
tendenco upadanja - z 42,6 v 
letu 1953 na 35,5 odstotka v 
letu 1976, medtem ko se je 
splošna stopnja umrljivosti ob- 
čutno zmanjšala - od 20 na 7 
odstotkov. 

Socialno-ekonomska struk- 
tura prebivalstva je še nezado- 
voljiva, čeprav se je del kmetij- 
skega v skupnem prebivalstvu 
zmanjšal. Še vedno ni preki- 
njena dolgoletna razvojna tež- 
nja absolutnega povečanja 
kmetijskega prebivalstva. Isto- 
časno stopnja aktivnosti prebi- 
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valstva kaže stalno nagnjenje k 
zmanjševanju, tako da je v letu 
1975 znašala samo 25 odstot- 
kov aktivnega prebivalstva (v 
Jugoslaviji 43 odstotkov). Ne 
samo, da večina ne prideluje, 
ampak še naprej največji del 
aktivnega prebivalstva živi in 
dela v kmetijstvu, kjer je pro- 
duktivnost najnižja. 

Porast zaposlenosti v Pokra- 
jini je bila precej hitrejša od 
povprečja za vso državo, tako 
da se je število delavcev v 
družbenem sektorju v obdobju 
od leta 1953 do 1957 povečalo 
za štirikrat, ali za okrog 110 
tisoč. Vendar v letih 1976 in 
1977 zaradi počasne dinamike 
gospodarskega razvoja niso 
bila uresničena planirana ra- 
zmerja na področju zaposlova- 
nja. Tako je bilo namesto pla- 
niranega povečanja zaposle- 
nosti po stopnji 7,5 uresničeno 
povečanje le 4,4 odstotka let- 
no. V prvih dveh letih Plana je 
bilo število nezaposlenih 
52.000. Med osebami, ki iščejo 
zaposlitev, je 73 odstotkov ne- 
strokovnih delavcev, medtem 
ko 60 odstotkov prvič išče za- 
poslitev. 

V Analizi je posebej podčrta- 
no, da je razvoj družbenih de- 
javnosti zabeležil pomembne 
kvalitetne in kvantitetne rezul- 
tate. Doseženi rezultati na 
vseh področjih družbenih 
služb so omogočili zmanjšanje 
relativnih razlik glede na pov- 
prečje v državi (razen glede 
umrljivosti dojenčkov). 

Vendar hitrejše rasti na po- 
dročju izobraževanja, kulture, 
znanosti, zdravstvenega in so- 
cialnega varstva ne spremljajo 
ustrezna materialna sredstva, 
tako da ni prišlo do zmanjša- 
nja razlik pri zadovoljevanju 
splošnih in skupnih potreb 
glede na povpreček v državi. 

Globalna gibanja sredstev 
za splošno in skupno porabo 
na Kosovu je bila počasnejša 
od povprečja v državi. Vzroke 
za takšno gibanje je treba iska- 
ti v počasnejši rasti lastnih 
sredstev Kosova. Zaradi tega 
niti dopolnilna sredstva niso 
bila dovolj za nadomestilo po- 
časnejše rasti lastnih sredstev 
za zadovoljevanje splošno- 
družbenih in skupnih potreb. 

INVESTICIJSKA 
DEJAVNOST 

V letih 1976 in 1977 je bila 
rast gospodarskih investicij v 
SAP Kosovo pod planiranim. 
Zmanjšana investicijska dejav- 
nost je bila posebej prisotna v 
industriji in gradbeništvu. Na- 
sproti temu pa so se investicije 
povečale v kmetijstvu zaradi 
intenzivnega vlaganja v vodno 
gospodarstvo, trgovino in go- 
stinstvo. 

Zaostajanje gospodarskih 
investicij v Pokrajini je pred- 
vsem rezultat nizke akumula- 
tivne in reproduktivne sposob- 
nosti gospodarstva. Razen te- 
ga so razpoložljiva sredstva 

gospodarstva Kosova za re- 
produkcijo obremenjena z vi- 
sokimi odplačilnimi krediti. 

Na dinamiko investicij je 
vplivalo tudi počasno angaži- 
ranje oziroma uporaba tujih 
kreditov. Tako so bili na primer 
krediti Mednarodne banke za 
obnovo in razvoj v obdobju 
1972 do 1977 izkoriščeni le s 
23 odstotki. Nepripravljena do- 
kumentacija, česte spremem- 
be projekta v teku gradnje, po- 
časnost gradbene operative 
(posebej pri gradnji tako po- 
membnega objekta kot je hi- 
dro-sistem Ibar-Lepenac), so 
največkrat razlogi za nepopol- 
no izkoriščanje mednarodnih 
kreditov. 

Ekonomska situacija SAP 
Kosova prispeva, da je še bolj 
zapleten problem izgub, zaradi 
katerih so izgubljena sredstva 
za tekočo reprodukcijo v letih 
1976 in 1977 znašala 3,4 mili- 
jarde dinarjev. Največje izgube 
so zabeležene v industriji, zno- 
traj industrije pa v proizvodnji 
premoga, kemični industriji, 
proizvodnji električnih strojev 
in barvni metalurgiji. 

PREMAJHNA 
UČINKOVITOST 
VLOŽENIH SREDSTEV 

Hitrejši razvoj Kosova nujno 
zahteva povečano učinkovi- 
tost vloženih sredstev. Odnosi 
v učinkovitosti skupnih gospo- 

darskih investicij v letih 1976 
in 1977 kažejo, da so le-ta na 
približni ravni iz prejšnjega 
planskega obdobja, oziroma 
za 77 odstotkov so neugodnej- 
ša kot je splošni povpreček v 
državi. 

Materialni učinki uresniče- 
nega družbenega proizvoda 
Kosova niso omogočili priča- 
kovanega zmanjšanja relativ- 
nih razlik na ravni družbenega 
proizvoda na prebivalca glede 
na povpreček v državi. Na- 
sprotno, v obdobju od 1960 in 
1977 leta, so se relativne razli- 
ke povečale za 5,4 točke, če- 
prav se je udeležba Pokrajine v 
skupnem družbenem proiz- 
vodu države povečala z 1,8 na 
2,1 odstotka v letu 1977. Kaže, 
da je na povečanje relativnih 
razlik vplivala hitrejša rast pre- 
bivalcev, ker so se le-ti (glede 
na prebivalce vse države) po- 
večali s 5,1 v letu 1960 na 6,8 
odstotka v letu 1977. 

Izhajajoč iz doseženih rezul- 
tatov, je rečeno v Analizi, SAP 
Kosovo zaostaja v prvih dveh 
letih Plana za razvojem države 
v celoti. Zaradi tega je nujno, 
da se Pokrajina, kot tudi orga- 
ni federacije maksimalno an- 
gažirajo pri določanju vzrokov 
tega zaostajanja ter da sprej- 
mejo potrebne ukrepe, da bi to 
preprečili. Le tako lahko pri- 
pravimo pogoje, da bi do leta 
1980 uresničili dogovorjeno 
politiko najhitrejšega razvoja 
SAP Kosova. 

