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UVOD 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v Januarju 

1980 pripravil prvo Informacijo o uresničevanju 
nalog in usmeritev Iz resolucije o politiki Izvajanja 
družbenega plana za leto 1980, ki je prikazala 
predvsem aktivnosti Izvršnega sveta, upravnih or- 
ganov In samoupravnih Interesnih skupnosti pri 
izvajanju resolucljsklh usmeritev na začetku leta 
1980 na tistih ključnih področjih, kjer je potrebno v 
letu 1980 spremeniti trende v smeri odločnejšega 
Izvajanja politike ekonomske stabilizacije. Raz- 
prava v delovnih telesih In na zborih Skupščine SR 
Slovenije Je opozorila, da Je za uresničevanje re- 
solucljsklh usmeritev zlasti pomembno: 

- uskladitev planov ekonomskih odnosov s tu- 
jino po temeljnih organizacijah združenega dela 
ter samoupravno sporazumevanje o pospeševa- 
nju Izvoza, 

- sprejem poostrenih kriterijev za Investiranje 
in usmerjanje Investicij v skladu s temi kriteriji že v 
letu 1980 In za prihodnje petletno obdobje 

- konkretizlranje In Izpolnjevanje ukrepov za 
omejevanje vseh oblik porabe v okvire ustvarje- 
nega dohodka 

- Izvajanje selektivne politike cen v resoluclj- 
sklh okvirih. 

Namen predložene Informacije In celovita ana- 
liza družbenoekonomskih gibanj v začetku leta 
1980, saj je poteklo še premalo časa od sprejetja 
resolucije ter ukrepov, dogovorov In sporazumov, 
da bi se njihovi rezultati že lahko pokazali v druž- 
benoekonomskih gibanjih, nekateri ukrepi pa so 
še v pripravi. Zato Je namen te Informacije podati 

vpogled v aktivnosti pri izvajanju resolucije v prvih 
dveh mesecih tega leta na ključnih področjih, opo- 
zoriti na probleme, ki se pojavljajo in nakazati 
naloge, zastavljene za prihodnje mesece. 

Izvajanje politike ekonomske stabilizacije je 
zelo kompleksen proces, ki zahteva temeljite 
spremembe v obnašanju vseh nosilcev razvoja In 
odločanja. Zato bo ekonomska stabilizacija osred- 
nja naloga tako družbenih planov kot tudi planov 
organizacij združenega dela za prihodnje petletno 
obdobje. Prav sedal teče živahna aktivnost na 
vseh ravneh planiranja, v pripravi so osnutki sa- 
moupravnih sporazumov In dogovorov o temeljih 
plana, ki naj bi bili pripravljeni v marcu 1980, 
osnutki planov samoupravnih organizacij In skup- 
nosti ter družbenopolitičnih skupnosti pa naj bi bili 
oblikovani v maju 1980. Medtem ko je v letu 1980 
izvajanje politike ekonomske stabilizacije usmer- 
jeno predvsem na obvladovanje domače porabe 
in rasti cen ter na pospeševanje Izvoza ter omeje- 
vanje uvoza, pa Je na daljši rok, torej v celotnem 
prihodnjem petletnem obdobju poudarek pred- 
vsem na uveljavljanju kvalitetnih dejavnikov ra- 
zvoja, zlasti na preusmeritvi gospodarstva na tisto 
proizvodnjo, ki daje višji dohodek na delavca In na 
vložena sredstva, ki Je usmerjena v Izvoz, ki za- 
hteva Intenzivnejše povezovanje raziskovalne de- 
javnosti z združenim delom In ki zagotavlja smo- 
trno rabo prostora. Vgraditev teh usmeritev v plan- 
ske akte samoupravnih organizacij In skupnosti 
ter družbenopolitičnih skupnosti bo dala stabiliza- 
cijsko obeležje tem dokumentom In povezovala 
rezultate tekoče ekonomske politike z razvojno 
politiko za prihodnje petletno obdobje. 



1. OCENA OSNOVNIH TENDENC V 
GOSPODARSKIH TOKOVIH IN PREHODU V 
LETO 1980 IN V PRVIH MESECIH 
LETOŠNJEGA LETA 

Razpoložljivi statistični podatki o gospodarskih gibanjih v 
zadnjih mesecih lanskega leta in januarju letos kažejo, da še 
ni prišlo do bistvenih premikov v tendencah razvoja, značilnih 
za leto 1979, na nekaterih ključnih področjih pa so se gibanja 
deloma tudi pod vplivom napovedanih ukrepov ekonomske 
politike še zaostrila: 

- industrijska proizvodnja, ki se je v drugem polletju 1979 
postopoma umirjala, je v decembru ponovno močneje pora- 
sla, pa tudi v januarju je dosegla višjo rast od pričakovane v 
prvem tromesečju letošnjega leta. Verjetno so takšna gibanja 
posledice ekspanzivne kreditno-monetarne politike v drugem 
polletju lanskega leta ter visokega uvoza reprodukcijskega 
materiala ob koncu lanskega leta in v januarju letos. Tako je 
konjunktura v našem gospodarstvu na orehodu v letošnje leto' 

še vedno razmeroma visoka in še ni prišlo do naraščanja 
zalog izgotovljenih izdelkov v industriji. Pričakujemo pa, da se 
bo v prihodnjih mesecih rast industrijske proizvodnje moč- 
neje umirila, na kar kažejo napovedi OZD s področja indu- 
strije, dane v konjunkturnem testu ZIT kot tudi zelo omejene 
možnosti za uvoz surovin in reprodukcijskega materiala v 
naslednjih mesecih; 

- kljub relativno ugodnim revzultatom pri izvozu blaga se 
je v januarju letos zaradi visoke vrednosti uvoza blaga pokritje 
uvoza blaga z izvozom poslabšalo. Ob tem pa nekatere dejav- 
nosti že opozarjajo na probleme pri preskrbi z reprodukcij- 
skim materialom in surovinami iz uvoza; 

- tudi v zadnjih mesecih leta 1979 se je v nasprotju s 
prvotnimi ocenami nadaljevala visoka investicijska aktivnost, 
ki pa je bila predvsem posledica investicijskih odločitev iz 
preteklih let. Relativno nižji porast odobrenih investicijskih 
kreditov v letu 1979 in nizka lastna sredstva OZD, razpoložljiva 
za nove investicijske odločitve pa bodo vplivala na postopno 
umiritev investicijske aktivnosti v letošnjem letu. Na to bodo 
vplivali tudi poostreni kriteriji za investiranje, dogovorjeni v 
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letošnji resoluciji in vključeni v dogovor o poslovni politiki 
bank za leto 1980; 

- najnovejši podatki o gibanju osebnih dohodkov ob koncu 
lanskega leta in v januarju letos kažejo na težnje po zagotovi- 
tvi čim višjih osebnih dohodkov še pred ugotavljanjem rezul- 
tatov gospodarjenja za leto 1979. Tako je v zadnjih mesecih 
realna raven osebnih dohodkov zaposlenih znatno porasla; 

- rast zaposlenosti je glede na pretekla leta v letu 1979 in v 
januarju 1980 bolj umirjena, zlasti v negospodarskih dejavno- 
stih; _ . 

- tudi v zadnjih mesecih leta 1979 in v januarju 1980 se 
nadaljuje hitra rast cen; nekatere, že odobrena, a še ne 
statistično registrirana povečanja cen ter močni pritiski za 
rast cen na vseh področjih bodo tudi v prihodnjih mesecih 
vplivali na gibnja cen, ki se bo lahko le počasi začelo umirjati. 

Čeprav je na podlagi začasnih in predhodnih podatkov za 
en mesec težko sklepati, kako se izvajajo usmeritve letošnje 
resolucije, pa vendar vsa ta gibanja kažejo, 0a še naprej 
ostajajo odprti problemi zlasti na področju ekonomskih od- 
nosov s tujino in na področju cen. Ponovno pa se odpirajo 
problemi neusklajene rasti osebnih dohodkov in s tem pove- 
zano tudi večjega priliva sredstev oziroma oblikovanja pre- 
sežkov na področju skupne porabe v letu 1979 kot tudi na 
začetku leta 1980. Vse to kaže, da je treba kontinuirano in na 
vseh področjih, ki so sestavni del poiitike ekonomske stabili- 
zacije, še nadalje delovati za ustvarjanje pogojev za intenziv- 
nejše spreminjanje dolgoročnih trendov, saj je potreben dolo- 
čen čas za to, da se pokažejo prvi rezultati sprejetih ukrepov. 

2. IZVAJANJE NALOG IN PROBLEMI 
NA POSAMEZNIH KLJUČNIH PODROČJIH 

2. 1. Ekonomski odnosi s tujino 
Gibanja na področju ekonomskih odnosov s tujino kažejo 

na začetku leta 1980 pri izvozu relativno ugodne rezultate, saj 
se je vrednost izvoza blaga v januarju povečala v primerjavi z 
januarjem preteklega leta za 30%. Povečan izvoz je bil realizi- 
ran predvsem v države, s katerimi imamo klirinški način pla- 
čevanja, na konvertibilnem področju pa smo dosegli le 12 
odstotno povečanje. Pri uvozu pa smo v januarju letos dosegli 
doslej najvišjo mesečno vrednost uvoza, ki je za 2% presegla 
rekordno vrednost uvoza blaga iz lanskega januarja. S kon- 
vertibilnim področjem smo realizirali manjši uvoz kot v lan- 
skem januarju, nasprotno pa je močno porasel uvoz blaga s 
klirinškega področja. Zato se je pokritje uvoza blaga z izvo- 
zom blaga poslabšalo od 60,7% v povprečju leta 1979 na 55% 
v januarju letos. Glede na projekcijo plačilno bilančnega 
položaja SR Slovenije za leto 1980, kot je opredeljena na 
osnovi zakona, smo tako v januarju realizirali na konvertibil- 
nem področju 8,9% letne obveznosti izvoza blaga ter 13,6% 
letne možnosti uvoza blaga, oziroma dobro četrtino trgovin- 
skega primanjkljaja, predvidenega za leto 1980. 

Na osnovi zakona opredeljena projekcija plačilno bilanč- 
nega položaja SR Slovenije v projekciji plačilne bilance Jugo- 
slavije za leto 1980 namreč kljub nadpoprečnemu povečanju 
izvoznih obveznosti omogoča zelo omejene možnosti uvoza 
blaga, tako da se zmanjšuje delež trgovinskega deficita SR 
Slovenije v celotnem jugoslovanskem deficitu od 12,2% v letu 
1979 na 7,8% v letošnjem letu. 

Na osnovi z zakonom opredeljene projekcije za leto 1980 so 
člani Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske od- 
nose s tujino v februarju sprejeli kvartalno dinamiko izvrševa- 
nja projekcije, ki omogoča doseganja 27,5% celotnega defi- 
cita v prvem tromesečju 1980. Dosedanja gibanja uvoza blaga 
ter že sprejete in potrjene uvozne prijave pri Narodni banki 
Slovenije zato praktično pomenijo, da ni mogoče prijavljati 
novega uvoza opreme v letu 1980, saj je že 31/1-1980 prak- 
tično izkoriščena vsa možnost uvoza opreme v letu 1980. 
Dodaten uvoz opreme bi bil možen le na račun zmanjšanja 
uvoza reprodukcijskega materiala (največ za 15%) in če hkrati 
organizacije združenega dela razpolagajo z lastnimi ustvarje- 
nimi deviznimi sredstvi. Možnosti za to pa je zelo malo, saj so 
bile do 20. februarja že izkoriščene vse možnosti za sprejema- 
nje prijav za uvoz reprodukcijskega materiala za I. trimesečje 
letos in že 34% možnosti za II. trimesečje 1980. Založenost 
organizacij združenega dela z uvoženim reprodukcijskim ma- 

terialom se je po podatkih Zavoda SRS za statistiko konec leta 
1979 in v januarju 1980 izboljšala v primerjavi s prejšnjimi 
meseci, vendar pa organizacije združenega dela opozarjajo 
na težave, ki bodo nastale pri redni preskrbi proizvodnje z 
uvoženim reprodukcijskim materialom, zlasti na področju ke- 
mije, črne metalurgije, proizvodnje hrane in tekstilne indu- 
strije in ki utegnejo vplivati na bistveno zmanjšanje obsega 
proizvodnje. Zaradi večjih deviznih izdatkov za uvoz nafte so v 
letu 1980 znatno manjše možnosti za uvoz drugega reproduk- 
cijskega materiala. 

Probleme pri preskrbi z uvoženim reprodukcijskim materia- 
lom bo v okviru reprodukcijskih verig mogoče reševati le v 
okviru samoupravnega sporazumevanja med organizacijami 
združenega dela in s povečanjem izvoza. S samoupravnimi 
sporazumi bo potrebno zagotoviti racionalen izvoz zlasti pro- 
izvodov višje stopnje predelave, ne pa izvoza osnovnih suro- 
vin in reprodukcijskega materiala, ki je potreben za preskrbo 
domače proizvodnje. Samoupravno sporazumevanje za te 
namene pa je še zelo na začetku. 

še vedno je odprto vprašnje izvoznih stimulacij. Samoup- 
ravni sporazum o pospeševanju izvoza je še v ostri razpravi v 
Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tu- 
jino, stališča republik in avtonomnih pokrajin so čvrsta in 
pogosto nasprotujoča, zato je proces usklajevanja, ki poteka 
že dve leti, izredno počasen in še ni končan. 

Za večje pospeševanje Izvoza je zato toliko bolj pomembno 
tekoče ukrepanje v okviru republike, zlasti preko kreditne 
politike temeljnih bank. Za zagotovitev večje izvozne stimula- 
cije so poslovne banke v dogovor o svoji poslovni politiki v 
letu 1980 vnesle zagotavljanje nižjih obrestnih mer in ugo- 
dnejših rokov odplačil za vse oblike izvoznega kreditiranja, 
prav tako pa je pripravljen tudi dogovor, po katerem naj bi 
banke kreditirale tisti del dohodka, ki ga predstavljajo izvozne 
stimulacije, do končnega izplačila teh stimulacij. Ta dogovor 
bo predvidoma sprejet konec februarja 1980. 

Plani organizacij združenega dela na področju ekonomskih 
odnosov s tujino v okviru Samoupravne interesne skupnosti 
za ekonomske odnose s tujino še niso usklajeni, niti niso 
organizacije združenega dela prevzele vsaka svoje obveznosti 
izvoza in uvoza ter odgovornosti za realizacijo projekcije 
plačilno in devizno bilančnega položaja SR Slovenije. V za- 
četku februarja je Skupščina Samoupravne interesne skupno- 
sti za ekonomske odnose s tujino določila razporeditev mož- 
nosti nakupa deviz na deviznem trgu po posameznih enotah 
skupnosti. 

2. 2. Področje cen in preskrbe 
Rast cen v celem letu 1979 je bila znatno višja kot v prete- 

klih letih, zlasti kot posledica visoke dinamike rasti cen v 
prvem polletju. Kljub zaostreni politiki cen v drugi polovici 
leta so cene proizvajalcev v industriji porasle za 14,7%, cene 
na drobno za 24,8% in življenjski stroški za 24%. Tako so bili 
na prehodu v leto 1980 prisotni tudi visoki prenosi cen, ki 
bodo vplivali na rast cen v letošnjem letu. V januarju je bilo 
gibanje cen v SR Sloveniji bolj umirjeno kot v celotni Jugosla- 
viji in sicer predvsem zato, ker so bile nekatere podražitve v 
SR Sloveniji izvedene že v decembru, uveljavljene so bile 
kompenzacije pri nekaterih za življenjski standard pomemb- 
nejših izdelkih, opredeljena je bila dinamika sprememb cen 
posameznih proizvodov v letu 1980. 

čeprav je porast cen v SR Sloveniji v letošnjem januarju 
občutno nižji, kot je bil dosežen v celotni Jugoslaviji in v istem 
mesecu lanskega leta, pa zaradi visokega prenosa cen iz 
preteklega leta tudi takšna rast opozarja, da se inflacijska 
gibanja nadaljujejo. Na začetku letošnjega leta so prisotni 
močni pritiski za povečanje cen, ki pogosto presegajo okvire, 
dogovorjene kot usmeritev v letnih dokumentih o družbenoe- 
konomski politiki, hkrati pa s svojim neposrednim in posre- 
dnim učinkom vplivajo na cene tudi na drugih področjih. 
Zahteve za visokim povečanjem cen, zlasti še v obdobju pred 
sprejetjem dogovora o izvajanju politike cen, vzpodbujajo 
tžnje po porastu cen na vseh področjih in že ob začetku leta 
otežučjejo izvajanje dogovorjene politike. Slabosti doseda- 
njega izvajanja politike cen (zlasti linearen pristop, pretežno 
administriranje in dodatno ukrepanje z »zamrznitvijo«) so po 
ocenah še nadalje okrepili težnje, da zahtevki za povečanje 
cen ne izhajajo iz realno ocenjenih potreb po njihovem pora- 
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stu in so pogosto veliko višji, kot bi bili upravičeni. Vsi ti 
problemi kažejo, da dosedanja politika na tem področju ne 
daje učinkovitih rezultatov. 

V začetku letošnjega leta je prišlo do nadaljnjega narašča- 
nja cen nafte, kakor tudi nekaterih drugih surovin na svetov- 
nem tržišču, kar dodatno povečuje stroške proizvodnje in še 
dodatno krepi pritiske na rast cen na domačem tržišču. Zato 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije že proučuje vpliv teh 
podražitev na proizvodnjo, zlasti z vidika selektivnosti pri- 
stopa, možnosti in pogojev za izvajanje dogovorjenih okvirov 
rasti cen v letu 1980. 

Manjše možnosti uvoza v letu 1980, še nezadostno uveljav- 
ljen sistem samoupravnega povezovanja pri pridobivanju di- 
narskega in deviznega prihodka in dohodka, kakor tudi pri- 
sotne disparitete v cenah povzročajo probleme v preskrbi s 
surovinami in reprodukcijskim materialom ter pri preskrblje- 
nosti tržišča z nekaterimi proizvodi za široko potrošnjo. Po- 
manjkanje nekaterih proizvodov široke potrošnje na tržišču, 
ki se je pojavilo že v preteklem letu, se nadaljuje, kljub 
učinkovitejšemu organiziranju v trgovini ter ukrepanju izvrš- 
nega sveta prek rezerv in interventnega uvoza. Motnje v 
preskrbi pa povečujejo tudi pojavi občasno okrepljenega pov- 
praševanja prebivalstva. 

Pri nakopičenih problemih na področju cen organizacije 
združenega dela iščejo izhod v oblikovanju cen mimo veljav- 
nih predpisov. Organi tržne inšpekcije namreč ugotavljajo, da 
se povečuje število tovrstnih pojavov, ki se kažejo v pogojeva- 
nju prodajnih pogojev, prekvalifikaciji kakovosti prodanega 
blaga, zaračunavanju dodatnih manipulativnih stroškov, po- 
slabševanju prodajnih pogojev in podobno. 

2.3 Razporejanje dohodka in oblikovanje 
sredstev za osebno, skupno in splošno porabo 

Krepitev akumulacijske sposobnosti organizacij združe- 
nega dela je ena od osrednjih nalog v letu 1980, ki jo morajo 
izvajati organizacije združenega dela pri planiranju in odloča- 
nju o razporejanju dohodka, samoupravne interesne skupno- 
sti pri dogovarjanju o programih in prispevnih stopnjah za 
združevanje sredstev ter družbenopolitične skupnosti pri do- 
ločanju virov in obsega sredstev za splošno porabo. Za reali- 
zacijo te naloge je že sprejet Dogovor o izvajanju družbene 
usmeritve o razporejanju dohodka v letu 1980; skupščine 
samoupravnih interesnih skupnosti s področja družbenih de- 
javnosti so v januarju !980 uskladile svoje programe z usmeri- 
tvami resolucije3' in spremenile prispevne stopnje, v fazi do- 
govarjanja in sprejemanja pa je tudi družbeni dogovor o 
ukrepih za omejevanje splošne porabe v občinah v letu 1980. 

Po dogovoru o izvajanju družbene usmeritve razporejanja 
dohodka v letu 1980 je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
zadolžen, da ugotovi, kako temeljne organizacije združenega 
dela v svojih planih za leto 1980 uresničujejo sprejete usmeri- 
tve o razporejanju dohodka in kako ta planirana razmerja 
tekom leta uresničujejo. V ta namen bo IS pripravil do konca 
marca posebno informacijo na osnovi podatkov iz ankete o 
planih razporejanja dohodka organizacij združenega dela v 
letu 1980, ki jo morajo organizacije združenega dela predložiti 
istočasno z zaključnim računom za leto 1979. Skupaj z dru- 
gimi udeleženci tega dogovora bo Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije posredoval Skupščini SR Slovenije tekom leta tudi 
informacije o izvajanju tega dogovora na osnovi podatkov iz 
periodičnih obračunov za leto 1980. Ključni nosilci aktivnosti 
za uresničevanje teh usmeritev pa so izvršni sveti občinskih 
skupščin skupaj s sindikati. Od izvajanja tega dogovora bo 
odvisno ne le gibanje osebnih dohodkov, ampak tudi uresni- 
čevanje usmeritev na področju zaposlovanja ter priliv sred- 
stev za skupno in splošno porabo in s tem tudi oblikovanje 
sredstev za akumulacijo v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela. 

2. 3.1. Osebni dohodki 
Poprečni osebni dohodek na zaposlenega je v celem letu 
1979 porasel za 25,2% v primerjavi z letom 1978 in je znašal 
7.393 din. Tako se je, ob porastu življenjskih stroškov za 24%, 

M Posebna Informacija o tem Je bila Skupiilnl predložena že v januarju 1980. 

realni osebni dohodek v letu 1979 povečal za 1% nad raven, 
doseženo v predhodnem letu. 

Za preteklo leto je značilno sorazmerno visoko povpraševa- 
nje prebivalstva, ki je predstavljalo tudi v letu 1979 pomemben 
faktor konjunkture. V mesecu marcu in avgustu so bili sprejeti 
ukrepi za umirjanje potrošnje prebivalstva, zlasti tiste, ki se 
oblikuje na osnovi potrošniških posojil. Kot posledica zmanj- 
šanega prirasta potrošniških posojil4', upada tudi nagnjenost 
prebivalstva k varčevanju, saj je prebivalstvo kompenziralo 
izpad potrošniških posojil s črpanjem hranilnih vlog.5' 

Visok porast sredstev za osebne dohodke v mesecu decem- 
bru 1979 in januarju 1980 kaže, da se je delno tudi pod 
vplivom napovedanih ukrepov uveljavila težnja po zagotovitvi 
čim višjih osebnih dohodkov še pred ugotavlanjem uspeha 
gospodarjenja za leto 1979 kot startne osnove na prehodu v 
letošnje leto. 

Ohranjanje takšnih teženj bi ogrozilo izvajanje usmeritev 
resolucije in dogovora o uresničevanju družbene usmeritve 
razporejanja dohodka v letu 1980, ki postavlja kot enega 
ključnih ciljev za letošnje leto krepitev akumulacijske sposob- 
nosti organizacij združenega dela. 

Po opredelitvi zvezne resolucije organizacije združenega 
dela do uskladitve svojih planskih aktov z usmeritvami resolu- 
cije in dogovora ne smejo povečevati osebnih dohodkov nad 
raven izplačanih osebnih dohodkov za november 1979. Zato 
podružnice Službe družbenega knjigovodstva spremljajo me- 
sečna izplačila osebnih dohodkov po enotnem navodilu. Po- 
ročila o izplačilih osebnih dohodkov za mesec januar so že 
posredovale občinskim izvršnim svetom, občinskim sindikal- 
nim svetom ter družbenim pravobranilcem samoupravljanja, 
ki bodo na podlagi stališč, sprejetih na odboru udeležencev 
enotno ukrepali zoper kršitelje. Ko bodo organizacije uskla- 
dile planske akte z usmeritvami resolucije in dogovora, bodo 
o tem obvestile Službo družbenega knjigovodstva, ki s tem 
preneha zanje ugotavljati izvajanje omenjenega omejevanja 
izplačil osebnih dohodkov. Ocenjuje se, da bo usklajevanje 
planskih aktov v skladu z resolucijo in dogovorom v večini 
organizacij opravljeno do konca februarja. Na podlagi po- 
sebne ankete, ki se izvaja ob zaključnem računu za leto 1979, 
bo ocenjeno, kako so organizacije združenega dela v svojih 
planskih dokumentih za leto 1980 upoštevale z resolucijo in 
dogovorom predvidena razmerja o razporejanju dohodka. 

2. 3. 2. Usklajevanje programov samoupravnih interesnih 
skupnosti na področju družbenih dejavnosti z usmeritvami 
resolucije 

Samoupravne interesne skupnosti za družbene dejavnosti 
so v mesecu januarja usklajevale svoje programe za leto 1980 
z usmeritvami republiške resolucije. Skupščine samouprav- 
nih interesnih skupnosti so v usklajevalnem postopku znižale 
prvotne programe za leto 1980 tako, da se bodo sredstva za 
skupno porabo v globalu povečala za okoli 16,4% v primerjavi 
z valoriziranimi programi iz leta 1979. Pri tem se programi 
samoupravnih interesnih skupnosti na ravni republike (brez 
upoštevanja skupnosti pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja ter starostnega zavarovanja kmetov) povečujejo za 
16%, programi občinskih samoupravnih interesnih skupnosti 
pa se povečujejo za 16,4%. 

Večina občin je pri usklajevanju dosledno upoštevala 
usmeritve republiške resolucije in skrčila programe, v okviru 
16%-nega povečevanja sredstev. Do manjših odstopanj je 
prišlo v občinah, ki so v letu 1980 prejele znatno nižja sredstva 
iz solidarnosti kot v letu 1979. Ob upoštevanju solidarnostnih 
sredstev pa se tudi pri teh občinah celotni programi gibljejo v 
resolucijskih okvirih. 

Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti za družbene 
dejavnosti so zaradi skrčenja prvotnih planov sredstev 
ustrezno znižale prispevne stopnje. Tako sta Izobraževalna in 
Raziskovalna skupnost Slovenije, ki združujeta sredstva iz 
dohodka po osnovi korigirane davčne osnove, znižali pri- 

4» Prirast potroinliklh posojil Je v letu 1976 predstavljal 40%, v letu 1977 20%, v 
letu 1978 18% In v letu 1979 le 2% dodatne kupne moči prebivalstva. Porast 
potrotnlikih posojil v letu 1979 |e ocenjen na 409 milijonov din. 51V latu 1976 Je prirast hranilnih vlog predstavljal v masi osebnih dohodkov 
14,3%, v letu 1977 14,1%, leta 1978 16,3%, v letu 1979 pa le 8,9%. Prirast 
hranilnih v log v letu 1979 Je ocenjen na 8,5 milijarde din. 
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spevne stopnje za leto 1980 od prvotno predvidenih 7,76% na 
6,50%. ... t . 

Samoupravne interesne skupnosti, ki združujejo sredstva iz 
bruto osebnih dohodkov in iz dohodka po osnovi bruto oseb- 
nih dohodkov, so znižale prispevne stopnje od 1. marca dalje. 

Prispevna stopnja iz osebnega dohodka se je v globalu za 
SR Slovenijo brez upoštevanja skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja znižala od 18,74% na 17,98% ali za 
0,76 odstotnih točk. Ker pa je skupnost pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja zaradi težav v zvezi z obratnimi 
sredstvi povečala prispevno stopnjo iz bruto osebnega do- 
hodka za 0,60% od mase osebnih dohodkov, znaša dejanski 
efekt znižanja prispevnih stopenj iz bruto osebnih dohodkov 
le 0,16 odstotnih točk. Prispevne stopnje iz dohodka po 
osnovi bruto osebnih dohodkov so se znižale od 2,25% na 
2,12%. 

Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR 
Sloveniji se vsak mesec srečuje s problemom zagotavljanja 
sredstev za izplačilo pokojnin, kar je posledica zmanjšanja 
rezervnih in obratnih sredstev skupnosti v preteklem letu in 
zaostajanja plačil federacije pri poravnavanju njenih obvez- 
nosti. Rezultati povečanja prispevne stopnje za leto 1980 
bodo namreč vidni šele v drugi polovici leta. Primanjkljaj 
sredstev za tekoče izplačevanje pokojnin, ki znaša 500-600 
milijonov din mesečno, se z velikimi težavami zagotavlja z 
združevanjem sredstev temeljnih bank. 

Izvršni svet je pripravil odredbo o izterjavi prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje od zavezancev, ki de- 
lajo s sredstvi v lasti občanov. 

Skupščini SR Slovenije je bil predložen predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovah ter 
načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financira- 
nje samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbe- 
nih dejavnosti v letih 1975-1980 s tezami za osnutek zakona. 
Ta zakon naj bi omogočil usklajevanje priliva sredstev samo- 
upravnih interesnih skupnostih s potrebnimi sredstvi za 
izvedbo programa v posameznem obračunskem obdobju. 

2. 3. 3. Usklajevanje občinskih in republiškega proračuna z 
usmeritvami resolucije 

Da bi se proračunska poraba v občinah uskladila z usmeri- 
tvami resolucije, je v fazi dogovarjanja in sprejemanja Druž- 
beni dogovor o ukrepih za omejevanje splošne porabe v 
občinah v letu 1980, na osnovi katerega bodo občine s svojimi 
ukrepi zagotovile, da bodo celotni izvirni prihodki za splošno 
porabo naraščali v skladu z ustvarjenim dohodkom gospodar- 
stva, vendar največ do 16% glede na leto 1979. Nekatere 
občine so dogovor že podpisale. Velika večina občin6 je že 
omejila porast proračunskih dohodkov na 16%; nekaj občin 
pa je predvidelo tudi nižji porast (Laško 10%, Lenart 14,5%, 
Piran 14,8%, Ptuj 13,3%, Tolmin 12%). Ker postopek sprem- 
ljanja in izvajanja dogovora še ni dokončno opredeljen, priča- 
kujemo, da bodo nekatere občine z naknadnim usklajevanjem 
še spremenile stopnje prispevkov. To velja predvsem za ob- 
činski davek iz osebnega dohodka, za katerega so nekatere 
občine v letu 1979 znižale stopnje od 0,50% na 0,12%, med- 
tem pa so jo za leto 1980 skoraj vse občine ponovno povečale 
na 0,50% (G. Radgona celo na 0,75%), medtem ko znaša na 
Jesenicah stopnja 0,40% in v Kamniku 0,10%, Maribor pa iz 
tega vira ne bo zbiral svojih prihodkov). 

V celoti ocenjujemo, da se bo splošna poraba v občinah 
gibala v resolucijskih okvirih. 

Republiški proračun je bil usklajen z usmeritvami resolucije 
že ob koncu leta 1979 istočasno s sprejemom resolucije. 

Rast republiškega neto proračuna v letu 1980 znaša 11,5% 
glede na leto 1979. Obveznost republike do zveznega prora- 
čuna za leto 1980 pa se povečuje za 31,8%. Kljub tako viso- 
kemu povečanju kotizacije je rast skupnega obsega republi- 
škega proračuna nižja od predvidene rasti družbenega proiz- 
voda. Usklajenost je dosežena ob skrajno restriktivnem pri- 
stopu do porabe v okviru neto republiškega proračuna, tako 
da so ostali nespremenjeni viri republiškega proračuna in so 
zadržane enake davčne stopnje, oprostitve in olajšave kot v 
letu 1979. 

" Zaključki so pripravljeni na osnovi anketa, ki |o Je Izvedel Zavod SR Slovenije 
za družbeno planiranje med občinami. Doslej odgovorov nI poslalo okoli 20 
občin oziroma tretjina občin. 

