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MNENJA IN PREDLOGI 

Republiškega sveta za gospodarski razvoj in ekonom- 

sko politiko k osnutku odloka o objektiviziranih kriteri- 

jih in pokazateljih za določanje stopnje gospodarske 

nerazvitosti republik in pokrajin 

Objavljamo »MNENJA IN PREDLOGE« Republiškega 
sveta za gospodarski razvoj In ekonomsko politiko k 
osnutku odloka o objektiviziranih kriterijih In pokazate- 
ljih za določanje stopnje gospodarske razvitosti republik 
In pokrajin, ki Jih Je svet sprejel na 16. seji, dne 27. 
februarja 1980. 

V naslednji številki pa bomo objavili še »MNENJA IN 
PREDLOGE« Republiškega sveta za gospodarski razvoj 
In ekonomsko politiko k nekaterim vprašanjem sistema 
pospeševanja hitrejšega razvoja gospodarsko neza- 
dostno razvitih republik In avtonomnih pokrajin v ob- 
dobju od leta 1981 do 1985, ki Jih le sprejel na 18. seli, 
dne 9. aprila 1980. 

1. Delovni ljudje v Sloveniji so zainteresirani in soodgo- 
vorni za dinamičen in skladen razvoj celotne družbene skup- 
nosti in s tem tudi gospodarsko nezadostno razvitih republik, 
zlasti pa avtonomne pokrajine Kosovo. Ob spoštovanju inte- 
resov slehernega naroda in narodnosti smo se že dosedaj 

zavzemali za usklajevanje in oblikovanje skupnih interesov, 
razvojnih programov in načrtov v okviru Jugoslavije in se 
borili proti zapiranju v republiške meje. Doslej smo odgo- 
vorno izpolnjevali prevzete obveznosti glede pospeševanja 
razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in pokra- 
jine Kosovo. Tako naše ravnanje je praktičen dokaz, da smo 
se in da se v polni meri zavedamo odgovornosti, ki jo imamo 
pri solidarnem zagotavljanju sredstev za hitrejši razvoj manj 
razvitih republik in pokrajine Kosovo iz dohodka, ki ga ustvari 
naše združeno delo. 

V skladu z realnimi materialnimi možnostmi in skupnimi 
interesi bomo še naprej prispevali k pospeševanju razvoja 
manj razvitih republik in SAP Kosovo, ob polni odgovornosti 
za svoj lastni nadaljnji razvoj. Takšno zavzemanje je še pose- 
bej potrebno ob sedanji zaostreni ekonomski in politični 
situaciji v svetu. 

Razvojna koncepcija, ki je že doslej izhajala iz tega, da je 
treba zagotoviti dinamičen razvoj vseh republik in pokrajin, je 
v dosedanjem razvoju, tudi v primerjavi z drugimi državami 
dala pomembne rezultate. To se izraža v tem, da se gospodar- 
sko nezadostno razvite republike po stopnji razvitosti že na- 
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hajajo na prehodu iz stanja nerazvitosti v stanje srednje razvi- 
tih dežel f 

Podatki kažejo, da je v tem razvoju dosežen relativno hiter 
razvoj proizvajalnih sil in v tem okviru zlasti infrastrukture in 
materialne podlage v razvoju družbenih dejavnosti. Ta mate- 
rialna podlaga je imela bolj dinamično rast kot se kaže skozi 
družbeni proizvod kar pomeni, da so ustvarjene materialne 
možnosti, ki bodo dale optimalne rezultate že v naslednjem 
obdobju. S tem je v gospodarsko nezadostno razvitih republi- 
kah, ob prizadevanju delovnih ljudi s teh območij in z uresni- 
čevanjem politike pospeševanja razvoja ustvarjena materialna 
osnova, ki omogoča, da bodo v prihodnjem srednjeročnem 
obdobju te republike, ob večjem interesnem združevanju in 
povezovanju OZD na enotnem jugoslovanskem trgu dosegle 
nadaljnje uspehe v svojem materialnem razvoju. 

2. Pri ocenjevanju rešitev ponujenih v osnutku odloka in pri 
opredeljevanju nadaljnjih usmeritev ter načinov pospeševanja 
razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in SAP 
Kosovo moramo izhajati iz osnov in nalog nadaljnjega razvoja 
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov. Zato razpravo 
o odloku povezujemo z razpravo o nalogah, ki jih k takim 
rešitvam mora prispevati tudi način združevanja sredstev. Se 
pravi, da razpravo o odloku gledamo v sklopu celotnega 
sistema odnosov, ki se nanašajo na pospeševanje razvoja 
gospodarsko nezadostno razvitih republik in ŠAP Kosovo. 

V Sloveniji se ves čas zavzemamo, da mora postati prevla- 
dujoči vzvod razvoja gospodarsko nezadostno razvitih sa- 
moupravno združevanje dela in sredstev na podlagi skupno 
dogovorjenih programov. Takšno združevanje omogoča pre- 
nos izkušenj, tehnologije in sodobne organizacije dela. V teh 
odnosih so medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti 
neločljivo povezane. Tako bo združevanje sredstev za pospe- 
ševanje razvoja manj razvitih ustrezalo karakterju naših druž- 
benolastninskih odnosov. Hkrati pa le tako lahko presežemo 
neracionalno podvajanje proizvodnih zmogljivosti in ustvarja- 
nje vase zaprtih republiških gospodarstev in zagotovimo ra- 
cionalno delitev dela v Jugoslaviji in izgradnjo homogene in 
komplementarne gospodarske strukture, upoštevajoč na- 
ravne in druge dejavnike, ki to omogočajo. Uveljavljanje takih 
odnosov pa bi dalo še večje rezultate in ustvarjalno dogo- 
ročno perspektivo za hitrejši razvoj gospodarsko nezadostno 
razvitih republik in SAP Kosovo. Za uresničitev takih ciljev pa 
je nujno spremeniti obstoječe družbenoekonomske osnove 
sklada. Sklad kot tipična državna institucija teh nalog ne more 
uspešno opraviti. Zato se morajo vzpostaviti takšni sistemski 
pogoji v katerih bodo sredstva SKLADA postala vzpodbujeva- 
lec združevanja sredstev in dela na temelju jasno opredeljenih 
medsebojnih pravic, obveznosti in dolžnosti. Z vsem tem bi v 
sistemu ustvarili pogoje za doslednejšo uresničitev v ustavi 
janso zapisane skupne odgovornosti to je, da. se v SFRJ v 
splošnem interesu posveča posebna pozornost hitrejšemu 
razvoju proizvajalnih sil v gospodarsko manj razvitih republi- 
kah in avtonomnih pokrajinah ter v ta namen zagotavljajo 
potrebna sredstva in sprejemajo drugi ukrepi. 

3. Obravnave predloženih rešitev v odloku in drugih si- 
stemskih rešitev ni možno ločiti od priprave novih srednjeroč- 
nih planov Jugoslavije in posameznih republik ter pokrajin. 
Izhajajoč iz dosedanjih dogovarjanj o usmeritvah novega 
srednjeročnega plana Jugoslavije je kot skupen interes in 
naloga opredeljena politika gospodarske stabilizacije. To bo 
objektivno pomenilo skromnejše naraščanje družbenega pro- 
izvoda kot v sedanjem srednjeročnem obdobju in s tem 
manjše materialne možnosti združenega dela pri zadovoljeva- 
nju družbenih potreb. Stabilizacijska politika in nižja gospo- 
darska rast je tudi tesno povezana z drugo nalogo, ki smo si jo 
zastavili kot skupni razvojni smoter to je, bistveno zmanjšanje 
sedanjega razkoraka med uvozom in izvozom in s tem deficita 
v plačilni bilanci. Ta naloga upošteva tudi zmanjšane možno- 
sti zadolževanja v tujini ob istočasni povečani potrebi po 
kreditiranju in drugih oblikah pospeševanja izvoza in zmanj- 
ševanje zadolževanja v tujini. Taktna usmeritev in iz nje izha- 
jajoče naloge zahtevajo večjo vlogo kvalitativnih dejavnikov v 
razvoju. 

1 V letu 1978 /« znata! povprečni druibanl proizvod v SFRJ 1.070 dolarjev na 
prebivalca, pri lem pa v SR BIH 1.400 dolar/ev, v SR 6 ml gori 1.400 dolarjev, v SR 
Makedoniji 1.390 dolarjev In v SAP Koaovo 590 doler/ev. 

Ko skušamo pri sestavljanju novega srednjeročnega plana 
uresničiti ta skupna izhodišča, usmeritve in naloge se v Slove- 
niji srečujemo s številnimi vprašanji in razvojnimi problemi. 
Olede na skromne surovinske in energetske možnosti v naši 
republiki predvidevamo povečanje vlaganj za zagotavljanje 
surovin in komplementarne proizvodnje, hrane in energije v 
drugih republikah in pokrajinah. To velja tako za povečanje 
proizvodnje kakor tudi za zagotavljanje sedanjih količin. Za 
nekatere od teh namenov bodo potrebna vlaganja tudi v tujini. 
Ti napori zahtevajo angažiranje sredstev za razvijanje vseh 
oblik pospeševanja izvoza in razvijanje kapacitet racionalne 
substitucije uvoza pri nas in drugje v Jugoslaviji. Upoštevati je 
treba, da bo morala SR Slovenija v prihodnjem srednjeroč- 
nem obdobju ob reševanju omenjenih problemov zagotavljati 
neobhodna sredstva za izgradnjo infrastrukturnih objektov, 
predvsem na področju prometa. Obsežnejša vlaganja kot do- 
slej bodo potrebna za odločilen premik v tehnološkem ra- 
zvoju, ki je nujen za prestrukturiranje gospodarstva kot te- 
meljne osnove za uspešnejše in enakopravnejše vključevanje 
v mednarodno menjavo. 

Uresničevanje navedenih nalog pomeni, da se Slovenija 
nahaja v situaciji, ko moramo nujno prekoračiti t i. kvalitetni 
prag v razvoju, kar pa terja v relativno kratkem obdobju velika 
sredstva, če tega ne bomo naredili, bomo zoževali možnosti 
gospodarske rasti in se celo srečali s stagnacijo, kar bi se 
občutno odrazilo tudi v razvoju vsega jugoslovanskega go- 
spodarstva. Preseganje t. i. kvalitetnega praga razvoja, kar 
pomeni dviganje gospodarstva na višjo tehnološko raven, je 
naloga vsega jugoslovanskega gospodarstva, vendar pa ta 
problem nastopa v Sloveniji še bolj izrazito (tehnološka zao- 
stalost in iztrošenost osnovnih sredstev je med največjimi v 
Jugoslaviji). 

Naše možnosti ekstenzivnega razvoja so izčrpane in bi 
njegovo nadaljevanje pomenilo še težjo situacijo v plačilni 
bilanci, nadaljevanje visoke inflacije in možnosti produktiv- 
nega zaposlovanja. Pri uresničevanju te naloge je treba upo- 
števati objektivne ekonomske zakonitosti. V pogojih različne 
stopnje razvitosti proizvajalnih sil in različne organske se- 
stave kapitala med republikami in pokrajinami je potrebno 
različno visok delež ustvarjenega dohodka usmeriti v razšir- 
jeno reprodukcijo, da bi dosegla gospodarska rast in višja 
produktivnost dela. Obseg potrebnih sredstev za vlaganja 
progresivno raste z rastjo organske sestave združenega dela. 
Z rastjo organske sestave združenega dela pa se progresivno 
povečuje obseg tako imenovanih produktivnih družbenih de- 
javnosti, to je tistih, ki neposredno vplivajo na povečanje 
proizvodne sile dela, kot je znanstveno raziskovalno delo, 
organizacija, usposabljanje za delo itd. 

Okvirni izračuni v republiki glede formiranja razpoložljivih 
sredstev v prihodnjem srednjeročnem obdobju, višine kapital- 
nega koeficienta, ki izhaja iz strukture predvidenih vlaganj, že 
dogovorjenih aH ocenjenih obveznosti v republiki in federaciji 
in s tem povezano predvideno naraščanje družbenega proiz- 
voda kažejo, da ne moremo prevzemati večjih obveznosti kot 
smo jih imeli v naši republiki v dosedanjem načinu združeva- 
nja sredstev za pospeševanje razvoja manj razvitih. Obseg 
obveznega združevanja sredstev za pospeševanje razvoja 
manj razvitih letno ne bi smel prekoračiti obsega obveznega 
posojila izleta 1980, kar bi omogočilo postopno zmanjševanje 
teh obveznosti v novem srednjeročnem obdobju. Ob tem pa 
upoštevamo dodatne obveznosti za odpravo posledic potresa 
v črni gori. Dohodek, ki z njim razpolaga združeno delo, po 
zadostitvi teh obveznosti, ne zagotavlja sredstev za vlaganje, 
ki so neločljivo povezana z oaposobitvijo organizacij združe- 
nega dela zaposlovanje pri sedanji gospodarski usmeritvi in 
pogojih gospodarjenja. Na teh predpostavkah izdelani izra- 
čuni kažejo na bistveno zmanjševanje gospodarske rasti. Da 
ta sredstva, ki smo jih sposobni združevati, ne bodo pomenila 
relativno manj kot do sedaj, morajo pomeniti osnovo za širše 
združevanje dela, ki se mora izražati tudi v hitrejšem pretoku 
znanja in tehnologije. Ob tem velja tudi upoštevati širši obseg 
združevanja dela in sredstev na samoupravni podlagi mea 
organizacijami iz različnih republik in pokrajin. 

4. Ocenjujemo, da je treba osnutek odloka o nekaterih 
bistvenih vidikih spremeniti, da bi bil lahko osnova za usklaje- 
vanje stališč. Menimo, da morajo imeti v duhu izpeljave stališč 
zveznih svetov pri opredeljevanju kriterijev in pokazateljev 
razvitosti prevladujoči vpliv tistih, ki kažejo doseženo stopnje 
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razvitosti proizvajalnih sil, to je aktivnost osnovnih sredstev 
na delovno sposobno prebivalstvo in stopnja zaposlenosti na 
delovno sposobno pebivalstvo. Družbeni proizvod na prebi- 
valca kot pokazatelj rezultatov, delovanja proizvajalnih sil naj 
bo enakovreden v vsakemu od drugih dveh. Razen tega pa 
strokovne analize pri nas in drugod jasno kažejo, da družbeni 
proizvod precenjuje razlike v dejanski gospodarski razvitosti, 
ki je veliko bolj kompleksen pojem. Tak pristop je tudi skladen 
z naravo naših družbenih odnosov, saj upošteva oziroma kaže 
možnost občanov, da koristijo pravico dela s sredstvi v druž- 
beni lasti, kar je temelj položaja človeka v naši družbi. 

V osnutku odloka pa je dan družbenemu proizvodu prevla- 
dujoč položaj, ostala dva pa imata praktično le vlogo korektiv- 
nega faktorja. S tem je dan kriteriju proizvajalnih sil, katerega 
izraz sta pokazatelja »zaposlenost« in »osnovna sredstva« 
podrejen značaj. Na ta način dobiva drugi osnovni kriterij, to 
je rezultati delovanja proizvajalnih sil, ključno vlogo saj je po 
osnutku odloka pri določanju stopnje razvitosti družbeni pro- 
izvod obvezni kriterij. Z uporabo korektivnega pokazatelja 
(sposobnost družbenega gospodarstva z razširjeno reproduk- 
cijo) pa ta vloga družbenega proizvoda prihaja še bolj do 
izraza. 

V zakjljučkih zveznih svetov2> so bili opredeljeni pokazatelji 
razvitosti ter njihov vrstni red, ni pa bil določen način njiho- 
vega vrednotenja in povezovanja. 

Zagovarjamo stališče, da je treba koristiti vse tri pokazatelje 
hkrati. Vsi trije pokazatelji se izračunajo posebej glede na 
jugoslovansko povprečje ter se enakovredno upoštevajo pri 
določanju stopnje razvitosti. 

Pri opredeljevanju pokazateljev vrednost osnovnih sredstev 
na delovno sposobno prebivalstvo je treba upoštevati sedanjo 
in ne nabavno vrednost osnovnih sredstev. Prav tako je treba 
pri vseh republikah med osnovna sredstva upoštevati tudi 
sredstva infrastrukture. 

Ne glede na nekatere pripombe osnovna sredstva po seda- 
nji vrednosti realnejše kažejo dejanske potencialne možnosti 
proizvajalnih sil. 

5. Pri določanju mejnih vrednosti izhajamo iz ocene, da vse 
jugoslovanske republike in pokrajine še vedno znatno zaosta- 
jajo za razvitejšimi deželami Evrope.3' Te razlike so velike, 
merjene po različnih kazalcih. 

To velja tudi za Slovenijo, če njeno stopnjo razvitosti pri- 
merjamo s sosednjimi razvitimi državami. To ni nepomembno, 
saj se ob izredno odprti meji naši delovni ljudje v svoji učinko- 
vitosti gospodarjenja in stopnji razvitosti ne primerjajo samo 
znotraj jugoslovanskega prostora, temveč tudi s temi deže- 
lami. Te primerjave so zasnovane tudi na strukturi potrošnje, 
nivoju standarda, razvoju infrastrukture itd. Na tej podlagi se v 
veliki meri oblikuje tudi politično razpoloženje med delavci in 
delovnimi ljudmi. Vendar pa smo vsi skupaj - razen Kosova, 
izšli iz stanja nerazvitosti. Tudi nezadostno gospodarsko ra- 
zvite republike so dosegle razvitost na ravni 1.500 dolarjev 
družbenega proizvoda na prebivalca, kar tudi po mednaro- 
dnih primerjavah pomeni stopnjo, ko se neka dežela ne šteje 
za nerazvito. 

Dosežena raven razvitosti proizvajalnih sil in ravni dohodka 
v nekaterih republikah terja, da skupno presodimo njihovo 
nadaljnjo udeležbo pri sredstvih za pospeševanje razvoja go- 
spodarsko nezadostno razvitih. 

Če vrednotimo učinkovitost proizvodnih sredstev upošteva- 
joč povprečno učinkovitost v Jugoslaviji in proizvodno struk- 
turo, je stopnja razvitosti nezadostno gospodarsko razvitih 
republik, merjene skozi družbeni proizvod, bistveno večje. 
Manj razvite republike so že prešle inicialno fazo razvoja, za 
katero so značilna visoka vlaganja v infrastrukturne pogoje v 

širšem smislu, ki omogočajo spreminjanje gospodarske 
strukture ter učinkovitejše koriščenje izgrajenega proizvo- 
dnega potenciala. 
Ukrepi za pospeševanje v okviru širše družbene skupnosti so 
še potrebni, vendar se morajo po obsegu in kvaliteti spreme- 
niti. , . .. . . 

Takšen pristop terja tudi naša skupna dogovornost do hi- 
trejšega razvoja Kosova, do odpravljanja posledic potresa v 
Črni gori in do reševanja tistih skupnih razvojnih nalog v 
republikah, ki naj bi se zanje dogovorili v skupnih temeljih 
P Z dogovorom na taki podlagi bi, po naši presoji optimalno 
prispevali k ustvarjanju pogojev za hitrejši razvoj manj razw- 
tih na čemer smo vsi družbeno in ekonomsko zainteresirani 
in zanj odgovorni. Pri tem moramo upoštevati položaj bAH 
Kosovo, ki dosega le dobro polovico stopnje razvitosti, sedaj 
nezadostno razvitih republik. Skladno s tem predlagamo na- 
slednje skrajne zgornje mejne vrednosti pokazateljev: 

- vrednost aktivnih osnovnih sredstev na delovno spo- 
sobno prebivalstvo 70% povprečja Jugoslavije, 

- stopnja zaposlenosti na delovno sposobno prebivalstvo 
70%. ,, 

- družben proizvod na prebivalca 67%. ' 
Takšne mejne vrednosti so utemeljene tudi s tem, ker so v 

osnovi v uporabi v republikah in pokrajinah, ko določajo 
katere občine oz. območja so nezadostno razvita znotraj njih. 

Republike in pokrajini, ki so po dveh od teh pokazateljev 
izpod teh mejnih vrednosti so gospodarsko nezadostno ra- 
zvite. Pri tem se enakopravno upoštevajo vsi trije pokazatelji. 
V primeru, če katera od republik, ki je do sedaj imela status 
nezadostno gospodarsko razvite republike preseže spodnje 
meje najmanj dveh od treh pokazateljev, bi v naslednjem 
srednjeročnem obdobju bila v prehodnem obdobju. Repu- 
blike bi v prehodnem obdobju bile deležne manjšega obsega 
pospeševalnih ukrepov, pri čemer je treba napraviti razliko 
med tistimi, ki presežejo mejne vrednosti po dveh od tistih, ki 
presežejo te vrednosti po treh pokazateljih. 

Menimo, da kaže sprožiti tudi vprašanje, ali je umestno, da 
se ta vprašanja urejajo z odlokom skupščine SRFJ. Razlogi, ki 
jih navajajo republike, da bi se ta problematika opredelila z 
dogovorom republik in pokrajin, ki bi ga po pooblastilu skup- 
ščin podpisali izvršni sveti, so tehtni in jih kaže podpreti. 

41 V primerjavi a povprečjem Jugoelevl/e bi po podatkih za lato 1978 znašala 
stopnja raivltoatl po poaamaznlh pokazateljih: 

Družbeni 
Proizvod 
na preb. 
(0 1977 
-1978) 

Število 
zaposl. 

na 1000 
del. spos. 

preb. 
(1978) 

" Skupna ae/a zveznega aveta za goapodarakl razvoj In akonomako politiko In 
zveznega aveta za družbeno ureditev, Brdo 9.—19. JuHJ 1979. 
" Tako na primer znata družbeni proizvod na preblvelea Slovenije 60% družbe- 
nega proizvoda aoaednje Avatrlje, družbeni proizvod (QNP) švedake pa Je 2,5 
krat vetji. 