Bančni sistem je prilagojen potrebam 

združenega dela 

• Oblika usklajevanja interesov v bančnih organizacijah postaja združevanje sred- 
stev in samoupravno povezovanje 

• Interne banke se konstituirajo počasneje kot smo predvidevali 

• Doslej je bilo med reorganizacijo bančne mreže ustanovljenih več kot 160 temelj- 
nih bank 

Združeno delo še nima dovolj velikega vpliva na monetarno politiko 

^ Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ Informacijo o 
tonstituiranju in preobrazbi 
>dnosov v bankah, ki jo je pri- 
javila Komisija Gospodarske 
bornice Jugoslavije za kredit- 
io-monetarna vprašanja, 
•ančništvo in zavarovanje v 
odelovanju z gospodarskimi 
bornicami republik in pokra- 
n, Zveznim sekretariatom za 

finance in Združenjem bank 
Jugoslavije. 

Omenjena Informacija oce- 
njuje izvajanje Zakona o teme- 
ljih kreditnega in bančnega si- 
stema, ki je začel veljati 15. 
januarja 1977. leta. Rok za 
konstituiranje in prilagoditev 
organizacije bank določbam 
tega Zakona je bil leto dni, od- 
kar je zakon začel veljati. 

KONSTITUIRANJE 
BANK NA NOVIH 
TEMELJIH 

Informacija med drugim 
soogosooooo: 

poudarja, da so izvajanje ome- 
njenega Zakona začele uskla- 
jene akcije v republikah, po- 
krajinah in občinah. Pri njih so 
sodelovale skupščine in izvrš- 

ooaoaaoaoooceaso 
S INFORMACIJA O KONSTITUIRANJU IN PREOBRAZBI 
I ODNOSOVV BANKAH 

I 
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ni sveti republik, pokrajin ter 
občin, gospodarske zbornice v 
teh družbenopolitičnih skup- 
nostih, Zveza sindikatov, Zdru- 
ženje bank Jugoslavije, bančni 
organi upravljanja in druge 
zainteresirane družbene ter 
gospodarske strukture. Vlogo 
koordinatorja pri tem delu so 
prevzele gospodarske zborni- 
ce in Združenje bank. 

Posebej zavzeto so se preo- 
brazbe bančnega in kreditne- 
ga sistema lotili v bankah. De- 
lovne skupine, ki so jih sestav- 
ljali predstavniki strokovnih 
delavcev bank, gospodarstva 
in znanstveni delavci, so pri- 
pravile samoupravne splošne 
akte o konsti. tuiranju bank po 
načelih novega Zakona. Mimo 
tega so bili v bankah izvoljeni 
tudi organi upravljanja in 
izvršni organi, tako da so lah- 
ko pričeli usklajevati bančno 
poslovanje z novimi družbe- 
noekonomskimi odnosi, ki jih 
opredeljuje Zakon. 

Med usklajevanjem prejšnje- 
ga poslovanja z izhodišči no- 
vega Zakona, so morale banke 
posebno pozornost nameniti 
zagotavljanju celovitejše 
upravljalske vloge združenega 
dela z bančnimi sredstvi. Zdru- 
ženo delo se je namreč moralo 
samoupravno vključiti v odlo- 
čanje o uporabi bančnih sred- 
stev. 

Nadalje so morale organiza- 
cijske spremembe v bankah 
zagotoviti, da poslovna politi- 
ka na področju kreditiranja te- 
kočega procesa družbene re- 
produkcije sloni na planih or- 
ganizacij združenega dela, us- 
klajenih s plani družbenopoli- 
tičnih skupnosti. Posebna po- 
zornost pa je bila namenjena 
tudi združevanju dela in sred- 
stev kot novi obliki bančnega 
poslovanja z namenom, da bi 
klasične kreditne odnose po- 
časi zamenjali in s tem odprli 
proces odpravljanja odvisnosti 
gospodarstva od bank in nji- 
hovih kreditov. 

ZASTOJI PRI 
USTANAVLJANJU 
INTERNIH BANK 

Zakon o temeljih kreditnega 
in bančnega sistema omogoča 
organizacijam združenega de- 
la, da na temelju samouprav- 
nih sporazumov oblikujejo in- 
terne banke, ki za njih oprav- 
ljajo vse bančne, kreditne in 
denarne posle. V novem anč- 
nem in kreditnem siste tu je 
prav pravilno organizira ije in 
razvoj internih bank v veliki 
meri pogoj za preobrazbo vse- 
ga bančnega in kreditnega si- 
stema. 

V delovnih organizacijah 
združenega dela, po oceni In- 
formacije, oblikovanje internih 

bank ne poteka tako kot bi mo- 
ralo. Do konca lanskega leta 
smo imeli v Jugoslaviji samo 
11 internih bank. Proces njiho- 
vega konstituiranja poteka ne- 
koliko hitreje v letošnjem letu. 
Po nepopolnih podatkih se je 
do junija oblikovalo oziroma je 
potekal postopek za oblikova- 
nje 98 internih bank. Pripravlja 
pa se še ustanovitev 50 inter- 
nih bank. V praksi pa po drugi 
strani še ni povsem jasno 
opredeljena celovita koncep- 
cija internih bank v združenem 
delu, ugotavlja Informacija. 
Dodaja pa tudi, da v njihovih 
medsebojnih odnosih še pre- 
vladuje kreditni odnos. 

Samoupravni sporazumi in- 
ternih bank in temeljnih orga- 
nizacij združenega dela - čla- 
nic interne banke, najpogoste- 
je urejajo skupno planiranje in 
skupno investiranje v razširje- 
no reprodukcijo, predvsem na 
temelju kreditnih odnosov in 
ne na temelju skupnega do- 
hodka in skupnem riziku. 

OBLIKOVANJE 
TEMELJNIH IN 
ZDRUŽENIH BANK 

Informacija nadalje govori, 
da je najbolj aktivno potekalo 
konstituiranje temeljnih bank. 
Najpogosteje se je pri tem 
izhajalo iz obstoječe mreže 
bančnih organizacij na dolo- 
čenem območju. Pri tem je bila 
osrednja želja, naj temeljna 
banka zagotovi združevanje 
sredstev v takem obsegu in 
strukturi, ki bi lahko pokrilo 
potrebe tekoče in razširjene 
reprodukcije članov posamez- 
ne temeljne banke. Lahko oce- 
nimo, da je organiziranje novih 
temeljnih bank izvedeno v 
glavnem po teritorialnem na- 
čelu. Do junija letošnjega leta 
je bilo na območju vse države 
ustanovljenih na ta način 161 
temeljnih bank. 

Za reorganizacijo bančne 
mreže je značilno, da so neka- 
tere banke, ki so bile prej sa- 
mostojne, preoblikovane v po- 
slovne enote temeljnih bank. 

Delo pri konstituiranju zdru- 
ženih bank prav tako, kakor 
pove Informacija, še ni konča- 
no. Do letošnjega junija je bilo 
ustanovljenih 10 združenih 
bank. Od 161 temeljnih bank 
pa jih 29 ni združeno v nobeno 
združeno banko, medtem ko 
so 4 združene banke (ena v 
SAP Kosovo in tri v SAP Vojvo- 
dini) združene v dve združeni 
banki. Po podatkih so usta- 
novili eno združeno banko v 
Sloveniji, Makedoniji, Bosni in 
Hercegovini, Črni gori, na Ko- 
sovu in v Vojvodini. V Srbiji 
delujejo štiri združene banke, 
medtem ko na Hrvaškem nji- 
hovo konstituiranje še poteka. 