2. 3. 4. Problematika izgub v letu 1979 
Obseg nekritih izgub po zaključnih računih za leto 1979 je 

večji kot v letu 1978. Po nepopolnih podatkih je že 5 organiza- 
cij združenega dela z najvišjimi nekritimi izgubami (Anhovo, 
Tomos, Petrokemija Lendava, Tovarna traktorjev Store, Po- 
murka) izkazalo več nekrite izgube kot lani vse organizacije 
združenega dela v SR Sloveniji. 

Pri tem pa ponovno ugotavljamo, da poleg rastočih stro- 
škov v poslovanju organizacij združenega dela na velikost 
izgub pogosto odločujoče vplivajo tudi razlogi, ki jih je iskati 
znotraj organizacij združenega dela. 

Med organizacijami združenega dela, ki izkazujejo nekrite 
izgube, jih je precej takih, pri katerih se izgube ponavljajo iz 
leto v leto. 

To dokazuje, da je vsa aktivnost usmerjena na odpravo 
vzrokov izgub v preteklih letih, bila premalo učinkovita. 

Tudi združevanje sredstev rezerv po samoupravnem spora- 
zumu, ki je bil predložen temeljnim organizacijam združenega 
dela v obravnavo že pred koncem lanskega leta, letos ni 
naletelo na tako pripravljenost kot prejšnja leta. Zato bo 
pokrivanje nekritih izgub težje, čeprav sredstva rezerv v orga- 
nizacijah združenega dela niso majhna. Kritičen odnos do 
predloženih sporazumov o združevanju teh sredstev v repu- 
bliški sklad sredstev rezerv dokazuje le, da delavci v temeljnih 
organizacijah združenega dela niso pripravljeni namenjati 
sredstev za pokrivanje nekritih izgub vedno znova tistim orga- 
nizacijam združenega dela, kjer vse zahteve po odpravi vzro- 
kov izgub v prejšnjih letih niso dale rezultata. 

2. 3. 5. Likvidnost organizacij združenega dela in bank 

V letošnjem letu se zaostruje izredno kritična situacija v 
likvidnosti, ki se je že v lanskem letu predvsem v drugi polo- 
vici leta neprestano slabšala. 

Vzrokov za tako slabo likvidnost organizacij združenega 
dela in bank je več. Med najpomembnejšimi pa je gotovo 
premajhna skrb organizacij združenega dela za dosledno 
izvajanje zakona o zagotovitivi plačil. Prav tako je veliko 
izčrpavanje lastnih poslovnih skladov za investicijska plačila v 
organizacijah združenega dela v vedno večji meri navajalo na 
iskanje kratkoročnih kraditov za potrebe enostavne reproduk- 
cije Kreditni potenciali bank, v veliki meri prav tako uporab- 
ljeni za dolgoročne investicijske kredite za osnovna sredstva 
- mnogo manj pa za dolgoročna obratna sredstva - takih 
potreb po povečanju kratkoročnih kreditov za obratna sred- 
stva, ne morejo kriti. 

Poleg teh so seveda še mnogi drugi vzroki učinkovali na 
zmanjšanje likvidnosti, kar bo potrebno v letošnjem letu na- 
jresneje analizirati in vzroke postopoma odpravljati. Skrb za 
lastna obratna sredstva bo torej ponovno stopila v ospredje 
kot ena najpomembnejših nalog. 

2.4. Področje kreditno-monetarne politike 
Osnovna naloga kreditno-monetarne politike v I. polletju 

1979 je bila, da ne prekorači predvidenega povečanja denarne 
mase. V ta namen je bila sprejeta vrsta restriktivnih ukrepov 
(omejevanje povečanja kreditov bank, poostritev pogojev mo- 
netizacije vrednostnih papirjev, zniževanje procenta ree- 
skonta pri kreditih za prodajo domače opreme in kreditov za 
uvoz). Učinki omenjenih ukrepov in negativni učinki deviznih 
transakcij Narodne banke Jugoslavije in drugih bank s tujino 
so vplivali na to, da se je denarna masa v I. polletju povečala 
znatno manj, kot je bilo predvideno, kar je zaostrilo likvi- 
dnostno situacijo v bankah in gospodarstvu. 

V II. polletju je bila na osnovi višje ocene rasti nominalnega 
družbenega proizvoda korigirana rast denarne mase od 18 
odstotkov na 22 odstotkov. Denarna politika je bila v drugi 
polovici leta precej bolj ekspanzivna. Zaradi zaostrene likvi- 
dnosti v gospodarstvu in zlasti v bankah se je stopnja obvezne 
rezerve, ki jo morajo imeti banke pri Narodni banki od aprila 
dalje, večkrat znižala (od provotnih 24 odstotka od sredstev 
na vpogled na 19,6 odstotka ob koncu leta). Intenzivnejša 
kreditna ekspanzija bank, povečana emisija primernega de- 
narja in sprostitve stopnje obvezne rezerve so povzročile, 
kljub odlivu sredstev zaradi deviznih transakcij v drugi polo- 
vici leta 1979, hitro povečanje denarne mase, tako da je bil 
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porast denarne mase v celem letu 1979 v okvirih, predvidenih 
s korigirano kreditno politiko. 

Povečanje denarne mase med letom je bilo izredno neena- 
komerno, kar vsekakor ni v prid stabilizaciji, zlasti ker ča- 
sovno ni bilo usklajeno s potrebami gospodarstva. 

Skupno z resolucijo za leto 1980 je bil v decembru 1979 
sprejet tudi Odlok o ciljih in nalogah skupne emisijske in 
denarne politike ter skupnih temeljev kreditne politike v letu 
1980. 

Osnovni cilj denarno kreditne politike v letu 1980 je uravno- 
teženje blagovno denarnih odnosov. Ta cilj naj bi dosegla z 
uravnavanjem višine kreditov, ki naj bi narasli enako kot 
denarna masa za predvidenih 22 odstotkov. Za I. trimesečje 
1980 je določeno naraščanje naložb in denarne mase v višini 
4,5 odstotka na decembrsko stanje. 

Usmeritve iz resolucije so banke vgradile v svoje letne 
plane, prav tako tudi naloge, ki so potrebne za realizacijo 
postavljenih ciljev (vpogled predračunskih vrednosti investicij 
v gradnji, kreditiranje sovlaganj, analizo sistema združevanja 
sredstev temeljnih bank itd.). 

Tako kot v letu 1979, zlasti v II. polovici leta, so bile tudi v 
januarju 1980 likvidnostne razmere v bankah zapletene, še 
zlasti pa v Ljubljanski banki - Združeni banki. Likvidnost v 
bankah je bila tudi v januarju 1980 slaba in sicer največ zaradi 
stalnega kreditiranja izplačil osebnih dohodkov in pokojnin in 
težav za vračilo kratkoročnih kreditov. Pri tem pa se zelo 
pozna zmanjšana finančna disciplina združenega dela v vsej 
državi. 

2.5. Področje investicij 
Predhodni podatki o porastu plačil za investicije za 36 

odstotkov v letu 1979 potrjujejo že večkrat dane ocene, da je 
proces zaustavljanja prevelike investicijske aktivnosti dolgo- 
trajen in se učinki ukrepov pokažejo šele po daljšem časov- 
nem obdobju. Najavljeni ukrepi za omejevanje investicij v letu 
1979 (predlog o posebnih pogojih pri odobravanju in korišče- 
nju bančnih kreditov, omejitve pri uvozu opreme) so marsikje 
še pospešili popraševanje po dolgoročnih bančnih kreditih), 
velikokrat tudi brez ustreznih lastnih sredstev investitorja in s 
pomanjkljivimi investicijskimi programi, brez ustreznih analiz 
donosnosti investicij in brez zagotovljenih energetskih, suro- 
vinskih in kadrovskih možnosti. Vendar pa banke zaradi ome- 
jenih možnosti povečanja bančnih kreditov niso mogle v 
celoti zadovoljiti povpiaševanja po kreditih in so v letu 1979 
odobrile le za 19 odstotkov več dinarskih investicijskih kredi- 
tov kot v letu 1978. Ob visoki rasti cen gradbeništva in opreme 
bo verjetno takšno povečanje odobrenih kreditov omogočalo 
le skromno rast realnega obsega investicij v letu 1980, zlasti 
še, če upoštevamo, da je lastna reprodukcijska sposobnost 
organizacij združenega dela še vedno šibka. Predhodni po- 
datki za januar letošnjega leta govorijo v prid tej oceni, saj je 
znašalo povečanje izplačil za investicije v primerjavi z januar- 
jem preteklega leta le 25 odstotkov. 

Na visoko investicijsko aktivnost v letu 1979 kaže obseg 
predračunske vrednosti vseh investicij v teku v primerjavi z 
družbenim proizvodom družbenega sektorja. To razmerje se 
je namreč povečalo od 68,0 odstotkov v letu 1978 na 69 
odstotkov v lanskem letu, vendar je še vedno znatno ugo- 
dnejše od jugoslovanskega poprečja, kjer investicije v teku 
ustrezajo približno enoletnemu družbenemu proizvodu. Zato 
je zaostritev uporabe družbenih sredstev za investicije ne 
samo nujna zaradi zaustavitv« najavljenih projektov, ki bi že 
vnaprej opredeljevali proizvodno usmritev v prihodnjem ob- 
dobju in prenašali neusklajene materialne in bilančne tokove 
(ki se ne pokrivajo z narodnogospodarskimi cilji prihodnjega 
obdobja), ampak tudi zaradi preprečevanja nadaljnjnega po- 
slabševanja finančne discipline. 

Temeljne banke in Združena banka vrše priprave, da do 
konca marca 1980 skupaj z investitorji revidirajo predručaun- 
sko vrednost investicij v teku, ugotove prekoračitve in prouče 
možnost ustavitve gradnje objektov z nizko stopnjo dokonča- 
nja del, če le ti niso pomembni za izvajanje sprejetih planskih 
nalog ter za intenziviranje izvoza. Ker imajo obveznosti za 
prekoračitev realno ugotovljenih predračunskih vrednosti 
prednost pri kreditiranju, so novi programi v letu 1980 podvr- 
ženi ostrejši selekciji. Bančno vrednotenje novih programov 
bo že v letu 1980 slonelo na kriterijih za kvalitetno preobrazbo 

slovenskega gospodarstva v smeri povečanja deleža proiz- 
vodnje in storitev, ki imajo dolgoročne pogoje za ustvarjanje 
višjega dohodka na zaposlenega in na vložena sredstva in ki 
so intenzivno usmerjene v izvoz. Delovna zasnova za te krite- 
rije je v pripravi in bo predvidoma končana v marcu 1980. 
Banke in asociacije združenega dela bodo te kriterije uporab- 
ljale pri proizvodnih usmeritvah in odločitvah o investicijah, 
družbenopolitične skupnosti pa v okviru svojih pristojnosti pri 
ukrepih ekonomske politike, vključno z možnostjo začasne 
prepovedi uporabe oziroma razpolaganja z družbenimi sred- 
stvi, če se načrtovana usmeritev ne bi izvajala. 

2. 6. Energetska bilanca 
Predlog zveznega komiteja za energetiko in industrijo ter 

zveznega zavoda za družbeno planiranje glede energetske 
bilance Jugoslavije za leto 1980 je globalno resorsko uskla- 
jen, kar je bilo potrjeno tudi na medrepubliškem komiteju za 
družbeno planiranje in razvoj 11. 2.1980, pa še niso usklajene 
bilance republik in pokrajin. Energetska bilanca Slovenije za 
leto 1980 je že izdelana. Potrebne korekture bodo vnešene 
takoj, ko bodo dogovorjeni odnosi med republikami in pokra- 
jinama v zvezni bilanci. Enako kot velja za zvezno bilanco, bo 
tudi energetska bilanca Slovenije za leto 1980 predvidoma 
sprejeta v marcu letos. 

2. 7. Področje zaposlovanja 
V gospodarstvu se zaposlenost v zadnjih mesecih, vključno 

z januarjem 1980 sicer povečuje, vendar je naraščanje števila 
delavcev v primerjavi s preteklimi leti dosti zmernejše, v indu- 
striji pa ostaja število zaposlenih v glavnem nespremenjeno. 

Za uskladitev rasti zaposlenosti v organizacijah združenega 
dela z razpoložljivimi delavci in s planirano rastjo dohodka 
predvideva Resolucija pripravo in sprejem zaposlitvenih bi- 
lanc v družbenopolitičnih skupnostih, ki naj bi jih pripravile 
strokovne službe skupnosti za zaposlovanje v sodelovanju z 
drugimi nosilci. Za republiko je bil predlog zaposlitvene bi- 
lance že predložen Skupščini SR Slovenije. V občinah so bile 
izdelane predhodne bilance, njihovi dokončni predlogi bodo 
v razpravi v občinskih skupščinah ob koncu februarja. 

Istočasno se v organizacijah združenega dela korigirajo že 
sprejete ocene o potrebah po delavcih za leto 1980 glede na 
usmeritve resolucije. Akcija poteka počasi, tako da bodo 
marsikje potrebe znane šele v mesecu marcu, nakar se bo 
začelo usklajevanje potreb z razpoložljivimi viri. 

Uspešno in predvsem hitro izvedbo usklajevalnega po- 
stopka in s tem tudi sporazum o možnostih zaposlovanja v 
občinah in v republiki, ovira še vedno dokaj neenoten pristop 
pri izdelavi zaposlitvenih bilanc in pri izvedbi vseh usklajeval- 
nih postopkov v družbenopolitičnih skupnostih. Ob upošteva- 
nju, da se le na ta način delavci lahko dogovorijo o svoji 
tekoči in tudi dolgoročni zaposlitveni in kadrovski politiki, bo 
morala posebna delovna skupina, sestavljena iz predstavni- 
kov strokovnih služb Skupnosti za zaposlovanje, Zavoda SR 
Slovenije za družbeno planiranje, Republiškega sekretariata 
za delo, Gospodarske zbornice Slovenije iz Zveze sindikatov 
pripraviti ustrezne strokovne metodološke postopke, ki bodo 
zagotavljali enotnost pri pripravi vseh potrebnih bilanc in pri 
samem usklajevalnem postopku. 

3. NADALJNJA AKTIVNOST IZVRŠNEGA 
SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

Za uspešnejše reševanje problemov pri uresničevanju reso- 
lucijskih usmeritev je bila že v prvih mesecih tega leta in bo 
tudi v prihodnjih mesecih aktivnost Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije osredotočena zlasti na naslednje naloge: 

- nadaljnja izgradnja sistemskih rešitev, priprava potrebnih 
zakonskih oziroma podzakonskih predpisov in pospešeno 
delo na dejanski uveljavitvi že sprejetih sistemskih zakonov 
(zlasti na področju ekonomskih odnosov s tujino, na področju 
cen, pri uveljavljanju svobodne menjave dela na področju 
družbenih dejavnosti, pri uveljavljanju samoupravnega druž- 
benega planiranja), 

- povezovanje in dogovarjanje ter iskanje skupnih rešitev z 
drugimi republikami pri še odprtih problemih tekoče ekonom- 
ske politike (pri usklajevanju energetskih bilanc republik in 
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AP, problemi pri usklajevanju projekcij plačilno bilančnega in 
devizno bilančnega položaja republik in pokrajin). 

Na področju cen bo aktivnost Izvršnega sveta v prihodnjih 
mesecih usmerjena zlasti v: 

- zagotavljanje selektivnega pristopa pri izvajanju politike 
cen, na osnovi kriterijev, opredeljenih v republiškem dogo- 
voru ter po potrebi sprejetih dodatnih kriterijev, 

- ukrepanje proti kršitvam enotnosti jugoslovanskega trži- 
šča in veljavnih predpisov o cenah, 

- čim hitrejše uveljavljanje novega sistema na področju 
cen ter za to potrebno zagotavljanje normativnih rešitev, 
kakor tudi tistih, ki predstavljajo osnovo za vgraditev teh 
izhodišč v obnašanje in delovanje vseh nosilcev odločanja o 
cenah 

- tekoče spremljanje gibanj cen, ocenjevanje njihovih 
vzrokov ter vplivov, zlasti še z vidika možnosti za uresničeva- 
nje dogovorjenih usmeritev na tem področju za leto 1980, ter 
po potrebi predlaganje morebitnih dodatnih ukrepov. 

Na področju ekonomskih odnosov s tujino je bilo na po- 
budo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije dogovorjeno, 
da se 3. marca 1980 skliče izredna seja skupščine Samo- 
upravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino, 
na kateri naj se kot prioritetna naloga določi, da je treba do 
31. marca 1980 uskladiti plane organizacij združenega dela na 
področju ekonomskih odnosov s tujino po elementih 12. 
člena samoupravnega sporazuma o temeljih planov ekonom- 
skih odnosov s tujino, to je po izvozu, prilivu in odlivu za celo 
leto 1980 in za posamezna trimesečja. S tem bodo oprede- 
ljene konkretne obveznosti posameznih članov Samoupravne 
interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino za uresni- 
čevanje projekcije plačilno bilančnega in devizno bilančnega 
položaja SR Slovenije v enotni projekciji plačilne in devizne 
bilance Jugoslavije za leto 1980. Dokler pa niso sprejete 
konkretne obveznosti posameznih organizacij združenega 
dela, bo ob primeru prekoračitve deficita SR Slovenije kot 
celote, možno le linearno in neselektivno omejevanje uvoza 
za vse organizacije združenega dela ne glede na njihovo 
predhodno obnašanje. 

Za reševanje problemov posameznih organizacij združe- 
nega dela, ki jim zaradi pomanjkanja uvoženega reprodukcij- 

Osnutek zakona o 
spremembah in 
dopolnitvah zakona o 
varstvu pri delu (ESA - 343) 

Spremembe in dopolnitve 
zakona o varstvu pri delu nare- 
kujejo ugotovitve organov inš- 
pekcije dela oz. potrebe po 
ostrejšemu inšpekcijskemu 
nadzorstvu, kakor tudi potrebe 
po zaostritvi nadzora in odgo- 
vornosti tako organizacij zdru- 
ženega dela, ki opravljajo raz- 
na dela na prostem, kakor tudi 
samostojnih obrtnikov, ki 
prevzemajo kot kooperanti ta- 
ka posamezna dela. 

Pri gradbenih in podobnih 
delih nekateri samostojni obrt- 
niki iz SR Slovenije in iz drugih 
republik in pokrajin ne izpol- 
njujejo zakonskih obveznosti 
do svojih delavcev. Tako zapo- 
slujejo po več delavcev kot to 
dovoljuje obrtni zakon, ne za- 
gotavljajo jim socialne varno- 
sti, potrebnega varstva pri delu 
in primernih stanovanjskih in 
življenjskih razmer. 

Da bi bila učinkovita zaščita 

skega materiala preti ustavitev proizvodnje, je bila ustanov- 
ljena posebna delovna skupina, v kateri so predstavniki Repu- 
bliškega komiteja za mednarodno sodelovanje, Samoupravne 
interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino, Gospo- 
darske zbornice Slovenije, Narodne banke, delegacije SR 
Slovenije v zboru republik in pokrajin, Carinarnice Ljubljana, 
Republiškega komiteja za energetiko, industrijo in gradbeniš- 
tvo, po potrebi pa tudi predstavniki drugih upravnih organov, 
če gre za obravnavo problematike z njihovega delovnega 
področja. V okviru te delovne skupine je bilo dogovorjeno, da 
lahko posamezna organizacija združenega dela še nadalje 
prijavlja uvoz reprodukcijskega materiala za nemoten tok 
proizvodnje, če s svojim letošnjim prilivom o izvoza pokrije 
ves letošnji uvoz. Posebej bo treba obravnavati probleme v 
zvezi z uvozom opreme, ker dejansko prijavljen uvoz opreme 
(ki ga v letu 1980 ni bilo moč reklamirati) za 3 milijarde 
dinarjev prekoračuje možnosti, ki jih daje z zakonom oprede- 
ljena projekcija. . . 

Kot eden od udeležencev dogovora o izvajanju družbene 
usmeritve o razporejanju dohodka v letu 1980 bo Izvršni svet 
sprejemal, kako se v SR Sloveniji uresničujejo določbe reso- 
lucije na področju razporejanja dohodka in oblikovanja sred- 
stev za osebne dohodke, zlasti glede usklajenosti planiranih 
razmerij v razporejanje dohodka z usmeritvami, glede usklaje- 
nosti dinamike izplačanih osebnih dohodkov, glede uresniče- 
vanja planiranih razmerij v razporejanju dohodka in izplačil- 
nih sredstev za osebne dohodke ter skupno porabo. Skupaj z 
drugimi udeleženci dogovora bo ocenjeval, ali prihaja do 
takih odstopanj od sprejetih usmeritev, ki zahtevajo posebne 
ukrepe in v tem primeru tudi predlagal sprejem potrebnih 
predpisov za zagotovitev izvrševanja z resolucijo dogovorje- 
nih usmeritev. , .. 

V zvezi z dogovorom o uresničevanju družbene usmeritve 
razporejanja dohodka v letu 1980 se pojavljajo določeni pro- 
blemi zaradi omejevanja rasti osebnih dohodkov, sredstev za 
skupno porabo in posredno tudi zaposlovanja. Te probleme je 
že obravnaval odbor udeležencev dogovora v širši sestavi, to 
je skupaj s predstavniki izvršnih svetov občinskih skupščin, in 
sprejel skupna izhodišča ter enotne ukrepe za reševanje od- 
prtih vprašanj. 

takih delavcev tudi v varstvu 
pri delu je potrebno angažirati 
tudi organizacije združenega 
dela, ki oddajajo samostojnim 
obrtnikom posamezna dela in 
sklepajo z njimi kooperantske 
pogodbe, hkrati pa dati orga- 
nom inšpekcije dela pravno 
podlago za bolj učinkovito 
ukrepanje in boljše varstvo pri 
delu. 

Navedene ugotovitve nujno 
narekujejo spremembe in do- 
polnitve .17, 22, 48, 54 do 57. 
člena Zakona o varstvu pri de- 
lu. Te spremembe in dopolni- 
tve Zakona zavezujejo organi- 
zacijo združenega dela, ki od- 
da samostojnemu obrtniku po- 
samezna gradbena dela, da 
vključi obrtnika z njegovimi 
delavci v skupni program var- 
stva pri delu; da pismeno ob- 

vesti pristojno inšpekcijo dela 
o začetku gradbenih in podob- 
nih del; da prijavlja inšpekciji 
dela in pristojnemu organu 
javne varnosti tudi težje, 
smrtne ali kolektivne nesreče, 
če gre za delavca, ki je zapo- 
slen pri samostojnem obrtni- 
ku; da vodi evidenco o sklenje- 
nih kooperantskih pogodbah s 
samostojnimi obrtniki. 

Hkrati se tudi spremenijo in 
dopolnijo kazenske določbe 
zakona, s katerimi se za prekr- 
šek samostojnega obrtnika 
maksimalno zviša denarna ka- 
zen, prav tako se zaradi učin- 
kovitosti kaznovanja maksi- 
malno zvišajo tudi denarne 
kazni, ki se izterjajo takoj na 
mestu in ki so določene po za- 
konu o prekrških. 

Predlog za izdajo 
zakona o dopolnitvi 
obrtnega zakona (ESA -454) 

Zakon bo določil obvezno poslovnem 
vsebino pogodb o začasnem kooperaciji, 

sodelovanju ali 
ki jih samostojni 

obrtnik lahko sklepa z organi- 
zacijami združenega dela ali 
drugimi družbenimi pravnimi 
osebami o opravljanju dejav- 
nosti za določene njihove po- 
trebe. 

S tem bo onemogočeno sa- 
mostojnim obrtnikom, da bi 
opravljali dejavnosti, za katere 
ne izpolnjujejo predpisanih 

pogojev, zaposlovali večje šte- 
vilo delavcev, kot jim dovolju- 
jejo predpisi in zagotovljena 
prisotnost samostojnih obrtni- 
kov pri delih, za katere je skle- 
njena pogodba. Organizacije 
združenega dela pa bodo za- 
vezane da bodo delavcem za- 
gotovile varstvo pri delu, pri- 
merno prehrano ter nastanitev 
oziroma prevoz na delo. 
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Predlog za izdajo 
zakona o popisu 
prebivalstva, 
gospodinjstev, 
stanovanj in stavb v SR 
Sloveniji v letu 1981 (ESA - 453) 

Ustavna podlaga za izdajo 
zakona je Ustava SR Slovenije, 
ki v 321. členu, točka 23. dolo- 
ča, da Skupščina SR Slovenije 
ureja sistem zbiranja, obdela- 
ve in objavljanja evidenčnih, 
statističnih in drugih podat- 
kov, ki imajo pomen za repu- 
bliko. 

Predlog zveznega zakona o 
popisu prebivalstva, gospo- 

Na skupnem zasedanju 
Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije 
dne 20. februarja 1980 so de- 
legati poslušali uvodno obra- 
zložitev k predlogu zakona o 
družbenih svetih, k predlogu 
zakona o organizaciji in de- 
lovnem področju republiških 
upravnih organov in republi- 
ških organizacij ter samostoj- 
nih strokovnih služb Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slove- 
nije, k predlogu zakona o pri- 
pravništvu, strokovnih izpitih 
in izpopolnjevanju strokovne 
izobrazbe delavcev v državni 

dinjstev in stanovanj v letu 
1981 predvideva, da popis or- 
ganizirajo in izvajajo Zvezni 
zavod za statistiko in drugi 
zvezni organi uprave in zvezne 
organizacije, določene z zvez- 
nim zakonom, kot tudi pristoj- 
ni organi v republikah in avto- 
nomnih pokrajinah. Prav tako 
ureja le tisti del vsebine popi- 
sa, ki je enoten za vso državo. 

upravi in pravosodju in k 
predlogu sprememb in dopol- 
nitev v sestavi izvršnega sve- 
ta Skupščine SR Slovenije, ki 
jo je podal dr. Anton Vratuša, 
predsednik Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije. 

Na skupnem zasedanju 
zborov so delegati poslušali 
tudi poročilo delegacije Skup- 
ščine SR Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije o poteku us- 
klajevanja osnutka zakona o 
sredstvih za odpravo posledic 
katastrofalnega potresa, ki je 
prizadel območje Socialistič- 
ne republike Črne gore v letu 

Zakon, ki ga predlagamo, bo 
torej v okviru zakonodajne pri- 
stojnosti republike določil vse- 
binske dopolnitve popisa in 
uredil vprašanje organizacije 
in financiranja popisa v SR 
Sloveniji. 

Na obrazcih, ki jih predvide- 
va enotna zvezna metodologi- 
ja popisa, naj bi v SR Sloveniji 
dodali naslednja vprašanja: 
enotna matična številka obča- 
na, naslov stalnega prebivali- 
šča, način potovanja na delo, 
ime in priimek ter naslov stal- 
nega prebivališča lastnika sta- 
novanja ali nosilca stanovanj- 
ske pravice ter sodelovanje v 
narodno osvobodilnem giba- 
nju. Poleg tega bi v SR Slove- 
niji s popisom zbrali tudi po- 
datke o stavbah (namembnost, 
lastništvo, tlorisna površina, 
število poslovnih prostorov, 
število etaž nad in pod zemljo, 

prispevkov za financiranje sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti na področju družbenih 
dejavnosti v letih 1975 do 1980 
(ESA 436); 
- predlog za izdajo zakona o 
vodnem prispevku za leto 
1980, ki ga plačujejo zavezan- 
ci, ki niso sklenili samouprav- 
nega sporazuma z osnutkom 
zakona (ESA 442); 
- predlog odloka o usmeritvi 
dela depozitov družbenopoli- 
tičnih skupnosti pri Narodni 
banki Slovenije (letališka infra- 
struktura) (ESA 434); 
- predlog odloka o usmeritvi 
dela depozitov družbenopoli- 
tičnih skupnosti pri Narodni 
banki Slovenije (Izseljenska 
matica) (ESA 433); 
- predlog odloka o financira- 
nju programa vzpostavitve in 
organizacije republiške osnov- 

1979, ki ga je podal član dele- 
gacije dr. Rudi Kropivnik. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so na ločenih sejah spre- 
jeli: 

- predlog zakona o družbe- 
nih svetih; 
- predlog zakona o organi- 

zaciji in delovnem področju 
republiških upravnih organov 
in republiških organizacij ter 
samostojnih strokovnih služb 
Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije; 

- predlog zakona o priprav- 
ništvu, strokovnih izpitih in iz- 
popolnjevanju strokovne izo- 
brazbe delavcev v državni 
upravi in pravosodju; 

- predlog zakona o razlasti- 
tvi in o prisilnem prenosu ne- 
premičnin v družbeni lastnini 
(Družbenopolitični zbor je 
sprejel predlog stališč); 

- višino stavbe, opremljenost s 
priključki), ki bi služili za vzpo- 
stavitev registra stavb in sta- 
novanj. 

Popis bi v SR Sloveniji orga- 
nizirala in vodila Republiška 
popisna komisija in Zavod SR 
Slovenije za statistiko. V obči- 
nah pa naj bi ga vodile skup- 
ščine občin, ki bi imenovale 
občinske popisne komisije. 

Predračun stroškov za ob- 
seg popisa, kakršnega predvi- 
deva zvezna metodologija (or- 
ganizacija, izvedba, obdelava 
podatkov), znaša 137,000.000 
din, to pomeni 68,50 din na 
prebivalca. Popis stavb bi po 
grobi oceni zahteval dodatnih 
25,000.000 din. Ker še ni do- 
končno razčiščeno vprašanje 
vseh elementov popisa, bo po- 
drobnejši predračun stroškov 
popisa možno prikazati ob 
osnutku zakona. 

ne mreže merilnih postaj za 
varstvo zraka na območju SR 
Slovenije (ESA 430); 
- predlog zakona o ratifikaciji 
evropskega sporazuma o glav- 
nih mednarodnih prometnih 
žilah (ESA 441); 
- osnutek zakona o zagotovi- 
tvi sredstev za financiranje 
programa druge faze graditve, 
adaptacije in modernizacije 
zaščitnih objektov za potrebe 
zveznih organov v obdobju od 
leta 1981 do leta 1985 (ESA 
448); 
- predlog družbenega dogo- 
vora o enotnih temeljih za kla- 
sifikacijo poklicev in strokovne 
izobrazbe (ESA 222). 

Vsi trije zbori na dnevnem 
redu tudi: 
- volitve in imenovanja 
- predloge in vprašanja dele- 
gatov. 