Jugoslavija 
BiH 
Črna gora* 
Hrvatska 
Makedonija 
Slovenija 
Srbija - ožja 
Kosovo 
Vojvodina 

100,0 
67.4 
60,8 

127,9 
66,8 

196,8 
95,7 
29.5 

122,3 

100,0 
76,7 
84.7 

114,4 
88.8 

171,7 
97,1 
51.9 

103,2 

Aktivna 
osnovna 

sred. v 
družb. sek. 

na del. 
spos. preb. 
 (1978) 

100,0 
76.0 

105.5 
130,4 

75.1 
197,0 
80,9 
46,6 

100.6 

* Korigirana prvi in tretji pokazatelj na podlagi ocen škode 
po potresu. 
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RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJ 
ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
25. aprila 1980 

Dnevni red seje Zbora zdru- 
ženega dela Skupščine SR 
Slovenije in seje Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije je 
razširjen z obravnavo: 

- predloga zakona o dodat- 
nem prispevku solidarnosti v 
letu 1980 in letu 1981 (ESA 
431). 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
2. aprila 1980 

Na skupnem zasedanju 
Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije 
dne 2. 4. 1980 so delegati po- 
slušali uvodno obrazložitev k 
poročilu o poteku planskih 
aktivnosti in o problemih us- 
klajevanja razvoja v Sociali- 
stični republiki Sloveniji, ki jo 

Na skupnem zasedanju 
Zbora združenega dela in 
Zbora občin Skupščine SR 
Slovenije, dne 2. 4.1980 pa so 
delegati poslušali še uvodno 
obrazložitev k informaciji o 
uresničevanju srednjeročne- 
ga načrta in o nekaterih pro- 
blemih slovenskega turizma 
in k predlogu za izdajo zakona 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 

Zbor združenega dela: 
Marija Kolenc, Franc Mataus, Marija Masnec, Jakob 

Berič, Franc Vehovar, Božo Vugrinec, Ivica Kavčič, Janko 
Buh, Dušan Čehovin, Gregor Meze, Boris Vidic, Franc 
Čargo, Ludvik Merklin, Jelka Tušar, Zorko Debeljak, Jože 
Hujs, Andrej Grahor, Vinko Kastelic, Rudi Dobčnik, Franc 
Polak, Pavel Dimitrov, Marjan Pelhan, Cene Resman, Boris 
Leiner, Viktor Korenčan, Franc Razdevšek, Marko Vrani- 
čar, Gojmir Vizovišek, Franta Komel, Anton Jelenko, Vlada 
Sever, Emil Tomažič. 

Zbor občin: 
Dimitrij Živec, Ladislav Tkavc, Valentin Čelik, Mirjam 

Jan-Blažič, Alenka Bonajo, Vinko Bah, Vera Gradišar, 
Živko Pregt, Marjan Mali, Tone Kranjc, Franc Vrviščar, 
Jože Lindič, Tatjana štirn, Franc Novak, Karel Sukič, 
Alenka Markič, Mirko Žlender, Leopold Krese, Andrej Ba- 
bic, Jaka Demšar, Viktor Mravljak, Danilo Sbrizaj, Boris 
Oitzl, Dušan Dolinar, Andrej Petelin, Rado Lipičar, Milojka 
Virant-Zajšek, Olga Marinko, Slavko Polanič, Stanko Le- 
bar. 

Družbenopolitični zbor: 
Angelca Vrbnjak, Jože Globačnik, Marko Bule, Geza 

Bačič, Rudi Kropivnik, Stane Gavez, Vlado Janžič, Andrej 
Grahor, Jože Božič, Teodora Krpan, Lojzka Čotar. 

je podal Vitja Rode, podpred- 
sednik Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije in predse- 
dnik Odbora za IS za družbe- 
noekonomsko ureditev in 
družbeni plan ter uvodno 
obrazložitev k informaciji o 
uresničevanju družbenega 
plana SR Slovenije v letu 
1980, ki jo je podal Jože Hujs, 
podpredsednik Izvršnega 
sveta Skupščin SR Slovenije 
in predsednik Odbora IS za 
tekočo gospodarsko in so- 
cialno politiko. 

o turistični dejavnosti, ki jo je 
podal Franc Razdevšek, član 
Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije in predsednik 
komiteja IS za turizem. 

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

- sklep ob obravnavi poro- 
čila o poteku planskih aktivno- 
sti in problemih usklajevanja 
razvoja v Socialistični republi- 
ki Sloveniji; 

- sklep ob obravnavi infor- 

macije o uresničevanju nalog 
in usmeritev iz resolucije o po- 
litiki izvajanja družbenega pla- 
na SR Slovenije v letu 1980. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela:" 

- sklep ob obravnavi infor- 
macije o uresničevanju sred- 
njeročnega načrta in nekaterih 
problemih slovenskega turi- 
zma; 

- predlog za izdajo zakona 
o turistični dejavnosti; 

- predlog zakona o poroš- 
tvu Socialistične republike 
Slovenije za obveznosti iz vla- 
ganj v energetske objekte; 
- predlog zakona o določi- 

tvi stopnje za združevanje 
sredstev rezerv v republiški 
sklad skupnih rezerv za leto 
1979 za zavezance, ki niso 
sprejeli samoupravnega spo- 
razuma; 

- predlog za izdajo zakona 
o popisu prebivalstva, gospo- 
dinjstev, stanovanj in stavb v 
Socialistični republiki Sloveni- 
ji v letu 1981; 

- predlog odloka o soglasju 
k uvedbi nove smeri visokošol- 
skega študija in k dopolnitvi 
statuta Visokošolske temeljne 
organizacije za agronomijo 
Biotehniške fakultete Univerze 
Edvarda Kardelja v Ljubljani; 

- predlog odloka o soglasju 
k statutom Visokošolskih te- 
meljnih in Visokošolske delov- 
ne organizacije ter o potrditvi 
samoupravnega sporazuma o 
združitvi v Visokošolsko delov- 
no organizacijo Visoka tehni- 
ška šola v Mariboru. 

Zbor združenega dela in 
Družbenopolitični zbor sta 
sprejela: 

- sklep ob obravnavi infor- 
macije o nekaterih negativnih 
pojavih na področju zaposlo- 
vanja; 

- osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o varstvu pri delu (Družbe- 
nopolitični zbor je sprejel stali- 
šča). 

Vsi trije zbori so sprejeli tu- 
di periodični delovni načrt 
zborov za II. trimesečje 1980. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
9. aprila 1980 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor Skupščine SR Slovenije 
so 9. aprila 1980 nadaljevali z 
obravnavo predloga zakona o 
usmerjenem izobraževanju. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta predlog tega 
zakona sprejela na ločenih 
sejah. Zbora sta ob sprejemu 

predloga zakona sprejela tudi 
sklep. 
Dodatni sklep Zbora občin: 

Izvršni svet naj v četrtem tro- 
mesečju letos poroča o rezul- 
tatih postopnega uvajanja 
usmerjenega izobraževanja; v 
juniju 1981 pa naj predloži ce- 
lovito poročilo o pripravah na 
pričetek šolskega leta 1981/82. 

SEJA DRUŽBENOPOLITIČNEGA 
ZBORA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
9. aprila 1980 

Družbenopolitični zbor 
Skupščine SR Slovenije je na 
seji 9. aprila 1980 sprejel: 

- predlog odloka o sestavi 
republiških komitejev; 

- sklep k osnutku dogovora 
socialističnih republik in so- 
cialističnih avtonomnih pokra- 
jin o skupnih temeljih vzgoj- 
noizobraževalnega sistema. 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 

Zbor združenega dela: 
Janko Muraus, Majda Poljanšek, Breda Kolarič-Lah, 

Franc Cvetko, Mirko Vintar, Bojan Bratina, Vilma Manček. 

Zbor občin: 
Leopold Kejžar, dr. Lojze Ude, Jernej Rovšek, Niko Lukež, 
Janez Arsenjuk, Anton Bolko, Marko Kobe, Ivan Čanžek. 

Družbenopolitični zbor: 
Vili Vindiš, Dušan Šinigoj, Jože Pacek, Ludvik Golob, 

Vito Habjan, Miro Gošnik, Tilka Blaha, Zdenka Medveš. 

4 
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IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi poročila o poteku planskih aktivnosti ter o problemih 
usklajevanja razvoja v SR Sloveniji 

Zbor združenega dela, zbor občin in 
družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije so ob obravnavi poročila o 
poteku planskih aktivnosti ter o proble- 
mih usklajevanja razvoja v SR Sloveniji 
na seji dne 2. aprila 1980 sprejeli tale 

sklep 
1. Zbori sprejemajo poročilo o poteku 

planskih aktivnosti in o problemih uskla- 
jevanja razvoja v SR Sloveniji. 
Zbori ugotavljajo, da so dosedanje plan- 
ske aktivnosti v primerjavi s pripravami 
planov za tekoče srednjeročno obdobje 
bistveno kvalitetnejše zaradi vsestranske 
družbenopolitične aktivnosti in temelji- 
tejših strokovnih priprav, pa tudi zakon- 
ske ureditve sistema družbenega planira- 
nja. 

2. Zbori ugotavljajo, da se zaradi ča- 
sovnih neskladij v dosedanjih planskih 
aktivnostih ne uresničuje načelo soča- 
snosti v sistemu družbenega planiranja, 
kar ovira učinkovito usklajevanje razvoj- 
nih ciljev in dohodkovno povezovanje 
nosilcev družbenega planiranja. Zato je 
potrebno glede na ugotovljena zaostaja- 
nja v postopkih planiranja, predvsem v 
temeljnih organizacijah združenega dela 
materialne proizvodnje, ko gre za bistve- 
ne odločitve o usklajevanju pogojev za 
ustvarjanje dohodka, čimprej uskladiti 
elemente za sporazume o temeljih pla- 
nov in s tem zagotoviti tudi razporejanje 
dohodka v skladu z realnimi možnostmi. 

3. Zbori ocenjujejo, da v dosedanjih 
planskih aktivnostih niso dovolj upošte- 
vani temeljni cilji razvoja, opredeljeni v 
smernicah družbenopolitičnih skupnosti 
za pripravo planov za naslednje srednje- 
ročno obdobje, zlasti na področju me- 
dnarodne menjave, prestrukturiranja go- 
spodarstva, investicijske aktivnosti in 

skladnejših razmerij v razporejanju do- 
hodka, čeprav bo dokončno opredeljeva- 
nje o konkretnih nalogah in prioritetnih 
razvojnih ciljih mogoče šele v postopku 
usklajevanja elementov in v sklepanju sa- 
moupravnih sporazumov in dogovorov o 
temeljih planov. 
Zato zbori poudarjajo, da je potrebno v 
nadaljnjih planskih aktivnostih vseh no- 
silcev družbenega planiranja: 

- odločno vztrajati, da bo v planskih 
aktih vgrajena stabilizacijska naravna- 
nost iz letošnjih resolucij kot osnova za 
stabilen razvoj v naslednjem srednjeroč- 
nem obdobju; 

- zagotoviti večjo usklajenost v po- 
stopkih planiranja na vseh ravneh v skla- 
du z načeli sočasnega planiranja in s tem 
doseči učinkovito dohodkovno povezo- 
vanje ter preprečiti nekatere negativne 
pojave zapiranja trga: 

- v vseh planskih aktih dosledno opre- 
deljevati tudi prostorski vidik planiranja 
kot neločljivo sestavino družbenega pla- 
niranja: 

- pospešiti pripravo projekcije splošne 
bilnce sredstev kot ene od strokovnih 
podlag za vpogled nosilcev družbenega 
planiranja v predvidene okvire razporeja- 
nja družbenega proizvoda oziroma do- 
hodka v naslednjem srednjeročnem ob- 
dobju: 

4. Zbori poudarjajo, da je za konkreti- 
zacijo temeljnih razvojnih ciljev oprede- 
ljenih v smernicah za pripravo planov in 
za časovno bolj usklajene planske aktiv- 
nosti posebej pomembna nadaljnja učin- 
kovita aktivnost v okviru koordinacijskih 
odborov za spremljanje in koordininira- 
nje priprav planov pri SZDL, Gospodar- 
ske zbornice in splošnih združenj ter 
drugih asociacij združenega dela. 

Zbor združenega dela in Zbor 
občin sta v zvezi s poročilom o 
poteku planskih aktivnosti ter 
problemih usklajevanja razvoja 
v SR Sloveniji sprejela dopolni- 
tve točk 3 in 4 tega sklepa, ki se 
glasijo: 

- v usklajevanju elementov za samou- 
pravno sporazumevanje oziroma dogo- 
varjanje in pri pripravi samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov izhajati tu- 
di iz skupnih obveznosti za skladen re- 
gionalni razvoj, predvsem pri odločanju 
o skupnih naložbah na teh območjih; 

- v vseh planskih aktih dosledno opre- 
deljevati tudi prostorski vidik planiranja 
kot neločljivo sestavino družbenega pla- 
niranja, upoštevaje nujnost smotrne rabe 
prostora in ukrepanja za učinkovitejše 
varstvo okolja; 

5. Zbor poudarja, da je za konkretizaci- 
jo temeljnih razvojnih ciljev, opredeljenih 
v smernicah za pripravo planov, in za 
časovno bolj usklajene planske aktivno- 
sti posebej pomembna nadaljnja učinko- 
vita aktivnost v okviru koordinacijskih 
odborov in spremljanje in koordiniranje 
priprav planov pri SZDL, gospodarskih 
zbornic in splošnih združenj ter drugih 
asociacij združenega dela, o čemer naj 
gospodarske zbornice in splošna združe- 
nja čimprej posebej poročajo. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj v 
nadaljnjih aktivnostih izhaja iz ugotovitev 
iz tega sklepa in pri tem upošteva stali- 
šča, mnenja in predloge, izražene na se- 
jah delovnih teles ter delegatov na seji 
zbora. 

SKLEPI 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi informacije o uresničevanju nalog in usmeritev iz resolucije o 
politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1980 

Zbor združenega dela 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na 35. seji dne 2. aprila 1980 
obravnaval Informacijo o uresničevanju 
nalog In usmeritev Iz resolucije o politiki 
Izvajanja družbenega plana SR Sloveni- 
je v letu 1980 In na podlagi 244. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel 

sklep 
1. Zbor sprejema informacijo o ure- 

sničevanju nalog in usmeritev iz resolu- 

cije o politiki izvajanja družbenega plana 
SR Slovenije v letu 1980. 
Zbor ugotavlja, da se prepočasi uresni- 
čujejo ključna razvojna vprašanja in sta- 
bilizacijske usmeritve. Zato meni, da je 
potrebno hitreje uresničevati in dosledno 
vztrajati na opredeljeni stabilizacijski po- 
litiki ter poudarja, da ostajajo ključne na- 
loge na: področju ekonomskih odnosov 
s tujino, selektivnem omejevanju vseh 
oblik porabe in investicijskih vlaganj ter 
samoupravnem urejanju odnosov na po- 
dročju trga in cen. 

2. Zbor poudarja, daje potrebno zaradi 

ugotcMjenih zaostankov v nadaljnjem 
uresničevanju letošnje resolucije: 

- na področju ekonomskih od- 
nosov s tujino v okviru SISEOT in drugih 
asociacij združenega dela dosledno uve- 
ljavljati obveznost združevanja devizne- 
ga dohodka v skladu z zakonom; hitreje 
sprejeti ukrepe za spodbujanje izvoza; 
realno oceniti možnosti in ustvariti pogo- 
je za izpolnitev izvozne obveznosti Slove- 
nije za leto 1980 ter pospešiti dogovarja- 
nje in sprejem plačilne in devizne bilance 
Jugoslavije; kvartalno spremljati in us- 
klajevati gibanja izvoza in uvoza v skladu 
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s samoupravnim sporazumom o usklaje- 
vanju planov v SISEOT nemudoma spre- 
jeti še ostrejše ukrepe za omejevanje ne- 
smotrnega uvoza blaga široke potrošnje; 

- z učinkovitejšim uresničevanjem od- 
nosov, ki jih opredeljuje zakon o združe- 
nem dehj, zlasti z dohodkovnim povezo- 
vanjem, presegati pojave zapiranja in re- 
gionalizacije trga; zagotavljati dosledno 
izpolnjevanje medsebojnih pravic, ob- 
veznosti in odgovornosti pri skupnem 
ustvarjanju dohodka; uveljaviti odnose v 
skladu z zakonom o temeljih sistema cen 
in družbeni kontroli cen; čimprej sprejeti 
zakonske in izvršilne predpise, opredeliti 
progržtme tržnih in blagovnih rezerv in 
urediti financiranje teh programov; 

- na podlagi ugotovitev investitorjev, 
bank in SDK nemudoma sprejeti ukrepe, 
ki bodo investicijsko politiko in investicij- 
ske načrte dosledno uskladili s kriteriji, 
sprejetimi v resolucijah in dogovorih; na 
tej podlagi zaostriti tudi odgovornost 
skupnih organov udeležencev sporazu- 
mov in dogovorov o temeljih planov ter 
sprejeti odločitev o tem, katere naložbe 
je potrebno z vidika razvojnih prioritet 
dokončati, katere opustiti oziroma odlo- 
žiti ali začeti oziroma prenesti v nasled- 
nje srednjeročno obdobje; 

Zbor občin 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 34. seji dne 2. aprila 1980 ob obrav- 
navi informacije o uresničevanju nalog 
in usmeritev iz resolucije o politiki izva- 
janja družbenega piana SR Slovenije v 
letu 1980 na podlagi 1. odstavka 244. 
člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije sprejel naslednji 

sklep: 
1. Zbor sprejema informacijo o uresni- 

čevanju nalog in usmeritev iz resolucije o 
politiki izvajanja družbenega piana SR 
Slovenije v letu 1980. 

Zbor ugotavlja, da se prepočasi uresni- 
čujejo ključna razvojna vprašanja in sta- 
bilizacijske usmeritve. Zato meni, da je 
potrebno hitreje uresničevati in dosledno 
vztrajati na opredeljeni stabilizacijski po- 
litiki ter poudarja, da ostajajo ključne na- 
loge na področju ekonomskih odnosov s 
tujino, selektivnega omejevanja vseh 
oblik porabe, investicijskih vlaganj in sa- 
moupravnega urejanja na področju trga 
in cen. 

2. Zbor poudarja, da je potrebno zaradi 
ugotovljenih zaostankov v nadaljnjem 
uresničevanju letošnje resolucije: 

- na področju ekonomskih odnosov s 
tujino v okviru SISEOT in drugih asocia- 
cij združenega dela dosledno uveljavljati 
obveznost združevanja deviznega do- 
hodka v skladu z zakonom; hitreje spre- 
jeti ukrepe za vzpodbujanje izvoza in se- 
lektivno omejevati uvoz, upoštevaje do- 
govorjene prioritete in nujnost zagotav- 
ljanja nemotenega poteka reprodukcije; 
realno oceniti možnosti in ustvariti pogo- 
je za izpolnitev izvozne obveznosti Slove- 
nije za leto 1980 ter pospešiti dogovarja- 
nje in sprejem plačilne in devizne bilance 

- v prizadevanjih za selektivno omeje- 
vanje rasti vseh oblik porabe doseči, da 
se uveljavi skupna odgovornost uporab- 
nikov in izvajalcev za celovito in pravoča- 
sno oblikovanje programov in v tem okvi- 
ru določijo medsebojna razmerja, pravi- 
ce in odgovornosti po načelih svobodne 
menjave dela in zakona o družbenem 
planiranju; uveljavi odgovornost udele- 
žencev dogovora o družbenih usmeri- 
tvah za razporejanje dohodka v letu 1980 
in skladno s tem tudi odgovornost orga- 
nov udeležencev samoupravnih sporazu- 
mov. 

3. Zbor ocenjuje, da je v zvezi z izguba- 
mi, ki se pojavljajo v organizacijah zdru- 
ženega dela po zaključnih računih za leto 
1979, potrebno takoj pričeti z akcijo 
združenega dela, izvršnih svetov, zbor- 
nic, bank, skladov skupnih rezerv, sindi- 
katov in drugih dejavnikov pri pripravi 
sanacijskih programov in drugih ukre- 
pov, zlasti v organizacijah združenega 
dela, v katerih se izgube ponavljajo v 
večjem obsegu iz leta v leto, da bi trajno 
odpravili vzroke za nastajanje izgub. 

Občinske skupščine in samoupravne 
interesne skupnosti naj sproti spremljajo 
rezultate gospodarjenja in v primerih 

Jugoslavije; kvartalno spremljati in us- 
klajevati gibanja izvoza in uvoza v skladu 
s samoupravnim sporazumom o usklaje- 
vanju planov v SISEOT; nemudoma spre- 
jeti še ostrejše ukrepe za omejevanje ne- 
smotrnega uvoza blaga široke potrošnje; 

- z učinkovitejšim uresničevanjem od- 
nosov, ki jih opredeljuje zakon o združe- 
nem delu, zlasti z dohodkovnim povezo- 
vanjem, presegati pojave zapiranja in re- 
gionalizacije trga; zagotavljati dosledno 
izpolnjevanje medsebojnih pravic, ob- 
veznosti in odgovornosti pri skupnem 
ustvarjanju dohodka; uveljaviti odnose v 
skladu z zakonom o temeljih sistema cen 
in družbeni kontroli cen; zaostriti nadzor 
in odgovornost za izpolnjevanje z dogo- 
vori določene politike cen; čimprej spre- 
jeti zakonske in izvršilne predpise, opre- 
deliti programe tržnih in blagovnih rezerv 
in urediti financiranje teh programov; 

- na podlagi ugotovitev investitorjev, 
bank in SDK nemudoma sprejeti ukrepe, 
ki bodo investicijsko politiko in investicij- 
ske načrte dosledno uskladiti s kriteriji, 
sprejetimi v resolucijah in dogovorih, 
upoštevaje že doslej pogoste primere po- 
dvajanja aH neracionalne gradnje zmog- 
ljivosti; na tej podlagi zaostriti tudi odgo- 
vornost skupnih organov udeležencev 
sporazumov in dogovorov o temeljih pla- 
nov ter sprejeti odločitve o tem, katere 
naložbe je potrebno z vidika razvojnih 
prioritet dokončati, katere opustiti oziro- 
ma odložiti ali začeti oz. prenesti v na- 
slednje srednjeročno obdobje; 

- v prizadevanjih za selektivno omeje- 
vanje rasti vseh oblik porabe doseči, da 
se uveljavi skupna odgovornost uporab- 
nikov in izvajalcev za celovito in pravoča- 
sno oblikovanje programov in v tem okvi- 
ru določijo medsebojna razmerja, pravi- 
ce in odgovornosti po načelih svobodne 

trajnejšega izkazovanja izgub ukrepajo v 
okviru svoje pristojnosti, zlasti z zniževa- 
njem prispevnih stopenj, z odložitvijo iz- 
polnjevanja obveznosti in po potrebi tudi 
z začasnimi ukrepi družbenega varstva. 

