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I. SPLOŠNO K PREDLOGU 
ZAKLJUČNEGA RAČUNA O IZVRŠITVI 
PRORAČUNA SR SLOVENIJE ZA LETO 
1979 

Zakon o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 
1979 in zakon o spremembi zakona o roračunu SR Slovenije 
za leto 1979 (Uradni list SRS, št. 30/78, 30/79) je sprejela 
Skupščina SR Slovenije dne 25. decembra 1978 in 10. oktobra 
1979. 

Skupna vsota republiškega proračuna je po zakonu o pro- 
računu SR Slovenije za leto 1979 znašala 10.733.200.000 din 
za zagotavljanje le najnujnejših sredstev za financiranje funk- 

V obdobju od 1. januarja do 31. decembra 1979 so bili 
prihodki proračuna SR Slovenije (brez vplačil temeljnega 
davka od prometa proizvodov) doseženi z 6.763.816.870,53 
din ali 109,5% od predvidenih prihodkov, kar pomeni, da je 
dosežena realizacija prihodkov, kar pomeni, da je dosežena 
realizacija prihodkov na ravni SR Slovenije za 584.434.963,25 
din ali za 9,5% presegla sprejeti plan prihodkov za leto 1979. 
Skupni doseženi prihodki proračuna SR Slovenije, to je pri- 
hodki na ravni SR Slovenije in priliv temeljnega davka od 
prometa proizvodov pa so znašali skupaj 11.400.016.870,53 
din ali 101,1% od sprejetega plana za leto 1979. 

1. Davek iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela 

Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1979 je bil 
davek iz dohodka TOZD predviden v višini 1.496.000.000 din 
ter do 31. decembra 1979 realiziran z 1.558.054.907,40 din ali 
104,2% predvidenih sredstev. 

cij in obveznosti, ki jih je bila SR Slovenija dolžna izvrševati na 
podlagi ustave, sprejetih zakonov in družbenih dogovorov. 

Med letom je SR Slovenija prevzela nove obveznosti, na- 
stale zaradi spremenjenih družbenih dogovorov na področju 
tržišča in cen ter na področju kompenzacij, ki so bile dogo- 
vorjene v republiki in usklajene na ravni federacije, kar je 
pogojevalo, da je Skupščina SR Slovenije sprejela v mesecu 
oktobru 1979 zakon o spremembi zakona o proračunu SR 
Slovenije za leto 1979, s tem da je obseg neto republiškega 
proračuna povečala za 496.019.941 din. Sprememba zakona o 
proračunu SR Slovenije za leto 1979 je temeljila samo na 
povečanju priliva temeljnega davka od prometa proizvodov, 
vsi ostali viri republiškega proračuna pa so ostali v okviru 
planirane višine prihodkov ob nespremenjenih davčnih stop- 
njah. 

ravni republike 

.179.381.907,28 

.763.816.870,53 
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Planirana sredstva davka iz dohodka TOZD so v letu 1979 
vključevala tudi prenos prihodkov iz tega naslova v višini 
223 216 530,55 din po zakonu o zaključnem računu o izvršitvi 
proračuna SR Slovenije za leto 1978, tako da znaša skupno 
dosežena realizacija davka iz dohodka TOZD za leto 1979 din 
1.558.907,40 in presega planirana sredstva za 62.054.907,40 
din. 

2. REPUBLIŠKI DAVEK IZ OSEBNEGA 
DOHODKA 

V skladu z zakonom o spremembi zakona o financiranju 
splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih in 
zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in 
stopnjah republiških davkov in taks je bil s 1. marcem 19^8 
uveden republiški davek iz osebnega dohodka po stopnji 1/o. 
V obdobju od 1. januarja do 31. decembra 1979 je bil republi- 
ški davek iz osebnega dohodka dosežen z 955.798.221,85 din 
ali 113,7%, kar pomeni za 115.298.221,85 din ali 13,7% višjo 

II. PRIHODKI PRORAČUNA SR SLOVENIJE V LETU 1979 

PRIHODKI skupni prihodki Prihodki na 

1. PREDVIDENI PRIHODKI  11.279.381.907,28 
2. REALIZIRANI PRIHODKI  11.400.016.870,53 
n nncmTCK RPAl I7A(~:I.IF 101,1% 

Temeljni davek od 
prometa proizvodov 
~~ 5.100.000.000 

4,636.200.000 
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realizacijo od predvidene in je posledica višje stopnje rasti 
osebnih dohodkov. 

3. DAVEK IZ OSEBNEGA DOHODKA 
DELAVCEV PO POSEBNI STOPNJI 

Davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji, ki 
se plačuje od prejemkov iz dopolnilnega delovenga razmerja, 
je bil v letu 1979 predviden v višini 710.300.000 din. Do 31. 
decembra 1979 je bil realiziran z 894.310.511,70 din ali 
125,9%, kar je za 184.010.511,70 din več kot je bilo predvi- 
deno in pomeni, da so se določbe spremembe zakona o 
delovnih razmerjih ter zakona o pokojninskem zavarovanju 
delavcev le počasi uveljavljale. 

4. DAVEK IZ SKUPNEGA DOHODKA 
OBČANOV 

Davek iz skupnega dohodka občanov, ki je bil v letu 1979 
predviden v višini 20.000.000 din, je bil do konca leta realizi- 
ran z 25.773.130,85 din ali 128,9%, ker del teh vplačil odpade 
na akontacije davka za leto 1979, ki bodo poračunane šele z 
zaključno odmero v letu 1980 za leto 1979. 

5. TEMELJNI DAVEK OD PROMETA 
PROIZVODOV 

Temeljni davek od prometa proizvodov (50% vplačil) je v 
načelu razporejen za poravnavo obveznosti SR Slovenije do 
prispevka proračunu federacije. Z zakonom o proračunu SR 
Slovenije za leto 1979 je bil predviden v višini 5.100.000.000 
din za plačilo obveznosti do prispevka proračunu federacije 
za leto 1979, ki je znašala 4.636.200.000 din. Z zakonom o 
spremembi zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1979 je 
bil povečan za 496.019.941 din za plačilo novih in spremenje- 
nih obveznosti na ravni Slovenije v isti višini. 

Ugoden priliv temeljnega davka od prometa proizvodov je 
omogočil pravočasno plačilo celotne obveznosti do prispevka 
proračunu federacije, ki je v letu 1979 znašala po zakonu o 
izvrševanju proračuna federacije za leto 1979 (Uradni list 
SFRJ, št.c 70/78) din 4.636.200.000 ali 16,3% v skupni vsoti 
prispevkov republik in AP proračunu federacije in uporabo 
496.019.941 din temeljnega davka od prometa proizvodov za 
plačilo novih obveznosti, ki jih je SR Slovenija morala prevzeti 
med letom zaradi spremenjenih družbenih dogovorov na po- 
dročju tržišča in cen ter na področju kompenzacij. 

6. POSEBNI REPUBLIŠKI DAVEK OD 
PROMETA PROIZVODOV IN OD PLAČIL ZA 
STORITVE 

Posebni republiški davek od prometa proizvodov in od 
plačil za storitve je bil v vsoti prihodkov republiškega prora- 
čuna za leto 1979 predviden v višini 2.427.300.00 din. Do 
konca leta 1979 je bil dosežen z 2.687.859.125,90 din ali 
110,7%, kar predstavlja 260.559.125,90 din več od predvide- 
nih sredstev. 

7. DAVEK OD DOBIČKA, KI GA PLAČUJEJO 
TUJE OSEBE 

Davek od dobička, ki ga plačujejo tuje osebe je bil z zako- 
nom o proračunu SR Slovenije za leto 1979 predviden v višini 
20.000.000 din in dosežen z 30.980.004,40 din ali 154,9%, 

8. IZVIRNI PRIHODKI UKINJENEGA RAČUNA 
ZA IZRAVNAVANJE V GOSPODARSTVU iN ZA 
POSPEŠEVANJE NEKATERIH GOSPODARSKIH 
DEJAVNOSTI 

V letu 1979 so bili predvideni v višini 71.100.000 din in 
realizirani v višini 42.256.778,95 din ali 59.4%. 

III. ODHODKI PRORAČUNA SR SLOVENIJE V LETU 1979 

Odhodki    Skupni odhodki Odhodki na ravni republikeObveznost do prispevka federaciji 
1. PREDVIDENI ODHODKI 11.279.381.907,28 6.453.081.907,28 4.826.300.000 
2. IZVRŠENI ODHODKI 10.840.787.763,35 6.204.587763^5 4^30200000 

Odhodki proračuna SR Slovenije so bili v letu 1979 izvršeni 
v višini 10.840.787.763,35 din ali 96,1% sprejetega plana. Od 
tega so bili odhodki na ravni SR Slovenije izvršeni v višini 
6.204.587.763,35 din ali 96,1%, obveznosti do prispevka pro- 
računu federacije pa v višini 4.636.200.000 din. Iz podatkov o 
izvršenih odhodkih proračuna SR Slovenije v letu 1979 je 
razvidno, da so bili izvršeni odhodki na ravni SR Slovenije za 
3,9% ali za 248.494.143,93 din nižje realizirani od predvidenih, 
kar je predvsem posledica preverjanja upravičenosti vseh 
proračunskih zahtevkov. 

Doseženi prihodki proračuna SR Slovenije za leto 1979 so 
bili po zakonu o proračunu SR Slovenije, zakonu o spremem- 
bah zakona o proračunu SR Slovenije ter po sklepih Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije razporejeni za naslednje na- 
mene: 

1. DEJAVNOST ORGANOV 
DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI IN SICER 
ZA: 
a) Redno dejavnost organov 
družbenopolitičnih skupnosti 

- Za bruto osebne dohodke so bila v letu 1979 porabljena 
sredstva v višini 1.897.972.899 din. Pri dodeljevanju sredstev 
so bile upoštevane spremembe v zasedbi odobrenih delovnih 
mest. Pripravnikom so se zagotavljala sredstva za bruto 
osebne dohodke po kriterijih, ki jih je določal aneks k družbe- 
nemu dogovoru o osnovah in merilih za oblikovanje sredstev 
za delo državnih organov in dohodka delavcev delovnih skup- 

nosti teh organov za leto 1979 in jih je potrdil tudi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije na svoji seji dne 2. aprila 1979. 

Osebni dohodki delavcev in funkcionarjev republiških orga- 
nov so bili v letu 1979 usklajeni z gibanjem osebnih dohodkov 
delavcev v združenem delu, upoštevaje dosežene rezultate pri 
delu. S sklepom Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije z 
dne 5. 4.1979 so bila od 1. januarja 1979 povečana sredstva za 
osebne dohodke za 7% in s sklepom z dne 10. 10. 1979 za 
10% od 1. januarja 1979 dalje. 

Z zakonom o proračunu za leto 1979 so bila za usklajevanje 
osebnih dohodkov zagotovljena sredstva v višini 121.177.902 
din, kar je zadoščalo le za 7% povečanje osebnih dohodkov. 
Za 10% uskladitev so bila na postavko usklajevanje osebnih 
dohodkov s spremembo zakona o proračunu za leto 1979 
prenešena dodatna sredstva v višini 121.500.000 din. 

- Za materialne izdatke so bila v letu 1979 odobrena za 
15% višja sredstva kot v letu 1978 z izjemo organov, ki nimajo 
skupne službe v sestavu Republiškega komiteja za energetiko 
in Republiškega sekretariata za pravosodje, organizacijo 
uprave in proračun. V obdobju od 1. januarja do 31. decembra 
so bila za materialne izdatke porabljena sredstva v višini 
258.146.953 din. 

- Za povračila stroškov prevoza na delo in z dela so bila iz 
republiškega proračuna za leto 1979 nakazana sredstva v 
višini 8.509.012 din. 

- Odpravnine so bile v preteklem letu izplačane 226 delav- 
cem, za kar so bila porabljena sredstva v višini 17.245.775 din. 

- Sredstva za jubilejne nagrade so bila izplačana 783 de- 
lavcem in sicer 331 delavcem za 10 let, 279 delavcem za 20 let 
in 173 delavcem za 30 let delovne dobe v skupnem znesku 
4.502.341 din. 
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- Namensko določena sredstva za delo v posebnih pogojih 
v višini 100.437.705 din so bila realizirana v višini 89.405.343 
din za izplačilo nadurnega in nočnega dela, deljenega delov- 
nega časa ter dela ob nedeljah in praznikih. 

b) Posebne namene organov 
družbenopolitičnih skupnosti 

Za posebne namene organov družbenopolitičnih skupnosti 
je bilo v proračunu SR Slovenije za leto 1979 od predvidenih 
512.301.480,10 din, porabljenih 502.944.163,10 din ali 98,2%. 

V okviru sredstev za posebne namene organov družbeno- 
političnih skupnosti so se v letu 1979 zagotavljala tudi sred- 
stva za stroške dvojezičnega poslovanja. Ta sredstva so bila 
namenjena uresničevanju posebnih pravic italijanske in mad- 
žarske narodnosti na dvojezičnem območju SR Slovenije 
preko dvojezične dejavnosti republiških in občinskih uprav- 
nih in drugih organov, samoupravnih interesnih skupnosti na 
ravni občin in obalne regije in preko politično informativne 
dejavnosti (izdajanje madžarskega časopisa Nepujsag ter od- 
dajanje radia Murska Sobota v madžarskem jeziku in oddaje 
imenovane »Porabska nedelja«). Za ta namen so bila s prora- 
čunom SR Slovenije za leto 1979 zagotovljena sredstva v 
višini 12.663.719 din. 
2. DEJAVNOST DRUŽBENOPOLITIČNIH 
ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV 

Odobrena sredstva za financiranje dejavnosti družbenopo- 
litičnih organizacij in društev v višini 231.442.761 din so bila v 
letu 1979 skoraj v celoti porabljena, to je v višini 
231.377.254,50 din. SR Slovenija je s temi sredstvi financirala 
naslednje obveznosti: 
- ustavne obveznosti republike v zamejstvu v visim 
137.934.493,50 din. 
- proslave republiškega pomena v višini 5.000.000 din. 
- mladinske delovne akcije po družbenem dogovoru v višini 
7.460.350 din. 
- sofinanciranje dejavnosti založniškega podjetja »Edit«, ita- 
lijanske drame in italijanske Unije za potrebe pripadnikov 
italijanskih narodnosti v SR Sloveniji in SR Hrvatski. Sredstva 
so bila zagotovljena na podlagi usklajenega zahtevka med SR 
Slovenijo in SR Hrvatsko in verifikacijo urada za narodnosti 
pri Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije v skupni višini 
4.919.430 din. 
- dejavnosti družbenopolitičnih organizacij in društev v, 
skupni višini 76.062.981 din, v okviru katerih so se financirale 
naslednje družbenopolitične organizacije in društva: 
- Republiška konferenca SZDL Slovenije v višini 35.360.700 
din. 
- Republiška konferenca ZSM Slovenije v višini 12.105.541 
din. 
- Republiški odbor zveze združenj borcev NOV SR Slovenije 
v višini 7.876.600 din. 
- Republiški odbor zveze rezervnih vojaških starešin SR Slo- 
venije v višini 2.218.900 din. 
- Slovenska izseljenska matica v višini 5.466.700 din. 
- Centralni komite zveze komunistov Slovenije v višini 
3.200.000 din. 
- Skupnost slovenskih občin v višini 810.600 din. 
- Inštitut za zgodovino delavskega gibanja v višini 2.536.440 
din. 
- Društvo SR Slovenije za združene narode v višini 392.500 
din. 
- Zvezna in republiška vodstva družbenih organizacij in dru- 
štev po družbenem dogovoru skupaj z Republiško konfe- 
renco SZDL SJovenije v višini 6.095.000 din. 

3. NEGOSPODARSKE INVESTICIJE 
Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1979 (Uradni 

list SRS, št. 30/78, 30/79) so bila za investicijska vlaganja v 
negospodarstvo zagotovljena sredstva v višini 538.986.833,00 
din in so bila z zakonom o zaključnem računu o izvršitvi 
proračuna SR Slovenije za leto 1978 in sklepih Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije povečana na 660.252.165,00 din 
in realizirana v višini 610.489.674,80 din ali 92,5% za: 
- obveznosti, ki jih nalagajo sprejeti zakoni in odloki. Z zako- 
nom o proračunu SR Slovenije za leto 1979 so bila predvidena 
v višini 373.163.420,00 din, s spremembo zakona o proračunu 

SR Slovenije za leto 1979 so bila povečana na 398.674.720,00 
din in s sklepom Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije št. 
402.02-28/78 z dne 4. 12. 1979 povečana na 400.621.750,00 
din in porabljena v višini 350.874.477,65 din ali 87,6%. 

Za realizacijo zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije 
v graditev objektov in nabavo opreme v obdobju 1978 do 1982 
je bilo v letu 1979 porabljeno 155.296.467,80 din ali 75,9%. 
- Odplačevanje anuitet za kredite, ki jih je najela republika. Z 
zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1979 je bilo zago- 
tovljeno 70.481.564,00 din, s sklepom Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije št. 402.02-19/78 z dne 24. 12. 1979 so se 
sredstva na tej postavki znižala za 45.128.298,00 din in bila 
porabljena v višini 25.342.688,80 din za odplačilo zapadlih 
anuitet. 
- Že sprejete obveznosti po pogodbah, družbenih dogovorih 
in sklepih Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Sredstva 
za te namene so bila odobrena v višini 43.516.849,00 din, s 
spremembo zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1979 so 
se sredstva zvišala na 93.516.849,00 din in bila realizirana v 
isti višini ali 100% ter porabljena za obnovitev materialne baze 
letalske zveze Jugoslavije, sanacijo visokogorskih planinskih 
postojank v skladu z družbenim dogovorom, obveznosti do 
šolstva narodnosti, in sicer za izgradnjo vzgojno varstvene 
organizacije v Dolgi vasi, sofinanciranje izgradnje Kulturnega 
doma Ivan Cankar. 
- Nove odločitve investicijskih vlaganj v negospodarstvo po 
sklepih Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Z zakonom o 
proračunu SRS za leto 1979 so bila odobrena v višini 
35 901 000,00 din, z zakonom o spremembi zakona o prora- 
čunu SR Slovenije za leto 1979 so bila sredstva zvišana na 
81 760 032 00 din. S sklepom Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije št. 402.02-19/78 in 402.02-71/79 z dne 24. 12. 1979 
so se sredstva na tej postavki zvišala za 45.488.298,00 din, 
tako so skupna sredstva na tej postavki znašala 
127.248.330,00 din. Od tega je bilo 500.000,00 din prenešenih 
na postavko »dopolnilna sredstva občinam«, 1.947.030,40 din 
pa je bilo prenešenih na postavko »sredstva za obveznosti po 
odlokih in zakonih«, preostala sredstva v višini 124.801.299,60 
din so bila realizirana 100% v skladu s sklepi sej Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. 
- Investicijsko vzdrževanje zgradb in opreme z modernizacijo 
republiške uprave. Z zakonom o proračunu SRS za leto 1979 
so bila sredstva za te namene predvidena v višini 
15.924.000,00 din, dodatno je bilo razporejeno nato postavko 
35.000,00 din. Skupno razpoložljiva sredstva so tako znašala 
15.959.000,00 din, porabljena pa so bila v višini 15.954.359,75 
din v skladu s sklepi sej komisije za zagotavljanje čimbolj 
racionalne in načrtne porabe sredstev za investicijsko vzdrže- 
vanje zgradb in opreme z modernizacijo uprave. 

4. ZNANSTVENA DEJAVNOST 
Za financiranje znanstvene dejavnosti so bila v letu 1979 

predvidena sredstva v višini 19.268.500 din in porabljena v 
višini 99,8% za naslednje namene. 
a) dejavnost zavodov v višini 13.698.500 din v okviru katerih 
so se zagotavljala sredstva Slovenski akademiji znanosti in 
umetnosti za financiranje njene redne dejavnosti in za na- 
grade članom SAZU na podlagi zakona ter Mednarodnemu 
centru za upravljanje podjetij v družbeni lastnini v deželah v 
razvoju. , . 

b) sofinanciranje znanstveno raziskovalnih projektov eno- 
letnega ali večletnega značaja za potrebe Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in republiških organov v višini 
5.537.025 din. 

5. KULTURNO PROSVETNA DEJAVNOST 
V letu 1979 so bila odobrena sredstva za kulturno prosvetno 

dejavnost porabljena v višini 13.053.509,20 din ali 83,1% za 
izpolnjevanje naslednjih obveznosti: 
- pokrivanje stroškov za srednjo penološko šolo v višini 
669.896,85 din 
- štipendiranje študentov za potrebe pravosodnih organov v 
višini 1.500.000 din in mladih iz zamejstva ter otrok slovenskih 
izseljencev v višini 2.223.600 din 
- izdelava študij in analiz na podlagi pogodb, z zavodi na 
ravni republike v višini 220.569,55 din 
- stike s tujino v višini 251.319,05 din 

poročevalec 
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- sofinanciranje nalog, ki so jih nekdanji zvezni zavodi opra- 
vili za potrebe SR Slovenije v višini 725.000 din 
- obveznosti do slovenskega šolstva v zamejstvu v višini 
1.862.000 din 
- obveznosti do šolstva narodnosti v SR Sloveniji v višini 
52.601,75 din 
- izdelave učnih načrtov in priprav učne tehnoloaiie v višini 
1.183.350 din 
- financiranje redne dejavnosti matične službe pri Narodni in 
univerzitetni knjižnici v višini 1.423.555 din 
- ter izpolnitev obveznosti na podlagi družbenega dogovora 
o regresih in popustih za skupinska potovanja otrok in mla- 
dine za leto 1979 v višini 2.927.750 din. 

6. ZAŠČITA BORCEV NOV IN SOCIALNO 
VARSTVO 

Zaščita borcev NOV in socialno varstvo so trajna obveznost 
in skrb družbene skupnosti, zato je SR Slovenija v letu 1979 
na podlagi ustave, zakonskih predpisov in družbenih dogovo- 
rov zagotovila sredstva v skupni višini 906.372.083,40 din 
predvsem: 

a) Republiškemu komiteju za vprašanja borcev NOV in 
vojaških invalidov v višini 826.440.292,10 din za: 
- razlike v pokojninah borcev NOV in delavcev organov za 
notranje zadeve v višini 506.336.600 din 
- dodatek zaposlenim udeležencem NOV v višini 13 265 90 
din 
- zdravstveno varstvo borcev NOV v višini 139.120,35 din 
- dopolnilno varstvo vojaških invalidov v višini 245.509.598 
din 
- varstvo civilnih invalidov vojne v višini 47.029.088,95 din 
- varstvo borcev za severno mejo in slovenskih vojnih dobro- 
voljcev v višini 2.988,704,95 din 
- komisijo po 82. členu ZPIZ v višini 89.253,95 din 
- zaznamovanje in vzdrževanje pokopališč in grobov pripa- 
dnikov zavezniških in drugih tujih armad v SR Sloveniji v višini 
5.000.000 din 
- republiške priznavalnine v višini 6.082.145 din 

b) Republiškemu sekretariatu za delo v višini 71.250.000 din 
za: 
- pokojnine in varstveni dodatek kmetov - borcev NOV, zava- 
rovanih in v starostnem zavarovanju kmetov v višini 
68.600.000 din 
- izjemne pokojnine rudarjev in preživnine dimnikarjev v vi- 
šini 2.650.000 din. 

c) Republiškemu komiteju za kulturo v višini 5.538.000 din 
za; 
- socialno zavarovanje samostojnih umetnikov. 

d) Republiškemu komiteju za zdravstveno in socialno var- 
stvo v višini 1.722.462,10 din predvsem za: 
- povrnitev stroškov za pravico do znižane vožnje slepim in 
njihovim spremljevalcem v potniškem prometu. 

e) Republiškemu sekretariatu za pravosodje, organizacijo 
uprave in proračun v višini 1.421.329,20 din za: 
- preživnine babicam in odškodnine za prevzeta premoženja 

- odškodnine po sodnih sklepih 
7. DOPOLNILNA SREDSTVA OBČINAM: 

V proračunu SR Slovenije so zagotovljena sredstva za do- 
polnilno financiranje občin znašala 302.513.848,78 din. Zaradi 
večjega porasta lastnih proračunskih prihodkov občin, limitov 
v oblikovanju obsega splošne porabe v dopolnjevanih obči- 

li1.* *e£*uc'' V d°s'ednerT1 delu komisije Izvršnega sveta Skup- ščine SR Slovenije za področje splošne porabe v občinah pri 
izvajanju politike financiranja splošne porabe v občinah, pla- 
nirana sredstva za dopolnilno financiranje občin v letu 1979 
niso bMa v celoti porabljena. Zato je komisija Izvršnega sveta 
bkupščine SR Slovenije za področje splošne porabe v obči- 
nah predlagala Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da je 
na svoji seji dne 24. decembra 1979 omogočil porabo neraz- 
deljenih republiških dopolnilnih sredstev občinam v letu 1979 
v višini 100.897.000 din za financiranje nalog v dopolnjevanih 
občinah v proračunskem letu 1980 za nujne in neodložljive 
nux°9e, "a P°dfočj,u splošne porabe v zvezi z oblikovanjem občinskih blagovnih rezerv, prostorskim planiranjem ter po- 
večanimi obveznostmi na področju ljudske obrambe, ki se kot 
neizvršene naloge prenesejo v leto 1980. 

8. INTERVENCIJE V GOSPODARSTVO 
Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1979 so bila za 

".'"*ervenc''e v 9°sPodarstvo« predvidena sredstva v skupni višini 826.860,413 din za financiranje vseh tistih nalog s po- 
dročja kmetijstva, živilstva in blagovnih rezerv, ki so bile 
opredeljene z »družbenim planom SR Slovenije za obdobje 
od 1976-1980« ter z »Dogovorom o osnovah družbenega 
plana Jugoslavije za razvoj agroindustrijskega kompleksa v 
obdobju od 1976—1980«. Sredstva v navedeni višini so bila z 
zakonom o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slo- 
venije za leto 1978 zvišana za 17.585.742,50 din, z zakonom o 
spremembi zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1979 
zvišana za nadaljnjih 210.567.264 din ter v višini 480.000 din 
prenešena na druge postavke v okviru proračuna SR Slove- 
nije. Skupno razpoložljiva sredstva za »Intervencije v gospo- 
darstvo« v višini din 1.054 533 419,50 so bila v preteklem letu 
porabljena v znesku din 1.020.836.861,35 ali 96,8% za financi- 
ranje: 

a) Intervencij v kmetijstvo 
V skladu s 6. členom Zakona o intervencijah v kmetijstvu in 

porabi hrane (Uradni list SRS, št. 2/79) so bila sredstva za 
posege v družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v pro- 
računu SR Slovenije za leto 1979 zagotovljena v višini 
283.939.000 din. Ta znesek je bil s prenosom sredstev iz 
postavke »kompenzacije« na »premije za mleko in namenski 
prispevek za modernizacijo proizvodnje mleka« ter z dodeli- 
tvijo na podlagi zakona o spremembi zakona o proračunu SR 
Slovenije za leto 1979 zvišan za 134.474.642 din, 120.000 din 
pa je bilo na podlagi pismenega soglasja Republiškega sekre- 
tariata za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prenešeno na 
postavko »Sredstva za dejavnost družbenopolitičnih organi- 
zacij in društev« za financiranje »Šole samoupravljanja mla- 
dih v kmetijstvu«. Skupno razpoložljiva sredstva v višini 
418.293.642 din so bila v letu 1979 porabljena v višini 
405.903.635,10 din ali 97,0% za financiranje: 

- premij za mleko in namenski, prispevek za modernizacijo 
proizvodnje mleka v višini 279.725.414,25 din 
- nadomestila dela obresti Hranilno-kreditnim službam za 

investicije v zasebno kmetijstvo v višini 37.746.964,40 din 
- živinorejskega pospeševalnega sklada v višini 36.600.000 

din 
- pogozdovanja in melioracije Krasa v višini 3.200.000 din 
- kurznega rizika pri kreditih Mednarodne banke za ob- 

novo in razvoj v višini 279.506,45 din 
- premij za pospeševanje uvajanja proizvodnje sladkorne 

pese v višini 14.200.000 din 
- premij za ulov rib v višini 3.450.000 din 
- drugih pospeševalnih nalog v višini 10.001.750 din dode- 

ljena Zavodu za ribištvo, Triglavskemu narodnemu parku 
Bled, »Kozorogu«, Kamnik, »Kobilarni« Lipica, »Medvedu« 
Kočevje, »Jelenu« Snežnik, Arboretumu Volčji potok, Repu- 
bliškemu štabu za teritorialno obrambo, (za nabavo konj 
haflinške pasme). 
- kmetijskih pospeševalnih služb v višini 20.700.000 din 

b) Kompenzacije 
Sredstva za »kompenzacije« so bila z zakonom o proračunu 

SR Slovenije za leto 1979 zagotovljena v skupni višini 
399.000.000 din, v znesku din 131.194.642 prenešena na po- 
stavko »premije za mleko in namenski prispevek za moderni- 
zacijo mlečne proizvodnje«, z zakonom o spremembi zakona 
o proračunu SR Slovenije za leto 1979 zvišana za 54.720.000 
din ter porabljena v skupnem znesku din 304.312.870,80 ali 
94,4% za financiranje: 

1. Kompenzacij na ravni republike v višini 226.652.663,40 
din in sicer za izplačilo: 

- kompenzacij za meso juncev, junic ter svinjskega mesa v 
višini din 134.854.273,25 

- kompenzacij za konzumno pasterizirano mleko v višini 
din 8.840.737,05 

- kompenzacij za kruh v višini 14.957.653,10 din 
- kompenzacij za polmastno in posneto mleko v prahu, 

kazein in določene vrste sira v višini 15.000.000 din 
- premij za privezovanje telet v višini 39.922.759,80 din 
- regresiranje mineralnih gnojil v višini 13.077.240,20 din 
2. kompenzacij skupnih v federaciji v višini 77.660.207,40 

din 
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Vsa neporabljena sredstva na postavki »kompenzacije v 
republiki« v višini 15.872.695 din bodo z zakonom o zaključ- 
nem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1979 
prenešena v republiški proračun za leto 1980 za financiranje 
kompenzacij za konzumno pasterizirano mleko. 

c) Blagovne rezerve 
Za financiranje »blagovnih rezerv« so bila v proračunu SR 

Slovenije za leto 1979 na podlagi zakona o republiških bla- 
govnih rezervah zagotovljena sredstva v višini 70.000.000 din 
za namene v skladu z določili 20. in 24. člena zakona o 
republiških blagovnih rezervah. Z zakonom o spremembi za- 
kona o proračunu SR Slovenije za leto 1979 so bila sredstva v 
citirani višini zvišana na 159.714.095 din in v celoti porabljena 
za graditev skladišč, nabavo blagovnih rezerv ter za kritje 
stroškov skladiščenja in manipulacije z republiškimi blagov- 
nimi rezervami. 
d) Druge intervencije v gospodarstvo na ravni 
SR Slovenije 

V proračunu SR Slovenije za leto 1979 so bila sredstva za 
»druge intervencije v gospodarstvu na ravni SR Slovenije« 
zagotovljena v višini 73.921.413 din. Po sprejetju zakona o 
zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 
1978 so biia na to postavko prenešena sredstva v višini 
17.585.742,50 din. Skupno razpoložljiva sredstva v znesku din 
91.507.155,50 so bila na podlagi zakona o spremembi zakona 
o proračunu SR Slovenije za leto 1979 zvišana še za nadaljnjih 
62.853.169 din, v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 
1979 je bilo od zagotovljenih 154.000.324,50 din porabljeno 
150.906.260,45 din ali 98,0% za financiranje: 

- pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR Slove- 
niji v višini 67.315.747,45 din 

- dotacije Rudniku živega srebra Idrija v višini 42.600.000 
din ... . 