- predlog zakona o osnovni 
šoli (Družbenopolitični zbor je 
sprejel predlog stališč in pred- 
logov); 

- predlog zakona o vzgoji in 
varstvu predšolskih otrok 
(Družbenopolitični zbor je 
sprejel predlog stališč in pred- 
logov). 
Zbor združenega dela in Zbor 
občin sta sprejela še: 

- sklep ob obravnavi poro- 
čila delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ o 
poteku usklajevanja osnutka 
zakona o sredstvih za odpravo 
posledic katastrofalnega po- 
tresa, ki je prizadel območje 
SR Črne gore v letu 1979; 

- osnutek zakona o dodat- 
nem prispevku solidarnosti v 
letih 1980 in 1981; 

- predlog zakona o spre- 
membi zakona o prispevku za 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
25. marca 1980 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbenopo- 
litičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije so sklicane za to- 
rek, 25. marca 1980. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor bodo obravnavali: 
- predlog zakona o usmerje- 
nem izbraževanju (ESA 1063); 
- predlog zakona c skupno- 
stih socialnega varstva (ESA 
212); 
- predlog za izdajo zakona o 
republiški inšpekciji za eko- 
nomske odnose s tujino (ESA 
438); 

- predlog odloka o organiza- 
ciji in delu služb Skupščine SR 
Slovenije (ESA 451). 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta obravnavala 
še: 
- predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o revalorizaciji in 
amortizaciji stanovanjskih hiš 
in stanovanj v družbeni lastni- 
ni z osnutkom zakona (ESA 
435); 
- predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o osnovah ter načinu 
obračunavanja in plačevanja 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
20. februarja 1980 
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NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 

Zbor združenega dela: 
dr. Iztok VVirikler, Lojze Jankp, Francka Herga, Tone Kugo- 
nič, Feliks Šproger, Dušan Žorž, Miha VVohinz, Franc Fa- 
šalek, Jože Lesar, Evlalija Pajer, Viljem Pahor, Leopold 
Kejžar, Geza Čahuk, Romana Krevh, Irena Kernel, Slobo- 
dan Srdoč, Franc Mali, Vladimir Vorih, Marija FSafolt, Mi- 
lica Ozbič, Jože Mavric, Erazma Rot, Matija Žgajnar, Drago 
Sila, Ivica Kavčič; 

Zbor občin: 
Vlado Tance, Tomaž Vuga, dr. Lojze Ude, Andrej Kocuvan, 
Vili Veršaj, Kristina Šmid, Lojze Cepuš, Franc Hiti, Maver 
Jerkič, Franc Škufca, Zdenka Jurančič, Jože Bogovič, Ro- 
man Florjančič, dr. Rudi Kropivnik; 

Družbenopolitični zbor: 
Roman Albreht, Milan Baškovič, Zoran Polič, Peter Toš, 
Dušan Šinigoj, Igor Uršič, Dušan Najdič, Jože Pacek, 
Majda Poljanšek, Teodora Krpan. 

pokojninsko in invalidsko za- 
varovanje v letu 1980, ki ga 
plačujejo zavezanci, ki niso 
sklenili samoupravnega spora- 
zuma; 

- predlog zakona o spre- 
membi zakona o prispevku za 
raziskovalno dejavnost v letu 
1980, ki ga plačujejo zavezan- 
ci, ki niso sklenili samouprav- 
nega sporazuma; 

- predlog zakona o spre- 
membi zakona o prispevku za 
usmerjeno izobraževanje za 
leto 1980, ki ga plačujejo zave- 
zanci, ki niso sklenili samo- 
upravnega sporazuma; 

- predlog za izdajo zakona 
o obveznem posojilu za izpol- 

nitev obveznosti Socialistične 
republike Slovenije za vrača- 
nje anuitet za kredite, dane 
Socialistični avtonomni pokra- 
jini Kosovo iz sklada federacije 
za kreditiranje hitrejšega ra- 
zvoja gospodarsko manj razvi- 
tih republik in avtonomnih po- 
krajin v dobi do leta 1980 z 
osnutkom zakona; 

- predlog odloka o poobla- 
stitvi Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije, da sklene do- 
govor o zagotavljanju sredstev 
za uresničevanje programa 
proslavljanja 125. obletnice 
rojstva Mihajla Pupina; 

- sklep ob obravnavi odloč- 
be Ustavnega sodišča SR Slo- 

venije, da tretji odstavek 63. 
člena zakona o varnosti cest- 
nega prometa ni v skladu z 
ustavo SR Slovenije; 
Zbor združenega dela in Zbor 
občin sta sprejela predloge 
odlokov o soglasju k: 

- predlogu zakona o ratifi- 
kaciji sporazuma med vlado 
Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije in vlado Ljud- 
ske socialistične republike Al- 
banije o povezavi dveh držav z 
železniško progo; 

- predlogu zakona o ratifi- 
kaciji sporazuma med Sociali- 
stično federativno republiko 
Jugoslavijo in Republiko Av- 
strijo o ekvivalencah na uni- 
verzitetnem področju; 

- predlogu zakona o ratifi- 
kaciji sporazuma o vzajemnem 
priznavanju spričeval, diplom 
in znanstvenih stopenj med 
Socialistično federativno re- 
publiko Jugoslavijo in Sociali- 
stično ljudsko libijsko arabsko 
džamahirijo; 

- predlogu zakona o ratifi- 
kaciji sporazuma med vlado 
Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije in vlado So- 
cialistične republike Romunije 
o priznavanju enakopravnosti 
listin o izobrazbi, izdanih v 
dveh državah; 

- predlogu zakona o ratifi- 
kaciji sporazuma med vlado 
Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije in vlado 
Nemške demokratične repu- 
blike o vzajemnem priznavanju 
spričeval, diplom visokošol- 

skih ustanov, akademskih na- 
slovov in nazivov, izdanih in 
dodeljenih v obeh državah. 
Zbora nista dala soglasja k: 

- osnutku zakona o skup- 
nem znesku sredstev za finan- 
ciranje programa graditve in 
modernizacije tehnične baze 
Radia-Jugoslavija v obdobju 
od leta 1981 do 1990. 
Zbor občin je sprejel tudi: 

- predlog zakona o imeno- 
vanju in evidentiranju naselij, 
ulic in stavb. 
Zbor združenega dela, zbor 
občin in družbenopolitični 
zbor so sprejeli: 

- predlog odloka o izvolitvi 
treh članov in njihovih namest- 
nikov v Odbor za nagrado An- 
tifašističnega sveta narodne 
osvoboditve Jugoslavije; za 
člane tega odbora so bili izvo- 
ljeni dr. Vladimir Bračič, Mar- 
ko Bule in mrg. Savin Jogan, 
za njihove namestnike pa dr. 
Adolf Bibič, Janez Perovšek 
in France Štiglic; 

- predlog odloka o razreši- 
tvi sodnika Vrhovnega sodišča 
SR Slovenije; dolžnosti sodni- 
ka tega sodišča je bil razrešen 
Niko Pogačar; 

- predlog odloka o izvolitvi 
predsednika Višjega sodišča v 
Celju; za predsednika tega so- 
dišča je bil izvoljen Jože Un- 
verdorben; 

- predlog odloka o razreši- 
tvi sodnika Višjega sodišča v 
Mariboru; dolžnosti sodnika 
tega sodišča je bil razrešen 
Rajko Kramberger. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli 

- predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi nekaterih čla- 
nov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter o imeno- 
vanju republiških sekretarjev in predsednikov republiških 
komitejev 

- predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestni- 
kov republiških sekretarjev in namestnikov predsednikov 
republiških komitejev. 

Dolžnosti v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter v 
republiških upravnih organih so bili razrešeni; 

Livij Jakomin dolžnosti člana Izvršnega sveta in predse- 
dnika Republiškgega komiteja za promet in zveze, 

mgr. Štergan Korošec dolžnosti člana Izvršnega sveta 
in predsednika Republiškega komiteja za tržišče in cene, 

Tone Kovič dolžnosti člana Izvršnega sveta in republi- 
škega sekretarja za industrijo, 

dr. Avguštin Lah dolžnosti člana Izvršnega sveta in 
predsednika Republiškega komiteja za varstvo okolja, 

Drago Petrovič dolžnosti člana Izvršnega sveta in pred- 
sednika Republiškega komiteja za energetiko, 

Andrej Ujčič dolžnosti člana Izvršnega sveta in predse- 
dnika Republiškega komiteja za kulturo. 

Dolžnosti republiškega sekretarja za mednarodno sode- 
lovanje je bil razrešen Marjan Osolnik. 

V izvršni svet Skupščine SR Slovenije so bili izvoljeni in 
imenovani za predstojnike republiških upravnih organov; 

Milan Baškovič član Izvršnega sveta in predsednik Re- 
publiškega komiteja za zakonodajo, 

Tatjana Kosovel članica Izvršnega sveta, 
Borut Šnuderl član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 

bliškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske za- 
deve, 

Anton Vahen član Izvršnegu sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za informiranje, 

Ivan Vinkler član Izvršnega sveta in predsednik Republi- 
škega komiteja za promet in zveze, 

Marko Vraničar član Izvršnega sveta in predsednik Re- 
publiškega komiteja za energetiko, industrijo in gradbe- 
ništvo. 

Izmed podpredsednikov in drugih članov Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije opravljajo dolžnosti; 

v republiških sekretariatih: 
Ljudmila Ozbič kot republiška sekretarka za finance, 

Martin Košir kot republiški sekretar za ljudsko obrambo, 
Janez Zemljarič kot republiški sekretar za notranje za- 

deve, 
Jože Pacek kot republiški sekretar za pravosodje, 

upravo in proračun. 

v republiških komitejih: 
Andrej Grahor kot predsednik Republiškega komiteja 

za delo, 
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Jože Novinšek kot predsednik Republiškega komiteja 
za družbeno planiranje, 

Anton Vahen kot predsednik Republiškega komiteja za 
informiranje, 

Milan Baškovič kot predsednik Republiškega komiteja 
za zakonodajo, 

Jernej Jan kot predsednik Republiškega komiteja za 
mednarodno sodelovanje, 

Marija Zupančič-Vičar kot predsednica Republiškega 
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora, 

Marko Vraničar kot predsednik Republiškega komiteja 
za energetiko, industrijo in gradbeništvo, 

Borut Šnuderi kot predsednik Republiškega komiteja za 
tržišče in splošne gospodarske zadeve, 

Ivo Marenk kot predsednik Republiškega komiteja za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

Ivan Vinkler kot predsednik Republiškega komiteja za 
promet in zveze, 

Boris Čižmek kot predsednik Republiškega komiteja za 
borce in vojaške invalide, 

dr. Anton Fazarinc kot predsednik Republiškega komi- 
teja za zdravstveno in socialno varstvo, 

Majda Poljanšek kot predsednica Republiškega komi- 
teja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo, 

dr. Iztok VVinkler kot predsednik Republiškega komiteja 
za kulturo, raziskovalno dejavnost in tehnologijo. 

Dolžnosti namestnika republiškega sekretarja oziroma 
namestnika predsednika republiškega komiteja so bili ra- 
zrešeni: 

Danica Bresjanac dolžnosti namestnice predsednika 
Republiškega komiteja za varstvo okolja, 

Peter Ogrizek dolžnosti namestnika predsednika Repu- 
bliškega komiteja za kulturo, 

Tone Poljšak dolžnosti namestnika republiškega sekre- 
tarja za mednarodno sodelovanje. 

Za namestnika republiškega sekretarja oziroma namest- 
nika predsednika republiškega komiteja so bili imenovani: 

Dore Dovečar za namestnika republiškega sekretarja za 
notranje zadeve, 

Tomaž Ertl za namestnika republiškega sekretarja za 
notranje zadeve, 

dr. Vladimir Fatur za namestnika predsednika Republi- 
škega komiteja za energetiko, industrijo in gradbeništvo, 

Edo Gaspari za nemestnika predsednika Republiškega 
komiteja za delo, 

Jože Humer za namestnika predsednika Republiškega 
komiteja za kulturo in znanost, 

Alojz Janko za namestnika predsednika Republiškega 
komiteja za zakonodajo, 

Drago Mirošič za namestnika predsednika Republi- 
škega komiteja za mednarodno sodelovanje, 

Slavko Polanič za namestnika republiškega sekretarja 
za finance, 

Peter VVinkler za namestnika predsednika Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo. 

Dolžnost kot namestniki predstojnikov republiških 
upravnih organov nadaljujejo: 

Dušan Brglez kot namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za mednarodno sodelovanje, 

Maver Jerkič kot namestnik predsednika republiškega 
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora, 

Andrej Miklavčič kot namestnik predsednika Republi- 
škega komiteja za energetiko, industirjo in gradbeništvo, 

Aleksander Škraban kot namestnik predsednika Repu- 
bliškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske za- 
deve, 

Karmelo Budihna kot namestnik predsednika Republi- 
škega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Sestava Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je 
naslednja: 

predsednik: dr. Anton Vratuša 

podpredsedniki: Jože Hujs, Ljudmila Ozbič, Vitja Rode, 
Dušan Šinigoj, MaraŽlebnik 

člani: Milan Baškovič, Boris Čižmek, dr. Anton Fazarinc, 
Andrej Grahor, Jernej Jan, Tatjana Kosovel, Martin Koširj 
Ivo Marenk, Jože Novinšek, Marjan Osolnik, Jože Pacek,' 
Majda Poljanšek, Franc Razdevšek, Borut Šnuderi, Anton 
Vahen, Ivan Vinkler, Marko Vraničar, Janez Zemljarič, Ma- 
rija Zupančič-Vičar, dr. Iztok VVinkler. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA-20. 2.1980 
- Ali bodo resolucijskim določilom 
podrejene tudi republiške samoupravne 
interesne skupnosti? 

Skupina delegatov za Zbor 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije občine G. Rad- 
gona je postavila naslednje 
delegatsko vprašanje: 
Iz dopolnitev k zvezni resolu- 
ciji o izvajanju družbenega 
plana Jugoslavije za čas od 
1976-80 v letu 1980, ki jih je 
dne 10. 12. 1979 podal Zvezni 
izvršni svet, izhaja, da bo 
skupna poraba v masi lahko 
rasla le 15%. enako določilo 
bo verjetno vsebovala tudi re- 
solucija SR Slovenije. 

Zanima nas kaj bc v okviru 
republike storjeno, da se bo- 

do regulacijskim določilom 
podredile tudi republiške sa- 
moupravne interesne skup- 
nosti? Znano je namreč, da so 
doslej sredstva za skupne na- 
loge, ki se združujejo pri repu- 
bliških SIS, rasla hitreje od 
dovoljene rasti skupne pora- 
be v posamezni občini. Nava- 
jamo primer: v letu 1979 so 
skupna sredstva občinskih 
SIS v naši občini lahko nara- 
sla za 21,6%, za skupne nalo- 
ge pri kulturni skupnosti Slo- 
venije pa smo morali združiti 
23,9% več sredstev kot leto 
prej. Sredstva za občinsko 

kulturno skupnost pa so bila 
povečana skupaj z valorizaci- 
jo le za 10,9%. 

Na postavljeno vprašanje je 
odgovoril Marko Selan, po- 
močnik direktorja Zavoda SR 
Slovenije za družbeno planira- 
nje. 

Vprašanje je bilo postavlje- 
no v času, ko resolucija za leto 
1980 še ni bila sprejeta in zato 
tudi omejitveni ukrepi v zvezi s 
skupno porabo niso bili do- 
končno znani in dimenzioni- 
rani. 

Problem je nastal, ker so re- 
publiške interesne skupnosti 
obvestile združeno delo o viši- 
ni sredstev za letošnje progra- 
me še pred sprejemom resolu- 
cije, ko še niso bile upošteva- 
ne nekatere resolucijske ome- 
jitve. Republiške interesne 
skupnosti so pravilno revalori- 

zirale sredstva po samouprav- 
nih sporazumih v skladu z do- 
polnilom k družbenemu dogo- 
voru o temeljih plana republi- 
ke s 23. a členom tega dogovo- 
ra. Medtem je bila sprejeta re- 
solucija in v občinah so občin- 
sko skupno porabo demenzio- 
nirali v skladu z resolucijskimi 
merili. 

Navidez je nastalo neko ne- 
sorazmerje med podatkom o 
programih interesnih skupno- 
sti na nivoju republike, ki so 
bili oblikovani s predresolucij- 
skimi merili in pa občjnskimi, 
ki so bili oblikovani že po spre- 
jetju resolucije. Medtem so re- 
publiške interesne skupnosti 
že sprejele ustrezne omejitve- 
ne ukrepe, o katerih ste bili na 
prejšnjem zasedanju sezna- 
njeni in so se tudi uokvirili v 16 
odstotno rast skupne porabe. 
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Skladno s tem so tudi že 
sprejele nove nekoliko nižje 
prispevne stopnje, ki so bile 
sbjavljene v Uradnem listu in 
račnejo veljati s 1. marcem. To 
se pravi, da je problem v veliki 
/ečini odpravljen. Moram pa 
pripomniti, da je iz vprašanja 
azvidno kot da skupina dele- 
jatov iz Gornje Radgone po- 
ze zuje avtomatično odnos in 
'azmerje med republiškimi in 
Dbčinskimi programi, na kar 
aa ne moremo tako gledati, 
^sak od teh programov je po 
svoje avtonomen, dogovorjen 
i združenim delom neposre- 
dno. Republiški programi te- 

meljijo na načelu vzajemnosti 
med delavci v združenem delu, 
kjer se tudi v odnosu na maso 
bruto osebnih dohodkov pri- 
spevki natekajo. to pa seveda 
ni popolnoma v skladu z meri- 
lom družbenega proizvoda po 
občinah, ki ga uporablja zvez- 
na in pa tudi republiška reso- 
lucija za omejevanje skupne 
porabe. Od tod bo vedno pri- 
hajalo do rahlih oscilacij med 
republiškimi in občinskimi 
programi, enkrat v prid enih, 
enkrat v prid drugih, odvisno 
od tega kako so ti programi 
avtonomno oblikovani. 

- Zagotavljanje hrane ni samo naloga 
kmetijcev 

Skupina delegatov za dele- 
giranje delegatov v Zbor zdru- 
ženega dela Skupščine SR 
Slovenije za področje kmetij- 
stva 8. volilnega okoliša, ob- 
čina Žalec, je postavila na- 
slednje delegatbko vpraša- 
nje: 

Način prispevanja sredstev 
v samoupravne interesne 
skupnosti za pospeševanje 
kmetijstva na podlagi zakona 
o intervencijah v kmetijstvu 
se je pokazal kot ovira pri 
ustanavljanju samoupravne 
interesne skupnosti za po- 
speševanje. Naše vprašanje 
je: 

Kakšno je stališče Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slove- 
nije glede predloga, da se 
sredstva samoupravne inte- 
resne skupnosti zbirajo iz do- 
hodka temeljnih organizacij 
združenega dela? 

Skupina delegatov za Zbor 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije, 10. okoliša Ob- 
čina Brežice, je postavila 
vprašanja, ki prav tako zade- 
vajo zagotavljanje hrane: 

Vedno pogosteje slišimo, 
da postaja hrana element za 
izvajanje raznih političnih pri- 
tiskov razvitih držav. Tudi v 
družbenih planih Slovenije je 
povečanje hrane opredeljeno 
kot ena temeljnih nalog druž- 
benoekonomskega razvoja. 
Pred nami je naloga, da 80 % 
vseh potreb po hrani pridela- 
mo na lastnih površinah ter 
tako zmanjšamo odvisnost od 
uvoza hrane. 

Glede na to postavlja dele- 
gacija za Zbor združenega 
dela republiške skupščine 10. 
okoliša naslednja delegatska 
vprašanja: 

1. Za dosego zastavljenih 
ciljev pri zagotavljanju hrane 
in poseljenosti hribovskih 

predelov bodo interesne 
skupnosti odigrale pomemb- 
no vlogo, če bodo imele po- 
trebna finančna sredstva. Za- 
to jim je potrebno zagotoviti 
enako zakonsko osnovo, kot 
jo imajo ostale SIS. Zavedati 
se moramo, da zagotavljanje 
hrane ne more biti samo nalo- 
ga kmetijcev, ampak je to 
končni problem vseh porabni- 
kov hrane v republiki in ga 
moramo skupno reševati z 
vso resnostjo. 

- Ali bo predlog o spre- 
membi in dopolnitvi zakona o 
intervencijah v kmetijstvu in 
porabi hrane zagotovil zakon- 
sko osnovo, da prispevajo 
sredstva za zagotavljanje 
hrane vsi porabniki te dobrine 
(gospodarstvo in negospo- 
darstvo), če ne - zakaj? 

- Ali ni zagotavljanje hrane 
enakega družbenega pomena 
kot dejavnosti SIS za požarno 
varnost oziroma družbenih 
dejavnosti? Zakaj ne? 

- Ali se v tem smislu pri- 
pravlja še kakšen drugi zakon 
za zagotavljanje hrane v re- 
publiki in občinah? 

- Ali se pripravlja predlog 
za združevanje sredstev v re- 
publiškem skladu za pospe- 
ševanje kmetijstva, iz katere- 
ga bi zagotavljali manj razvi- 
tim občinam potreben obseg 
pospeševalne dejavnosti za 
aktiviranje proizvodnih poten- 
cialov za pridelovanje hrane? 

- Ali ne bi bilo umestno na 
ravni republike poenotiti na- 
men in sistem finansiranja in- 
teresnih skupnosti za pospe- 
ševanje kmetijstva? 

2. Skupnosti slovenskih ob- 
čin so sprejele dosti sklepov, 
ki so nujno potrebni, tako z 
vidika zagotavljanja hrane, 
poseljenosti hribovitih podro- 
čij in z vidika SLO. Zanima 
nas koliko tega smo skušali 
zakonsko zagotoviti, oziroma 

ali so bili ti sklepi sploh po- 
sredovani ustreznim foru- 
mom? 

Na vprašanja je odgovoril Zvo- 
ne Kovič, pomočnik predse- 
dnika republiškega komiteja 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano 

Skupina delegatov za Zbor 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije 1. okoliša je dne 
17. 12. 1979 predložila Skup- 
ščini SR Slovenije predlog za 
izdajo zakona o spremembi in 
dopolnitvi zakona o interven- 
cijah v kmetijstvu in porabi 
hrane, po katerem naj bi se 4. 
člen zakona o spremembi in 
dopolnitvi zakona o interven- 
cijah v kmetijstvu in porabi 
hrane spremenil in dopolnil ta- 
ko, da bi se sredstva za inter- 
vencije zagotavljala namesto 
iz čistega dohodka iz dohodka 
temeljnih organizacij združe- 
nega dela in delovnih skupno- 
sti. Ta predlog je bil na obrav- 
navi na sestanku predsednikov 
skupščin občin 5. 12. 1979 v 
Kopru, še predej je bil predlo- 
žen Skupščini SR Slovenije. O 
navedeni spremembi zakona 
je tekla razprava tudi na se- 
stanku predstavnikov izvršnih 
svetov skupščin občin dne 5. 
2. 1980 v Ljubljani. Na boeh 
razpravah je bila s strani vseh 
občin podprta zahteva, da se 
zakon o intervencijah dopolni, 
vendar skladno z zakonom o 
združenem delu in drugimi si- 
stemskimi zakoni, ki se nana- 
šajo na združevanje sredstev 
TOZD. 

Doslej so se sredstva za in- 
tervencije v kmetijstvu zago- 
tavljala v proračunu SR Slove- 
nije in delno za nekatere na- 
mene v proračunih občin-tu- 
di v letu 1980. Pri tem Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
ugotavlja, da v nobeni občini 
ni prišlo do ustanovitve samo- 
upravnih skladov za interven- 
cije v kmetijstvu in porabi hra- 
ne v skladu z zakonom, ker to 
ob enotni ureditvi kompenza- 
cij iz proračuna SR Slovenije 
tudi ni bilo potrebno. V vrsti 
občin pa so na lastno iniciativo 

ustanovili samoupravne inte- 
resne skupnosti za pospeševa- 
nje kmetijstva ali sklenili druž- 
bene dogovore ter v enem in 
drugem primeru sklenili samo- 
upravne sporazume o zagotav- 
ljanju sredstev iz dohodka 
TOZD na območju občine. Po 
določbah zakona o intervenci- 
jah v kmetijstvu in porabi hra- 
ne pa navedeni družbeni do- 
govori oziroma samoupravni 
sporazumi niso mogli biti izve- 
deni in je tako kot edini vir 
ostal le še proračun občine. 

Glede na to, da je bila proiz- 
vodnja hrane oziroma kmetij- 
stvo v družbenem planu SR 
Slovenije za obdobje 
1976-1980 opredeljeno kot 
prednostna dejavnost, spreje- 
te planske obveznosti pa se ne 
izpolnjujejo v skladu z dogo- 
vori in samoupravnimi spora- 
zumi o temeljih plana, Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
ugotavlja, da je problem, ki ga 
postavljajo delegati v pobudi 
za spremembo zakona, oziro- 
ma navedenih delegatskih 
vprašanjih, treba razrešiti. 

Pri tem pa bo potrebno raz- 
čistiti, na kakšen način zago- 
tavljati potrebna sredstva, da 
bi bilo zadoščeno naslednjim 
kriterijem: 

- da bi rešitev učinkovala še 
v letu 1980, 

- da bi rešitev predstavljala 
podlago za sistem zbiranja 
sredstev za določene interven- 
cije v kmetijstvu v obdobju 
1981 - 1985 in 
- da bi glede na neenako- 

mernost proizvodnje in po- 
trošnje hrane zagotovili tudi 
ustreznejšo in skladnejšo raz- 
poreditev sredstev. 

Dosedanja preučevanja so 
pokazala, da bo o sprejemu 
delegatske iniciative na podla- 
gi 110. člena zakona o združe- 
nem delu potrebno ves pro- 
blem proučiti še v komisiji 
Skupščine SR Slovenije za 
spremljanje izvajanja zakona o 
združenem delu, kjer naj bi se 
tudi oblikovali usklajeni pred- 
logi, na podlagi katerih bi bilo 
mogoče dokončno odločanje 
v delegatski skupščini. 

- Preverjanje določb o potrebni 
strokovni izobrazbi vseh, ki delajo na 
odgovornih investicijskih delih 

Skupina delegatov za gospo- 
darsko področje 38. okoliš 
Ljubljana-šiška je postavila 
naslednje delegatsko vpraša- 
nje 

V letu 1978 je skupina dele- 
gatov za gospodarsko po- 
dročje 38. okoliša Ljubljana- 
Šiška postavila delegatsko 

vprašanje in dopolnilno dele- 
gatsko vprašanje v zvezi z 
opravljanjem strokovnih izpi- 
tov delavcev, ki delajo pri 
gradnji objektov po določilu 
člena 40. zakona o graditvi 
objektov (Uradni list SRS št. 
42/73). 

V obeh odgovorih je Repu- 
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bliški sekretariat za industrijo 
zagotovil, da je v pripravi us- 
kladitev zakona o graditvi ob- 
jektov z zakonom o združe- 
nem delu, kjer se bodo po- 
novno preverile tudi določbe 
o potrebni strokovni izobrazbi 
in usposobljenosti vseh, ki 
delajo na odgovornih investi- 
cijskih delih. Ob tem je bila 
sprejeta tudi pobuda, postav- 
ljena v delegatskem vpraša- 
nju za dopolnitev zakona in 
njegovo uskladitev z drugim 
odstavkom S. člena zakona o 
srednjem šolstvu, ter dano 
zagotovilo, da bo Republiški 
sekretariat za industrijo v jav- 
ni razpravi podprl to pobudo 
združenega dela. 

Ker je pred nami osnutek 
programa dela Skupščine SR 
Slovenije za leto 1980, v njem 
pa je za zasedanje 26. 3.1980 
predviden tudi predlog za iz- 
dajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o graditvi 
objektov prosimo, da se nas 
seznani, kako daleč je Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
s pripravo predloga za izdajo 
zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o graditvi 
objektov, posebno še, ker je v 
združenem delu problemati- 
ka, ki je bila posredovana z 
omenjenimi delegatskimi 
vprašanji vedno bolj pereča 
in zahteva hitrega ukrepanja. 

Zanima nas tudi, ali so v 
času od posredovana odgo- 
vorov na postavljeni delegat- 
ski vprašanji do danes nasto- 
pili kakršnakoli nova dejstva, 
ki bi kazala na to, da se spre- 
jeta pobuda ne bi mogla reali- 
zirati. 

Na vprašanje je odgovoril Vla- 
do Ovčar, pomočnik predse- 

dnika Republiškega komiteja 
za energetiko, industrijo in 
gradbeništvo: 

Republiški sekretariat za in- 
dustrijo je po ponovni obrav- 
navi delegatskega vprašanja o 
zadevi opravljanja strokovnih 
izpitov delavcev, ki delajo pri 
gradnji objektov ugotovil, da 
to vprašanje ureja zakon o gra- 
ditvi objektov v 40. členu in 
družbeni dogovor o programu 
in načinu opravljanja strokov- 
nih izpitov, ki so ga v novem- 
bru 1976 podpisale Gospodar- 
ska zbornica Slovenije, Zveza 
sindikatov Slovenije in Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

Oba dokumenta zahtevata 
za odgovornega vodjo del 
strokovno izobrazbo, in to naj- 
manj tehnika z opravljenim 
strokovnim izpitom. 

Predlog za spremembo, kot 
jo je smiselno postavil delegat, 
smo proučili tudi z Republi- 
škim komitejem za vzgojo in 
izobraževanje ter ugotovili, da 
je trenutno v postopku predlog 
družbenega dogovora o enot- 
nih temeljih za klasifikacijo 
poklicev in strokovne izobra- 
zbe, katerega predlagatelj je 
Zveza sindikatov Jugoslavije. 
Ta dogovor bo uredil enotne 
temelje za klasifikacijo pokli- 
cev in zahtevane strokovne 
izobrazbe in bo torej za celot- 
no Jugoslavijo uredil enotna 
izhodišča za ureditev omenje- 
nih vprašanj. 

Ko bo dogovor sprejet, bo 
mogoče v skladu z njegovimi 
določili ustrezno urediti tudi 
zahteve po strokovni izobrazbi 
in usposobljenosti vseh delav- 
cev, ki delajo na odgovornih 
investicijskih delih. 

ZBOR OBČIN-20. 2.1980 

- Dodatni odgovor na delegatsko 
vprašanje v zvezi s problematiko 
morskega ribištva 

Na 31. seji Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije, ki je 
bila dne 30. januarja 1980, je 
Albina Škapin, delegatka iz 
občine Izola ustno zastavila 
naslednje delegatsko vpraša- 
nje: 

»Odgovor na naše delegat- 
sko vprašanje, ki smo ga za- 
stavili na 29. seji Zbora občin, 
dne 19. 12.197E glede položa- 
ja slovenskega ribištva, na 
katerega je dal odgovor v 
imenu Republiškega sekreta- 
riata za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano pomočnik 
sekretarja Lojze Senegačnik 
na 30. seji zbora dne 26. 12. 
1979, daje le delni odgovor na 

naše vprašanje in ne zago- 
tavlja rešitve problema. 

Sanacijsko razvojni progra- 
mi, ki so dobili podporo obal- 
nega IS, IS Skupščin Izola in 
Piran, Medobčinske gospo- 
darske zbornice in drugih, 
imajo danes obliko investicij- 
skih programov do leta 1985 
in so predloženi banki, vendar 
s tem še ni zagotovljena nji- 
hova realizacija. Dosedanje 
investicije so iz lastnih sred- 
stev ter sredstev sovlagate- 
ljev, medtem ko Kmetijsko ži- 
vilska raziskovalna skupnost 
ni vključila programa ribištva 
v financiranje kot skupnost, 
katera naj bi zagotovila ugo- 

dnejše kreditiranje. 
Izvršni svet Skupščine SR 

Slovenije ni sprejel stališča 
do tega vprašanja januarja 
1980, kot ga je zagotovil v od- 
govoru na naše delegatsko 
vprašanje Sekretariat za 
kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano. Zato ponovno zastav- 
ljamo Izvršnemu svetu Skup- 
ščine SR Slovenije sledeče 
vprašanje: 

»Kdaj in kakšne ukrepe bo 
Izvršni svet sprejel v seda- 
njem obdobju investicijskih 
restrikcij in pomanjkanja 
bančnih sredstev, da bi spre- 
jete obveznosti, ki so jih že 
sprejele banke, Kmetijsko ži- 
vilska raziskovalna skupnost 
in drugi nosilci, bile tudi de- 
jansko realizirane ter da bi na 
ta način dobili sredstva za 
realizacijo tega perečega 
problema?« 

Na vprašanje je odgovoril 
Lojze Senegačnik, pomočnik 
republiškega sekretarja za 
kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano: 

Na vprašanje odgovarjamo z 
naslednjim: konec 1979. leta in 
v začetku leta 1980 so razvojni 
in investicijski programi mor- 
skega ribištva v okviru HP- 
Droge iz Potroroža bili na po- 
budo Republiškega sekretaria- 
ta za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano in Medobčinske 
zbornice in IS skupščin obalne 
skupnosti obravnavani v okvi- 
ru Medobčinske zbornice Ko- 
per dne 24. 12. 1979, pri čemer 
je bil vključen tudi Republiški 
sekretariat za kmetijstvo, goz- 
darstvo in prehrano. Na tem 
razgovoru je bil pripravljen 
predlog dokončnega progra- 
ma za leto 1980 in za naslednje 
srednjeročno obdobje 
1981-1985 ter razvoj predelave 
rib v tem obdobju. 