4. Izvršni svet naj najkasneje Ob pred- 
ložitvi polletne analize poroča o nadalj- 
njem uresničevanju letošnjih resolucij in 
pri tem izhaja iz osnovnih opredelitev v 
tem sklepu ter iz razprave na sejah delov- 
nih teles ter razprave delegatov na seji 
zbora. 

5. Delegacija Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ naj v usklajevanju plačilne in deviz- 
ne bilance Jugoslavije za leto 1980 upo- 
števa tudi opredelitve zbora v tem sklepu. 

6. Delegacija Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ naj na osnovi ugotovitev v razpravi 
o perečih problemih, ki jih povzroča še 
vedno administrativno določanje cen, 
sproži akcijo za čimhitrejši prenos pri- 
stojnosti določanja cen iz federacije na 
republiko v skladu s sprejetim dogovo- 
rom o oblikovanju cen v SFR Jugoslaviji 
v letu 1980. O aktivnostih v Zveznem 
izvršnem svetu na tem področju naj dele- 
gacija poroča Skupščini SR Slovenije na 
eni prihodnjih sej. 

menjave dela in zakona o družbenem 
planiranju; uveljavi odgovornost udele- 
žencev dogovora o družbenih usmeri- 
tvah za razporejanje dohodka v letu 1980 
in skladno s tem tudi odgovornost orga- 
nov udeležencev samoupravnih sporazu- 
mov. 

3. Zbor ocenjuje, da je v zvezi z izguba- 
mi, ki se pojavljajo v organizacijah zdru- 
ženega dela po zaključnih računih za leto 
1979, potrebno takoj pričeti z akcijo 
združenega dela, izvršnih svetov, zbor- 
nic, bank, skladov skupnih rezerv, sindi- 
katov in drugih dejavnikov pri pripravi 
sanacijskih programov in drugih ukre- 
pov,. zlasti v organizacijah združenega 
dela, v katerih se izgube ponavljajo v 
večjem obsegu iz leta v leto, da bi trajno 
odpravili vzroke za nastajanje izgub, 
vključno z odpravljanjem najočitnejših 
disparitet v cenah kot enega od objektiv- 
nih razlogov za nastajanje izgub v neka- 
terih panogah oziroma dejavnostih. 

Občinske skupščine in samoupravne 
interesne skupnosti naj sproti spremljajo 
rezultate gospodarjenja in v primerih 
trajnejšega izkazovanja izgub ukrepajo v 
okviru svoje pristojnosti, zlasti z zniževa- 
njem prispevnih stopenj, z odložitvijo iz- 
polnjevanja obveznosti in po potrebi tudi 
z začasnimi ukrepi družbenega varstva. 

4. Izvršni svet naj najkasneje ob pred- 
ložitvi polletne analize poroča o nadalj- 
njem uresničevanju letošnjih resolucij in 
pri tem izhaja iz osnovnih opredelitev v 
tem sklepu ter iz razprave na sejah delov- 
nih teles in razprave delegatov na seji 
zbora. 

5. Delegacija Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ naj v usklajevanju plačilne in deviz- 
ne bilance Jugoslavije za leto 1980 upo- 
števa tudi opredelitve zbora v tem sklepu. 
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Družbenopolitični zbor 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je ob obravnavi Informacije o 
uresničevanju nalog In usmeritev Iz re- 
solucije o politiki Izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije v letu 1980 na seji 
dne 2. aprila 1980 sprejel tale 

sklep 
1. Zbor sprejema informacijo o uresni- 

čevanju nalog in usmeritev iz resolucije o 
politiki izvajanja družbenega plana SR 
Slovenije v letu 1980. 

Zbor ocenjuje, da se prepočasi uresni- 
čujejo ključna razvojna vprašanja in 
skupne stabilizacijske usmeritve na kate- 
rih je potrebno dosledno vztrajati pred- 
vsem na področju ekonomskih odnosov 
s tujino, selektivnega omejevanja vseh 
oblik porabe, dosedanji uresničitvi v re- 
solucijah dogovorjenih smeri in kriterijev 
investicijskih vlaganj in samoupravnega 
urejanja na področju trga in cen. 

2. Zbor poudarja, da je potrebno zaradi 
ugotovljenih zaostankov v nadaljnjem 
uresničevanju letošnje resolucije: 

- na področju ekonomskih odnosov s 
tujino v okviru samoupravne interesne 
skupnosti za ekonomske odnose s tujino 
in drugih asociacij združenega dela do- 
sledno uveljavljati obveznost združeva- 
nja deviznega dohodka v skladu z zako- 
nom in s tem preseči pojave kupoprodaj- 
nih odnosov na domačem deviznem trgu, 
hitreje sprejeti ukrepe, ki bodo spodbu- 
dili dohodkovni interes; realno oceniti 
možnosti ter ustvariti pogoje za izpolni- 
tev izvozne obveznosti SR Slovenije za 
leto 1980 ter pospešiti dogovarjanje in 

sprejem plačilne ter devizne bilance Ju- 
goslavije, odpraviti fizično bilansiranje 
med republikami, spremljati in usklajeva- 
ti kvartalno gibanje izvoza in uvoza s 
plani organizacij združenega dela in kri- 
teriji samoupravnega sporazuma v okviru 
samoupravne interesne skupnosti za 
ekonomske odnose s tujino, da bi prese- 
gli prisotne administrativne kvartalne 
omejitve; 

- z učinkovitejšim uveljavljanjem od- 
nosov na podlagi zakona o združenem 
delu, še posebej z dohodkovnim povezo- 
vanjem, presegati pojave zapiranja trga 
in zagotavljati dosledno izpolnjevanje 
sprejetih medsebojnih pravic, obveznosti 
in odgovornosti pri skupnem ustvarjanju 
dohodka, še posebej v reprodukcijskih 
celotah; uveljaviti odnose v skladu z za- 
konom o temeljih sistema cen in družbe- 
ni kontroli cen; čimprej sprejeti zakonske 
in izvršilne predpise in se dogovoriti ka- 
terim disparitetam cen dati prioriteto in 
sprejeti rešitve; opredeliti programe 
tržnih in blagovnih rezerv ter urediti fi- 
nanciranje teh programov; 

- na podlagi ugotovitev investitorjev, 
bank in SDK nemudoma sprejeti ukrepe, 
ki bodo investicijsko politiko in investicij- 
ske načrte dosledno uskladili s kriteriji 
sprejetimi v resolucijah in v dogovorih o 
temljih planov; na tej podlagi zaostriti 
tudi odgovornost skupnih organov ude- 
ležencev sporazuma in dogovorov o te- 
meljih planov ter sprejeti odločitve o tem, 
katere naložbe je potrebno z vidika ra- 
zvojnih prioritet dokončati, katere opu- 
stiti oziroma odložiti aH začeti oziroma 
prenesti v naslednje srednjeročno ob- 
dobje; 

- v prizadevanjih za selektivno omeje- 
vanje rasti vseh oblik porabe doseči, da 

se uveljavi skupna odgovornost za celo- 
vito in pravočasno oblikovanje programa 
in v tem okviru določijo medsebojna ra- 
zmerja, pravice in odgovornosti uporab- 
nikov in izvajalcev po načelih svobodne 
menjave dela in zakona o družbenem 
planiranju; uveljaviti odgovornost udele- 
žencev dogovora o družbenih usmeri- 
tvah za razporejanje dohodka v letu 1980 
in skladno s tem tudi odgovornost orga- 
nov udeležencev samoupravnih sporazu- 
mov; 

- posebej analizirati vzroke nelikvi- 
dnosti, vse večjo kreditno odvisnost or- 
ganizacij združenega dela od bank in 
sprejeti ustrezne ukrepe; 

- nujno podrobneje in realno ugotoviti 
vzroke za nastale izgube, posebej pri ti- 
stih organizacijah združenega dela, kjer 
se izgube pojavljajo že več let in pri reši- 
tvah upoštevati selektivni pristop pred- 
vsem za odpravo vzrokov nastalih izgub; 

3. Izvršni svet naj najkasneje ob pred- 
ložitvi polletne analize poroča o nadalj- 
njem uresničevanju letošnjih resolucij in 
pri tem izhaja iz osnovnih opredelitev v 
tem sklepu. 

Izvršni svet naj na podlagi analize zak- 
ljučnih računov za leto 1979 predloži tudi 
predlog ukrepov za odpravljanje vzrokov 
izgub tistih organizacij združenega dela, 
ki že nekaj let poslujejo z izgubo. 

4. Delegacija Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije naj v nadaljevanju uskla- 
jevanja plačilne in devizne bilance Jugo- 
slavije za leto 1980 upošteva tudi oprede- 
litve zbora v tem sklepu in ukrepe na 
ravni federacije za uresničevanje eko- 
nomske politike za leto 1980 in pri tem 
izhaja iz ugotovitev Družbenopolitičnega 
zbora. 

SKLEPI 
Zbora združenega dela In Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
Informacije o uresničevanju srednjeročnega načrta in o nekaterih problemih 
slovenskega turizma In na predlog za izdajo zakona o turistični dejavnosti 

Zbor združenega dela 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije Je na 35. seji dne 2. aprila 1980 
obravnaval Informacijo o uresničevanju 
srednjeročnega načrta In o nekaterih 
problemih slovenskega turizma In pred- 
log za Izdajo zakona o turistični dejav- 
nosti In na podlagi 244. člena ter druge- 
ga odstavka 261. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejel nasled- 
nji 

sklep 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR 

Slovenije se je seznanil z informacijo o 
uresničevanju srednjeročnega načrta in 
o nekaterih problemih slovenskega turi- 
zma in sprejema predlog za izdajo zako- 
na o turistični dejavnosti. 

2. Zbor združenega dela ugotavlja, da 
je v predlogu za izdajo zakona več neja- 
snosti, na katere opozarjajo odbor za 
družbenoekonomski razvoj v poročilu, 
Zakonodajno-pravna komisija, Turistič- 
na zveza Slovenije v svojih pripombah in 
delegati v razpravi na seji zbora. Zato bo 
potrebno do osnutka zakona v sodelova- 
nju s širšim krogom zainteresiranih druž- 
benih dejavnikov, razjasniti vsa odprta 
vprašanja in pripraviti osnutek zakona. 

3. Zbor združenega dela ocenjuje in- 
formacijo o uresničevanju srednjeročne- 
ga načrta in o nekaterih problemih slo- 
venskega turizma kot realen prikaz sta- 
nja na področju turizma, ki kritično opo- 
zarja na številne probleme slovenskega 
turizma, zlasti na slabo organiziranost, 
razdrobljenost, razdrobljenost v ponud- 
bi, slabo akumulativnost, izpad pričako- 

vanega deviznega efekta iz tujskega turi- 
zma, ki se kaže predvsem v neustreznih 
investicijah, neupoštevanju posebnosti 
turistične ponudbe določenega območja 
in na druge pomanjkljivosti v naši turi- 
stični politiki. Zato zbor ugotavlja, da so 
usmeritve, ki so navedene v ugotovitvah, 
stališčih in priporočilih informacije, pri- 
merna osnova za pripravo ustreznih 
planskih aktov za obdobje 1981-1985 in 
osnutka zakona o turistični dejavnosti ter 
samoupravnih aktov na tem področju. 

4. Osnutek zakona naj pripravi Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, pri čemer 
naj upošteva pripombe, predloge in stali- 
šča delovnih teles skupščine in zbora ter 
razpravo na seji zbora k predlogu za iz- 
dajo zakona o turistični dejavnosti in k 
informaciji o uresničevanju srednjeroč- 
nega načrta in o nekaterih problemih slo- 
venskega turizma. 
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Zbor občin 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 34. seji dne 2. aprila 1980 ob obrav- 
navi informacije o uresničevanju sred- 
njeročnega načrta in o nekaterih pro- 
blemih slovenskega turizma in na pod- 
lagi 1. odstavka 244. člena poslovnika 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 34. seji dne 2. aprila 1980 obravnaval 
predlog za izdajo zakona o turistični de- 
javnosti in na podlagi 2. odstavka 261. 
člena v zvezi z 244., 242. in 237. členom 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednji 

Skupščine SR Slovenije sprejel nasled- 
nji 

sklep: 
1. Zbor občin jemlje na znanje informa- 

cijo o uresničevanju srednjeročnega na- 
črta in o nekaterih problemih slovenske- 
ga turizma z ugotovitvami, stališči in pri- 

sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o turistični 
dejavnosti se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Ivršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

3. Pri pripravi osnutka zakona naj 
predlagatelj skrbno pretehta pripombe, 
predloge in mnenja delovnih teles zbora 

poročili kot sklepnim delom te informa- 
cije. 

2. Izvršni svet naj ugotovitve, stališča in 
priporočila iz informacije upošteva pri 
pripravi osnutka zakona o turistični de- 
javnosti in pri pripravi planskih doku- 
mentov za obdobje 1981-1985, služijo pa 
naj tudi kot osnova in usmeritev za delo 
drugim zainteresiranim in odgovornim 
družbenim dejavnikom. 

in skupščine, vsebovane v njihovih poro- 
čilih, pripombe skupin delegatov in pri- 
pombe iz razprave delegatov na seji zbo- 
ra* Prav tako naj vgradi v osnutek zakona 
ugotovitve, stališča in priporočila, vsebo- 
vana v informaciji o uresničevanju sred- 
njeročnega načrta in o nekaterih proble- 
mih slovenskega turizma ter na osnovi 
celovito opredeli področje turizma. 

SKLEP 
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o nekaterih 
negativnih poja vih na področju zaposlo vanja 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na 35. seji dne 2. aprila 1980 
obravnaval informacijo o nekaterih ne- 
gativnih pojavih na področju zaposlova- 
nja in na podlagi 244. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejel nasled- 
nji 

sklep 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR 

Slovenije se je seznanil z informacijo 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
o nekaterih negativnih pojavih na po- 
dročju zaposlovanja in ugotavlja, da in- 
formacija ni pripravljena v celoti v skladu 
s sklepom Zbora združenega dela z dne 
7. novembra 1979. 

Zbor združenega dela sprejema ugoto- 
vitve, predloge in stališča Odbora za 
družbenoekonomske odnose, ki jih vse- 
buje poročilo odbora z dne 21. marca 
1980 k omenjeni informaciji. 

2. Zbor združenega dela ocenjuje, da 
so doslej pri sklepanju posredniških po- 
godb prevladovali ozki, posamični in 
skupinsko- lastniški interesi, ki so v teh 
primerih povzročili grobo kršenje ustav- 
nih pravic, ki jih kršijo tako zasebni po- 
sredniki nezakonitih oblik zaposlovanja 
kot tudi organizacije združenega dela, ki 
takšne nezakonite posredniške pogodbe 
sklepajo. Informacija ne ugotavlja dovolj, 
da ta pojav ni predvsem posledica zakon- 
skih praznin, marveč nedoslednega izvr- 
ševanja zakonskih in drugih predpisov, 
kar izraža toleranco in neučinkovitost 
odgovornih dejavnikov v organizacijah 
združenega dela in družbenopolitičnih 
skupnostih. 

Informacija bi morala dati več garanci- 
je in konkretnih rešitev za učinkovito in 
sprotno ukrepanje, s katerim naj bi bil 
pojav takšnega zaposlovanja preprečen 

oziroma odpravljen. Še bolj bi morala 
poudariti odgovornost pooblaščenih po- 
sameznikov v organizacijah združenega 
dela in zasebnih posrednikov nezakoni- 
tega dela, ki v nasprotju s socialistično 
moralo in zakoni takšne pogdbe sklepa- 
jo. Premalo je poudarjena prav tako ka- 
zenska odgovornost v teh primerih, saj 
gre očitno za grobo teptanje samouprav- 
nih pravic delavcev in nezakonito prido- 
bivanje materialnih koristi. 

Informacija tudi ni dovolj kritična v 
oceni odgovornih družbenih subjektov, 
ki so problem sicer poznali, pa so ga 
reševali prepočasi in premalo učinkovito, 
dasi so imeli na voljo vsa pravna in druga 
sredstva. 

Zbor združenega dela ocenjuje, da je 
prav tako potrebno v nadaljnji aktivnosti 
pri preprečevanju nezakonitega zaposlo- 
vanja računati z dejstvom, da je bil to 
eden od načinov, ki je omogočal zapo- 
slovanje v nasprotju z opredeljeno politi- 
ko zaposlovanja, posebej še, ker je šlo za 
ekstenzivno zaposlovanje nekvalificira- 
nih delavcev. 

3. Zbor združenega dela poziva delav- 
ce v organizacijah združenega dela, da 
prek samoupravnih organov, predvsem 
organov samoupravne delavske kontro- 
le, odgovornih poslovodnih organov in 
družbenopolitičnih organizacij ter z 
družbeno samozaščito preprečujejo v 
svojih organizacijah združenega dela 
sklepanje vsakršnih navideznih koope- 
rantskih pogodb ter da ugotovijo dose- 
danje kršitve na tem področju in ustrez- 
no ukrepajo. 

Zbor združenega dela dalje poziva 
zbore združenega dela in družbenopoli- 
tične zbore občinskih skupščin, Gospo- 
darsko zbornico Slovenije, medobčinske 
gospodarske zbornice, pristojna splošna 
združenja TOZD, osnovne organizacije 

sindikatov ter vse druge prizadete dejav- 
nike, da razpravljajo o negativnih pojavih 
na področju zaposlovanja na podlagi 
sklepa Zbora združenega dela in stanja 
na svojem območju. 

Zbor združenega dela dalje zahteva od 
vseh odgovornih za reševanje tega pro- 
blema, da vsak na svojem področju pre- 
prečujejo sklepanje pogodb, katerih na- 
men je posredovanje oziroma pridobiva- 
nje delovne sile na nezakonitih osnovah 
in da ustrezno ukrepajo v primerih proti- 
pravnega ravnanja. 

4. Organizacije združenega dela in 
skupnosti za zaposlovanje naj proučijo 
možnosti za zaposlovanje delavcev iz 
drugih republik za določen ali nedoločen 
čas, in sicer načrtno in skladno s politiko 
zaposlovanja, opredeljeno v planih in re- 
solucijah oziroma naj proučijo možnost 
drugih oblik zakonitega zaposlovanja teh 
delavcev. 

5. Samoupravno sporazumevanje o mi- 
nimalnih standardih za življenjske in kul- 
turne razmere pri zaposlovanju delavcev 
poteka vse prepočasi, zato Zbor združe- 
nega dela ponovno poziva pristojne 
družbene subjekte, še posebej organiza- 
cije združenega dela, da pospešijo skle- 
nitev teh sporazumov oziroma da zahte- 
vajo njihovo uresničevanje. Prav tako naj 
organizacije združenega dela zagotovijo 
minimalne standarde za življenjske in 
kulturne razmere tudi delavcem, ki so 
zaposleni prek kooperantskih pogodb. 

6. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj ob stalnem spremljanju vseh akcij za 
odpravo in preprečevanje pojavov naje- 
manja in prodajanja delovne sile sproti 
sprejema ustrezne ukrepe ter v začetku 
leta 1981 poroča Zboru združenega dela 
o učinkovitosti ukrepov, ki so jih Izvršni 
svet in drugi dejavniki sprejeli na tem 
področju. 
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SKLEP 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o poteku priprav in 
gradnji priprav in gradnji energetskih objektov 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 34. seji dne 2. aprila 1980 ob obrav- 
navi informacije o poteku priprav in 
gradnji energetskih objektov na predlog 
odbora za družbenoekonomske odnose 

in razvoj Zbora občin na podlagi 1. od- 
stavka 244. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije sprejel naslednji 

sklep 
Izvršni svet naj hkrati s predložitvijo 

osnutka družbenega plana SR Slovenije 
za naslednje srednjeročno obdobje pri- 
pravi in predloži posebno analizo razvoj- 
nih usmeritev in možnosti energetike v 
SR Sloveniji.' 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR OBČIN - 25. 3. 1980 

- Preverjanje znanja, pridobljenega s 
samoizobraževanjem 

Skupina delegatov iz obči- 
ne Maribor je zastavila na- 
slednje delegatsko vpraša- 
nje: »Ali bo kak zvezni oziro- 
ma republiški predpis določal 
skupne osnove za v drugem 
odstavku 7. člena dogovora 
navedeni posebni postopek 
in pogoje, s katerimi se doka- 
že, da je posameznik obvladal 
bistveno znanje in se usposo- 
bil za delo in naloge, ali pa 
spada določitev tega poseb- 
nega postopka in pogojev izk- 
ljučno v pristojnost vsake po- 
samezne organizacije združe- 
nega dela?« 

Na vprašanje je odgovoril 
Leopold Kejžar, namestnik 
predsednice Republiškega ko- 
miteja za vzgojo in izobraževa- 
nje ter telesno kulturo: Vzgoja 
in izobraževanje je v celoti v 
pristojnosti republik, zato se- 
veda ni ustavne podlage, da bi 
se takšni postopki in pogoji 
urejali s kakršnimkoli zveznim 
predpisom. Eden od razlogov 
za sprejemanje takšnega do- 
govora je tudi, da se z njim 
republike in pokrjine sporazu- 
mejo, da bodo določene stvari 
urejale na enoten način in po 
enotnih načelih, 

i V skladu s tem dogovorom 
102. odstavek predloženega 
zakona o usmerjenem izobra- 
ževanju, ki smo ga danes 
obravnavali, ureja preverjanje 
znanja s samoizobraževanjem 
in določa, da se znanje prever- 
ja v okviru vzgojnoizobraževal- 
nih programov, ki so bili spre- 

jeti po postopku, kakršnega si- 
cer predvideva navedeni za- 
kon. V 105. členu zakon dolo- 
ča, da se preverjanje in oce- 
njevanje znanja podrobneje 
uredi z izvršilnim predpisom, v 
102. členu pa zavezuje tudi vse 
izvajalce vzgojno-izobraževal- 
nih programov, da s svojimi 
statuti uredijo način, pogoje in 
roke za opravljanje takšnega 
preverjanja. V 38. členu pa 
predloženi zakon zagotavlja 
brezplačnost preverjanja s sa- 
moizobraževanjem pridoblje- 
nega znanja. 