- razlik v ceni trem slbvenskim dnevnikom v visim 
39.327.535 din in v celoti dodeljena trem slovenskim dnevni- 
kom v navedenih višinah: 

DELU kot akontacija za leto 1979 v višini 29.545.106,05 din 
DNEVNIKU za proračun obveznosti za leto 1978 v višini 

500.000,00 din 
DNEVNIKU kot akontacija za leto 1979 v višini 5.952.462,00 

din 
VEČERU kot akontacija za leto 1979 v višini 3.329.966,95 

din 
- TV-15 v višini 1.662.978 din. 

9. TEKOČA PRORAČUNSKA REZERVA 
O uporabi sredstev »tekoče proračunske rezerve« republi- 

škega proračuna za leto 1979, ki so se uporabljala za financi- 
ranje odhodkov, za katera v proračunu niso bila zagotovljena 
sredstva ali pa niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu, je 
odločal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije (če je predlagani 
znesek presegal 100.000 din) oziroma koordinacijska komisija 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije (do zneska 100.000 
din). V obdobju od 1. januarja do 31. decembra 1979 so bila 
sredstva tekoče proračunske rezerve porabljena v višini 
51.038.336,05 din. 

10. SREDSTVA REZERVE SR SLOVENIJE 
V letu 1979 se je na podlagi 3. člena zakona o proračunu SR 

Slovenije za leto 1979 vršil odvod 1% sredstev, obračunan od 
vsote priliva prihodkov prve in druge alinee 2. člena navede- 
nega zakona. 

11. SREDSTVA SR SLOVENIJE ZA 
FINANCIRANJE OBVEZNOSTI DO 
FEDERACIJE IZ PRENOSA NEPRORAČUNSKE 
BILANCE FEDERACIJE 

Z zakonom o proračunu SR Slovenije za lete 1979 so bila na 
postavki »Financiranje obveznosti SR Slovenije do federacije 
iz prejšnjih let« predvidena sredstva v višini 243.633.660 din. 
Ta znesek je bil z zakonom o spremembi zakona o proračunu 
SR Slovenije za leto 1979 zvišan za 26.791.833 din, sredstva v 
višini 9.665.815 din pa so bila porabljena za izpolnitev nekate- 

rih na novo nastalih obveznosti v okviru drugih postavk repu- 
bliškega proračuna. Skupno zagotovljena sredstva v višini 
260.759.678 din so bila v preteklem letu porabljena v znesku 
din 246.894.304,95 ali 94,7% za financiranje vseh tistih obvez- 
nosti SR Slovenije, ki so bile v letu 1979 nanjo prenešene na 
podlagi zakona o prenosu sredstev, pravic in obveznosti fede- 
racije za gospodarske investicije na republike in avtonomni 
pokrajini (Uradni list SFRJ, št. 29/71) in sicer: 

- za odplačila inozemskih dolgov Narodni banki Jugosla- 
vije v višini 78.856.000 din ter Jugoslovanski investicijski 
banki v višini 11.667.000 din 

- za odplačilo 5. obroka kredita Narodni banki Jugoslavije 
v višini 6.017.940 din ter pripadajočih obresti v višini 
4.293.811,95 din 

- plačilo provizije Narodni banki Jugoslavije na podlagi 
pogodbe o odstopu sredstev v trajno last v višini 4.536.970 din 

- plačilo prispevka Skladu solidarnosti z neuvrščenimi dr- 
žavami in državami v razvoju za IV. trimesečje 1978 in za tri 
trimesečja 1979 v višini 134.898.583 din 

- za sofinanciranje graditve objektov na Neretvi v višini 
6.624.000 din v skladu z določili družbenega dogovora, ki je 
predvideval, da 60% potrebnih sredstev zagotovi SR Bosna in 
Hercegovina, 40% pa vse ostale republike in avtonomni po- 
krajini. 

12. SREDSTVA SR SLOVENIJE ZA 
FINANCIRANJE OBVEZNOSTI DO 
FEDERACIJE ZA LETO 1979 

Obveznost SR Slovenije do prispevka proračuna federacije 
za leto 1979 je znašala po zakonu o izvrševanju proračuna 
federacije za leto 1979 (Uradni list SFRJ, št 70/78) din 
4.636.200.000 din ali 16,3% v skupni vsoti prispevkov republik 
in AP proračunu federacije za leto 1979. Odvod prispevka 
proračunu federacije se je vršil na podlagi zakona o financira- 
nju federacije (Uradni list SFRJ, št. 15/77) in o izvrševanju 
proračuna federacije za leto 1979 od prihodkov temeljnega 
davka od prometa proizvodov. Ugoden priliv temeljnega 
davka od prometa proizvodov je omogočil pravočasno plačilo 
celotne obveznosti do prispevka proračunu federacije za leto 
1979. 

IV. SKLEP 
Zakon o proračunu SR Slovenije za leto 1979 in zakon o 

spremembi zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1979 
(Uradni list SRS, št. 30/78 in 30/79) je določil vsoto prihodkov 
in odhodkov republiškega proračuna v skupni višini 
11.279.381.907,28 din. Predvideni prihodki so bili realizirani v 
skupni višini 11.400.016.870,53 dirt, od tega: 

- na ravni SR Slovenije v višini 
6.763.816.870,53 din ali 109,5% 

- temeljni davek od prometa proizvodov za obveznosti do 
prispevka proračunu federacije v višini 4.636.200.000,00 din 
SKUPAJ 11.400.016.870,53 dinali 101,1% 

Od predvidene vsote republiškega proračuna so bili od- 
hodki proračuna SR Slovenije realizirani v skupni višini 
10.840.787.763,35 din in sicer za: 

- obveznosti na ravni SR Slovenije v višini 
6.204.587.763,35 Qin ali 96,1% 

- obveznosti do prispevka proračunu federacije v višini 
4.636.200.000,00 

SKUPAJ 10.840.787.763,35 din ali 96,1 % 

Razlika med doseženimi prihodki na ravni SR Slovenije v 
višini 6.763.816.870,53 din in izvršenimi odhodki za obvezno- 
sti neto republiškega proračuna v višini 6.204.587.763,35 din 
znaša 559.229.107,18 din. Od te skupne vsote več doseženih 
in nerazporejenih prihodkov je potrebno izvršiti naslednje 
obveznosti: 

1. 62.054.907,40 din presežka davka iz dohodka TOZD, ki se 
v skladu z zakonom o določitvi stopenj, odbitnih postavk in 
olajšav za republiški davek iz dohodka TOZD za leto 1979, 
prenese po zakonu o zaključnem računu o izvršitvi proračuna 
SR Slovenije za leto 1979, kot akontacija v davčno vsoto za 
davek iz dohodka TOZD v leto 1980. 

2. 175.800.000,00 din prenosa več doseženih prihodkov, ki 
se v skladu z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1980 
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(Uradni list SRS, št. 38/79) in zakonom o zaključnem računu o 
izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1979, vključujejo v 

iQon° Predvidenih prihodkov republiškega proračuna za leto 1980. 
3. 4.960.199,43 din dodatne 1% obveznosti SR Slovenije do 

sredstev rezerve SR ■Slovenije na podlagi 3. člena zakona o 
proračunu SR Slovenije za leto 1979 (Uradni list SRS, št 
30/78 in 30/79). Osnova za navedeno obveznost je bil večji 
priliv temeljnega davka od prometa proizvodov in njegova 
vključitev za porabo na ravni SR Slovenije v letu 1979 v višini 
496.019.941,00 din 

S tem, da se od celotnega presežka v višini 559.229.107,18 
din odšteje zgoraj navedene obveznosti v skupni višini 
242.815.106,83 din, znaša razlika med doseženimi prihodki in 
izvršenimi odhodki 316.414.000,35 din. V skladu s predlaga- 
nim zakonom se ta presežek razporedi v proračunu SR Slove- 
nije za leto 1980 na ustrezne postavke splošnega razporeda 
prihodkov, za pokritje obveznosti, ki izhajajo Iz naslova pre- 
nosov iz prejšnjega leta, obveznosti, za katere v sprejetem 
proračunu za leto 1980 niso bila zagotovljena sredstva v 
zadostni višini ter za obveznosti, ki ob sestavi -proračuna SR 
Slovenije za leto 1980 še niso bile znane. 

A. PRITOKI 
Klasifikacijska številka" 
Oblika Podobllka 
prihodka prihodka 

BILANCA 
PRIHODKOV IN SPIOŽNEGA RAZPOREDA PRIHODKOV PRORAČUNA SR SLOVENIJE (REPUBLIŠKEGA PRORAČUNA) ZA LETO 1979 

11 

12 
12 

26 

120 
121 

P R I H 0 D K I 
Vrsta 1 Davek iz dohodka in davek iz osebnega 

dohodka 

Davek iz dohodka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela 
Republiški davek iz osehnega dohodka 
Davek iz osebnega dohodka delavcev po po- 
sebni stopnji 
Davek iz skupnega dohodka občanov 
Skupaj vrsta \ - Davek iz dohodka in davek 

iz osebnega dohodka 

Plan 19'/» po proračunu 
in poznejših spremembah 

1.496.000.000 
840.500.000 

710.300.000 
20.000.000 

Realizacija 1979 

1.558.054.907,40 
955.798.221,85 

894.310.511,70 
25.773.130.85 

3.066.800.000 3.433.936.771,80 

Vrsta 2 - Davki 
21 Temeljni davek od premeta proizvodov za ob- 

veznosti na ravni SR Slovenije 496.019.941 496.019.941 
Temeljni davek od prometa proizvodov za ob- 
V0ZnOSti 30 federaci3e 5.100.000.000 4.636.200.000 
Posebni republiški davek od praneta proiz- 
vodov in od plačil za storitve 2.427.300.000 2.687.859.125,»0 
Davek od dobička, ki ga plačujejo tuje osebe 20.000.000  30.980.004.40 
Skupaj vrsta 2 - Davki 8.043.319.941 

7.851.059.071,30 

Klasifikacijska številka 
Oblika Pcdoblika 
prihodka prihodka  P R I H O D K I 

61 

Plan 1979 po proračunu 
in poznejših sprematibah Realizacija 1979 

Vrsta 3 - Prihodki upravnih organov in 
drugi prihodki 

Izvirni prihodki ukinjenega računa za izrav- 
navanja v gospodarstvu in za pospeševanje ne- 
katerih gospodarskih dejavnosti * 
Prihodki od prodaje tiskovin Republiškega se- 
kretariata za notranje zadeve 
Ostali prihodki 
Skupaj vrsta 3 - Prihodki upravnih organov in 

drugi prihodki 

SKUPAJ prihodki za razporedi tev fvrsta 1-.D 

Prihodki, preneseni po zakonu o zaključnem računu 
o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1978 
(Uradni list SRS,št. 17/79) 

SKUPAJ PRITOKI ZA RAZPOREDITEV 

71.100.000 

8.000.000 
40.000.000 

42.256.778,95 

7.441.271 
15.161.011.20 

119.100.000 64.859.061,15 

11.229.219.941 11.349.854.904.25 

50.161.966,28 50.161.966,28 

11.279.381.907,28 11.400.016.870,53 

^k/ei?1f5
edftev kreditnega sklada in posehnega rezervnega 

sklada določenih bank (Uradni list SFRJ,št.36-422/73) 
prlhodki

;,
ukin3enega računa za. izravnavanja v gospodar- stvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti 

25.987.236 

45.112.764 

6 
poročevalec 



' S^SSSSSE, -"-o*™ 
5Sf~ ££££ spram nmcroti«m»      
08 Glavni namen 08 - Zaščita borcev NOV in socialno 915.840.334,85 906.372.083,40 

14 Glavni ramen 14 - Dopolnilna sredstva občinam  302.513.848,78  263.825.085 

,, Glavni namen 16 - Intervencije v gospodarstvo 
... 41a 293 642 405.903.635,10 

16-1 Intervencije v kmetijstvo • 
322.525.358 304.312.870,80 

16-2 Kompenzacije 
16-3 Blagovne rezerve 159.714.095 159.714.095 

17 

16-4 Druge intervencije v gospodarstvo na -n 150.906.260,45 
ravni SR Slovenije " '     

Skupaj glavni namen 16 - Intervencije v ^spotorstvo 1.054.533.419,50 1.020.836.861,35 

Glavni namen 17 - Tekoča proračunska rezerva  51.038.336,05  51.038.336,05 

1R Glavni nanen 18 - Krediti, vezana in Izločena sredstva 
... 59 069 000 58.409.800 

18-1 Sredstva rezerve SR Slovenije 59.0fey.uuu 
18-2 Odplačilo kredita najetega za plačilo obveznosti iz 

naslova konpenzacij in premij za določene kmeti}- 
ske proizvode iz II.polletja 1977 . 39.500.000,, 
Skupaj glavni namen 18 - *2" 98.569.000 58.409.800 

B. SPLOŠNI RAZPORED PRIHODKOV 
Klasifikacijska številka Plan 1979 po proračunu , 19?9 
RaTttFedna Razporedila in poznejših spremembah Realizacija 19/» 

Supina SPD3§NI RAZPORED PRIHODKOV          

n1 Glavni namen 01 - Dejavnost organov družbeno- 
političnih skupnosti 

? 310 850 224 2.280.111.1^6 01-1 sredstva za redno dejavnost 2- • - , 
01-2 Sredstva za posebne namene —512.301.480,10 — = - 

Skupaj glavni namen 01 - 2.843.151.704,10 2.783.055.329,10 

03 Glavni namen 03 - Dejavicst družbenopolitičnih 231.377.254,50 organizacij in društev .iji.iiz./01 

04 Glavni nanen 04 - Negospodarske investicije 
04-1 Sredstva za obveznosti po odlokih in zakonih 400.621.750,40 /M^,m 
04-2 Sredstva za odplačevanje anuitet 25.353.266 
04-3 Sredstva za sprejete obveznosti po pogodbah, 

družbenih dogovorih in po sklepih Izvršnega 93.516.849 
sveta Skupščine SR Slovenije yj.310.01* 

04-4 Sredstva za nove odločitve investicijskih vla- 
ganj v negospodarstvo po sklepih Izvršnega sve- 124.801.299,60 
ta Skupščine SR Slovenije l«.oiu.zs»,ou 

04-5 investicijsko vzdrževanje zgradb in opreme ncn nnn 15.954.359,75 
z modernizacijo uprave   • -■  „Qc , 
Skupaj glavni nairen 04 - Negospodarske investicije 660.252.165  • ! !  

06 Glavni namen 06 - Znanstvena dejavnost 19.268.500 19.235.525 

07 Glavni namen 07 - Kulturno prosvetna dejavnost 15.712.160 13.053.509,20 

Klasifikacijska številka- Plan 1979 po Realizacija 1979 
Razporedila Razroredna in poznejših sprsnembah Realizacija ia/5 SPLOŠNI RAZPORED PRIHODKOV        

19 Glavni nairen 19 - Sredstva SR Slovenije za finan- 
ciranje obveznosti do federacije 

19-1 Sredstva SR Slovenije za financiranje obveznosti do - 678 246.894.304,95 
federacije iz prenosa neproračunske bilance federacije 260.759.67B 

19-2 Sredstva SR Slovenije za financiranje obveznosti 4.636^20MOO__ 
do federacije za leto 1979 ' ' 
Skupaj glavni namen 19 * Sredstva SR Slovenije za 

"ije 5.087.059.678 4.883.094.304,95 

gKTTPa,T -RAZPnRF.THNI PRIHnnKT 11.379.381,907,28 ;0,840,787,7^3.3^^ 



Predlog za izdajo 
zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o 

kmetijskih zemljiščih, z 
osnutkom zakona 

(ESA 491) 

Pobudo za spremembo in 
dopolnitev zakona o kmetij- 
skih zemljiščih je podala Sku- 
pina delegatov za gospodar- 
sko področje 17. okoliša in 
skupina delegatov za kmetij- 
sko dejavnost 5. okoliša za 
Zbor združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije. Predlaga- 
telj je pobudi sledil, ker zaradi 
povečanja cene melioracij in 
zaradi majhnega deleža sred- 
stev, zbranih pri Zvezi vodnih 
skupnosti Slovenije, v ceni 
melioracij, zaostaja izvajanje 
prioritetne obveznosti, spreje- 
te v družbenem planu SR Slo- 
venije za obdobje 1976-1980. 
Prav tako pa je potrebno na ta 
način zagotoviti, da se bo v 
novem srednjeročnem obdob- 
ju izvršilo melioracije vsaj v 
obsegu, ki je bil planiran, to je 
15.000 ha. 

Zato naj bi se višina najnižje, 
z zakonom določene odško- 

dnine zaradi spremembe na- 
membnosti kmetijskega zem- 
ljišča oziroma gozda od dose- 
danjih 10 dinarjev po m2 spre- 
menila na 25 dinarjev; delež, ki 
od te odškodnine pripada Zve- 
zi vodnih skupnosti Slovenije, 
pa od sedanjih 5 dinarjev na 15 
dinarjev po m2. 

Ker je ta ukrep nujen za 
izvedbo sprejetega družbene- 
ga plana, naj bi, ne glede na 
občinske odloke, s katerimi je 
določena višina odškodnine 
zaradi spremembe namemb- 
nosti kmetijskega zemljišča 
oziroma gozda nad z zakonom 
določeno najnižjo odškodni- 
no, višina odškodnine in njen 
del, ki pripada Zvezi vodnih 
skupnosti Slovenije, veljala v 
višini, ki jo določa zakon, od 
njegove uveljavitve dalje in si- 
cer za vse primere, v katerih 
postopek za odmero odško- 
dnine do uveljavitve tega zako- 
na še ni končan. 

Predlog za izdajo 
zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o 
ureditvi določenih 
vprašanj s področja 
varnosti železniškega 
prometa, s tezami za 
osnutek zakona (ESA-436) 

Ustavna podlaga za izdajo 
zakona o dopolnitvah in spre- 
membah zakona o ureditvi do- 
ločenih vprašanj s področja 
varnosti železniškega prome- 
ta, je podana v 19. točki 321. 
člena Ustave SR Slovenije. Na 
podlagi te določbe SR Slove- 
nija ureja z zakonom varnost 
prometa na sploh, torej v tem 
okviru tudi varnost železniške- 
ga prometa. 

Varnost železniškega pro- 
meta urejata zvezni zakon o 
osnovah varnosti v železni- 
škem prometu (Ur. I. SFRJ št 
62/77), v republiki pa zakon o 
ureditvi določenih vprašanj s 
področja varnosti železniške- 
ga prometa (Ur. I. SRS št 
18/74). 

Republiši zakon, ki je iz leta 
1974 in je bil izdan v skladu s 

tedaj veljavnim zveznim zako- 
nortv ureja samo določena 
vprašanja s področja varnosti 
železniškega prometa; vpraša- 
nja v zvezi z industrijskimi že- 
leznicami in industrijskimi tiri; 
rekonstrukcijo prog, progov- 
nih naprav, objektov in tirnih 
vozil, križanje železniške pro- 
ge s cesto in inšpekcijo želez- 
niškega prometa. 

Spremembe in dopolnitve 
republiškega zakona nareku- 
jeta predvsem dva bistvena ra- 
zloga. Glede na splošno defi- 
nicijo, kaj je rekonstrukcija, ki 
jo določa zakon o graditvi ob- 
jektov, je tudi železnici, kot to 
velja za javne ceste, potrebno 
določiti nekatera dela, pri ka- 
terih so možne olajšave v zvezi 
s pridobitvijo potrebnih doku- 
mentov za izvedbo teh del (lo- 

kacijsko in gradbeno dovolje- 
nje). Na področju železnice je 
namreč potrebno zaradi var- 
nosti prometa nenehno oprav- 
ljati zamenjave in popravila 
proge in progovnih naprav, 
postopki, ki so določeni z za- 
konom pa so zamotani in zelo 
dolgi. Zato bo zakon določil, 
katera so tista dela, ki se ne 
štejejo za rekonstrukcijo s po- 
gojem, da to ne bo povzročilo 
spreminjanje osnovnih kon- 
strukcijskih elementov. Za ta 
dela pa bo ravno tako potreb- 
no izdelati posebno tehnično 
dokumentacijo. 

V dosedanjem zakonu je do- 
ločeno, da se za rekonstrukci- 
jo proge, progovne naprave, 
objekte in tirna vozila uporab- 
ljajo predpisi o graditvi objek- 
tov, »če to zakon ne določa 
drugače«. 

V skladu s tem določilom, bo 
le-to dopolnjeno tako, da bo 
zakon določil primere, ki se 
naj ne štejejo za rekonstrukci- 
jo. To je potrebno zaradi tega, 
ker se na železnici in železni- 
ških objektih nekatera dela v 
smislu definicije rekonstrukci- 
je po zakonu o graditvi objek- 
tov, ne morejo šteti za rekon- 
strukcijo, ker so specifična, 
poleg tega pa ne bi bila smotr- 
no in ekonomično zanje voditi 
celoten postopek, ki velja za 
rekonstrukcijo objektov. 

Tako se za rekonstrukcijo ne 
bodo štela predvsem dela v 
zvezi z zamenjavami in dopol- 
nitvami elementov prog, pro- 
govne naprave, signalno-var- 
nostnih in telekomunikacijskih 
naprav in objektov, vendar le 
tedaj, če se ne spremenijo 
osnovni konstrukcijski ele- 
menti ali ne spremeni njihov 
namen. 

Drugi razlog je čedalje večji 
promet tako na cestah, kakor 
tudi na železnicah, ter s tem v 
zvezi povečana skrb za varnost 
prometa na križanjih cest in 
železnice. 

Ureditev križanj cest in že- 
leznic po zakonskih zahtevah 
je doslej potekala prepočasi 
glede na razvoj prometa in s 
tem v zvezi potrebno varnost. 
Zaradi tega bo republiški za- 
kon določil v skladu z zveznim 
zakonom način zavarovanja 
cestno železniških križanj, ka- 
kor tudi roke za njihovo reali- 
zacijo. Pri tem pa bo potrebno 
doseči, da bodo vprašanja ure- 
ditve cestno železniških kri- 
žanj našla ustrezno mesto v 
planskih dokumentih tako že- 
leznice kot upravljavcev cest. 

Iz podatkov, ki jih je dal Pro- 
metni inštitut pri Železniškem 
gospodarstvu Ljubljana, je 
možno ugotoviti, da je že sedaj 
potrebno v smislu predloženih 
sprememb in dopolnitev zako- 

na zgraditi skupno 33 izvenni- 
vojskih križanj, ki. vsa ležijo v 
območju postaj, poleg tega pa 
sta dva hkrati tudi križanja z 
magistralno cesto (na postajah 
Ptuj in Ormož). Določitev teh 
križanj ni sporna, kakprtudi ne 
vrsta zavarovanj. Po oceni 
istega inštituta bi v smislu 
predloženih zakonskih določil 
bilo potrebno izven nivoja iz- 
gradit^ še 23 križanj. To so kri- 
žanja železnice z vsemi ostali- 
mi cestami, razen magistralnih 
izven postajnih območij, 
izvennivojsko križanje pa za- 
htevajo. posebni tehnični ra- 
zlogi in varnost pometa. 

Zaradi narave prometa sa- 
mega, ki se nenehno spremi- 
nja, kar povzroča spremembe 
tudi na cestno železniških kri- 
žanjih,je potrebno prilagajanje 
zavarovanj, ki jih te spremem- 
be povzročajo. S predpisi je 
težko v naprej predvideti vrste 
in števila teh sprememb, kakor 
tudi dokončno obliko ustrez- 
nega zavarovanja na cestno 
železniških križanjih. Zaradi 
tega bi zakon dopolnili v tem 
smislu, da bi nenehno spremi- 
njali in ugotavljali potrebe in 
način zavarovanja. To bo 
opravljala posebna strokovna 
komisija. 

Glede na sorazmerno veliko 
število križanj, ki jih bo potreb- 
no urediti fn finančna sredstva, 
ki so za to potrebna, bo zakon 
določil roke za uskladitev de- 
janskega stanja s predpisanim. 

Tako naj bi se križanja želez- 
nice in magistralne proge 
izvennivojsko uredila v roku 5 
let po uveljavitvi zakona. Vsa 
ostala izven nivojska križanja," 
ki bi se jih ugotovilo na podla- 
gi ocene strokovne komisije v 
roku 10 let. Nivojska križanja 
po oceni iste komisije pa v ro- 
ku_3 let. 

Železniške transportne or- 
ganizacije in upravljalci cest 
bodo izdelali poseben pro- 
9ram izgradnje izven-nivojskih 
križanj in posebnega zavaro- 
vanja križanj železnice in cest 
v nivoju. Program bo potrebno 
izdelati v roku enega leta, po 
uveljavitvi zakona. Glede na 
spremembe, ki lahko nastane- 
jo na cestno železniškem kri- 
žanju, bo potrebno omenjeni 
program letno uskladiti in ga 
vnašati v plane železniških 
transportnih organizacij in 
upravljalcev cest. 

Po oceni omenjenega inšti- 
tuta bi za obvezno izvennivoj- 
sko križanje železnice z magi- 
stralnimi cestami oziroma kri- 
žanja v postajnem območju bi- 
lo potrebnih okoli 220 mio din 
po podatkih o cenah iz leta 
1979. To so hkrati sredstva, ki 
bi jih bilo potrebno zbrati v ro- 
ku desetih let za 33 križanj. Isti 
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vir vsebuje tudi oceno o izven- 
nivojskih križanjih, ki jih bo 
določila posebna komisija s 
programom. 

To so križanja, kjer bo po- 
trebna izvennivojska izvedba 
zaradi posebnih pogojev na 
križanju samem, zaradi poseb- 
nih tehničnih razlogov oz. za- 
radi razlogov varnosti prome- 
ta. Po oceni naj bi teh križanj 
bilo 23, za kar bi bilo potrebnih 
okoli 150 milijonov dinarjev, ki 
bi jih zbrali tudi v roku desetih 
let. Kar pomeni skupno, da je 
potrebno \/desetih letih urediti 
56 izvennivojskih križanj, za 
kar je potrebno 370 milijonov 
dinarjev. 

To pomeni, da bo potrebno v 
okviru Samoupravne interesne 
skupnosti za železniški in luški 
promet in Republiške skupno- 

sti za ceste, kakor tudi uprav- 
Ijalcev lokalnih in nekategori- 
ziranih cest in njihovih planov 
zagotoviti sredstva za realiza- 
cijo zakonskih določb in sicer 
v rokih, ki jih zakon določa. 

Poleg teh dveh bistvenih 
vprašanj bo zakon glede na 
določila zveznega zakona o 
osnovah varnosti v železni- 
škem prometu, določil milejši 
način gradnje in rekonstrukci- 
je kadar bi to terjali konfigura- 
cija terena in izredni tehnični 
in ekonomski pogoji, zavaro- 
valne ukrepe v varovalnem pa- 
su ob železniški poti v zvezi z 
gradnjo ter varstvom pred po- 
žari, zmanjševanje cestnih 
prehodov čez železnico in 
preusmeritve na skupne pre- 
hode in nekatera druga vpra- 
šanja, ki imajo manjši pomen. 

dela in drugih subjektov v so- 
dni register, Uradni list SFRJ, 
št. 21/77 veljajo, oziroma se 
uporabljajo za vse subjekte 
vpisa, ne glede na dejstvo, ali 
je vpis določen z zveznim ali z 
republiškim zakonom. Zato 
osnutek zakona o posameznih 
določbah, s katerimi ureja vpis 
subjektov, ki imajo enak ali v 
osnovi enak položaj ustrezne 
organizacije združenega dela 
ali kakšne oblike združevanja 
dela in sredstev, napotuje na 
uporabo predpisov, ki veljajo 
za vpis teh ustreznih subjek- 
tov. Za vpis samoupravnih in- 
teresnih skupnosti, njihovih 
enot in temeljnih skupnosti ter^ 
zvez in drugih združenj samo- 
upravnih interesnih skupnosti 
pa osnutek zakona ureja nji- 
hov vpis v sodni register v do- 

ločbah 3. - 9. člena, ker gre za 
subjekte, ki po svoji vlogi in 
položaju ne ustrezajo nobeni 
organizaciji združenega dela 
in kakšni drugi obliki združe- 
vanja dela in sredstev. 