Na podlagi zadnjega dogo- 
vora na Medobčinski zbornici 
je v teku zadnje usklajevanje 
gradiva, ki bo takoj, ko bo pri- 
pravljeno, obravnavano tudi 
na Izvršnem svetu SR Slove- 
nije. 

Na pobudo IS SR Slovenije 
in Gospodarske zbornice SR 
Slovenije je v teku prizadeva- 

nje za zagotovitev finančnih 
sredstev za izvedbo faze inve- 
sticijskega programa v letu 
1980. Tako je v predlogu dogo- 
vora za uresničevanje plana 
Ljubljanske banke - Združene 
banke predvideno, da, se iz 
družbenih sredstev temeljnih 
bank investicije v morsko ri- 
bištvo lahko refinancirajo v vi- 
šini 40%. To bo omogočilo 
vendarle prvi korak v smeri po- 
spešenega razvoja ribištva. 

Prav tako pa je Izvršni odbor 
Kmetijsko-živilske razvojne 
skupnosti na zadnji seji 6. 2. 
1980 sprejel sklep, da zagotovi 
iz združenih sredstev 20 mio 
din nepovratno namensko za 
razvoj morskega ribištva. 

V letu 1978/79 sta bili nabav- 
ljeni dve ribiški ladji iz domače 
ladjedelnice Greben na Korču- 
li ter v letu 1979 sklenjena po- 
godba za nakup dveh ladij iz 
Italije, za kateri je bila dana 
garancija temeljne banke Ko- 
per in zagotovljen inozemski 
kredit. Vendar je uvoznik z re- 
klamacijo pri Narodni banki za 
uvoz v letu 1980 zakasnil in je 
reklamiral šele 8. 2. 1980, zato 
bi morali v okviru SISEOT po- 
iskati druge možnosti, da bi že 
naročeni ladji vendar uvozili v 
letu 1980. Dalje bi s prizadeva- 
njem v okviru omenjenih mož- 
nosti, predvsem pa z večjim 
angažiranjem temeljne banke 
in možnih sovlagateljev, ki bi 
morali biti zainteresirani za so- 
vlaganja za oskrbo trga z mor- 
sko ribo, bilo treba v letu 1980 
zagotoviti finančno konstruk- 
cijo za nakup dveh nadaljnjih 
ribiških ladij iz domače proiz- 
vodnje in narediti vse potreb- 
no, da bi uvoz nadaljnjih dveh 
ladij realizirali vsaj v letu 1981. 
Tako bi ostalo za naslednje 
srednjeročno obdobje kot na- 
loga nabava novih desetih la- 
dij, kar bi omogočalo poveča- 
nje ulova rib od sedanjih 4.500 
ton na 18.300 ton, kar je glede 
na količine rib v Jadranu 
realno. 

Glede na to, da so v teku 
preučevanja možnosti skupne- 
ga nastopa v Somaliji in glede 
na Osimske sporazume, bo 
potrebno zagotoviti podporo 
združenega dela v bankah tudi 
za izvedbo teh programov. 

- Problematika različnega začetka in 
trajanja delovnega časa 

Delegacija za delegiranje 
delegata v Zbor občin Skup- 
ščine SR Slovenije iz občine 
Litija je postavila naslednje 
delegatsko vprašanje: 

Naša delegacija je že pred 
časom postavila vprašanje, 
ali se preučuje, da bi tudi v 

Jugoslaviji prešli na zimski in 
letni delovni čas. Takrat je bil 
dan odgovor, da se zadeva 
proučuje tako, da bi bilo mo- 
goče v doglednem času preiti 
na različen začetek delovne- 
ga časa. Ker nam ni znano, 
kako je s to stvarjo, prosimo 
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za ponovni odgovor, ali je na 
tem področju že kaj storjene- 
ga. Obenem postavljamo še 
vprašanje, ali je kaj narejene- 
ga tudi na tako imenovanem 
drsečem začetku in koncu de- 
lovnega časa. 

Na vprašanje je odgovoril 
Edvard Gale, pomočnik repu- 
bliškega sekretarja za delo: 

1. Zvezni izvršni svet je na svoji 
seji dne 11. oktobra 1979 
obravnaval in sprejel gradivo 
»Delovni čas in produktivnost 
dela«, ki ga je pripravila po- 
sebna medresorska skupina, 
sestavljena iz predstavnikov 
Zveznega komiteja za delo, 
zdravstvo in socialno varstvo, 
Zveznega sekretariata za pra- 
vosodje in organizacijo zvezne 
uprave, Zveznega komiteja za 
promet in zveze, Zveznega se- 
kretariata za trg in splošne go- 
spodarske zadeve, Zveznega 
zavoda za družbeno planira- 
nje, Zveznega zavoda za stati- 
stiko in Zveznega zavoda za 
kontrolo meril in plemenitih 
kovin. 

Zvezni izvršni svet je med 
drugim sklenil: - 

Ocenjujoč, da je nujno, da 
se čimprej kompleksno preu- 
čijo možne rešitve za rešitve za 
uvedbo zimskega in poletnega 
časa s pomaknitvijo ure in 
učinki, ki bi se s tem dosegli, je 
Zvezni izvršni svet sklenil: 

1. da Zvezni sekretariat za 
zunanje zadeve pripravi infor- 
macijo o tem, kako je rešeno 
vprašanje zimskega in polet- 
nega časa s pomaknitvijo ure v 
drugih državah, predvsem v 
sosednih državah, kakor tudi o 
razlogih, ciljih in učinkih takš- 
nih rešitev. 
2. da Zvezni komite za zako- 
nodajo preuči to vprašanje in 
predvsem sprejme stališča o 
pravni podlagi in predpisu, s 
katerim bi uredili vprašanje 
uvedbe zimskega in poletnega 
časa s pomaknitvijo ure, če bi 
o tem sprejeli pozitivno stali- 
šče, 

3. da Zvezni komite za ener- 
getiko in industrijo preuči ozi- 
roma pripravi podatke o pri- 
hrankih električne energije, ki 
bi bili doseženi z izrabo dnev- 
ne svetlobe zaradi pomaknitve 
ure, 

4. da Zvezni komite za pro- 
met in zveze da svoje mnenje o 
tem vprašanju, predvsem gle- 
de usklajevanja voznih redov 
in ostalih aktivnosti v medna- 
rodnem prometu. 

Na podlagi zgoraj navedenih 
razprav o tem vprašanju je bila 
medresorska skupina dolžna 
izdelati posebno informacijo s 
predlogom stališč v zvezi z 

uvedbo zimskega in poletnega 
časa s pomaknitvijo ure. 

V zvezi z navedenimi sklepi 
Zveznega izvršnega sveta je 
Zvezni komite za delo, zdrav- 
stvo in socialno varstvo sklical 
dva sestanka, na katerih so po- 
leg članov medresorske skupi- 
ne sodelovali tudi predstavniki 
Zveznega sekretariata za zu- 
nanje zadeve, Zveznega komi- 
teja za energetiko in industrijo, 
Zvezne konference SZDL, Svet 
Zveze sindikatov Jugoslavije, 
Gospodarske zbornice Jugo- 
slavije in stalne konference 
mest in občin Jugoslavije. 

Na podlagi izmenjave mnenj 
na teh sestankih in sprejetih 
pismenih mnenj Zveznega ko- 
miteja za zakonodajo in Zvez- 
nega sekretariata za zunanje 
zadeve je medresorska skupi- 
na izdelala posebno informa- 
cijo o uvedbi zimskega in po- 
letnega časa s pomaknitvijo 
ure z dne 1. 2. 1980, v kateri 
daje predlog stališč in to: 

1. Na podlagi dosedanjih 
preučitev in mnenj, čeprav ni 
na razpolago kompleksnih 
preučitev in analiz, obstajajo 
razlogi za uvedbo zimskega in 
poletnega časa s pomaknitvijo 
ure, ker bi to imelo določene 
učinke za boljšo izrabo delov- 
nega časa in produktivnejše 
delo, za racionalnejšo izrabo 
energije, vključevanje v enotni 
mednarodni promet itd. 

2. Pravna podlaga za uved- 
bo zimskega in poletnega časa 
s pomaknitvijo ure bi bila do- 
ločba prvega odstavka 13. toč- 
ke 281. člena zvezne ustave, 
po kateri federacija ureja si- 
stem merskih enot, kar pome- 
ni, da bi lahko to vprašanje 
uredili samo z zveznim predpi- 
som in bi ga rešili enotno za 
vso državo, kar je glede na na- 
ravo vprašanja edina možna 
rešitev. 

Poleti naj bi bil začetek od 
5.30 ali ob 6. uri, konec pa ob 
13.30 ali ob 14. uri, 6. aprila bi 
bilo treba urne kazalce poma- 
kniti za eno uro naprej, 27. 
septembra pa urne kazalce po- 
makniti za eno uro nazaj. 

S tem predpisom pa ne bi 
mogli predpisovati obveznosti 
organizacijam združenega de- 
la glede določanja razporeda 
njihovega delovnega časa. 

3. Da bi uresničili: namen 
uvedbe zimskega in poletnega 
časa s pomaknitvijo ure je po- 
trebno, da temeljne organiza- 
cije združenega dela pravilo- 
ma s svojimi sklepi ne spremi- 
njajo začetka delovnega časa. 
Glede na pravico organizacije 
združenega dela, da samostoj- 
no določa razpored, začetek in 
konec delovnega časa (z izje- 
mo organizacij, ki opravljajo 
dejavnosti javnega pomena) bi 

bilo nujno izvesti organizirano 
akcijo zaradi namena uvedbe 
zimskega in poletnega časa s 
pomaknitvijo ure. 

4. Uvedba zimskega in po- 
letnega časa s pomaknitvijo 
ure zahteva posebno preučitev 
o vseh aktivnostih, ki so v zvezi 
s tem vprašanjem (npr. pro- 
met, PTT, radio in telekomuni- 
kacije, hidrometeorološka 
služba in drugo). 

5. Izdaja predpisov o poma- 
knitvi ure in njegovo izvajanje 
zahteva ustrezne priprave ka- 
kor tudi organizirano in koor- 
dinirano aktivnost vseh odgo- 
vornih družbenih subjektov 
začenši od temeljnih organiza- 
cij združenega dela prek kra- 
jevnih skupnosti, občin, repu- 
blik in pokrajin do federacije. 
Pri tem morajo odigrati poseb- 
no vlogo ustrezne institucije 
informiranja. 

O navedeni informaciji je 
razpravljal Zvezni komite za 
delo, zdravstvo in socialno 
varstvo na seji dne 8. februarja 
1980 in zavzel stališče do te 
informacije in do stališč, ki jih 
je pripravila medresorska sku- 
pina in to: 

Zvezni komite za delo je po 
obravnavi v načelu sprejel in- 
formacijo s tem, da jo je treba 
izpopolniti tako, da bo jasno, 
da predlagani ukrep ne pose- 
ga neposredno v določanje in 
razporejanje delovnega časa, 
kar je samoupravna pravica in 
dolžnost delavcev v OZD, tem- 
več da gre za ukrep o uvedbi 
poletnega in zimskega časa s 
premaknitvijo urnih kazalcev 
ob prehodu v poletno in zim- 
sko časovno obdobje, kar je 
bilo soglasno sprejeto. Hkrati 
je zvezni komite sklenil, da je 
treba preučiti še nekatere vidi- 
ke in posledice takšnega ukre- 
pa ter predlagal, naj Zvezni 
izvršni svet določi konkretne 
naloge pristojnim zveznim or- 
ganom tako, da bi odpadle vse 
morebitne nejasnosti in da bo- 
do ugotovljene prednosti 
predlaganega ukrepa, ki bi ga 
kazalo čimprej sprejeti in uve- 
ljaviti. Na podlagi tega bo izde- 
lana nova informacija. 

II. Na delegatsko vprašanje, 
ali je kaj storjenega tudi na ta- 
ko imenovanem drsečem za- 
četku in koncu delovenga časa 
pa tole: 

Za uvedbo prožnejših oblik 
delovnega časa (stopničasti, 
drseči oziroma gibljivi delovni 
čas) ne obstajajo pravni in za- 
koniti zadržki. Vendar uvedba 
takšnih oblik delovnega časa 
zahteva upoštevanje vseh ti- 
stih zakonskih določb, ki jih je 
treba upoštevati pri sleherni 
razporeditvi delovnega časa v 
pristojnosti delavcev v temeljni 
organizaciji združenega dela, 

ki tudi lahko uvedejo drseči 
oziroma gibljivi delovni čas. 

Takšno obliko delovnega 
časa pa bi bilo primerno uvesti 
le pri delih, ki po svoji naravi in 
organiziranosti to prenesejo in 
jim je taka razporeditev delov- 
nega časa v korist. Prožnejše 
oblike delovnega časa morajo 
zagotoviti večjo produktivnost 
dela, boljšo izrabo delovnih 
sredstev in delovnega časa. 
Ob takšnem razporejanju de- 
lovnega časa pa je potrebno 
zagotoviti usklajenost skupne- 
ga dela, v temeljni organizaciji 
združenega dela in skupnega 
dela z delavci v drugih temelj- 
nih organizacijah združenega 
dela zaradi uresničevanja 
skupnih interesov. 

V praksi je nekaj primerov 
uspešnih rešitev stopničaste- 
ga delovnega časa, vendar v 
celoti gledano, še vedno ni ne- 
kega resnejšega koraka naprej 
v tej smeri. Veliko bolj pa je 
razširjena uvedba drsečega 
oziroma gibljivega delovnega 
časa in je tudi precejšnje števi- 
lo tistih organizacij združene- 
ga dela, ki so zainteresirane na 
tej obliki delovnega časa in 
opravljajo še predhodne anali- 
ze in raziskave. Ne razpolaga- 
mo s točnimi podatki, koliko 
organizacij združenega dela in 
katere od njih so v SR Sloveniji 
že vpeljale katero od prožnej- 
ših oblik delovnega časa ozi- 
roma v kateri organizaciji 
združenega dela je v teku po- 
stopek za uvedbo takih oblik 
delovnega časa. Obstaja pa 
podatek iz ankete, ki jo je izve- 
del mestni sindikalni svet in iz 
katere izhaja, da ima na ob- 
močju mesta Ljubljane uveden 
gibljivi delovni čas približno 
30% organizacij združenega 
dela, 10% organizacij združe- 
nega dela resneje razmišlja o 
njegovi uvedbi, medtem, ko se 
je 1% organizacij združenega 
dela izjavil za nezainteresira- 
nega, v 16% pravijo, da bi gib- 
ljivi delovni čas prinesel le te- 
žave, v 26% organizacij zdru- 
ženega dela pa so mnenja, da 
bi nekaj prednosti le dosegli, a 
več bi bilo težav. 

V nobenem primeru pa ni bi- 
lo zaslediti, da o prožnejših 
oblikah delovnega časa še ne 
bi ničesar slišali. 

Pripominjamo, da sta Repu- 
bliški svet Zveze sindikatov 
Slovenije in Gospodarska 
zbornica Slovenije v mesecu 
decembru 1979 sprejela stali- 
šča o planih izrabe sklada let- 
nega delovnega časa organi- 
zacij združenega dela v SR 
Sloveniji, izmed katerih je tudi 
stališče, oziroma priporočilo, 
da naj delavci v temeljnih in 
drugih organizacijah združe- 
nega dela pri razčlenitvi delov- 
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nega časa v planu izrabe skla- 
da letnega delovnega časa 
preučijo morebitne uvedbe 
prožnejših oblik delovnega ča- 
sa. Takšno stališče oziroma 

priporočilo namerava Hepubli- 
ški svet Zveze sindikatov Slo- 
venije objaviti v Delavski enot- 
nosti - Sindikalnem poroče- 
valcu. 

- Prizadevanja za zmanjšanje 
administrativnega dela 

Delegat občine Litija v Zbo- 
ru občin Skupščine SR Slove- 
nije, je na seji Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije dne 
30. januarja 1980 razpravljalo 
o nekaterih problemih in poja- 
vih pretiranega razraščanja 
administrativnega dela ter 
postavil Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije na- 
slednje delegatsko vpraša- 
nje: 

V letošnji resolucijski politi- 
ki je vidno naglašena zahte- 
va, da je treba omejevati za- 
poslovanje novega admini- 
strativnega kadra. To je samo 
ena plat problema. Že nekaj 
let se krčevito otepamo s po- 
sledicami nekega stanja, 
medtem ko vzrokov ne preu- 
čimo. Zato bi kazalo zadeve 
reševati ne zgolj na posledič- 
ni strani, ampak jih začeti 
prioritetno na vzročni plati. 
Gre namreč zato, da so mno- 
ge razširitve administrativne- 
ga dela povezane z nekateri- 
mi odločitvami, ki so izven 
moči krajevne skupnosti, te- 
meljne organizacije, intere- 
sne skupnosti pa tudi občine. 
Pred nedavnim je bilo npr. na 
televiziji rečeno, da je potreb- 
no za neki zunanjetrgovinski 
posel pridobiti približno 60 ra- 
zličnih dokumentov. Najbrž je 
proti takemu papirnatemu 
plazu taka temeljna organiza- 
cija brez moči. Pojavljajo se 
mnoge evidence, zahteve po 
raznih potrdilih, informacijah, 
statističnih podatkih, skratka 
v tem lovu za papirji in podat- 
ki včasih presegamo že vse 
meje. 

Predlagamo, da se ta pro- 
blematika v celotni družbi te- 
meljito preuči in sicer pri izvi- 
rih posameznih dejavnostih. 
Koristno bi bilo, da bi to važno 
nalogo prevzela raziskovalna 
skupnost in preučila celoten 
kompleks širitve, družbene 
režije v ožjem pomenu bese- 
de, t. j. zgolj administracije. 
Obenem imejte to naše ra- 
zmišljanje kot delegatsko 
vprašanje izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije. 
Na vprašanje je odgovoril An- 
drej Caserman, svetovalec 
predsednika republiškega ko- 
miteja za raziskovalne dejav- 
nosti. 

V zadnjih letih hitro narašča 
število informacij, potrebnih 

za upravljanje in planiranje na 
različnih področjih in ravneh 
vse bolj razvejanega družbe- 
nega sistema. Zahtevam 
upravnih in drugih organov 
družbenopolitičnih skupnosti, 
samoupravnih interesnih 
skupnosti itn. po novih infor- 
macijah se strokovne službe 
običajno prilagode z novimi 
dodatnimi zahtevki po podat- 
kih. Ob tem se pogosto doga- 
ja, da ob uvajanju novih evi- 
denc sočasno ne odpravljajo, 
za predhodni režim poslovanja 
veljavnih, evidenčnih obraz- 
cev, dogaja pa se tudi, da zara- 
di neusklajenosti med različni- 
mi družbenimi službami priha- 
ja vse pogosteje tudi do tega, 
da identične informacije za- 
htevajo sočasno različne insti- 
tucije. Vsaj del vzrokov za po- 
dvajanje pri iskanju različnih 
informacij leži v dejstvu, da vsi 
delavci v strokovnih službah 
upravnih organov ter samoup- 
ravnih organizacij in skupnosti 
niso dovolj seznanjeni z vsemi 
že obstoječimi viri informacij 
in, da obstoječih virov ne znajo 
pravilno izkoriščati ter iz njih 
izvajati novih informacij. Po- 
memben del vzroka za opisano 
stanje moramo pripisati dej- 
stvu, da družbenopolitične 
skupnosti doslej niso uspele 
uskladiti in povezati ključnih 
nosilcev informacijske dejav- 
nosti oziroma pomembnejših 
informacijskih sistemov skup- 
nega in splošnega pomena. 
Zaradi dolgotrajnega postop- 
ka usklajevanja pri pripravi 
predloga celovite rešitve ra- 
zvoja družbenega sistema in- 
formiranja se zato po nepo- 
trebnem še naprej ohranja 
parcialno reševanje s tem pa 
tudi podvajanje in večtirnost 
tako pri zajemanju kot pri ce- 
lotnem obravnavanju podat- 
kov. 

Pomembnejši napredek pri 
razvoju posameznih delov in- 
formacijskega sistema v SR 
Sloveniji smo doslej že dosegli 
pri vzpostavljanju registra pre- 
bivalstva v nekaterih občinah, 
registra motornih vozil, ka- 
drovski evidenci, pri nastavitvi 
zemljiškega katastra, na po- 
dročju odmere davkov in davč- 
nega knjigovodstva, napreduje 
pa tudi delo na razvoju zdrav- 
stvenega informacijskega si- 
stema. Ob vsem naštetem se 

na podlagi izkušenj drugih, ki 
že imajo razvite informacijske 
sisteme z integriranimi sistemi 
podatkov zavedamo, da je ra- 
zvoj in uvajanje takih sistemov 
proces, ki traja deset in več let 
ter, da je za njegovo uveljavi- 
tev poleg znatnih začetnih 
sredstev in strokovnih kadrov 
potrebna zlasti zavestna pri- 
pravljenost in angažiranost 
vseh delavcev v organih, orga- 
nizacijah in strokovnih služ- 
bah na vseh ravneh. 

Raziskovalne organizacije v 
Sloveniji se doslej teh vprašanj 
niso lotevale sistematično. 
Izvedenih je bilo več raziskav s 
področja oblikovanja informa- 
cijskih sistemov na posamez- 
nih področjih ter raziskav, 
usmerjenih v organizacije 
strokovnih služb samouprav- 
nih interesnih skupnosti in v 
racionalizacijo upravnega po- 
slovanja, ki pa so večinoma 
ostale parcialne in nepoveza- 
ne. Zaradi majhnega interesa 
uporabnikov rezultatov takih 
raziskav je tudi raziskovalni 

potencial na tem področju re- 
lativno skromen. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije se že več let zavzema 
za hitrejši razvoj družbenega 
sistema informiranja s katerim 
naj bi se povečala racional- 
nost, učinkovitost, usklajenost 
in povezanost informacijskih 
dejavnosti s tem pa tudi zado- 
voljile naraščajoče potrebe po 
kvalitetnih informacijah. Temu 
namenu so bila namenjena tu- 
di gradiva »Razvoj družbenega 
sistema informiranja v SR Slo- 
veniji«, »Koncept razvoja jav- 
nega komunikacijskega 
omrežja za prenos podatkov« 
in »Predlog za izdajo zakona o 
družbenem sistemu informira- 
nja v SR Sloveniji«, ki so bila 
objavljena v prilogi Poročeval- 
ca Skupščine SR Slovenije 
dne 29. 5. 1979. V tej smeri ter 
v smeri pospešenega razvoja 
celovitega družbenega siste- 
ma informiranja bo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije nada- 
ljeval svoje napore tudi v na- 
slednjem srednjeročnem ob- 
dobju. 

- Pobuda za spremembo odloka o višini 
pristojbin, ki se plačujejo za cestna 
motorna vozila 

Na 29. seji Zbora občin Skup- 
ščine SR Slovenije, dne 19. 
12. 1979 je delegat skupine 
delegatov za Zbor občin 
Skupščine občine Postojna 
tovariš Ivan ČiČ, v okviru de- 
legatskih vprašanj, predložil 
pobudo za spremembo 8. toč- 
ke odloka o višini pristojbin, ki 
se plačujejo za cestna motor- 
na vozila. Svoj predlog je 
predvsem utemeljil s tem, da 
se številni lastniki vozil, ki so 
preurejena za pogon na plin 
izogibajo plačilu dodatne pri- 
stojbine, ki po omenjenem 
odloku znaša letno 2.000 din. 

Na vprašanje je odgovoril Fra- 
njo Lunder, namestnik predse- 
dnika Republiškega komiteja 
za promet in zveze: Pri preuče- 
vanju možnih rešitev za bolj 
objektivno in ustrezno reševa- 
nje nastale problematike smo 
ugotovili naslednje: 
1. Po podatkih, ki nam jih je 
posredovala Plinarna Ljublja- 
na, imamo v SR Sloveniji pet 
plinskih črpalk in sicer v Ljub- 
ljani, Kozini, Izoli, Celju in Ma- 
riboru. V lanskem letu so pro- 
dali okoli 5500 ton plina, od 
tega največ v Ljubljani in Izoli 
2500 ton. Skupaj z Republiško 
skupnostjo ža ceste In Službo 
družbenega knjigovodstva 
smo ugotovili, da sedanji na- 
čin obračunavanja prispevkov 
za ceste od vozil, ki uporablja- 

jo za pogon plin, predstavlja 
izpad dohodka v višini 9,79 
mio din. Ta izpad je posebno 
visok na črpalkah na obmej- 
nem področju, kjer je 80% 
kupcev iz Italije in ne plačujejo 
nobenega prispevka za ceste. 
Po podatkih Agrostroja Ljub- 
ljana je bilo do sedaj v SR Slo- 
veniji prodano okoli 1730 plin- 
skih naprav za avtomobile, ki 
vozijo v Sloveniji. Po podatkih 
Republiškega sekretariata za 
notranje zadeve pa je v Slove- 
niji registriranih 145 vozil, ki 
imajo plinski pogon in so pla- 
čali letno takso za plin v skup- 
nem znesku 290.000 din. Cena 
v maloprodaji za plin znaša v 
SR Sloveniji 5,2 din za liter in 
9,36 din za liter pri uvoženem 
plinu. 
2. Zakonske podlage za pred- 
pisovanje in določitev višine 
nadomestila za uporabo cest, 
ki naj bi se plačeval od cene za 
plin v prodaji na drobno še ni. 
Republiški zakon o javnih ce- 
stah (Uradni list. SRS, št. 
51/71) določa v 30. členu na- 
slednje načine zagotavljanja 
sredstev: 
- določa znesek od cene za 
bencin in plinsko olje v prodaji 
na drobno; 
- pristojbine, ki se plačujejo 
za cestna motorna vozila; 
- takse na tuja motorna vo- 
zila; 
- zneski, ki jih namenjajo za 
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ceste družbenopolitične skup- 
nosti iz svojih proračunov; 
- posojila; 
— druga sredstva določena za 
javne ceste s posebnimi pred- 
pisi. 
Način plačevanja in višino zne- 
skov oziroma pristojbin iz dru- 
ge alinee tega člena je določil 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije z odlokom o višini pri- 
stojbin, ki se plačujejo za cest- 
na motorna vozila (Uradni list 
SRS, št. 39/74). Odlok določa, 
da se za cestna motorna vozila 
in njihova priklopna vozila pla- 
čuje pristojbina za uporabo 
javnih cest za dobo dvanajstih 

mesecev. Vozita, ki so oprem- 
ljena na plinski pogon, morajo 
poleg cestnine plačevati tudi 
letno pristojbino v višini 2.000 
dinarjev. 
3. Glede na to ni mogoče z 
odlokom Izvršnega sveta uve- 
sti nadomestilo in določiti viši- 
no zneska za plačevanje od 
cene plina, ker gre za uvedbo 
določene splošne obveznosti, 
ki se lahko predpiše le z zako- 
nom. 
Omenimo naj tudi da je v pri- 
pravi nov zakon o javnih ce- 
stah, katerega osnutek predvi- 
deva kot vir sredstev za ceste 
tudi nadomestilo za uporabo 

cest, vsebovano v prodajni ce- 
ni plina. 

Glede na to, da bo novi zakon 
o javni cestah predvidoma 
sprejet šele konec leta je bilo 
na posebnem delovnem se- 
stanku, ki so se ga udeležili 
predstavniki Republiškega se- 
kretariata, ki so se ga udeležili 
predstavniki Republiškega se- 
kretariata za finance, Republi- 
škega komiteja za tržišče in 
cene, Republiškega komiteja 
za energetiko, Sekretariata IS 
za zakonodajo ter Republiške- 
ga komiteja za promet in zveze 
dogovorjeno, da naj se predla- 

ga dopolnitev obstoječega za- 
kona o javnih cestah (30. člen). 
Z dopolnitvijo zakona bi zago- 
tovili obveznost plačevanja na- 
domestila za uporabo cest, 
vsebovanega v maloprodajni 
ceni plina. 

V skladu s tem bo Izvršni svet 
proučil predlog omenjene de- 
lovne skupine in v najkrajšem 
času predložil Skupščini SR 
Slovenije predlog za spre- 
membo in dopolnitev 30. člena 
veljavnega zakona o javnih ce- 
stah, s katerimi bo mogoče re- 
šiti nastalo vprašanje na ustre- 
zen način. 

OD 7AVnnA SRS 7A STATISTIKO SMO PREJELI / 

POMEMBNEJŠI 

KAZALNIKI RAZVOJA SR 

SLOVENIJE V 1979 in 

JANUARJU 1980 

V pregledu Zavoda SR Slovenije za statistiko objavlja rezul- 
tate mesečnih raziskovanj družbeno ekonomskih gibanj, ki jih 
opravlja po statističnih metodologijah enotnih za SFRJ. 

Podrobna metodološka pojasnila za mesečne statisčne po- 
datke so objavljena v publikaciji Zavoda SR Slovenije za 
statistiko »Mesečni statistični pregled«. 

Leto 1979 zaključuje neugodno gibanje izvoza, ki se je v 
letu 1979 dvignil skoraj za šest indeksnih točk manj kot uvoz v 
primerjavi z enakim obdobjem leto poprej. Vrednost izvoza v 
1979 je 22 996 milijonov din in je to med preteklimi leti 
največja vrednost izvoza. Vrednost uvoza pa je 37891 milijo- 
nov din, kar predstavlja v strukturi uvoza SFRJ 16,1%, med- 
tem ko je slovenski delež v jugoslovanski strukturi izvoza 
19.4%. 

Vrednost izvoženega blaga je bila v 1979 za 23% in vrednost 
uvoženega blaga za 29% večja kot v letu 1978. Vrednost 
zunanjetrgovinskega primanjkljaja znaša v 1979 14,9 milijarde 
dinarjev, kar je za 39% več kot 1978 leta. Pokritost celolet- 
nega blagovnega uvoza z balgovnim izvozom je 61-odstotna. 
Ocenjena realna rast izvoza je okoli 8% in je v skladu z 
Resolucijo o politiki izvajanja družbenega plana za leto 1979. 
Ocenjena realna rast uvoza je prav tako 8,%, kar je precej več 
kot predvideva resolucija(4,5%). 
V SR Sloveniji so industrijske organizacije v letu 1979 proiz- 
vedle za 7% več kot v letu prej, V SFRJ pa za 7,9% več. Tako je 
preseženo resolucijskih 6% in uresničeno predvidevanje 
(prav tako v resoluciji), da bo moč doseči večjo stopnjo rasti 
kot 6% z vidika razpoložljivih zmogljivosti, ki se utegnejo z 
rekonstrukcijami in modernizacijami še povečati. Kljub rela- 
tivnemu povečanju za eno indeksno točko, pa SR Slovenija ni 
dosegla poprečnega povečanja, ki velja za SFRJ: jugoslovan- 
sko poprečje so presegli v SR črni gori, SR Bosni in Hercego- 
vini, v SR Srbiji in SAP Vojvodini. Poleg SR Slovenije pa niso 
dosegli poprečja v SR Makedoniji, SR Hrvaški in SAP Kosovo, 
kjer niso dosegli niti proizvodnje, dosežene v letu 1978. 