V novem bančnem sistemu 
mora biti združena banka kraj 
dogovarjanja temeljnih bank o 
izvajanju obsežnih programov 
in načrtov gospodarskega ra- 
zvoja ter mesto dogovarjanja o 
skupnem nastopanju pred tuji- 
mi bankami in tujimi finančni- 
mi organizacijami. V želji, da bi 
prek združene banke zagotovi- 
li povezovanje regionalnih in- 
teresov in izvajanje družbenih 
planov na posameznem ob- 
močju, so družbenopolitične 
skupnosti pomembno vplivale 
na oblikovanje posameznih 
združenih bank. 

VKLJUČEVANJE 
ZDRUŽENEGA DELA V 
UPRAVLJANJE BANK 

Med prilagajanjem bančne- 
ga sistema zahtevam novega 
Zakona, so povsod veliko po- 
zornost namenili vprašanjem 
samoupravljanja v bankah ozi- 
roma vključevanju združenega 
dela v upravljanje in odločanje 
o delu bank. Izpeljane so bile 
tudi pomembne institucional- 
ne spremembe. Načeloma lah- 
ko rečemo, da celotna uprav- 
Ijalska struktura bank izhaja iz 
vrst članov banke. V izvršnih 
odborih so pri tem vključeni 
tudi strokovni delavci iz orga- 
nizacij združenega dela in dru- 
gih članic banke. Kljub temu 
pa je v izvršnih odborih bank 
še veliko vodilnih delavcev. 

Od več kot 5000 predstavni- 
kov združenega dela, ki so v 
upravnih organih bank po nji- 
hovem novem organiziranju, 
jih je 2930 ali 58 odstotkov iz 
proizvodne sfere, 720 iz pro- 
meta, 270 iz samoupravnih in- 
teresnih skupnosti, 1120 pred- 
stavnikov pa je iz drugih sre- 
din. Po teh podatkih bi lahko 
sklepali, da so pogoji za sa- 
moupravno odločanje o vseh 
najpomembnejših nalogah 
banke. Informacija pa vendar 
opozarja, da se delegati v 
upravljalskih telesih banke še 
ne povezujejo z najširšo 
upravljalsko bazo v organiza- 
cijah združenega dela. 

BOLJŠI SISTEM 
PLANIRANJA V 
BANKAH 

Po opravljeni anketi med 
bančnimi organizacijami je, po 
sprejetju Zakona o temeljih si- 
stema družbenega planiranja, 
sistem planiranja v bankah 
precej boljši. Plani bank hkrati 
vse bolj postajajo tudi sestavni 
del družbenih planov. Še ve- 
dno pa je nekaj bank, kjer 
sprejeti srednjeročni in letni 
plani niso usklajeni s plani 
družbenopolitičnih skupnosti 
in s programi organizacij zdru- 
ženega dela. Do tega prihaja 

zaradi tega, ker nekatere druž- 
benopolitične skupnosti zelo 
ambiciozno načrtujejo svoj ra- 
zvoj, ki pa ne sloni na celovi- 
tem pokritju s sredstvi, s kate- 
rimi razpolagajo. 

Informacija nadalje govori o 
težavah, ki zavirajo proces pla- 
niranja v bankah. Med drugim 
pravi, da pogosto plani gospo- 
darskega in prostorskega ra- 
zvoja na določenem območju 
niso usklajeni, ko gospodar- 
stvo pripravlja svoje razvojne 
plane brez upoštevanja sred- 
njeročnega programa, pri tem 
pa zahteva, da banke te plane 
izvedejo. 

POČASNO 
ZDRUŽEVANJE 
SREDSTEV 

Po zahtevah novega Zakona 
o bančnem sistemu mora 
združevanje sredstev v okviru 
bančnih organizacij za določe- 
ne namene postati najpo- 
membnejša oblika koncentri- 
ranja sredstev organizacij 
združenega dela, samouprav- 
nih interesnih skupnosti, druž- 
benopolitičnih skupnosti in 
drugih uporabnikov družbenih 
sredstev. S tem je vzpostavljen 
nov družbenoekonomski od- 
nos. Po njem se, na temelju 
skupnih interesov, združujejo 
sredstva za razvoj določenih 
programov in sodeluje pri sku- 
paj ustvarjenem dohodku ob 
skupnem prevzemanju rizika. 

Tako združevanje dela in 
sredstev zavirajo številne teža- 
ve tako v gospodarstvu kot v 
bankah. Od nizke akumulacij- 
ske in reprodukcijske sposob- 
nosti gospodarstva do ogro- 
mnega angažiranja sredstev za 
investicije. Omenjeni proces 
upočasnjuje tudi velika odvi- 
snost gospodarstva od dodat- 
nih (kreditnih) sredstev bank, 
slabo razvit sistem planiranja 
in velik vpliv družbenopolitič- 
nih skupnosti na poslovanje 
bank. Kljub temu pa je osrednji 
problem, da gospodarstvo 
ustvarja premalo dohodka za 
vse oblike porabe večji kot bi 
lahko bili glede na ustvarjeni 
dohodek. 

PREMAJHEN VPLIV 
ZDRUŽENEGA DELA 
NA MONETARNO 
POLITIKO 

S sprejetjem novega Zakona 
o bančnem sistemu mora po- 
stati mnogo pomembnejša tu- 
di vloga vrednostnih paprijev v 
gospodarskem in finančnem 
poslovanju. Uvajanje vre- 
dnostnih papirjev pri medse- 
bojnem plačevanju med upo- 
rabniki družbenih sredstev naj 
zagotovi, da se dolžniško-up- 

poročevalec 9 



niški odnosi med organizacija- 
mi združenega dela v kar naj- 
večji meri urejajo s pomočjo 
prometa vrednostnih paprijev. 
To pomeni, da mora biti kredit- 
na in emisijska politika prila- 
gojena potrebam združenega 
dela. 

Na tem področju pa vse na- 
loge še niso uresničene. Pre- 
skrbovanje gospodarstva s po- 
trebno količino denarja na- 
mreč še vedno poteka s po- 

močjo kreditov. 
Na temelju dosedanjih rezul- 

tatov Informacija tudi ugotav- 
lja, da je še vedno premajhen 
vpliv združenega dela na mo- 
netarno politiko. 

Sistem narodnih bank je pri- 
lagojen novi koncepciji mone- 
tarnega sistema in služi eko- 
nomski politiki ter stabilizacij- 
skemu programu. To je vpliva- 
lo tako na likvidnost gospo- 
darstva kot tudi bančnih orga- 

nizacij. 
Posebna možnost v teh okvi- 

rih je tudi pri vplivanju repu- 
blik in pokrajin na vso mone- 
tarno sfero, čeprav vprašanja 
monetarne ureditve in obliko- 
vanja monetarne politike sodi- 
jo predvsem v delokrog Sveta 
guvernerjev Narodne banke 
Jugoslavije in Zveznega izvrš- 
nega sveta. Samo o nekaterih 
pomembnejših vprašanjih od- 
loča Skupščina SFRJ. 