Osnutek zakona pa ne dolo- 
ča, katere listine in dokaze je 
treba priložiti priglastivi za 
vpis subjektov, naštetih v 1. 
členu osnutka zakona in v tem 
osnutek odstopa od sprejete 
vsebine v predlogu za izdajo 
zakona. Naštevanje listin in 
dokazov, ki morajo biti prilože- 
ni priglasitvi za vpis subjekta v 
sodni register naj ne bi bilo 
vsebina zakona in je zato pred- 
lagano v 16. členu osnutka, da 
izda ta podzakonski predpis 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije. 

Predlog za izdajo zako- 
na o spremembah in do- 
polnitvah zakona o var- 
nosti cestnega prometa, 
z osnutkom zakona (ESA-421) 

Osnutek zakona o 
v sodni register 

Osnutek zakona o vpisu v 
sodni register v skladu s spre- 
jetim predlogom za izdajo za- 
kona in stališči skupščinskih 
teles ureja tista vprašanja s po- 
dročja sodnega registra, ki jih 
zakon o združenem delu pre- 
pušča v urejanje republiškemu 
zakonu. Glede na pooblastilo 
zakona o združenem delu v 
prvem odstavku 448. člena, da 
republika s svojimi zakoni lah- 
ko določi obveznost vpisa tudi 
z9 druge subjekte, poleg tistih, 
za katere je vpis obvezen že po 
zakonu o združenem delu, so v 
1. členu osnutka našteti vsi 
subjekti, ki se morajo vpisa v 
sodni register in sicer: kmetij- 
ske, obrtne, stanovanjske in 
druge zadruge, tefneljne za- 
družne organizacije, sestavlje- 
ne zadruge, delovne organiza- 
cije kooperantov, temeljne or- 

vpisu 
(ESA-337> 

ganizacije kooperantov, samo- 
upravne interesne skupnosti, 
njihove enote in temeljne 
skupnosti, zveze in druge 
združenja samoupravnih inte- 
resnih skupnosti, trajne in za- 
časne delovne skupnosti, ka- 
tere ustanavljajo delovni lju- 
dje, ki z osebnim delom samo- 
stojno opravljajo poklicno de- 
javnost, univerze, gospodar- 
ske enote kazenskih poboljše- 
valnih zavodov in drugi sub- 
jekti vpisa, ki jih lahko še dolo- 
či kakšen drug republiški za- 
kon. 

Zakon o združenem delu in 
na njegovi podlagi izdani pod- 
zakonski predpisi (uredba o 
vpisu organizacij združenega 
dela in drugih subjektov vpisa 
v sodni register in pravilnik o 
obliki in vsebini obrazcev za 
vpis organizacij združenega 

Po odločbi Ustavnega sodi- 
šča SR Slovenije (objavljeni v 
Uradnem listu SRS, št. 2/80) je 
določba tretjega odstavka 63. 
člena zakona o varnosti cest- 
nega prometa (Uradni list SRS, 
št. 24/75 in 23/79) v nasprotju 
z ustavo; določba namreč daje 
preširoko pooblastilo za izvr- 
šilni predpis, tako da sedanji 
zakon samo delno ureja pogo- 
je in ustanovitev avto šole, de- 
loma pa to ureja pravilnik, ki je 
bil izdan na podlagi zakonske- 
ga pooblastila, čeprav gre za 
materijo, ki bi morala biti ure- 
jena z zakonom. S predlagano 
spremembo zakona bo od- 
pravljena navedena nezakoni- 
tost tako, da bodo vsi vsebin- 

ski pogoji za ustanovitev ozi- 
roma delovanje avto šole ure- 
jeni z zakonom, hkrati pa bo 
tudi precizneje kot doslej izra- 
ženo, da gre pri avto šolah za 
opravljanje dejavnosti, ki jo 
lahko opravlja organizacija, ki 
izpolnjuje zato predpisane po- 
goje, ne pa za samostojno de- 
lovno organizacijo, za katero 
lahko pogoje in način usta- 
novitve določi samo zakon. 
Hkrati so v besedilu napravlje- 
ne tudi redakcijske izboljšave 
in izpopolnitve. Po sprejetju 
zakona bo potrebno ustrezno 
uskladiti z zakonom tudi nave- 
deni pravilnik. Predlagani za- 
kon ne nalaga novih finančnih 
obveznosti. 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
28. maja 1980 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
sredo, 28. maja 1980 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor bodo obravnavali: 

v- predlog za izdajo zakona o 
postopku sprejemanja zača- 
snih ukrepov družbenega var- 
stva samoupravnih pravic in 

družbene lastnine (ESA 492); 
- predlog dogovora o teme- 

ljih davčnega sistema (ESA 
477); 

- osnutek dogovora o uskla- 
jevanju ukrepov davčne politi- 
ke pri davku iz dohodka te- 
meljnih organizacij združene- 
ga dela (ESA 489); 

- predlog dogovora o te- 
meljnih vprašanjih položaja, 
organizacije in delovanja 

upravnih organov za družbene 
prihodke (ESA 490); 

- samoupravni sporazum o 
osnovah in merilih za pridobi- 
vanje in razporejanje dohodka 
delovne skupnosti služb Skup- 
ščine SR Slovenije (ESA 495). 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta obravnavala 
tudi: 

- predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o kmetijskih zemljiščih 
z osnutkom zakona (ESA 491); 

- predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o intervencijah v kme- 
tijstvu in porabi hrane (ESA 
493); 

- predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 

zakona o varnosti cestnega 
prometa z osnutkom zakona 
(ESA 421); 

- predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o ureditvi določenih 
vprašanj s področja varnosti 
železniškega prometa (ESA 
496); 

- osnutek zakona o vpisu v 
sodni register (ESA 337); 

- predlog zakona o zaključ- 
nem računu o izvršitvi prora- 
čuna Socialistične republike 
Slovenije za leto 1979 (ESA 
487); 

- predlog zakona o Vodnem 
prispevku za leto 1980, ki ga 
plačujejo zavezanci, ki niso 
sklenili samoupravnega spora- 
zuma (ESA 442); 

poročevalec 9 



- predlog odloka o spre- 
membah in dopolnitvah odlo- 
ka o prenosu denarnih sred- 
stev družbenopolitičnih skup- 
nosti v depozit pri Narodni 
banki Slovenije (ESA 482); 
- osnutek zakona o sred- 

stvih za odpravo posledic po- 
tresa, ki je 15. aprila 1979 pri- 
zadel območje določenih ob- 
čin Socialistične republike Bo- 
sne in Hercegovine in Sociali- 
stične republike Hrvatske (ESA 
486); 

- osnutek zakona o plačeva- 
nju posebne takse na uvoženo 
blago (ESA 485). 

Zbor občin In Družbenopoli- 
tični zbor bosta obravnavala: 

- poročilo o delu delegatov 
iz SR Slovenije v Zveznem 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije sta na sejah 25. aprila 
1980 obravnavala: 

- analizo družbene repro- 
dukcije, sredstev za reproduk- 
cijo in akumulacijske sposob- 
nosti (Zbor združenega dela je 
ob obravnavi sprejel sklep, 
Zbor občin pa je sprejel stali- 
šča); 

Zbor združenega dela je 
obravnaval tudi: 

- uresničevanje »stališč in 
priporočil Zbora združenega 
dela Skupščine SR Slovenije o 
nadaljnji aktivnosti pri spreje- 
manju periodičnih in zaključ- 
nih računov« za leto 1979 in 
poročilo o aktivnosti Zveze 
sindikatov Slovenije pri obrav- 
navanju rezultatov poslovanja 
in gospodarjenja v letu 1979 in 
pripravi planov za leto 1980 v 
organizacijah združenega dela 
(Zbor združenega dela je ob 
obravnavi sprejel sklep). 

Zbor združenega dela in 
zbor občin sta sprejela: 

- predlog zakona o dodat- 
nem prispevku solidarnosti v 
letu 1980 in letu 1981; 

- predlog zagona o investi- 
cijskih vlaganjih Socialistične 
republike Slovenije v graditev 
zaklonišč za republiške orga- 

zboru Skupščine SFRJ za ob- 
dobje od 1. 1. 1979 do 31. 12. 
1979. 

Zbor združenega dela pa bo 
obravnaval še: 

- zaključni račun Narodne 
banke Slovenije za leto 1979 
(ESA 479); 

- finančni načrt Narodne 
banke Slovenije za leto 1980 
(ESA 478); 

- zaključni račun Narodne 
banke Jugoslavije za leto 1979 
(ESA 483); 

- finančni načrt Narodne 
banke Jugoslavije za leto 1980 
(ESA 484). 

Vsi trije zbori imajo na 
dnevnem redu sej še volitve 
in imenovanja ter predloge in 
vprašanja delegatov. 

ne in organizacije v obdobju 
od leta 1981 do leta 1990; 

- predlog zakona o obvez- 
nem posojilu za izpolnitev ob- 
veznosti Socialistične republi- 
ke Slovenije za vračanje anui- 
tet za kredite, dane Socialistič- 
ni avtonomni pokrajini Kosovo 
iz sklada federacije za krediti- 
ranje hitrejšega razvoja go- 
spodarsko manj razvitih' repu- 
blik in avtonomnih pokrajin v 
dobi do leta 1980; 

- predlog zakona o zavaro- 
vanju odgovornosti za jedrsko 
škodo; 

- predlog odloka o sestavi 
republiških komitejev; 

- predlog odloka o spre- 
membah in dopolnitvah odlo- 
ka o določitvi in o razdelitvi 
skupnega zneska deviz za po- 
trebe republiških organov in 
organizacij, družbenopolitič- 
nih organizacij in ožjih druž- 
benopolitičnih skupnosti v SR 
Sloveniji za leto 1980; 

- predlog za izdajo zakona 
o dopolnitvi zakona o javnih 
cestah z osnutkom zakona; 

- osnutek zakona o družbe- 
ni kontroli cen; 

- predlog za izdajo zakona 
o kompenzacijah; 

- predlog za izdajo zakona 
o igrah na srečo; 

- predlog za izdajo zakona 
o izvajanju varstva pred ionizi- 
rajočimi sevanji in o ukrepih za 
varnost jedrskih naprav; 

- predlog za izdajo zakona 
o varnosti na žičnicah in vleč- 
nicah. 

Zbora sta sprejela tudi: 
- predlog odloka o soglasju 

k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma med Zveznim 
izvršnim svetom Socialistične 
federativne republike Jugosla- 
vije in vlado Kanade o zavaro- 
vanju investicij; 
- predlog odloka o soglasju 

k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma med Zveznim 
izvršnim svetom Socialistične 
federativne republike Jugosla- 
vije in Mednarodnim centrom 
za podjetja v družbeni lastnini 

t 

v državah v razvoju, o sedežu 
Mednarodnega centra za po- 
djetja v družbeni lastnini v dr- 
žavah v razvoju; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o dopolnitvi zakona 
o določitvi začasnega kredita 
Socialistični republiki Bosni in 
Hercegovini za obnovo objek- 
tov, ki jih je poškodoval potres 
v dneh 26. in 27. oktobra 1969; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o dajanju kreditov 
za obratna sredstva železni- 
škim transportnim organizaci- 
jam združenega dela; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka dogovora socialističnih re- 
publik in socialističnih avtono- 
mnih pokrajin o skupnih teme- 
ljih vzgojno-izobraževalnega 
sistema. 

POPRAVEK! 
V Poročevalcu štev. 7 dne 2. 4. 1980 smo na strani 7 

objavili »Seznam občinskih odlokov o upravljanju in raz- 
polaganju s stavbnim zemljiščem«. 

Pod točko 45 smo za Slovenske Konjice zapisali, da 
odlok še ni sprejet. 

Iz Skupščine Slovenske Konjice pa so nam sporočili, da 
je bil odlok občine Slovenske Konjice objavljen v Uradnem 
listu SRS št. 22/77. 

S tem popravljamo napako v seznamu, ki smo ga dobili 
od Javnega pravobranilstva SR Slovenije. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
25. aprila 1980 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 

Zbor združenega dela: 
Jože Novinšek, Emil Šuštar, Rudi Šepič, Roni Nemec, Alfio 
Kocjančič, Janko Bedrač, Tanja Šareč, Ivan Klobčar, Vik- 
tor Seitl, Ivica Kavčič, Ivanka Šulgaj, Edo Lenarčič, Janko 
Muraus, Jože Udovič, Miran Vidic, Andrej Kržič, Ivan Go- 
dec, Dušan Stanjko, Francka Herga, Tone Kugonič, Dušan 
Sinigoj, Milica Ozbič, Franc Cvetko, Miran Bogataj, dr. 
Vladimir Fatur, Jože Pacek, Ernest Noč, Jurij Pirš, Ivan 
Kastrevc, Borut Šnuderl, Slavko Rajh, Olga Štempihar, 
Ivan Ahlin, Francka Ovsenik, Franc Mermal, dr. Anton 
Fazarinc, Ivan Zelenšek, Janez Plevnik. 

Zbor občin 
Zdravko Praznik, Anton Počkaj, Stane Kromar, Jernej 

Rajer, Tone Kranjc, Aleksander Škraban, Marija Mencin, 
Rudi Stopar,_ Albin Kladnik, Gorazd Marinček, Anton 
Jurše, franc Strakl, Slavko Polanič, Franc Kadiš, Matko 
Pohar, Jelka Pečar, Feliks Taciga, Mihajlo Mađarović, Vik- 
tor Ravnikar, Zvonko Draksler, Slavica Robida, Marjan 
Jelen, Kristina Kobal, Franc Koščak, Miran Bogataj. 
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SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi analize družbene 
reprodukcije, sredstev za reprodukcijo in akumulativne sposobnosti gospodarstva 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 36. seji dne 25. 
aprila 1980 obravnaval analizo družbe- 
ne reprodukcije sredstev za reprodukci- 
jo in akumulativne sposobnosti gospo- 
darstva in na podlagi 244. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije sprejel na- 
slednji 

Sklep 

1. Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije se je seznanil z analizo 
družbene reprodukcije, sredstev za re- 
produkcijo \in akumulativne sposobnosti 
gospodarstva. 

Zbor ugotavlja, da so delegati v lansko- 
letnih razpravah ob obravnavanju zak- 
ljučnih računov zahtevali, da je potrebno 
akumulativni in reproduktivni sposobno- 
sti gospodarstva posvetiti več pozornosti 
in pripraviti analizo stanja na tem po- 
dročju, ugotoviti vzroke, ki so povzročili 
ter sprejeti potrebne ukrepe za njeno 
izboljšanje. V zvezi s tem zbor ugotavlja, 
da so te zahteve le deloma upoštevane, 
saj predložena analiza prikazuje le neka- 
tera razmerja v družbeni reprodukciji in 
poglavitne vidike akumulativne sposob- 
nosti v srednjeročnem obdobju, ne prika- 
zuje pa učinkov tekoče ekonomske poli- 
tike na rast reproduktivne sposobnosti 
gospodarstva, niti ukrepov, s katerimi bi 
izboljšali to stanje. Prav tako pa v analizi 
ni podatkov za leto 1979. 
Zbor poudarja, da zajema vprašanje aku- 
mulativne in reproduktivne sposobnosti 
gospodarstva kompleksno družbenoeko- 
nomsko problematiko in je rezultat in 
izraz razmerij v celotni dužbeni repro- 
dukciji zato zahteva sistematično sprem- 
ljanje in temeljita proučevanja. Zaskrb- 
ljujoče je, da je akumulacija v gospodar- 
stvu v srednjeročnem obdobju naraščala 
počasneje od dohodka, pri tem pa se 
nesorazmerno povečujejo obveznosti iz 
dohodka za vse oblike porabe, organiza- 
cije združenega dela pa se vse bolj zadol- 
žujejo zato, da bi zmogle izpolniti naloge, 

ki se nanašajo na razširjeno reproduk- 
cijo. 

Zbor ugotavlja, da v razmerah gospo- 
darske nestabilnosti, ob nesorazmerno 
visoki rasti cen in še nedograjenih do- 
hodkovnih odnosih in nedoslednem uve- 
ljavljanju nagrajevanja po rezultatih dela 
organizacije združenega dela niso zado- 
sti motivirane za smotrnejše gospodarje- 
nje z delom in sredstvi, temveč so usmer- 
jene v investiranje z najemanjem doma- 
čih in tujih kreditov pod neugodnimi kre- 
ditnimi pogoji in še vedno z visoko stop- 
njo ekstenzivnega zaposlovanja. 

2. Zbor poudarja, da bo poleg aktivno- 
sti, ki izhajajo iz resolucije o izvajanju 
plana za leto 1980, treba razviti aktivnosti 
in sprejeti tudi druge ukrepe dolgoroč- 
nejšega značaja, ki naj zagotovijo izbolj- 
šanje akumulativne in reproduktivne 
sposobnosti na trajnejših osnovah, zlasti 
s povečanjem ekonomičnosti dela, zbolj- 
šanjem učinkovitosti sredstev, večjo 
uporabo znanja in tehnološkega napred- 
ka ter krepitvijo razvoja. Zato bi bilo 
treba: 

- zagotoviti, da bodo naraščale obvez- 
nosti iz dohodka za vse oblike porabe 
počasneje od rasti dohodka ter s hitrej- 
šim razvojem svobodne menjave dela ve- 
zati sredstva za programe in njihovo ure- 
sničevanje v skladu s sporazumi o teme- 
ljih planov; 

- oceniti kako in v kolikšni meri so v 
samoupravnih sporazumih razčlenjena 
in konkretizirana merila in kriteriji po 
družbenem dogovoru o uresničevanju 
družbene usmeritve razporejanja dohod- 
ka v letu 1980 ter kako sprejete rešitve in 
njihovo izvajanje vplivajo na pospeševa- 
nje produktivnosti dela; 

- zagotoviti, da se pri oblikovanju 
sredstev za razširitev materialne osnove 
združenega dela dosledno uresničujejo 
obveznosti prevzete s samoupravnimi 
sporazumi in dogovori o temeljih plana; 

- nujno pospešiti preoblikovanje bank 
in kreditno-monetarni sistem podrediti 
krepitvi reproduktivne sposobnosti go- 

spodarstva, intenzivirati proces oblikova- 
nja in usposabljanja internih bank in po- 
sebnih finančnih služb v organizacijah 
združenega dela, v upravljanju pa razvi- 
jati takšne odnose, da bi le-te postale 
asociacije združenega dela za spodbuja- 
nje združevanja dela in sredstev; 

- investicije umiriti in omogočiti pred- 
nost tistim projektom, ki temeljijo na kva- 
litetnih sredstvih, ne pa na uporabi pravi- 
loma neugodnih kreditov. 

3. Pri pripravi planskih aktov za na- 
slednje srednjeročno obdobje, predvsem 
pa v postopkih elementov za sporazume- 
vanje in dogovarjanje ter pri pripravi sa- 
moupravnih sporazumov o temeljih pla- 
nov je treba upoštevati ugotovitve iz te 
analize ter razmere na posameznih rav- 
neh oziroma v posameznih dejavnostih, 
konkretno opredeliti naloge in ukrepe ter 
medsebojne obveznosti v zvezi s pospe- 
ševanjem reproduktivne sposobnosti go- 
spodarstva na podlagi združevanja dela 
in sredstev. 

4. Izvršni svet naj pri pripravi polletne- 
ga poročila o uresničevanju družbenega 
plana SR Slovenije v obdobju 1976-1980 
ter v analizi o izvajanju družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1976-1980 ter 
prvi oceni možnosti razvoja v letu 1981, 
upošteva ugotovitve iz analize, razprave 
v delovnih telesih in stališčih Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije, ter poroča zbo- 
ru o nadaljnjih aktivnostih in konkretnih 
ukrepih na posameznici področjih za 
izboljšanje reproduktivne in akumulativ- 
ne sposobnosti gospodarstva. 

Do prihodnje seje naj Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije poda Zboru 
združenega dela pregled programa aktiv- 
nosti za realizacijo danes sprejetega 
sklepa. 

5. Izvršni svet naj v prihodnje hkrati ob 
obravnavi poročila o nadaljnji aktivnosti 
pri sprejemanju periodičnih in zaključnih 
računov predloži Skupščini SR Slovenije 
tudi dokument o problematiki akumula- 
tivne in reproduktivne sposobnosti go- 
spodarstva. 

Zbora^občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi analize družbene reprodukcije, 
sredstev za reprodukcijo in akumulativne sposobnosti 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 35. seji dne 25. aprila 1980 v smislu 
88. člena Poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije obravnaval »Analizo družbene 
reprodukcije, sredstev za reprodukcijo 
in akumulativne sposobnosti«, ki jo je 
pripravil Zavod SR Slovenije za družbe- 
no planiranje in sprejel naslednja 

stališča 
1. Zbor meni, da so v analizi podane 

nekatere ugotovitve, ki so bile v doseda- 
njem uresničevanju družbenih planov 
premalo upoštevane in niso dovolj pri- 
sotne v tekočih planskih aktivnostih za 
naslednje srednjeročno obdobje, pred- 

vsem z vidika stabilizacijskih prizadevanj 
v letu 1980 kot osnove za nadaljnji razvoj. 

2. Zbor poudarja, da je potrebno v na- 
daljnjih planskih aktivnostih, predvsem 
pa v usklajevanju elementov za sporazu- 
mevanje in dogovarjanje ter pri pripravi 
samoupravnih sporazumov o temeljih 
planov upoštevaje ugotovitve iz te anali- 
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ze ter razmere na posameznih ravneh oz. 
v posameznih dejavnostih, konkretno 
opredeliti naloge in ukrepe ter medse- 
bojne obveznosti v zvezi s pospeševa- 
njem reproduktivne sposobnosti gospo- 
darstva. Zato bi bilo umestno, da občin- 
ske skupščine predloženo analizo obrav- 
navajo in podrobneje proučijo, kako so 
ukrepi ekonomske politike učinkovali na 
reprodukcijsko sposobnost na njihovih 
območjih in kako se razpoložljiva sred- 
stva akumulacije s plani združujejo za 
njihovo večjo učinkovitost. 

3. Zbor se zavzema, da v nadaljnjih 
planskih aktivnostih vsi nosilci družbe- 
nega planiranja učinkoviteje: 

- odpravljajo neskladja v združevanju 
sredstev za nekatera področja materialne 

proizvodnje posebnega družbenega po- 
mena, v občinah pa predvsem v komu- 
nalnem in stanovanjskem gospodarstvu; 

- zagotavljajo v usklajevanju interesov 
in potreb uporabnikov in izvajalcev v sa- 
moupravnih interesnih skupnostih dosle- 
dnejše uveljavljanje svobodne menjave 
dela in uresničevanja solidarnosti in vza- 
jemnosti ter na tej osnovi skladnosti gi- 
banja skupne porabe glede na ustvarjeni 
dohodek; v primerih preseganja dogo- 
vorjenega obsega skupne porabe je po- 
trebno poseči tudi po začasnih ukrepih 
družbenega varstva; 

- razrešujejo pomanjkljivosti, ki so po- 
sledica premalo skladnega in zakasnele- 
ga ukrepanja na področju družbenega 

usmerjanja dohodka, predvsem z ukrepi 
udeležencev sporazumov in dogovorov o 
temeljih planov v skladu z družbenimi 
.plani; 

- uskladijo še pred začetkom novega 
. srednjeročnega obdobja tiste ukrepe 
davčne politike, ki zasledujejo le prora- 
čunske interese, ne upoštevajo pa priori- 
tetnih razvojnih ciljev, določenih z druž- 
benimi plani; 

- uresničujejo skupne obveznosti pri 
zagotavljanju skladnega regionalnega 
razvoja, ki terja ob primarni odgovornosti 
občin za lasten razvoj učinkovitejše po- 
vezovanje med občinami in hitrejše do- 
hodkovno povezovanje oz. združevanje 
sredstev za nove naložbe na manj razvi- 
tih območjih. 

SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi stališč in priporočil o 
nadaljnji aktivnosti pri sprejemanju periodičnih in zaključnih računov in poročila o 
aktivnosti Zveze sindikatov Slovenije pri obravnavanju rezultatov poslovanja in 
gospodarjenja v letu 1979 in pri pripravi planov za leto 1980 v organizacijah združe- 
nega dela 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 36. seji dne 25. 
aprila 1980 obravnaval uresničevanje 
stališč in priporočil o nadaljnji aktivno- 
sti pri sprejemanju periodičnih in zak- 
ljučnih računov in poročilo o aktivnosti 
Zveze sindikatov Slovenije pri obravna- 
vanju rezultatov poslovanja in gospo- 
darjenja v letu 1979 in pri pripravi pla- 
nov za leto 1980 v organizacijah združe- 
nega dela in na podlagi 244. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije sprejel 
naslednji 

sklep 
1. Zbor združenega dela Skupščine 

SR; Slovenije se je seznanil s poročilom o 
aktivnosti Zveze sindikatov Slovenije pri 
obravnavanju rezultatov poslovanja in 
gospodarjenja v letu 1979 in pri pripravi 
pianov za leto 1980 v organizacijah zdru- 
ženega dela ter podpira ugotovitve in 
usmeritve, ki jih je v zvezi s tem sprejela 
Zveza sindikatov Slovenije. 

Zbor ugotavlja, da je akcija zaključni 
računi za leto 1979 pokazala pomemb- 
nejše premike v pojmovanju vloge delav- 
ca - samoupravljalca pri odločanju o re- 
zultatih gospodarjenja in poslovanja ter 
postaja vse bolj stalna obyeznost in pra- 
vica delavcev v temeljnih organizacijah 
združenega dela. Poročila oziroma infor- 
macije, ki so jih pripravili poslovodni or- 
gani ob obravnavanju rezultatov poslo- 
vanja in gospodarjenja za leto 1979, so 
bile_ večinoma boij^ kakovostne, razumlji- 
vejše in osredotočene na bistvene poka- 
zatelje uspehov gospodarjenja, razprave 
pa zato bolj konkretne in zavzete. 

2. Kljub ugodnejši oceni obravnavanja 
zaključnih računov za preteklo leto pa 
Zbor združenega dela na podlagi poroči- 
la o aktivnosti Zveze sindikatov Slovenije 
pri obravnavanju rezultatov poslovanja in 
gospodarjenja v letu 1979 opozarja na 
nekatere pomanjkljivosti, ki bi jih bilo 
potrebno hitreje odpravljati: 

- obravnava poročil in informacij o 
zaključnih računih se ne more omejiti le 
na seznanjanje delavcev z rezultati go- 
spodarjenja in razporejanja ustvarjenega 
dohodka, temveč je potrebno ustvariti 
pogoje, da bodo delavci te rezultate tudi 
podrobno analizirali, ugotavljali vzroke, 
ki zavirajo hitrejši gospodarski razvoj in 
sprejemali ukrepe za njihovo odpravlja- 
nje. V tem okviru je potrebno posebej 
oceniti uresničevanje družbenoekonom- 
skih odnosov na podlagi zakona o zdru- 
ženem delu, zlasti pa na področju prido- 
bivanja in razporejanja dohodka in čiste- 
ga dohodka ter delitve sredstev za oseb- 
ne dohodke in skupno porabo, združeva- 
nje dela in sredstev ter ekonomskih od- 
nosov s tujino., 

- poročila morajo vsebovati tudi infor- 
macijo o tem, v kakšni meri, kako in s 
kakšnim učinkom so se uresničevali 
predlogi in sklepi delavcev, ki so jih le-ti 
sprejemali ob prejšnjem Obravnavanju in 
ocenjevanju gospodarjenja in poslova- 
nja; 

- delavci v organizacijah združenega 
dela ob razpravah o zaključnih računih 
ne morejo le sprejemati ocen in informa- 
cij o rezultatih gospodarjenja, ampak 
morajo tudi sklepati o nalogah in ukre- 
pih, ki so potrebni za izboljšanje ugotov- 
ljenega stanja. Podlaga za te odločitve 
morajo biti predlogi strokovnih služb, 
poslovodnih organov in družbenopolitič- 
nih organizacij; 

~ razpravo o rezultatih gospodarjenja 
je treba povezati s pripravo planov sred- 
njeročnega razvoja ter pospešiti njihov 
pravočasen sprejem. Zaostriti je potreb- 
no odgovornost vseh nosilcev planiranja, 
strokovnih služb in poslovodnih organov 
in ne prezreti obveznosti izvršnih svetov 
občinskih skupščin in občinskih uprav- 
nih organov, ki so v okviru svojih pristoj- 
nosti dolžni spremljati izvajanje zakona o 
sistemu družbenega planiranja in o druž- 
benem planu SR Slovenije in odlokov o 

obvezni pripravi srednjeročnih planov 
občinskih skupščin; 

- temeljne organizacije združenega 
dela, ki so poslovale z izgubo ali na meji 
rentabilnosti, še zlasti pa tiste, v katerih 
se izgube pojavljajo v večjem obsegu in 
že več let, niso storile dovolj, da bi na 
osnovi ugotovljenih vzrokov za izgube in 
spoznanih možnosti za njihovo odpravo, 
sprejele realne sanacijske programe, ki 
bi trajno preprečevale nastajanje izgub. 