V SR Sloveniji se je v 1979 med namenskimi skupinami 
(podobno kot .leto prej) najbolj povečala proizvodnja sredstev 
za delo, najmanj pa proizvodnja reprodukcijskega materiala. 
Pregled po panogah kaže v letu 1979 največje povečanje 
proizvodnje električnih strojev in aparatov in proizvodnje pi- 
jač. Obsega proizvodnje leta 1978 pa v letu 1979 niso dosegli v 
sedmih panogah. 

Slovenska industrija je v januarju 1980 proizvedla za 6,5% 
več kot v januarju 79 in za 6,1 % manj kot v decembru 1979. To 
znižanje v mesecu dni (januar v primerjavi z decembrom) je 
manjše kot je v poprečju desetih let (—8,9%). Najbolj se je 
obseg industrijske proizvodnje znižal leta 1971 (za —13,4%) 
najmanj pa leta 1974 (-3,1%). 

V primerjavi z januarjem 1979 je bila med namenskimi 
skupinami v letošnjem januarju v proizvodnji reprodikcij- 
skega materiala dosežena nižja rast kot v poprečju za vso 
industrijo. Proizvodnja sredstev za delo je poprečje presegla 
za 0,1 indeksne točke, proizvodnja blaga za široko potrošnjo 
pa za 3,1 indeksne točke. 

V združenem delu je bilo poprečno v 1979 zaposlenih 
760.599 delavcev ali 3,2% več kot v 1978. Tako je z resolucijo 
predvidenih 2,5% povečanje števila delavcev preseženo. In- 
tenzivnejše je bilo zaposlovanje v gospodarstvu, kjer je letna 
stopnja povečanja delavcev 3,3%. Število delavcev, ki so v 
delovnem razmerju z delovnimi ljudmi, ki samostojno oprav- 
ljajo dejavnost z delovnimi sredstvi v lasti občanov, se je v 
1979 v primerjavi 1978 povečalo za 8,5%. Tako je v 1979 
delalo tako v združenem delu kot v samostojnem osebnem 
delu 780 075 delavcev ali 3,4% več kot v 1978. letu. Skozi vse 
leto 1979 je v združenem delu fluktuiralo 310.000 delavcev, 
kar pomeni, da se je v 12 mesecih izmenjalo 2/5 delavcev v 
združenem delu. 

Za 1979 je Resolucija o izvajanju družbenega plana predvi- 
devala povečanje realnega osebnega dohodka za 1-2%. Z1% 
dejansko rastjo so pričakovanja o povečanju realnega oseb- 
nega dohodka uresničena. Za celotno srednjeročno obdobje 
1976-1980 je bilo načrtovano, da se bo realni osebni dohodek 
na zaposlenega v celem obdobju povečal za 16%, od 3521 din 
v letu 1975 na okoli 4100 din do leta 1980 in sicer po cenah iz 
leta 1975. To pomeni, da bi morali realni osebni dohodki 
naraščati s poprečno letno stopnjo 3%. Pod temi pogoji bi se 
realni osebni dohodek do leta 1979 v primerjavi s 1975 pove- 
čal za 12,6% na 3963 din. 

Dejanska rast realnega osebnega dohodka v tem obdobju je 
dosegla 13% ali poprečno 3,1% letno, kar znaša 3970 do 3980 
din. Tako je bila planirana rast realnega osebnega dohodka 
komajda presežena. Pri tem ne smemo prezreti, da je bila taka 
rast predvidevana ob načrtovani 10,6% poprečni letni stopnji 
rasti življenjskih stroškov. Ta je bila v štiriletnem obdobju 
presežena za več kot polovico in je dejansko znašala 16,8%. 
Zato so tudi nominalni osebni dohodki v tem obdobju nara- 
ščali namesto po 14% poprečni letni stopnji za 20,4% letno, 
kar pa je daleč od načrtovanega. 

Za leto 1979 predvideva resolucija rast investicij v osnovna 
sredstva (realni porast) za 5% v primerjavi z 1979 oziroma 
porast investicij v osnovna sredstva gospodarstva za 5,5%. 
Podatki za november kažejo, da bodo le-ti okviri preseženi, 
hkrati pa so investicije v negospodarstvo porasle bolj kot v 
gospodarstvu. 
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Po padcu vrednosti odkupa v novembru 1979 v primerjavi z 
oktobrom za sedem odstotkov, je tudi temu vzroku pripisati 
visok porast vrednosti odkupa (za 17%) v decembru 1979 v 
primerjavi z novembrom. Sicer pa je v decembru 1979 porasla 
vrednost odkupa v primerjavi z decembrom 1978 kar za 
58,2%. V letu 1979 je odkup kmetijskih proizvodov znašal 
9099 milijonov din ali za 28,5% več kot v letu 1978. Organiza- 
cije združenega dela so iz lastne proizvodnje prodale v 1979. 
letu za 27% več, od individualnih proizvajalcev pa je bilo 
odkupljenih kmetijskih proizvodov v vrednosti 4000,1 milijo- 
nov din za 32% več. Vrednost prodanih kmetijskih proizvodov 
organizacij predstavlja v vrednosti celotnega odkupa 44,8%, 
vrednost odkupa od individualnih proizvajalcev 44,0% ter 
^r®dnost odkupljenega lesa iz podružbljene proizvodnje 

V letu 1979 so cene naraščale s precej hitrejšim tempom kot 
v letu 1978 in hitreje kot je bilo predvideno po dogovoru o 
izvajanju politike cen v letu 1979. Dogovor je predvideval za 
cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcu enak porast kot je 
bil v letu 1978 (primerjava decembra z decembrom predho- 
dnega leta) torej 13%, v decembru 1979 pa so bile te cene za 
14,8 višje od cen v decembru 1978. Skupno povečanje cen na 
drobno je 25,4% (po dogovoru naj bi bile te cene višje za več 
kot 19-21%); povišanje cen kmetijskih proizvodov je 33,0% 
(po dogovoru naj ne bi bile te cene višje za več kot 15-17%). 
Cene strojev1, ki sej naj ne bi po dogovoru povečale za več kot 
16-18%, pa so se v letu 1979 povečale za 23,5%. 
Tudi na področju življenjskih stroškov so bila vidno presežena 
predvidevanja družbenega dogovora o ukrepih za izvajanje 
politike cen proizvodov in storitev v letu 1979. Predvideno je, 
bilo, naj bi bila stopnja rasti cen življenjskih potrebščin 
manjša od dosežene rasti cen v obdobju od decembra 1977 
do decembra 1978, ko je bila v SR Sloveniji 18,9% in v SFRJ 
15,8%. Predvidevanja so tako za SR Slovenijo kot za SFRJ 
presežena. Življenjski stroški so se v naši republiki od decem- 
bra 1978 do decembra 1979 povečali za 24,1% in v SFRJ za 
23,0%. 

Januarski indeks cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih 
nam kaže porast za 1,9% v primerjavi z decembrom 1979. Pri 
tem so bile cene sredstev za delo višje za 3,5%, reprodukcij- 
skega materiala za 1,9% in blaga za široko porabo za 1,5%. 

Med posameznimi panogami industrije so se cene v ja- 
nuarju v primerjavi z decembrom najbolj povišale v proizvod- 
nji barvastih kovin, za 14,4% in njihovi predelavi, za 6,4%. 
Visok porast, za 5,7% je nastal v proizvodnji obutve in galan- 
terije zaradi dražjih galanterijskih izdelkov, v proizvodnji pro- 
metnih sredstev, za 5%, zaradi po sprejetem sporazumu draž- 
jih tovornih vozil in avtobusov in v proizvodnji živilskih izdel- 
kov, za 4,7%, zaradi dražjih mječnih izdelkov in izdelkov iz 
sadja. Poleg naštetih so se v januarju precej povišale še cene 
v črni metalurgiji, za 3,3%, proizvodnji bazačnih kemičnih 
izdelkov, za 3%, predelavi kovin, za 1,7 in v proizvodnji elek- 
tričnih strojev in aparatov, za 1,1%. 

V enem letu, od lanskega do letošnjega januarja, so se cene 
industrijskih izdelkov pri proizvajalcih povišale poprečno za 
15,6%. Med namenskimi skupinami vidimo največji porast v 
taki primerjavi pri cenah sredstev za delo, za 16,2% in repro- 
dukcijskega materiala, za 16,1%, nekaj manj, za 14,6% pa so 
se povišale cene blaga za široko porabo. 

Cene na drobno so v januarju v primerjavi z decembrom 
višje za 1,3%. Pri tem so cene kmetijskih proizvodov višje v 
mesecu dni za 4,1% in storitev za 2,3%. Po tromesečnem 
mirovanju cen gostinskih storitev so se le-te v januarju dvig- 
nile kar za 5,6% v primerjavi z decembrom 1979. 

V letošnjem januarju so cene življenjskih potrebščin za 
2,4% večje v primerjavi z decembrom lani. V enaki primerjavi 
je nekoliko večji porast cen za skupino blaga (za 2,5%) kot za 
skupino storitev (za 2,0%). 

Največji vpliv na povečanje skupnega indeksa cen življenj- 
skih potrebščin je imela hrana, katere cene so se tokrat 
povečale v poprečju za 5,1%. 

POMEMBNEJŠI KAZALNIKI RAZVOJA 
SR SLOVENIJE V 1979 
IN JANUARJU 19801)2) 

l-XII 79 

Delavci v združenem delu skupaj 
gospodarska dejavnost 
negospodarska dejavnost 
Industrijska proizvodnja - fizični obseg 
Skupaj 
sredstva za delo 
reprodukcijski material 
blago za potrošnjo 
Notranja trgovina - 
vrednost po tekočih cenah 
promet na drobno 
promet na debelo 
Zunanja trgovina - vrednost po tekočih 
Izvoz skupaj 
sredstva za delo 
reprodukcijski material 
blago za široko potrošnjo 
Uvoz skupaj 
sredstva za delo 
reprodukcijski material 
blago za široko potrošnjo 
Odkup vrednosti po tekočih cenah 
Turizem - nočitve . 
Skupaj 
nočitve domačih gostov 
nočitve tujih gostov 
Cene7 

industrij, izdel. pri proizvaj. 
na drobno 
gostinskih storitev 
Življenjski stroški7 

Osebni dohodki 
nominalni 
realni 
investicije v osnovna sredstva5 

Skupaj 
gospodarska dejavnost 
negospodarska dejavnost 
Krediti za obratna sredstva 
Prihodki ozd iz gospodarstva 
Hranilne vloge 
stanje konec meseca 
Potrošniška posojila 
stanje konec meseca 

103.2 
103.3 
102,8 

107,0 
111,8 
104,2 
109.4 

137,0 
134,2 

cenah 
122,9 
112,4 
125,8 
123.4 
128,8 
129.6 
125.2 
150.3 
128.5 

107,2 
110.7 
101,0 

114.7 
124.8 
121.6 
124,0 

125,2 
101.0 

136,6 
134.5 
141.6 
131,8 
140,2 

134.4 

119.1 

Indeksi 

I 80 I 80 
l-XII 78 XII 79 I 79 

100,0 
99,9 

100,5 

93,9 
82,4 
94,4 
98,7 

116,4" 
105,7" 

953 

933 

863 

1053 

m3 

1133 

1103 

1133 

117,0" 

129,3 
142,3 

72,1 

101,9 
101.3 
105,6 
102.4 

105,0" 
101,6" 

85,8 
79,7 

100.5 
102,0" 

81,3 

102,7 
102,9 
101,9 

106.5 
106.6 
105,4 
109,6 

131.45 

114.35 

1303 

1273 

1193 

1433 

1023 

683 

1153 

1363 

158.25 

103.1 
102,6 
108,0 

115,6 
124.2 
125.5 
122,2 

129.45 

104.35 

135,8 
119.6 
182,5 

133,5= 
136,5 

103,7 134,4 

99,0 119,1 

1) še začasni ali ocenjeni podatki so v oklepajih. 
2) Vir podatkov za Investicije, kredite za obratna sredstva, prihodke ozd iz 
gospodarstva, hranilne vloge in potrošniška posojila je SOK. 
3) Podatki za leto 1979 in 1980 so preračunani po Odloku ZIS o določanju 
tečajev tujih valut, Ur. list SFRJ, št. 38/79, po tečaju 19,00 din za I ameriški 
dolar. 
4) Podatki in ustrezne indeksne primerjave so za december in sicer 
XII 79/XI 79 

1) Obrtne, komunalne, kulturne, promet in PIT storitve ter stanarina. 

5) Podatki in ustrezne Indeksne primerjave so za december in sicer 
XII 79/XI! 78 
6) Podatki in ustrezne Indeksne primerjave so za november In sicer: 
l-XI 79/l-XI 78, XI 79/X 79, XI 79/XI 78. 
7) Podatki za januar 1980 so začasni, ker še niso Izvršeni popravki 
ponderacljskega sistema za izračunavanje indeksov za leto 1980. 
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Iz Skupščine SFRJ 
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RAZVOJNA POLITIKA 

Družbeni proizvod - temeljni kazalec 

gospodarske razvitosti 

• Za določanje stopnje gospodarske razvitosti bi uporabljali dvoje objektiviziranih 
meril - razvitost proizvodnih sil in rezultate delovanja proizvodnih sil 
• Pri uporabi teh meril bi uporabljali tri kazalce: družbeni proizvod celotnega 
gospodarstva po prebivalcu, stopnjo zaposlenosti in nabavno vrednost aktivnih 
osnovnih sredstev 
9 V predhodnji razpravi so člani Odbora Zbora republik in pokrajin za vprašanja 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in pokrajin posredovali vrsto kritičnih 
pripomb na vsebino predlaganega Odloka 

Zvezni izvršni svet je pripra- 
vil prvo verzijo Osnutka odloka 
o merilih in kazalcih za dolo- 
čanje stopnje gospodarske ra- 
zvitosti republik in avtonomnih 
pokrajin. Ta Odlok je eden od 
najpomembnejših gradiv za 
pripravo novega srednjeroč- 
nega plana Jugoslavije za ob- 
dobje od 1981. do 1985. leta. 
Čeprav so že v prvi razpravi o 
tem dokumentu na seji Odbora 
Zbora republik in pokrajin za 
vprašanja razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik in 
pokrajin posredovali mnoge 
kritične pripombe, povzema- 
mo Osnutek tega odloka že v 
njegovi prvi fazi, saj je izredno 
pomemben pri procesu plani- 
ranja. 

KAZALCI 
GOSPODARSKEGA 
RAZVOJA 

Za določanje stopnje gospo- 
darske razvitosti se po Osnut- 
ku odloka uporablja dvoje ob- 
jektiviziranih meril: razvitost 
proizvajalnih sil in rezultati de- 
lovanja proizvajalnih sil. Za 
uporabo teh meril naj bi upo- 
rabili naslednje kazalce: druž- 
beni proizvod celotnega go- 
spodarstva po prebivalcu, 
stopnjo zaposlenosti v družbe- 
nem sektorju, izkazano s števi- 
lom zaposlenih na 1000 za de- 

lo sposobnih prebivalcev (tu je 
ponujena tudi alternativa - 
stopnja zaposlenosti v družbe- 
nem sektorju, izkazana s števi- 
lom zaposlenih na 1000 prebi- 
valcev) in nabavno vrednost 
aktivnih osnovnih sredstev na 
delovno sposobnega prebi- 
valca. 

Vrstni red teh kazalcev po- 
meni njihovo razvrstitev po po- 
menu za določanje stopnje go- 
spodarske razvitosti republik 
in pokrajin. 

Osnutek odloka določa, da 
se kazalci o nabavni vrednosti 
aktivnih osnovnih sredstev na 
delovno sposobnega prebival- 
ca ne bi upodabljali pri določa- 
nju stopnje gospodarske razvi- 
tosti republike oziroma pokra- 
jine, ki ima majhno število pre- 
bivalcev in majhno gostoto na- 
seljenosti. 

MEJNE VREDNOSTI 

Za določanje gospodarsko 
manj razvitih republik in avto- 
nomnih pokrajin Osnutek od- 
loka predvideva mejne vredno- 
sti v ustreznih razponih za vsa- 
kega od omenjenih kazalcev. 
Tako sta za družbeni proizvod 
celotnega gospodarstva na 
prebivalca predlagana dva raz- 
pona: od 75 - 80 odstotkov in 
od 70 do 75 odstotkov od po- 
prečja v državi. Za stopnjo za- 

poslenosti v družbenem sek- 
torju je mejna vrednost predla- 
gana v razponu od 85 - 90 od- 
stotkov, za nabavno vrednost 
aktivnih osnovnih sredstev pa 
v razponu od 80 do 85 odstot- 
kov od poprečja države (alter- 
nativa: od 77 - 82 odstotkov od 
poprečja države). 

Republika ali pokrajina bo v 
prihodnjem srednjeročnem 
obdobju gospodarsko manj 
razvita, če bosta dva ali trije 
omenjeni kazalci pod mejno 
vrednostjo. Pri tem bo eden 
izmed njih moral biti družbeni 
proizvod vsega gospodarstva 
po prebivalcu. 

Kadar gospodarsko manj ra- 
zvita republika ali pokrajina 
doseže svojo spodnjo mejo 
razpona mejne vrednosti pri 
dveh ali treh kazalcih (med ka- 
terimi je eden družbeni proiz- 
vod), začne teči prehodno ob- 
dobje, ki traja vse dotlej, do- 
kler ni dosežena raven mejne 
vrednosti. Na koncu vsakega 
petletnega planskega obdobja 
pa bi ocenili, če so že zagotov- 
ljeni pogoji, da republike ozi- 
roma pokrajine ne bi več 

obravnavali kot gospodarsko 
manj razvite ali pa bi ta status 
podaljšali. 

Prehodno obdobje je predvi- 
deno tudi* ko je družbeni pro- 
izvod pod spodnjo mejo raz- 
pona mejne vrednosti, druga 
dva pa sta nad njo, če je spo- 
sobnost družbenega gospo- 
darstva za reprodukcijo pod 70 
odstotki poprečja države. 

Osnutek odloka predvideva 
nadalje, da bi se v prehodnem 
obdobju zmanjšal obseg spod- 
bujevalnih ukrepov, kar bi se 
po dogovoru določilo s skup- 
no ekonomsko politiko za 
ustrezno petletno plansko ob- 
dobje. 

GOSPODARSKO 
NAJMANJ RAZVITI 

Kot gospodarsko najmanj 
razvita se bo smatrala tista re- 
publika ali pokrajina, ki je pod 
55 odstotkov poprečja države 
med najmanj dvema do tremi 
kazalci, med katerimi je eden 
družbeni proizvod celotnega- 
gospodarstva po prebivalcu. 

0 OSNUTEK ODLOKA O OBJEKTIVIZIRANIH MERILIH IN 
8 KAZALCIH ZA DOLOČANJE STOPNJE GOSPODARSKE 
^ RAZVITOSTI REPUBLIK IN AVTONOMNIH POKRAJIN O 

SboooocoooscoooosocoooooooososcoBooccooo® 
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To naj bi upoštevali ob določa- 
nju spodbujevalnih ukrepov. 

Kazalce za določanje stop- 
nje gospodarske razvitosti bi 
določali na temelju uradnih 
podatkov Zveznega zavoda za 
statistiko in Službe družbene- 
ga knjigovodstva, obračuna- 
nih po načelu čistih dejavno- 
sti. Ti podatki bi se uporabili za 
zadnje leto (za katero so na 
razpolago), v katerem se spre- 
jema dogovor o temeljih Druž- 
benega plana Jugoslavije za 
določeno petletno obdobje. Za 
določanje družbenega proiz- 
voda pa naj bi uporabili zadnje 
dveletno poprečje v tekočih 
cenah. 

Ob koncu Osnutek odloka 
pravi, da bi se za določanje 

gospodarske razvitosti SR 
Crne gore uporabili podatki za 
zadnje leto, ki so na razpolago, 
korigirani za zmanjšano vre- 
dnost družbenega proizvoda, 
vrednost uničenih osnovnih 
sredstev in za zmanjšanim šte- 
vilom zaposlenih zaradi kata- 
strofalnega potresa. 

PREDHODNA 
DELEGATSKA 
RAZPRAVA O ODLOKU 

Odbor Zbora republik in po- 
krajin za vprašanja gospodar- 
sko manj razvitih republik in 
avtonomnih pokrajin je 21. fe- 
bruarja predhodno obravnaval 
omenjeni Osnutek odloka. 
Splošna delegatska razprava 

je pokazala različna mnenja 
glede predlaganih meril in ka- 
zalcev. Zato lahko pričakuje- 
mo, da bo do 31. maja, ko naj 
bi Odlok sprejeli, ta dokument 
doživel še mnoge dopolnitve 
in spremembe. 

Najbolj sporno vprašanje 
med razpravo je bilo glede 
družbenega proizvoda. Po 
mnenju večine delegatov je fa- 
voriziran v primerjavi z drugimi 
kazalci, ki imajo zaradi tega le 
»korektivni« pomen. Mimo te- 
ga je pristop h kazalcem tak, 
da bo njihova uporaba v praksi 
zelo zapletena. 

Sodeč po razpravi, bo v pro- 
cesu usklajevanja stališč repu- 
blik in pokrajin o Osnutku od- 

loka, sporno tudi vprašanje 
mejne vrednosti. Prav tako so 
delegati tudi predlagali, naj bi 
le za temeljne kazalce - druž- 
beni proizvod - določili mejno 
vrednost. 

Osnutek odloka po mnenju 
delegatov tudi ne daje možno- 
sti za natančno ugotavljanje, 
kdaj bo katero območij dose- 
glo svojo razvitost. Kazalci so 
narejeni tako, so večkrat pou- 
darili delegati med razpravo, 
kot da bi hoteli ohraniti sedanji 
položaj. 

Splošno prepričanje delega- 
tov pa je, da bi do skupnih 
kazalcev lahko prišli le s kon- 
kretno in argumentirano raz- 
pravo, ki bo najverjetneje že na 
prvi prihodnji seji Odbora. 

IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV 

Rast vseh oblik porabe - osnovni problem 

izvajanja ekonomske politike 

• Zvezni izvršni svet je s svojimi aktivnostmi prispeval k vzpostavitvi celovitega 
družbeno priznanega mehanizma samoupravljanja 
• V dveh letih je sprejel okrog 100 sistemskih zakonov in 770 drugih podzakonskih 
aktov 
• Vključevanje našega gospodarstva v mednarodno delitev je nezadovoljivo in se 
zmanjšuje udeležba Jugoslavije v svetovni blagovni menjavi 
• Niso bila uresničena pričakovanja o povečanju deleža energetsko surovinskih 
panog v skupni industrijski proizvodnji, dinamična gospodarska rast pa je bila 
ustvarjena s povečano proizvodnjo v predelovalnih panogah 
• Povečan primanjkljaj trgovinske in plačilne bilance in stopnja zadolževanja 
države nad predvidenimi okviri 
• Razvoj SAP Kosova zelo zaostaja v primerjavi z gospodarsko manj razvitimi 
republikami, ki so se razvijale nekoliko bolj dinamično 

V drugem delu Poročila o 
delu Zveznega izvršnega sveta 
v času od 16. maja 1978 do 
konca leta 1979 v katerm so 
zajete aktivnosti o uresničeva- 
nju politike Skupščine SFRJ, 
kakor tudi stanje in problemi o 
posameznih področjih družbe- 
nega življenja, je največ pozor- 
nosti posvečene uresničeva- 
nju ekonomske politike. Vsebi- 
na je navezana na aktivnosti iz 
prvega dela š katerimi je bilo 
zajeto uresničevanje ustavnih 
vlog ZIS in zveznih organov in 
organizacij. Ta del smo prika- 

zali v prejšnji številki Poroče- 
valca. 

USPEHI IN TEŽAVE 
PRI IZVAJANJU 
SISTEMA 
' Že na začetku tega dela Po- 
ročila je podčrtano, da se je 
uspešno uresničevanje politi- 
ke, ki jo je določila Skupščina 
SFRJ, zgledovalo pri delu za 
izdajo preostalih temeljnih in 
sistemskih zakonov. Vpostav- 
Ijen je skoraj celovit institucio- 
nalni mehanizem samouprav- 

Boeoeeooseosososososioeosoeoososoocosioso' 
S) POROČILO O DELU ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA V 
S ČASU OD 16. MAJA 1978 DO KONCA LETA 1979 (II) 

6M 

Ijanja, uresničen pa je bil tudi 
napredek pri konstituiranju 
novih samoupravnih odnosov. 

Vendar so se v istem obdob- 
ju pokazali tudi nekateri re- 
snejši problemi in slabosti v 
uporabi sistemskih rešitev in 
pri njihovem povezovanju z 
ukrepi ekonomske politike. 
Kot objektivne okoliščine so 
navedene zelo zahtevne nalo- 
ge pri izdajanju okrog sto si- 
stemskih zakonov in prek 770 
podzakonskih aktov, s kateri- 
mi je bilo treba zagotoviti izva- 
janje osnovnih sistemskih reši- 
tev. Opravljen je bil povsem 
nov zahteven postopek dogo- 
varjanja ter usklajevanja sta- 

lišč in interesov. 
Z druge strani pa so se sub- 

jektivne slabosti pokazale prav 

pri uporabi novih sistemskih 
rešitev. Vzrok temu je slaba or- 
ganiziranost, ni bila uresniče- 
na potrebna koordinacija dela 
in akcije vseh dejavnikov, več- 
krat smo pričakovali spontano 
razvijanje samoupranih od- 
nosov, niti ni konkretizirano 
vprašanje odgovornosti za te 
odnose. 

Obenem je poudarjeno, da 
je zamuda pri izdajanju neka- 
terih novih sistemskih rešitev 
in ukrepov vplivala tudi na po- 
goje v katerih se je uresničeva- 
la ekonomska politika. Na pri- 
mer, bolj kot je bilo treba so 
bili uporabljeni kratkoročni 
ukrepi in prehodne rešitve na 
področju delitve, ekonomskih 
odnosov s tujino in v bančnem 
sistemu. To je onemogočalo 
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združenemu delu, da gospo- 
dari z delom dohodka in da bi 
prišla njegova aktivnost bolj 
do izraza. V Poročilu je prav 
tako podčrtano, da nekateri 
ukrepi niso v soglasju z nalo- 
gami in dogovorjenimi razvoj- 
nimi cilji posebej pri določanju 
skupnih interesov, posebej pa 
listi, ki izvirajo iz mednarodnih 
ekonomskih odnosov. 

Na delovanje ekonomske 
politike je vplivalo tudi to, da 
so bile na prehodu v to petlet- 
no obdobje prenesene stagna- 
cijske tendence y gospodarski 
rasti in produktivnosti dela, 
znatna neusklajenost blagov- 
no-denarnih odnosov in infla- 
cijske tendence, v večji meri 
pa so prišli do izraza plačilno 
bilančni problemi države. V 
takšnih pogojih ni bila uspeš- 
no uresničena dogovorjena 
politika hitrejšega razvoja go- 
spodarsko manj razvitih repu- 
blik in pokrajin, zlasti pa SAP 
Kosovo. Vse to pa se je odra- 
žalo tudi na aktivnosti Zvezne- 
ga izvršnega sveta in na pogo- 
sto uporabo intervencijskih 
ukrepov prejšnjega sistema. 

ZAHTEVNI IN TEŽAVNI 
POGOJI 
GOSPODARJENJA 

V Poročilu so nato analizira- 
ni pogoji v katerih je bila dose- 
žena dinamična rast gospo- 
darstva. S planom je bila pre- 
dvidena dinamična stopnja ra- 
sti družbenega proizvoda in 
zaposlovanja. Sprejeta je bila 
torej usmeritev relativno hitre 
rasti proizvodnje. 

Vendar pa se razvoj ni odvi- 
jal po planu, kar se je odražalo 
na konkurenčni sposobnosti 
našega gospodarstva na tujem 
trgu. Dinamiziranje rasti je bilo 
doseženo z ekspanzijo pov- 
praševanja in ohranjanja ko- 
njunkure na domačem trgu, 
zlasti na področju investicijske 
in osebne porabe, medtem ko 
je rast izvoza zaostajala. Neza- 
dovoljivo je tudi vključenvanje 
našega gospodarstva v me- 
dnarodno delitev dela. Delež 
Jugoslavije v svetovni menjavi 
se je zmanjšal od 0,59 v letu 
1966 na 0,46-odstotKa v letu 
1977. 

V nadaljevanju je analiza 
globalnih gibanj v svetovnem 
gospodarjenju, ki so bila obre- 
menjena z inflacijo in nestabil- 
nimi tokovi. Vse to pa kaže , da 
je ekonomska politika uresni- 
čevanja v zapletenejših pogo- 
jih, kot je bilo ocenjeno ob 
sprejemanju plana. Ne uresni- 
čujejo se ključni cilji in naloge 
predvsem v politiki cen stabili- 
zaciji ekonomskih odnosov s 
tujino, plačilni bilanci, zadol- 
ževanju, porabi, delitvi družbe- 

nega proizvoda in drugo. Tako 
je prišlo v letu 1978 do določe- 
nega zaviranja gospodarske 
aktivnosti, največ zaradi slabe 
kmetijske proizvodnje. Neza- 
dovoljive tendence so bile pre- 
nešene tudi v leto 1979. Zaradi 
tega so bili v Resoluciji za pre- 
teklo leto določene nekoliko 
skromnejše naloge. 

Dinamična gibanja so bila 
zabeležena tudi na drugih po- 
dročjih, posebej v zaposlova- 
nju, ki je naraščalo po stopnji 
4,5 odstotka. 

POČASNE 
SPREMEMBE V 
STRUKTURI 
GOSPODARSTVA 

Osnovni'problem v izvajanju 
politike ekonomske stabiliza- 
cije, je rečeno v Poročilu, je 
hitrejša rast vseh oblik porabe 
in visoka rast cen, kar je 
spremljalo poslabšanje eko- 
nomskih odnosov s tujino in 
plačilne bilance države. Zaradi 
tega so ZIS in izvršni sveti re- 
publik in pokrajin sprejeli 
ukrepe za spremembo kvanti- 
tativnih okvirov in nalog eko- 
nomske politike. 

Ob tej priložnosti je bilo 
ugotovljeno, da so počasne 
spremembe v strukturi gospo- 
darstva. Omenjeno je, da je 
prišlo v prejšnjih dveh letih do 
poglabljanja neskladij v toko- 
vih družbene reprodukcije. Ni- 
so bila uresničena pričakova- 
nja za povečanje deleža ener- 
getsko surovinskih panog v 
skupni industrijski proizvodnji 
dinamična rast pa je bila ure- 
sničena predvsem s hitrejšo 
rastjo proizvodnje v predelo- 
valnih panogah. Na ta način se 
je, na primer, povečala poraba 
kovin za 11,1 odstotka, čeprav 
je bilo predvideno, da bo nara- 
ščala samo za 8,7 odstotka, 
kar pa je bilo nadomeščeno s 
povečanim uvozom. 

Med tem so bila vložena po- 
sebna prizadevanja za izdajo 
in realizacijo varčevalnih ukre- 
pov za energijo. Poraba elek- 
trične energije je naraščala za 
okrog 5 odstotkov. Ocenjeno 
je, da je bila v letu 1979 proiz- 
vodnja premoga manjša za 5 
milijonov ton, od predvidene. 
Surove nafte smo proizvedli 
4,14 milijona ton pri tem pa 
smo uvozili 12 milijonov ton. 