S tem menimo, da je v celoti 
urejeno, da se preverjanje zna- 
nja, pridobljenega s samoizo- 
braževanjerti, v SRS, opravlja 
pod enakimi pogoji in po ena- 
kih vzgojno-izobraževalnih 
programih oziroma njihovih 
delih, kot veljajo za celotno 
usmerjeno izobraževanje. S 
tem je vzpostavljena popolna 
enakopravnost znanja, pridob- 
ljenega s samoizobraževa- 
njem, z znanjem pridobljenim 
na kakršenkoli drug način v 
skladu s tem zakonom. 

S tem pa seveda ni odgovor- 
jeno na vprašanje, ali bo to za- 
gotovljeno na nak način v ce- 
lotni Jugoslaviji. Opozoriti pa 
želim, da se s tem dogovorom, 
h kateremu pristopajo tudi 
skupščine vseh drugih repu- 
blik in pokrajin, seveda tudi 
zavezujejo, da bodo v okviru 
izobraževalnega sistema v 
svojih republikah to vprašanje 
uredile na ustrezen način. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 2. 4. 1980 

- Ali bo znanstveno delo prizadeto? 

ganizacije, ki imajo sedež na 
področju občine Vič-Rudnik, 
so se zaradi onemogočenega 
uvoza reprodukcijskega ma- 
teriala, rezervnih delov in 
opreme za raziskovalno delo 
znašle v letu 1980 v kritičnem 
položaju, na katerega želimo 
opozoriti v prepričanju, da bi 
bilo mogoče s primernimi 
ukrepi zagotoviti nadaljnji 
skladen razvoj raziskovalne- 
ga dela. 

Kljub nespornim priorite- 
tam in vlogi, ki jih priznavajo 
raziskovalni dejavnosti vsi 
družbeni dejavniki, je ta pri 
uvozu mnogo ostreje prizade- 
ta kot gospodarstvo. Ker 
omejitve pri uvozu za razisko- 
valno delo trajajo že znatno 
dalj kot za gospodarstvo, po- 
staja v raziskovalnih organi- 
zacijah vse večji delež opre- 
me zaradi pomanjkanja re- 
zervnih delov neuporaben, 
izvrševanje nalog pa je že 
vprašljivo zaradi pomanjka- 
nja uvoženega potrošnega 
materiala. Za obnovo opreme 
raziskovalne organizacije ne 
morejo porabiti niti zbrane 
osnovne amortizacije. 

Naštete ugotovitve, ki jih 
dokazujejo spodaj navedena 
dejstva, so v popolnem na- 
sprotju z določili skupščinske 
resolucije o politiki izvajanja 
družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1976-1980, ki 
predvideva povečanje zlasti 
deleža strokovnega znanja in 
raziskovalnega dela v druž- 
beno-ekonomskem razvoju, 
pospeševanja izvoza blaga 
višje stopnje predelave, ter 
izvoz blaga in storitev s kate- 
rimi dosegamo večje devizne 
učinke in kjer je vgrajenega 
več domačega znanja in te- 
hnologije. 

Prizadetost raziskovalnega 
dela v SR Sloveniji zaradi nuj- 
nih a neselektivnih omejitev 
pri uvozu se v raziskovalnih 
organizacijah odraža še v po- 
tencirani obliki zaradi obsega 
in kvalitete opreme ter druge- 
ga raziskovalnega dela. S ta- 
belo prikazujemo prihodek In- 
stituta »Jožef Štefan« od RSS, 
ki je pretežno namenjen za te- 
meljne raziskave, od OZD pa 
aplikativne raziskave ter 
sredstva, pridobljena za uvoz 
opreme in repromateriala v 
letu 1977 -1980. 

v tisoč din 
Leto 

1977 
1978 
1979 
1980 

Repromateriai Oprema in deli Sredstva RSS Sredstva 
in deli za za neposrednih 
tekoče investicijsko naročil 

vzdrževanje vzdrževanje 
8,665 

10,949 
8,505 
6,560* 

8,114 
12,381 
6,797 

82,100 
99,768 

123,180 

49,439 
81,058 

123,775 

'Dodeljena sredstva 
Iz tabele je razvidno, da so 

se že leta 1979 kljub poveča- 
nemu obsegu dela znatno 
zmanjšala sredstva za uvože- 
ni reprodukcijski material po- 
sebno pa za rezervne dele in 
raziskovalno opremo. 

Statistični podatki v nasled- 
nji tabeli kažejo, da je delež 
opreme, ki so jo uvozile razi- 
skovalne organizacije v Slo- 

veniji v primerjavi z opremo, 
ki so jo uvozile gospodarske 
organizacije padel pod 0,51 % 
v letu 1977 na 0,34 % leta 
1978. 

Pregled uvožene opreme v 
letih 1977 in 1978 za razisko- 
valne organizacije in ostale 
delovne organizacije v Slove- 
niji (v milijonih din) 

Leto 1977 1978 1980 
Skupina delegatov za Zbor 

združenega dela 39 okoliš, 
občina Ljubljana-Vič-Rudnik 

je postavila naslednje dele- 
gatsko vprašanje: 

Raziskovalne delovne or- 

Razisk. organizacije 72,4 52,7 
Ostale delovne organizacije 14,246 15,630 
Razisk. org. (ostale delov, org.) 0,0051 0.0034 

poročevalec 9 



Opazno siromašenje opre- 
me raziskovalnih organizacij 
se je torej pričelo že leta 1978 
- To dejstvo ugotavlja tudi 
analiza zavoda SR Slovenije 
za družbeno planiranje, ki 
ugotavlja, da bo treba »v na- 
slednjem obdobju intenzivira- 
ti zlasti naložbe v raziskoval- 
no opremo, ki so v posled- 
njem obdobju skoraj zastale«. 
Posledica je zmanjšanje po- 
tenciala domačega razvoja in 
bistveno povečanje odvisno- 
sti od tujega znanja, kar je v 
popolnem nasprotju s skup- 
ščinsko resolucijo. 

Nič boljša ni situacija v dru- 
gih raziskovalnih delovnih or- 
ganizacijah. Podatki že leta 
1979 še bolj zgovorno kažejo, 
da so možnosti za uvoz razi- 
skovalne opreme neznatne. 

Tako je Elektroinstitut »Mi- 
lan Vidmar« planiral v letu 
1979 za 1.630.000 din uvoza 
opreme in realiziral le za 
5.086.000 din uvoza na osnovi 
soglasij iz leta 1978, Institut 
za elektroniko in vakuumsko 
tehniko pa je realiziral Je 1/10 
potreb za uvoz raziskovalne 
opreme, kar predstavlja vre- 
dnost v višini 30.000 din, IJS 
je v letu 1979 uspel realizirati 
nekaj manj kot 4 % predvide- 
ne za delo potrebne opreme. 

Raziskovalne organizacije 
opozarjajo, da so možnosti za 
tvorno raziskovalno delo 
ogrožene. Pri tem se zaveda- 
jo odgovorne vloge pri pre- 
strukturiranju gospodarstva 
in pri vključevanju v medna- 
rodno delitev dela, obenem 
pa so prepričane, da brez po- 
trebne raziskovalne opreme 
in ob grozeči prekinitvi uvoza 
tuje strokovne literature in 
periodike ne bodo v stanju iz- 
polniti osnovne strateške na- 
loge, ki je v povečani vlogi 
razvojnega in raziskovalnega 
dela v združenem delu in ce- 
lotni družbi. 

Mnenja smo, da ima prika- 
zani trud upadanje uvoza ra- 
ziskovalne opreme, reproma- 
teriaia in strokovne literature 
posledice, ki bodo onemogo- 
čile izvajanje skupščinske re- 
solucije kot tudi ocen možno- 
sti razvoja SRS za obdobje 
1981-1985 in vprašujemo, s 
čim je mogoče utemeljiti ome- 
jevanje oz. zaporo uvoza na 
tako pomembnem področju, 
ki zadeva naš sedanji in bo- 
doči družbeni razvoj. 

Odgovor na delegatsko 
vprašanje skupine delegatov 
za gospodarsko področje 39. 
okoliša - Ljubljana-Vič-Ru- 
dnik, je na 35. seji zbora zdru- 
ženega dela skupščine SR Slo- 
venije dne 2. aprila 1980 poda- 
la CVETKA SELŠEK, pomoč- 
nica predsednika republiškega 

komiteja za mednarodno so- 
delovanje. 

1. Način uvoza blaga in sto- 
ritev v SR Sloveniji vsako leto 
ureja Samoupravni sporazum 
o merilih, pogojih, načinih in 
postopkih za dosego dogovor- 
jenega obsega uvoza blaga in 
storitev ter odliva deviz, ki ga 
podpišejo člani Samoupravne 
interesne skupnosti SR Slove- 
nije za ekonomske odnose s 
tujino. 

2. V letošnjem letu samoup- 
ravni sporazum uvaja bistveno 
vsebinsko novost, ki je v tem, 
da člani skupnosti prijavljajo, 
uvažajo in plačujejo uvoz re- 
promateriala, opreme in blaga 
široke potrošnje na podlagi 
usklajenih planov ekonomskih 
odnosov s tujino temeljnih or- 
ganizacij združenega dela v 
okviru posameznih enot in 
med enotami skupnosti. Ta 
uvoz plačujejo z lastnimi devi- 
zami, z združenimi devizami in 
z devizami, kupljenimi na de- 
viznem trgu na podlagi uskla- 
jenih planov v breme v projek- 
ciji opredeljenega deficita. 

Projekcija plačilno-bilanč- 
nega položaja SR Slovenije za 
leto 1980, sprejeta v Skupščini 
SFR Jugoslavije decembra 
1979, je slovenskemu gospo- 
darstvu naložila 20% poveča- 
nje izvoza blaga in storitev ob 
7% zmanjšanju možnosti uvo- 
za blaga in storitev, 73% 
zmanjšanju deficita blaga in 
storitev ter zvišano stopnjo po- 
kritja od 59,1 na 71,7%. 

V okviru tako opredeljenih 
obveznosti morajo organizaci- 
je združenega dela iz SR Slo- 
venije v letošnjem letu uskladi- 
ti svoje letne plane ekonom- 
skih odnosov s tujino. 

3. Raziskovalna skupnost 
Slovenije kot 16. enota Samo- 
upravne interesne skupnosti 
za ekonomske odnose s tujino 
vključuje vse samoupravne in- 
teresne skupnosti, temeljne 
organizacije združenega dela 
in organizacije združenega de- 
la s področja raziskovanja. 

Po sklepu o uskladitvi pla- 
nov ekonomskih odnosov s tu- 
jino med enotami za leto 1980, 
ki ga je Skupščina Samo- 
upravne interesne skupnosti 
za ekonomske odnose s tujino 
sprejela na svoji seji dne 7. 2. 
1980, je bila Raziskovalni 
skupnosti Slovenije za vse nje- 
ne člane, kot dejavnosti širše- 
ga družbenega pomena. 

- dana možnost nakupa de- 
viz na deviznem trgu za uvoz 
reprodukcijskega materiala v 
vrednosti 12,283 mio din iz de- 
ficita, blaga in storitev in 

- določen znesek v višini 
34,216 mio din iz dela deviz, ki 
jih člani skupnosti združujejo 
za potrebe tistih članov skup- 

nosti, ki opravljajo dejavnosti 
širšega družbenega pomena. 

- Poleg tega raziskovalna 
skupnost lahko za uvoz blaga 
in storitev uporablja tudi vse 
lastne ustvarjene ali po samo- 
upravnih sporazumih združe- 
ne devize. 

Raziskovalna skupnost sa- 
ma odloča, ali bo ta sredstva 
namenila za uvoz opreme ali 
za uvoz reprodukcijskega ma- 
teriala, pa tudi za uvoz blaga 
široke potrošnje skladno z 
možnostmi fizičnega uvoza in 
v skladu z določili samouprav- 
nega sporazuma o tekočem 
režimu za leto 1980. 

Na ta način se normalno 
odvija uvoz reprodukcijskega 
materiala, medtem ko je za 
uvoz blaga široke potrošnje 
potrebna prehodna dokončna 
uskladitev planov ekonomskih 
odnosov s tujino temeljnih or- 
ganizacij združenega dela. Po- 
sebej pa je kritična situacija na 
področju uvoza opreme s kon- 
vertibilnega področja, kjer je 
možnost uvoza glede na leto 
1979 zmanjšana za 41,7%. Za- 
radi tega je bila celotna mož- 
nost uvoza opreme v SR Slo- 
veniji za leto 1980 že zapolnje- 
na s posli, ki so bili sklenjeni in 
v večini primerov plačani v 
preteklih letih. Poleg tega je v 
Narodni banki Slovenije obsta- 
jalo še za približno 2 milijardi 
din nepotrjenih prijav za uvoz 
opreme, ki jih ni bilo možno 
uokviriti v možnosti, ki jih daje 
projekcija plačilno-bilančnega 
položaja SR Slovenije. Zaradi 
tega so strokovne službe Sa- 
moupravne interesne skupno- 
sti za ekonomske odnose s tu- 
jino v sodelovanju z Gospo- 
darsko zbornico Slovenije 
opravile razgovore z delovnimi 
organizacijami glede možnosti 
prenosa fizičnega uvoza opre- 
me v letu 1981, na seji Skup- 
ščine Samoupravne interesne 
skupnosti za ekonomske od- 
nose s tujino dne 31. 3. 1980 
pa je bil sprejet dokončen do- 
govor o prenosu večine te 
opreme v leto 1981 ter o mož- 
nostih uvoza v letošnjem letu. 

Pri tem moramo opozoriti, 
da je Skupščina Samoupravne 
interesne skupnosti za eko- 
nomske odnose s tujino že na 
svoji seji dne 7. 2.1980 skleni- 
la, da organizacije združenega 
dela, ki opravljajo dejavnosti 
širšega družbenega pomena, v 
letošnjem letu lahko uvažajo 
opremo do višine deviz, ki jih 
člani skupnosti združujejo za 
njihove potrebe (to za Razi- 
skovalno skupnost Slovenije 
pomeni 34,216 mio din). 

Po zakonu o določitvi pro- 
jekcije plačilne bilance Jugo- 

slavije in plačilno-bllančnih 
položajev republik in avtono- 
mnih pokrajin so le-te dolžne 
spoštovati tudi kvartalno dina- 
miko uresničevanja projekcij 
in njihovih plačilno-bilančnlh 
položajev. Ta je bila v SR Slo- 
veniji dosežena že v začetku 
februarja letošnjega leta in za- 
to od tedaj dalje pri Narodni 
banki Slovenije ni bilo možno 
prijavljati novih poslov za uvoz 
blaga v prvem kvartalu leta 
1980, medtem ko je bilo mož- 
no v skladu z veljavnimi pred- 
pisi, prijavljati posle za uvoz 
blaga v drugem, tretjem in če- 
trtem kvartalu leta 1980). 

4. Glede na to, da v letu 
1980 organizacije združenega 
dela - člani Samoupravne in- 
teresne skupnosti za ekonom- 
ske odnose s tujino prijavljajo, 
uvažajo in plačujejo uvoz bla- 
ga na podlagi usklajenih pla- 
nov ekonomskih odnosov s tu- 
jino, se v postopku usklajeva- 
nja planov dogovarjajo tudi o 
udeležbi v deficitu kot tudi o 
možnostih fizičnega uvoza 
blaga. Edino mesto za spora- 
zumevanje oziroma dogovar- 
janje o možnosti uvoza blaga 
ter o načinu plačevanja tega 
uvoza je torej v Samoupravni 
interesni skupnosti SR Slove- 
nije za ekonomske odnose s 
tujino. 

V skladu z navedenim je na- 
še mnenie naslednje: 

- Članom 16. enote priporo- 
čamo, da analizirajo svoj polo- 
žaj v enoti in položaj njihove 
enote glede na ostale enote v 
Samoupravni interesni skup- 
nosti za ekonomske odnose s 
tujino in proučijo možnosti za 
reševanje svoje problematike 
ekonomskih odnosov s tujino 
po postopku predvidenem v 
procesu usklajevanja planov 
ekonomskih odnosov s tujino 
v okviru Samoupravne intere- 
sne skupnosti SR Slovenije za 
ekonomske odnose s tujino. 

- Dodatne možnosti plače- 
vanja uvoza si člani 16. enote 
lahko zagotovijo tudi s pove- 
čanjem izvoza blaga in storitev 
kakor tudi s pridobitvijo deviz 
na podlagi sklenjenih samoup- 
ravnih sporazumov po 68. čle- 
nu zakona o deviznem poslo- 
vanju in kreditnih odnosov s 
tujino predvsem s tistimi orga- 
nizacijami združenega dela, s 
katerimi so poslovno pove- 
zani. 

- Potrebno je čimprej us- 
kladiti plane na podlagi določil 
Skupščine Samoupravne inte- 
resne skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino z dne 7. 2. 
1980, 4. 3. 1980 in 31. 3. 1980. 
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- Ali bo v sezoni dovolj plinskega 
olja za kmetijstvo? 

Skupina delegatov za Zbor 
združenega dela - 7. okoliš, 
kmetijsko področje, občina 
Murska Sobota je postavila 
naslednje delegatsko vpraša- 
nje: 

Zadnja dva meseca smo tu- 
di lastniki kmetijskih traktor- 
jev občutili na svoji koži naft- 
no krizo. Na nekaterih črpal- 
kah namreč na našem ob- 
močju v zadnjem času ni bilo 
dovolj plinskega olja, tako 
npr. na nekaterih črpalkah, 
sploh niso imeli plinskega 
olja po nekaj dni, ali pa so ga 
dajali po 20 ali 25 litrov v re- 

, zervoar (so pa primeri, ko mo- 
rajo hoditi ponj tudi do 20 km 
daleč) ali 25 l,v pločevinaste 
kante, v plastične kante pa so 
ga dajali samo na nekaterih 
črpalkah. 

1. Sprašujemo, ali bo do- 
volj plinskega olja za kmetij- 
ske traktorje v sezoni, ker ve- 
mo, da se bo poraba takrat 
dosti bolj povečala. Zelo tež- 
ko namreč gledamo tisti, ki ži- 
vimo na obmejnih področjih, 
kako nam tranzitni promet, ki 
prihaja iz zahoda In gre na- 
prej proti jugu odvzema tudi 
naš del plinskega oija. Po raz- 
govoru z nekaterimi vodilnimi 
tovariši v občini, so le-ti odgo- 
vorili, da dobimo naftne deri- 
vate po razdelilniku, ki so za 
vse regije enaki, glede na ve- 
likost regije, na število prebi- 
valcev in na število avtomobi- 
lov oziroma traktorjev. 

2. Ali je res z zakonom pre- 
povedano točiti goriva v pla- 
stične posode? (Primer: V so- 
sednji Avstriji zelo propagira- 
jo plastične cisterne, ki jih 
mbntirajo v individualne sta- 
novanjske hiše kot cisterne 
za centralno kurjavo). 

Podobno vprašanje je po- 
stavila tudi skupina delegatov 
za Zbor združenega dela - go- 
spodarsko področje 19. oko- 
liš: 

Omejitev prodaje pogon- 
skega goriva za kmetijske 
traktorje povzroča kme- 
tovalcem veliko težav prav 
sedaj na začetku priprav za 
spomladansko setev. 

Že sama omejitev naenkrat 
prodane količine goriva na 
velikost rezervoarja kmetij- 
skega traktorja ima za posle- 
dice, da se zaradi oddaljeno- 
sti bencinskih črpalk porabi 
tudi do 25 % dobljenega gori- 
va samo za prevoz do bencin- 
ske črpalke, velikokrat pa je 
taka vožnja zaman, ker goriva 
ni na razpolago. 

Očitno je, da sedanje omeji- 
tve niso niti v skladu z varče- 

vanjem pri porabi goriva, da 
ne govorimo o izgubi kme- 
tovega časa, možne posledi- 
ce pa so, da bo prihajalo do 
kasnitve v pripravi zemlje za 
spomladansko setev in same 
setve, s tem pa tudi do manj- 
ših pridelkov in znanih posle- 
dic. 

Na to je biio posebej opo- 
zorjeno s strani delegatov na 
seji zborov občinske skupšči- 
ne, koncem meseca marca, 
ter s strani skupine kmetov iz 
krajevne skupnosti, ki so se v 
zvezi s tem posebej obrnilli na 
predsednika občinske skup- 
ščine. 

Zaradi tega skupina dele- 
gatov za Zbor združenega de- 
la predlaga, da Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije stori 
nujno potrebne ukrepe za 
normalno preskrbo s pogon- 
skim gorivom za kmetijske 
traktorje. 

Na obe vprašanji je odgovo- 
ril Marko Vraničar, član Izvrš- 
nega sveta skupščine SR Slo- 
venije in predsednik republi- 
škega komiteja za energetiko, 
industrijo in gradbeništvo. 

1. Stanje oskrbe tržišča s 
srednjimi desetilati nafte, ka- 
mor poleg ekstra lahkega ku- 
rilnega olja uvrščamo tudi die- 
sel goriva, je nezadovoljivo že 
od konca preteklega leta dalje. 
Tako je v mesecu januarju pri- 
manjkovalo 14.900 ton sred- 
njih desetilatov, od tega 2.700 
ton diesel goriv. V mesecu fe- 
bruarju tega leta je primanjko- 
valo 20.200 ton srednjih deri- 
vatov, od tega 4.100 ton diesel 
goriv, v mesecu marcu pa zna- 
ša primanjkljaj srednjih desti- 
latov 14.300 ton, v kar je vštet 
deficit 1.500 ton diesel goriv. Iz 
navedenega razloga je na ne- 
katerih črpalkah občasno pri- 
manjkovalo tako kurilnega olja 
za gospodinjstva, kot tudi die- 
sel goriva. Razpoložljive koli- 
čine na osnovi lanskoletne po- 
rabe, ki seveda zajema in upo- 
števa tudi tranzitni promet. Pri 
tem pripominjam, da so omeji- 
tve pri preskrbi z diesel gorivi 
veljale le za tovornjake, ne pa 
tudi za traktorje. 