3. Poročilo o aktivnosti Zveze sindika- 
tov Slovenije pri obravnavanju rezultatov 
poslovanja in gospodarjenja v letu 1979 
in pri pripravi planov za leto 1980 v orga- 
nizacijah združenega dela ugotavlja, da 
so v večini organizacij združenega dela v 
svojih planih za leto 1980 vgradili usmeri- 
tve resolucije o politiki izvajanja družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 
1976-1980 v letu 1980 in dogovora o ure- 
sničevanju družbene usmeritve razpore- 
janja dohodka v letu 1980. Kljub temu pa 
plani posameznih temeljnih organizacij 
združenega dela odstopajo glede neka- 
terih vidikov in ciljev od usmeritev, opre- 
deljenih v planskih dokumentih. V plan- 
skih dokumentih precejšnjega števila te- 
meljnih organizacij združenega dela za 
leto 1980 pa niso vsebovane stabilizacij- 
ske usmeritve, ali pa so te opredeljene le 
načelno in deklarativno. 

Poročilo ugotavlja, da je v organizaci- 
jah združenega dela mnogo pritiskov in 
izsiljevanj za povečanje cen, da ponekod 
vztrajajo na načrtovanih investicijskih 
naložbah, čeprav zanje nimajo realnega 
dohodkovnega pokritja in da ponekod v 
prvem trimesečju letošnjega leta niso 
spoštovali dogovorjenih kriterijev in od- 
nosov pri usmerjanju dohodka. 

Zato Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije priporoča vsem družbenim 
subjektom, da vztrajajo na dogovorjeni in 
sprejeti politiki gospodarskega razvoja v 
letu 1980, predvsem pa na dogovorjenih 
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ciljih na področjih ekonomskih odnosov 
s tujino, investicij, splošne in skupne po- 
rabe, politike cen in delitve osebnih do- 
hodkov. . . 

4 Zbor združenega dela ugotavlja, da 
so v preteklem letu sprejeta stališča in 
priporočila Zbora združenega dela Skup- 

ščine SR Slovenije o nadaljnji aktivnosti 
pri sprejemanju periodičnih in zaključnih 
računov še vedno aktualna ter da jih je 
potrebno v prihodnje dosledneje uresni- 
čevati. 

Glede lanskoletne pobude, da je po- 
trebno spremeniti in dopolniti ustrezne 

predpise za racionalizacijo zbiranja po- 
datkov ter zakonskih rokov, ki so potreb- 
ni za analizo periodičnih in zaključnih 
računov, zbor ugotavlja, da na tem po- 
dročju nismo dosegli bistvenega premi- 
ka, zato je potrebno pobudo v letošnjem 
letu uresničiti. 

SKLEP _ c. v,. cd Slovenije ob obravnavi osnutka dogovora 
Zbora združenega dela Skupščine s>hs j .. *eme////7 VZgoinoizobraze- 
socialističnih republik in avtonomnih pokrajin o skupmn temeijm v*y j 

valnega sistema 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 36. seji dne 25. 
aprila 1980 obravnaval osnutek dogovo- 
ra socialističnih republik in socialistič- 
nih avtonomnih pokrajin o skupnih te- 
meljih vzgojnoizobraževalnega sistema 
in na podlagi 244. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejel nasled- 
nji 

sklep 
1. Zbor združenega dela Skupščine 

SR Slovenije soglaša s tem, da se sprej- 
me dogovor socialističnih republik in so- 
cialističnih avtonomnih pokrajin o skup- 
nih temeljih vzgojnoizobraževalnega si- 
stema in meni, da je osnutek dogovora 
ustrezna podlaga za pripravo predloga 
dogovora, ki bo urejal enotne osnove 
vzgojnoizobraževalnega sistema v repu- 
blikah in avtonomnih pokrajinah. 

2. Dogovor naj omogoča nadaljnje 
uresničevanje skupnih interesov ter od- 

govornosti socialističnih republik in so- 
cialističnih avtonomnih pokrajin, pri za- 
gotavljanju enotnega sistema vzgoje in 
izobraževanja skladno z načeli ustave ter 
sprejetimi dokumenti- družbenopolitičnih 
organizacij. 

3. Zbor meni, da je izhodišče besedila 
osnutka dogovora preširoko, kar je razvi- 
dno zlasti iz uvodnih določb, ki so zasno- 
vane kot temeljni politični dokument, s 
katerim se opredeljujejo bistvene značil- 
nosti, vsebina, naloge in smotri sociali- 
stične samoupravne vzgoje in izobraže- 
vanja. Zato zbor predlaga, da naj dogo- 
vor ureja le tiste skupne temelje sistema 
vzgoje in izobraževanja, ki so nujni za 
zagotovitev enakopravnega položaja 
udeležencev izobraževanja v SFRJ, tako 
da bodo republike in avtonomni pokrajini 
lahko na teh osnovah oblikovale konkret- 
ne rešitve, kijih zahtevajo njihove poseb- 
ne razmere in potrebe. Ob tem pa je 
potrebno v okviru enotnih osnov vzgoj- 
noizobraževalnega sistema v republikah 

zagotoviti v osnovi enak položaj udele- 
žencem izobraževanja, vključno z do- 
stopnostjo vseh oblik izobraževanja, tako 
da ne bodo pri tem prizadete njihove 
temeljne ustavne pravice. 

4. Predlog dogovora je potrebno obli- 
kovati tako, da bo ob urejanju skupnih 
osnov omogočal nadaljnje neposredno 
dogovarjanje med nosilci izobraževanja v 
republikah in avtonomnih pokrajinah, pri 
čemer pa skupščine republik in avtono- 
mnih pokrajin lahko prevzamejo le ob- 
veznost za sistemsko normativno zago- 
tavljanje enotnosti sistema na tem po- 
dročju. 

5. SZDL Slovenije kot predlagatelj do- 
govora naj v postopku usklajevanja med 
udeleženci tega dogovora uveljavlja vse 
načelne in konkretne pripombe ter pred- 
loge, ki izhajajo iz stališč Izvršnega sveta, 
Republiškega sveta za vzgojo in izobra- 
ževanje, stališča in pripombe delovnih 
teles zbora in skupščine ter pripombe 
delegatov iz razprave na seji zbora. 

Odbor za družbenoekonomski razvoj in Odbora za finance Zbora de a' 
Odbora za druženboekonomske odnose in razvoj Zbora občin ,n°M%r?*?o.;e k 

družbenoekonomske odnose Družbenopolitičnega zbora Skupščine SRSI j ven, j 

Informaciji o stanju in problemih združenega dela m sredstev zlasi,™*?n QA „ 
organizacijami združenega dela in gospodarsko bolj razvitih republik m SAP 

Vojvodine ter gospodarsko manj razvitih republik in-SAP Kosovo. 

Odbori zborov Skupščine SR Slovenije 
za družbenoekonomske odnose, za ra- 
zvoj in finance so na skupni seji dne 20. 
marca 1980 obravnavali Informacijo o 
stanju in problemih združevanja dela in 
sredstev, zlasti med organizacijami zdru- 
ženega dela iz gospodarsko bolj razvitih 
republik in SAP Vojvodine ter gospodar- 
sko manj razvitih republik in SAP Ko- 
sovo. 
V razpravi so bila izražena naslednja 
stališča in mnenja: 

1. Opredelitev vloge in družbenoeko- 
nomskih odnosov delovanja sklada kot 
prevladujoče oblike zagotavljanja hitrej- 
šega pospeševanja razvoja manj razvitih 
republik in SAP Kosovo je v tekočem 
srednjeročnem obdobju narekovala do- 
sežena stopnja razvoja družbenoeko- 
nomskih odnosov in postopno uveljavlja- 
nje sistema družbenega planiranja. Sklad 

je zato prispeval pomemben delež v 
zmanjševanju razlik v družbenoekonom- 
skem razvoju republik in pokrajin, čeprav 
je bilo večkrat poudarjeno, da je ob tako 
opredeljeni vlogi sklada potrebno nene- 
hno in v večji meri krepiti predvsem sa- 
moupravno združevanje in dohodkovno 
povezovanje združenega dela, s čimer 
naj bi v večji meri odgovornost in obvez- 
nost za skladen razvoj prevzelo združeno 
delo. .. . 

2. Pri opredeljevanju in presojanju 
družbenoekonomske vloge sklada v na- 
slednjem srednjeročnem obdobju je po- 
trebno upoštevati sedanjo stopnjo razvo- 
ja družbenoekonomskih odnosov, ki na- 
rekuje, da se vprašanje zagotavljanja hi- 
trejšega razvoja manj razvitih območij re- 
šujejo sistemsko predvsem po načelih 
združevanja dela in sredstev ter dohod- 
kovnega povezovanja v procesu samo- 
upravnega družbenega planiranja, pri 

čemer je odločilen dohodkovni interes 
združevanja dela z razvitih in manj razvi- 
tih območij v uresničevanju načel enot- 
nosti jugoslovanskega trga. Zato bi sklad 
moral prav ta interes spodbujati ob hi- 
trejšem podružbijanju planiranja oz. uve- 
ljavljanja odločujoče vloge in odgovor- 
nosti delavcev za skladnejši razvoj na 
dohodkovnih osnovah v skladu z zako- 
nom, kar pa narekuje opredeljevanje 
konkretnih skupnih pravic, obveznosti in 
odgovornosti v ustreznem dogovoru o 
temeljih družbenega plana Jugoslavije in 
v dogovorih o temeljih planov republik in 
avtonomnih pokrajin, ki morajo izhajati iz 
nalog, sprejetih s samoupravnimi spora- 
zumi o temeljih pianov nosilcev družbe- 
nega planiranja, kar zagotavlja dohod- 
kovno pokritost in s tem uresničitev spre- 
jetih nalog. V nadaljnjih planskih aktiv- 
nostih je zato potrebno posebej opredeli- 
ti skupne naloge na tem področju v sa- 
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moupravnih sporazumih o temeljih pla- 
nov in jih pravočasno usklajevati, saj so 
bile obveznosti v veljavnih dogovorih o 
temeljih planov prevečkrat opredeljeva- 
ne brez ustrezne podlage v samouprav- 
nih sporazumih o temeljih planov posa- 
meznih nosilcev družbenega planiranja, 
ki naj bi pomenili tudi prevzemanje kon-. 
kretnih materialnih obveznosti. To je ne- 
dvomno eden od bistvenih razlogov, ki 
ovira hitrejše dohodkovno povezovanje. 

3. Pri opredeljevanju skupnih nalog je 
potrebno izhajati iz usmeritev, opredelje- 
nih v temeljnih smernicah razvoja Jugo- 
slavije za dobo od 1981 do 1985, ki dolo- 
čajo, da je politika hitrejšega razvoja go- 
spodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosovo ena izmed prioritetnih nalog v 
naslednjem srednjeročnem obdobju in 
da je poleg sklada federacije potrebno 
razvijati in bogatiti sistem spodbujeval- 
nih ukrepov, pri čemer naj bi odločilno 
vlogo imelo samoupravno združevanje in 
dohodkovno povezovanje. To pa pomeni, 
da je z doslednejšim uveljavljanjem siste- 
ma samoupravnega družbenega planira- 
nja na vseh ravneh potrebno zagotoviti, 
da se s samoupravnimi sporazumi o te- 
meljih planov in dogovori o temeljih 
družbenih planov družbenopolitičnih 
skupnosti opredelijo skupne naloge, ob- 
veznosti in odgovornosti po načelih do- 
hodkovnega povezovanja in združevanja 
dela in sredstev. 

4. Vse to narekuje povsem novo opre- 

delitev vloge sklada in odločnejše prese- 
ganje njegovih dosedanjih družbenoeko- 
nomskih osnov delovanja. Z doslednim 
uveljavljanjem in podružbijanjem siste- 
ma samoupravnega družbenega planira- 
nja, v katerem delavci v združenem delu 
prevzemajo obveznosti in odgovornosti 
za hitrejši razvoj manj razvitih republik in 
SAP Kosova, ima lahko sklad le vlogo 
spodbujevalca združevanja dela in sred- 
stev. 

5. Pri oblikovanju kriterijev za ugotav- 
ljanje stopnje razvitosti in pri opredelje- 
vanju politike pospeševanjnja manj razvi- 
tih republik in SAP Kosovo je treba poleg 
kazalcev rasti družbenega proizvoda 
upoštevati tudi druge kazalce razvoja, in 
s tem omogočiti celovitejše opredeljeva- 
nje stopnje razvitosti posameznih obmo- 
čij. Te kriterije pa je potrebno opredeliti v 
dogovoru republik in pokrajin, konkreti- 
zacijo pa morajo dobiti v samoupravnih 
sporazumih in dogovorih o temeljih pla- 
nov, s katerimi bodo ustrezno opredelje- 
ne tudi -dohodkovne obveznosti udele- 
žencev. 

★ ★ ★ 

Odbori so ob zaključku obravnave 
poudariti, da je potrebno posebno skrb 
nameniti tudi opredeljevanju in usklaje- 
vanju skupnih pravic, obveznosti in od- 
govornosti na tem področju v samo- 
upravnem sporazumevanju o temeljih 

pianov. Na teh osnovah usklajeno do- 
hodkovno povezovanje pa mora omogo- 
čiti, da se doslej praviloma zelo razdrob- 
ljena sredstva pravočasno združijo za 
skupaj dogovorjene namene, kar je ena 
od osnov za uresničitev stabilizacijskih 
ukrepov in uveljavljanje kakovostnih de- 
javnikov razvoja, pri čemer pa je posebej 
pomembno, da Gospodarska zbornica in 
splošna združenja čimprej opredelijo ci- 
lje združevanja, vendar na podlagi pravo- 
časnega in celovitega medsebojnega ob- 
veščanja o možnostih in potrebah za 
takšno združevanje dela in sredstev. 

Ob tem so delegati tudi poudarili, da iz 
poročila o poteku planskih aktivnosti in o 
problemih usklajevanja razvoja v SR Slo- 
veniji niso v celoti razvidne aktivnosti na 
tem področju, ki sicer izhajajo iz smernic 
za pripravo planov, in da zaradi tega ni 
moč presojati, v kolikšni meri so v dose- 
ženi fazi planiranja upoštevane oz. opre- 
deljene ključne naloge pospeševanja 
skladnejšega razvoja manj razvitih ob- 
močij. Pri tem je posebej pomembno, v 
kolikšni meri smo uspeli na podlagi zdru- 
ževanja dela in sredstev zagotoviti do- 
hodkovno povezovanje TOZD in s tem 
uskladiti njihove parcialne interese glede 
na skupne usmeritve razvoja oz. na teh 
osnovah preprečiti, da se kot neposredni 
investitor pojavlja posamezni TOZD, saj 
so takšna vlaganja z dohodkovnega vidi- 
ka nesmotrna in je tudi njihova učinkovi- 
tost vprašljiva. 

MNENJE 
Odbora za družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije k analizi stanja na področju zavodskega varstva odraslih oseb in 
izhodišča za nadaljnji razvoj te in drugih oblik družbene skrbi za starejše občane 

Odbor za družbenoekonomske odnose 
Zbora združenega dela je na seji dne 14. 
aprila 1980 obravnaval analizo stanja na 
področju zavodskega varstva odraslih 
oseb m izhodišča za nadaljnji razvoj te in 
drugih oblik družbene skrbi za starejše 
občane, ki jo je Skupščini SR Slovenije 
predložil njen izvršni svet. 

Odbor je v razpravi ugotovil, da analiza 
dokaj podrobno prikazuje stanje na po- 
dročju zavodskega varstva odraslih oseb 
ter uspehe, ki smo jih v zadnjih desetih 
letih zabeležili pri zagotavljanju material- 
nih pogojev za uresničevanje omenjene- 
ga varstva - gradnji socialnih zavodov za 
starejše občane. 

Ta dosežek je> zlasti pomemben ob 
ugotovitvi, da prebivalstvo naše republi- 
ke sodi med tako imenovano staro prebi- 
valstvo, saj imamo že blizu 10 % ljudi 
starih nad 65 tet. Znano pa je tudi, da 
starejše prebivalstvo potrebuje več druž- 
bene skrbi in pomoči. Ena izmed po- 
membnih organiziranih oblik te skrbi je 
prav gotovo varstvo v zavodih, saj po 
ocenah približno 5 % starejših nad 65 let 
potrebuje takšno obliko varstva. Na pod- 
lagi teh ocen je bilo pred dobrimi deseti- 
mi leti ugotovljeno, da potrebujemo do, 
leta 1980 v zavodkem varstvu vsega okoli 
9.000 mest za starejše občane. Takrat 
smo imeli v zavodih 3.463 postelji torej je 

...znašal primanjkljaj okoli 5.500 mest, ka- 
terih izgradnjo je bilo treba načrtovati. 
Resolucija o nadaljnjem razvoju vseh 
oblik varstva in pomoči starim, zlasti na 
področju zavodskega varstva starejših 
ljudi iz leta 1968 ter priporočila in izhodi- 
šča Skupščine SR Slovenije iz leta 1970 
so spodbudili k akciji za 10-letno izgrad- 
njo potrebnih zavodskih zmogljivosti. 

Odbor je v razpravi ugotovil, da je 10- 
letna planska naloga skorajda že v celoti 
uresničena, saj bomo ob koncu letošnje- 
ga leta razpolagali z 8.737 mesti. S prido- 
bitvijo tolikšnih zmogljivosti bo omenje- 
na naloga 97-odstotno izpolnjena, s či- 
mer smo dohiteli potrebe po tovrstni 
družbeni pomoči, zato v prihodnje ne bo 
več potrebna tako intenzivna gradnja. Ob 
tem pa so člani odbora opozorili, da so 
se premalo razvijate vse druge oblike 
skrbi za starejše občane, čemur bo po- 
trebno nameniti v prihodnje veliko več 
pozornosti. V tem smislu je tudi analiza 
pomanjkljiva, saj tega vprašanja ni dovolj 
razdelala, Prav socialni zavodi bi namreč 
morali biti tisti centri, ob katerih bi se v 
prihodnje razvijale vse druge oblike skrbi 
za starejše. Zato bi bilo treba v "zaključ- 
kih in predlogih« konkretneje opredeliti 
tudi razvijanje teh oblik varstva. 

V nadaljnji razpravi je odbor opozoriI 

tudi na kadrovsko strukturo v zavodih; 
le-ta seje v zadnjem obdobju sicer izbolj- 
šala, a še vedno ne ustreza. Poudaril je, 
da to vprašanje zahteva učinkovito reše- 
vanje, zato je treba usposabljanje tovrst- 
nega kadra zagotoviti v sistemu usmerje- 
nega izobraževanje. 

Pomembno odprto vprašanje so tudi 
cene oskrbnega dne v zavodih, ki so zelo 
visoke in jih oskrbovanci nemalokrat ne 
zmorejo pokriti. Odbor je menil, da bi 
kazalo za dokaj visoko amortizacijo 
zgradb najti drugi vir, kajti le-ta zdaj bre- 
meni cene oskrbnega dne. Pa tudi sicer 
bi bilo treba preučiti vse ostale elemente, 
ki sestavljajo ceno. 

Ob razveseljivih rezultatih, zabeleženih 
pri uresničevaju programa izgradnje so- 
cialnih zavodov za starejše občane, pa je 
odbor po drugi strani opozoril na izredno 
težke razmere in velik primanjkljaj zavod- 
skih zmogljivosti za duševno in telesno 
prizadete osebe v naši republiki. Po mne- 
nju odbora bi kazalo v prihodnjem sred- 
njeročnem obdobju nameniti temu pro- 
blemu vso pozornost ter z novimi zmog- 
ljivostmi izboljšati sedanje stanje. 

Odbor za družbenoekonomske odnose 
predlaga, da se povzetek omenjene ana- 
lize skupno z mnenjem odbora objavi v 
Poročevalcu Skupščine SR Slovenije. 
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VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 25. 4. 1980 

- Niti s samoupravnimi sporazumi, niti 
z zakoni niso bile nobenemu 
upravnemu organu dodeljene pravice in 
odgovornosti, da ureja vprašanja 
družbenoekonomskih odnosov 

Skupina delegatov za Zbor svoj prihodek, 
združenega dela 38. okoliša s (Katera so ta sredstva go- 
sedežem v občini Ljubljana spodarstvo oz. plačniki ne ve- 
Šiška je postavila naslednje do). Ostali del združenih sred- 
delegatsko vprašanje: stev pa imeti kot plasmaje v 

Smo v času pred novim pet- pasivi oz. v poslovnem skladu 
letnim obdobjem, ko gospo- v aktivi, 
darstvo, SIS oz. celotna druž- O neredu, ki je nastal v zve- 
ba pripravlja srednejročne zi z združevanjem teh sred- 
plane za obdobje 1981 do stev, je obveščen republiški 
1985. Smo torej v času, ko se sekretariat za finance. Ta pa 
pripravljajo samoupravni ta vprašanja rešuje in rešuje, 
sporazumi o financiranju vendar ne predlaga ali ukrene 
skupne porabe in o financira- nič, da bi se sredstva upora- 
nju dejavnosti posebnega bila za namene, za katere so 
družbenega pomena. V seda- bila združena, oz. da bi se 
njem petletnem obdobju je bi- sporazumi in zakoni uskladili 
lo sprejetih veliko samoup- z zakonom o združenem delu 
ravnih sporazumov, po kate- in drugimi veljavnimi zakoni, 
rih TOZD iz gospodarstva fi- Predlogov za rešitev tega 
nancirajo SIS materialne pro- problema je bilo že več. Naša 
izvodnje (ceste, železnice, lu- delegacija predlaga, da se ta 
ke, elektrogospodarstvo itd.) problem resi na sledeči 
z namenom, da se z »Združe- čin: 
vanjem« sredstev širi mate- 1;Sredstva, ki so jih SIS re- 
rialna osnova dela. V teh sa- snično uporabila za razširitev 
moupravnih sporazumih, ka- materialne osnove dela, so se 
kor tudi kasneje v republiških naprej vodijo kot plasmaji, z 
zakonih, ki veljajo za tiste aneksi k samoupravnim spo- 
TOZD, ki sporazumov niso razumom se določi rok vračila 
podpisale, ni nikjer opredelje- teh sredstev in določi nado- 
no, kdaj in na kakšen način mestilo za gospodarjenje 
bodo SIS vrnile ta sredstva. V združenih sredstev, 
sporazumih in kasneje v za- 2. sredstva, kiso jih SIS do 
konih tudi ni določeno, da se konca leta 1979 dale v svoj 
ta sredstva trajno »združuje- celotni prihodek, vplacniki 
jo«, saj mora biti za trajno odpišejo plasmaje v breme 
združevanje sredstev izveden poslovnega sklada, v letu 
postopek osebnega izjavlja- 1980 pa SIS ne smejo združe- 
nja delavcev. Nejasni in ne- nih sredstev uporabiti kot 
popolni sporazumi so podla- svoj prihodek, ampak morajo 
ga za različna tolmačenja o ta sredstva uporabiti za na- 
namenu porabe »združenih« mene, določene v sporazu- 
sredstev. Tako nekateri ta mih, 
sredstva dajo v svoj prihodek 3. rešitev združevanj sred- 
in jih po uspehu deiijo za svo- stev po sedanjih sporazumih 
je potrebe, drugi pa v resnici mora biti še pred sprejema- 
uporabljajo ta sredstva za na- njem sporazumov za nasled- 
mene, za katere se združujejo nje srednjeročno plansko ob- 
t. j. za izgradnjo po programu dobje, 
predvidenih objektov. Na dru- 4. Republiški sekretariat za 
gi strani pa plačniki vodijo finance mora skrbeti, da bodo 
vsa sredstva kot plasmaje, vir novi sporazumi v skladu z 
plasmajev je v poslovnem vsemi predpisi. Poleg tega pa 
skladu. Po zakonu o ugotav- mora skrbeti, da bodo vse ob- 
ijanju in razporejanju celotne- like združevanj sredstev ime- 
ga prihodka in dohodka bi novane z jasnimi in znanimi 
morali plačniki teh »združeva- termini (prispevek, posojilo, 
nih« sredstev pokriti iz do- davek, trajno združevanje 
hodka kot obveznost iz do- ipd.) tako, da bi bilo iz samega 
hodka za tisti del plasmajev, teksta razvidno, ali je zdruze- 
katere so SIS uporabile kot vanje sredstev plasma, pri- 

spevek, kredit oz. druga obli- združenih sredstev. Dogovor o 
ka združevanj. Termin združe- spremenjenem namenu upo- 
vanje je namreč presplošen rabe dela združenih sredstev 
in ga zato različno tolmačita bi moral biti po določbah za- 
uporabnik in vplačnik. konov, s katerimi je bila uvede- 

Odgovor na delegatsko na obveznost združevanja 
vprašanje skupine delegatov sredstev za tiste temeljne or- 
za gospodarsko področje 38. ganizacije, v katerih delavci ni- 
okoliša - Ljubljana-Šiška, ki so sprejeli samoupravnih spo- 
ga je na 36. seji Zbora združe- razumov o združevanju sred- 
nega dela dne 25. aprila 1980 stev, sprejet v samoupravnih 
podala Milica Ozbič, podpred- interesnih skupnostih, 
sednica Izvršnega sveta Skup- Tako samoupravni sporazu- 
ščine SR Slovenije in republi- mi o združevanju sredstev za 
ška sekretarka za finance. razvoj železniških zmogljivosti 

Temeljne organizacije zdru- oziroma razvoj energetike, ka- 
ženega dela in drugi uporabni- kor tudi zakoni, s katerimi se 
ki družbenih sredstev so več- uvaja obveznost združevanja 
krat naslovili resornim orga- sredstev za temeljne organiza- 
nom Izvršnega sveta Skupšči- cije, v katerih delavci niso 
ne SR Slovenije, predvsem Re- sprejeli samoupravnih spora- 
publiškemu sekretariatu za fi- zumov, sicer omogočajo, da se 
nance, vprašanje, ali se lahko s del združenih sredstev pod do- 
sklepom skupščine samo- ločenimi pogoji uporabi za po- 
upravne interesne skupnosti kritje obvezne amortizacije os- 
sredstva, združena za razvoj novnih sredstev v temeljnih or- 
določene infrastrukturne de- ganizacijah - izvajalcih pro- 
javnosti, uporabijo za nado- gramov skupnosti. V primerih, 
meščanje amortizacije, materi- da so izpolnjeni pogoji za upo- 
lanih stroškov in drugih izdat- rabo teh določb, morajo delav- 
kov v poslovanju temeljnih or- ^ ki so združevali sredstva za 
ganizacij - izvajalcev progra- razvoj zmogljivosti, sprejeti 
ma skupnosti, ter, ali na osnovi odločitev o spremembi name- 
takšnega sklepa prenehajo na združenih sredstev na enak 
pravice iz naslova združenih način in po enakih postopkih, 
sredstev, posebej še v prime- kakor so sprejeli obveznost • 
rih, ko organi samoupravnih združevanja sredstev. Pri tem 
interesnih skupnosti ne obve-. mora biti doseženo najprej so- 
ščajo temeljnih organizacij - glasje o delu združenih sred- 
združevalcev sredstev o zne- stev, ki se vključujejo v celotni 
sku sredstev oziroma delu prihodek temeljnih organizacij 
združenih sredstev, ki SO bila - izvajalcev za izvajanje njiho- 
na osnovi sklepa skupščine vih nalog v procesu enostavne 
samoupravne interesne skup- reprodukcije, saj se za ta del 
nosti uporabljena za namene, sredstev delavci odpovedujejo 
ki niso bili dogovorjeni ob pravici do nadomestila za upo- 
sprejemanju obveznosti za rabo združenih sredstev in do 
združevanje sredstev. vračila združenih sredstev. 