Kljub vsemu pa združeno 
delo že ne more neposredno 
izražati svojih interesov in svo- 
jih zamisli pri uresničevanju 
monetarnih ukrepov. Tudi to je 
eden od razlogov, zakaj vse- 
binska preobrazba odnosov v 
bankah ne poteka hitreje, saj 
preobrazba ni samo zadeva 
bank samih, temveč tudi vse 
družbene skupnosti, posebej 
gospodarstva in njegovih inte- 
resov. 

Zavarovalne skupnosti - finančne 

organizacije združenega dela 

• Preobrazba zavarovalnih organizacij v zavarovalne skupnosti pomeni pomemben 
korak pri razvoju zavarovalništva kot funkcije združenega dela 

• Temeljni namen zavarovanja premoženja in oseb je preprečevanje neugodnih 
posledic, ki jih lahko povzroči škoda 

• Zavarovanje za nesreče pri delu je omejeno le na nekatere najbolj ogrožene 
poklice 

• Skupna zavarovalna premija vseh zavarovalnih skupnosti je v letu 1977 znašala 
15,8 milijarde dinarjev 

• V novem sistemu zavarovanja premoženja in oseb so veliko pozornost namenili 
preventivni dejavnosti 

Med dosedanjo preobrazbo 
zavarovalnih organizacij so bi- 
le ustanovljene in konstituira- 
ne zavarovalne skupnosti in 
skupnosti pozavarovanja. Prav 
tako je bila usklajena njihova 
organizacija in delovanje z do- 
ločbami Zakona o temeljih si- 
stema zavarovanja premože- 
nja in oseb in z določbami Za- 
kona o združenem delu. Vse 
dosedanje delovanje pri preo- 
brazbi zavarovalnih organiza- 
cij pomeni pomemben korak 
naprej pri razvoju zavarovanja 
kot funkcije združenega dela v 
sistemu družbene reprodukci- 
je. Če pa ocenjujemo vse do- 
sedanje spremembe z vidika 
vsebinskih sprememb od- 
nosov v zavarovalnih skupno- 
stih, moramo ugotoviti, da 
preobrazba še ni sklenjena. 
Zaradi tega so potrebna še na- 
daljnja prizadevanja pri temelj- 
nem spreminjanju družbenoe- 
konomskih odnosov v zavaro- 
valnih skupnostih, saj bodo le 
na ta način tudi dejansko po- 
stale finančne organizacije 
združenega dela. 

Taka je temeljna ocena In- 
formacije o preobrazbi zavaro- 

valnih organizacij v zavaroval- 
ne skupnosti, ki jo je pripravila 
Gospodarska zbornica Jugo- 
slavije. Omenjena Informacija, 
ki vsebuje nekatere ocene sta- 
nja in uspehe omenjene preo- 
brazbe, začete že pred sprejet- 
jem Ustave 1974. leta, je bila 
poslana v obravnavo Skupšči- 
ni SFRJ. 

USTANOVITEV 
ZAVAROVALNIH 
SKUPNOSTI 

Zakon o temeljih zavarova- 
nja premoženja in oseb dolo- 
ča, da morajo ustanavljati za- 
varovalne skupnosti organiza- 
cije združenega dela s samou- 
pravnim sporazumom na na- 
čelih vzajemnosti in solidarno- 
sti. Pri tem je temeljni namen 
zavarovanja premoženja in 
oseb, preprečevanje škodljivih 
posledic, ki jih lahko povzroči 
določena škoda. 

Do junija 1977. leta, ko je 
potekel zakonski rok, je bilo 
konstituiranih osem zavaroval- 
nih skupnosti. Ustanovili so jih 
v vseh republikah in pokraji- 

nah razen v Črni gori. V SAP 
Vojvodini pa delujeta celo dve 
zavarovalni skupnosti, med- 
tem ko v SR Črni gori to skup- 
nost ustanavljajo. 

Ustanovljene so tudi štiri 
skupnosti pozavarovanja s se- 
deži v Beogradu, Ljubljani, Sa- 
rajevu in Zagrebu. Na njih so 
prenešene naloge pozavarova- 
nja od zavarovalnih organiza- 
cij, ki so se v prejšnjem siste- 
mu ukvarjale tudi z dejavnost- 
jo pozavarovanja. 

Vse zavarovalne skupnosti 
in pozavarovalne skupnosti 
opravljajo, kakor poudarja In- 
formacija, vse vrste zavarova- 
nja oziroma pozavarovanja. 
Zato so morale oblikovati po- 
sebne rizične skupnosti in po- 
sebne sklade za zavarovanje 
enakih oziroma sorodnih rizi- 
ko\r ali škod. Prav tako imajo 
vse zavarovalne skupnosti 
svoje poslovne enote prek ka- 
terih opravljajo zavarovalne 

naloge. V teh enotah sklepajo 
pogodbe o zavarovanju, spre- 
jemajo vplačila premij, likvidi- 
rajo in izplačujejo škodo, skr- 
bijo za preventivne ukrepe in 
opravljajo vse druge naloge v 
zvezi z zavarovanjem. 

V zavarovalnih skupnostih 
ter v rizičnih skupnostih so 
sprejeli tudi vse samoupravne 
splošne akte, ki jih zahtevata 
Zakon o temeljih sistema zava- 
rovanja premoženja in oseb ter 
Zakon o združenem delu. 

SAMOUPRAVLJANJE V 
ZAVAROVALNIH 
SKUPNOSTIH 

Upravljanje v zavarovalnih 
skupnostih in rizičnih skupno- 
stih sloni na načelih delegat- 
skega.sistema. Pri upravljanju 
omenjenih skupnosti namreč 
sodelujejo tudi občani in civil- 
ne pravne osebe-zavarovanci 

^seoeoooooeooeoooeescoeooosooscecoccccis« 
H INFORMACIJA O PREOBRAZBI ZAVAROVALNIH S 
0 ORGANIZACIJ IN ZAVAROVALNIH SKUPNOSTI 
59oe«i00oeooo®s®Bcoooc«oe«c«095ioooo909oeo! 
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v skladu s statutom zavaroval- 
ne skupnosti. 

Skupščina je temeljni organ 
upravljanja zavarovalne oziro- 
ma rizične skupnosti. Sestav- 
ljajo jo delegati zavarovancev. 
V vseh zavarovalnih in rizičnih 
skupnostih so izvedli volitve 
delegatov - članov skupščine. 
Hkrati so v vseh zavarovalnih 
skupnostih, v pozavarovalnih 
in rizičnih skupnostih, z izjemo 
rizičnih skupnosti pozavarova- 
nja, izvolili izvršne odbore, ki 
so izvršni organi skupščin. 

Delegatski sistem in meha- 
nizem upravljanja temelji na 
široki bazi, vendar pa v celoti 
še ne deluje, poudarja Infor- 
macija. Kot osrednji razlog za- 
to omenja premajhno,poveza- 
nost in sodelovanje delegatov 
v organih upravljanja zavaro- 
valnih skupnosti in skupnosti 
pozavarovanja in delegacij 
Delo teh organov upravljanja 
se mora, če želimo da bo zdru- 
ženo delo celovito odločalo v 
teh skupnostih, tako organizi- 
rati, da bodo delegati lahko 
nenehno povezani z delegaci- 
jami in se bodo z njimi dogo- 
varjali o vseh pomembnih 
vprašanjih in problemih delo- 
vanja zavarovalne skupnosti. 