Ob obravnavanju oskrblje- 
nosti tržišča s posameznimi 
naftnimi derivati ne moremo 
mimo dejstva, da energetska 
bilanca Jugoslavije za letošnje 
leto še vedno ni sprejeta, ker 
postopek usklajevanja še ni 
zaključen. Z ozirom ne to tudi 
oba naša distributerja še nista 
sklenila letne pogodbe z rafi- 
nerijami, temveč sta se prisilje- 
na o dobavah derivatov dogo- 
varjati vsakomesečno. V teh 

dogovorih je prisotno dejstvo, 
da naše rafinerije ne prevze- 
majo količin nafte Iz uvoza po 
prvotno predvideni dinamiki in 
iz tega razloga tudi niso v sta- 
nju oskrbovati tržišča v predvi- 
denem obsegu. Istočasno mo- 
ramo opozoriti tudi na dejstvo, 
da je porasla poraba srednjih 
destilatov ter na dejstvo, da je 
porasla poraba srednjih desti- 
latov ter da varčevalni ukrepi 
na področju diesel goriv do se- 
daj niso izpolnili naših priča- 
kovanj. 

Glede na predvideno sezon- 
sko konico porabe diesel goriv 
v času največjih poljedelskih 
opravil je Republiški komite za 
energetiko, industrijo in grad- 
beništvo priporočil slovenski- 
ma distributerjema, da v okviru 
danih možnosti ustvarita pri- 
merne operativne zaloge za 
premostitev konic v porabi. 
Prav tako pa so ves čas prisot- 
na v fedraraciji naša prizade- 
vanja, da bi se čimpreje spreje- 

la energetska bilanca Jugosla- 
vije in v njej dogovorjeni tokovi 
medrepubliških dobav energi- 
je omogočili našima distribu- 
terjema, da skleneta letne po- 
godbe o dobavah naftnih deri- 
vatov. 

2. Skladiščenje goriv v pla- 
stičnih posodah urejata pravil- 
nik o tehničnih normativih za 
varstvo pred statično elektriko 
(Uradni list SFRJ, št. 62/73) in 
pravilnik o gradnji naprav za 
vnetjlive tekočine ter o uskla- 
diščevanju in pretakanju vnet- 
ljivih tekočin (Uradni list SFRJ, 
št. 20/71). Upoštevaje te pravil- 
nike torej ni dovoljeno točiti v 
plastične posode bencinov in 
drugih goriv z nižjim pla- 
meniščem, medtem ko pa ima- 
jo diesel goriva in kurilna olja 
višje plamenišče in jih statična 
elektrika ne more zanetiti. To- 
rej je diesel gorivo za traktorje, 
na kar se verjetno vprašanje 
nanaša, dovoljeno točiti v pla- 
stične posode. 

- Kako do opreme za prve letnike 
srednjega usmerjenega izobraževanja? 

V razpravi o predlogu o 
usmerjenem izobraževanju je 
delegat Andrej Kuzma v ime- 
nu skupine delegatov za pro- 
svetnokulturno področje 9. 
okoliša - Celje prosil za odgo- 
vor na naslednje vprašanje: 

Delegati skupine delegacij 
prosvetno kulturnega področ- 
ja 9. okoliša so me pooblastili, 
da razpravljam o problematiki 
usmerjenega izobraževanja. 
Ker se moja razprava ne na- 
naša konkretno na določila in 
tekst predloga Zakona o 
usmerjenem izobraževanju, 
ampak na probleme, s kateri- 
mi se srečujejo vzgojno Izo- 
braževalne organizacije ob 
prehodu na usmerjeno izo- 
braževanje, jo lahko obravna- 
vamo tudi pri 17. točki dnev- 
nega reda, ko so na vrsti de- 
legatska vprašanja. 

'Zvezne restrikcije glede uvo- 
za, novih naložb v družbenih 
dejavnostih ter stopnje zapo- 
slovanja so vam znana, olaj- 
šav so za sedaj deležne le 
osnovne šole. Ker se ob pre- 
hodu na usmerjeno izobraže- 
vanje, ki zahteva za posamez- 
ne predmete oziroma pred- 
metne skupine specialno 
opremljene učne prostore, 
obvezna Izpopolnjevanja uči- 
teljev ter zaradi povečane 
vloge splošno izobraževalnih 
predmetov zaposlovanja no- 
vih učiteljev, je jasno, da bo 
ob upoštevanju omenjenih re- 
strikcij uvajanja usmerjenega 
izobraževanja močno ote- 
ženo. 

Želimo odgovor na nasled- 
nja vprašanja: 

1. Ali je možno pričakovati 
izjemo pri porabi dodatnih 
sredstev za izobraževanje 
učiteljev na seminarjih za 
usmerjeno izobraževanje? 

2. Kdaj je realno možno pri- 
čakovati, da si bodo vzgojno 
Izobraževalne organizacije 
srednjega usmerjenega izo- 
braževanja zagotovile opre- 
mo, obvezno že za šolsko leto 
1980/81 in pod kakšnimi po- 
goji? 

3. Ali je možno pričakovati 
olajšave pri zaposlovanju no- 
vih delavcev v vzgojno izo- 
braževalnih organizacijah 
srednjega usmerjenega izo- 
braževanja? 
'Resolucija o politiki izvajanja 
družbenega plana za obdobje 
1976/80 v letu 1980 (Ur. i. SRS 
št. 1/1980) 

Odgovor na delegatsko 
vprašanje skupine delgatov za 
prosvetno-kulturno področje 
9. okoliša - Celje, ki ga je na 
35. seji zbora združenega dela 
skupščine SR Slovenije dne 2. 
aprila 1980 podal Jože Mi- 
klavc, pomočnik predsednice 
republiškega komiteja za 
vzgojo in izobraževanje ter te- 
lesno kulturo 

1. Zakon o začasni prepove- 
di razpolaganja z delom druž- 
benih sredstev za izplačevanje 
dnevnic za službena potova- 
nja, nadomestil za prevozne 
stroške na službenem potova- 
nju, reprezentančnih izdatkov, 
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izdatkov za reklamo in propa- 
gando, izdatkov za avtorske 
honorarje, izdatkov za intelek- 
tualne storitve ter izdatkov po 
pogodbi o delu v letu 1980 
(Uradni list SFRJ, št. 5/80) bo 
prav gotovo otežkočal izvedbo 
potrebnih del in nalog v zvezi s 
pripravo na preobrazbo vzgoje 
in izobraževanja in v tem okvi- 
ru do neke mere tudi pripravo 
in usposabljanje učiteljev in 
drugih pedagoških delavcev 
za uresničevanje usmerjenega 
izobraževanja. Izvšrni svet 
Skupščine SR Slovenije je v 
svojem mnenju ob sprejema- 
nju tega zakona, na take po- 
sledice tudi opozoril. Vendar 
pa pri izvajanju tega zakona ni 
mogoče pričakovati izjem, za- 
to bo nujno potrebno skrajno 
gospodarsko ravnanje s sred- 
stvi, ki se smejo v letu 1980 
uporabiti za navedene namene 
in v vsaki sprejeti izobraževalni 
organizaciji, izobraževalnih 
skupnostih in upravnih orga- 
nih vse možne varčevalne in 
organizacijske ukrepe, s kate- 
rimi bi razpoložljiva sredstva 
osredotočili na izvedbo pred- 
nostnih nalog, med katerimi je 
prav gotovo tudi priprava in 
usposabljanje učiteljev V ta 
namen je potrebno iskati tudi 
načine, da se ta priprava opra- 
vi na čim bolj racionalen način 
(n. pr. z uporabo javnih pre- 
voznih sredstev, organizira- 
njem seminarjev čim bliže in 
podobno). Z dogovarjanjem v 
izobraževalnih skupnostih pa 
bo potrebno omogočiti, da se 
bo po potrebi sredstva za 
izvedbo programov usposab- 
ljanja učiteljev v posameznih 
izobraževalnih skupnostih tudi 
ustrezno prerazporedilo, kot 
to predvideva drugi odstavek 
13. člena dogovora o uresniče- 
vanju družbene usmeritve raz- 
porejanja dohodka v letu 1980 
(Uradni list SRS, št 3/79) 
Uporabniki in izvajalci v po- 
sebnih izobraževalnih skupno- 
stih in Izobraževalni skupnosti 
Slovenije se po tem dogovoru 
lahko dogovorijo tudi, da sred- 
stva za osebne dohodke v 
skladu z načeli tega dogovora 
povečajo toliko, kolikor je nuj- 
no za uvedbo novih vzgojnoi- 
zobraževalnih pt-ogramov ki 
bodo nadomestili sedanje po- 
klicne šole s periodično orga- 
nizacijo pouka, s tem da se 
celotna poraba v teh skupno 
stih ne poveča več kot 16% v 
primerjavi z letom 1979 

2. Do začetka šolskega leta 
1980/81 bo mogoče zagotoviti 
bistveno opremo, ki je potreb- 
na za delo v prvih letnikih 
srednjega usmerjenega izo- 
braževanja, nato pa se bo 
opremljanje postopno nadalje- 

valo tako, kot bodo to terjali 
vzgojnoizobraževalni progra- 
mi. Vzgojnoizobraževalne or- 
ganizacije srednega usmerje- 
nega izobraževanja si lahko 
nabavljajo opremo po pogojih, 
kot so bili določeni v »Načrtu 
zagotovitve materialnih pogo- 
jev za realizacijo programov 
proizvodno-tehničnega pou- 
ka, naravoslovnih predmetov 
ter obrambe in zaščite v skup- 
ni osnovi srednjega usmerje- 
nega izobraževanja«, ki ga je 
sprejela skupščina Izobraže- 
valne skupnosti Slovenije 9. 
10. 1978 in ki je objavljen v 
Informacijah Izobraževalne 
skupnosti Slovenije, št. 
2/1978. Pri tem pa izrecno 
opozarjamo, da naložbe v 
opremo srednjega usmerjene- 
ga izobraževanja po 2. točki 6. 
člena zakona za financiranje 
negospodarskih in neproizvo- 
dnih investicij v letu 1980 (Ura- 
dni list SFRJ, št. 11/80) niso 
omejene. 

Predlog zakona o usmerje- 
nem izobraževanju vsebuje 
določbe, po katerih bo pristoj- 
ni republiški upravni organ v 
postopku verifikacije pred vpi- 
som v razvid izobraževalnih 
organizacij preverjal, če so iz- 
polnjeni pogoji za izvajanje 
vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov tudi glede opremljenosti 

3. V skladu z že citiranim 
drugim odstavkom 13. člena 
dogovora o uresničevanju 
družbene usmeritve razporeja- 
nja dohodka v letu 1980, po 
katerem se sredstva za osebne 
dohodke lahko povečajo toli- 
ko, kolikor je nujno za uvedbo 
novih vzgojnoizobraževalnih 
programov, vendar v mejah 
povečanja celotne porabe v 
izobraževalnih skupnostih za 
16% v primerjavi z letom 1979, 
bodo vzgojnoizobraževalne 
organizacije lahko zaposlovale 
nove delavce. Če bodo vzgoj- 
noizobraževalne organizacije 
na podlagi letnega delovnega 
načrta in v skladu z vzgojnoi- 
zobraževalnimi programi ugo- 
tovile, da je treba povečati šte- 
vilo delavcev za opravljanje 
določenih del oziroma nalog 
ali nadomestiti delavce, ki so 
prenehali z delom v vzgojnoi- 
zobraževalnih organizacijah, 
bodo lahko sklepale delovna 
razmerja z novimi učitelji Po 
bilanci zaposlovanja v SR Slo- 
veniji za leto 1980, ki |0 je spre- , 
jela skupščina Zveze skupno- 
sti za zaposlovanje SR Slove- 
nije dne 26. 3. 1980, bo na po- 
dročju izobraževanja mogoče 
povečati število zaposlenih pri 
uvajanju celodnevne šole, v 
vzgojnovarstvenih organizaci- 
jah, ko gre za nove zmogljivo- 

sti, in pa pri uresničevanju no- 
vih programov usmerjenega 
izobraževanja. 

V primerih, ko gre za dela 
oziroma naloge v manjšem ob- 
segu, za kar so doslej vzgoj- 
noizobraževalne organizacije 
sklepale predvsem pogodbe o 

delu, pa lahko sklepajo tudi 
delovna razmerja za del delov- 
nega časa z delavci, ki so sicer 
v delovnem razmerju z drugimi 
organizacijami združenega 
dela in sicer po 73. in 74. členu 
zakona o delovnih razmerjih 
(Uradni list SRS, št. 24/77). 

ZBOR OBčIN-2. 4.1980 

- Podrobnejša informacija o 
obratovanju jedrske elektrarne v Krškem 

Skupina delegatov za Zbor 
občin iz Maribora je spet po- 
stavili (delegatsko vprašanje 
v zvezi z jedrsko elektrarno v 
Krškem: 

Delegati zbora krajevnih 
skupnosti SO Maribor so na 
27. seji, dne 4. 3. 1980 obrav- 
navali odgovor na delegatsko 
vprašanje, ki ga je posredoval 
Republiški komite za energe- 
tiko. Delegati z odgovorom ni- 
so bili zadovoljni, zaradi tega 
postavljajo ponovno nasled- 
nje delegatsko vprašanje: 

»Prosimo za podrobnejšo 
informacijo o problematiki 
atomske centrale v Krškem. 
Ugotavljamo, da je v sred- 
stvih javnega obveščanja o 
tem premalo povedanega. 
Slišati je, da bomo za jeder- 
sko centralo porabili letno 9 
ton urana. Menimo, da smo 
močno odvisni od uvoza te 
surovine, da nimamo dovolj 
trdnih dogovorov in pogodb o 
dobavah urana. Delegati so 
mnenja, da je potrebno o tem 
bolje informirati ljudi, zlasti 
delegacije, saj gre v primeru 
gradnje atomske centrale za 
konkretne in pomembne odlo- 
čitve, katerih realizacija je 
odvisna od velikih finančnih 
sredstev.« 

Na delegatsko vprašanje 
skupine delegatov iz občine 
Maribor v zvezi s podrobnejšo 
informacijo o problematiki 
NEK in zagotovitvijo goriva za 
NEK je odgovorila Olga Marin- 
ko, svetovalka predsednika 
Republiškega komiteja za 
energetiko, industijo in grad- 
beništvo. Med obratovanjem 
jedrske elektrarne v Krškem bo 
potrebno vsako leto zamenjati 
eno tretjino goriva v reaktorju, 
kar predstavlja okoli 16 ton 
uranovega dioksida U02 

NE Krško ima že zagotovlje- 
no prvo polnitev reaktorja (go 
rivo je že izdelano in priprav- 
ljeno za transport) in prvo do- 
polnjevanje reaktorja V lan- 
skem letu (1978) je NE Krško 
podpisala pogodbo z oddel- 
kom za energijo ZDA (Depart- 
ment of Energy), v kateri so 
definirane količine in roki za 
preskrbo z gorivom za potrebe 

NE Krško za obdobje nasled- 
njih petih let. 

Kljub relativno visokem od- 
stotku opravljenih del v letu 
1979 ni pričakovati hitrega za- 
gona elektrarne in skorajšnje- 
ga začetka rednega obratova- 
nja. Zaradi kasnitve opreme iz 
ZDA so in še vedno kasnijo 
montažna dela. Najbolj kritič- 
na je dobava drobnejšega, 
vendar zelo potrebnega mate- 
riala za dokončanje montažnih 
del. Kasnitev dobav manjkajo- 
čega dela opreme, ki sicer ko- 
ličinsko predstavlja neznaten 
del celotne opreme, bo lahko 
pomenila vzrok za potek preiz- 
kušanja posameznih predsi- 
stemov. Pred zagonom elek- 
trarne je namreč potrebno ve- 
liko hladnih testov podsiste- 
mov večkratno preverjanje 
določenega delovanja podsi- 
stemov ter morebitne korekci- 
je na osnovi doseženih rezul- 
tatov preizkusov Ponovno 
preizkušanje, medsebojno us- 
klajevanje posameznih podsi- 
stemov ob istočasnem zaklju- 
čevanju še nedokončanih 
montažnih del bo potekalo v 
letu 1980 in se nadaljevalo v 
letu 1981, ko naj bi 1. 10. 1981 
elektrarna prvič dosegla polno 
moč. V pripravi so tudi vsi po- 
trebni predpisi, ki so tesno po- 
vezani z nadaljnjo gradnjo je- 
drske elektrarne. 

Izvršnemu svetu Skupščine 
SR Slovenije je predložen 
predlog zakona o odgovorno- 
sti za jedrsko škodo, obenem 
pa je že pripravljen predlog za 
izdajo zakona o izvajanju var- 
stva pred ionizirajočimi sevanji 
in o ukrepih za varnost jedr- 
skih naprav 

NE Krško deluje na dopol- 
njevanju in usklajevanju po- 
gonske organizacije v skladu z 
najnovejšimi priporočili me- 
dnarodne atomske agencije. 
Sedaj dela na pripravi rednega 
obratovanja in Start-upu 52 % 
ljudi planiranih za kasnejši po- 
gon, to je 196 delavcev V po- 
stopku je angažiranje preosta- 
lih tehničnih kadrov, tako da 
bo NE Krško 6 mesecev pred 
prvo polnitvijo reaktorja z gori- 
vom oskrbljena s potrebnim 

(nadaljevanje na 21. strani) 
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(nadaljevanje z 12, strani) 
kvalificiranim osebjem, med- 
tem ko je že današnje osebje 
pripravljeno za sprejem jedr 
skega goriva na gradbišču 

Ob omenjenih kasnitvah pri 
izvajanju del so konec prejš- 
njega in začetkom tega leta 
potekala intenzivna pogajanja 
med investitorjem in izvajal- 
cem - Westinghousom. Glavni 
napori investitorja so bili 
usmerjeni k ocenitvi realnega 
roka dokončanja objekta, real- 
nih stroškov izgradnje in ra- 
zmejitvi odgovornosti za zaka- 
snitve. Stališče VVestinghousa 
je bilo ves čas zelo izsiljevalno 
in nedokumentirano, tako da 
sta se pri razgovorih morali 
angažirati celo obe vladi. 

Na podlagi doseženega spo- 
razuma z dne 14. 2 1980 je 
predvideno plačilo VVesting- 

housu za dodatne usluge, za 
doseganje terminskega plana 
oziroma za doseganje roka 
končanja izgradnje objekta 
skupno 25 mio $, od katerih 
odpade 50 % na SR Hrvatsko 
in 50 % na SR Slovenijo 

Rok dokončanja izgradnje 
oziroma rok. ko bo NE Krško 
prvič dosegla polno moč |e 
30 9. 1981 

Ljubljanska banka je že za 
gotovila. da je pripravljena 
prevzeti garancijo za celotno 
dodatno vsoto Ravno tako pa 
je potrjena pripravljenost Exim 
banke iz VVashingtona da se 
pri njej lahko investitor zadolži 
za celotno vsoto 8,75 % 
obrestni meri za dobo 10 let s 
pričetkom vračanja začetkom 
leta 1983 

- Kaj je bilo storjenega za preprečitev 
bolezni čebel varrooze? 

Na 33. seji Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije, ki je 
bila dne 25. marca 1980, je 
delegat Branko Mahne iz ob- 
čine Izola, zastavil naslednje 
delegatsko vprašanje: 

»Na pobudo obalnega če- 
belarskega društva v Kopru je 
delegacija za Zbor občin na 
seji dne 20. marca 1980 
obravnavala zaskrbljujoče 
širjenje, do sedaj v Sloveniji 
še neznane bolezni čebel 
»VARROOZE« Že nekaj let 
nazaj je znano, da VARROO- 
ZA pustoši po naših južnih re- 
publikah in v Dalmaciji ter da 
je razdejanje v čebelnjakih 
marsikje zelo občutiti. Srhljivi 
občutki spremljajo čebelar- 
ske vrste zlasti zaradi ugoto- 
vitev, da je povzročitelj bolez- 
ni VARROOZE izredno trdoživ 
in da ga ni mogoče z dosedaj 
znanimi sredstvi odpraviti. 
Pravočasna plinjanja le blaži- 
jo rušilno moč v čebeljih dru- 
žinah. 

Čeprav je minilo že mesec 
dni od pojava VARROOZE v 
Sloveniji, do sedaj niso spre- 
jeti nikakršni učinkoviti ukrepi 
za preprečevanje nadaljnjega 
širjenja in zatiranja te bolezni. 

Ker je čebelarstvo z nasto- 
pajočo čebeljo boleznijo moč- 
no ogroženo zastavljamo na- 

slednja delegatska vpraša- 
nja: 

1 Zakaj niso bili storjeni 
pravočasni ustrezni ukrepi, 
da bi se slovensko čebelar- 
stvo ubranilo te bolezni? 

2 Kakšni ukrepi bodo spre- 
jeti v Sloveniji, da se prepreči 
nadaljnje širjenje te bolezni? 

3 Ali bo uvožena zadostna 
količina preparatov za plinje- 
nje, kdaj in od kje?« 

Na vprašanje je odgovoril 
Dušan Pirih svetovalec pred- 
sednika Republiškega komite- 
ja za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano 

Že v letu 1976 je bilo na pod- 
lagi poizvedovanja in sprem- 
ljanja situacije v državi in dru- 
gih državah ugotovljeno, da 
obstoja nevarnost te bolezni. 
Zaradi tega je leta 1977 Skup- 
ščina SRS v zakonu o varstvu 
živali pred kužnimi boleznimi 
določila to bolezen kot bole- 
zen. ki je pomembna za vso 
republiko in proti kateri se mo- 
rajo izvajati enotni ukrepi za 
preprečevanje in zatiranje bo- 
lezni Z zakonom je bilo pred- 
pisano tudi zdravstveno spri- 
čevalo za čebelje družine, ki se 
transporti rajo izven območja 
občine in obvezna registracija 
vzrejališč matic Nadalje je v 
letu 1978 republiški sekretar 

za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano predpisal pravilnik o 
ukrepih za to bolezen 

V letu 1979 je republiški se- 
kretar za kmetijstvo, gozdar 
stvo in prehrano v odredbi 
odredil obvezne preiskave na 
varoozo čebeljih družin vzreje- 
valcev matic ter čebeljih dru- 
žin, ki so bile na paši v drugih 
republikah, v letu 1980 pa je ta 
odredba zajela še čebelje dru- 
žine plemenilnih postaj 

Razen tega je republiški se- 
kretariat za kmetijstvo, goz- 
darstvo in prehrano takoj po 
ugotovitvi, da se je bolezen 
razširila ria območje več repu- 
blik. predlagal zveznemu ko 
miteju za kmetijstvo, da se va- 
rooza vnese v zvezni zakon in s 
tem poenotijo ukrepi za zatira- 
nje in preprečevanje te bolezni 
na območju SFRJ 

Prvi primer te bolezni v Slo- 
veniji je bil ugotovljen 18 2 
1980 v Kočevju, v marcu pa je 
bolezen ugotovljena še v štirih 
občinah na območju SR Slo- 
venije. Vsa poizveodvanja ka- 
žejo, da so se čebele okužile 
na paši v občinah izven naše 
republike Na območju s pol- 
merom treh kilometrov okoli 
okuženih čebelnjakov so ob- 
činski organi veterinarske inš- 
pekcije odrejali naslednje 
ukrepe 

- prepoved prestavljanja če- 
beljih družin. 

prepoved izdajanja zdrav- 
stvenih spričeval za čebelje 
družine in matice. 