Odgovori na navedena vpra- Odločanje o odpovedi pravic 
šanja so bili vedno nedvoumni do povrnitve združenih sred- 
in jasni: stev oziroma do nadomestila 

Glede na to, da so delavci na za gospodarjenje z združenimi 
svojih zborih s sprejemanjem sredstvi pa poteka po določ- 
sklepa o združevanju sredstev bah prvega odstavka 463. čle- 
za razvoj zmogljivosti v želez- na zakona o združenem delu 
niškem prometu in v energet- na referendumu; podlaga za 
skem gospodarstvu določili takšno odločanje je seveda 
namen uporabe združenih znani znesek združenih sred- 
sredstev, bi morali na enak na- stev, za katerega se sprejema 
čin in po enakem postopku odločitev o spremembi name- 
sprejeti tudi sklep o spreme- na uporabe, 
njenem namenu uporabe dela Republiški upravni organi so 
združenih sredstev z navedbo z navedenimi pojasnili in mne- 
zneska, ki je bil uporabljen za nji doslej lahko usmerjali rav- 
spremenjen namen. Prav tako nanje temeljnih organizacij pri 
bi bilo potrebno o nameravani sprejemanju odločitev o naci- 
uporabi dispozitivnih določb nu opozarjanja o nezakonitem 
zakonov obvestiti zavezance ravnanju organov samouprav- 
po zakonu o delu sredstev, ki nih interesnih skupnosti s po- 
bodo uporabljena za nadome- dročja materialne proizvodnje, 
ščanje stroškov minimalne medtem ko ni v njihovi pristoj- 
amortizacije, z navedbo zne- nosti, da bi z ukrepi, ki jih sa- 
ska za spremenjeni namen ozi- mostojno sprejemajo, razreše- 
roma z določitvijo odstotka od vali vprašanja družbenoeko- 
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nomskih odnosov, ki se vzpo- 
stavljajo neposredno in avto- 
nomno v procesih zagotavlja- 
nja sredstev za dejavnosti v 
okviru samoupravnih intere- 
snih skupnosti. Zato tudi za- 
vračamo trditev, navedeno v 
delegatskem vprašanju, da 
»Republiški sekretariat za fi- 
nance navedena vprašanja re- 
šuje in rešuje, vendar ne pred- 
laga ali ukrene nič, da bi se 
sredstva uporabila za namene, 
za katere so bila združena.« 
Republiški sekratariat za fi- 
nance niti katerikoli drug re- 
publiški upravni organ ni teh 
vprašanj nikoli reševal, ker mu 
za to niso dodeljene nobene 
pristojnosti - na poziv temelj- 
nih organizacij pa je ta vpraša- 
nja preučil in jim priporočil na- 
čin njihovega reševanja. Zmot- 
no je tudi pričakovati, da bo s 
predložitvijo analize doseže- 
nega razvoja družbenoeko- 
nomskih odnosov v samoup- 
ravnih interesnih skupnostih 
materialne proizvodnje, ki jo 
pripravlja Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije na osnovi za- 
dolžitve Skupščine SR Slove- 
nije iz februarja 1979, predla- 
gano tudi razreševanje mate- 
rialnih posledic nezakonitih 
odločitev in ravnanja organov 
samoupravnih interesnih 
skupnosti. Z analizo bo ugo- 
tovljeno in ocenjeno le stanje 
na tem področju ter predlaga- 
ne možne smeri razreševanja 
vprašanj, ki izhajajo iz obrav- 

navanih odločitev in ravnanja, 
le-te pa se lahako realizirajo 
samo v okviru in preko samo- 
upravnih interesnih skupno- 
stih materialne proizvodnje. 

V vseh samoupravnih spora- 
zumih o združevanju sredstev 
za razvoj infrastrukturnih de- 
javnosti je namreč vsebovana 
določba, da se podpisniki do- 
govorijo o svojih pravicah in, 
obveznostih v zvezi z združeni- 
mi sredstvi v samoupravnih in- 
teresnih skupnostih. Tudi v 
vseh zakonih, s katerimi je 
uvedena obveznost združeva- 
nja sredstev za tiste temeljne 
organizacije, v katerih delavci 
niso sprejeli samoupravnih 
sporazumov, je vsebovana do- 
ločba, da se zavezanci dogo- 
vorijo o svojih pravicah in ob- 
veznostih v zvezi z združenimi 
sredstvi v samoupravni intere- 
sni skupnosti. Niti s samoup- 
ravnimi sporazumi, niti z zako- 
ni niso bile nobenemu uprav- 
nemu organu dodeljene pravi- 
ce in odgovornosti, da ureja 
vprašanja družbenoekonom- 
skih odnosov, ki izvirajo iz 
združevanja sredstev, temveč 
so bile zadržane za člane sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti oziroma za njihove orga- 
ne, da jih urejajo na načine in 
po postopkih, ki so bili dogo-, 
vorjeni ob njihovi ustanovitvi, 
seveda v okviru veljavnega si- 
stema uresničevanja samou- 
pravljanja delavcev v združe- 
nem delu. 

- Za zdaj še noben projekt ni bil 
deležen niti podpore niti zavrnitve 

Skupina za delegiranje de- 
legata v Zbor združenega de- 
la Skupščine SR Slovenije 18. 
okoliš iz občine Slovenjska 
Bistrica je postavila nasled- 
nje delegatsko vprašanje 

SOZD UNIAL je v letu 1979 
na podlagi predvidenega ra- 
zvoja proizvodnje aluminija v 
planskih dokumentih SRS za 
srednjeročno obdobje 1976 - 
1980, na podlagi ugotovitev 
začasne komisije Izvršnega 
sveta skupščine SRS in na- 
čelnih soglasij: 

- odbora podpisnikov do- 
govora o temeljih družbenega 
plana SRS, 

- odbora za družbenoeko- 
nomsko ureditev za družbeni 
plan in razvoj in 

- IS skupščine SRS ter 
si je ob sodelovanju GZS in 
Združene ljubljanske banke 
intenzivno prizadevala, da bi 
ugotovila interese in dobila 
soglasja potencialnih porab- 
nikov aluminija v SRS za so- 
vlaganja za razvoj surovinske 
baze v TGA Kidričevo. Dose- 

danje aktivnosti na področju 
interesnega združevanja so 
dale ugodne rezultate, na 
osnovi katerih SOZD UNIAL 
objektivno pričakuje, da bo po 
postopku usklajevanj in do- 
govorov vključena tudi v do- 
govor o temeljih družbenega 
plana SRS 1981 - 1985. S tem 
bo ta SOZD sprejela nalogo in 
vlogo nosilca razvoja, proiz- 
vodnje, predelave in planira- 
nja aluminija v SRS, kot ene- 
ga izmed ključnih sektorjev v 
gospodarski strukturi. 

Iz koncepta omenjenega 
dogovora, kot ga je pripravil 
odbor udeležencev dogovora 
o temeljih družbenega plana 
SRS, se je SOZD seznanila v 
tč. 4 z ugotovitvami, kateri 
sektorji gospodarstva bi naj 
ustrezali temeljnim razvojnim 
kriterijem v tč. 1 iz koncepta 
istega dogovora oz. smernic 
razvoja SRS. 

SOZD UNIAL meni, da brez 
konkretno opredeljenih in 
kvantificiranih razvojnih me- 
ril, kar bi naj dogovor šele 

uredil, ni mogoče izpustiti ali 
izločiti panoge aluminija iz 
neposrednih obvez in vzpod- 
bujanja za pripravo progra- 
mov za prestrukturiranje oz. 
prilagoditev razvojnim kriteri- 
jem, zlasti še, glede na na- 
vedbe v začetku tega dele-' 
gatskega vprašanja. 

Predlagamo, da se v okviru 
razprave o konceptu dogovo- 
ra v celoti opusti pristop vna- 
prejšnjega določanja ključnih 
sektorjev gospodarstva in po- 
sledično organizacij združe- 
nega dela brez kvantificiranih 
razvojnih kriterijev. 

Skladno s postopki, ki teče- 
jo v okviru splošnih združenj 
GZS, naj odbor udeležencev 
dogovora sprejme in enako-; 
vredno objektivno obravnava 
predloge za vključitev v druž- 
beni dogovor, ne oziraje se na 
konkretne predloge v tč. 4 
koncepta dogovora. Menimo, 
da bo le tako razvoj panoge 
aluminija mogel dobiti realni 
položaj v okviru razvoja celot- 
nega gospodarstva SRS in v 
skladu s splošnim načelom o 
planiranju in ugotovitvami v 
uvodu omenjenega koncepta. 

Izvršnemu svetu skupščine 
SRS zastavljamo vprašanje: 

»Ali so Izvršnemu svetu 
znani razlogi, zaradi katerih 
aluminij ni vključen med pro- 
izvodne in storitvene dejav- 
nosti, ki lahko pomembno pri- 
spevajo k pokrivanju rastočih 
potreb po aluminiju v republi- 
ki in k zmanjšanju uvoza, ozi- 
roma ustvarjanju deviznega 
suficita?« 

Odgovor na delegatsko 
vprašanje skupine delegatov 
za gospodarsko področje 18. 
okoliša-Slovenska Bistrica, ki 
ga je na 36. seji Zbora združe- 
nega dela Skupščine SR Slo- 
venije dne 25. aprila 1980 po- 
dal Andrej Miklavčič, namest- 
nik predsednika Republiškega 
komiteja za energetiko, indu- 
strijo in gradbeništvo. 

Skupina delegatov za Zbor 
občin in skupina delegatov za 
Zbor združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije za področje 
gospodarstva v Slovenski Bi- 
strici sta na 31. skupni seji 23. 
1.1980 sklenila, da v obeh zbo- 
rih Skupščine SR Slovenije 
postavita njenemu Izvršnemu 
svetu vprašanje »ali so mu 
znani razlogi, zaradi katerih 
aluminij ni vključen med proiz- 
vodne in storitvene dejavnosti, 
ki lahko pomembno prispevajo 
k pokrivanju rastočih potreb 
po aluminiju v republiki in k 
zmanjšanju uvoza oziroma 
ustvarjanja deviznega sufi- 
cita«. 

Obe skupini delegatov sta 
izrazili željo, da jim Izvršni svet 
odgovori na zastavljeno vpra- 

šanje na zasedanjih obeh zbo- 
rov 20.2.1980. Ker pa tega na 
teh sejah iz razlogov, ki jih bo- 
mo navedli, ni storil, sta skupi- 
ni delegatov ponovno izrazili 
željo, da Izvršni svet na eni od 
sej zborov, najkasneje pa so- 
časno z oblikovanjem osnutka 
Dogovora o temeljih plana SR 
Slovenije za obdobje 1981- 
1985 odgovori na njuno vpra- 
šanje. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije ugotavlja, da so mu 
delegati iz Slovenske Bistrice 
postavili svoje vprašanje že v 
fazi delovne, strokovne pripra- 
ve zasnov za Dogovor o teme- 
ljih plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1981-1985, ko Iniciativni 
odbor za pripravo tega dogo- 
vora še zdaleč ni imel zbranih 
vseh gradiv asociacij združe- 
nega dela za 4. točko dogovo- 
ra, ki govori o investicijskih 
programih za prihodnje sred- 
njeročno obdobje. Delovne 
predloge je Iniciativni odbor 
prejemal postopoma, kot mu 
jih je posredoval Koordinacij- 
ski odbor za razvoj in ekonom- 
sko politiko pri Gospodarski 
zbornici Slovenije. Le-ta je 
gradiva mariborskega Unialaz 
naslovom »Temeljne smernice 
in elementi razvoja SOZD 
Unial za obdobje 1981-1985 z 
usmeritvami do leta 2.000« po- 
sredoval Iniciativnemu odboru-' 
15.2.1980. Zato smo Unial Ma- 
ribor že pred sejo obeh zborov 
dne 20.2.1980 opozorili, da je 
postalo delegatsko vprašanje 
brezpredmetno, ker so smerni- 
ce za razvoj industrije primar^ 
nega aluminija in njegove pre- 
delave v SR Sloveniji v celoti, 
kot jih je posredoval Unial Ma- 
ribor, vključene v delovna gra- 
diva za pripravo Dogovora pla- 
na SR Slovenije za obdobje 
1981-1985. 
Izvršni svet tudi sicer ugotav- 
lja, da doslej še noben razvojni 
projekt ni bil deležen niti1 pod- 
pore in niti zavrnitve. V teku je 
namreč poglobljeno preučeva- 
nje kompleksnih razvojnih 
možnosti v okviru planskih or- 
ganov in Gospodarske zborni- 
ce Slovenije, ki naj čim jasneje 
opredeli realne finančne, kot 
tudi surovinske, energetske in 
plačilno-bilančne možnosti ra- 
zvoja slovenskega gospodar- 
stva, upoštevajoč vse vplive, ki 
nas povezujejo z enotnim ju- 
goslovanskim in svetovnim 
trgom. Razumljivo je, da bodo 
konkretne razvojne opredeli- 
tve oslonjene tudi na razvojne 
kriterije za prihodnje plansko 
obdobje, ki so še v dodelavi in 
na osnovi katerih bo moralo 
predvsem združeno delo samo 
opraviti selekcijo svojih razvoj- 
nih želja in potreben jih uskla- 
diti z realnimi možnostmi. 
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Kot vsi ostali projekti mora 
na poti do oblikovanja Dogo- 
vora o temeljih plana SR Slo- 
venije za obdobje 1981-1985 
te zapletene in težavne preiz- 
kušnje prestati tudi aluminij- 
ska industrija. Ničesar namreč 
ni mogoče opredeliti apriori- 
stično. Vse predloge je treba 
temeljito proučiti in jih podvre- 
či popolni konfrontaciji z ome- 
jitvenimi faktorji, da bi bil do- 
končen izbor najbolj ustrezen 
in usklajen z razvojnimi potre- 
bami in rešilnimi materialnimi 
možnostmi SR Slovenije. 

Izvršnemu svetu Skupščine SR 
Slovenije so podrobno znani 
tako stanje t sprejete razvojne 
usmeritve v pridobivanju in 
predelavi primarnega alumini- 
ja v naši republiki. S tem ga je 
že v lanskem letu seznanila 
posebna njegova komisija, ki 
se je opredelila za nadaljnji ra- 
zvoj lastne surovinske osnove 
na področju aluminija v Slove- 

niji. Na tej osnovi so predelo- 
valci oziroma porabniki alumi- 
nija pretežno iz naše republike 
tudi že sklenili, da na osnovi 
izkazanih potreb po primar- 
nem aluminiju združijo sred- 
stva v višini 1,65 milijarde di- 
narjev, kar predstavlja skoraj 
30% potrebnih sredstev za re- 
konstrukcijo in povečanje 
zmogljivosti v tovarni glinice in 
aluminija »Boris Kidrič« v Ki- 
dričevem. Razvojne smernice 
te industrije pa bo potrebno v 
prihodnjih mesecih temeljito 
pretehtati še z vidika potrebne 
količine, moči in cene električ- 
ne energije, ki je glavni omeji- 
tveni faktor, kakor tudi z vidika 
kompleksnega zagotavljanja 
surovine - to je primarnega - 
aluminija - celotni reproduk- 
cijski verigi, ki zajema samo v 
naši republiki okrog 60 po- 
membnih delovnih organiza- 
cij, ki predelujejo oziroma v 
svojem proizvodnem postopku 
uporabljajo aluminij. 

- Načrte ekonomskih odnosov s tujino 
TOZD bo treba uskladiti v najmanjšem 
možnem času. 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje 23. okoliš 
- Krško je postavila naslednje 
tekoče delegatsko vprašanje 

V zvezi s problemom izvaja- 
nja resolucije za leto 1980 na 
področju ZT - menjave, po- 
stavljamo Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije na- 
slednje vprašanje: 

Zakaj sklep SISEOT št. 01- 
22/1-80 od 4. 3.1980 o začasni 
določitvi obveznosti fizičnega 
izvoza blaga in storitev ter za- 
časni možnosti fizičnega uvo- 
za blaga in storitev nosilcev 
planiranja ekonomskih od- 
nosov s tujino za leto 1980 
(konvertibilno področje) in 
dopolnila tega sklepa na 23. 
seji skupščine od 31. 3. 1930 
omejuje opravljanje 
izvoznih obveznosti tovarne 
celuloze in papirja »Djuro Sa- 
laj« Krško, izvajanje pogodbe 
o dolgoročnem poslovno-te- 
hničnem sodelovanju z Mad- 
žarsko ter s tem izvajanje re- 
solucije SRS za leto 1980. 

Odgovor na delegatsko 
vprašanje skupine delegatov 
za gospodarsko področje 23. 
Okoliša - Krško, ki ga je na 36. 
seji Zbora združenega dela 

Skupščine SR Slovenije poda- 
la Cvetka Selšek, pomočnica 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za mednarodno sodelo- 
vanje. 

Način deviznega poslovanja 
v SR Sloveniji v letošnjem letu, 
ureja samoupravni sporazum 
o pogojih, merilih, načinih in 
postopku za dosego dogovor- 
jenega obsega uvoza blaga in 
storitev ter odliva deviz za leto 
1980, sklenjen v SISEOT. Bi- 
stvena novost, ki jo ta samoup- 
ravni sporazum uvaja so uskla- 
jeni plani ekonomskih od- 
nosov s tujino temeljnih orga- 
nizacij združenega dela, kot 
temelj, na podlagi katerega je 
v letošnjem letu možno oprav- 
ljati uvoz in izvoz blaga in sto- 
ritev ter ostalo zunanjetrgovin- 
sko poslovanje. Glede na to, 
da je bila projekcija plačilne 
bilance Jugoslavije in s tem tu- 
di plačilno-bilančnega položa- 
ja SR Slovenije sprejeta v 
Skupščini SFRJ šele 27. 12. 
1979 leta in so bili šele tedaj 
znani materialni okviri našega 
poslovanja v letošnjem letu, se 
je takrat praktično tudi šele 
pričel postopek usklajevanja 
planov ekonomskih odnosov 

TOZD v okviru SISEOT. Pro- 
jekcija plačilne bilance Jugo- 
slavije je pred naše gospodar- 
stvo postavila izredno zahtev- 
ne naloge in bistveno spreme- 
nila pogoje gospodarjenja na- 
ših organizacij združenega de- 
la, zaradi česar se je tudi po- 
stopek usklajevanja planov 
ekonomskih odnosov s tujino 
TOZD, ki bi moral v končni fazi 
pomeniti zagotovilo za uresni- 
čitev projekcije našega plačil- 
no-bilančnega položaja, pre- 
cej zavlekel. 

Zakon, s katerim je bila v 
Skupščini SFRJ 1979 projekci- 
ja plačilne bilance Jugoslavije 
sprejeta, določa tudi obvez- 
nost kvartalne dinamike ure- 
sničevanja projekcije plačilno- 
bilančnega položaja posamez- 
ne republike in avtonomne po- 
krajine in s tem v zvezi naro- 
dne banke republik in avtono- 
mnih pokrajin zavezuje, da 
smejo sprejemati prijave o 
sklenjenih poslih uvoza blaga 
in storitev za uvoz v posamez- 
nem kvartalu le do višine dolo- 
čene kvartalne dinamike. Ta 
zakon SISEOT posameznih re- 
publik in avtonomnih pokrajin 
tudi zavezuje, da morajo kvar- 
talni dinamiki prilagoditi in v 
skladu z njo uskladiti plane 
ekonomskih odnosov s tujino 
temeljnih organizacij združe- 
nega dela. 

Ker pa plani s projekcijo pla- 
čilno-bilančnega položaja SR 
Slovenije, niso bili usklajeni 
niti letno, niti po posameznih 
kvartalih, je samoupravni spo- 
razum, ki urejuje režim tekoče- 
ga poslovanja v letošnjem letu, 
ves čas deloval s svojimi zača- 
snimi, rešitvami, kar je pomeni- 
lo, da so organizacije združe- 
nega dela lahko pri Narodni 
banki Slovenije prijavljale po- 
sle uvoza reprodukcijskega 
materiala v višini svojih lastnih 
prilivov, medtem ko uvoz opre- 
me in blaga široke potrošnje 
do uskladitve planov sploh ni 
bil mogoč. 

Možnost sprejemanja prijav 
po kvartalni dinamiki za uvoz v 
1. kvartalu 1980 je bila v SR 
Sloveniji izčrpana že 15.2. 
1980, čeprav naša kvartalna di- 
namika prav v prvem kvartalu 
predvideva največji uvoz (t.j. 
27,5 % vsega letnega, kar je 
maksimum, ki ga zakon o pro- 
jekciji dovoljuje). Glede na 
vrsto kriznih situacij, do kate- 
rih je prišlo, ker Narodna ban- 

ka Slovenije od tedaj dalje no- 
vih prijav za uvoz blaga v 
prvem kvartalu praktično ni 
sprejemala in ker postopek us- 
klajevanja planov še vedno ni 
stekel z zaželenim tempom, sO 
se člani SISEOT na Skupščini 
dne 4.3. 1980 dogovorili za za- 
časno določitev obveznosti fi- 
zičnega izvoza blaga in stori- 
tev posameznih nosilcev plani- 
ranja ekonomskih odnosov s 
tujino za leto 1980. Na ta način 
naj bi bila OZD do uskladitve 
planov vsaj delno zagotovljena 
stabilnost poslovanja in one- 
mogočeno, da bi celotno mož- 
nost uvoza v posameznem 
kvartalu že takoj na začetku ne 
izkoristile OZD, ki trenutno 
razpolagajo z višjimi uvoznimi 
pravicami. Zavedajoč se vseh 
slabosti matematične formule, 
ki je bila v tem primeru upo- 
rabljena in ob predpostavki, da 
gre dejansko za začasen 
ukrep, so bile 31.3.1980 na 23. 
seji skupščine SISEOT do us- 
kladitve planov TOZD (rok 
15.4.1980) sprejete še nekatere 
dopolnitve sklepov o začasni 
določitvi obveznosti fizičnega 
izvoza in možnosti fizičnega 
uvoza blaga, ki so omogočale 
predvsem: 

- večje možnosti uvoza ob 
povečanju izvoza 

- sprejemanje prijav za 
uvoz, če so OZD z lastnimi pri- 
livi v letu 1980 pokrile vse vlo- 
žene prijave 

- storniranje in reprogrami- 
ranje že vloženih prijav v korist 
novih, znotraj začasno določe- 
nih možnosti fizičnega uvoza 
blaga in storitev 

- nemoteno odvijanje po- 
slov dolgoročne proizvodne 
kooperacije itd. 

Ukrepi, za katere so se iz na- 
vedenih razlogov opredelili 
člani SISEOT, so nedvomno 
prizadeli marsikatero organi- 
zacijo združenega dela, zato je 
tembolj v vašem interesu, da 
se plani ekonomskih odnosov 
s tujino TOZD uskladijo v naj- 
manjšem možnem času in to v 
okvirih, ki jih določa projekcija 
plačilno-bilančnega položaja 
ter s tem ukinejo dosedanje 
začasne omejitve. Za rešitev 
konkretnih primerov oz. pro- 
blemov pa se morajo organiza- 
cije združenega dela dogovo- 
riti in sporazumeti v Samoup- 
ravni interesni skupnosti SR 
Slovenije za ekonomske od- 
nose s tujino. 
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MNENJA IN PREDLOGI 

Republiškega sveta za gospodarski razvoj in 

ekonomsko politiko k osnutku dogovora o temeljih 

družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1981 do 

1985 o usklajevanju in usmerjanju tokov družbene 

reprodukcije 

Danes objavljamo dvoje mnenj in predlogov Republi- 
škega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko poli- 
tiko, ki jih je svet sprejel na 17. seji, 8. aprila 1980. 
Mnenja in predlogi se nanašajo na temeljna vprašanja v 
zvezi s pripravo družbenega plana Jugoslavije za na- 
slednje srednjeročno obdobje in na osnutek dogovora o 
temeljih družbenega plana Jugoslavije o usklajevanju in 
usmerjanju tokov družbene reprodukcije za isto obdobje. 

Republiški svet za gospodarski razvoj in ekonomsko poli- 
tiko je na 17. seji sveta dne 8. aprila 1980 obravnaval osnutek 
dogovora o temeljih družbenega plana Jugoslavije za ob- 
dobje od 1981 do 1985 o usklajevanju in usmerjanju tokov 
družbene reprodukcije (verzija z dne 21. 3. 1980), ki ga je 
poslal Zvezni izvršni svet. 

Razen omenjene verzije tega osnutka dogovora so člani 
sveta prejeli tudi verzijo z dne 7, 3. 1980, ki jo je poslal zvezni 
družbeni svet za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko in 
ki bo predmet obravnave na seji omenjenega zveznega druž- 
benega sveta dne 10. 4. 1980. 

Pred sejo so člani sveta dobili načelne, na seji pa obširne 
pripombe po členih, ki jih je pripravil Zavod SR Slovenije za 
družbeno planiranje k omenjeni verziji osnutka, kar je tudi 
vplivalo, da je v razpravi bilo več razprave o odprtih načelnih 
vprašanjih in manj pripomb k posameznim členom dogovora. 

Po razpravi so člani sveta k osnutku dogovora o temeljih 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1981 do 1985 o 
usklajevanju in usmerjanju tokov družbene reprodukcije 
sprejeli naslednja mnenja in predloge. 

- glede vsebinske zasnove predloženega osnutka dogo- 
vora je svet menil, da bi kazalo opozoriti sestavljalce, da ta 
dokument ne more biti le dogovor o ekonomski politiki, saj to 
tudi ne bi bilo v skladu z določbami zakona o temeljih sistema 
družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije, ki 
se nanašajo na izdelavo tega dogovora. 

- Svet ni menil, da je bistveno število dogovorov o temeljih 
planov, ni pa sprejemljiv pristop po katerem bi se širok krog 
zadev urejal v zveznih dogovorih o temeljih planov. Uveljaviti 
je treba restriktiven pristop pri opredeljevanju področij skup- 
nega pomena. Težišče mora biti na planskih dokumentih 
samih organizacij, predvsem tistih, s katerimi le-te urejajo 
medsebojne poslovne odnose. 

- Svet podpira predloge, da se med področja skupnega 
pomena vključi: 
- vsklajevanje in usmerjanje tokov družbene reprodukcije 

in politiko in razvoj ekonomskih odnosov s tujino; za obe 
področji naj bi kazalo sprejeti en dogovor; 

- politiko in razvoj gospodarsko nezadostno razvitih repu- 
blik in razvoj splošne ljudske obrambe. Obe področji naj bi 
bili obdelani v posebnih dogovorih; 

- Vsa vprašanja gospodarskega razvoja naj bi po mnenju 
sveta opredelili v dogovoru o vsklajevanju in usmerjanju to- 
kov družbene reprodukcije. Tako bi ta dogovor pridobil na 
konkretnosti pri opredeljevanju medsebojnih obveznosti, iz 
njega pa bi bilo moč izpustiti oziroma prenesti v plan vse 
splošne usmeritve razvojne politike za naslednje obdobje. 
Samo v primeru, če bi ne bilo mogoče najti druge rešitve, po 
opravljenem predhodnem dogovarjanju republik in avtono- 
mnih pokrajin, naj bi se eventualno sprejeli posebni dogovori 

o nekaterih zadevah skupnega pomena in sicer: za področje 
surovin (v tem posebno za rudarstvo), za področje energetike 
(pri tem še posebej za premogovništvo), za osnovne •kmetijske 
in sicer prehrambene proizvode ter za področje prometa (v 
tem okviru pri gradnji cest le za cesto Bratstva in enotnosti). 

- Ne glede na število dogovorov na ravni federacije, pa je 
svet menil, da se pri vseh zadevah skupnega pomena ne sme 
iti v širino glede spremljajočih ukrepov federacije za njihovo 
izvajanje. Pri tem je treba predvsem izhajati iz odgovornosti 
organizacij združenega dela in drugih nosilcev planiranja in 
vztrajati, da so organizacije združenega dela podpisniki teh 
dogovorov. 

Sama pod tem pogojem bi se lahko pristalo na širjenje 
števila dogovorov na ravni federacije. S tem bi se zagotovilo, 
da omenjeni dogovori ne bi temeljili samo na ukrepih federa*- 
cije ampak, da izhajajo iz združenega dela, ker jih podpisujejo 
OZD in druge asociacije združenega dela. Vsi eventualni 
dogovori na ravni federacije morajo biti povezani ž razvojno 
koncepcijo sprejeto z osnovnim dogovorom, to je dogovorom 
o temeljih družbenega plana Jugoslavije o usklajevanju in 
usmerjanju tokov družbene reprodukcije, tako, da se v njih 
strogo upoštevajo skupno sprejeti razvojni elementi in obvez- 
nosti iz omenjenega osnovnega dogovora; 

- člani republiškega sveta so opozorili (čl. 8.), da predlo- 
ženi dogovor ne more predpisati, da so njegova določila 
osnova za sestavo samoupravnih sporazumov o temeljih pla- 
nov drugih nosilcev planiranja. V skladu z našim sistemom 
družbenega planiranja predloženi dogovor lahko obvezuje 
samo njegove podpisnike. 

- V predloženem besedilu osnutka dogovora je po mnenju 
udeležencev precej besedila, ki je znano iz nekaterih drugih 
dokumentov in zakonov in je v njih celo bolje napisano; To 
velja za člene dogovora, ki so zajeti zlasti v poglavju »Tržišče, 
politika cen in rezerve.« 

Iz poglavja, ki se nanaša na »Kreditno monetarno politiko« 
pa se lahko vidi, da kreditni sistem tudi v bodoče ostaja 
osnova razširjene reprodukcije, čeprav je v osnutku zakona o 
temeljih sistema družbene reprodukcije opredeljeno, da je 
samofinanciranje in združevanja sredstev osnova tega si- 
stema. 

Svet je v nadaljevanju razprave menil, da so v 2. členu 
osnutka dogovora sicer opredeljeni skupni interesi in cilji 
(zagotavljanje stabilnosti in krepitev materialne podlage zdru- 
ženega dela, zmanjševanje strukturnih neskladij, izboljšanje 
plačilne bilance, doseganje višje tehnološke ravni gospodar- 
stva, zvišanje zaposlenosti in življenjskega standarda in 
drugo) vendar pa pri tem ni omenjena orientacija na tržno 
gospodarjenje. Ta orientacija mora biti izpostavljena v bese- 
dilu dogovora še zlasti zaradi tega, ker je, kot je že navedeno, 
še preveč sklicevanja na izenačevanje pogojev gospodarjenja 
kot izraz pričakovanj, da bodo zunanji dejavniki izboljšali 
materialni položaj organizacij. Proizvajalce se mora s tem 
dogovorom usmerjati na trg, da si z delom in prilagajanjem 
potrebam trga na njemu priborijo tak položaj, ki jim bo zago- 
tavljal primeren dohodek. Nikakor jih ne bi smel usmerjati k 
temu, da skušajo svoj položaj izboljšati predvsem z zahtevami 
po ugodnih ukrepih ekonomske politike, z zahtevami za ize- 
načevanje pogojev gospodarjenja, z zviševanjem cen ipd. 