Pomembne uspehe pa so 
zavarovalne in pozavarovalne 
skupnosti dosegle pri samo- 
upravnem sporazumevanju o 
vprašanjih skupnega in širše- 
ga družbenega interesa. Do- 
slej so bili sklenjeni samou- 
pravni sporazumi o oblikova- 
nju interesne skupnosti za za- 
varovanje pred nuklearnimi ri- 
ziki, o politiki premijskih tarif, 
pozavarovanju v tujini, o boni- 
fikaciji in doplačilih za zavaro- 
valno premijo, o medsebojnem 
sodelovanju pri likvidaciji ško- 
de na motornih vozilih in 
drugi. 

SPREMEMBA 
POGOJEV 
ZAVAROVANJA 

Skladno z zahtevami in po- 
trebami organizacij združene- 
ga dela ter drugih zavarovan- 
cev, so bile izvedene nekatere 
spremembe pri poslovni politi- 
ki v zavarovalništvu. Zadevajo 
predvsem pogoje zavarovanja 
in tarife premij. 

Po podatkih o poslovanju 
zavarovalnih skupnosti je 
skupna premija zavarovanja 
vseh zavarovalnih skupnosti 
znašala 1977. leta 15,8 milijard 
dinarjev lai 18,9 odstotkov več 
kot leta 1976. Dodati pa mora- 
mo, da so v letu 1977 zabeležili 
najmanjšo rast premij v zad- 
njih petih letih. 

Po priporočilu Zveznega 
izvršnega sveta so zavarovalne 
skupnosti znižale organizaci- 
jam združenega dela za posa- 
mezne vrste zavarovanja pre- 
mije za 10 odstotkov. Učinek 
povprečnega znižanja premij 
je ocenjen na 5 odstotkov, kar 
je tudi privedlo do relativnega 
upadanja rasti premij v letu 
1977. 

V sedanjem zavarovalnem 
sistemu je mogoče zavarovati 
delavce temeljnih in drugih or- 
ganizacij združenega dela za 
posledice nesreč pri delu le za 
nekatere poklice (prometno 
osebje, spremljevalci pri pre- 
vozu denarja, delavci pri mon- 
tažah in v proizvodnji eksplozi- 
va). To dejansko pomeni, da ni 
več mogoče kolektivno zava- 
rovanje delavcev za posledice 
nesrečnih primerov, ki je do- 
slej zajelo okoli 5 milijonov de- 
lavcev. Premija za ta zavarova- 
nja se je do 1968. leta plačeva- 
la v breme materialnih stro- 
škov, po letu 1969 pa kot po- 
godbena obveznost iz do- 
hodka. 

Gibanje škod v zavarovanju 
ni vsako leto enako. Zaradi te- 

ga se vsake toliko časa izvede 
poravnava z zavarovalnimi re- 
zervami. Izplačane škode (ob- 
veznosti) zavarovancem so v 
lanskem letu znašale 9,5 mili- 
jarde dinarjev ali 18,2 odstotka 
več kot leto poprej. Ob koncu 
1977. leta je bilo za 4,7 milijar- 
de dinarjev neizplačanih (re- 
zerviranih) škod. Tako stanje 
je običajno, saj je postopek lik- 
vidacije in izplačila škode ra- 
zmeroma dolgotrajen. 

Zavarovalne skupnosti so v 
lanskem letu ustvarile 1,8 mili- 
jarde dinarjev pozitivnega fi- 
nančnega učinka. Ta vsota pa 
je bila za 14,6 odstotka manjša 
kot v letu 1976. Ustvarjena 
sredstva so, kakor to predvide- 
vajo predpisi, razporedila za 
rezerve, preventivni sklad in v 
poslovni sklad zavarovalnih 
skupnosti oziroma rizičnih 
skupnosti. 

VEČJI POMEN 
PREVENTIVE 

O poslovanju pozavaroval- 
nih skupnosti Informacija pra- 
vi, da je plačana premija poza- 
varovanja lani v Jugoslaviji 
znašala 2 milijardi 175 milijo- 
nov dinarjev ali 16,5 odstotka 
od celotne tehnične premije 
zavarovanja v tem letu. Iz te 
premije je bilo za pozavarova- 
nje v tujini izločenih 723 milijo- 
nov dinarjev, drugim pozava- 
rovalnim skupnostim v državi 
pa 320 milijonov dinarjev. Pla- 
čana premija pozavarovanja, 
ki so jo prispevale tuje zavaro- 
valne organizacije pa je v lan- 
skem letu znašala 228 milijo- 
nov dinarjev. 

Pozavarovalne skupnosti so 
lani dosegle 159 milijonov di- 
narjev pozitivnega finančnega 
učinka. Za pokritje stroškov 
izvajanja pozavarovanja so bi- 
la lani zagotovljena sredstva v 
skupni višini 45 milijonov di- 

narjev. Rezerve zavarovanja pa 
so ob koncu lanskega leta zna- 
šale 974 milijonov dinarjev. 

Na področju preventivne de- 
javnosti so zavarovalne skup- 
nosti sprejele samoupravne 
splošne akte, ki urejajo izvaja- 
nje preventivnih ukrepov in 
način zagotavljanja sredstev. 

V novem sistemu zavarova- 
nja premoženja in oseb je po- 
membna vloga namenjena 
preventivni dejavnosti. Temelj- 
ni cilj pri tem je zmanjševanje 
ali preprečevanje vzrokov, ki 
lahko povzroče škode. Hkrati 
naj preventiva zagotovi tudi 
pogoje za celovitejše uresni- 
čevanje družbene samozašči- 
te. V lanskem letu so, prvič po 
10 letih, ponovno oblikovali 
sredstva za preventivni sklad, 
ki so zadnji dan lanskega leta 
znašala 521 milijonov dinarjev. 
Ta sredstva se bodo uporabila 
za kreditiranje in financiranje 
ukrepov, ki prispevajo k od- 
pravljanju in zmanjševanju 
škodljivih posledic, ki jih lahko 
povzroče različne škode 

Informacija pa nadalje tudi 
omenja, da inflacijska gibanja, 
ki so zadnja leta prisotna v na- 
šem gospodarstvu, negativno 
vplivajo tudi na finančno sta- 
bilnost zavarovanja in na var- 
nost zavarovalniškega varstva. 
Inflacija še posebej prizadene 
zavarovanje zato, ker so re- 
zervna sredstva zavarovanja 
hranjena pri Službi družbene- 
ga knjigovodstva in pri bankah 
v denarni obliki, pri čemer pa 
obresti ne morejo kompenzira- 
ti zmanjševanja njihove realne 
vrednosti. 