- preiskava vseh čebeljih 
družin, 

- zdravljenje okuženih čebe- 
ljih družin. 

Vsi omenjeni ukrepi pa bodo 
razumljivo neučinkoviti, če ne 
bodo čebelarji v prometu s če- 
belami postopali v skladu s 
predpisanimi in nujno potreb- 

nimi veterinarskimi ukrepi. Ne- 
posreden vzrok za vnos varoo- 
ze v Slovenijo je lahko, poleg 
narave same bolezni tudi ne- 
discipliniranost čebelarjev in 
nespoštovanje navedenih 
predpisov, predvsem pri čebe- 
larjih. ki so izven organiziranih 
čebelarskih organizacij Prav 
gotovo bodo morali v tem mo- 
mentu tudi čebelarji sami sto- 
riti z? zdravstveno varstvo če- 
bel znatno več kot v preteklo- 
sti, ko je bila epizootiološka 
situacija bolj ugodna. 

Republiška veterinarska 
uprava je o pojavu bolezni ta- 
koj obvestila vse občine. Izva- 
jajo se vsi ukrepi, ki so določe- 
ni s prej navedenimi zakonski- 
mi in podzakonskimi akti, poo- 
strena pa je tudi kontrola nad 
izvajanjem omenjenih predpi- 
sov. Izdano bo tudi posebno 
navodilo republiške veterinar-/ 
ske uprave, ki določa poseben 
veterinarsko-sanitarni režim 
med in po zdravljenju čebel 

Glede na vprašanje: 
Ali bo uvožena zadostna ko- 

ličina preparatov za plinjenje 
kdaj in kje? 

pa je stanje naslednje: 
V začetku marca 1980 so na- 

stopile zaradi omejitve uvoza 
tudi težave pri uvozu zdravil 
Po takojšnjem posredovanju 
republiškega komiteja za kme- 
tijstvo, gozdarstvo in prehrano 
so bila zagotovljena devizna 
sredstva za najnujnejši uvoz 
zdravil za veterinarsko upora- 
bo. Zadostna količina prepara- 
ta za plinjenje čebel (Folbesc 
proizvajalca Ciba-Geigy iz Švi- 
ce) je že na konsignacijskem 
skladišču v Ljubljani Dne 28. 
3. 1980 je bil odobren uvoz 
(Zadostna količina zdravila je 
že v prodaji pri Vetprometu 
Kemofarmacija z dnem 1 4 
1980.) 

- Ali bo v sezoni dovolj plinskega olja za 
kmetijstvo? 

Skupina delegatov iz občine 
Lendava je na Zboru občin za- 
stavila enako vprašanje, kot je 
bilo postavljeno na Zboru 
združenega dela. Enak odgo- 
vor kot na Zboru združenega 

dela'je posredovala Olga Ma- 
rinko, svetovalka predsednika 
Republiškega komiteja za 
energetiko, industrijo in grad- 
beništvo 

poročevalec 
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Iz Skupščine SFRJ 

NOVI PREDPISI 

Posebna taksa za uvoženo blago - 

instrument zaščite gospodarstva 

• Zvezni izvršni svet, s soglasjem pristojnih republiških in pokrajinskih organov, 
đoloča b ago, za katero je pri uvozu potrebno plačati posebno takso, višino te takse 
in čas, v katerem jo bo potrebno plačevati 

Občasno se lahko uvede pla- 
čevanje posebne takse za uvo- 
ženo blago, s čimer naj bi za- 
gotovili uresničevanje eko- 
nomskih odnosov s tujino, 
predvideno v plačilni bilanci 
Jugoslavije in družbenih pla- 
nih. 

Zvezni izvršni svet, s soglas- 
jem pristojnih republiških in 
pokrajinskih organov, določa 
blago oziroma skupine blaga 
za katero je potrebno pri uvo- 
zu plačati posebno takso, viši- 
no te takse in čas, v katerem se 
bo taksa plačevala. 

To so temeljne določbe v 
Osnutku zakona o plačevanju 
posebne takse za uvoženo bla- 
go (AS 260), ki ga je Zvezni 
izvršni svet poslal v obravnavo 
Skupščini SFRJ. Za sprejem 
tega zakonskega predpisa je 
pristojen Zbor republik in po- 
krajin. 

Prvo besedilo Osnutka ome- 
njenega zakona je ZIS pripravil 
in poslal v redno skupščinsko 
proceduro konec leta 1978. 
Med razpravo v skupščinah re- 
publik in pokrajin so bile dane 
mnoge pripombe. Njihovo vse- 
bino bi lahko strnili v vpraša- 

Iz skupščine SFRJ: 

NOVI PREDPISI 

- Posebna taksa za uvože- 
no blago - instrument zaščite 
gospodarstva (Osnutek zako- 
na o plačevanju posebne takse 
za uvoženo blago - AS 260); 

- Solidarnost pri odpravlja- 
nju posledic potresa v Hrvat- 
ski in Bosni in Hercegovini 

nje, če je tako zakonsko bese- 
dilo sploh potrebno in če je v 
skladu z veljavnimi sistemski- 
mi zakoni na tem področju, 
predvsem z Zakonom o deviz- 
nem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino. Zvezni izvršni 
svet je kot predlagatelj upošte- 
val nekatere pripombe. Vztraja 
pa, da je Zakon nujno potreb- 
no sprejeti in je zato pripravil 
tudi Osnutek zakona. 

POSEBNE UVOZNE 
DAVŠČINE 

V okviru blagovne menjave s 
tujino se od leta 1968 naprej v 
jugoslovanskem gospodar- 
skem sistemu kot instrument 
zunajcarinske zaščite uporab- 
ljata dve vrsti posebnih uvoz- 
nih davščin: za izravnavo 
davčne obremenitve uvožene- 
ga blaga in posebna taksa za 
uvoženo blago. Instrumenta 
sta bila uvedena zaradi dolo- 
čenih odnosov in obveznosti, 
ki jih je Jugoslavije prevzela 
kot članica mednarodnih eko- 
nomskih organizacij. Vformal- 
no-pravnem in ekonomskem 
smislu instrumenta učinkujeta 

paralelno in istočasno na 
uvozne tokove. 

Posebna uvozna taksa je bi- 
la uvedena z Zakonom o po- 
sebni taksi za uvoženo blago 
(sprejet je bil leta 1970). Glede 
na to, da se lahko ta taksa uve- 
de za določen čas (zaradi ob- 
veznosti Jugoslavije kot člani- 
ce GATT), je lahko le začasen 
ukrep, rok trajanja pa se ča- 
sovno omejuje na tekoče leto. 

Za vse uvoženo blago velja 
posebna uvozna taksa, njeno 
višino pa predpisuje Zvezni 
izvršni svet s posebnimi odlo- 
ki. V različnih obdobjih je bila 
taksa različno visoka, sedaj pa 
znaša 10 odstotkov. Z odlo- 
kom o določanju blaga, za ka- 
terega se pri uvozu plača po- 
sebna taksa (sprejet je bil leta 
1979) je predvideno, da je po- 
trebno za vse uvoženo blago 
plačati posebno takso v višini 
10 odstotkov. Izjema so le uvo- 

žene surovine in reprodukcij- 
ski material ter specifična 
oprema, ki jo nujno potrebuje- 
mo za hitrejši razvoj prioritet- 
nih dejavnosti. Za omenjeno 
blago znaša taksa od 7 do 9 
odstotkov. 

PLAČEVANJE 
POSEBNE TAKSE 

Osnutek zakona predlaga 
nova določila za plačevanje 
posebne takse za uvoženo bla- 
go. Predvideno je tudi, da so 
na ta način zbrana sredstva 
prihodek federacije. Prav tako 
je določeno, da uvoznik plača 
takso ob carinjenju blaga, in 
sicer po predpisih, ki veljajo za 
plačevanje carine. Znesek pla- 
čane posebne takse za uvože- 
no blago je vračunan v osnovo 
za obračunavanje temeljnega 
in posebnega prometnega 
davka. 

Osnutek omenjenega Zako- 

OSNUTEK ZAKONA O PLAČEVANJU POSEBNE TAKSE 
ZA UVOŽENO BLAGO - AS 260 

(Osnutek zakona o sredstvih 
za odpravo posledic potresa, 
ki je 15. aprila 1979 prizadel 
področje določenih občin SR 
Bosne in Hercegovine in SR 
Hrvatske); 

- Odgovornost pri izvaja- 
nju skupne emisijske, denar- 
ne in devizne politike (Finanč- 
ni načrt Narodne banke Jugo- 
slavije - AS 258). 

ANALIZE IN OCENE 

- Zmanjšano izločanje 
sredstev gospodarstva za 
splošno in skupno porabo v 
preteklem letu (Informacija o 
oblikovanju sredstev za sploš- 
no in skupno porabo z aspekta 
reproduktivne in akumulativne 
sposobnosti gospodarstva in 
njegove stabilizacije, z analizo 

osebne in investicijske po- 
rabe). 

IZVAJANJE ZAKONOV 

- Vse manj napak pri skle- 
panju mednarodnih pogodb 
(Informacija o nekaterih vpra- 
šanjih v zvezi z izvajanjem Za- 
kona o sklepanju in izvrševa- 
nju mednarodnih pogodb). 
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i je, kakor poudarja njegova gospodarskega sistema in v spodarskega območja. S pla- vsem zagotovili ekonomsko 
jrazložitev, usklajen s temelj- skladu z načeli enakih pogojev čevanjem posebne takse za upravičeno zaščito domačega 
mi načeli jugoslovanskega gospodarjenja in enotnega go- uvoženo blago pa naj bi pred- gospodarstva. 

Solidarnost pri odpravljanju posledic 

jotresa v Hrvatski in Bosni in Hercegovini 

» Za odpravo posledic potresa, ki je 15. aprila 1979 prizadel določena področja v SR 
osni in Hercegovini in SR Hrvatski bo treba zagotoviti sredstva v vrednosti 10,6 
lilijarde dinarjev 

> Sredstva bodo porabljena za kredite za popravila in gradnjo stanovanjskih stavb, 
tanovanj in gospodarskih objektov, kakor tudi za nabavo opreme in trajnih 
otrošniških dobrin 

i Krediti za večja popravila in za gradnjo stanovanjskih stavb, stanovanj in 
ospodarskih objektov bodo odobreni z rokom vračanja 20 let, za nabavo opreme in 
-ajnih potrošniških dobrin pa do 5 let 

Sredstva za odpravo posle- 
c potresa, ki je 15. aprila 

979 prizadel področje dolo- 
enih občin SR Bosne in Her- 
egovine in SR Hrvatske se 
oločajo in zagotavljajo v 
kupnem znesku 10,6 milijarde 
inarjev, od tega SR Bosni in 
lercegovini 3,1 in SR Hrvatski 
4 milijarde dinarjev. 
To je ena od temeljnih do- 

;čb, ki jih vsebuje Osnutek 
ikona o sredstvih za odpravo 
osledic potresa, ki je 15. apri- 
i 1979 prizadel področje do- 
jčenih občin SR Bosne in 
lercegovine in SR Hrvatske in 
i ga je Zvezni izvršni svet po- 
lal v obravnavo Skupščini 
iFRJ. Sprejetje tega zakon- 
kega predpisa je v pristojno- 
ti Zbora republik in pokrajin, 

V Osnutku zakona je določe- 
o, da bodo od omenjene vso- 
3 republike in avtonomni po- 
rajini zagotovile s svojimi pri- 
pevki 7,8 milijarde dinarjev za 
'bnovo in gradnjo brez obvez- 
iosti vračanja. Od tega bo do- 
bila SR Bosna in Hercegovina 
•,3 SR Hrvatska pa 5,5 milijar- 
e dinarjev. Ostala sredstva v 
kupni vrednosti 2,7 milijarde 
inarjev bodo republike in po- 
rajini zagotovile s svojim pri- 
pevkom kot kredit. Od te vso- 
3 bo izločeno za SR Bosno in 
lercegovino 796 milijonov di- 
arjev, za SR Hrvatsko pa 1,9 
lilijardfe dinarjev. 
Omenjena sredstva bodo 

lamenjena za odpravo škode v 
iružbenem sektorju in premo- 
enja občanov v občinah Bile- 

ča, Gacko, Ljubinje, Trebinje, 
Dubrovnik in Metković. 

V obrazložitvi Osnutka tega 
zakona je rečeno, da je višina 
potrebnih' sredstev določena 
na podlagi poročila o oceni 
škode, ki sta ga poslala izvršna 
sveta teh republik. 

Ob upoštevanju navodil o 
Enotni metodologiji za oceno 
škode pri elementarnih nesr- 
čah je Izvršni svet Skupščine 
SR Bosne in Hercegovine ugo- 
tovil, da skupna škoda mate- 
rialnih dobrin v lasti občanov 
znaša po Poročilu o oceni ško- 
de 1,4, v družbenem sektorju 
pa 1,6 milijarde dinarjev. 

Ob upoštevanju omenjene- 
ga navodila je Izvršni svet Sa- 
bora SR Hrvatske opravil oce- 
no škode na objektih material- 
nih dobrin v lasti občanov, ka- 
kor tudi na objektih v družbeni 
lasti v občinah Dubrovnik in 
Metković. Škoda znaša 7,4 mi- 
lijarde dinarjev. 

Nadalje je v obrazložitvi re- 
čeno, da so po potrebu v teh 
dveh republikah, podobno kot 
v SR Črni gori, sprejeli številne 
ukrepe za sanacijo poškodo- 
vanih objektov in nastanitev 
prebivalcev. 

Ker pa SR Bosna in Herce- 
govina in SR Hrvatska ne mor- 
ta sami popraviti nastalo ško- 
do na prizadetem področju in 
Ker niti prek bank ne morejo 
zagotoviti sredstev za naštete 
namene in ker so sredstva soli- 

darnosti za odpravo posledic 
elementarnih nesreč premaj- 
hna, je v obrazložitvi rečeno, 
da je potrebno sprejeti pose- 
ben zakon, kot je bilo to storje- 
no za SR Črno Goro. 

PRISPEVEK REPUBLIK 
IN POKRAJIN 

S predloženim zakonskim 
predpisom, ki je zasnovan na 
načelih vzajemnosti in solidar- 
nosti narodov in narodnosti je 
določeno, da se sredstva za 
namene iz tega predpisa zago- 
tavljajo s prispevki republik in 
pokrajin. Ta prispevek se dolo- 
ča sorazmerno deležu vsake 
republike in pokrajine v nomi- 
nalnem družbenem proizvodu 
skupnega gospodarstva SFRJ, 
ki je bil ustvarjen lani in obra- 
čunan po načelu čistih dejav- 
nosti na podlagi uradnih stati- 
stičnih podatkov. 

Republike in pokrajini bodo, 
kot je določeno v Osnutku za- 
kona, svoj prispevek plačevale 
v korist skladov solidarnosti 
SR Bosne in Hercegovine in 
SR Hrvatske. 

Strukturo sredstev za obno- 
vo in izgradnjo prizadetega 
področja kot osnovo za valori- 
zacijo mora določiti Skupščina 
SFRJ do konca oktobra letos. 

Določeno je da bodo sred- 
stva, ki bodo dana kot kredit 
vrnjena republikam in pokraji- 
nam po preteku dveh let po 
letu, ko so bila ta sredstva da- 
na na razpolago, in to v letnih * 
obrokih in rokih v katerih so 
krediti iz teh sredstev odobreni 
uporabnikom. 

Sredstva, ki so dana kot kre- 
dit bodo namenjena za dajanje 
kreditov na prizadetem po- 
dročju za popravilo in izgrad- 
njo stanovanjskih stavb, sta- 
novanj in gospodarskih objek- 
tov v lasti občanov, kakor tudi 
za dajanje potrošniških kredi- 
tov za nabavo opreme in traj- 
nih potrošniških dobrin. 

Krediti za večja popravila in 
krediti za izgradnjo stanovanj- 
skih stavb, stanovanj in gospo- 
darskih objektov bodo odo- 
bršni z rokom vračanja 20 let. 
Za nabavo opreme in trajnih 
potrošniških dobrin pa bodo 
krediti odobreni z rokom vra- 
čanja do pet let. 

OSNUTEK ZAKONA O SREDSTVIH ZA ODPRAVO PO- 
SLEDIC POTRESA, KI JE 15. APRILA 1979 PRIZADEL 
PODROČJE DOLOČENIH OBČIN SR BOSNE IN HERCE- 
GOVINE IN SR HRVATSKE 
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Odgovornosti pri izvajanju skupne 

emisijske, denarne in devizne politike 

• S svojim finančnim načrtom poravnava Narodna banka Jugoslavije med drugim 
tudi vse stroške izdelave bankovcev, kovanega in jubilejnega denarja 

Planirani prihodek in vsi od- 
hodki Narodne banke Jugosla- 
vije bodo v letu 1980 po vseh 
osnovah znašali 4 milijarde 
769 milijonov dinarjev ali za 
7,3 odstotka več kot ustvarjeni 
prihodki oziroma odhodki v le- 
tu 1979. 

Ta podatek prinaša Finančni 
načrt Narodne banke Jugosla- 
vije (AS 258), ki šo ga dobili v 
obravnavo in potrditev delega- 
ti Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. 

POSLOVANJE 
NARODNE BANKE 
JUGOSLAVIJE 

Zakon o Narodni banki Ju- 
goslavije in enotnem monetar- 
nem poslovanju narodnih 
bank republik in narodnih 
bank pokrajin določa pravice, 
dolžnosti in odgovornosti Na- 
rodne banke Jugoslavije pri 
izvajanju skupne emisijske, 
denarne in devizne politike in 
temeljev kreditne politike. To 
je predvsem izdajanje bankov- 
cev in kovanega denarja, ure- 
janje količine denarja v obtoku 
kot tudi druge naloge, ki jih 
ima Narodna banka po tem in 
drugih zveznih zakonih. 

Razlike, ki nastanejo med 
ustvarjenimi prihodki in reali- 
ziranimi odhodki, zagotavljajo 
narodne banke republik in po- 
krajin iz dela obresti, ki jih pla- 
čujejo za kredite, odobrene 
bankam iz primarne emisije in 
iz dela nadomestil za sredstva, 
ki so bila dana v trajno upora- 
bo organizacijam združenega 
dela. 

Narodna banka dobiva pri- 
hodke od obresti za sredstva, 
deponirana v tujini, od obresti 
za kredite, ki jih daje, od nado- 
mestil za sredstva, odstopljena 

družbenopolitičnim skupno- 
stim, od prihodkov po tarifi za 
opravljanje storitev ali od od- 
kupovanja in prodajanja vre- 
dnostnih papirjev. 

Iz ustvarjenih prihodkov Na- 
rodna banka poravnava od- 
hodke in zagotavlja sredstva 
za svoje sklade. Med odhodke 
sodijo: obresti za tuje kredite, 
za depozite, za vrednostne pa- 
pirje, nadalje stroški izdelave 
bankovcev in kovanega denar- 
ja, stroški devizno-valutnih po- 
slov in drugi stroški, ki jih ima 
Narodna banka pri svojem po- 
slovanju. 

PRIHODKI NARODNE 
BANKE 

Pri upravljanju s sredstvi de- 
viznih rezerv ustvarja Narodna 
banka obresti za devizna sred- 
stva, nadalje obresti za vre- 
dnostne papirje in za del zlata. 

Po Resoluciji o politiki ure- 
sničevanja Družbenega načrta 
Jugoslavije v letu 1980, morajo 
devizne rezerve v zadnjem letu 
uresničevanja Plana ustrezati 
povprečnim dvomesečnim 
skupnim plačilom tujini. 

Prav tako je predvideno, da 
mora biti .v letu 1980 nadome- 
stilo za odstopljena sredstva 
družbenopolitičnim skupno- 
stim na ravni izplačil in naj 
znaša 40 milijonov dinarjev. V 
tem letu se namreč predvide- 
vajo nova odstopanja, obvez- 
nost uporabnikov pa ni bila 
spremenjena niti glede višine 
nadomestila niti glede zneska. 

Obresti za kredite, ki jih Na- 
rodna banka neposredno daje 
svojim komitentom, zajemaj 
tudi obresti za kredite iz pri- 
marne emisije in iz dinarske 
protivrednosti tujih kreditov. 

Prihodki, ustvarjeni z naku- 

pom in prodajo vrednostnih 
papirjev, morajo biti letos za 
9,1 odstotka večji kot so zna- 
šali letaj 979. 

Mimo navedenih prihodkov 
realizira Narodna banka Jugo- 
slavije tudi druge prihodke in 
sicer od obresti po specialni 
pravici črpanja, za klirinške ra- 
čune, obresti za uporabo sred- 
stev obvezne rezerve itd. Pla- 
nirano je, da bi Narodna banka 
na ta način ustvarila 170 mili- 
jonov dinarjev prihodkov. V ta 
znesek so vključeni tudi vsi 
prihodki prodaje zlatnikov in 
srebrnikov, izdanih leta 1968. 