Svet je sklenil, da bo s temi mnenji in predlogi seznanil 
Zvezni družbeni svet za gospodarski razvoj in ekonomsko 
politiko, na seji dne 10. 4. 1980. 
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MNENJA IN PREDLOGI 

Republiškega sveta za gospodarski razvoj in 

ekonomsko politiko k temeljnim vprašanjem v zvezi s 

pripravo družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 

leta 1981-1985 

Republiški svet za gospodarski razvoj in ekonomsko poli- 
tiko je na 17. seji dne 8. aprila 1980 obravnaval temeljna 
vprašanja v zvezi s pripravo družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje od 1981 - 1985. 

Gradivo je pripravil Zvezni zavod za družbeno planiranje 
(verzija z dne 8. 3.1980) in gaje Republiškemu svetu posredo- 
val Zvezni družbeni svet za gospodarski razvoj in ekonomsko 
politiko, ki bo ta vprašanja obravnaval na seji dne 10. aprila 
1980. 

Po uvodni besedi je republiški svet na podlagi obširne 
razprave sprejel k gradivom naslednja mnenja in predloge: 

- člani sveta so soglašali s tem, da je karakter in pomen 
predloženega gradiva predvsem v tem, da se v njemu daje 
najprej opredelitve sedanjega stanja na področju družbenoe- 
konomskega razvoja in vzroki strukturne usklajenosti, v dru- 
gem delu pa osnovna vprašanja, ki se nanašajo na strategijo 
našega nadaljnjega gospodarskega razvoja v prihodnjem 
srednjeročnem obdobju, kar naj bi se upoštevalo pri sestavi 
dogovora (oziroma dogovorov) o temeljih družbenega plana 
Jugoslavije in družbenega plana Jugoslavije. 

- v razpravi je ugotovljeno, da so se v času od kar je bil 
sprejet odlok Skupščine SFRJ o temeljnih smernicah in okvi- 
rih politike družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije za 
dobo od leta 1981 do leta 1985 (Uradni list SFRJ št. 48/ z dne 
28. 9. 1979) gospodarske razmere v mednarodnih okvirih 
poslabšale, kar je očitno vplivalo tudi na gospodarske ra- 
zmere pri nas doma. Omenjena situacija prispeva k temu, da 
so do sedaj v znatni meri izčrpane možnosti za nadaljnji 
ekstenzivni gospodarski razvoj. Razvoj z dosedanjim tempom, 
je, kot očitno kaže današnja gospodarska situacija, mogoč le 
v razmerah visoke inflacije in nižje stopnje gospodarske rasti, 
kolikor drugače take situacije ne bi uspeli obvladovati. Po 
mnenju članov sveta je zato vprašljiv pristop, ki se ponuja v 
predloženem gradivu: še vedno naj bi z intenziviranim tem- 
pom razvoja ob hkratni predloženi takoimenovani težki struk- 
turi investiranja, dosegli sorazmerno visoko stopnjo zaposlo- 
vanja in to v razmerah predložene široke fronte na omenjenih 
in drugih področjih. Taka usmeritev bi tudi zožila možnosti za 
samoupravno združevanje dela in sredstev in pritiskala v 
ospredje državne metode realokacije sredstev. Svet je menil, 
da je omenjena koncepcija predloženega gradiva zaradi nave- 
denega prezahtevna oziroma, da je z drugimi besedami pove- 
dano še vedno tudi odraz želja; 

- svet je glede predložene koncepcije menil, da se le-ta še 
vedno ne oblikuje v zadostni meri v skladu z našim sistemom 
planiranja. Zaradi tega bi bilo izredno težko zagotoviti njeno 
uresničevanje, saj bi bili pri tem še vedno pomembnejši zuna- 
nji pritiski za realizacijo, manj pa bi se upoštevale akcije 
dejanskih nosilcev tj. organizacij združenega dela. Tako je 
predložena koncepcija zaenkrat lahko le predmet razprave, 
nikakor pa definitivna, saj se mora šele izoblikovati in sicer 
tako, da se končno izreče o njej tudi združeno delo. V nobe- 
nem primeru se namreč koncept razvoja Jugoslavije za na- 
slednje srednjeročno obdobje ne more graditi le na zvezni 
ravni, čeprav ob sodelovanju predstavnikov Izvršnih svetov 
republik in pokrajin, ne da bi poprej združeno delo v zadostni 
meri izrazilo svoj vpliv na njeno oblikovanje; 

- v konceptu našega razvoja je nujno, da se bolj poudari 
intenzivno izkoriščanje obstoječih zmogljivosti in da se ne da 
takšen pomen investiranju kot je to primer v gradivu; 

, - po mnenju članov sveta je v gradivu podcenjena vloga 
neposrednega proizvajalca v procesu proizvodnje in njegovo 
usposabljanje za povečanje njegovega prispevka k našemu 
gospodarskemu razvoju, kar bi moralo biti eno od osnovnih 

izhodišč koncepcije novega srednjeročnega plana. Pri tem so 
še velike možnosti in znatne rezerve; 

- nadalje bi po mnenju sveta morali v gradivu dati večji 
poudarek nadaljnjemu razvoju družbenoekonomskih od- 
nosov in s tem v zvezi izpeljavi sprejetega sistema. Nujno je, 
da sprejetim sistemskim zakonom čimprej sledijo spremlja- 
joči podzakonski in drugi predpisi, saj se v nasprotnem pri- 
meru oziroma če so ti predpisi nedodelani, lahko postavi pod 
vprašaj njihovo izvajanje, kar vse skupaj povzroča nepotrebne 
intervencije organov države; 

- stabilizacijska usmeritev bi morala dobiti po mnenju ude- 
ležencev večji poudarek kot eden glavnih smotrov nasled- 
njega petletnega plana, saj je ta usmerjtitev temelj naše eko- 
nomske politike že v letošnjem letu; 

- glede trga in politike cen bi morala biti oba predložena 
gradiva bolj usklajena. Tako piše v 61. členu osnutka dogo- 
vora: »da stopnja rasti ne bi v večji meri presegla rast cen v 
industrijskih državah...«, medtem ko je v osnovnih vprašanjih 
(str. 63 toč. 2. 2) navedeno: »da naj bi se cene gibale okoli 
poprečne rasti cen razvitih industrijskih držav...« Znano pa 
je, da je tudi v precejšnjem številu teh držav inflacija veliko 
večja kot pred leti. Drugo, ni treba, da bi v naši politiki cen kot 
osnovno volilo vzeli gibanje cen v teh deželah, ampak se 
moramo zavzeti za dosledno izpeljavo naše stabilizacijske 
politike. 

- pristop k strukturnim problemom je po mnenju sveta 
preveč tehnološki, kar bi lahko predstavljalo nadaljevanje 
sedanje prakse ekstenzivnega razvoja. Zato bi strukturna nes- 
kladja kazalo obravnavati širše in predvsem kot prehod na 
kvalitetne faktorje gospodarjenja in ne le kot usmeritev v 
nekatera gospodarska področja; 
- glede ekonomskih odnosov s tujino pa je svet menil, da 

se v gradivu daje prevelik poudarek politiki substitucije uvoza, 
kar nikakor ni usklajeno s stališči, ki so jih v jeseni 1979 
sprejeli trije zvezni sveti, ko so sklepali o temeljnih vprašanjih 
ekonomskih odnosov s tujino in smereh ukrepov ter aktivno- 
sti. Ravno tako so se udeleženci strinjali s stališčem, da bi bilo 
potrebno v obeh predloženih gradivih dodati jasno usmeritev, 
da se jugoslovanski delež v svetovni zunanji trgovini ne bi 
smel še nadalje zmanjševati in bi se zaradi tega morali boriti 
proti prisotnim avtarkičnim težnjam nekaterih gospodarskih 
grupacij oziroma območij. 

S tem v zvezi svet tudi predlaga (str. 37), da je ponovno 
potrebno proučiti točnost trditve, da je »večji odliv deviz iz 
naslova potovanja naših državljanov v tujino kot pa je priliv 
deviz iz turizma.« Pri opredeljevanju glede strukture izvoza 
mora v večji meri kot dosedaj priti do izraza nujnost usmeritve 
na tiste proizvode, ki dajejo ustrezne ekonomske rezultate v 
izvozu, kar velja tako za izdelke nižje faze kot tudi višje faze 
predelave. 

Glede stališč v gradivu, da naj bi se ponovno proučile 
nekatere že sprejete sistemske rešitve in med njimi tudi plačil- 
nobilančne in deviznobilančne pozicije republik, je bilo na 
seji sveta izraženo mnenje, da ni potrebno ponovno prouče- 
vati že sprejetega sistema, pač pa naj se sprejmejo ustrezni 
ukrepi, ki bi odpravili sedanje motnje v funkcioniranju si- 
stema, predvsem v smislu povezovanja organizacij združe- 
nega dela in na tej osnovi odpravljanja negativnih tendenc pri 
zapiranju v meje republik (pokrajin). 

- glede predvidene stopnje rasti družbenega gospodarstva 
v naslednjem petletnem obdobju, je republiški svet menil, da 
lahko pričakujemo dosti umirjeno in nižjo stopnjo rasti v 
primerjavi'S predhodnim obdobjem ed aktiviranja kvalitetnih 
faktorjev gospodarjenja in intenzivnosti zavisi, ali bomo dose- 
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gli višjo stopnjo rasti, ob spremenjenih pogojih. Realnost 
stopnje rasti pa se preveri lahko le v okviru združenega dela, 
saj mora le-to izraziti svoje možnosti razvoja; 
- po mnenju udeležencev je velika pomanjkljivost predlo-' 

ženega gradiva v tem, ker se sploh ni opredelil glede prora- 
čuna federacije, ki je vse doslej angažiral zelo velik odstotek 
ustvarjenega družbenega proizvoda jugoslovanskega gospo- 
darstva. Nujno bi bilo vztrajati, da v naslednjem srednjeroč- 
nem obdobju ne bi smel proračun federacije rasti več iznad, 
ampak le izpod rasti družbenega proizvoda; 
- v gradivu se večkrat ponavlja, da je potrebno več storiti 

na področju izenačevanja pogojev gospodarjenja, vendar pa 
to ni adekvatni izraz. Izraženo je bilo mnenje, da je ta pojem 
bolje opredeljen v zakonu o temeljih sistema cen in družbeni 
kontroli cen (Uradni list SFRJ št. 1/80); 

- glede politike delitve čistega dohodka in še posebej 
osebnih dohodkov, bi bilo v gradivu potrebno poudariti tudi 
njihov pomen na podlagi gospodarjenja s sredstvi družbene 
reprodukcije. 

Republiški svet je sklenil, da bo o njegovih mnenjih in 
predlogih o predloženem gradivu seznanil Zvezni družbeni 
svet za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko na seji 10. 4. 
1980. 

POROČILO 

delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru 

republik in pokrajin Skupščine SFRJ 

o nadaljevanju usklajevanja zakona o 
sredstvih za odpravo posledic katastrofalnega 
potresa, ki je prizadel območje SR Črne gore v 

letu 1979 
Potem, ko je delegacija SR Slovenije v Zboru republik in 

pokrajin poročala Skupščini SR Slovenije o dotedanjih pro- 
blemih usklajevanja v zvezi z zakonom o sredstvih za Črno 
goro, je le-ta s sklepom z dne 20.2.1980 pooblastila delega- 
cijo, da v smislu drugega odstavka 300. člena Ustave SFRJ 
glasuje za predlog tega zakona, ko bo ta usklajen. 

Obenem s pooblastilom je Skupščina SR Slovenije naložila 
delegaciji, da si prizadeva v usklajevalnem postopku razčistiti 
dotlej še odprta vprašanja: 

1. Način ugotavljanja škode na uničenem in poškodovanem 
stanovanjskem fondu in na premičninah v lasti občanov; 

2. Način ugotavljanja škode na nekaterih objektih komu- 
nalne in prometne infrastrukture, in 

3. na področju kulturno-zgodovinskih spomenikov zagoto- 
viti podrobnejše podatke o obsegu škode na posameznih 
objektih in vrstah spomenikov ter o tem, kakšne vrste sanacij 
pridejo v poštev (postavitev v stanje pred potresom, postavi- 
tev v tako stanje skupaj s seizmično konstruktivno sanacijo 
oz. potrebo po integralni revitalizaciji in končno, kateri spo- 
meniki so sploh neobnovljivi) ter pri tem vztrajati, da imajo 
prednost v obnovi le tisti spomeniki, ki pomenijo sami po sebi 
element gospodarskega razvoja prizadetega področja. 

Delegacija je v izredno delovnem in koristnem sodelovanju 
Zavoda za statistiko SR Slovenije in Zavoda za spomeniško 
varstvo SR Slovenije predložila odboru za finance Zbora re- 
publik in pokrajin obsežen sezham vseh bistvenih odprtih 
strokovnih vprašanj, ki so se nanašala na ugotavljanje škode 
na že omenjenih področjih in na področju kulturnih spomeni- 
kov. 

Pri obravnavanju posameznih segmentov škode je delega- 
cija zastopala naslednja stališča: 
1. Na področju škpde na porušenem stanovanjskem fondu in 
premičninah občanov je opredelila kot zgornjo mejo solidar- 
nosti povpreček stanovanjskih neto površin v izmeri 56 m2 za 
eno stanovanje ter višino vrednosti premičnin (predmetov 
trajne rabe) v višini 47.024 din na posamezno stanovanje. Ti 
izračuni so izhajali iz uradnih statističnih podatkov oz. anket 
napravljenih ob koncu leta 1978, to je neposredno pred potre- 
som. Tak pristop je imel za posledico predlog, da se obseg 
solidarnosti na teh dveh segmentih zniža za skupno cca 9.5 
milijarde dinarjev. 
2. Na prometni infrastrukturi in komunalijah - kjer je bil v 
predloženem popisu škode vsebovan izredno močno izražen 
razvojni aspekt - smo, ob opozarjanju na nekatere nelogično- 
sti in nesorazmerja pri vrednotenju škode na posameznih 
elementih infrastrukture, predlagali zmanjšanje zneska za te 
porabe za 2,15 milijarde dinarjev. 

3. Zaradi odstopanja pri uporabi metodologije glede ocenje- 
vanja škode na osnovnih sredstvih ter izgubljenem dohodku, 
smo skupaj z zahtevo po nepriznavanju škode na počitniških 
hišicah občanov zahtevali oz. podprli zmanjševanje te škode 
za cca 3.5 milijarde dinarjev. 
4. Glede razčiščevanja škode na kulturno-zgodovinskih spo- 
menikih smo postavili tri alternativne predloge. Po prvem naj 
bi republiška komisije za škodo Črne gore predložila poročilo 
o ocenjevanju škode s podatki o poškodovanih in uničenih 
kulturnih spomenikih s predlogi za vrsto sanacije; dalje, kateri 
izmed spomenikov so neobnovljivi; katere je treba postaviti v 
stanje pred potresom skupaj s seizmično konstruktivno sana- 
cijo in kje je potrebna integralna revitalizacija ter ob tem 
zahtevali program obnove kulturnih spomenikov z aspekta 
razpoložljivih strokovnih zmožnosti. 

Po drugem predlogu naj bi iz ocene škode v celoti izvzeli iz 
predlaganega zakona kompleks kulturnih spomenikov, kar je 
že pred nami predlagala delegacija Kosova (na seji predsedu- 
jočih delegacij) in br to škodo oz. njeno sanacijo uredili 
pozneje s spremembo in dopolnitvijo predlaganega zakona. 

Kot tretjo možnost smo predlagali, da se znesek škode v 
višini 10.499 milijonov zmanjša na 5.000 milijonov. To slednje 
smo ponudili na temelju predloga skupine Zavoda za spome- 
niško varstvo SR Slovenije, ki je ugotavljala škodo v starem 
Kotoru in ocenila, da le-ta znaša na kulturno-zgodovinskih 
spomenikih cca 50 % od one, navedene v poročilu Črne gore 
o škodi, če vzamemo za osnovno vrnitev v predpotresno 
stanje skupaj s konstruktivno seizmično sanacijo. 

Ne glede na to, katera od predlaganih rešitev naj bi bila 
sprejeta, pa smo vztrajali na počasnejši dinamiki obnavljanja 
teh spomenikov. 

V celoti smo torej dokumentirano ter na osnovi strokovnih 
primerjalnih podatkov in to ločeno, po posameznih segmen- 
tih škode, predlagali podobno kot so predlagale nekatere 
druge delegacije: zmanjšanje prvotnega zneska škode za 20.5 
milijarde dinarjfev. Lahko ugotovimo, da je tak naš pristop 
(strokovno dokumentiran v mejah možnosti glede na razpo- 
ložljivo dokumentacijo) bil deležen podpore večine delegacij, 
ki so sicer vsaka po svoje pristopale k razpravam o višini 
sprejemljive solidarnosti, vendar s primarnim poudarkom na 
omejene možnosti združenega dela v njihovih republikah oz. 
pokrajinah. Izjema v tem pogledu je bila delegacija SAP Voj- 
vodine, ki je - četudi poudarjajoč lastne težave - izdelala in 
ponudila svoj predlog sprejemljive solidarnosti, ki je bil na- 
šemu podoben, vendar radikalnejši na področju stanovanj- 
skega fonda (zavzemali so se za 50 m2 stanovanjske površine 
na posamezno porušeno stanovanjsko- enoto, kar približno 
ustreza povprečju kvadrature stanovanjskih enot celotne 
Črne gore. 

Zvezni izvršni svet, kot predlagatelj zakona, je v trenutku, ko 
je uvidel, da vztrajanje na prvotnih pozicijah ne vodi nikamor, 
20.2.1980 prišel z neopredeljenim predlogom, da naj se dele- 
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gacije - upoštevaje sicer »višino ugotovljene škode« - spora- 
zumejo s kompromisom (barantanjem) za znesek sprejemljiv 
za vse, ki bi kar se da ustrezal potrebam obnove Črne gore, 
istočasno pa tudi odražal realne možnosti republik in pokrajin 
tako glede na obstoječe gospodarske težave, kot tudi glede 
na stabilizacijsko opredelitev v letu 1980 in v naslednjih letih. 

Čeprav je tak predlog ZIS predstavljal izhod za silo, ker je 
bilo jasno, da soglasja o prvotno zamišljenem in kvantificira- 
nem predlogu 70 milijard ne bo moč doseči, je večina delega- 
cij (pet) negativno ocenila tak pristop. 

Naša delegacija je zastopala stališča, da je za SR Slovenijo 
edina sprejemljiva pot ugotavljanje obsega solidarnosti po 
posameznih elementih vrstah škode, kar je pomenilo nepri- 
stajanje na mešetarjenje o celotnem znesku, temveč vztraja- 
nje, da je skupni seštevek solidarnosti le rezultat sporazuma o 
prioritetah, pomembnosti objektov za normalizacijo dela in 
življenja na potresnem področju ter tak obseg solidarnosti, ki 
je družbeno in ekonomsko sprejemljiv tako za tiste, ki sred- 
stva dajejo, kot za tistega, ki jih sprejema. 

Potem, ko nobena od delegacij ni sprejela predloga ZIS naj 
one same predlagajo ustrezen znesek v zgoraj navedenem 
smislu, je ZIS dne 26. 2.1980 prišel s »kompromisnim predlo- 
gom«, da naj bi ta znesek (za SR Črno goro) znašal 60.4 
milijarde din kot osnova za nadaljnje usklajevanje. V kon- 
kretni razpravi o vrstah in elementih škode na našem pri- 
stopu, pa se je v krogu sedmih delegacij, z izjemo Črne gore, 
formiral predlog o skupnem znesku, ki bi bil sprejemljiv v 
višini 52 milijard dinarjev. 

V nadaljevanju uskaljevanja je ZIS 3. 3. 1980, upoštevajoč 
predloge delegacij, predlagal, da naj bi znesek solidarnosti za 
odpravo posledic v Črni gori znašal 55 milijard dinarjev, kar je 
argumentiral z naslednjim: da je škoda v Črni gori res velika, 
da so sredstva Črne gore nezadostna za odpravo posledic ter, 
da je ZIS upošteval stališča SR in SAP glede težav, ki jih imajo 
pri zagotavljanju sredstev. V omenjenem znesku so bila pre- 
dvidena tudi sredstva v višini 1.9 milijarde din za obnovo 
objektov JNA in federacije. 

Delegacija SR Črne gore, ki je dolgo časa vztrajala na 
stališču, da zanjo ne pride v poštev znesek, ki bi bil nižji od 
60.5 milijarde dinarjev, je z namenom, da bi oslabila argu- 
mente delegacij, ki so vztrajale na nižje ponujenem znesku, 
podala v odboru za finance posebno izjavo. Z njo je, najkrajše 
rečeno, poskušala izrecno apostrofirati delegaciji SR Slove- 
nije in SAP Vojvodine, kot tisti, ki sta z ne dovolj »argumenti- 
ranimi« trditvami zapeljali delegacije drugih SR in SAP, da so 
se opredelile za nižje zneske. Tako slovenska kot druge dele- 
gacije so na to izjavo ostro reagirale, kot na poskus, da se 
prepreči nadaljnje usklajevanje na pozicijah, ki so drugačne 
od predloga SR Črne gore. Naša delegacija je posebej argu- 
mentirano opredelila svoj odnos do pojmovanja solidarnosti, 
da je to pomoč za najnujnejšo obnovo, ne pa nadomestilo vse 
škode in še za bodoči razvoj, kar se ponuja in do obnove 
kulturnih spomenikov in pri tem predvsem ilustrativno poka- 
zala, da so se sredstva za nekatere vrste obnove seštevala, 
namesto da bi se v poročilu opredelili za eno od njih npr. 
obnovo s protipotresno konstrukcijo, za kar smo menili, da je 
možno biti solidaren. 

Ko je postalo očitno, da je treba napraviti konkretni korak k 
uskladitvi stališč je ZIS osvojil kombinirani predlog delegacij 

SR BiH, Hrvatske in Srbije ter predlagal kasneje dokončno 
usklajeni znesek 53 milijard 637 milijonov dinarjev, v katerem 
je bila vsebovana tudi škoda na objektih JNA. 

Obenem z drugimi delegacijami je tudi naša delegacija 
pristala na ta znesek z argumentacijo, ki je v kratkem nasled- 
nja: 

Do sedaj izraženo solidarnost v obsegu 50.1 milijarde, ki 
vsebuje tudi sredstva za JNA, povečujemo za milijardo in 200 
milijonov novih dinarjev na področju stanovanjske izgradje in 
predmetov trajne vrednosti iz razloga, ker se je prepričala o 
potrebi, da se del porušenega stanovanjskega fonda gradi na 
novih lokacijah in se s tem povečujejo stroški urejanja zem- 
ljišč, po drugi strani pa so zaradi izredno naglega naraščanja 
cen gradbenih del, pa tudi predmetov trajne vrednosti, pr- 
votno predlagani zneski s strani naše delegacije postavljeni 
prenizko in je tako korektura sprejemljiva. Ob upoštevanju 
sorazmerno zmanjšanega zneska za obnovo objektov JNA v 
višini 1.637 milijonov din ter na manj rigoroznem omejevanju 
sredstev za obnovo prometne infrastrukture, vse pa z name- 
nom, da doprinesemo k uspešnemu zaključku usklajevanja, je 
delegacija dala pristanek na do tedaj že večinsko dogovorjen 
nekaj višji znesek, ki .ga je predlagal ZIS. Obenem pa je tudi 
sama predlagala hitrejšo dinamiko obnove tako, da bi lahko v 
letih 1980-1985 dokončali objekte potrebne za delo in nasta- 
nitev. 

Zaradi cele vrste odprtih vprašanj, ki se nanašajo na pro- 
blem valorizacije sredstev, namenjenih za obnovo SR Črne 
gore je bila v zakon vnesena določba, da bo to vprašanje 
Skupščina SFRJ uredila s svojim posebnim aktom najpozneje 
do konca oktobra letošnjega leta. 

Ob sprejemanju zakona je Zbor republik in pokrajin sprejel 
še štiri pomembne sklepe, ki se nanašajo: 
1. Na ureditev odplačevanja anuitet OZD, ki so bile prizadete 
s potresom, s katero bi se odpravila začasna ureditev iz 
posebnega zakona iz julija 1979; 
2. Na obveznost ZIS, da najpozneje do konca oktobra 1980 
pripravi pregled vseh sredstev danih dotlej za obnovo SR 
Črne gore in za katere se zmanjšujejo obveze republik in 
pokrajin; 
3. Ustrezna delovna telesa Skupščine SRRJ bodo izdelala 
priporočilo organizacijam združenega dela SR in SAP, da na 
podlagi skupnih interesov združujejo dela in sredstva in s tem 
dodatno prispevajo k dinamiki obnove Črne gore. 
4. Zvezni izvršni svet je dolžan najpozneje v roku dveh mese- 
cev izdelati posebno analizo o ustreznosti oz. nepopolnosti 
obstoječega sistema solidarnosti za odpravljanje posledic 
elementarnih nesreč ter na podlagi take analize pripraviti 
predloge za dograditev sistema, kar naj bi omogočilo učinko- 
vitejšo uporabo le-tega v različnih pogojih in razmerah ele- 
mentarnih nesreč. 

Kljub dolgotrajnemu in težavnemu usklajevalnemu po- 
stopku v zvezi s tem zakonom, želimo na koncu poudariti, da 
sprejeta rešitev tako po svoji vsebini kot metodi dela, pred- 
stavlja aficmacijo delegatskega sistema in čvrsto opredelitev, 
da se tudi najtežja materialna vprašanja, ki so tudi politično 
zelo občutljiva, morejo in morajo reševati v okviru skupščin- 
skega sistema, ne pa izven po poti politizacije in pritiskov. 

Organizacije združenega dela in delovne skupnosti obve- 
ščamo, da je ČZ »Uradni list SRS« izdal publikacijo • 

RESOLUCIJA ZA LETO 1980 
in 

RAZPOREJANJE DOHODKA 
V publikaciji so resolucija o politiki izvajanja družbenega 
plana za obdobje 1976 - 1980 v letu 1980; govor predse- 
dnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije dr. Antona 
Vratuše; dogovor o uresničevanju družbene usmeritve 
razporejanja dohodka v letu 1980 ter metodologija za 
spremljanje izvajanja dogovora o uresničevanju družbene 
usmeritve razporejanja dohodka v letu 1980, ki je zlasti 
pomembna za vse, ki ugotavljajo, kako se dogovor ure- 
sničuje. 

Organizacije združenega dela in delovne skupnosti obve- 
ščamo, da je ČZ »Uradni list SRS« izdal publikacijo 

DRUŽBENO PLANIRANJE 
V publikaciji so objavljeni: zakon o sistemu družbenega 
planiranja in o družbenem planu SR Slovenije (Uradni list 
SRS, št. 1/80) ter združeno besedilo odloka o obvezni 
enotni metodologiji in minimumu obveznih enotnih kazal- 
cev (uradni list SFRJ, št. 27/79) in odloka o obvezni enotni 
metodologiji in obveznih enotnih kazalcih (Uradni list 
SRS, št. 27/79) ter združen tekst navodila za uporabo 
minimuma obveznih enotnih kazalcev (Uradni list SFRJ, 
št. 52/79) in navodila za uporabo obveznih enotnih kazal- 
cev (Uradni list SRS, št. 3/79). 
TA PUBLIKACIJA JE POMEMBEN STROKOVNI PRIPO- 
MOČEK ZA VSE NOSILCE DRUŽBENEGA PLANIRANJA 
PRI PRIPRAVLJANJU, SPREJEMANJU IN URESNIČEVA- 
NJU PLANOVI 
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Zagotoviti pogoje za vsebinsko 

preobrazbo odnosov med prometom in 

proizvodnjo 
* 

• Delovna telesa Skupščine SFRJ menijo, da bi morali določiti enake obveznosti pri 
združevanju tako za prometne kot proizvodne organizacije 
• Osnutek zakona o obveznem združevanju prometnih s proizvodnimi organizaci- 
jami bo potrebno uskladiti z Zakonom o združenem delu in drugimi sistemskimi 
zakoni 
• Nujno bo potrebno razvijati skupen interes za združevanje, zagotoviti potrebne 
pogoje in oceniti motive za združevanje prometnih in proizvodnih organizacij 
$ Oceniti moramo realnost predvidenih rokov za vsebinsko preobrazbo odnosov na 
področjih prometa in proizvodnje 
• Širše bo potrebno spregovoriti o vseh pomembnih vprašanjih Osnutka zakona, saj 
naj bi o njih razpravljali tako v prometnih kot proizvodnih organizacijah združenega 
dela 

Delovna telesa Skupščine 
SFRJ; Odbor Zveznega zbora 
za družbenoekonomske od- 
nose. Odbor Zbora republik in 
pokrajin za tržišče in cene ter 
Komisija Skupščine SFRJ za 
spremljanje izvajanja Zakona o 
združenem delu so aprila na- 
čelno razpravljali o Osnutku 
zakona o obveznem združeva- 
nju dela in sredstev organiza- 
cij združenega dela, ki se uk- 
varjajo s prometom blaga in 
storitev, s proizvodnimi orga- 
nizacijami združenega dela. 

Ob tej priložnosti so delegati 
posredovali nekatere pripom- 
be in predlagali rešitve, ki bi 
izboljšale omenjeno zakonsko 
besedilo. Delovna telesa so tu- 
di sklenila, da bodo razpravo o 
Osnutku zakona nadaljevala 
maja. Ker je Osnutek zakona 
sprožil veliko zanimanje ter 
pozornost v širši javnosti, po- 
sredujemo povzetek stališč 
skupščinskih delovni teles. 