Ob koncu pa Informacija tu- 
di omenja, da so se pri izvaja- 
nju Zakona o temeljih sistema 
zavarovanja premoženja in 
oseb ter drugih zakonskih 
predpisov v praksi pojavile do- 
ločene težave in problemi, ki 
jih bo še potrebno ustrezno re- 
šiti. 
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Deficitarno financiranje federacije - 

temeljni problem pri uporabi novega 

sistema    

• Sistem financiranja federacije je zasnovan na principih skupnosti potreb.in 
interesov republik in avtonomnih pokrajin, solidarnosti in vzajemnosti vseh narodov 
in narodnosti 

• Izvirni prihodki federacije in prispevki republik in pokrajin niso dovolj veliki, da bi 
pokrili vse predvidene izdatke proračuna federacije 

• Največji del obveznosti proračuna federacije je neposredno odvisen od gospo- 
darskih gibanj, obsega nacionalnega dohodka, družbenega proizvoda, uresničenih 
osebnih dohodkov, življenjskih stroškov, gibanja cen in podobno 

• Deficitarno financiranje federacije je treba spraviti na sprejemljivo raven, po 
možnosti pa povsem ukiniti 

V prvih razpravah o proraču- 
nu federacije za leto 1979 je 
bilo mnogo pripomb na način 
s katerim so predlagatelji tega 
pomembneg,a dokumenta 
konstruirali proračunske pri- 
hodke in izdatke federacije. 
Kot je znano je Zvezni izvršni 
svet že septembra poslal dele- 
gatom v Skupščini SFRJ pred- 
log osnov proračuna federaci- 
je zaprihodnje leto, oktobra pa 
Osnutek proračuna. Pokazalo 
se je, da je to zelo koristno, ker 
so imeli delegati dovolj časa, 
da razpravljajo o osnovah na 
katerih je proračun zasnovan. 
Tokrat se je razprava zadrže- 
vala največ pri tem, kako je 
novi proračun federacije za- 
snovan na postavkah novega 
Zakona o financiranju federa- 
cije. 

Upoštevajoč te razprave, kot 
tudi obveznost, ki izvira iz Pro- 
grama dela Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da 
je treba o okvirih proračunske 
porabe federacije razpravljati v 
drugi polovici tega leta, je 
Zvezni izvršni svet pripravil in 
poslal Skupščini SFRJ Poroči- 
lo o izvajanju zakona o financi- 
ranju federacije. Glede na po- 
men in aktualnost razprave o 
novem proračunu federacije, 
objavljamo najpomembnejše 
dele Poročila. 

NOVI ODNOSI 
FINANČNEGA 
FEDERALIZMA 

Zakon o financiranju federa- 
cije, ki je bil sprejet 1. marca 
1977 v Skupščini SFRJ v Zboru 

republik in pokrajin (dejansko 
so ga začeli uporabljati 1. ja- 
nuarja 1978) ob soglasju skup- 
ščin republik in pokrajin, odra- 
ža nove odnose našega fi- 
nančnega federalizma, ki je 
proklamiran v Ustavi SFRJ. Po 
Ustavi je sistem financiranja 
federacije zasnovan na načelu 
skupnosti in vzajemnosti vseh 
narodov in narodnosti v ure- 
sničevanju funkcij federacije, 
kot splošni družbeni interes. 
Republike in pokrajine najne- 
posredneje odločajo o obsegu 
sredstev za financiranje funk- 
cij federacije, skupnih potreb 
in interesov v federaciji. S tem 
federacija praktično izgublja 
fiskalno in finančno suvere- 
nost, ker kot družbenopolitič- 
na skupnost ne more samo- 
stojno določati izvirnih prihod- 
kov niti potreb, ki niso izraz 
skupnih potreb in interesov re- 
publik in pokrajin, vseh naro- 
dov in narodnosti, ki se uresni- 
čujejo v federaciji. 

Na osnovi teh načel je z Za- 
konom določeno, da se finan- 
ciranje funkcij federacije za- 
gotavlja z izvirnimi sredstvi fe- 
deracije, osnove katerih se us- 
klajujejo s soglasnostjo repu- 
blik in pokrajin in s čemer bi 
morali pokriti vse potrebe fe- 
deracije, določene v okviru 
skupnega obsega izdatkov, ki 
so izkazani v proračunu fede- 
racije za zadevno leto. Dose- 
danja praksa pa je pokazala, je 
rečeno v Poročilu, da tudi v 
novih razmerah financiranja 
proračuna federacije določeni 
izvirni prihodki federacije ter 
prispevki republik in pokrajin 

ne bodo zadostovali, da bi po- 
krili vse predvidene izdatke. 
Zaradi tega so za pokritje mo- 
rali izkoristiti posebna sred- 
stva določena z zveznim zako- 
nom (iz emisije denarja) in ta- 
ko bo najbrž ostalo še naprej. 

V Zakonu je posebej pou- 
darjen pomen prispevka repu- 
blik in pokrajin za financiranje 
funkcij federacije, če predvi- 
deni izvirni prihodki federacije 
ne bi zadostovali,.je treba ra- 
zliko pokriti s povečanimi pri- 
spevki republik in pokrajin. 

Skupen obseg izdatkov za 
temeljne funkcije federacije je 
treba določiti v skladu s politi- 
ko, določeno z Družbenim pla- 
nom Jugoslavije in sicer na 
podlagi posebnih zveznih za- 
konov. V to je vključeno finan- 
ciranje JLA, dopolnilno finan- 
ciranje družbenih in drugih 
služb v gospodarsko manj ra- 
zvitih republikah in SAP Koso- 
vo, financiranje temeljnih pra- 
vic borcev, vojaških vojnih in- 
validov ter družin padlih bor- 
cev, dopolnilno financiranje 
pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja vojaških zavaro- 
vancev ter podobno. 
UPORABA NOVEGA 
SISTEMA 
FINANCIRANJA 
FEDERACIJE 

S formalno-pravnega stali- 
šča je sistem financiranja fe- 
coooaoBOOsoaoaoaooocosoooo 

deracije urejen s tem Zakonom 
in v celoti uveljavljen v letu 
1978. V primerjavi z obsegom 
in strukturo proračuna federa- 
cije iz prejšnjih let, proračun 
federacije za leto 1978 v skla- 
du z zakonom ne vsebuje več 
sredstev za pospeševanje zu- 
nanjetrgovinske menjave, kot 
tudi ne sredstev za intervencije 
v gospodarstvu na domačem 
trgu in za kompenzacije in pre- 
mije v kmetijstvu. 

Sredstva za spodbujanje zu- 
nanjetrgovinske menjave so 
bila pri izdelavi proračuna za 
leto 1978, kakor tudi za leto 
1979, izločena iz proračuna in 
odstopljena Interesni skupno- 
sti Jugoslavije za ekonomske 
odnose s tujino. S posebnim 
odlokom je v odstotkih dolo- 
čena vrednost izvirnih prihod- 
kov federacije od carin in dru- 
gih uvoznih davščin, ki se pred 
vnašanjem v proračun izdvaja- 
jo za te namene. 

Pri dosedanji uporabi Zako- 
na, je poudarjeno v Poročilu, 
je bilo opaziti, da nekatera 
vprašanja v sistemu še niso 
urejena s formalno-pravne in 
materialne plati. To je po- 
membno s stališča pravilne 
uporabe sistema, kot tudi s 
stališča morebitne potrebe, da 
se nekatere določbe Zakona v 
prihodnje uskladijo z drugimi 
predpisi, ki so bili medtem ča- 
som sprejeti. 

eccoccooeoisoac« 
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Med nerešenimi sistemskimi 
vprašanji je posebej poudarje- 
no, da še ni bil sprejet, kot je 
bilo predvideno, poseben 
zvezni zakon o zagotavljanju 
vpogleda v kontrolo gibanja in 
uporabe sredstev v družbeni 
lastnini pri federaciji, Zvezni 
izvršni svet še ni sprejel 
ustreznega akta o kontroli 
izvršitve proračuna federacije 
in podobno. 