Načrt prihodkov za leto 1980 
predvideva tudi prihodke od 
dela obresti in nadomestil, ki 
jih narodne banke republik in 
pokrajin izločajo za pokrivanje 
funkcionalnih odhodkov Naro- 
dne banke. 

ODHODKI NARODNE 
BANKE 

Ena od temeljnih postavk 
odhodkov Narodne banke je 
izplačilo obresti in drugih stro- 
škov za tuje kredite. To so fi- 
nančni, bančni, manipulativni 
in drugi krediti, ki jih je ta in- 
stutucija najela v svojem ime- 
nu in za svoj račun. Prek 90 
odstotkov vseh obresti gre za 
finančne kredite, od tega več 
kot 50 odstotkov za kredite, ki 
jih je dobila od Mednarodnega 
monetarnega sklada. 

Med odhodke banke sodijo 
tudi obresti za depozite Poštne 
hranilnice, obresti za obvezno 

rezervo, nadalje obresti in dru- 
gi stroški za vrednostne papir- 
je kot tudi stroški izdelave 
bankovcev, kovanega in jubi- 
lejnega denarja. 

Po oceni naj bi v letu 1980 
izdelali 247 milijonov kosov 
bankovcev. Leta 1979 je bila 
planirana izdelava 210 milijo- 
nov komadov, izdelanih pa je 
bilo 184 milijonov kosov ali 26 
milijonov manj, zato je del na- 
črtovane naklade zajet v letoš- 
njem letu. 

Večji obtok in večje povpra- 
ševanje pogojujeta povečanje 
količine kovanega denarja v 
primerjavi z letom poprej. Za- 
radi tega naj bi letos izdelali 
325 milijonov kosov kovancev, 
medtem ko jih je Narodna ban- 
ka leta 1979 izdelala 245 mili- 
jonov. 

Po programu izdelave jubi- 
lejnega kovanega denarja, naj 
bi letos izdelali 450.000 kosov, 
od tega največ v enotah po 100 
in 200 dinarjev. 

Skupni stroški izdelave vseh 
vrst denarja naj bi letos dose- 
gli 627 milijonov dinarjev in so 
v primerjavi z letom 1979 za 
več kot 230 odstotkov večji. 
Zaradi večjega obsega izdela- 
ve denarja so večji za približno 
32 odstotkov, zaradi višjih cen 
izdelave pa za okoli 18 odstot- 
kov. 

Med odhodki, ki sodijo med 
stroške devizno-valutnega po- 
slovanja so zajeti tudi stroški 
prevzemanja in prevoza efek- 
tivnega denarja, zavarovalni 
stroški, deviznovalutni posli 
narodnih bank in podobno. 

r/s> 
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ANALIZE IN OCENE 

Zmanjšano izločanje sredstev 

gospodarstva za splošno in skupno 

porabo v preteklem letu 

• Zahvaljujoč zadovoljivim razmeram v sekundarni delitvi je v letu 1979 izločanje 
sredstev za splošno in skupno porabo naraščalo znatno počasneje od skupnega 
prihodka in dohodka 

• Skupni prihodki družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih 
skupnosti so znašali lani 435 milijard dinarjev, kar je za 24,8 odstotka več kot v letu 
1978 

• Sredstva za splošne družbene potrebe (iz prometnega davka) so naraščala hitreje 
kot sredstva za skupne potrebe (iz dohokda OZD in osebnih dohodkov delavcev) 

• V prvih devetih mesecih lani so sredstva za akumulacijo organizacij združenega 
dela narasla za 52 odstotkov 

• Uvajanje družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov ni prispevalo k 
odpravi osnovnih problemov v namenski delitvi dohodka 

Delegatom v Skupščini 
SFRJ je bila poslana v obrav- 
navo Informacija o oblikovanju 
sredstev za splošno in skupno 
porabo z aspekta reproduktiv- 
ne in akumulativne sposobno- 
sti gospodarstva in njegove 
stabilizacije, z analizo osebne 
in investicijske porabe, ki jo je 
pripravil Zvezni sekretariat za 
finance. 

Namen te Informacije je da 
pokaže kako so se v letu 1979 
oblikovala sredstva za splošne 
družbene in skupne potrebe, 
kakšna so bila izločanja sred- 
stev iz dohodka organizacij 
združenega dela za alimentira- 
nje teh potreb in kako sta 
splošna in skupna poraba vpli- 
vala na akumulativno in repro- 
duktivno sposobnost gospo- 
darstva. 

DRUŽBENI DOGOVORI 
O DELITVI DOHODKA 

Z resolucijo o politiki uresni- 
čevanja Družbenega plana Ju- 
goslavije v letu 1979 so bile 
določene naloge v spremem- 
bah odnosov v delitvi družbe- 
nega proizvoda, dohodka iz či- 
stega dohodka, s katerim bi 
morali doseči hitrejšo rast 
sredstev za krepitev material- 
ne osnove združenega dela. S 

tem v zvezi so republike in po- 
krajini v preteklem letu spreje- 
le ustrezne ukrepe za uresni- 
čevanje dogovorjene politike 
na področju splošne in skupne 
porabe. 

Sprejeti so bili družbeni do- 
govori in drugi predpisi s kate- 
rimi so bile določene dovolje- 
ne stopnje rasti sredstev za 
splošne družbene in skupne 
potrebe v odvisnosti od rasti 
družbenega proizvoda. Prav 
tako je bilo podrobneje dolo- 
čeno, kako bo izvajana selek- 
tivna politika na področju po- 
semeznih oblik porabe. Z do- 
govori in drugimi predpisi je 
bilo prav tako predvideno us- 
klajevanje gibanja sredstev za 
splošne družbene in skupne 
potrebe z rastjo dohodka med 
letom z znižanjem stopnje dav- 
kov in prispevkov iz dohodka 
organizacij združenega dela in 
osebnih dohodkov delavcev. 

ZNESEK SREDSTEV ZA 
SPLOŠNO IN SKUPNO 
PORABO 

Prihodki družbenopolitičnih 
skupnosti in samoupravnih in- 
teresnih skupnosti, je poudar- 
jeno v Informaciji, so znašali v 
letu 1979 435 milijard dinarjev. 
Izplačani so bili na podlagi 

davkov, prispevkov in drugih 
izločanj sredstev za financira- 
nje. splošnih družbenih in 
skupnih potreb. To je za 24,8 
odstotka več kot v letu 1978 in 
je ta visoka rast sredstev za 
splošne družbene in skupne 
potrebe nadaljevanje gibanj iz 
prejšnih let. 

V letu 1979 so sredstva za 
skupne potrebe znašala 234 
milijard dinarjev in so porasla 
za 20, 8 odstotka, sredstva za 
splošne družbene potrebe za 
201 milijardo dinarjev, kar je za 
29,8 odstotka več kot leta 
1978. 

Sredstva za te potrebe so v 
obdobju od leta 1976 do 1978 
naraščala nad stopnjo družbe- 
nega proizvoda. Čeprav za leto 
1979 še ni podatkov o gibanju 
družbenega proizvoda, pa lah- 
ko iz podatkov o industrijski 
proizvodnji, porastu cen na 
drobno, porastu ustvarjenega 

dohodka in podobno sklepa- 
mo, da izločanje za skupne po- 
trebe ne bo nad rastj-o družbe- 
nega proizvoda. Na področju 
splošnih družbenih potreb pa 
bo prišlo do preseganja. 

V letu 1979 so počasneje na- 
raščala sredstva za financira- 
nje skupnih potreb glede na 
gibanje sredstev za splošne 
družbene potrebe. To je rezul- 
tat prizadevanja družbe, da se 
omeji zajemanje sredstev za te 
potrebe iz dohodka OZD in 
osebnih dohodkov delavcev 
da se obenem povečajo sred- 
stva, ki se zbirajo z prometnim 
davkom. Do takšnih gibanj je 
moralo priti, ker so sredstva, ki 
se zajemajo iz dohodka in 
osebnih dohodkov delavcev 
udeležena z 90 odstotki v 
strukturi sredstev za skupne 
potrebe in samo s 15 odstotki v 
strukturi sredstev za splošne 
družbene potrebe. 

INFORMACIJA O OBLIKOVANJU SREDSTEV ZA 
SPLOŠNO IN SKUPNO PORABO Z ASPEKTA REPRO- 
DUKTIVNE IN AKUMULATIVNE SPOSOBNOSTI GOSPO- 
DARSTVA IN NJEGOVE STABILIZACIJE, Z ANALIZO 
OSEBNE IN INVESTICIJSKE PORABE 
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VIR FINANCIRANJA 
V strukturi sredstev za 

skupne potrebe je bila v letu 
1979 najnižja rast zabeležena 
pri prispevkih iz dohodka (10,1 
odstotka), medtem ko se pri- 
spevki iz osebnih dohodkov 
gibljejo v primerjavi z letom 
1978 po stopnji 23,8 odstotka. 

Pri prihodkih družbenopoli- 
tičnih skupnostih so imeli le 
prihodki od carin relativno 
zmerno stopnjo rasti, prihodki 
od davka iz dohodka in oseb- 
nih dohodkov pa so naraščali 
hitreje od virov, ki so jih ali- 
mentirali. V primerjavi z letom 
1978 je prišlo do rasti prihodka 
od temeljnega in republiškega 
prometnega davka zaradi hi- 
trejše rasti prometa blaga v tr- 
govini na drobno, sprememb v 
strukturi prometa in spre- 
memb davčnih stopenj. 

Prihodki za splošne družbe- 
ne in skupne potrebe so v letu 
1979 naraščali po izenačenih 
stopnjah z izjemo prihodka 
Samoupravne interesne skup- 
nosti Jugoslavije za ekonom- 
ske odnose s tujino, katere pri- 
hodki so narasli za 35,6 od- 
stotka v primerjavi z letom 
1978. 

IZLOČANJE SREDSTEV 
PO REPUBLIKAH IN 
POKRAJINAH 

V delu Informacije, ki se na- 
naša na gibanje skupnih sred- 
stev za financiranje splošne in 
skupne porabe po republikah 
in pokrajinah je poudarjeno, 
da je bila najnižja stopnja rasti 
prihodka za te potrebe zabele- 
žena v SR Srbiji (17,7 odstot- 
ka), medtem ko so bila v dru- 
gih republika in pokrajinah ta 
sredstva ustvarjena v razponu 
od 20,5 odstotka v SR Bosni in 
Hercegovini do 26,7 odstotka v 
SR Hrvatski. 

V letu 1979 je bila v vseh 
republikah in pokrajinah prei- 
skušnja instrumentov za zaje- 
manje sredstev za zadovolje- 
vanje teh potreb, z namenom, 
da se zmanjšajo stopnje dav- 
kov in prispevkov pri tistih 
uporabnikih, kjer so bili 
ustvarjeni presežki v preteklih 
letih. 

V ta namen so bili sprejeti 
ukrepi s katerimi so bili zmanj- 
šani davki in prispevki iz do- 
hodka organizacij združenega 
dela in osebnih dohodkov de- 
lavcev. Tako so bile v SR Hr- 
vatski znižane stopnje davkov 
in prispevkov iz dohodkov in 
osebnih dohodkov delavcev v 
skupni vrednosti dveh milijard 
dinarjev. V SR Srbiji je bila 
dvakrat znižana stopnja davka 
iz dohodka, znižane pa so bile 
tudi stopnje prispevkov iz do- 

hodkov delavcev v skupni vre- 
dnosti prek dveh milijard di- 
narjev. 

VRAČANJE 
PRESEŽKOV 
PRIHODKOV 

Kljub vsem ukrepom, ki so 
bili sprejeti v letu 1979, da bi 
preprečili oblikovanje presež- 
kov v družbenopolitičnih 
skupnostih in samoupravnih 
interesnih skupnostih, se pre- 
sežkom kljub temu nismo mo- 
gli izogniti. Presežki prihodkov 
ustvarjeni v letu 1979 bodo vr- 
njeni v vseh republikah in po- 
krajinah. 

V SR Bosni in Hercegovini 
bodo presežki vrnjeni organi- 
zacijam združenega dela in 
usmerjeni v poslovne sklade; v 
SR Črni gori bodo usmerjeni v 
sklade skupnih rezerv občin in 
republike; v SR Hrvatski bodo 
uporabniki sredstev zmanjšali 
izvirne prihodke v letu 1980 za 
vrednost presežkov; v SR Ma- 
kedoniji bodo presežki upo- 
rabljeni za stimuliranje virov in 
financiranje blagovnih rezerv; 
v SR Sloveniji bodo presežki 
pri družbenopolitičnih skup- 
nostih porabljeni za poravnavo 
obveznosti iz naslova interven- 
cij v gospodarstvu, pri samo- 
upravnih interesnih skupno- 
stih pa se bodo zmanjšale ob- 
veznosti v letu 1980 iz naslova 
zagotavljanja sredstev za do- 
govorjen* program; v SR Srbiji 
bodo sredstva vrnjena gospo- 
darstvu z znižano stopnjo ob- 
veznosti organizacij združene- 
ga dela; v SAP Vojvodini bo 
vrednost presežkov prenesena 
v izvirne prihodke za leto 1980; 
v SAP Kosovu bodo organiza- 
cije združenega dela oprošče- 
ne obveznosti plačevanja dav- 
kov in prispevkov v višini 
ustvarjenega presežka. 

NEGOSPODARSKA 
PORABA RELATIVNO 
ZMERNA 

V Informaciji je poudarjeno, 
da je bila v dosedanjih anali- 
zah o gibanju splošne in skup- 
ne porabe ocena, da sta sploš- 
na in skupna poraba in njun 
obseg vplivali na nizko akumu- 
lativno sposobnost gospodar- 
stva in prezadolženost organi- 
zacij združenega dela. Z izlo- 
čanjem sredstev za to porabo 
iz dohodka so se odlivala sred- 
stva s sekundarno delitvijo do- 
hodka, kar je med drugim pri- 
spevalo k slabši materialni 
osnovi gospodarstva. 

Če ocenjujemo dinamiko 
izločanja sredstev za splošne 
in skupne potrebe v obdobju 
od 1976-1978 je opaziti težnjo 

hitrejše rasti teh sredstev od 
rasti skupnega prihodka in do- 
hodka. Prav tako je lahko opa- 
ziti, da je tudi stopnja rasti dela 
dohodka za razširitev material- 
ne osnove dela naraščala po- 
časneje od stopnje izločanja 
sredstev za splošne in skupne 
potrebe, razen leta 1977. 

če pa obseg sredstev, izlo- 
čen za omenjene potrebe, oce- 
njujemo v strukturi skupnega 
prihodka, ugotovimo, da le-ta 
predstavljajo okrog 5,5 odstot- 
ka skupnega prihodka, med- 
tem ko je delež vseh sredstev v 
razdeljenem dohodku 24-25 
odstotkov. To lahko ocenimo 
kot zmerno, je rečeno v Infor- 
maciji, vendar pa to ne izklju- 
čuje potrebe, da se ti izdatki na 
določenih področjih zmanj- 
šajo. 

V pregledu negospodarske 
porabe v posameznih državah 
je mogoče videti, da Jugoslavi- 
ja nima visokega deleža nego- 
spodarske porabe v družbe- 
nem proizvodu. Delež 29 od- 
stotkov je za približno šestino 
nižji od deleža negospodarske 
porabe v družbenem proiz- 
vodu visoko razvitih držav in 
za sedmino od socialističnih 
držav 

ZADOVOUIVEJŠA 
RAZMERJA V 
PRETEKLEM LETU 

V obdobju od leta 1976 do 
1978 so sredstva za splošne in 
skupne potrebe naraščala v 
glavnem v odvisnosti od osnov 
za njihovo oblikovanje (do- 
hodka in osebnega dohodka), 
kakor tudi zaradi uvajanja no- 
vih davkov in prispevkov in po- 
večanja obstoječih oblik zaje- 
manja. 

Izločanja iz dohodka za za- 
dovoljevanje splošnih in skup- 
nih potreb so stalno naraščala 
v preteklem letu. Že od leta 
1974 je bila rast hitrejša od ra- 
sti družbenega proizvoda in 
ustvarjenega dohodka gospo- 
darstva. Prav tako so v obdob- 
ju od leta 1976 do 1978 izloča- 
nja za splošno in skupno pora- 
bo precej hitreje naraščala v 
primerjavi z rastjo skupnega 
prihodka in dohodka. 

Ugodnejša razmerja v letu 
1979 so rezultat razmerij v se- 
kundarni delitvi. Zato je v tem 
letu prišlo do počasnejše rasti 
sredstev za splošno in skupno 
porabo v primerjavi z rastjo 
skupnega prihodka in dohod- 
ka. To potrjujejo tudi podatki, 
ki se nanašajo na delitev do- 
hodka OZD iz gospodarstva in 
ki kažejo, da imajo sredstva 
izločena za potrebe udeležen- 
cev v delitvi izven TOZD poča- 
snejšo rast od rasti razporeje- 
nega dohodka za štiri indek- 

sne točke. Počasneje so nart 
ščala tudi sredstva izločena z 
splošno in skupno porabo 
primerjavi z razporejenim dc 
hodkom (za 8 oziroma 7 indek 
snih točk), kar potrjuje ugotc 
vitev, da je bil v letu 1979 dele 
gospodarstva v alimentiranj 
porabe zmanjšan. 

PORAST 
AKUMULACIJE 

Delitev čistega dohodka, l> 
jo določajo delavci, če jo oce 
njujemo za daljše obdobje, r 
takšna, ki bi bila v korist aku 
mulaciji, ampak se dinamika ii 
struktura čistega prihodka 
gibljeta v korist osebne ii 
skupne porabe. 

V obdobju od leta 1976 di 
1978 ni popolnoma uresničen, 
krepitev akumulativne in re 
produktivne sposobnosti go 
spodarstva. V tem obdobju j( 
znašal povprečen porast do 
hodka 29 odstotkov, angažira 
na osnovna in obratna sred 
stva 31 odstotkov, sredstva z; 
razširitev materialne osnove 
dela (brez amortizacije) pa sc 
znašala samo 11 odstotkov 
sredstva za reprodukcijo pa 1! 
odstotkov. Sicer je težnjć 
zmanjševanja akumulativne 
sposobnosti našega gospo 
darstva doigoročenga zanača 
ja, v zadnjih letih pa je tc 
zmanjšanje še posebej izrazi 
to. Takšna razmerja v delitvi 
kjer imajo osbeni dohodk 
prednost, akumulacija pa se 
zmanjša na ostanek dohodka 
so pripeljali do poslabšanj 
materialne osnove dela, s ter- 
pa do zmanjšanja možnosti sa 
mofinanciranja razširjene re 
produkcije. Z zmanjšanjer 
akumulativne sposobnosti i 
pogojih močnih inflacijskih gi- 
banj je prišlo do znižanja repo 
duktivne sposobnosti gospo- 
darstva. 

Vendar je prišlo v letu 197? 
do občutnega porasta akumu- 
lacije na kar je vplivalo zmanj- 
šanje deleža čistih osebnih do- 
hodkov pri oblikovanju sred- 
stev za skupno in splošno po- 
rabo in hitrejšo rast sredstev 
čistega dohodka za razširitev 
materialne osnove dela. \ 
prvih devetih mesecih lani sc 
sredstva za akumulacijo v pr:/ 
merjavi z istim obdobjem leta 
1978 narasla za 52 odstotkov. 

Delež osebne in skupne po- 
rabe v skupnem dohodku se je 
v devetmesečnem obdobju le 
ta 1979 zmanjšal z 85,4 na 83,i 
odstotka. Tako so se tudi sred- 
stva za akumulacijo in rezerve 
povečala s 14,6 na 16,7 odstot- 
ka. To je v Informaciji ocenje- 
no kot ugodno, saj predstavlja 
gotovo krepitev materialne 
osnove dela. 
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GIBANJE 
INVESTICIJSKE 
PORABE 

Pri obravnavi izločanja za 
splošno in skupno porabo in 
vpliv na akumulativno in re- 
produktivno sposobnost go- 
spodarstva je treba nujno 
preučiti razpoložljiva sredstva 
za investicije, ki jih ustvarjajo 
temeljne organizacije združe- 
nega dela. 

V obdobju od leta 1974 do 
1978 so se sredstva za investi- 
cije povečala za 74 odstotkov, 
medtem ko so obveznosti za 
odplačila dolgoročnih kreditov 
narasle za 233 odstotkov. Po- 
sledica tega je nizka raven raz- 
položljivih sredstev za investi- 
cije (v tem obodbju so znašala 
41-46 milijard dinarjev). 

V tem obdobju se je stalno 
poslabševalo razmerje izloče- 

. nih sredstev za investicije na- 
sproti povprečno angažiranim 
osnovnim in obratnim sred- 
stvom, stalno pa se tudi zmanj- 
šuje razmerje razpoložljivih 
sredstev za investicije nasproti 
skupno angažiranim povpreč- 
nim sredstvom. 

Vse to priča, da se zmanjšu- 
je reprodukcijska sposobnost 
povprečno angažiranih po- 

slovnih sredstev in da dajejo 
relativno velika poslovna sred- 
stva majhne učinke glede obli- 
kovanja investicijskega poten- 
ciala gospodarstva za nadalj- 
njo razširitev materialne osno- 
ve dela. 

Pomanjkljivost lastnih sred- 
stev za reprodukcijo organiza- 
cije združenega dela v gospo- 
darstvu nadomeščajo z viso- 
kim angažiranjem bančnih 
kreditov iz domačih in tujih vi- 
rov. Dolgoročni krediti v letu 
1978 so dosegli vrednost 591 
milijard dinarjev, kar je dva in 
pol krat več kot v letu 1974. 