Vsa delovna telesa so ugoto- 
vila, da mora ta Zakon prispe- 
vati k normalnejšemu delova- 

nju tokov družbene reproduk- 
cije ter k nadaljnjemu razvoju 
socialističnih samoupravnih 
odnosov na področju povezo- 
vanja prometne s proizvodno 
sfero. 

Največ pozornosti pa so de- 
legati namenili vprašanju ob- 
veznosti združevanja oziroma 
dilemi, ali naj bi predpisali 
enostransko ali obojestransko 
obveznost združevanja, Nada- 

coBcocoeoa-socosoasoooPoooooaoocoooooa 
Delovna telesa Skupščine SFRJ o Osnutku zakona o 
obveznem združevanju dela in sredstev organizacij 
združenega dela, ki se ukvarjajo s prometom blaga in 
storitev, s proizvodnimi organizacijami združenega dela 
-k AS 201 

0 
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IZ SKUPŠČINE SRFJ: 

NOVI PREDPISI 

- Zagotoviti pogoje za vse- 
binsko preobrazbo odnosov 
med prometom in proizvodnjo 
(Delovna telesa Skupščine 
SFRJ o Osnutku zakona o ob- 
veznem združevanju dela in 
sredstev organizacij združene- 
ga dela, ki se ukvarjajo s pro- 
metom blaga in storitev, s pro- 

izvodnimi organizacijami 
združenega dela - k AS 201); 

-Združevanje prometa in 
proizvodnje mora biti oboje- 
stranska obveznost (Stališča 
Zveznega pravnega in Zvezne- 
ga ekonomskega sveta o 
Osnutku zakona o obveznem 
združevanju dela in sredstev 
organizacij združenega dela, 
ki se ukvarjajo s prometom 
blaga in storitev, s proizvodni- 
mi organizacijami združenega 
dela - k AS 201). 

IZVAJANJE ZAKONOV 

- Ustvarjeni so temeljni po- 
goji za vsebinsko preobrazbo 
odnosov v združenem delu 
(Stališča in ocene delovnih te- 
les Skupščine SFRJ o Poročilu 
o izvajanju Zakona o združe- 
nem delu. 

- ANALIZE IN OCENE 

- Z raznovrstno in bolje or- 
ganizirano turistično ponudbo 

je mogoče ustvariti večji de- 
vizni priliv (informacija o turi- 
stičnem prometu v letu 1979 in 
ocene razvoja v letu 1980 s 
predlogom ukrepov za pove- 
čanje deviznega priliva od tuj- 
skega turizma); 

- Kreditno-monetarna poli- 
tika je relativno dobro prila- 
gojena stabilizacijskim ciljem 
(Poročilo Narodne banke Ju- 
goslavije o uresničevanju 
skupne emisijske in denarne 
politike in skupnih osnov kre- 
ditne politike v letu 1979). 
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Ije so delegati precej govorili o 
ustvarjanju in razporejanju 
skupnega prihodka in dohod- 
ka ter o rokih, ki jih Osnutek 
zakona predvideva za preob- 
razbo družbenoekonomskih 
odnosov v prometni in proiz- 
v odni sferi. 

SKUPNA OBVEZNOST 
ZDRUŽEVANJA 

Odbor za družbenoekonom- 
ske odnose je kot osrednjo 
pripombo poudaril, da zakon- 
ske določbe zahtevajo le ob- 
vezno združevanje prometnih 
organizacij. Delegati so menili, 
da besedilo Zakona ureja le 
pogoje in način obveznega 
združevanja dela in sredstev 
trgovine s proizvodnjo, s čimer 
je zožen prostor za urejanje 
odnosov med proizvodno in 
prometno sfero. Zaradi tega 
naj bi razmišljali o takih reši- 
tvah, ki bi zagotovile dvostran- 
sko skupno obveznost združe- 
vanja - tako v prometu kot v 
proizvodnji. 

Če pa bi ob sprejemanju Za- 
kona ohranili sedanjo eno- 
stransko obveznost, so menili 
delegati, potem ne bi mogli z 
gotovostjo računati, da se bo- 
do proizvodne organizacije 
združevale s prometnimi. Po 
drugi strani imajo sedanje pro- 
metne organizacije različen 
ekonomski potencial. Nevar- 
nost je, da bi prej akumulirano 
presežno delo proizvodnih or- 
ganizacij v prometni sferi ime- 
lo odločilen vpliv za proizvod- 
njo ob izbiranju partnerja. 

Odprto je tudi vprašanje, če 
se mora proizvodna organiza- 
cija, ko vstopa v take odnose s 
prometno organizacijo, pod 
istimi pogoji združiti tudi z več 
organizacijami. Člani Odbora 
so poudarili, da bi ob taki reši- 
tvi onemogočili svobodno izbi- 
ro partnerjev in zavrli razvija- 
nje teh odnosov. 

Po mnenju Odbora mora 
omenjeni Zakon nadalje kon- 
kretizirati določbe Zakona o 
združenem delu, posebej pri 
ustvarjanju skupnega prihod- 
ka in pogojev poslovnega so- 
delovanja med organizacijami, 
ki združujejo delo in sredstva. 
Predlagano besedilo pa ne ra- 
zlikuje dovolj jasno med po- 
slovanjem na temelju skupne- 
ga prihodka oziroma skupne- 
ga dohodka. 

Ko gre za razporejanje sku- 
paj ustvarjenega prihodka in 
dohodka, lahko po sedanjem 
zakonskem besedilu ra- 
zumemo, da se skupni doho- 
dek ugotavlja posebej za vsa- 
kega partnerja. To pa bi lahko 
povzročilo veliko težav v prak- 
si, saj bi zahtevalo toliko knji- 
govodstev kolikor je poslovnih 

partnerjev. Prišlo bi dejansko 
do kopičenja administracije v 
prometnih organizacijah. 

Delegati so tudi opozorili, da 
besedilo Osnutka zakona ni 
skladno z ustreznimi deločba- 
mi drugih sistemskih zakonov: 
z Zakonom o združenem delu, 
o temeljih sistema družbenega 
planiranja, o temeljih sistema 
cen. Predlog zakona bi moral 
vsekakor vsebovati usklajene 
določbe. 

Delegati so še menili, da bo 
še enkrat potrebno preučiti tu- 
di roke za vsebinsko preobraz- 
bo družbenoekonomskih od- 
nosov v prometnih in proizvo- 
dnih organizacijah. Dvomijo 
namreč, če so sedaj predvide- 
ni roki realni. 

HITREJŠI RAZVOJ 
BLAGOVNE 
PROIZVODNJE 

Odbor za tržišče in cene je 
poudaril, da je eden od temelj- 
nih ciljev Zakona o obveznem 
združevanju prometa s proiz- 
vodnjo hitrejši razvoj sociali- 
stične blagovne proizvodnje 
pri nas oziroma večje povezo- 
vanje prometne in proizvodne 
sfere zaradi povečanja proiz- 
vodnje in dohodka. Medtem pa 
Osnutek zakona ureja samo 
pogoje in načine obveznega 
združevanja dela in sredstev 
prometa s proizvodnjo oziro- 
ma oži prostor za ureditev ra- 
zmerij v teh dveh dejavnostih. 

Sprožili so tudi vprašanje 
določitve dvostranske obvez- 
nosti združevanja, ne samo,za 
promet, temveč tudi za'proiz- 
vodnjo. V povezavi s tem je 
rečeno, da Zakon o združenem 
delu združevanje dela in sred- 
stev določa kot obveznost za 
vse subjekte združevanja, ki 
morajo svoja razmerja urediti s 
samoupravnim sporazumom. 
To pomeni, da velja ista obvez- 
nost tako za prometne kot za 
proizvodne organizacije zdru- 
ženega dela. 

Izrekli so tudi pripombo, da 
v Osnutku zakona ni jasno 
opredeljena razlika med po- 
slovanjem na podlagi skupne- 
ga prihodka oziroma dohodka 
in so tako. pojmi pomešani. 

Podobno kot v Odboru za 
družbenoekonomske odnose 
so tudi delegati tega Odbora 
menili, da Osnutek zakona 
koncepcijsko ni usklajen z Za- 
konom o združenem delu, pa 
tudi ne z Zakonom o temeljih 
sistema družbenega planira- 
nja, z Zakonom o temeljih si- 
stema cen in z drugimi. Zaradi 
tega bo pri nadaljnjem delu za 
oblikovanje Zakona potrebno 
pomanjkljivosti kompleksno 
preučiti in odpraviti. 

INTERES ZA 
ZDRUŽEVANJE 

Po mnenju delegatov Odbo- 
ra je potrebno pri zakonskem 
konceptu izhajati iz razvijanja 
skupnega interesa za združe- 
vanje in ustvarjanje potrebnih 
pogojev oziroma iz upošteva- 
nja motivacije za združevanje 
prometnih organizacij združe- 
nega dela s proizvodnimi. Pri 
teh zadnjih bi moral biti motiv 
za združevanje v varnosti in 
dolgoročnosti poslovanja, v 
možnosti plasmaja blaga, v 
določanju izbire proizvodov na 
podlagi raziskave trga in manj- 
ših stroškov gospodarjenja. 
Hkrati pa naj bi bil motiv za 
združevanje pri prometnih or- 
ganizacijah v zanesljivi oskrbi, 
z določanjem rokov za dobave, 
z opredeljevanjem potrebnih 
zalog, s prilagajanjem pogojev 
za oskrbo glede na sezonske 
potrebe in podobno. 

Na tej podlagi bi dosegali 
prednosti združevanja za pro- 
izvodnjo in za promet in tako 
bi se oglašal tudi skupni inte- 
res za združevanje, pri čemer 
bi bili rezultati večji kot pri ad- 
ministrativnem urejanju teh ra- 
zmerij. 

Odbor je podprl mnenje 
zveznih strokovnih svetov, naj 
bi preučili, če je v opredeljenih 
rokih možnp vsebinsko preo- 
braziti družbenoekonomska 
razmerja v prometnih in proiz- 
vodnih organizacijah. 

Izrazili so dvom glede mož- 
nosti, da bi v razmerah, ko je ie 
malo specializiranih promet- 
nih organizacij za promet na 
debelo in za izvoz, v enem letu 
ustvarili pogoje, potrebne za 
podpis samoupravnih spora- 
zumov o dolgoročnem poslov- 
nem sodelovanju prometnih 
organizacij združenega dela s 
proizvodnimi. 

ODPRAVITI NEENAKE 
POGOJE 
GOSPODARJENJA 

Menili so tudi, da proiz- 
vodne organizacije zaradi ne- 
razvitosti odnosov globjega 
poslovnega povezovanja med 
proizvodnjo in prometom ozi- 
roma zaradi pomanjkanja 
skupnih razvojnih programov 
izdelujejo blago za neznane 
kupce, njihove možnosti za 
preusmeritev v drugačno po- 
slovanje pa so manj elastične 
kot v prometnih organizacijah. 
Zaradi tega je potrebno razčle- 
niti neenake poslovne pogoje 
in zagotoviti razmere za njiho- 
vo odpravljanje, kar bi se poz- 
nalo pri sklepanju predvidenih 
samoupravnih sporazumov. 

Zakon ne bo mogoče upo- 
rabljati brez spremljajočih 

podzakonskih aktov, so pou- 
darili delegati in svetovali, da 
bi predlagatelj hkrati z Osnut- 
kom zakon Skupščini SFRJ 
dostavil tudi teze za posamez- 
ne rešitve, ki bi jih vsebovali 
podzakonski akti, brez katerih 
bi se bilo težko odločiti za po- 
samezne rešitve v Osnutku za- 
kona. 

Poudarili so tudi neizogib- 
nost ponovne obravnave in 
konkretizacije določbe zakon- 
skega Osnutka o utemeljeno- 
sti, da bi predlog za združeva- 
nje bodisi sprejelo ali pa zavr- 
nilo sodišče združenega dela. 
Na vprašanje sta opozorila 
zvezna strokovna sveta. 

Ob koncu razprave so dele- 
gati menili, da je potrebna šir- 
ša konsultacija o omenjenih in 
drugih pomembnih vprašanjih 
iz zakonskega Osnutka in to v 
organizacijah združenega dela 
v proizvodnji in v prometu. 

PODREJEN POLOŽAJ 
PROMETNE SFERE 

Komisija za spremljanje 
izvajanja Zakona o združe- 
nem delu, ob načelnih oprede- 
litvah glede Osnutka zakona o 
obveznem združevanju pro- 
meta in proizvodnje, ni imela 
enotnega gledišča. Po mnenju 
nekaterih večina rešitev ne da- 
je končnega odgovora na naj- 
pomembnejša vprašanja, ki bi 
jih z Zakonom uredili. Drugi pa 
so ponujeno verzijo ocenili kot 
veliko boljšo od prejšnjih in bi 
bilo po njihovem mogoče 
sprejeti Zakon z načeli, na ka- 
terih zdaj temelji. Ostaja pa di- 
lema, če so že najdene prave 
rešitve glede namena, trajno- 
sti, obsega, načina, obveznosti 
in oblik združevanja promet- 
nih in proizvodnih organizacij. 

Kot tudi druga omenjena de- 
lovna telesa je bila komisija za 
spremljanje izvajanja Zakona o 
združenem delu posebej po- 
zorna na določbo o obveznosti 
združevanja. Zastavila je vpra- 
šanje, ali bi morale prometne 
organizacije, ki se ukvarjajo z 
veletrgovino in zunanjo trgovi- 
no polovico svojega prometa 
dosegati s trajnimi oblikami 
združevanja, da bi bile lahko 
sodno registrirane. 

Po stališču članov Komisije, 
bi bila prometna sfera v podre- 
jeni vlogi, če bi sprejeli rešitev 
iz Osnutka (obvezno združeva- 
nje samo za prometne organi- 
zacije). Zaradi tega mora velja- 
ti obveznost tudi za proiz- 
vodne organizacije/Mnenje so 
podkrepili z določbami Zako- 
na o združenem delu, ki nala- 
ga obveznost tako proizvodni 
kot prometni sferi. 
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Opozorili so, da Zakon ne 
vsebuje zadosti elementov in 
konkretnih kazalcev za izdela- 
vo samoupravnih sporazumov 
o združevanju. Sedanja nepri- 
ciznost in pomanjkljivost reši- 

tev glede izdelave sporazumov 
bi lahko v praksi povzročila ve- 
like težave. 

V razpravi so delegati opo- 
zorili tudi na nenatančno for- 
mulacijo pojma »riziko«. Osta- 

ja namreč" dilema, ali gre za 
riziko iz skupnega poslovanja 
ali pa za neposlovnost (na pri- 
mer za nepopolno izrabo pro- 
izvodnih zmogljivosti). 

Na koncu so se zavzeli za 

natančnejšo obdelavo odgo- 
vornosti za nespoštovanje sa- 
moupravnih sporazumov in za 
preciznejši način določanja 
odgovornosti ter pristojnosti 
sodišč združenega dela. 

Združevanje prometa in proizvodnje mora 

biti obojestranska obveznost 

• Zvezna sveta menita, da obveznost združevanja ne more enostransko veljati le za 
prometne organizacije, temveč mora to postati tudi obveznost za proizvodnjo 
® Pomemben cilj, ki ga želi doseči Zakon, je tudi specializacija, predvsem prometnih 
organizacij 
& Razčistiti je potrebno stališče, ali mora prometna organizacija, na temelju združe- 
vanja s proizvodnimi organizacijami, ustvariti najmanj polovico celotnega prometa 
blaga in storitev ali pa polovico celotnega prihodka 
G Določbe o pomenu in ničnosti samoupravnih sporazumov bo potrebno razširiti še 
na druge primere - enotnost jugoslovanskega tržišča, omejevanje in delitev tega 
tržišča in podobno 

Temeljni namen Zakona o 
obveznem združevanju dela in 
sredstev organizacij združene- 
ga dela, ki se ukvarjajo s pro- 
metom blaga in storitev, s pro- 
izvodnimi organizacijami 
združenega dela je, da bi od- 
pravili sedanji neenakopravni 
položaj proizvodnje in prome- 
ta v sistemu družbene repro- 
dukcije oziroma odpravili nji- 
hovo gospodarjenje v različnih 
pogojih, ki dajejo tudi različne 
možnosti za pridobivanje do- 
hodka. 

Tako stališče je zapisano v 
Poročilo s skupne seje dveh 
strokovnih Zveznih svetov: 
pravnega in ekonomskega, ko 
sta obravnavala besedilo 
Osnutka zakona o obveznem 
združevanju dela in sredstev 
organizacij združenega dela, 
ki se ukvarjajo s prometom 
blaga in storitev, s proizvodni- 
mi organizacijami združenega 
dela (AS 201). Osnutek ome- 
njenega zakona smo predsta- 
vili v januarski številki Poroče- 
valca. 

Sveta menita, da je omenjeni 
Zakon izjemno pomemben za 
ureditev normalnejšega delo- 
vanja tokov družbene repro- 
dukcije in nadaljnji razvoj so- 
cialističnih samoupravnih od- 
nosov. Predlagano besedilo pa 
je tudi dober temelj za pripra- 
vo zakonskega predloga. 

ENOSTRANSKA ALI 
SKUPNA OBVEZNOST 
ZDRUŽEVANJA 
Zvezna sveta sta sodila, da 
mora biti specializacija, pred- 

vsem prometnih organizacij, 
eden od jasno določenih ciljev 
tega Zakona. Specializacija je 
namreč temelj racionalnejšega 
in učinkovitejšega poslovanja, 
večje produktivnosti dela, s 
tem pa tudi najcenejše pro- 
metne- mreže. Mimo tega bi 
specializacija tudi pozitivno 
Vplivala na specializacijo pro- 
izvodnih organizacij. Za to naj 
bi preučili smotrnost zakonske 
zahteve, da prometne organi- 
zacije v procesu združevanja s 
proizvodnimi organizacijami 
dosežejo določen znesek ce- 
lotnega prihodka z eno ali dve- 
ma skupinama proizvodov. 

Sveta posebej poudarjata, 
da Osnutek zakona dovolj ja- 
sno ne pove, ali je združevanje 
dela in sredstev prometnih in 
proizvodnih organizacij eno- 
stranska obveznost za določe- 
ne prometne organizacije ali 
pa je to obojestranska skupna 
obveznost. Ena od zakonskih 
določb namreč pravi, da je 
združevanje le obveznost pro- 
metnih organizacij, medtem 
ko je v drugi določbi zapisano, 
da lahko predlagajo sklenitev 
samoupravnega sporazuma 
tako prometne kot proizvodne 
organizacije. 

Sveta ob tem poudarjata, da 
dikcija pravnih pravil, ki ureja- 
jo to vprašanje, tudi v drugih 
naših splošnih aktih ni usklaje- 
na oziroma dosledna. Po Usta- 
vi mora prometna organizacija 
združiti delo in sredstva s pro- 
izvodnimi organizacijami. Ta- 
ko je določeno tudi v Zakonu o 
prometu blaga in storitev s tu- 
jino. Zakon o združenem delu 

pa določa, da morajo promet- 
ne in proizvodne organizacije 
obvezno urejati svoje odnose s 
samoupravnim sporazumom. 
To pa pomeni, da obveznost 
velja tako za ene kot drugo po- 
dročje. 

Zvezna sveta se zavzemata, 
da morajo biti rešitve v novem 
Zakonu take kot so v Zakonu o 
združenem delu. Če bi združe- 
vanje ostalo le enostranska 
obveznost bi zelo težko ure- 
sničili temeljni namen Zakona 
- hitrejše in širše združevanje 
dela in sredstev. 

RIZIKO SKUPNEGA 
POSLOVANJA 

Če omenimo določbe o rizi- 
ku skupnega poslovanja, sta 
Sveta opozorila, da so te do- 
ločbe nepopolne oziroma po- 
manjkljive. Prav tako niso do- 
volj izražene razlike med rizi- 
kom in škodo. Zakon mora ra- 
zlikovati primere, ko nastanek 
škode ni, mogla preprečiti no- 
bena organizacija združenega 
dela, od drugih, ko gre za tako 
imenovano objektivno nastalo 
škodo, za katero se sploh ne 
odgovarja ali pa jo skupno po- 
krijejo združene organizacije. 
Potrebno bo tudi ločiti prime- 
re, ko je škoda povzročena s 
krivdo ene od organizacij, ki 

mora za povzročeno škodo 
odgovarjati drugi organizaciji 
združenega dela. 

Podobno bo potrebno do- 
polniti določbe Osnutka zako- 
na o oblikovanju in ustanavlja- 
nju rizičnega sklada. Predvide- 
li naj bi, da v skupni rizični 
sklad sodi skupno ustvarjen 
dohodek ali pa, da združene 
organizacije določajo neko 
vsoto kot glavnico, ki bi garan- 
tirala varstvo pred rizikom ozi- 
roma škodo združenim organi- 
zacijam oziroma njihovim po- 
slovnim partnerjem. 

Po mnenju Svetov sodišče 
ne bi moglo ocenjevati upravi- 
čenost razlogov zavrnitve po- 
samezne proizvodne organiza- 
cije združenega dela, da bi se 
povezala s prometno organi- 
zacijo. Tudi sodišče združene- 
ga dela ne more ocenjevati teh 
razlogov. S svojo odločitvijo 
sodišče združenega dela v ta- 
kem primeru namreč ne more 
izraziti voljo za sporazumeva- 
nje samih delavcev v organiza- 
ciji združenega dela, niti ne 
more z odločbo urejati medse- 
bojnih odnosov delavcev v 
združenem delu. Zaradi tega ni 
sprejemljiva rešitev, ki je pred- 
lagana glede funkcije sodišča 
združenega dela v Osnutku za- 
kona. 

Ob ocenjevanju načel deli- 
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tve skupaj ustvarjenega do- 
hodka, sta Zvezna sveta ugo- 
tovila, da je ta del zakonskih 
določil že opredeljen v Zakonu 
o združenem delu in Zakonu o 
ugotavljanju celotnega pri- 
hodka in dohodka. Zato naj bi 
to poglavje izpustili iz zakon- 
skega Osnutka. 

RAZMERJE MED TEM 
IN DRUGIMI 
SISTEMSKIMI ZAKONI 

5 /eta prav tako menita, da bi 
morali upoštevati razmerje 
med omenjenim Zakonom in 
drugimi veljavnimi sistemskimi 
zakoni: Zakonom o združenem 
delu, Zakonom o temeljih si- 
stema'družbenega planiranja, 
Zakonom o temeljih sistema 
družbenega planiranja, Zako- 
nom o prometu blaga in stori- 
tev s tujino in drugimi. Ker so 
to povezani zvezni zakoni, je 
potrebno mnogo bolj kot v 
Osnutku zakona upoštevati 
njihova določila. Posamezne 
rešitve so zdaj v določeni koli- 

ziji z rešitvami v omenjenih 
zveznih zakonih. 

Po oceni Svetov bi bilo pred- 
lagano petletno obodbje rok 
za določitev trajnejšega po- 
slovnega sodelovanja. Ni pa 
sprejemljiv predlog iz-Osnutka 
zakona, da bi kot rok za takšno 
trajnejše poslovanje izjemoma 
upoštevali enoletno obdobje. 
To načeloma ne more biti traj- 
nejši proces in ga tudi ni mo- 
goče upoštevati kot izjemo ob 
splošnem pravilu, če bi takšno 
izjemo sploh upoštevali, bi 
moralo zanjo veljati najmanj 
triletno obdobje. 

V Poročilu opozarjajo, da 
predlagatelj zakonskega 
Osnutka še razmišlja, ali naj bi 
bila prometna organizacija 
dolžna s poslovanjem na pod- 
lagi združevanja dela in sred- 
stev s proizvodno organizacijo 
ustvarjati vsaj polovico celot- 
nega prometa z blagom in sto- 
ritvami, ali pa morda polovico 
celotnega prihodka (kot je do- 
ločeno v alternativi). 

Po mennju Svetov bi druga 
rešitev (s polovico celotnega 
prihodka) terjala veliko dodat- 

nih del pri evidentiranju in 
obračunavanju skupnega pri- 
hodka. Na drugi strani pa bi, 
če bi se odločili za polovico 
prometa, nekatere delovne or- 
ganizacije tega relativno lahko 
dosegle s tranzitom, s čimer 
pa ne bi bil dosežen cifj. Zaradi 
tega bo vprašanje treba še 
preučiti in se odločiti za tisto 
rešitev, ki bo skladnejša z za- 
konskimi cilji. 

OBLIKE 
ZDRUŽEVANJA 

Menijo, da mora Zakon pu- 
stiti možnost, da bi z raznimi 
samoupravnimi sporazumi, 
odvisno od konkretnih razmer, 
združevali delo in sredstva 
prometne in proizvodne sfere. 
Torej bi to lahko dosegali tudi 
s samoupravnim sporazumom 
o združevanju v delovno ali se- 
stavljeno organizacijo in s po- 
sebnimi samoupravnimi spo- 
razumi. Ne more biti razlike 
glede značaja in vsebine sa- 
moupravnega sporazuma, če 
se z njim temeljna prometna in 

temeljna proizvodna organiza- 
cija združujeta v isto delovno 
oziroma sestavljeno organiza- 
cijo, ali pa če sta združeni v 
različna sistema. 

Tudi določbe o vlogi in nič- 
nosti samoupravnih sporazu- 
mov je treba razširiti še na ne- 
katere druge situacije. Določiti 
je potrebno na primer njihovo 
ničnost, kadar nasprotujejo 
enotnosti jugoslovanskega 
trga, kadar omejujejo in razde- 
ljujejo ta trg, kadar vsebujejo 
elemente monopola, kadar sta 
nedovoljena cilj in predmet 
sporazumevanja ali kadar 
združevanje nasprotuje moral- 
nim načelom socialistične sa- 
moupravne družbe. 

Na koncu pa Zvezna sveta 
ocenjujeta, da so končne do- 
ločbe v Osnutku zakona neo- 
bičajno sestavljene in so težko 
izvedljive. Neobičajni so pogo- 
ji za uporabo Zakona, pa tudi 
sam rok je zelo kratek (enolet- 
ni). Rok bi moral biti vsaj trile- 
ten, da bi se lahko v prometnih 
in proizvodnih organizacijah 
pripravili na dejansko izvajanje 
zakonskih določb. 

IZVAJANJE ZAKONOV 

Ustvarjeni so temeljni pogoji za vsebinsko 

preobrazbo odnosov v združenem delu 

• Pri izvajanju Zakona o združenem delu so doseženi pomembni uspehi, so pa tudi 
slabosti in težave in je zato potrebno analizirati njihove vzroke ter sprejeti potrebne 
ukrepe za njihovo odpravo 
• Ena od večjih težav pri izvajanju Zakona je, da niso bili pravočasno sprejeti 
določeni sistemski zakoni, ki bi prispevali h konkretizaciji posameznih rešitev 
• V mnogih organizacijah združenega dela so splošni akti le formalno usklajeni z 
Zakonom o združenem delu in bo zato potrebno v prihodnje več pozornosti posvetiti 
njihovi vsebinski skladnosti s predpisi z vidika kakovosti in ustreznosti rešitev 
• Pri nadaljnjem izvajanju Zakona bo potrebno zagotoviti odločujočo vlogo delovnih 
ljudi pri razporejanju in delitvi dohodka 

Aprila je bilo v središču pozorno- 
sti delovnih teles Zveznega zbora 
in Zbora republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ Poročilo Komisije 
Skupščine SFRJ za spremljanje 
izvajanja Zakona o združenem delu 
o izvajanju tega Zakona. Ob tem, 
ko so se strinjali s Poročilom, so 
delegati izrazili tudi več kritičnih 
pripomb v zvezi z nekaterimi pojavi 
in problemi pri izvajanju Zakona o 
združenem delu. To Poročilo smo 
sicer že povzeli v eni izmed prejš- 
njih številk Poročevalca. 

Odbori Zveznega zbora za druž- 
benoekonomske odnose, za delo, 
zdravstvo in socialno politiko, za 
pravosodje, za družbenopolitične 
odnose in Zakonodajno-pravna 
komisija, so ugotavljali, da so pri 
izvajanju Zakona o združenem delu 

v minulem poldrugem letu doseže- 
ni pomembni uspehi. Ustvarjeni so 
temeljni organizacijsko-pravni po- 
goji za samoupravno preobrazbo 
družbenoekonomskih odnosov v 
združenem delu. Vendar pa bo po- 
trebno opraviti še pomembno delo 
pri vsebinski uresničitvi Zakona, 
zlasti s popolnejšim razvijanjem 
dohodkovnih razmerij. 

Poročilo Komisije pa po mnenju 
delegatov vsebuje samo ugotovi- 
tve. Predvsem prinaša ocene, do 
kje smo prišli pri izvajanju Zakona v 
organizacijskem smislu in daje to- 
rej posnetek stanja. Manjkajo pa 
konkretnejše ocene o vzrokih pro- 
blemov in težav pri izvajanju Zako- 
na in tudi predlogi ukrepov za nji- 
hovo premagovanje. 

Sicer pa delegati menijo, da je 

ena od večjih težav pri doslednem 
izvajanju Zakona tudi v nepravoča- 
snem sprejemanju določenih si- 
stemskih zakonov. 

Po enotnem stališču vseh delov- 
nih teles pomeni uresničevanje 
družbenoekonomskih odnosov na 
podlagi Zakona o združenem delu 
hkrati tudi doslednejše uresničeva- 
nje samouprave, večjo produktiv- 
nost dela, ekonomsko stabilizacijo 
in uresničevanje odločujoče vloge 
delovnih ljudi pri ustvarjanju in raz- 
porejanju dohodka. Izvajanje Zako- 

na o združenem delu pa je po oceni 
delovnih teles dolgoročen proces, 
ki ga je potrebno stalno spodbujati 
z organizirano družbeno akcijo. 