USTVARJANJE 
PRIHODKOV IN 
POKRIVANJE 
IZDATKOV 

S stališča uporabe posa-. 
meznih določb zakona, ki se 
nanašajo na ustvarjanje pri- 
hodkov federacije, financira- 
nje posameznih potreb in 
funkcij federacije, roke za 
predložitev predloga proraču- 
na in zaključnega računa in 
podobno, se zakon v celoti 
uveljavlja, kar odraža tudi pro- 
račun federacije za leto 1978 
jn Osnutek proračuna za leto 
1979. 

Pri določanju sredstev za 
potrebe in funkcije (potrebe 
JLA, dopolnilna sredstva nera- 
zvitim, sredstva za uveljavlja- 
nje pravic borcev in za pokoj- 
nine), smo izhajali iz ustreznih 
predpisov, ki urejajo način fi- 
nanciranja teh potreb. Sred- 
stva za delo organov in organi- 
zacij so določena v skladu z 
veljavnimi predpisi ter z druž- 
benim dogovorom o usklaje- 
vanju delitve dohodka v orga- 
nih in organizacijah federacije. 
Dosledno so izvedene tudi 
druge določbe Zakona za fi- 
nanciranje posameznih funkcij 
federacije. 

Določbe Zakona, ki se nana- 
šajo na ustvarjanje prihodkov 
federacije, je rečeno v Poroči- 
lu, so prav tako uveljavljene pri 
proračunu federacije za leto 
1978 in pri izdelavi Osnutka 
proračuna za leto 1979. Pou- 
darjeno je med drugim, da je 
znesek prispevka republik in 
pokrajin v proračunu za leto 
1978 določen v fiksnem zne- 
sku in je manjši od razlike med 
skupnim zneskom izvirnih pri- 
hodkov federacije in skupnim 
zneskom izdatkov v proračunu 
federacije zaradi bilančnih 
problemov republik in pokrajin 
ter za to, ker ni mogoče zago- 
toviti večjih sredstev z novo 
obremenitvijo gospodarstva, 
pa so zato najeta tudi sredstva 
primarne emisije od Narodne 
banke Jugoslavije. 

Izvajajo se tudi določbe, po 
katerih se prispevki republik in 
pokrajin zmanjšajo, če se izvir- 
ni prihodki proračuna ustvar- 

jajo v večjem znesku od pre- 
dvidenega v proračunu. Ta do- 
ločba je prišla do izraza v zak- 
ljučnem računu proračuna fe- 
deracije za leto 1977 in so bile 
zaradi več ustvarjenih prihod- 
kov federacije za leto 1977 
zmanjšane obveznosti repu- 
blik in pokrajin v letu 1978 za 
milijardo in 655 milijonov di- 
narjev. 

DEFICITARNO 
FINANCIRANJE 
PRORAČUNA 
FEDERACIJE 

Iz dosedanje uporabe Zako- 
na o financiranju federacije je 
očitno, da so temeljne postav- 
ke sistema financira federacije 
v skladu z ustavnimi opredeli- 
tvami in da sistem omogoča 
stalne vire financiranja najvaž- 
nejših splošnih družbenih 
funkcij ter skupnih potreb in 
interesov republik in pokrajin, 
ki se uresničujejo v federaciji. 

Čeprav je preteklo obdobje 
uporabe novega Zakona pre- 
kratko za popolnejše prouče- 
vanje njegove uporabe (znani 
so šele rezultati prvih devetih 
mesecev uresničevanja prora- 
čuna v letu 1978) lahko sklepa- 
mo, da je še naprej prisoten 
osnovni problem s katerim se 
že več let srečuje proračun fe- 
deracije -dificitarno financira- 
nje in tako imenovani bilančni 
problemi. Eden osnovnih vzro- 
kov za dificitarno financiranje 
proračuna federacije je v 
neusklajenih gibanjih prora- 
čunske porabe federacije z gi- 
banjem in rastjo družbenega 
proizvoda celotnega gospo- 
darstva in nacionalnega do- 
hodka. Namesto, da se rast ob- 
sega izdatkov proračuna fede- 
racije giba pod rastjo družbe- 
nega proizvoda in nacionalne- 
ga dohodka, kaže ustvarjeni 
obseg te porabe nepretrgano 
intenzivno rast. 

Iz tabelarnega pregleda, ki je 
v Poročilu, je razvidno, da je 
bil proračun federacije v letu 
1973 udeležen v družbenem 
proizvodu z 11,5 odstotka, 
1974 - 11,9 odstotka, 1975 - 
12,7 odstotka, 1976 - 13,2 od- 
stotka. Do zmanjšanja je prišlo 
leta 1977 - 12,7 odstotka in 
1978 (ocena) - 12,5 odstotka. 
Ugodnejša gibanja zadnji dve 
leti so rezultat odlaganja rokov 
izplačila anuitet po obvezni- 
cah federacije oziroma zaradi 
odstopanja federaciji posa- 
meznih kreditov Narodne ban- 
ke Jugoslavije v trajno upora- 
bo, s čemer so obveznosti fe- 
deracije za ti dve leti precej 
zmanjšane. 

POGOJENOST 
PRORAČUNA Z 
GOSPODARSKIMI 
GIBANJI 

Na obseg deficitarnega fi- 
nanciranja proračuna federa- 
cije vpliva tudi struktura izdat- 
kov in način njihovega obliko- 
vanja. Pretežen del izdatkov 
proračuna federacije je na- 
mreč v funkciji gospodarskih 
nominalnih gibanj, planiranih 
in doseženih, ter je neposre- 
dno odvisen od obsega nacio- 
nalnega dohodka, družbenega 
proizvoda, ustvarjenih osebnih 
dohodkov, življenjskih stro- 
škov, gibanja cen in podobno. 

Povezanost obveznosti pro- 
računa federacije in njihova 
odvisnost od gibanja v gospo- 
darstvu ne obstaja samo pri 
obveznostih JLA, dopolnilnih 
sredstvih gospodarsko manj 
razvitim republikam in pokraji- 
nam, varstvu invalidov in bor- 
cev ter dopolnilnih sredstvih 
za pokojnine vojaških zavaro- 
vancev, temveč tudi pri drugih 
kategorijah izdatkov. Poleg te- 
ga je obseg izdatkov za nego- 
spodarske investicije določen 
s posameznimi zakoni s kateri- 
mi se modernizirajo določene 
službe vsako leto, tako da ima 
ta obveznost trajni karakter. 

Na deficitarno financiranje 
občutno vplivajo tudi sredstva 
za financiranje pospeševanja 
zunanjetrgovinske menjave. 
Ta sredstva se ne vplačujejo 
več v proračun federacije, ven- 
dar je od njihovega obsega od- 
visen obseg izvirnega prihod- 
ka federacije v proračunu. Če 
so ta sredstva večja je toliko 
manjši ostali del izvirnih pri- 
hodkov, kar vpliva na obseg 
deficitarnega financiranja. 