VEČJE 
NEGOSPODARSKE 
INVESTICIJE 

Razpoložljiva sredstva za in- 
vesticije TOZD so se po devet- 
mesečnem obračunu za leto 
1979 povečala za 27 odstotkov 
v primerjavi z istim obdobjem 
leta 1978, medtem ko so se 
obveznosti z naslova odplačila 
za dolgoročne kredite poveča- 
le za 42 odstotkov. Opaziti je 
počasnejšo dinamiko izplačil 
za investicije: stopnja rasti v 
letu 1979 (devet mesecev) je 
bila 29,4 odstotka, v istem ob- 
dobju leto prej pa so bila ta 
izplačila večja za 37,4 odstot- 
ka. Viri finaciranja v letu 1979 

so se glede kakovostne struk- 
ture poslabšali. Zmanjšal se je 
delež sredstev TOZD iz gospo- 
darstva, bančna sredstva pa so 
se povečala s 46,2 odstotka v 
letu 1978 na 47,4 odstotka v 
letu 1979. 

Samoupravne interesne 
skupnosti so povečale izplači- 
la za investicije precej nad 
povprečje. Takšna razmerja in 
dinamika v strukturi vira finan- 
ciranja investicij so odraz ob- 
stoječe akumulativne sposob- 
nosti gospodarstva, prelivanja 
sredstev iz gospodarstva v ne- 
gospodarstvo in poudarjenega 
pritiska za anticipirano investi- 
cijsko porabo. 

Glede ekonomske strukture 
investicijskih vlaganj se je v le- 
tu 1979 nadaljevala težnja di- 
namične rasti negospodarskih 
investicij v osnovna sredstva v 
primerjavi z rastjo gospodar- 
skih investicij. V obdobju ja- 
nuar-november 1979 so se ne- 
gospodarske investicije pove- 
čale za 33,2 odstotka, medtem 
ko so imele gospodarske inve- 
sticije precej nižjo stopnjo ra- 
sti - 27,7 odstotka. 

NENAMENSKA 
DELITEV DOHODKA 

Na koncu Informacije je še 
nekaj sklepnih ugotovitev 
Sredstva za financiranje sploš- 

nih družbenih in skupnih po- 
treb so bila v letu 1979 udele- 
žena v družbenem proizvodu z 
38,7 odstotka. Pričakovati je, 
da bo tako visok delež zadržan 
tudi v letu 1979 (podatki za vse 
leto urejeni). 

Uvajanje družbenih dogovo- 
rov in samoupravnih sporazu- 
mov ni prispevalo k odpravi 
osnovnih problemov v namen- 
ski delitvi dohodka. V prašanja 
namenske delitve dohodka, 
merila in razmerja razporeja- 
nja dohodka na akumulacijo in 
porabo so netočno in nejasno 
urejena z družbenimi dogovo- 
ri, tako da ostaja širok prostor 
za različna obnašanja OZD pri 
namenski delitvi. 

Slabitev akumulativne in re- 
produkcijske sposobnsti go- 
spodarstva in materialnega 
položaja pri razporejanju do- 
hodka je vplivalo na zmanjša- 
nje deleža gospodarstva v fi- 
nanciranju razširjene repro- 
dukcije. Visoko angažiranje 
bančnih kreditov in koriščenje 
kratkoročnih virov sredstev za 
dolgoročne plasmaje nadome- 
šča pomanjkanje lastnih sred- 
stev za reprodukcijo. 

V investicije gredo mnogi 
brez lastnih investicijskih 
sredstev in tako poteka grad- 
nja glede na neznaten obseg 
lastne akumulacije najpogo- 
steje s sredstvi iz kreditov 

IZVAJANJE ZAKONOV 

Vse manj napak pri sklepanju 

mednarodnih pogodb   

• Osnovna vprašanja, ki so vezana na sklepanje mednarodnih pogodb so preučena 
že v prvi fazi postopka, pred določanjem podlage za razgovore 

• K široki aktivnosti mešanih delovnih teles so prispevala novo sprejeta merila 
Zveznega izvršnega sveta o njihovi organizaciji in delu 

• Vse več pogodb v jezikih narodov Jugoslavije in široka uporaba naše pravne 
terminologije 

V skladu s sklepi Zbora re- 
publik in pokrajin 30. oktobra 
1979 je Zvezni izvršni svet po- 
slal Skupščini SFRJ Informaci- 
jo o nekaterih vprašahjih v zve- 
zi z izvajanjem Zakona o skle- 
panju i/i izvrševanju mednaro- 
dnih pogodb. V njej so razlo- 
žene vse spremembe v načinu 
uporabe in sklepanja medna- 
rodnih pogodb, kakor tudi ak- 
tivnost in ugotovljene slabosti 
pri uporabi novega Zakona. 

POSPEŠEVANJE 
SODELOVANJA Z 
ORGANI REPUBLIK IN 
POKRAJIN 

pokazale, da se je sodelovanje 
vseh udeležencev, tako fede- 
racije, kakor tudi ustreznih or- 
ganov v republikah in pokraji- 
nah, izboljšalo in pospešilo. 

Vse to je omogočilo, da so 
osnovna vprašanja, ki so veza- 
na na sklepanje mednarodnih 
pogodb obravnavana in uskla- 
jena že v prvi fazi postopka 

V informaciji je poudarjeno, 
da je z Zakonom o sklepanju in 
izvrševanju mednarodnih po- 
godb predpisan enoten posto- 
pek za vse pristojne organe in 
organizacije. Enoletne izkuš- 
nje pri njegovem izvajanju so 
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oziroma pred določanjem 
osnov za razgovore in začetka 
razgovorov s tujimi partnerji 
Za nekaj področij, kjer se naj- 
pogosteje sklepajo takšne me 
dnarodne listine (ekonomsko 
sodelovanje, zunanja trgovina 
plačilni promet, promet in zve 
ze), so izdelana tipska besedi 
la, ki so prilagojena specifič 
nostim vsakega primera 

Pri izvajanju določb omenje 
nega Zakona |e prav tako za 
gotovljeno, da se s predlogi 
osnov za začetek postopka pri 
pogovorih in sklepanju me- 
dnarodnih pogodb, priloži tudi 
mnenje Zveznega sekretariata 
za zunanje zadeve o zunanje- 
politični oceni razlogov za 
sklepanje takšne pogodbe 
Obenem je treba zagotoviti tu 
di mnenje Zveznega komiteja 
za zakonodajo o tem če so 
predložena besedila v skladu z 
Ustavo SFRJ in našim pravnim 
sistemom. Po ocenah je to 
precej prispevalo k razčiščeva- 
nju mnogih bistvenih vprašanj 
že pri predhodnem sodelova- 
nju tistih, ki so sprožili pobudo 
in pred razpravo o predlogu na 
sejah Zveznega izvršnega 
sveta. 

Z doslednim izvajanjem do 
ločb Ustave SFRJ in tega Za- 
kona je Zvezni izvršni svet 
upošteval stališča Skupščine 
SFRJ, da je z mednarodnimi 
pogodbami, ki zahtevajo spre- 
jem novih ali spremembo ve- 
ljavnih zveznih, republiških ali 
pokrajinskih zakonov, treba 
razumeti vse mednarodne po- 
godbe s katerimi se ureja gra- 
divo iz zakonodajne pristojno 
sti Skupščine SFRJ in vse me- 
dnarodne pogodbe s katerimi 
se ureja gradivo, ki sodi v pri 
stojnost republik in pokrajin V 
praksi se je že zgodilo, da so 
pristojni zvezni upravni organi 
predložili Zveznemu izvršne- 
mu svetu v ratifikacijo nekaj 
takšnih pogodb. Po oceni pa 
za to ni bil pristojen in je na- 
knadno določil predloge zako- 
nov o ratifikaciji, ki so jih nate 
predložili Skupščini SFRJ 
Medtem pa so bili zvezni 
upravni organi in zvezne orga- 
nizacije večkrat opozorjene, 
da pri izdelavi predloga akta o 
ratifikaciji, posebej pa obra- 
zložitve pogodbe, posvetijo 
posebno pozornost pravnemu 
določanju vprašanja o tem ali 
takšne mednarodne pogodbe 
sodijo v zakonodajno pristoj- 
nost Skupščine SFRJ ali v pri- 
stojnost republiške ali pokra- 
jinske zakonodaje 

RAZBREMENITEV 
ZVEZNEGA 
IZVRŠNEGA SVETA 

Po Informaciji je v postopku 
izdelave mednarodnih pogodb 

Zvezni izvršni svet precej raz- 
bremenjen, prav tako pa tudi 
•»Uradni list SFRJ« To je bilo 
doseženo na ta način, ker ad- 
ministrativni sporazumi in dru 
ge pisane listine ki jih zaradi 
izvrševanja mednarodnih po 
godb sklepajo pooblaščeni or 
gani in ko z njimi ne prevzema 
jo nobene obveznosti kot je to 
rečeno v novem Zakonu ne 
✓eljajo za mednarodne pogod 
Oe To velja predvsem za pro 
tokole in zapisnike z razgovo 
rov in zasedanj mešanih me 
dnarodnih teles 

Poudarjeno je, da je s tem 
preprečena prejšnja težnja, da 
se s takšno listino pravzamejo 
nove obveznosti in da na ta 
način dobijo značaj mednaro- 
dne pogodbe K širši aktivnosti 
vseh mešanih meddržavnih te 
les je prispeval tudi sprejem 
meril Zveznega izvršnega sve 
ta o njegovi novi organizaciji 
in delu Na podlagi izkušenj pri 
delu teh mešanih teles in dru 
gih raziskav in ocen, bo kmalu 
pripravljen predlog o izvajanju 
9. člena Zakona o sklepanju in 
izvrševanju mednarodnih po 
godb 

V Informaciji je nato navede- 
no, da za riazliko od prejšnje 
prakse pri določanju osnov za 
razgovore in osnutka medna 
rodne pogodbe zdaj ni poobla 
ščena delegacija SFRJ da ta 
koj podpiše pogodbo Zvezni 
izvršni svet je omogočil, da se 
vse zahtevnejše mednarodne 
pogodbe, posebej pa multila- 
teralne pogodbe podpišejo 
šele po predhodni razpravi us- 
klajevanja besedila takšne po- 
godbe S tem se izogne mož 
nosti. da se ovire za ratifikacijo 
ugotovijo šele po podpisu 

Prav tako je podčrtano, da 
se zakonska določba o začasni 
uporabi,mednarodnih pogodb 
na podlagi posebne odobritve 
ZIS uporablja restriktivno Nje- 
na uporaba je omejena v glav- 
nem na nekaj vrst mednaro- 
dnih pogodb (protokoli o letni 
blagovni menjavi programi 
znanstveno-tehničnega in kul- 
turno-prosvetnega sodelova- 
nja in podobno). Od kar velja 
novi Zakon ni bilo niti enega 
predloga za vnašanje takšne 
določbe v mednarodno po- 
godbo, ki jo ratificira Skupšči- 
na SFRJ. 

Nadaljuje se praksa, da je 
čim več mednarodrfih pogodb 
SFRJ sklenjenih v jezikih naro- 
dov Jugoslavije Izjema so le 
multilateralne pogodbe s tisti- 
mi državami, ki so katerega 
svetovnih jezikov sprejele kot 
uradni jezik in ne uporabljajo 
nacionalnega jezika pri skle- 
panju mednarodnih pogodb 
Pri tem je upoštevana določba 
Ustave SFRJ o enakopravni 

uporabi lezikov narodov Jugo- 
slavije, posebej pri sklepanju 
mednarodnih pogodb, s kate- 
rimi se urejajo vprašanja, ki so 
pomembna za posamezne re 
publike, kot je obmejni pro- 
met, ustanavljanje mednaro 
dnih teles ali organiziranje ak 
tivnosti na ozemlju ene repu 
blike Med tem je Zvezni sekre 
tariat za zunanje zadeve izde 
lal z Zveznim komitejem za za 
konodajo tudi predlog navodil 
o enakopravni uporabi lezikov 
narodov Jugoslavije v medna- 
rodnih pogodbah 

VSE ŠIRŠA UPORABA 
NAŠE PRAVNE 
TERMINOLOGIJE 

V Informaciji je poudarjeno 
da je bilo v Zveznem izvršnem 
svetu zveznih upravnih orga 
nih in zveznih organizacijah 
posvečeno dovolj pozornosti 
uporabi naše pravne termino 
logije v mednarodnih pogod- 
bah, ki jih sklepa SFRJ Med- 
tem ko je bilo v multilateralne 
pogodbe do zdaj zelo težko 
vnesti našo terminologijo, so 
bili pri sklepanju bilateralnih 
listin te vrste v zadnjih dveh 
letih doseženi, pomembni 
uspehi Tuji partnerji spreje 
majo našo terminologijo nepo 
sredno ali prek interpretativnih 
določb v bilateralnih pa tudi v 
nekaterih ožjih večstranskih 
pogodbah Posebej so upošte- 
vane pripombe, ki jih je dal 
Zvezni zbor in Zakonodajno- 
pravrta komisija Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ 

Vendar se je v tem obdobju 
pokazalo, da so pri posamez- 
nih zveznih upravnih organih 
in zveznih organizacijah še do- 
ločene slabosti v nedosledni 
uporabi določb Zakona 
Osnovni vzroki za takšne na- 
pake so bili v neobveščenosti, 
pomanjkanju strokovnega ka- 
dra in neustrezni sestavi naših 
delegacij S tem, da je pokazal 
na vsak konkreten primer si je 
ZIS prizadeval da bi takšne 
primere odpravil. V skladu s 
tem so bili sprejeti konkretni 
ukrepi z namenom, da se 
izboljša obveščenost vseh 
zveznih upravnih organov in 
zveznih organizacij o njihovih 
obveznostih. Opozorjeni so bi- 
li na uporabo Zakona, na pra- 
vočasno odpravljanje napak in 
sprejemanje ukrepov za zao- 
strovanje odgovornosti udele- 
žencev v postopku mednaro- 
dnega dogovarjanja. 

Obenem je bilo ugotovljeno, 
da je treba sprejeti tudi ukrepe 
za odpravljanje vrste slabosti. 
Tako je bilo opozorjeno na sla- 
bo ocenjene potrebe pri skle- 
panju posameznih pogodb, 
zanemarjanje posameznih bi- 

stvenih dejavnikov pri določa- 
nju osnov za razgovore in skle- 
panje pogodb, na usklajevanje 
pogodbenih določb z veljavno 
zakonodajo v SFRJ in na po- 
sledice in spremembe, ki jih 
lahko povzroči ratifikacija 
takšne pogodbe v našem prav- 
nem sistemu in v mehanizmu 
izvajanja 

SLABOSTI PRI 
SKLEPANJU POGODB 

V takšne slabosti lahko uvr 
stimo tudi neenotno prakso v 
mednarodnih pogodbah s po- 
sameznih področij in nekritič- 
no sprejemanje posameznih 
rešitev in določb, ki jih predla- 
gajo tuji partnerji Takšne na- 
pake so prišle posebej do izra- 
za pri mednarodnih pogodbah 
s področja gospodarskega in 
trgovskega sodelovanja (na 
primer klavzula najvišjega 
pooblastila, kakor tudi nekate- 
re rešitve na področju prometa 
in zvez in v znanstveno-tehnič- 
nem sodelovanju. Ocenjeno je 
da je eden temeljnih razlogov 
za takšne slabosti v tem, da 
nekateri zvezni upravni organi 
in zvezne organizacije menju- 
|ejo delavce, ki opravljajo to 
vrsto zadev in nalog Često za- 
radi tega ni zagotovljena enot- 
na praksa in metodologija, s 
takšnimi zadevami pa se uk- 
varjajo razne organizacijske 
enote, odvisno od sektorja ali 
vprašanja ki jih ureja po- 
godba 

Dogaja se prav tako, da pri 
sklepanju zapletenih, nerutin- 
skih mednarodnih pogodb, v 
naši delegaciji ni ustreznega 
pravnega strokovnjaka Zaradi 
tega se je nekajkrat zgodilo, da 
delegacije niso popolnoma 
upoštevale osnov za razgovo- 
re, ki jih je določil ZIS. Sprejeti 
so predlogi tujih partnerjev 
brez pooblastila in so bili tako 
potrebni novi pogovori in us- 
klajevanja 

Pri sklepanju nekaterih po- 
godb niso bile dosledno upo- 
števane niti določene obvez- 
nosti iz Zakona, da je treba 
pred določanjem osnov za raz- 
govore in sklepanje mednaro- 
dnih pogodb, ki jih ratificira 
Skupščina SFRJ, zahtevati tu- 
di mnenje pristojnega skup- 
ščinskega telesa. Te napake se 
nanašajo na pogodbe o garan- 
ciji z Mednarodno banko za 
obnovo in razvoj. Le-te so bile 
sklenjene na podlagi prejšnje- 
ga soglasja in dogovora repu- 
blik in pokrajin o pravici zadol- 
ževanja in višini vsote, vendar 
zaradi kratkega časa niso bile 
poslane pristojnemu telesu 
Skupščine SFRJ v predhodno 
obravnavo Med tem so bili na 
te napake opozorjeni vsi pri- 
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»tojni zvezni upravni organi in 
:vezne organizacije. 

POOSTRENA 
ODGOVORNOST 
DELEGACIJ 

V Informaciji je nato pojasni- 
lo za tiste mednarodne pogod- 
be za katere je ZIS prej določil 
osnove za razgovore oziroma 
ored veljavo Zakona o sklepa- 
nju in izvrševanju mednaro- 
dnih pogodb. Na isti način je 
pojasnjeno tudi izvrševanje 
obveznosti glede pridobivanja 
soglasja pristojnih organov re- 
publik in pokrajin za sklepanje 
omenjenih pogodb. 

Med tem je bilo pri obravna- 
vi predlogov aktov o ratifikaciji 
mednarodnih pogodb ugotov- 
ljeno, da nekateri med njimi, 
posebej obrazložitve, niso iz- 
delane v skladu z zakonskimi 
določbami. To se nanaša pred- 
vsem na ustavno podlago, ka- 
kor tudi na širše obrazložitve 
posledic sprejemanja ustrezne 
mednarodne pogodbe na ve- 
ljavno zakonodajo in na ukre- 
pe, ki jih je treba sprejeti za 
izvršitev pogodbe. 

Ugotavljeno je, da nekatere 
delegacije, kakor tudi posa- 
mezni zvezni upravni organi, ki 
urejajo ta vprašanja, pri skle- 

panju pogodb niso upoštevali 
zakonskih obveznosti o pripra- 
vi predloga akta o ratifikaciji z 
obrazložitvijo. Zaradi tega je 
poostrena odgovornost naših 
delegacij in pristojnih orga- 
nov. Ocenjeno je tudi, da me- 
dresorsko sodelovanje med 
zveznimi upravnimi organi ni 
popolnoma zadovoljivo in da 
ga je treba pospešiti. 

Podobne napake in po- 
manjkljivosti so bile ugotovlje- 
ne tudi v postopku sprejema- 
nja predloga za ratifikacijo 
multilateralnih mednarodnih 
pogodb. Tako je bilo ugotov- 
ljeno, da niso dovolj upošteva- 
ne možnosti za rezerve na po- 
samezne klavzule in določbe v 
takšni pogodbi. 

V Informaciji je podčrtano, 
da so bili problemi, ki so se 
pokazali v zvezi s sklepanjem 
in izvrševanjem mednarodnih 
pogodb obravnavani v zad- 
njem letu na več sejah Zvezne- 
ga izvršnega sveta, kakor tudi 
na zveznih upravnih organih in 
zveznih organizacijah. Skle- 
njeno je bilo, da se letos v 
Zveznem komiteju za zakono- 
dajo, na podlagi načelnih 
vprašanj, ki jih bo pripravil 
Zvezni sekretariat za zunanje 
zadeve, še enkrat obravnavajo 
problemi, ki so vezani na skle- 

panje in izvrševanje mednaro- 
dnih pogodb in da se Zvezne- 
mu izvršnemu svetu predloži 
sprejetje ustreznih sklepov in 
drugih ukrepov. 

Eno od vprašanj, ki je bilo 
postavljeno v razpravah je bil 
tudi problem tistih mednaro- 
dnih pogodb, ki jih neposre- 
dno ratificira Zvezni izvršni 
svet. Ker pa tašne listine nima- 
jo pravne moči zakona, ampak 
samo značaj uredbe je bilo 
poudarjeno, da zaradi tega na- 
stajajo težave pri izvrševanju 
mednarodnih obveznosti, saj 
ni mogoče spretejti predpisov, 
ki bi nasprotovali določbam 
takšnih pogodb. 

Na seji Zveznega komiteja za 
zakonodajo se je pokazala po- 
treba, da Zvezni izvršni svet 
obravnava tudi vprašanje spre- 
jetja posebnega predpisa o 
postopku za zagotavljanje so- 
glasja pristojnih republiških in 
pokrajinskih organov za raz- 
govore in sklepanje mednaro- 
dnih pogodb. 

Na koncu je poudarjeno, da 
je pri Svetu za mednarodna 
pravna vprašanja Zveznega se- 
kretariata za zunanje zadeve 
ustanovljena posebna delovna 
skupina iz predstavnikov veči- 
ne zveznih upravnih organov 
in zveznih organizacij v pri- 

stojnosti katerega se urejajo 
vprašanja v mednarodnih po- 
godbah. Z njimi sodelujejo tu- 
di strokovnjaki iz republik in 
pokrajin z namenom, da se 
stalno spremlja in obravnava 
problematika izvrševanja me- 
dnarodnih pogodb. Delovna 
skupina je delala intenzivno v 
preteklem letu, kakor tudi Ko- 
misija za spremljanje dela me- 
šanih teles SFRJ z drugimi dr- 
žavami in mednarodnimi orga- 
nizacijami. 

Prav tako je poudarjeno, da 
je v delu izdelava podrobnejših 
navodil za izdajo predloga 
osnov za razgovore in sklepa- 
nje mednarodnih pogodb, ka- 
kor tudi za pripravo predlogov 
aktov za ratifikacijo s katerimi 
se urejajo in obdelujejo določ- 
be Zakona o sklepanju in izvr- 
ševanju mednarodnih pogodb. 
Njihov namen je da se pospeši 
delo zveznih upravnih orga- 
nov, zveznih organizacij, kakor 
tudi delegacij SFRJ, ki sodelu- 
jejo pri sklepanju in izvrševa- 
nju mednarodnih pogodb. 

Na koncu informacije so še 
predlogi, ki pojasnjujejo po- 
drobnosti izdelave in postopka 
ratifikacije tistih mednarodnih 
pogodb na katere so dala pri- 
pombe ustrezna delovna tele- 
sa v Skupščini SFRJ. 
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