Kmetijska proizvodnja je bila 
nižja za okrog 5 odstotkov od 
načrtovane. V prvi vrsti ni iz- 
polnil pričakovanj pridelek 
pšenice, saj smo jo pridelali 
manj za okrog 700 tisoč ton. 
Pridelek jesenskih kultur pa je 
bil nekoliko večji. Pridelali 
smo okrog 10 milijonov ton 
koruze (33 odstotkov več kot 
leta 1978), skoraj 6 milijonov 

ton sladkorne pese in 1,3 mili- 
jona ton grozdja. 

Fizični obseg prometnih sto- 
ritev se je v preteklih treh letih 
plana povečeval po nekoliko 
nižji stopnji. Delež jugoslovan- 
skih prevoznikov v uvozu in 
izvozu blaga je še vedno neza- 
dovoljiv. Počasi se realizira 
srednjeročni plan razvoja pro- 
meta in zvez. Zaradi tega sta- 
nja je ZIS, med drugim, razvil 
aktivnost v zvezi z izvajanjem 
družbenega dogovora o pro- 
metni politiki Jugoslavije. 

Prav tako je bilo zabeleženo 
znatno zaostajanje v razvoju 
tujskega turizma. Povprečna 
letna stopnja rasti je znašala 
3,2 odstotka namesto planira- 
ne stopnje 7 odstotkov. Deviz- 
ni priliv pa se je povečal za 7,3 
namesto za 16 odstotkov. 

RAST VSEH OBLIK 
PORABE 

Pomemben del tega doku- 
menta je posvečen problemom 
končne porabe in delitve do- 
hodka. Ugotovljeno je, da je na 
tem področju velik pritisk na 
blagovno ponudbo, posebej 
na trgu investicijskih dobrin, ki 
ga spremlja porast cen in dru- 
ge nezaželene posledice. 

Osebna, splošna in skupna 
poraba so, na primer, vse do 
leta 1979 naraščale hitreje od 
ustvarjenega dohodka. Toda 
že po periodičnem obračunu 
za devet mesecev lani je bila 
zabeležena določena spre- 
memba trendov v korist orga- 
nizacij združenega dela. Do- 
hodek se je tedaj povečeval za 
27, osebni dohodki za 25, izlo- 
čanja za splošne potrebe za 21 
in za skupne potrebe za 22 od- 
stotkov. Izločanja za razširitev 
materialne osnove dela so se 
povečevala za 52 odstotkov v 
primerjavi s prvimi devetimi 
meseci preteklega leta. 

Zvezni izvršni svet je ugodno 
ocenil te tendence, obenem pa 
poudaril, da je nujna aktivnost 
v kateri bo treba nadaljevati s 
takšnimi gibanji in da bodo 
izločanja za splošno in skupno 
porabo naraščala v skladu z 
dogovorjeno ekonomsko poli- 
tiko. 

Investicije v osnovna sred- 
stva naraščajo zelo dinamično. 
V preteklih dveh letih je znaša- 
la rast 31 oziroma 35 odstot- 
kov. Ta tendenca se je nadalje- 
vala v letu 1979. Zato so bili 
sprejeti ukrepi za zmanjšanje 
aktivnosti te vrste. 

V prvih devetih mesecih lani 
je znašala rast splošne in 
skupne porabe 26 odstotkov, 
pri čemer je bila splošna pora- 
ba večja za 32, skupna pa za 22 
odstotkov. V Resoluciji je pre- 
dvideno, da bo rast splošne in 

skupne porabe znašala 18 od- 
stotkov. Povečanje sredstev za 
financiranje splošne je zvečine 
rezultat visoke rasti temeljne- 
ga prometnega davka (45 od- 
stotkov) in so ta ter druge vrste 
zajemanja iz dohodka izzvale 
pritiske organizacij združene- 
ga dela za povečanje cen. 

Osebni dohodki so se vse do 
leta 1979 povečevali hitreje od 
rasti čistega dohodka. Na za- 
četku leta so osebni dohodki 
imeli rast celo okoli 30 odstot- 
kov. Zaradi tega je sledila in- 
tervencija Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, ki je 
sklenil, da moralo izdatki te 
vrste naraščati v masi za okrog 
23 odstotkov, pri čemer je tre- 
ba upoštevati rast življenjskih 
stroškov za 19 in števila zapo- 
slenih za 4 odstotke. 

V tem obdobju je Zvezni 
izvršni svet takoj po katastro- 
falnem potresu, ki je prizadel 
SR Črno goro sprejel vse po- 
trebne ukrepe za saniranje po- 
sledic. Sprejetih je bilo več za- 
konov za zagotavljanje sred- 
stev in odpravo posledic po- 
tresa, v teku pa je sprejem dru- 
gih predpisov. 

ZADOVOLJIVEJŠI 
FINANČNI REZULTATI 

Zvezni izvršni svet je sicer 
posvetil veliko pozornost od- 
pravljanju nelikvidnosti, pre- 
preprečevanju nepokritega 
povpraševanja in ugotavljanju 
realne velikosti ustvarjenega 
denarnega dohodka. Ocenje- 
no je da je z izvajanjem določb 
Zakona o ugotavljanju in raz- 
porejanju dohodka, s katerim 
je bil uveden nov obračunski 
sistem in sistem zavarovanja 
plačil, ob delovanju drugih si- 
stemskih rešitev, pozitivno de- 
lovalo na rast proizvodnje do- 
seganje ugodnejših rezultatov 
ter na zmanjšanje izgub. T udi z 
Zakonom o zagotavljanju pla- 
čil med uporabniki družbenih 
sredstev so bili doseženi 
ustrezni učinki, prišlo pa je do 
pojava nelikvidnosti nekaterih 
organizacij združenega dela in 
bank. 

Opaziti je, da so izgube v 
nekaj zadnjih let izkazane sko- 
raj vedno pri istih temeljnih or- 
ganizacijah, ki so nosilci go- 
spodarskega razvoja na svo- 
jem področju. To je resen 
družbenoekonomski problem, 
saj gre za majhno število orga- 
nizacij, vendar z velikim števi- 
lom zaposlenih. Med skupaj 
2.253 temeljnimi organizacija- 
mi, jih je imelo 162 izgube, ki 
so presegale 20 milijonov di- 
narjev, kar je 55 odstotkov od 
vseh skupnih izgub. Izgube 
nad 50 milijonov dinarjev pa je 
izkazalo 40 temeljnih organi- 
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zacij v skupnem znesku 4,2 mi- 
lijarde dinarjev, kar je približno 
30 odstotkov vseh izgub. 

Zvezni izvršni svet meni, da 
so vzroki nastajanja izgub šte- 
vilni in zelo zapleteni ter izraz 
tako nezadovoljivega poslova- 
nja samih temeljnih organiza- 
cij, kakor tudi delovanja dejav- 
nikov izven njih. Med najpo- 
membnejše vzroke za izgube 
lahko prištejemo hitrejšo rast 
stroškov poslovanja in izloča- 
nje iz dohodka za druge udele- 
žence v delitvi ter osebnih do- 
hodkov, ki se gibljejo neodvi- 
sno od ustvarjenega dohodka. 
Pri dosedanji uporabi Zakona 
o pogojih in postopku za sana- 
cijo, so bili ugotovljeni določe- 
ni problemi in pomanjkljivosti, 
tako da je ZIS predlagal Skup- 
ščini SFRJ nov zakon o sana- 
ciji, ki je v fazi sprejtja. 

Del Poročila je posvečen 
realizaciji nalog s področja 
kreditnomonetarne politike. V 
tem delu so podrobno analizi- 
rani vsi monetarno kreditni to- 
kovi, najprej v letu 1978, nato 
pa v letu 1979, ko so v prvih 
devetih mesecih gibanja de- 
narne mase pretrpela velike 
spremembe glede na lansko in 
prejšnja leta. Zato je Svet gu- 
vernerjev zaradi gibanja de- 
narne mase večkrat sprejel 
ukrepe za preprečevanje večje 
rasti kot ustreza ciljem mone- 
tarno-kreditne politike. ZIS je 
sprejel stališče, da mora imeti 
ta politika stabilizacijski zna- 
čaj in v skladu z drugimi ukrepi 
je treba rast denarne mase za- 
držati v predvidenih okvirih. 

NEZADOVOLJIVA 
GIBANJA V 
ZUNANJETRGOVINSKI 
MENJAVI 

Razvoj ekonomskih od- 
nosov s tujino v zadnjih dveh 
letih je pokazal velik razkorak 
med doseženo dinamiko rasti 
materialne proizvodnje in ne- 
gativnimi tendencami v zuna- 
njetrgovinski menjavi. Povečal 
se je deficit trgovinske in pla- 
čilne bilance kot tudi stopnja 
zadolženosti države nad pre- 
dvidenimi okviri. 

V Poročilu je podčrtano, da 
se je v letu 1978 izvoz realno 
zmanjšal za 1 odstotek, za ko- 
likor se je zmanjšal tudi uvoz. 
V prvih enajstih mesecih lani 
se je izvoz nominalno poveče- 
val za 16 odstotkov, realno pa 
za 1 odstotek, medtem ko je bil 
uvoz blaga večji za 30 odstot- 
kov, realno pa za 9 odstotkov. 
V resoluciji je bilo predvideno, 
da bo izvoz blaga in storitev 
naraščal po stopnji 5 odstot- 
kov, uvoza pa po stopnji 2 od- 
stotka. 

Že v prvem četrtletju 1979 

smo znatno prekoračili dina- 
miko uvoza hkrati pa je prišlo 
do določenega zaostajanja v 
planirani dinamiki izvoza. Zato 
je ZIS že v aprilu sprejel prve 
omejevalne ukrepe, ker je med 
tem prišlo do prvih znatnih po- 
dražitev na trgu energetskih 
surovin, prav takrat pa je SR 
Črno goro prizadel tudi kata- 
strofalni potres. 

Ker ukrepi omejevanja zara- 
di nedosledne uporabe v repu- 
blikah in pokrajinah niso dali 
ustreznih rezultatov, je ZIS 
predložil sklenitev dogovora z 
republikami in pokrajinama o 
plačilnobilančnih omejitvah. 
Dogovor je dal določene rezul- 
tate, ocene pa kažejo, da to ni 
bilo dovolj. 

Kot posledica delovanja 
ukrepov je prišlo do delnega 
zaviranja rasti uvoza s konver- 
tibilnega območja in dinamič- 
nega izvoza, vendar so bili 
skupni rezultati v določeni me- 
ri devalvirani zaradi zmanjša- 
nja izvoza na klirinško območ- 
je. Zaradi takšnih gibanj se je 
povečalo črpanje zunanjih 
sredstev, tako da je stopnja z 
dolženosti države nekoliko 
večja, kot je bilo predvideno. 

AKTIVNA UDELEŽBA V 
MEDNARODNI 
MENJAVI 

V nadaljevanju Poročilo po- 
drobno analizira ekonomska 
gibanja menjav s tujino po po- 
sameznih območjih in v okviru 
ekonomskih grupacij. Ugotov- 
ljeno je, da se položaj držav v 
razvoju v svetovni ekonomski 
menjavi še naprej poslabšuje. 
Razvite države ne kažejo po- 
trebne politične volje in pri- 
pravljenosti za odpravljanje 
vzrokov za sedanjo krizo. V 
takšnih okoliščinah so se po- 
slabšali tudi naši rezultati v 
ekonomski menjavi s tujino. 
Razvoj je bil zlasti neugoden v 
blagovni menjavi z razvitimi 
državami Zahoda, posebej z 
EGS, kjer naš izvoz pokriva le 
eno tretjino uvoza s tega ob- 
močja, na katerega odpade 
več kot dve tretjini našega ce- 
lotnega trgovinskega in plačil- 
nega deficita. 

V Poročilu je ugotovljeno, 
da se ne uresničuje sprejeta 
politika deleža držav v razvoju 
v naši skupni zunanjetrgovin- 
ski menjavi. Številne do zdaj 
sprejete pobude so dale samo 
delne rezultate. Med najpo- 
membnejše dogodke in aktiv- 
nosti sodi vsekakor VI. konfe- 
renca šefov držav in vlad neu- 
vrščenih držav v Havani, ki je 
dala v ekonomski deklaraciji 
oceno svetovnega ekonom- 
skega položaja, opozorila na 
probleme in na poti za njihovo 

premagovanje. Prav tako je 
poudarjeno, da je Jugoslavija 
aktivno sodelovala v delu dru- 
gih pomembnejših mednaro- 
dnih srečanj, na katerih so bili 
obravnavani problemi eko- 
nomskega razvoja in da je bil 
prispevek ZIS pri pripravah za 
ta srečanja pomemben. 

SPREMEMBA REŽIMA 
IZVOZA IN UVOZA 

Iz vrste aktivnosti ZIS pri iz- 
dajanju podzakonskih predpi- 
sov so v Poročilu izločene ti- 
ste, ki se nanašajo na spre- 
membo režima izvoza in uvoza 
blaga v skladu s sistemskimi 
rešitvami. Ugotovljeno je, daje 
za večje število proizvodov sa- 
moupravno sprazumevanje o 
razdelitvi kontingentov oprav- 
ljeno brez težav. 

Do težav pri izvajanju samo- 
upravnega sporazuma je prišlo 
v primerih, ko je šlo za blago, 
ki ga pri nas ne proizvajamo v 
zadostnih količinah, ali za bla- 
go za katerega se je zanimalo 
veliko število potrošnikov. Če- 
prav je prišlo v primerjavi s 
prejšnjim obdobjem do na- 
predka, saj so bili kontingenti 
razdeljeni na podlagi samoup- 
ravnih sporazumov, še vedno 
ni v celoti dosežena objektiv- 
nost pri spoznavanju potreb 
vseh uporabnikov po uvozu 
opreme. 

V Poročilu je analizirana tudi 
uporaba Zakona o opravljanju 
gospodarskih dejavnosti v tuji- 
ni, ki je dal pomembne rezulta- 
te. Ugotovljeno je da se pove- 
zovanje proizvodnih organiza- 
cij in organizacij, ki se ukvarja- 
jo z zunanjetrgovinskim pro- 
metom ne izvaja dosledno in v 
skladu s sistemskimi rešitvami 
ter z združevanjem dela in 
sredstev. 

V Poročilu je poudarjena tu- 
di angažiranost zveznih orga- 
nov in ZIS pri sklepanju samo- 
upravnega sporazuma o spod- 
bujanju izvoza pri Interesni 
skupnosti Jugoslavije za eko- 
nomske odnose s tujino. Ob tej 
priložnosti je poudarjeno, da 
so bile večkrat obravnavane 
izhodiščne podlage za novi sa- 
moupravni sporazum, ki naj bi 
se uporabljal v letu 1980. Med 
tem so bile opravljene tudi šte- 
vilne spremembe v vrsti pred- 
pisov s tega področja, z name- 
nom, da se še naprej pospešu- 
je ekonomska menjava s tujino 
in olajša vključevanje našemu 
gospodarstvu v mednarodno 
delitev dela. 

ODSTOPANJA OD 
POLITIKE CEN 

Zvezni izvršni svet ugotavlja 
v svojem Poročilu, da so bila v 

zadnjih letih odstopanja od 
dogovorjenih ciljev tudi pri 
izvajanju politike cen. Že v letu 
1978 je splošni porast cen do- 
segel raven 15,6 odstotka. 
Glavni dejavniki, ki peljejo v 
visoko inflacijo, ki je bila celo 2 
do 2,5 krat večja kot v indu- 
strijsko razvitih državah, so 
neusklajeni odnosi v repro- 
dukciji, visoko notranje pov- 
praševanje, neustrezno obna- 
šanje nosilcev izvajanja politi- 
ke cen in drugo. 

Zvezni izvršni svet je v sode- 
lovanju z republiškimi in po- 
krajinskimi sveti določil dodat- 
ne ukrepe na tem sektorju. Av- 
gusta lani je bil sklenjen dogo- 
vor o izvajanju politike cen v 
letu 1979, hkrati pa je bil izdan 
odlok o maksimalnih cenah 
proizvodov in storitev. Podph 
sniki dogovora so se zedinili, 
da bo rast proizvajalnih cen v 
industriji v decembru največ 
do 13 odstotkov v primerjavi z 
istim mesecem prejšnje leto, 
cen kmetijskih proizvodov 18 
odstotkov, cene za storitev do 
17, cen na drobno in življenj- 
skih stroškov pa ne smejo biti 
višje od 19 odstotkov. 

Uporaba teh ukrepov je po- 
kazala, da niso bile izkorišče- 
ne možnosti za dosledno ure- 
sničevanje temeljnega načela, 
da naj bo združeno delo samo- 
stojen nosilec izvajanja politi- 
ke cen. 

MEHANIZMI 
URESNIČEVANJA 
EKONOMSKE 
POLITIKE 

Na koncu poglavja o uresni- 
čevanju ekonomske politike so 
podrobno prikazani problemi 
delovanja mehanizma za ure- 
sničevanje. Poudarjeno je, da 
so se poslabšale splošne zu- 
nanje in notranje razmere za 
gospodarski razvoj, da je ne- 
zadostno delovanje mehani- 
zma družbenoekonomskega 
sistema in da je precej nespo- 
štovanja dogovorjene eko- 
nomske politike. V nezadostni 
meri je tudi zaživela uporaba 
Zakona o združenem delu, na 
podlagi katerega je prišlo do 
organizacijskih in drugih spre- 
memb, vendar številne trans- 
formacije številnih odnosov še 
niso uresničene, kar velja 
predvsem za dohodkovno po- 
vezovanje ter združevanje dela 
in sredstev. Z velikimi proble- 
mi se srečujemo na področju 
samoupravne transformacije 
bank, sistema cen, porastu 
uvoza in sploh pri ekonomskih 
odnosih s tujino. Na tem po- 
dročju sistem planiranja ni bil 
do konca izveden v temeljnih 
organizacijah združenega de- 
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la. Na področju pridobivanja in 
delitve dohodka se je pokaza- 
lo, da so mehanizmi premalo 
učinkoviti. Z inflacijo računa- 
mo pri vseh gospodarskih po- 
djetjih. Nazadujemo pri pove- 
zovanju proizvodnje in prome- 
ta, počasen je razvoj svobodne 
menjave dela, planiranje pa še 
ni v zadostni meri postalo se- 
stavni del samoupravnega od- 
ločanja. 

Upoštevajoč vse to, Zvezni 
izvršni svet meni, da je treba 
sprejeti vrsto ukrepov, pred- 
vsem pa pospešiti izdajo osta- 
lih gospodarsko-sistemskih 
zakonov s področja gospodar- 
stva. Hkrati bo treba sprejeti 
dogovor o dejavnostih poseb- 
nega pomena, sprejeti ukrepe 
za postopno zmanjševanje 
uvoza surovin, reprodukcij- 
skega materiala, hrane in dru- 
gega. Pričakovati je, da bodo 
organizacije združenega dela 
in druge samoupravne organi- 
zacije in skupnosti ter družbe- 
nopolitične skupnosti s svoji- 
mi aktivnostmi in ukrepi zago- 
tovile, da se izboljšajo razmere 
v delitvi dohodka. S posebnim 

angažiranjem bo treba odloč- 
neje premagati probleme rasti 
osebnih dohodkov in korekci- 
jo davkov in prispevkov. 

Na koncu je dodano, da bo- 
do federacija, republike in po- 
krajine s svojimi ukrepi spod- 
bujale združevanje dela in 
sredstev in usmerjale tuje kre- 
dite na objekte posebnega po- 
mena za uresničevanje dogo- 
vorjene razvojne politike in po- 
sebej na dograditev objektov, 
ki prispevajo k substituciji 
uvoza ali k povečanju izvoza. 

RAZVOJ 
GOSPODARSKO MANJ 
RAZVITIH PODROČIJ 

V poglavju, ki se nanaša na 
razvoj gospodarsko manj ra- 
zvitih republik in SAP Kosova 
je posebej podčrtano, da je bi- 
la rast družbenega proizvoda v 
preteklem obdobju na teh po- 
dročjih za okrog 5 odstotkov 
večja od povprečja v državi, 
kar pa je znatno pod planskimi 
predvidevanji (20 do 25 odstot- 
kov). Fizični obseg industrij- 

ske proizvodnje se je gibal 
okoli povprečja države. Kme- 
tijstvo pa je imelo počasnejšo 
rast zaradi manjše proizvodnje 
v SR Makedoniji in SAP Ko- 
sovu. 

V nasprotju z gospodarsko 
manj razvitimi republikami, ka- 
terih razvoj je bil nekoliko bolj 
dinamičen, je zaslediti pri ra- 
zvoju SAP Kosovo precejšnje 
zaostajanje, zaradi česar je 
prišlo do povečanja razlike v 
stopnji razvitosti v primerjavi z 
vso državo. Stopnja rasti druž- 
benega proizvoda te pokrajine 
je bila za približno 50 odstot- 
kov pod povprečjem -države, 
namesto, da bi bila približno 
60 odstotkov nad povprečjem. 
To je obdobje, v katerem je 
prišlo do največjega zaostaja- 
nja SAP Kosova v primerjavi s 
celotnim povojnim obdobjem. 
O vzrokih za takšno stanje je 
pripravljena posebna analiza s 
predlogi ukrepov in aktivnosti. 
Posledice katastrofalnega po- 
tresa v Črni gori bodo bistveno 
vplivale na spremembo eko- 
nomskega položaja te republi- 
ke in na njeno politiko razvoja. 

Zaposlovanje na vseh po- 
dročjih je naraščalo z visoko 
stopnjo 7 odstotkov, število 
oseb, ki išče zaposlitev, pa na- 
rašča. Sicer pa udeležba teh 
področij v gospodarskih inve- 
sticijah znaša okrog 27 odstot- 
kov, čeprav je bilo v planu pre- 
dvideno 34 odstotka. Ocenje- 
no je, da se dogovorjeni ukrepi 
za pospeševanje njihovega hi- 
trejšega razvoja v glavnem 
uresničujejo. Že na začetku le- 
ta 1979 je gibanje industrijske 
proizvodnje pokazalo, da je di- 
namična rast, razen v SAP Ko- 
sovo, kjer se je proizvodnja 
zmanjšala za 2,5 odstotka, na- 
mesto, da bi se povečala za 
10,5 odstotka. 

Zaradi vsega tega je na kon- 
cu Poročila podčrtano, da je 
Zvezni izvršni svet'sprejel do- 
polnilne ukrepe za pospeševa- 
nje razvoja SAP Kosova, ki jih 
je med tem sprejela tudi Skup- 
ščina SFRJ, v teku pa je izdela- 
va aktivnosti in ukrepov za po- 
speševanje gospodarskega ra- 
zvoja v SR Crni gori. 

A Kl A I I7C IM APCMC 
ANALIZE IN OubNh    

Povečanje cen lahko ogrozi izvajanje 

politike ekonomske stabilizacije 

O Konec leta 1979 je prišlo do občutnega povečanja cen osnovnih prehrambenih 
proizvodov in nekaterih storitev, kar je ustvarilo neugodne pogoje za izvajanje 
politike cen v tem letu 
• Cene mleka so narasle za 43 odstotkov, mesa za 29, električne energije za 24, 
premog in naravni plin pa sta se podražila za 28 odstotkov 
• Povečevanje cen prehrambenih proizvodov in nekaterih storitev je vplivalo na 
povečanje cen industrijskih proizvodov za 2,5 odstotka, cen na drobno za 3,5 
odstotka in življenjskih stroškov za 6 odstotkov 
• Posamezni odloki republik, pokrajin in občin o povečanju cen niso v skladu z 
dogovorjeno politiko 
• Tržni pogoji niso bili izključni vzrok za naraščanje cen, temveč so se pojavile tudi 
težnje, da bi vse probleme reševali z dviganjem cen 
© ZIS je ugotovil, da moramo v prvem polletju leta 1980 nujno zagotoviti 
upočasnjeno naraščanje cen 

Skupno povečanje cen v letu 
1979 je, kljub sprejetim ukre- 
pom za njihovo počasnejšo 
rast v drugem polletju, v vseh 
dejavnostih precej večje od 
dogovorjenega. Prekoračeni 
so tudi pozneje korigirani ok- 
viri v začetku drugega polletja 
in ne samo cene, dogovorjene 
na začetku leta 1979. Posebej 

novembra in decembra je priš- 
lo do občutnejšega povečeva- 
nja cen posameznih proiz- 
vodov in storitev, ki sodijo 
predvsem v pristojnost repu- 
blik, pokrajin in občin. 

Na ta način smo začeli leto 
1980 z bistveno višjo ravnijo 
cen kot je bila v letu 1979, kar 
je gotovo neugodna startna 

osnova za oblikovanje letošnje 
politike cen. S povečevanjem 
rasti domačih cen se je še na- 
dalje poglabljala razlika med 
inflacijo v naši državi in inflaci- 
jo v razvitih državah, kar neu- 
godno vpliva na našo zunanje- 
trgovinsko menjavo. 

Te ugotovitve prinaša Infor- 
macija o položaju, vzrokih in 

ekonomski upravičenosti po- 
večevanja cen posameznih 
proizvodov in storitev konec 
leta 1979 ter o njihovem vplivu 
na uresničevanje politike cen v 
letu 1980. Informacijo je pri- 
pravil Zvezni sekretariat za tr- 
žišče in splošne gospodarske 
zadeve, Zvezni izvršni svet pa 
jo je, ko jo je obravnaval in 
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sprejel ustrezne zaključke, po- 
slal v obravnavo delegatom 
Skupščine SFRJ. 

POVEČEVANJE CEN V 
REPUBLIKAH IN 
POKRAJINAH 

Na temelju podatkov iz vseh 
republik in pokrajin, Informa- 
cija posebej ugotavlja, da gre 
za občutnejše povečevanje 
cen posameznih osnovnih pre- 
hrambenih proizvodov in ne- 
katerih storitev, ki bistveno 
vplivajo na naraščanje cen na 
drobno in življenjskih stroškov 
ter tudi na rast stroškov v dru- 
gih industrijskih panogah. Ko 
gre za prehrambene proiz- 
vode, so se cene mleka pove- 
čale od 16 do 43 odstotkov, 
mlečnih izdelkov od 26 do 38 
odstotkov, mesa od 15 do 29 
odstotkov, kruha pa 10 odstot- 
kov. Električna energija se je 
podražila za 23 odstotkov, pre- 
mog za 20 odstotkov, televizij- 
ska naročnina za 20 odstotkov 
itd. 

Za drobnoprodajne cene 
mesa je značilno, da je v posa- 
meznih republikah in pokraji- 
nah prišlo do njihovega pove- 
čanja tudi pred sprejetjem Od- 
loka o povečanju cen živine. V 
večini primerov je bilo to pove- 
čanje odobreno pred veljav- 
nostjo Odloka o proizvajalno- 
prodajnih cenah živine, čeprav 
je stališče ZIS zahtevalo, da 
drobnoprodajnih cen mesa do 
1. januarja 1980 ne bi povečali. 

Prav tako ni bilo medrepu- 
bliškega sodelovanja tako gle- 
de višine kot časa korekcije 
cen, kar je negativno vplivalo 
na enakomerno preskrbovanje 
tržišča na posameznih območ- 
jih. 

Zaradi ukinitve kompenzaci- 
je v višini 70 par za kg kruha, 
so se na Hrvaškem po 1. ja- 
nuarju 1980 povečale drobno- 
prodajne cene kruha za okoli 9 
odstotkov, v SR Srbiji za 7, 
medtem ko so v večini drugih 
republik in pokrajin zadržali 
veljavne kompenzacije za 
kruh. 

Če govorimo o storitvah, so 
se 1. januarja povečale cene za 
televizijsko naročnino, in sicer 
v SR Makedoniji za 20 odstot- 
kov in v SR Bosni in Hercego- 
vini za 7,7 odstotka. Konec 
prejšnjega leta so se tudi po- 
večale cene telefonskih impul- 
zov v SR Sloveniji za 16,7 od- 

stotka, po 1. januarju 1980 pa v 
Bosni in Hercegovini za 7,7 
odstotka. Povečale so se tudi 
cene telefonskih impulzov in 
telegramov v SR Makedoniji, 
in sioer za 43 odstotkov. 

Med drugimi storitvami so 
se decembra lani na območju 
ožje Srbije povečale cene pre- 
vozov blaga v cestnem prome- 
tu od 5 do 8 odstotkov, v reč- 
nem prometu za 10 odstotkov 
in cene luških storitev za 5 od- 
stotkov, laboratorijskih stori- 
tev v Beogradu za 7 odstotkov, 
sejemskih za 15 in oglasov v 
Uradnem listu SR Srbije za 100 
odstotkov. 

Za cene, ki sodijo v občinsko 
pristojnost, je v SAP Kosovo 
prišlo v nekaterih občinah do 
povečevanja cen nekaterih 
kulturnih storitev za 20 odstot- 
kov in mestnega ter primest- 
nega prometa za 10 odstotkov. 

Povečevanje cen električne 
energije se giba med 15 in 24 
odstotki, premoga in naravne- 
ga plina pa med 25 in 28,7 od- 
stotka. 

Vsa ta povečevanja cen bo- 
do neposredno vplivala na na- 
raščanje cen industrijskih iz- 
delkov za približno 2,5 odstot- 
ka, cen na drobno za 3,5 in 
življenjskih stroškov za okoli 6 
odstotkov 

VZROKI 
POVEČEVANJA CEN 

Povečevanje maloprodajnih 
cen osnovnih prehrambenih 
proizvodov, poudarja Informa- 
cija, je deloma rezultat pove- 
čevanja proizvajalno-prodaj- 
nih cen, deloma pa njihovega 
neupravičenega in predčasne- 
ga povečevanja. Tako je na 
primer pri mleku precej pove- 
čana razlika med proizvajalno 
in maloprodajno ceno. 

Če govorimo o povečevanju 
cen električne energije, je v 
glavnem pogojeno z zagotav- 
ljanjem sredstev za razvoj, kar 
ni v skladu s sistemom cen. 
Zakon o temeljih sistema cen 
in družbeni kontroli cen dolo- 
ča, da spodbujanje razvoja de- 
javnosti, ki so skupnega po- 
mena, lahko prek cen poteka 
samo izjemoma, in sicer na te- 
melju dogovora o temeljih 
družbenega plana Jugoslavije. 
Veljati sme le za določeno 
plansko obdobje, mimo tega 
pa mora biti namensko usmer- 
jeno. 

Informacija ugotavlja, da 
tržni pogoji niso bili edini 
vzrok za naraščanje cen. Uso- 
dno je bilo tudi ravnanje pri 
sprejemanju odlokov o cenah 
posameznega blaga in stori- 
tev, ki bistveno vplivajo na živ- 
ljenjske stroške. 

Prav tako je poudarjeno, da 
so pomemben vzrok poveče- 
vanja cen vse izrazitejše tež- 
nje, kako bi vse probleme re- 
ševali pred povečevanja cen. 
To predvsem velja za razvojna 
sredstva na posameznih po- 
dročjih, ki se zagotavljajo prek 
povečevanja cen namesto z 
združevanjem sredstev. 

Ob ocenjevanju učinkov teh 
povečevanj pa je vsekakor po- 
trebno upoštevati vse dodatno 
povečanje cen ob izteku lan- 
skega in začetku leta 1980, ki 
ni omogočilo postopno prila- 
gajanje. Tako bodo skupni ne- 
gativni učinki večji kot bi bili, 
če bi zagotovili tako ravnanje. 

Če bi se učinki povečanih 
cen energije, hrane in uvoza v 
celoti prenesli na sistem med- 
sebojne odvisnosti pri cenah 
proizvajalcev v industriji, bi se 
cene že pred koncem prvega 
polletja samo zaradi tega po- 
večale za približno, 8 odstot- 
kov. S tem pa bi ob koncu leta 
lahko pričakovali precej večjo 
stopnjo inflacije kot jo dovo- 
ljuje Resolucija. To bi negativ- 
no vplivalo tako na izvoz kot 
na plačilno bilanco. 