Če vse te obveznosti sešteje- 
mo predstavljajo v strukturi iz- 
datkov proračuna federacije 
95 odstotkov izdatkov obvez- 
nosti, ki jih določajo drugi za- 
koni in akti. Ostalih 5 odstot- 
kov je premajhen prostor za 
morebitno zmanjšanje izdat- 
kov in za občutnejši vpliv na 
obseg deficitarnega financira- 
nja. V zvezi s tem, je rečeno v 
Poročilu, je torej treba z defici- 
tarnim financiranjem proraču- 
na federacije računati še na- 
prej. Obseg izdatkov proraču- 
na federacije ne izvira iz Zako- 
na o financiraju federacije 
temveč iz trdnih opredelitev 
Družbenega plana Jugoslavije 
za obdobje od leta 1976 do 
1980 in iz drugih zveznih zako- 
nov in dogovorov, s katerimi 
so bile konstituirane te obvez- 
nosti. 

NESTABILNOST 
IZVIRNIH PRIHODKOV 

Način ustvarjanja prihodkov 
federacije, je rečeno v Poroči- 

lu, prav tako v veliki meri vpliva 
na deficitarno financiranje fe- 
deracije. Z zakonom so dolo- 
čeni izvirni prihodki, toda do- 
sedanje izkušnje kažejo, da s 
temi prihodki ni bilo mogoče 
zagotoviti sredstev za kritje 
določenih izdatkov proračuna 
federacije. Za to pa je več ra- 
zlogov. 

Rast prihodkov od carin in 
uvoznih davščin ni odvisna le 
od rasti fizičnega obsega uvo- 
za, temveč tudi od rasti uvoz- 
nih pen, ki v glavnem zaostaja 
za rastjo domačih cen in torej 
ne zagotavlja ustreznih sred- 
stev za ustrezno kritje dela po- 
večanih izdatkov zaradi doma- 
čih inflacijskih gibanj. 

Prispevki republik in pokra- 
jin se določajo ob sprejetju 
proračuna v fiksnih zneskih in 
sicer na podlagi planiranih 
nižjih stopenj rasti družbenega 
proizvoda. V zakonu ni dolo- 
čeno, da se ti prihodki pozneje 
valorizirajo, kot je določeno za 
izdatke v primeru, da se druž- 
beni proizvod uresniči po višji 
nominalni stopnji od planira- 
ne, to pa se redno dogaja. 

Prihodki od dela realizirane- 
ga davka od prometa proiz- 
vodov (50%) so edini priho- 
dek, katerega povečanje je 
lahko uskladiti z rastjo doma- 
čih cen, ni pa zadosten, da po- 
polnoma krije razliko med več- 
jimi izdatki in manjkajočimi 
prihodki. 

V sedanjem sistemu financi- 
ranja federacije se pozneje 
končno obračunavajo obvez- 
nosti za največji del izdatkov 
proračuna federacije po reali- 
ziranem družbenem proizvodu 
oziroma nacionalnem dohod- 
ku, takšen obračun pa ni pre- 
dviden na strani prihodkov. Na 
primer v letu 1978 je bila rast 
družbenega proizvoda planira- 
na za oceno prihodkov, po niž- 
ji stopnji v višini 14,4 odstotka, 
že sedaj pa je nedvoumno, da 
bo ta stopnja okrog 20 odstot- 
kov. Poznejši obračun bo ob- 
segel le stran izdatkov prora- 
čuna, medtem ko razlike, ki 
izhajajo med planirano in rea- 
lizirano stopnjo rasti družbe- 
nega proizvoda, sploh ne bodo 
vplivale na stran prihodkov 
proračuna. 

Iz vsega naštetega, je v Po- 
ročilu sklep, da je treba, ne da 
bi čakali, da poteče sedanje 
srednjeročno plansko obdob- 
je, ugotoviti vse pozitivne vpli- 
ve Zakona o financiranju fede- 
racije na proračun federacije, 
spoznati katere so njegove po- 
manjkljivosti in predlagati 
ukrepe za njegovo izpopolni- 
tev. Pri čemer naj bi bila glav- 
na naloga zmanjšanje defici- 
tarnega načina financiranja fe- 
deracije na sprejemljivo raven, 
po možnosti pa, da ga celo po- 
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polnoma odpravimo. 
S striktnim izvajanjem Zako- 

na o financiranju federacije, je 

zaključeno v Poročilu, je treba 
nujno zavzeti trdna politična 
stališča, da se do konca teko- 

čega srednjeročnega planske- 
ga obdobja ne sprejemajo no- 
ve obveznosti za federacijo in 

ne povečujejo dosedanje ob- 
veznosti, če niso poprej zago- 
tovljena potrebna sredstva. 

SPREJETI ZAKONI 

Na seji Zbora republik in po- 
krajin, ki je bila 31. oktobra, so 
bili sprejeti naslednji zakoni: 

Zakon o ratifikaciji Spora- 
zuma o garanciji med SFRJ in 
Mednarodno banko za obno- 
vo in razvoj (AS 63), s katerim 
je določeno, da vlada SFRJ 
jamči za redno odplačevanje 
posojila 100 milijonov dolar- 
jev, ki jih je Mednarodna ban- 
ka dodelila Gospodarski banki 
iz Skopja, Gospodarski banki 
iz Sarajeva, Investicijski banki 
iz Titograda in Združeni ko- 
sovski banki iz Prištine. Poso- 

jilo je namenjeno za industrij- 
ski razvoj. 

Zakon o ratifikaciji Spora- 
zuma o garanciji med SFRJ in 
Mednarodno banko za obno- 
vo in razvoj (AS 64); tudi s tem 
zakonskim predpisom jugo- 
slovanska vlada garantira re- 
dno plačevanje posojila v vre- 
dnosti 82 milijonov dolarjev, ki 
jih je Mednarodna banka za 
obnovo in razvoj dala za finan- 
ciranje hidromelioracijskega 
sistema »Streževo« v SR Ma- 
kedoniji. 

Zakon o izdelavi in prodaji 

priložnostnega zlatega in sre- 
brnega kovanega denarja (AS 
49), ki določa, da bo Narodna 
banka Jugoslavije ob Medite- 
ranskih igrah v Splitu izdala 
priložnostni zlati in srebrni ko- 
vani denar. Z dohodkom, 
ustvarjenim s prodajo, bi po-f 
krili del stroškov v zvezi z 
izvedbo teh iger. 

Zakon o načinu zagotavlja- 
nja, obsegu in namenu dodat- 
nih obratnih sredstev za dolo- 
čene organizacije združene- 
ga dela v SR črni Gori (AS 48), 
določa, da bo v letu 1978 Naro- 

dna banka Jugoslavije odODri- 
la bankam v Črni Gori dodatne 
kredite za obratna sredstva v 
skupni vrednosti 600 milijonov 
dinarjev. Dodatna sredstva bo- 
do porabljena za reševanje 
ekonomskih problemov v Črni 
Gori, kjer gospodarstvo zaradi 
visoke stopnje zadolženosti 
beleži stalen padec akumula- 
tivne ih reproduktivne sposob- 
nosti. 

Odplačilo kredita je 30 let, s 
tem, da bo treba prvi obrok 
odplačati leta 1984. 
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NAROČILNICA 

Naročamo  izvodov »POROČEVALCA«, od tega 

 izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

i i - 

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

Dne  1978 Žig podpis naročnika 
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