Delno ublažitev povečanih 
stroškov bi lahko dosegli z 
izvajanjem določbe Resolucije 
o uresničevanju Družbenega 
plana Jugoslavije v letu 1980 
glede počasnejše rasti izloča- 
nja sredstev za skupne in 
splošne družbene potrebe kot 
bo znašala rast dohodka. To- 
da, Informacija opozarja, daje 
potrebno upoštevati, kako je 
stroškovni udar prišel že na 
začetku leta. Spremembe gle- 
de stopenj izločanja iz dohod- 
ka bodo šele sledile. V večini 
panog vsa razpoložljiva aku- 
mulacija ne more pokriti pove- 
čanih stroškov, tako da se bo- 
do morali mnogi proizvajalci 
odločati med dvema možnost- 
ma - med povečevanjem cen 
in izgubo. 

V začetku tega leta delež in- 
dustrijskih proizvajalcev, ki 
napovedujejo rast cen svojih 
proizvodov med prvim pollet- 
jem, znaša že 51 odstotkov. 
Prav tako pa je napovedana 
nadaljnja pomembna rast ti- 
stih cen in storitev, za katere 
so pristojne republike in ob- 
čine. 

Kar zadeva osebne dohod- 
ke, pa tudi njihovo delno prila- 
gajanje sedanjemu povečeva- 
nju življenjskih stroškov ne 

more biti izvedeno brez pove- 
čevanja proizvodnih cen. 

NEGATIVNI VPLIV NA 
ZUNANJETRGOVINSKO 
MENJAVO 

S povečevanjem rasti doma- 
čih cen se je tudi poglobilo 
razhajanje med inflacijo v naši 
državi in inflacijo v razvitih dr- 
žavah, kar je negativno vpliva- 
lo na jugoslovansko zunanjetr- 
govinsko menjavo. Konec leta 
1979 je znašala inflacija, mer- 
jena z letnim povečevanjem 
potrošniških cen v državah 
OECD, okoli 11 odstotkov. V 
Jugoslaviji pa je inflacija dose- 
gla 24 odstotkov in je dvakrat 
večja kot v industrijsko razvitih 
državah. 

Povečevanje cen proizvodov 
iz pristojnosti federacije je do- 
voljeno le za proizvode črne in 
barvne metalurgije po veljav- 
nih samopravnih sporazumih 
in družbenih dogovorih, v 
skladu z Resolucijo o uresni- 
čevanju Družbenega plana Ju- 
goslavije v letu 1980. 

Po sprejetem trajnem meha- 
nizmu za uporabo veljavnih 
samoupravnih sporazumov in- 
družbenih dogovorov, po kate- 
rih se cene oblikujejo na traj- 
nejših temeljih, je določeno, 
da se cene usklajujejo po do- 
ločenih merilih, in sicer pri sa- 
moupravnih sporazumih vsa- 
kih 6 mesecev, pri družbenih 
dogovorih pa na 3 mesece. 
Vpliv povečevanja cen na teh 
temeljih znaša, v primerjavi z 
vso rastjo cen proizvajalcev in- 
dustrijskih proizvodov, okoli 
eno indeksno točko, brez vpli- 
va na rast maloprodajnih cen. 

OGROŽENA POLITIKA 
CEN 

Taka povečevanja cen na za- 
četku leta 1980 pravi Informa- 
cija, zahtevajo določene ukre- 
pe. Predvsem ogrožajo izvaja- 
nje politike cen, s tem pa po- 
stane odprto tudi vprašanje 
izvajanja politike ekonomske 
stabilizacije, določene z Reso- 
lucijo o družbenoekonom- 
skem razvoju v letu 1980. To še 
tembolj, l<er je potrebno upo- 
števati tudi udar, ki bo nujno 
sledil na gibanju cen nafte in 
potrebnega usklajevanja cen 
naftnih derivatov. Torej bo 
vplival tako na cene proizvajal- 
cev industrijskih proizvodov, 
kakor tudi na cene na drobno 
in življenjske stroške. 

Vse te težnje vodijo k neize- 
načenim stopnjam rasti cen po 
posameznih pristojnostih. S 
tem pa ostane federaciji manj 
možnosti za popravljanje cen 
pvoizvodov in storitev, kar se- 
veda tudi sodi v njeno pristoj- 
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nost. Bistveno je tudi zmanjša- 
ti maneverski prostor za selek- 
tivno spreminjanje cen na dru- 
gih področjih. Nujno pa je po- 
trebno tudi odpraviti nekatere 
disparitete pri cenah, ne glede 
na to, kdo je pristojen za njiho- 
vo določanje. Posebej to velja 
za cene proizvajalcev indu- 
strijskih proizvodov, ki so tudi 
doslej nosili vse breme stabili- 
zacije. 

Sklenjeno je, da se posa- 
mezni deli gospodarstva po- 
javljajo v neenakomernem po- 
ložaju glede dinamike in 

ustvarjanja dohodka prek pri- 
marne delitve. To pa odpira tu- 
di vprašanje opredelitve o 
upočasnjevanju rasti cen v 
prvem polletju letos. 

Take težnje rasti cen osnov- 
nih prehrambenih proizvodov 
in storitev lahko, mimo neugo- 
dnega vpliva na vso rast malo- 
prodajnih cen in življenjskih 
stroškov, vplivajo na nadaljnjo 
spreminjanje v strukturi živ- 
ljenjskih stroškov. Gre namreč 
za to, da bodo morabi ljudje 
namenjati večji delež svojih 
prejemkov za življenjske stro- 

ške in neblagovne izdatke. Za- 
radi tega pa se bodo zmanjšali 
nakupi drugega industrijskega 
blaga. V prvi polovici leta lah- 
ko pride tudi do večjih upočas- 
njevanj gospodarske dejavno- 
sti kot je bilo predvideno v za- 
četku leta. 

MNENJA ZVEZNEGA 
IZVRŠNEGA SVETA 

Ko je Zvezni izvršni svet ko- 
nec minulega leta ocenjeval 
gibanje cen in možne posledi- 
ce pri realizaciji dogovorjene 
politike, je med drugim pouda- 

ril, da je nujno potrebno zago- 
toviti bistveno upočasnjevanje 
dinamike rasti cen v prvem 
polletju leta 1980, posebej pa 
bistveno počasnejšo rast cen 
blaga in storitev, ki ključno 
vplivajo na rast življenjskih 
stroškov. 

Čeprav je Zvezni izvršni svet 
dobil politično podporo, ta 
stališča ZIS v vsakdanjem ob- 
našanju niso povsem sprejeta. 
Po predlogih naj bi namreč 
nove cene uporabljali šele ta- 
krat, ko bi jih preučili in uskla- 
dili z dogovorjeno politiko. 

Vsebinska preobrazba bančnega sistema 

se je šele začela 

• Na kreditno-monetarno in bančno politiko ne vpliva združeno delo 
• V sredstvih bank je združeno delo udeleženo z okoli 20 odstotki, pri kreditih pa s 
66 odstotki 
• Zaradi zmanjšanja akumulacijske in reprodukcijske sposobnosti in večje 
zadolženosti gospodarstvo v glavnem uporablja dolgoročne bančne kredite 
• Delitev družbenega proizvoda poteka v škodo združenega dela, saj se je leta 1978 
delež gospodarstva zmanjšal na 66 odstotkov, delež zunajgospodarskih dejavnosti 
pa je narasel na 34 odstotkov 
• Združeno delo namenja velik del sredstev za osebne dohodke in skupno porabo, 
kar zmanjšuje akumulacijo in rezerve 
• Le 0,7 odstotka bančnega potenciala je ustvarjenega na temelju združevanja 
sredstev 

Po izhodiščih Zakona o te- 
meljih kreditnega in bančnega 
sistema, ki je začel veljati ja- 
nuarja 1979. leta, mora združe- 
vanje dela in sredstev postati 
temeljna oblika preskrbovanja 
organizacij združenega dela z 
denarnimi sredstvi v procesu 
reprodukcije. Na sedanji stop- 
nji preobrazbe bančnega si- 
stema se je ta proces šele za- 
čel. 

Tako oceno prinaša Analiza 
o preobrazbi družbenoeko- 
nomskih odnosov v bankah, ki 
so jo dobili v obravnavo dele- 
gati v Skupščini SFRJ. Analizo 
so pripravili Zvezni sekretariat 
za finance, Gospodarska zbor- 
nica Jugoslavije in Združenje 
bank Jugoslavije. 

PROBLEMI PRI 
DOSEDANJEM DELU 
BANK 

Med letom 1977 in v začetku 
leta 1978, omenja Analiza, je 
bil v glavnem sklenjen proces 
institucionalnega organizira- 
nja internih, temeljnih in zdru- 

ženih bank, pri katerem je so- 
delovalo okoli 10.000 organi- 
zacij združenega dela. Sredi 
leta 1979, po sprejetju Zakona 
o temeljih kreditnega in banč- 
nega sistema, je bilo v Jugo- 
slaviji skupaj 160 temeljnih in 9 
združenih bank. Do konca lan- 
skega leta je pričelo z delom 
še 89 internih bank. 

Če govorimo o organiziranju 
temeljnih bank, niso dovolj ra- 
zmejene funkcije med temelj- 
nimi bankami in njihovimi po- 
slovnimi enotami. Poudarjena 
je namreč težnja za čim večjo 
samostojnostjo posameznih 
poslovnih enot. Pri tem pa se 
včasih pozablja, da je poslov- 
na enota samo del celote, ki 
sama ne more prevzeti oprav- 
ljanje vseh bančnih funkcij in 
niti ne vseh obveznosti, ki 
izhajajo iz njenega poslovanja. 

V minulem obdobju je prišlo 
v združenih bankah predvsem 
do težav, povezanih s poča- 
snim premagovanjem opiranja 
na bivše centre. Premalo pa so 
bile tudi razčlenjene zakonske 
določbe o združenih bankah. 

To posebej velja za določbe o 
opravljanju plačilnega prome- 
ta s tujino, o ohranjanju likvi- 
dnosti temeljnih in združenih 
bank, o možnosti oblikovanja 
obveznih skladov v njih in po- 
dobno. 

Ker so v bančnem sistemu 
interne banke nova finančna 
organizacija, so se pri njiho- 
vem organiziranju pojavila 
mnoga odprta in tudi sporna 
vprašanja. Gre predvsem za 
združevanje prostih denarnih 
sredstev organizacij združene- 
ga dela pri internih bankah, 
nadalje za najemanje kreditov, 
začasno delitev in združevanje 
skupnih prihodkov prek inter- 
nih računov ter za interni pla- 
čilni promet. 

Realno smo lahko pričako- 
vali, poudarja Analiza, da bo 
med vsemi spremembami 
družbenoekonomskih od- 

nosov v procesu družbene re- 
produkcije okrepljen tudi ma- 
terialni položaj združenega 
dela. Drugače povedano, da 
bo združeno delo spremenilo 
družbenoekonomske odnose v 
bankah. 

Sredstva združenega dela v 
bankah pa so žal precej manj- 
ša kot krediti, ki jih najemajo 
organizacije združenega dela 
pri bankah. Tako je na primer 
leta 1977 bilo združeno delo 
udeleženo v sredstvih bank s 
24.1 odstotka, pri kreditih pas 
66.2 odstotka. Leto pozneje so 
se sredstva združenega dela 
zmanjšala na 19,9 odstotka, pri 
kreditih pa je bilo združeno 
delo udeleženo s 64 odstotki. 
To razmerje kaže, da se pre- 
cejšnja sredstva prebivalstva 
in medbančnih kreditov preli- 
vajo v sektor gospodarstva, in 
sicer po ceni, na katero zdru- 
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S ANALIZA O PREOBRAZBI DRUŽBENOEKONOMSKIH S 
8 ODNOSOV V BANKAH X 
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ženo delo s svojo upravljalsko 
funkcijo ne more bistveno vpli- 
vati. Ce upoštevamo, da je 
združeno delo predvsem upo- 
rabnik kreditov, je jasno, da 
nosi breme aktivnih bančnih 
obresti, ki so posledica drage 
strukture virov bančnih sred- 
stev. 

Ocenjeno je, da stanejo 
sredstva prebivalstva popreč- 
no okoli 12 odstotkov. Zaradi 
tega se tudi zastavlja vpraša- 
nje stopnje dejanskega vpliva 
združenega dela glede na nje- 
gove potrebe za sredstva in 
glede na strukturo virov sred- 
stev v bančnih organizacijah. 
Če upoštevamo, da sredstva 
bank v glavnem izvirajo od 
prebivalstva, tuje akumulacije 
in drugih družbenih oseb, je 
povsem jasno, da se zmanjšu- 
jejo možnosti združenega de- 
la, da bi neposredno odločalo 
o vseh sredstvih v bankah. 

DELITEV 
DRUŽBENEGA 
PROIZVODA 

V skupnih kreditih zavzema- 
jo osrednje mesto dolgoročni 
krediti. Zato so različni vzroki, 
med najpomembnejšimi pa sta 
slabitev akumulacijske in re- 
produkcijske sposobnosti go- 
spodarstva in njegova zadol- 
ženost. V letu 1978 je gospo- 
darstvo s 67 odstotki sodelo- 
valo pri vseh kreditih bank. Od 
skupnih kreditov, ki jih upo- 
rablja gospodarstvo, odpade 
kar 89 odstotkov na bančna 
posojila. 

Delitev družbenega proiz- 
voda v zadnjih dveh letih nada- 
ljuje prejšnja gibanja. Njegova 
prerazporeditev namreč pote- 
ka na škodo združenega dela 
in v korist drugih družbenih 
oseb. Tako je na primer leta 
1977 gospodarstvo pri delitvi 
družbenega proizvoda sodelo- 
valo s 67 odstotki, zunanjego- 
spodarske dejavnosti pa s 33 
odstotki. Leto pozneje se je to 
razmerje spremenilo na 66 
proti 34 odstotkov. Celoten 
dohodek je bil leta 1977 razpo- 
rejen tako, da je gospodarstvo 

tsilo udefeženo s 63, zunanje- 
gospodarske dejavnosti pa s 
37 odstotki. To razmerje se je 
leta 1978 poslabšalo na 62 
proti 38 odstotkom. 

Analiza zaključuje, da se 
materialni položaj združenega 
dela ne izboljšuje. Še naprej se 
mnogo daje za zadovoljevanje 
splošnih in skupnih družbenih 
potreb. Po drugi strani se niso 
spremenili nili odnosi pri deli- 
tvi čistega dohodka, kjer nepo- 
sredno odloča združeno delo. 
Še naprej namreč združeno 
delo velik del namenja za 
osebne dohodke in skupno 
porabo, kar gre seveda na ra- 
čun akumulacije in rezerv. 

Zaradi takih odnosov pri de- 
litvi novoustvarjene družbene 
vrednosti je tudi zmanjšana 
sposobnost samofinanciranja 
gospodarstva in povečana 
stopnja njegove zadolženosti. 
Odnos med tujimi in lastnimi 
sredstvi se poslabšuje. Leta 
1977 je bilo razmerje 51:49 od- 
stotkom, leta 1978 pa se je po- 
slabšalo na 52:48 odstotkom. 

POČASI POTEKA 
ZDRUŽEVANJE 
SREDSTEV 

Združevanje dela in sredstev 
v bankah, pravi Analiza, mora 
postati temelj preskrbovanja 
gospodarskih organizacij z de- 
narnimi sredstvi. Zaenkrat pa 
je preobrazba bančnega siste- 
ma šele na začetku. Le 0,7 od- 
stotka bančnega potenciala se 
namreč ustvarja z združeva- 
njem sredstev. 

Za počasen proces združe- 
vanja sredstev je več razlogov. 
Temeljna pa sta: premalo ra- 
zvit sistem samoupravnega 
planiranja in pomanjkanje 
konkretnih rešitev za razvoj 
procesa združevanja sredstev. 
Razlog je tudi premajhna aku- 
mulativnost organizacij zdru- 
ženega dela, nadalje pomanj- 
kanje elementov za spodbuja- 
nje procesa združevanja sred- 
stev, premajhna aktivnost vseh 
družbenih dejavnikov, posebej 
nosilcev združevanja, poča- 
snost sprejemanja nekaterih 
sistemskih zakonov o razširje- 

ni reprodukciji, kakor tudi hi- 
ter razvoj kreditnih odnosov v 
združenem delu. 

Ena temeljnih zahtev zakona 
o temeljih kreditnega in banč- 
nega sistema je večji vpliv 
združenega dela na kreditno- 
monetarno in bančno politiko. 
Toda vpliva združenega dela 
na oblikovanje politike na tem 
področju ni. Njegov vpliv je 
večji pri realizaciji kreditno- 
monetarne politike. 

Razloge za zmanjševanje 
možnosti vplivanja združene- 
ga dela na oblikovanje ome- 
njene politike moramo pred- 
vsem poiskati v veljavni praksi 
dajanja direktnih kreditov iz 
emisije. Poleg tega so precejš- 
nja sredstva obveznih rezerv 
bank umaknjena in se distri- 
buirajo prek narodnih bank. S 
prenosom sredstev obvezne 
rezerve na banke pa bi se izpe- 
ljalo tudi postopno prenašanje 
selektivnega programa na po- 
slovno bančništvo. 

POSLOVANJE S 
TUJINO 

Zakon o deviznem poslova- 
nju in kreditnih odnosih s tuji- 
no prinaša temelje institucio- 
naliziranja samoupravnih oblik 
in postopkov. Ena od temelj- 
nih postavk Zakona je tudi 
omejevanje pravic do deviz 
oziroma dajanje teh pravic le v 
primeru ustvarjanja deviz v or- 
ganizacijah združenega dela. 

Na tem področju je proces 
uvajanja samoupravnega od- 
ločanja šele na začetku. Še ve- 
liko je administrativnega reše- 
vanja spornih vprašanj. Vse 
poslovanje bank s tujino pote- 
ka po predhodnem dajanju po- 
trdil, dovoljenj ali soglasij. Ta- 
ko še naprej ostaja odprto vse- 
binsko vprašanje odločnejše- 
ga vplivanja združenega dela 
na oblikovanje in ustvarjanje 
poslovne politike na tem po- 
dročju. 

Praktične izkušnje so opo- 
zorile na poudarjeno vlogo 
bank na tem področju. Prelc 
bank namreč poteka organizi- 
rano nastopanje v tujini, prek 

njih se zagotavlja planiranje na 
tem področju, usklajujejo se 
interesi itd. Za hitrejšo uvelja- 
vitev samoupravne funkcije 
združenega dela je potrebno 
zagotoviti, da bodo banke in 
združeno delo za daljše ob- 
dobje načrtovale svojo politiko 
in nastopanje v tujini. 

NADALJNJA 
DEJAVNOST PRI 
PREOBRAZBI 
BANČNIH ODNOSOV 

Analiza na koncu omenja, da 
je potrebno za hitrejše reševa- 
nje sedanjih problemov, samo- 
upravni razvoj bank in krepitev 
finančne funkcije združenega 
dela v bankah razčleniti kon- 
kretne možnosti za združeva- 
nje dela in sredstev. Spodbu- 
diti je potrebno tudi nadaljnjo 
krepitev delegatskega sistema 
ter sprejeti ukrepe za odprav- 
ljanje vzrokov neizpolnjevanja 
srednjeročnega plana v ban- 
kah. Nadalje bo nujno potreb- 
no začeti pripravljati temeljne 
smernice za pripravo novega 
srednjeročnega plana in pre- 
magati negativne težnje (zapi- 
ranje trga, podvajanje zmoglji- 
vosti, njihovo gradnjo brez 
ustrezne surovinske osnove 
itd.). 

Za izboljšanje materialnega 
položaja združenega dela pa je 
nujno potrebno spreminjati 
odnose pri delitvi družbenega 
proizvoda in dohodka. Da bi 
premagali klasične kreditne 
odnose v gospodarstvu, mora- 
mo z ukrepi ekonomske politi- 
ke povečati akumulacijsko 
sposobnost gospodarstva in 
možnosti samofinanciranja. 
Prav tako pa bi morali tudi 
preučiti ,in izpolniti sistem 
obresti in nadomestil ter preu- 
čiti vpliv drugih dejavnikov na 
skupne stroške poslovanja v 
bankah. Ne nazadnje je po- 
trebno odpraviti sedanje admi- 
nistrativne ovire na tem po- 
dročju ter omogočiti, da bodo 
organizacije združenega dela 
in banke plansko pristopile k 
poslom, povezanim s tujino. 
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Občanom naj bi omogočili last in dajanje 

v najem manjših poslovnih prostorov 

• Občani se v svojih vlogah pritožujejo, da niso pred zakonom izenačeni glede 
pridobivanja in razpolaganja s poslovnimi prostori 
• V republikah in pokrajinah velja različna zakonska regulativa in praksa za 
obravnavanje poslovnih prostorov v lasti občanov 
% Komisija skupščine SFRJ za vloge in pritožbe meni, naj bi občanom omogočili 
last, gradnjo in dajanje v najem poslovnih prostorov do velikosti 70 kvadratnih 
metrov, čeprav se sami ne ukvarjajo z osebnim delom 

Najvišjim organom v federaciji 
se je v zadnjem času oglasilo 
več občanov z zahtevo, naj bi 
denacionalizirali poslovne 
prostore v velikosti do 70 kva- 
dratnih metrov. Nacionalizira- 
ni so bili po Zakonu o naciona- 
lizaciji najemnih zgradb in 
gradbenih zemljišč, sprejetem 
leta 1958. Zaradi tega je Biro 
Skupščine SFRJ za vloge in 
pritožbe, pripravil Informacijo 
o nekaterih vprašanjih nacio- 
nalizacije poslovnih prostorov 
in jo poslal v obravnavo Skup- 
ščini SFRJ. 

Informacijo je obravnavala 
skupščina Komiteja za vloge in 
predloge ter o njej sprejela do- 
ločena stališča. 

Nacionalizacija 
poslovnega prostora 

Informacija poudarja, da je 
bila nacionalizacija, izvedena 
leta 1958, revolucionaren in 
nujen ukrep, ki naj bi okrepil 
družbeni sektor gospodarstva. 
Hkrati pa tudi ukinil kapitali- 
stične odnose ,na tem področ- 
ju oziroma določene oblike 
eksploatacije. 

Po uveljavitvi tega Zakona 
občan lahko pridobil v last po- 
slovno zgradbo ali prostor le v 
primeru, ko jo je izključno po- 
treboval za svojo obrtno ali 
drugo dovoljeno dejavnost. 
Take poslovne zgradbe ali pro- 
store občan ni mogel odtujiti, 
dedovali pa so jih lahko njego- 
vi zakoniti dediči, če so se uk- 
varjali z dovoljeno dejavnostjo. 

Toda, v postopku nacionali- 
zacije niso bili odvzeli vsi po- 
slovni prostori. Zakon o nacio- 
nalizaciji namreč predvideva 
možnost, da poslovni prostori, 
pod določenimi pogoji, lahko 
ostanejo v lasti občanov, če- 
prav se ne ukvarjajo z obrtno 
ali katero drugo dejavnostjo. 
Pogoj pa je, da je tak poslovni 
prostor v družinski hiši, izvzeti 
od nacionalizacije. 

Informacija pravi, da so bile 
te določbe fakultativnega zna- 

čaja, saj so o njihovi uporabi 
prosto odločale nekdanje ko- 
misije za nacionalizacijo, poz- 
neje pa v vsakem posameznem 
primeru posebej upravni or- 
gan. Uporaba oziroma neupo- 
raba teh določil v praksi je 
spodbudila občane, da se pri- 
tožujejo zaradi tega, ker po za- 
konu niso izenačeni glede.pri- 
dobivanja in razpolaganja s 
poslovnimi prostori. Nekateri 
občani so namreč lahko obdr- 
žali take prostore, drugim pa 
so jih komisije odvzele. 

Neenako obravnavanje 
občanov 

Po drugi strani Zakon o pro- 
metu z zemljišči in zgradbami 
iz leta 1965 in njegove spre- 
membe iz leta 1967 niso pov- 
zele določb Zakona o naciona- 
lizaciji, ki dovoljujejo lastniš- 
tvo poslovnih prostorov do ve- 
likosti 70 kvadratnih metrov v 
družinski stanovanjski hiši. Za- 
to je prišlo do težav pri prido- 
bivanju lastništva in dajanju v 
najem poslovnih prostorov ti- 
stih občanov, ki se ne ukvarja- 
jo z dovoljeno dejavnostjo, 
prostore pa so pridobili po 
izvedbi Zakona o nacionaliza- 
ciji. 

Nekateri občinski upravni 
organi so različno tolmačili in 
uporabljali omenjeni Zakon. V 
posameznih primerih so tak 
poslovni prostor, pridobljen 
po letu 1958 odvzeli, v drugih 
primerih zopet ne. Zato so se 
občani pritoževali organom fe- 
deracije in opozarjali na različ- 
no obravnavanje. 

Število pritožb se je precej 
povečalo, ko so začele veljati 
spremembe in dopolnitve za- 
kona o prometu z zgradbami. 
Te spremembe povsem jasno 
določajo pravni režim pridobi- 
vanja, uporabe in razpolaganja 
s poslovnimi zgradbami in 
prostori. Njegove določbe pa • 
so v primerjavi z določbami 
Zakona o nacionalizaciji mno- 
go bolj liberalne. 

Vendar je tudi po začetku 
veljavnosti noveliranega Zako- 
na o prometu z zemljišč in 
stavbami ostalo odprto vpra- 
šanje, ali ima lahko občan, ki 
se ukvarja z dovoljeno dejav- 
nostjo, v lasti poslovni prostor 
do površine 70 kvadratnih me- 
trov, kolikor ga je lahko imel 
občan po Zakonu o nacionali- 
zaciji. Upravni organi v nekate- 
rih občinah so v velikem števi- 
lu primerov izvzeli poslovne 
prostore iz lasti občanov, če se 
niso ukvarjali z dovoljeno de- 
javnostjo. V posameznih pri- 
merih so izvedli tudi novo na- 
cionalizacijo, saj so odvzeli 
prostore, manjše od 70 kva- 
dratnih metrov, ki so ob nacio- 
nalizaciji ostali lastnikom, se- 
daj pa so postali lastniki njiho- 
vi nasledniki. 

Različna zakonska 
regulativa 

Glede na različno tolmače- 
nje določb omenjenega Zako- 
na in njegove uporabe, so se 
pojavile nekateri politični pro- 
blemi. Nekatere občine so 
uvedle postopke za odvzem 
poslovnih prostorov v družin- 
ski hiši, zgrajeni med leti 1958 
in 1967, medtem ko drugje te- 
ga postopka sploh niso začeli. 
S tem pa je, ugotavlja Informa- 
cija, v določenem smislu odpr- 
to tudi vprašanje pravne var- 
nosti občanov. 

Če predlagamo zakonsko 
regulativo v republikah in po- 
krajinah glede poslovnih pro- 
storov, sprejeto po Ustavi leta 
1974. Informacija pravi, da so 
posamezne republike in po- 
krajini to področje uredile na 
enak način kot ga ureja Zakon 
o prometu z zemljišči. Pri tem 
pa v svoje zakone niso zapisa- 
le, da je občan, tudi če se ne 

ukvarja z dovljeno dejavnostjo, 
lahko lastnik poslovnih pro- 
storov do površine 70 kvadrat- 
nih metrov. 

SR Slovenija pa je že leta 
1974 sprejela Zakon o poslov- 
nih zgradbah in prostorih, ki 
omogoča last poslovnega pro- 
stora do velikosti 70 kvadrat- 
nih metrov in tega lastništva 
ne pogojuje z opravljanjem za- 
konsko dovoljene dejavnosti. 
Tudi SR Črna gora je s svojim 
Zakonom predvidela to mož- 
nost in določila, da lahko ob- 
čan oddaja v najem tak poslov- 
ni prostor pod pogoji, ki jih 
določi pristojna občinska 
skupščina s posebnim predpi- 
som. 

Mimo tega v praksi v nekate- 
rih republikah dovoljujejo ob- 
čanu - lastniku, ki se ne ukvar- 
ja z obrtjo ali drugo dovoljeno 
dejavnostjo, da daje tak pro- 
stor v najem tudi v primeru, če 
je bruto površina prostora več- 
ja kot 70 kvadratnih metrov. 

Ob koncu pa Informacija 
ugotavlja, da v Ustavi SFRJ ni 
določila, ki bi občanom ne do- 
voljeval last poslovnih prosto- 
rov. Razlika je le med mož- 
nostjo pridobitve pravice last- 
ništva na poslovnem prostoru 
in možnostjo, da se tak poslov- 
ni prostor daje v najem. To to- 
rej pomeni, sklepa Informacija, 
da ne bi smeli omejevati prido- 
bivanja takih prostorov, tem- 
več le omejevati načine njiho- 
ve uporabe, da bi preprečili iz- 
koriščanje tujega dela. 
Mnenja Komisije za 
vloge in predloge 

Člani Komisije skupščine 
SFRJ za vloge in predloge so 
20. februarja 1980 obravnavali 
in predlagali rešitve nekaterih 
odprtih vprašanj na tem po- 
dročju. 

ooseoecocoscosoeeosocoosoosoaeoscorc 
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Po njihovem mnenju zakon- 
ska regulativa razločno obrav- 
nava poslovni prostor v lasti 
občanov zaradi tega, ker so bi- 
li v različnih časovnih obdob- 
jih družbenoekonomski in po- 
litični odnosi na različni ra- 
zvojni stopnji. Glede na seda- 
njo stopnjo razvoja socialistič- 
nih samoupravnih odnosov in 
razvitosti družbenega sektorja 
gospodarstva je potrebno ob- 

čanom, ki se ne ukvarjajo z 
osebnim delom, omogočiti pri- 
dobitev lastništva poslovnih 
prostorov do velikosti 70 kva- 
dratnih metrov, če so ti prosto- 
ri v družinski stanovanjski hiši. 
Prav tako naj ne bi zavirali po- 
bud občanov, da gradijo take 
poslovne prostore. 

Komisija meni, da občani ta- 
ke poslovne prostore lahko 

dajejo v njem, jih dedujejo in 
prodajajo. Seveda je potrebno 
preučiti vprašanje poslovnih 
prostorov prejšnjih lastnikov. 
Ob tem je potrebno upoštevati 
njihovo sedanje materialno 
stanje in socialni položaj, ka- 
kor tudi potrebe občin in ob- 
močij. S takimi rešitvami bi 
spodbudili tudi razvoj malega 
gospodarstva, posebej obrti, ki 
sedaj stagnira prav zaradi po- 

manjkanja poslovnih prosto- 
rov. 

Da bi preprečili lastnikom 
takih poslovnih prostorov 
ustvarjanje nesorazmernih ko- 
risti brez vlaganja svojega ži- 
vega dela, je predlagano da bi 
z limitiranjem najemnine in z 
ustreznimi ukrepi davčne poli- 
tike določili merila za določa- 
nje najemnine. 

Proste carinske cone so del enotnega 

gospodarskega področja  

• Proste carinske cone imajo specifičen pravno institucionalen značaj in se lahko 
osnujejo samo v področju luk in pristanišč, ki so odprta za mednarodni promet 
• Ugodnejše carinsko ravnanje v prostih conah je samo v carinskem nadzoru in 
manipulaciji blaga 
• Enaki pogoji gospodarjenja in enotna carinska stopnja velja za vse področje 
države, vključujoč tudi proste carinske cone. 

Delegatom v Skupščini 
SFRJ je bila poslana v obrav- 
navo Informacija o prostih ca- 
rinskih conah, ki jo je Zvezni 
sekretariat za finance, v sode- 
lovanju z Zveznim sekretaria- 
tom za zunanjo trgovino in 
Zvezno carinsko upravo, pri- 
pravil na podlagi sklepov Zbo- 
ra republik in pokrajin 20. julija 
1979. V informaciji so podrob- 
no obdelana vprašanja fiziog- 
nomije in statusa prostih ca- 
rinskih con v našem gospodar- 
skem sistemu. 

PRAVNI STATUS CON 
Proste carinske cone pred- 

stavljajo, po določbah Carin- 
skega zakona, del enotnega 
carinskega področja, na kate- 
rem se uporabljajo posebni 
ukrepi carinskega nadzora in 
posebne olajšave glede carin- 
skega postopka. V okviru na- 
šega carinskega sistema te co- 
ne nimajo pomena izjeme v 
ekonomskem smislu, ker zanje 
kot dele enotnega gospodar- 
skega področja države veljajo 
enaki pogoji gospodarjenja v 
okviru enotnega trga. 

Problem enakosti v pogojih 
gospodarjenja je ključno vpra- 
šanje pravnega statusa in fi- 
ziognomije prostih carinskih 
con v naši državi. Ker so te 
cone del carinskega in gospo- 
darskega področja, morajo 
poslovati pod pogoji, ki veljajo 
za enotno področje, katerega 
del so. 

Proste carinske cone se lah- 
ko, na podlagi Zakona, osnuje- 
jo samo na področju luk in pri- 
stanišč, ki so odprta za me- 

dnarodni promet, pod pogo- 
jem, da se z ustanovitvijo do- 
seže pospeševanje izvoza bla- 
ga in storitev. Z uporabo pred- 
pisov o rednem uvozu blaga in 
uvoza osnovnih sredstev, po- 
gonskih goriv in potrošniške- 
ga materiala zaradi uporabe v 
prosti carinski coni, se ne ruši 
načelo enotnih pogojev go- 
spodarjenja za vse področje 
države. 

V Informaciji je poudarjeno, 
da so te cone ekonomsko in 
finančno popolnoma izenače- 
ne z ostalimi področji v naši 
državi, s čimer so izključena 
finančna pooblastila, ki so ve- 
zana na poslovanje v okviru 
prostih con. Ugodnejše carin- 
sko obravnavanje jih zadeva le 
glede carinskega nadzora in 
manipulacije blaga v okviru 
cone. Predvidene olajšave v 
postopanju z blagom je zmanj- 
šano na to, da se tuje blago 
lahko uvozi v cono in namesti- 
tev je tam brez omejitve roka in 
brez posebnega prijavljanja 
carini. 

INDUSTRIJSKA 
DEJAVNOST V CONI 

Z mehanizmom enotnega 
trga so določeni enaki pogoji 
za vsakega uvoznika ne glede 
na geografsko lokacijo ali mo- 
žen namen uvoženega proiz- 
voda. To pomeni, da se v prosti 
carinski coni plača carina za 
uvoz osnovnih sredstev in re- 
produkcijskega materiala ka- 
kor na ostalem področju dr- 
žave. 

Glede tega je vprašanje, je 
rečeno v Informaciji, ali je v 

coni kot delu nacionalnega te- 
ritorija treba posebej spodbu- 
jati postavitev industrije. Glede 
na enake pravice proizvjalcev, 
da mu bo plačana carina vrnje- 
na, če je uvoženi reprodukcij- 
ski material uporabil za proiz- 
vodnjo blaga, ki ga izvaža, ne 
glede na mesto opravljanja de- 
javnosti, ni upravičenih razlo- 
gov za preusmeritev gospo- 
darstva na odpiranje industrij- 
skih zmogljivosti na ozemlju 
proste carinske cone. 

Luke v prostih carinskih co- 
nah poslujejo v pogojih go- 
spodarjenja, ki veljajo za vse 
luke v državi in jim za oprav- 
ljanje industrijske dejavnosti 
ni potreben status proste ca- 
rinske cone. Dokler je ozemlje, 
ki je pravno dobilo status pro- 
ste carinske cone, institucio- 
nalni del carinskega in gospo- 
darskega področja države, je 
podvrženo načelom enotnega 
trga in glede tega ne more biti 
izjem, je poudarjeno v Infor- 
maciji. 

V naš gospodarski sistem, ki 
je zgrajen na načelih enotnega 
gospodarskega področja, ni 
mogoče vgraditi nekih rešitev, 
ki so v okviru carinskega siste- 
ma videti tehnično mogoče. S 
pooblaščenim obravnavanjem 
luke v prosti carinski coni, da 
brez plačila carine uvozi opre- 
mo za njeno delo, da pa bi bilo 
za isto opremo treba plačati 
carino v drugi luki, bi ustvarili 

neenake pogoje poslovanja, ki 
niso v skladu s temeljnimi po- 
stavkami gospodarskega si- 
stema. 

V Informaciji je namenjena 
posebna pozornost nekaterim 
ključnim vprašanjem, ki zade- 
vajo problem opravljanja indu- 
strijske dejavnosti na področju 
prostih carinskih con. Če ta 
problem preučimo s stališča 
odnosov znotraj same indu- 
strije, je vprašanje, če določe- 
ne finančne beneficije lahko 
vzbudijo zanimanje investitor- 
jev za organizacijo proizvod- 
nje v coni in kako postaviti 
ekonomske odnose med, na 
primer, dvema pogonoma iste- 
ga podjetja, od katerih je eden 
v prosti carinski coni, drugi pa 
izven nje. 

BREZ FINANČNIH 
PRIVILEGIJEV 

Če je z določenimi finančni- 
mi posredovanji mogoče po- 
staviti in zgraditi industrijsko 
zmogljivost, ki pomeni zado- 
voljivejše nastopanje na tujem 
trgu, nastane problem, kaj je v 
tem specifično za področje 
proste carinske cone. Če gre 
za resničen ekonomski interes 
države, bi to lahko uredili ne 
glede na zemljepisno lokacijo 
gospodarske organizacije. Za- 
to je vprašanje, če je treba in 
zakaj, kadar gre za carino, 
pooblaščati področje samo 
nekaterih luk in pristanišč. 
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Učinke beneficiranih pogo- 
jev gospodarjenja na področju 
industrije, ki bi jih dobili na 
področju prostih carinskih 
con, je poudarjeno v Informa- 
ciji, je mogoče doseči tudi v 
vsakem drugem podjetju v dr- 
žavi, ne glede na zemljepisno 
lokacijo. 

Če bi prostim carinskim co- 
nam dali določene finančne 

privilegije, potem bi to morali 
storiti po načeiu enakih pogo- 
jev gospodarjenja za vse luke 
in pristanišča, ki so odprta za 
mednarodni promet. Sicer pa 
bi morali vnaprej povedati, da 
vse luke ne poslujejo pod ena- 
kimi pogoji in določiti katere 
naj dobijo pooblaščen tret- 
man. 

Pri ocenjevanju koristnosti 
takšnih con za naš gospodar- 

ski sistem in med pripravo Ca- 
rinskega zakona je prevlado- 
valo prepričanje, da je treba 
poleg obstoječih prostih carin- 
skih con, ki jih je bilo leta 19.72 
sedem, podobne cone odpreti 
tudi v kontinentalnem delu dr- 
žave ter na cestnih in železni- 
ških vozliščih. Odprtje novih 
prostih con se je v glavnem 
povezovalo Z možnostjo, da 
imajo privilegiran položaj v go- 

spodarjenju, predvsem pri 
uvozu blaga. 

Zaradi naštetih razlogov, je 
rečeno na koncu v Informaciji, 
so proste carinske cone v Ca- 
rinskem zakonu kot deli enot- 
nega carinskega in gospodar- 
skega sistema, njihov eko- 
nomsko-pravni status pa je 
urejen na način, ki je določen 
kot najbolj optimalen v našem 
gospodarskem sistemu. 

SPREJETI ZAKONI 

Delegati v Zveznem zboru so 
na seji, ki je bila 27. februarja 
sprejeli naslednje zakone: 
Zakon o spremembah in do- 
polnitvah Zakona o standardi- 
zaciji (AS 139) s katerim je toč- 
no določena razlika med ga- 
rancijo za kakovost in garanci- 
jo za pravilno delovanje proiz- 
vodov in vse obveznosti, ki 
izvirajo iz tega za proizvajalce. 
Z njimi je urejen institut atesti- 
ranja (homogolizacije), to je 
postopek določanja karakteri- 
stike kakovosti proizvodov z 
njihovimi predpisanimi karak- 
teristikami. Proizvodi, ki so po- 
škodovani ali z napako gredo 
lahko v promet samo če ne 
ogrožajo ljudi. 
Zakon o dopolnitvah Zakona 
o objavljanju zveznih zakonov 
in drugih zveznih predpisov in 
splošnih aktov (AS 158) s ka- 
terim je določeno, da bodo 
zvezni predpisi, zakoni in 
splošni akti, ki vsebujejo zaup- 
ne podatke, katerih objavljanje 
pa bi bilo v nasprotju z interesi 
varnosti in obrambe države in 
drugimi družbenimi interesi, ki 

so določeni z zakonom, objav- 
ljani v posebnem glasilu fede- 
racije. Glasilo bo dostopno 
vsem subjektom na katere se 
nanašajo predpisi in drugi akti, 
ki so v njem objavljeni. 
Zakoni o ratifikacijah spora- 
zumov med vlado SFRJ in vla- 
do Romunije o priznavanju 
enakopravnosti dokumentov 
o šolanju izdanih v obeh drža- 
vah (AS 190), Republike Av- 
strije o ekvivivalencah na uni- 
verzitetnem področju (AS 
187), Nemške demokratične 
republike o vzajemnem priz- 
navanju spričeval, diplom vi- 
sokošolskih ustanov, aka- 
demskih stopenj izdanih in 
podeljenih v obeh državah 
(AS 191) Socialistične Libijske 
Arabske Džamahirije o vzaje- 
mnem priznavanju spričeval, 
diplom in znanstvenih stopenj 
(AS 188), pospešujejo sodelo- 
vanje na področju prosvete, 
kulture in znanstvenega dela. 
Z avtomatskim izenačevanjem 
spričeval in diplom je dana 
možnost vsem občanom, ki se 
imajo namen šolati ali delati v 

eni od teh držav. Sporazume je 
že prej ratificiral Zbor republik 
in pokrajin (30. oktobra 1979). 
Po hitrem postopku pa je bil 
sprejet tudi: 
Zakon o začasni prepovedi 
razpolaganja z družbenimi 
sredstvi za financiranje nego- 
spodarskih in neproizvodnih 
investicij v letu 1980 (AS 244) 
namen katerega je, da se neu- 
pravičena rast neproizvodnih 
in negospodarskih investicij 
spravi v realne okvire in v sklad 
z možnostmi družbe. Z zako- 
nom je prav tako določeno, ka- 
tere so izjeme, na katere se ta 
prepoved ne nanaša. Na seji 
Zbora republik in pokrajin, ki 
je bila 26. februarja so bili 
sprejeti naslednji zakoni: 
Zakon o kompenzaciji (AS 
181) s katerim je določeno, da 
federacija zagotavlja ustrezno 
kompenzacijo kot sestavni del 
ukrepov skupne ekonomske 
politike za določeno" plansko 
obdobje če se z akti organov 
federacije s katerimi se za to 
obdobje določa ali v tem ob- 
dobju izvaja skupna ekonom- 

ska politika ruši enakoprav- 
nost organizacij združenega 
dela pri pridobivanju dohodka 
in razpolaganju z rezultati 
dela. 
Zakon o določanju skupnega 
zneska sredstev za financira- 
nje Programa graditve in mo- 
dernizacije tehnične baze 
mobilnega Radia Jugoslavije 
od leta 1981 do 1985 (AS 184) 
s katerim je določeno, da bodo 
za financiranje tega Programa 
v proračunu federacije v ob- 
dobju od leta 1981 do 1985 za- 
gotovljena sredstva v vredno- 
sti 161,5 milijona dinarjev. 
Zakon o ratifikaciji Sporazu- 
ma med vladama SFRJ in Al- 
banije o povezovanju z želez- 
niško progo (AS 238) S Spora- 
zumom sta se obe državi zave- 
zali, da bosta na svoj račun 
zgradili progo na relaciji Tito- 
grad-Skadar na svojem terito- 
riju do mejne točke kjer bo 
proga združena. Sredstva za 
gradnjo te proge nđ teritoriju 
naše države bodo zagotovlje- 
na s posebnim zveznim zako- 
nom. 
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V Poročevalcu Priloga II je pri objavi besedil Program dela skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije na 
področju planiranja in uresničevanja zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih ter Predlog 
programa dela Skupnosti socialnega varstva Slovenije za leto 1980 prišlo do zamenjave. Bralcem se za napako 
opravičujemo, obe besedili pa danes objavljamo še enkrat. 

PROGRAM DELA 

skupščine Raziskovalne skupnosti 

Slovenije na področju planiranja in 

uresničevanja zakona o raziskovalni 

dejavnosti in raziskovalnih skupnosti 

1. TROMESEČJE 
a) 10. skupščina Raziskovalne 
skupnosti Slovenije, dne 30. januarja 
1980 

1. FINANČNI PREDLOGI: 
- drugi predlog izhodišč za finančni načrt 
Raziskovalne skupnosti Slovenije za leto 1980; 
- sklep o prispevni stopnji za program 
Raziskovalne skupnosti Slovenije v okviru 
združenih sredstev v letu 1980; 
- predlog stabilizacijskih ukrepov za izvajanje 
programa Raziskovalne skupnosti Slovenije v 
letu 1980; 

NOSILEC: Izvršilni odbor Raziskovalne skupnosti Slovenije. 

2. ZAKONODAJNI DEL: 
- Poročilo o izvajanju zakona o raziskovalni 
dejavnosti in raziskovalnih skupnostih; 
NOSILEC: Predsedstvo Raziskovalne skupnosti Slovenije. 

3. TEMATSKI DEL: 
- predlogi za priprave in prenos raziskovalnih 
dosežkov v prakso; 
Nosilec: Izvršilni odbor Raziskovalne skupnosti Slovenije. 

b) 11. skupščina Raziskovalne 
skupnosti Slovenije, dne 19. marca 
1980. 

1. FINANČNI PREDLOGI: 
- zaključni račun Raziskovalne skupnosti 
Slovenije za leto 197^9; 
- finančni načrt Raziskovalne skupnosti 
Slovenije za leto 1980; 
- poročilo področnih raziskovalnih skupnosti 
in komisij za leto 1979; 
- predlogi programov področnih raziskovalnih 
skupnosti za leto 1980; 

- predlog programa Raziskovalne skupnosti 
Slovenije za leto 1980; 
- predlog skupnega raziskovalnega programa 
Raziskovalne skupnosti Slovenije za obdobje 
1981-1985 in programa odkrivanja in 
raziskovanja surovin splošnega pomena ter 
programa skupnih nalog občinskih 
raziskovalnih skupnosti in Posebnih 
raziskovalnih skupnosti, ki se uresničuje v 
Raziskovalni skupnosti Slovenije; 
- predlog elementov za pripravo predloga 
samoupravnega sporazuma o temeljih plana; 
- predlog osnutkov samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana za Posebne 
raziskovalne skupnosti; 
- predlog osnutka samoupravnega sporazuma 
o temeljih plana za Skupni program. 
Nosilec: Izvršilni odbor Raziskovalne skupnosti Slovenije. 

II. TROMESEČJE 
c) 12. skupščina Raziskovalne 
skupnosti Slovenije, dne 29. maja 1980 

1. FINANČNI PREDLOGI: 
- predlogi za financiranje programa 
raziskovalne dejavnosti v okviru združenih 
sredstev pri Raziskovalni skupnosti Slovenije, 
po predlogih področnih raziskovalnih 
skupnosti in komisij Raziskovalne skupnosti 
Slovenije; 
- tekoča dejavnost - nepredvidena. 
Nosilec: Področne raziskovalne skupnosti in Izvršilni odbor 
Raziskovalne skupnosti Slovenije. 

2. ZAKONODAJNI DEL: 
- osnutek zakona o Slovenski akademiji 
znanosti in umetnosti 

Nosilec: Predsedstvo Raziskovalne skupnosti Slovenije. 
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3. PLANSKI DOKUMENTI: 
- obravnava predlogov samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana za Posebne 
raziskovalne skupnosti; 
- obravnava in sprejem predloga 
samoupravnega sporazuma o temeljih plana 
Skupnega raziskovalnega programa v 
Raziskovalni skupnosti Slovenije, programa 
odkrivanja in raziskovanja surovin splošnega 
pomena ter programa skupriih nalog občinskih 
raziskovalnih skupnosti in Posebnih 
raziskovalnih skupnosti, ki se uresničuje v 
Raziskovalni skupnosti Slovenije; 
- predlog dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 
(Nosilec: Izvršni svet SR Slovenije). 
Nosilec: Izvršilni odbor Raziskovalne skupnosti Slovenije. 

III. TROMESEČJE 
d) 13. skupščina Raziskovalne 
skupnosti Slovenije, dne 9. julija 1980 

1. FINANČNI PREDLOGI: 
- sprejemanje tekočih finančnih predlogov 
področnih raziskovalnih skupnosti in komisij 
Raziskovalne skupnosti Slovenije. 
Nosilec: Izvršilni odbor Raziskovalne skupnosti Slovenije. 

2. ZAKONODAJA: 
- predlog zakona o Slovenski akademiji 
znanosti in umetnosti. 
Nosilec: Izvršni svet SR Slovenije, predsedstvo Raziskovalne 
skupnosti Slovenije. 

IV. TROMESEČJE 

e) 14. skupščina Raziskovalne 
skupnosti Slovenije (oktober) 
15. skupščina Raziskovalne skupnosti 
Slovenije (december) $ 

1. FINANČNI PREDLOGI: 

- sprejemanje tekočih finančnih predlogov 
področnih raziskovalnih skupnosti in komisij 
Raziskovalne skupnosti Slovenije. 

Nosilec: Izvršilni odbor Raziskovalne skupnosti Slovenije, po 
predlogih področnih raziskovalnih skupnosti in komisij Razi- 
skovalne skupnosti Slovenije. 

2. PLANSKI DOKUMENTI: 

- skupni raziskovalni program Raziskovalne 
skupnosti Slovenije za leto 1981; 
- program dela posebnih raziskovalnih 
skupnosti v letu 1981; 
- osnutek resolucije o izvajanju družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v 
letu 1981; 
- predlog srednjeročnega plana Raziskovalne 
skupnosti Slovenije za obdobje 1981-1985, v 
letu 1981 in obravnava predlogov planov 
posebnih raziskovalnih skupnosti. 

Rok: december 
Nosilec: Izvršilni odbor Raziskovalne skupnosti Slovenije. 
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PREDLOG PROGRAMA DELA 

Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

za leto 1930 

l. 
V skladu s sprejetim okvirnim programom dela za obdobje 

1978- 1982, ki ga je skupščina Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije sprejela na 2. seji v septembru 1978, bodo najpo- 
membnejše naloge Skupnosti socialnega varstva Slovenije v 
letu 1980: uveljavljanje delegatskih odnosov in samoupravnih 
razmerij v republiški skupnosti socialnega varstva, pomagati 
občinskim skupnostim pri razvoju in uveljavljanju njihove 
vloge, razviti metode in modele usklajevanja ter se v čimvečji 
meri vključiti v usklajevanje elementov za samoupravne spo- 
razume o temeljih planov republiških skupnosti, ki se povezu- 
jejo v Skupnost socialnega varstva Slovenije. 

Pri delu skupščine in drugih organov Skupnosti socialnega 
varstva Slovenije bomo poskušali delovati čimbolj usklajeno z 
zbori skupščine SRS, republiškimi upravnimi organi, družbe- 
nopolitičnimi organizacijami in z drugimi dejavniki na po- 
dročju socialnega varstva. s 

1) Samoupravni akti 
V začetku leta 1980 bo predvidoma sprejet zakon o skupno- 

stih socialnega varstva. Do konca leta 1980 bo Skupnost 
socialnega varstva Slovenije uskladila z zakonom svoje samo- 
upravne akte (samoupravni sporazum o ustanovitvi, statut, 
poslovnik), pripravila smernice za uskladitev samoupravnih 
aktov občinskih skupnosti socialnega varstva ter nudila ob- 
činskim skupnostim potrebno strokovno pomoč s tem v zvezi, 
vključila pa se bo tudi v pripravo samoupravnih aktov republi- 
ških skupnosti, ki se povezujejo v Skupnost socialnega var- 
stva Slovenije in bodo morale v letu 1980 tudi uskladiti samo- 
upravne akte (otroško varstvo, socialno skrbstvo). 

2) Usklajevanje 
Skupnost socialnega varstva Slovenije bo v okviru svojih 

možnosti usklajevala elemente za samoupravne sporazume o 
temeljih planov republiških skupnosti, ki se povezujejo v 
Skupnost socialnega varstva Slovenije. 

Ker bodo ti samoupravni sporazumi sprejeti v letu 1980, bi 
bilo v okviru Skupnosti socialnega varstva Slovenije potrebno 
uskladiti in se dogovoriti predvsem o politiki glede socialno- 
varstvenih dajatev, o izhodiščih za solidarnost na področjih, 
ki jih pokrivajo te republiške samoupravne interesne skupno- 
sti, o prednostnih nalogah in o dinamiki njihovega uresniče- 
vanja. 

V letu 1979 je bila podpisana pogodba o izvedbi I. faze 
raziskovalnega projekta »življenjski stroški«. Skupnost so- 
cialnega varstva Slovenije bo tudi v letu 1980 koordinirala 
delo uporabnikov in izvajalcev pri izvajanju tega projekta ter 
zagotavljala pogoje za nemoteno delo Projektnega sveta. 

3) Vprašanja invalidov 
Najpomembnejša naloga Skupnosti socialnega varstva Slo- 

venije na tem področju v letu 1980 bo izdelati predlog mreže 
zavodov za usposabljanje invalidnih oseb v SR Sloveniji ter 
programe posameznih zavodov. Sprejeti predlog bi moral 
postati sestavni del samoupravnih sporazumov o temeljih 
planov pristojnih skupnosti. 

V letu 1979 so se na pobudo Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije začeli razčiščevati programi raziskovalnih nalog na 
področju varstva invalidov. V letu 1980 pa bi bilo nujno tudi na 
tem področju zagotoviti ustrezno organizacijsko povezavo 
uporabnikov in izvajalcev ter sprejeti srednjeročni program. 

Skupnost socialnega varstva Slovenije bo v letu 1980 orga- 
nizirala širšo razpravo o problematiki otrok in mladostnikov z 

motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter uskladila pred- 
loge za izboljšanje stanja. 

4) Vprašanja borcev 
Kljub sprejetim stališčem in obveznostim se v letu 1979 še 

niso ustanovili Koordinacijski odbori pri vseh občinskih skup- 
nostih socialnega varstva, niti ustrezna delovna telesa pri 
drugih skupnostih. Zato bo v letu 1980 prvenstvena naloga, 
zagotoviti ustanovitev teh odborov ter jih usposobiti za oprav- 
ljanje njihovih nalog. V tem letu pa bi morali biti izdelani tudi 
ustrezni programi za reševanje problematike na tem po- 
dročju. 

5) Ljudska obramba in družbena samozaščita 
V letu 1979 je Skupnost socialnega varstva Slovenije spre- 

jela potrebne akte in načrte za to področje dela. V letu 1980 
bo potrebno načrtno usposabljati funkcionarje skupnosti in 
delavce strokovne službe, tekoče ažurirati akte in načrte ter 
jih uskladiti z republiškimi skupnostmi, ki se povezujejo v 
Skupnost socialnega varstva Slovenije. 

6) Organizacija strokovne službe 
V letu 1980 se bo za republiške skupnosti socialnega var- 

stva, otroškega varstva, zdravstva in socialnega skrbstva usta- 
novila skupna strokovna služba. V skupni službi bo možno 
načrtneje zastaviti zlasti delo v zvezi z informiranjem in izo- 
braževanjem delegatov in delegacij za ta področja, kar pred- 
stavlja izrazito pomanjkljivost v našem dosedanjem delova- 
nju. Skupna služba pa pomeni tudi možnost racionalnejšega 
in strokovno boljšega dela. 

PREDLOG MESEČNEGA PROGRAMA 
DELA SKUPNOSTI SOCIALNEGA 
VARSTVA SLOVENIJE V LETU 1980 

JANUAR: 
Posvet s predstavniki skupščin občinskih skupnosti so- 

cialnega varstva in predstavniki Koordinacijskih odborov za 
vprašanja borcev pri občinskih skupnostih socialnega var- 
stva: 

- delovni programi občinskih skupnosti so- 
cialnega varstva in Skupnosti socialnega var- 
stva Slovenije v letu 1980, 

- priprave novih samoupravnih aktov skup- 
nosti socialnega varstva, 

_ ustanavljanje in delo koordinacijskih odbo- 
rov za vprašanja borcev ter naloge v zvezi z 
izvajanjem zakona o starostnem zavarovanju 
kmetov; 

Priprava strokovnih podlag za usklajevanje elementov, za 
samoupravne sporazume o temeljih planov republiških samo- 
upravnih interesnih skupnosti, ki se povezujejo v Skupnost 
socialnega varstva Slovenije; 

Priprava predloga mreže zavodov za usposabljanje invali- 
dnih oseb v SRS; 

Priprava posebnega raziskovalnega programa za po- 
dročje usposabljanja in zaposlovanja invalidnih oseb. 
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FEBRUAR: 

Seja skupščine: 
- predlog zakona o skupnostih socialnega 

varstva, 
- osnutek samoupravnega sporazuma o 

ustanovitvi Skupnosti socialnega varstva Slo* 
venije, 

- osnutek statuta Skupnosti socialnega var- 
stva Slovenije, 

- osnutek samoupravnega sporazuma o za- 
gotavljanju sredstev za delovanje invalidskih 
organizacij v SRS, 

- poročilo o izvajanju delovnega načrta 
Skupnosti socialnega varstva Slovenije v letu 
1979, 

- poročilo o izvajanju finančnega načrta 
Skupnosti socialnega varstva Slovenije za leto 
1979, 

- informacija o izvajanju zakona o civilnih 
invalidih vojne, 

- predlog za določitev meril in kriterijev za 
priznavanje varstvenega dodatka kmetom - 
borcem; 

Priprava porodila o možnostih za izboljšanje delovanja de- 
legatskega sistema v skupnostih socialnega varstva ter 
predlogov za odpravo pomanjkljivosti; 
Razprava (in predlogi) o predlogu zakona o organizaciji in 
delovnem področju republiških upravnih organov. 

MAREC: 

Seja skupščine: 
- ocena priprave družbenih planov za ob- 

dobje 1981-1985 ter razprava o temeljnih ra- 
zvojnih vprašanjih, 

- predlog za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zava- 
rovanju za primer brezposelnosti, 

- predlog za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o skupnih osnovah svo- 
bodne menjave dela z osnutkom zakona, 

- informacija o položaju delavcev iz drugih 
republik, zaposlenih pri obrtnikih, ki imajo koo- 
perantske odnose z OZD, 

- informacija o uresničevanju zakona o 
usposabljanju in izobraževanju otrok in mla- 
dostnikov z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju, 

- predlog samoupravnega sporazuma o za- 
gotavljanju sredstev za delovanje invalidskih 
organizacij v SRS, 

- predlog samoupravnega sporazuma o 
ukrepih republiških interesnih skupnosti v pri- 
merih elementarnih nesreč, 

- predlog samoupravnega sporazuma o os- 
novah in merilih pri zagotavljanju socialnih da- 
jatev v SRS, 

- osnutek samoupravnega sporazuma o 
ustanovitvi skupne strokovne službe republi- 
ških samoupravnih interesnih skupnosti (so- 
cialno varstvo, zdravstvo, otroško varstvo, so* 
cialno skrbstvo). 

APRIL: 

Priprava smernic za sestavo samoupravnih aktov občin- 
skih skupnosti socialnega varstva (samoupravni sporazum 
o ustanovitvi, statut, poslovnik); 

Posvetovanje s predstavniki izvršnih odborov občinskih 
skupnosti socialnega varstva o pripravah samoupravnih 
aktov; 

MAJ: 

Seja skupščine: 
- predlog zakona o spremembah in dopolni- 

tvah zakona o skupnih osnovah svobodne me- 
njave dela, 

- predlog za izdajo zakona o usposabljanju 
in izobraževanju otrok in mladostnikov z mot- 
njami v telesnem in duševnem razvoju z 
osnutkom zakona, 

- osnutek zakona o stanovanjskem gospo- 
darstvu, 

- osnutek zakona o stanovanjskih razmerjih, 
- predlog samoupravnega sporazuma o 

ustanovitvi skupnosti socialnega varstva Slo- 
venije, 

- predlog statuta Skupnosti socialnega var- 
stva Slovenije, 

- osnutek poslovnika o delovanju skupščine 
Skupnosti socialnega varstva Slovenije in nje- 
nih organov. 

JUNIJ: 

Seja skupščine: 
- predlog dogovora o temeljih družbenega 

plana SRS za obdobje 1981-1985, 
- poročilo Izvršnega sveta Skupščine SRS o 

uresničevanju družbenega plana SRS za ob- 
dobje 1976-1980 in prva ocena možnosti za 
leto 1980, 

- osnutek zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti, 

- osnutek zakona o zajamčenem osebnem 
dohodku, 

- informacija o problematiki varstva borcev 
NOV v SR Sloveniji. 

JULIJ: 
Izdelava smernic za pripravo poslovnikov o delu Koordina- 
cijskih odborov za vprašanja borcev občinskih skupnosti 
socialnega varstva. 

SEPTEMBER: 

Posvetovanje s predstavniki skupščin občinskih skupnosti 
socialnega varstva: • 

- priprave delovnih programov skupnosti 
socialnega varstva za leto 1981, 

- priprave in preverjanje stanja glede 
usposobljenosti koordinacijskih odborov za 
vprašanja borcev občinskih skupnosti 
socialnega varstva za prevzem dela v zvezi z 
odločanjem o pravici kmetov - borcev do 
varstvenega dodatka. 
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OKTOBER: 
Seja skupščine: 
- Informacija o zaposlovanju delavcev, ki 

izpoljnjujejo pogoje za polno osebno 
pokojnino, 

- osnutek družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1981 - 1985, 

- predlog poslovnika o delu skupščine 
Skupnosti socialnega varstva Slovenije, 

- osnutek samoupravnega sporazuma o 
združevanju sredstev za dejavnost Skupnosti 
socialnega varstva Slovenije v letu 1981 z 
osnutkom delovnega programa za leto 1981, 

- predlog samoupravnega sporazuma o 
ustanovitvi skupne strokovne službe 
republiških skupnosti. 

NOVEMBER: 
Seja skupščine: 
- predlog zakona o usposabljanju in 

izobraževanju otrok in mladostnikov z 
motnjami v telesnem in duševnem razvoju, 

- predlog zakona o stanovanjskem 
gospodarstvu, 

- predlog zakona o stanovanjskih razmerjih, 
- predlog zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti, 

- predlog zakona o zajamčenem osebnem 
dohodku. 

DECEMBER: 
Seja skupščine: 
- Predlog družbenega plana SRS za 

obdobje 1981 - 1985, 
- osnutek resolucije o izvajanju družbenega 

plana SRS za obdobje 1981 - 1985 v letu 1981, 
- predlog delovnega načrta Skupnosti 

socialnega varstva Slovenije za leto 1981, 
- predlog samoupravnega sporazuma o 

združevanju sredstev za dejavnost Skupnosti 
socialnega varstva Slovenije v letu 1981, 

- predlog finančnega načrta skupnosti 
socialnega varstva Slovenije za leto 1981. 
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