Sprejeti podrobnejše 
kriterije za organizacije 
v zdravstvu 

Po oceni Odbora za delo, zdrav- 
stvo in socialno politiko, ki se je 
sicer zelo zavzeto ukvarjal z izvaja- 
njem Zakona o združenem delu, bi 

Stališča in ocene delovnih teles Skupščine SFRJ o 
Poročilu o izvajanju Zakona o združenem delu 
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se morale družbenopolitične skup- 
nosti, zlasti pa republike, pokrajini 
in občine bolj angažirati pri obliko- 
vanju pogojev za sprejem podrob- 
nejših kriterijev za organiziranje te- 
meljnih organizacij združenega de- 
la v zdravstvu in v drugih družbenih 
dejavnostih. To bi prispevalo k hi- 
trejšemu združevanju dela in sred- 
stev in k racionalnejši organizaciji 
zdravstva. 

Odbor je tudi ugotovil, da se do- 
kaj počasi razvijajo novi družbe- 
noekonomski odnosi s svobodno 
menjavo dela v družbenih dejavno- 
stih. Ker gre za zapletena vpraša- 
nja, delegati menijo, da je nepo- 
grešljivo, pri izvajanju obveznosti iz 
Resolucije Skupščine SFRJ o svo- 
bodni menjavi dela, angažiranje 
vseh družbenih dejavnikov. Od 
sprejema Resolucije je namreč pre- 
teklo že veliko časa. 

Zelo počasi v nekaterih okoljih 
Izvajajo 113. člen ZZD, ponekod pa 
ga po opozorilih delegatov sploh 
ne izvajajo. Z njim je določena ob- 
veznost, da o višini sredstev za 
skupne in splošne družbene potre- 
be odločajo delavci v temeljnih or- 
ganizacijah združenega dela. Gre 
pa za zelo pomembno vprašanje, ki 
ga je potrebno celovito obravna- 
vati. 

Pozornosti delegatov je bilo de- 
ležno tudi preveliko povečanje šte- 
vila delavcev v neproizvodnih de- 
javnostih, zlasti v delovnih skupno- 
stih tako v združenem delu kot v 
samoupravnih interesnih in druž- 
benopolitičnih skupnostih, družbe- 
nopolitičnih organizacijah, bankah 
in v zavarovalnih organizacijah. 
Opozorili so, da so osebni dohodki 
v samoupravnih interesnih skupno- 
stih znatno višji kot v organizacijah 
združenega dela, ki so jih usta- 
novile. To bo terjalo učinkovite 
ukrepe. 

Če govorimo o povezovanju pro- 
izvodnih in prometnih organizacij, 
j« po oceni delegatov proces šele 
na začetku. Pogoje povezovanja na 
splošno narekujejo prometne orga- 
nizacije. Čeprav je bilo podpisanih 
veliko samoupravnih sporazumov, 
gre po većini za kupoprodajne od- 
nose, le malo pa je dohodkovnega 
povezovanja po načelih Zakona o 
združenem delu. 

IZVAJANJE 
ZAKONSKIH DOLOČB 
NA PODROČJU 
DELOVNIH RAZMERIJ 

Posebno pozornost so delegati 
natrenili izvajanju določb Zakona o 
združenem delu na področju de- 
lovnih razmerij in ugotovili, da je 
izvirnih rešitev le malo. Samoup- 
ravni splošni akti so načelni in ne- 
precizni. Zaradi tega je tudi veliko 
pritožb in ugovorov delavcev. Po 
mnenju Članov Odbora ne samo da 
takšni predpisi niso delavcu podla- 
ga za uresničevanje pravic, ampak 
delavec objektivno postaja njihov 
ujetnik, ko v nekaterih okoljih ne 
odloča o temeljnih vprašanjih svo- 
jega družbenoekonomskega samo- 
upravnega položaja. Prav zaradi te- 
ga je nujno potrebno z organizira- 
no družbeno akcijo razviti samou- 
pravno regulativo, da bodo z njo 
ustvarjeni nujni pogoji za odloča- 
nje delavcev o vseh vprašanjih, po- 
membnih za njihov položaj. 
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Poleg opaznih rezultatov pri kre- 
pitvi zakonitosti In odgovornosti in 
jasnih družbenih opredelitev pa ni 
dovolj spoštovanja zakonov in po- 
sebej še samoupravnih splošnih 
aktov. Pristojni organi morajo biti 
zato učinkovitejši pri dajanju po- 
bud za ugotavljanje odgovornosti 
za njirtbve kršitve in morajo tudi 
hitreje reševati sprejete zahtevke. 
Vzporedno pa je potrebno tudi 
globlje analizirati vzroke takšnih 
pojavov, kar bo prispevalo k učin- 
kovitejšim ukrepom za njihovo od- 
pravljanje. Člani Odbora so pouda- 
rili, da je stopenjsko in stalno odlo- 
čanje delavcev v samoupravnih or- 
ganih izredno pomembno za 
uspešno izvajanje Zakona o zdru- 
ženem delu. Prav tako pa je po- 
membno tudi za krepitev celotnega 
samoupravnega položaja delavske- 
ga razreda in delovnih ljudi 

Družbena akcija je bila po oceni 
delegatov bolj organizirana in širša 
pri pripravljanju tega Zakona kot 
pa pri njegovem izvajanju. Zaplete- 
nost nalog pri gradnji novih druž- 
benoekonomskih odnosov pa terja 
organizirano in sistematično anga- 
žiranje vseh družbenih dejavnikov, 
da bi delavci obvladovali pogoje 
ustvarjanja in razporejanja do- 
hodka. 

Odbor za družbenoekonomske 
odnose je menil, da bi navzlic šte- 
vilnim težavam v minulih treh letih 
lahko več napravili pri uveljavljanju 
Zakona o združenem delu. 

Čeprav je produktivnost dela ena 
izmed bistvenih sestavin dejanske 
uporabe Zakona o združenem delu, 
jI, po ocenah delegatov, namenja- 
mo premajhno pozornost. Ustvar- 
jeno je vzdušje, v katerem sta veli- 
kokrat tolerirana nedisciplina in 
nedelo. Na drugi strani pa še naprej 
narašča število zaposlenih v nego- 
spodarskih dejavnostih. K temu so 
spodbujali tudi nekateri predpisi, 
katerih izvajanje terja zaposlitev 
novih delavcev, namesto da bi 
ustvarili mehanizem, s katerim bi 
zaustavili večanje števila nepro- 
duktivnih delavcev v združenem 
delu. 

člani odbora za družbenoeko- 
nomske odnose so tudi pripomnili, 
da v delu Poročila o bančnih orga- 
nizacijah in zavarovalnih organiza- 
cijah ni dovolj poudarjena vsebina 
izraženih problemov pri preobrazbi 
odnosov, kaže pa se v odporu vse- 
binski preobrazbi družbenoeko- 
nomskih odnosov na teh področjih. 
To terja posebne ukrepe ter akcije. 

Deiegati tega Odbora so sprego- 
vorili tudi o delovanju samouprav- 
nih interesnih skupnosti. Opozorili 
so, da v praksi niso redki primeri, 
ko SIS postajajo kraj, kjer se zbira- 
jo sredstva združenega dela in kjer 
se odloča o njihovi uporabi. Po 
mnenju Odbora pa bi morale biti 
samoupravne interesne skupnosti 
kraj sporazumevanja in dogovarja- 
nja o svobodni menjavi dela, na 
temelju dejanskih potreb uporabni- 
kov storitev in realnih dohodkovnih 
možnosti združenega dela. 

Zelo pomembno vprašanje, o ka- 
terem so posebej razpravljali na se- 
ji Odbora, je tudi položaj združene- 
ga dela v primarni in sekundarni 
delitvi. To še posebej zato, ker del 
dohodka temeljnih organizacij, na- 
menjen zadovoljevanju splošnih 
družbenih potreb, narašča hitreje 
kot bi smel po dogovorih v spreje- 

tih in objavljenih stališčih v politič- 
nih dokumentih. Pri nadaljnjem 
izvajanju določb Zakona bo po- 
trebno še posebno pozornost na- 
meniti razvijanju odnosov pri pri- 
dobivanju, razporejanju in delitvi 
dohodka. 

Delegati so imeli tudi več pri- 
pomb k delu Poročila o združeva- 
nju kmetov. Poudarili so, da gradi- 
vo omenja le kvantitativne podatke, 
ne vsebuje pa zgoščenega zapisa o 
kakovostnih spremembah na tem 
področju, kar nI sprejemljivo. 

Prav tako so menili, da bi moralo 
Poročilo razložiti ugotovitve o 
davčni in kreditni politiki, kakor tu- 
di o neorganiziranosti tržišča. Po- 
trebne so namreč celovitejše ocene 
o odnosih na tržišču oziroma o de- 
lovanju tržnih zakonitosti na tem 
področju. 

FORMALNO 
USKLAJEVANJE 
SPLOŠNIH AKTOV 

Odbor za pravosodje je kot eno 
najpomembnejših slabosti pri izva- 
janju Zakona o združenem delu 
poudaril formalno usklajevanje 
splošnih aktov organizacij združe- 
nega dela z zakonskimi določbami. 
Po mnenju članov Odbora so nare- 
dile večji korak naprej kot promet- 
ne organizacije združenega dela, 
proizvodne organizacije. Proiz- 
vodne organizacije združenega de- 
la so na tem področju naredile tudi 
več kot organizacije zunaj gospo- 
darstva, vključno s samoupravnimi 
interesnimi skupnostmi. 

Delegati pa so posebej opozorili, 
da se organizacije združenega dela 
zapirajo znotraj grupacij, občin, 
območij in republik, kar krši enot- 
nost jugoslovanskega tržišča in 
krepi avtarhične težnje. 

Prav tako je Odbor resno opozo- 
ril, da se določeno število organi- 
zacij združenega dela ni vpisalo v 
sodni register, čeprav bi morale po 
Zakonu o združenem delu to storiti 
do konca leta 1978. To negativno 
vpliva tudi na reševanje pravnih 
sporov. 

Ker je to vprašanje vsebinskega 
pomena za izvajanje Zakona o 
združenem delu, so delegati kritič- 
no ocenili poročilo Komisije za 
spremljanje Izvajanja Zakona o 
združenem delu, saj ne namenja 
dovolj pozornosti temu problemu 
in ne prinaša podatkov o številu 
organizacij združenega dela, ki ni- 
so vpisane v sodni register. 

Odbor je nadalje opozoril tudi na 
veliko število delavcev, ki prihajajo 
ali pišejo vloge družbenim pravo- 
branilcem samoupravljanja In 
sprožajo samoupravne spore pred 
sodišči združenega dela zaradi var- 
stva samoupravnih pravic delovih 
ljudi in družbene lastnine. Podatki 
tako dokazujejo, da je še precej 
nezakonitih pojavov, da je še pri- 
sotno neodgovorno in samovoljno 
ravnanje pri odločanju o delavče- 
vih pravicah. 

K odpravljanju neskladij v samo- 
upravnih odnosih znotraj temeljnih 
organizcij združenega dela lahko, 
po mnenju Odbora, precej prispe- 
vajo samoupravni organi, samou- 
pravna delavska kontrola, strokov- 
ne službe In sindikat, vendar pa v 
dovolj veliki meri ne sodelujejo pri 
razreševanju samoupravnih spo- 
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rov. Pomembno vlogo pri spošto- 
vanju zakonitosti v organizacijah 
združenega dela imajo tudi občin- 
ske skupščine. 

Pomemben vzrok, ki vpliva na 
nedoslednost pri izvajanju določb 
Zakona o združenem delu in otežu- 
je proces ekonomske stabilizacije 
je, po oceni delegatov, tudi premaj- 
hna javnost pri pripravi planov 
skupnega razvoja in določanju in- 
vesticijske politike. Zaradi tega je 
potrebno nadalje razvijati sistem 
informiranja delovnih ljudi, da bi 
bili lahko bolj kot doslej odločilni 
dejavnik razvoja v organizacijah 
združenega dela, kjer delajo, in 
družbenopolitičnih organizacijah, 
kjer prebivajo. 

Ob upoštevanju, da ima preven- 
tivna dejavnost družbenih organov 
varstva samoupravnih pravic de- 
lovnih ljudi in družbene lastnine 
velik pomen pri pravočasnem od- 
pravljanju nesamoupravnih in ne- 
zakonitih pojavov, so se člani Od- 
bora zavzeli za njeno nadaljnje ra- 
zvijanje. Še tesneje pa morajo so- 
delovati samoupravne delavske 
kontrole v temeljnih organizacijah 
združenega dela in pravosodni or- 
gani. 

DELEGATSKI SISTEM 
V ORGANIZACIJAH 
ZDRUŽENEGA DELA 
NE DELUJE 
NAJBOLJŠE 

Odbor za družbenopolitične od- 
nose je ocenil, da delegatski si- 
stem v organizacijah združenega 
dela ne deluje najboljše. Institutu 
zamenljivega delegata na primer v 
organizacijah niso namenili dovolj 
pozornosti. 

Skromni so dosedanji rezultati 
pri združevanju dela in sredstev. Še 
vedno namreč prevladujejo kupo- 
prodajni odnosi, kreditni odnosi ter 
združevanje, ki izhaja iz obveznosti 
izvajanja zakonskih predpisov. 

Možnosti delavcev, da dejansko 
vplivajo na namensko uporabo in 
razporejanje dohodka v svojih or- 
ganizacijah združenega dela in v 
širših družbenih razmerah so pre- 
cej omejene. Na določenih področ- 
jih materialne proizvodnje poseb- 
nega družbenega pomena, kot na 
primer na področju energetike, še 
preveč računajo z družbenimi sred- 
stvi, ki jih zagotovijo s pomočjo dr- 
žave. Preveč je poudarjen vpliv dr- 
žavnih organov, nekoliko zapostav- 
ljeno pa je samoupravno dohod- 
kovno povezovanje dela In sredstev 
ter odločanje delavcev. 

Delegati menijo, da bi moral biti 
vpliv združenega dela pri spreje- 
manju odločitev v vseh skupščinah 
družbenopolitičnih skupnosti po- 
sebej v občinah, pa tudi v Zveznem 
zboru Skupščine SFRJ, večji kot 
doslej oziroma odločujoč. Še pose- 
bej naj bi bil ta vpliv odločilen ta- 
krat, ko gre za bančni sistem ali 
kreditnomonetarno politiko. 

Odbor za družbenopolitične od- 
nose tudi meni, da si temeljne or- 
ganizacije združenega dela pred- 
vsem v odnosih z delovnimi in se- 
stavljenimi organizacijami združe- 
nega dela, niso v celoti priborile 
takega položaja in vloge, kakor jim 
pripada po Ustavi SFRJ in Zakonu 
o združenem delu. Za to je več 
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vzrokov. Poleg notranjih in zuna- 
njih ekonomskih težav gre tudi za 
birokratsko-tehnokratsko in ne sa- 
mo za upravno centralizacijo sred- 
stev. Prihaja pa tudi do pojavov 
kratenja pravic delavcev pri odlo- 
čanju o poslovni in investicijski po- 
litiki. Istočasno se krepi vpliv admi- 
nistracije v ogromnih delovnih 
skupnostih. Delavci v teh skupno- 
stih imajo boljši položaj kot delavci 
v temeljnih organizacijah. 

Še vedno smo tudi priče podjet- 
niške miselnosti, težnjam k zapira- 
nju v ozke okvire posameznih orga- 
nizacij, nasprotovanju pravicam 
delavcev, da organizirajo temeljno 
organizacijo združenega dela, tež- 
njam k zmanjševanju Števila temelj- 
nih organizacij Itd. 

Največji oviri pri doslednem izva- 
janju Zakona o združenem delu 
oziroma pri vsebinski preobrazbi 
družbenoekonomskih odnosov pa 
sta etatizem in birokratlzem, ki sta 
posebej izražena na posameznih 
področjih (blagovni promet, banke, 
zavarovalnice, svobodna menjava 
dela). 

Delegati tega Odbora so med 
drugim opozorili, da pri določanju 
vsebine razvojnih planov in njiho- 
vem sprejemanju ni v dovolj veliki 
meri zagotovljen vpliv delavcev v 
temeljnih organizacijah združene- 
ga dela. Precejšnje Število organi- 
zacij ni sprejelo srednjeročnih pla- 
nov. Ta podatek pa vsekakor ponu- 
ja vprašanje, kakšen je položaj in 
vloga delovnih ljudi kot temeljnih 
subjektov družbenega planiranja, s 
tem pa tudi njihova prevladujoča 
vloga pri ustvarjanju in razporeja- 
nju dohodka ter pri dohodkovnem 
povezovanju z delavci drugih sa- 
moupravnih organizacij in skupno- 
sti. Vse te pomanjkljivosti bo po- 
trebno odpraviti pri načrtovanju ra- 
zvoja za prihodnje srednjeročno 
obdobje. 

Obravnava družbenih dejavnosti 
v delih Poročila, ki opisujejo izloča- 
nje sredstev iz dohodka za splošne 

družbene in skupne potrebe ter 
omenjajo svobodno menjavo dela, 
je po mnenju Odbora enostranska. 
Omejuje se le na denarna vpraša- 
nja za delo družbenih dejavnosti in 
jih smatra kot vsiljeno obveznost in 
breme za materialno proizvodnjo, 
kar pa ni dovolj. V skladu z Resolu- 
cijo Skupščine SFRJ o svobodni 
menjavi dela v družbenih dejavno- 
stih bi bilo potrebno te odnose bolj 
vsestransko analizirati. 

Posebno pozornost bi morali na- 
meniti tudi analizi najpomembnej- 
ših rešitev iz samoupravnih sploš- 
nih aktov organizacij združenega 
dela. Pri tem se ne bi smeli omejiti 
le na ocenjevanje njihove usklaje- 
nosti z Ustavo in zakoni, temveč bi 
morali preučiti tudi kakovost in 
ustreznost rešitev. Ti akti ali posa- 
mezne rešitve namreč včasih pri- 
krivajo grupno-lastninski monopol 
in birokratsko-tehnokratsko uzur- 
pacijo oziroma odtujevanje samo- 
upravne regulative delavcem. 

Odbor je posebej opozoril, da ve- 
liko število predpisov skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti in 
njihovo pogosto spreminjanje ter 
dopolnjevanje povzroča neugodne 
posledice za združeno delo. Zožuje 
se prostor za samoupravno ureja- 
nje družbenoekonomskih odnosov 
v organizacijah združenega dela, 
angažirajo se njihova znatna sred- 
stva itd. 
Sedanji sistem informiranja, so 
poudarili delegati, še ne zagotavlja 
pravočasen, točen in kakovosten 
pregled nad vprašanji, o katerih 
morajo odločati delavci. Zaradi te- 
ga bo potrebno sprejeti ukrepe za 
pravočasen sprejem zakona o te- 
meljih družbenega sistema infor- 
miranja, ki naj bi prispeval k smotr- 
nejšemu in vsestranskemu informi- 
ranju v procesu samoupravnega 
odločanja. 

Odbor tudi meni, da bi se morale 
znanstvene in strokovne organiza- 
cije bolj neposredno in intenzivno 
vključiti v proces uresničevanja Za- 

kona o združenem delu. Zato je 
predlagal, naj bi preučil možnosti 
njihovega angažiranja pri reševa- 
nju najbolj zapletenih in najpo- 
membnejših vprašanj s tega po- 
dročja kot so uveljavljanje delegat- 
skega sistema, položaj in vloga de- 
lovnega človeka v združenem delu 
in podobno. 

Odbor je tudi sklenil, da bo pred- 
lagal Zveznemu zboru, naj zahteva 
od Komisije za spremljanje izvaja- 
nja Zakona o združenem delu, da 
bo enkrat letno redno poročala 
Skupščini SFRJ o najbolj aktualnih 
in najpomembnejših vprašanjih 
izvajanja Zakona, opozorila na 
ugotovljene pojave, težnje in pro- 
bleme ter predlagala sprejetje 
ustreznih aktov in ukrepov, še po- 
sebej v primerih odstopanj od za- 
konskih rešitev. 

IZBOLJŠATI 
KAKOVOST 
SAMOUPRAVNIH 
SPLOŠNIH AKTOV 

Pri samoupravnem normiranju 
odnosov v združenem delu bi mo- 
rali po mnenju Zakonodajno-prav- 
ne komisije Zveznega zboraname- 
niti v prihodnje več pozornosti ka- 
kovosti samoupravnih splošnih ak- 
tov in njihovi usklajenosti s predpi- 
si ter uresničevanju dogovorjenih 
in samoupravno urejenih odnosov. 

Komisija Skupščine SFRJ za 
spremljanje izvajanja Zakona o 
združenem delu bi morala pogo- 
steje obveščati Skupščino o odkri- 
tih pojavih in problemih, posebej 
pa še takrat, ko gre za odstopanja 
od zakonskih rešitev. Pri tem bi 
morala, ne da bi čakala na določen 
rok za poročanje, predlagati 
ustrezne ukrepe. 

NI NEPOSREDNEGA 
PREGLEDA O 
URESNIČEVANJU 
ZAKONA 
Odbor Zbora republik in pokrajin 
za vprašanja združevanja v go- 
spodarstvu je poudaril, da je Poro- 
čilo Komisije za spremljanje izvaja- 
nja Zakona o združenem delu, 
kljub nekaterim pomanjkljivostim, 
dober temelj za razpravo o tej kom- 
pleksni materiji, kakor tudi za izva- 
janje organizirane družbene akcije 
za dosledno uresničitev Zakona v 
praksi. 

Ob tej oceni pa so delegati tudi 
poudarili, da bi moralo Poročilo 
opozoriti na ugotovitve Komisije 
glede drugih oblik uresničevanja 
Zakona o združenem delu kot so 
delovanje samoupravne delavske 
kontrole, delovanje samoupravnih 
skupnosti v okviru medsebojnega 
planskega in poslovnega sodelova- 
nja, interesnega organiziranja v 
materialni proizvodnji itd. 

V Poročilu pa bi bilo potrebno 
tudi konkretneje obdelati posa- 
mezne tematske celote, aktualne 
za izvajanje Zakona. Posebej naj bi 
jih tudi analizirali. To velja pred- 
vsem za velike tehnično-tehnolo- 
Ske sisteme, energetiko, promet, 
nadalje dohodkovno povezovanje, 
združevanje deia in sredstev orga- 
nizacij združenega dela. 

Med razpravo na seji tega Odbo- 
ra pa so tudi menili, da bi bilo bolje, 
če bi bilo Poročilo pripravljeno na 
temelju poročil občinskih, republi- 
ških in pokrajinskih komisij za 
spremljanje izvajanja Zakona o 
združenem delu, saj imajo te komi- 
sije neposreden pregled, kako Za- 
kon o združenem delu izvajajo or- 
ganizacije združenega dela. S tem 
bi bila ponujena tudi možnost kon- 
kretnejše ocene obsega in stopnje 
uresničevanja zakonskih rešitev ter 
opisani vzroki posameznih proble- 
mov in težav. 

ANALIZE IN OCENE 

Z raznovrstno in bolje organizirano 

turistično ponudbo je mogoče ustvariti 

večji devizni priliv 

® Jugoslavija je pomemben partner v mednarodnem turističnem prometu 
• Premajhna turistična ponudba je osnovni razlog za stagnacijo turizma 
• Zaradi potresa v SR Črni gori lanski načrti niso bili Izpolnjeni in prišlo je do 
skupnega zmanjšanja turističnega prometa v primerjavi z letom 1978 
• Letos pričakujemo rast turističnega prometa po stopnji od 3 do 5 odstotkov v 
primerjavi z letom 1979 in dohodek 930 milijonov dolarjev 
• Konkurenčno sposobnost našega turizma moramo obdržati za vsako ceno 

Informacijo o turističnem prome- povečanje deviznega priliva od tuj- in splošne gospodarske razmere, na zveza Jugoslavije. Na eni zad- 
tu v letu 1979 z ocenami razvoja v skega turizma so pred kratkim pri- Splošno združenje turističnega go- njih sej je informacijo sprejel Zvez- 
letu 1980 in predlogom ukrepov za pravili Zvezni sekretariat za tržišče spodarstva Jugoslavije in Turistič- ni izvršni svet, obravnavali pa so jo 
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9 Informacija o turističnem prometu v letu 1979 in ocene b 
0 razvoja v letu 1980 s predlogom ukrepov za povečanje X 

deviznega pri liva od tujskega turizma 0 

tudi v Odboru za ekonomske od- 
nose s tujino, Zbora republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ. 

V KORAK Z 
EVROPSKO 
TURISTIČNO 
TRADICIJO 

V informaciji je najprej analiza 
rezultatov, ki so bili doseženi leta 
1979. Pri tem je navedeno, da v 
evropskem turizmu sodeluje blizu 
150 milijonov turistov in da se to' 
število poveča povprečno na leto 
po stopnji 9 odstotkov, vendar pa 
se ta porast v zadnjih letih le neko- 
liko zmanjšuje. Desetletna turistič- 
na poraba je naraščala po stopnji 
okrog 18 odstotkov, v letu 1978 pa 
so turisti porabili okrog 43,4 mili- 
jarde dolarjev. 

V skupnem evropskem turistič- 
nem prometu, ki ga ustvarjajo drža- 
ve članice OECD je Jugoslavija 
udeležena s 4,3 odstotka. Pred 15 
leti je bil njen delež okrog 3 odstot- 
ke, v sedemnajstih letih pa se je 
povečal na prek 5 odstotkov. Od 
tedaj delež Jugoslavija v evrop- 
skem turizmu stagnira. Ocenjeno 
je, da je osnovni razlog za to slaba 
turistična ponudba. 

V informaciji je nato podčrtano, 
da je turistično gospodarstvo Ju- 
goslavije v letu 1978 doseglo zelo 
zadovoljive uspehe. Tujski turistič- 
ni promet je bil večji za 20 odstot- 
kov, domači pa za 9,5 odstotka v 
primerjavi s prejšnjim letom. Deviz- 
ni priliv je po ocenah Narodne ban- 
ke znašal 948,8 milijona dolarjev. 
To je bilo za 12,8 odstotka več kot 
prejšnje leto, takšni uspehi pa so 
vzbudili optimistična predvideva- 
nja tudi za leto 1979. 

Tudi gibanja na mednarodnem 
tržišču, kakor tudi priprave v državi 
za leto 1979 so kazale, da se bo 
ugodno gibanje iz prejšnjih let na- 
daljevalo. Tuji organizatorji so za- 
kupili za okrog 5 odstotkov več na- 
mestitvenih zmogjjivosti, prodaja 
turističnih aranžmajev za bivanje v 
Jugoslaviji pa se je začela precej 
prej kot prejšnja leta. Cene turistič- 
nih storitev so se povečale v pov- 
prečju za 5 do 10 odstotkov. Pri 
tem pa je bilo predvideno, da se bo 
v letu 1979 povečalo število ležišč v 
osnovnih in komplementarnih 
zmogljivostih. 

Z drugimi besedami priprave so 
bile boljše kot kdajkoli prej. Na 
podlagi tega je bilo predvideno, da 
se bo turistični promet povečal za 8 
odstotkov, devizni priliv za 15 od- 
stotkov, rast domačega turistične- 
ga prometa pa za okrog 6 odstot- 
kov v primerjavi z letom 1978. 

TEŽKE POSLEDICE 
KATASTROFALNEGA 
POTRESA 

Toda katastrofalni potres v SR 
Črni Gori je precej pokvaril priča- 
kovani razvoj turizma. V letu 1979 
je bilo le 33,5 milijona nočitev tujih 

turistov, ali za 4 odstotke manj kot 
v prejšnjem letu. Bilo je tudi 48 
milijonov nočitev domačih turistov, 
kar je bilo prav tako za en odstotek 
manj kot v prejšnjem letu, Vendar 
pa ni bila samo SR Črna gora s 
potresom praktično izključena tako 
iz mednarodnega kot tudi iz doma- 
čega turističnega trga, ampak so se 
posledice občutno poznale tudi na 
drugih področjih Jugoslavije oziro- 
ma na skupnih turističnih gibanjih 
in uspehih v letu 1979. 

V Informaciji je prav tako pou- 
darjeno, da je bila SR Črna gora v 
skupnem tujskem turističnem pro- 
metu Jugoslavije udeležena z 
okrog 8 odstotki, v domačem pa z 
okrog 13, v skupnem prometu Ju- 
goslavije z okrog 11 odstotki in v 
namestitvenih zmogljivostih z 
okrog 12 odstotki. Potres je name- 
stitvene zmogljivosti v SR Črni gori 
takorekoč prepolovil. V letu 1978 je 
imela skupaj 123.858 ležišč, v letu 
1979 pa jih je bilo le 57.485 ali za 
53,6 odstotka manj. Samo hotelske 
zmogljivosti so se zmanjšale za 45 
odstotkov oziroma za 9.550 ležišč. 

V nadaljevanju analiza kaže, ka- 
ko se je izguba teh zmogljivosti in 
prometa odražala na zmanjšanje 
skupnega turističnega prometa vse 
države. Neposredno po potresu je 
kljub prizadevanjem domačih in tu- 
jih organizatorjev potovanja prišlo 
do verižnih odpovedi že prodanih 
aranžmajev in zakupljenih zmoglji- 
vosti, prevoza in namestitve za vsa 
turistična področja Jugoslavije. K 
temu je precej prispevalo nezado- 
voljivo pisanje nekaterih sredstev 
javnega obveščanja. Vendar, je 
poudarjeno v Informaciji, se je si- 
tuacija do glavne turistične sezone 
za ostala turistična področja Jugo- 
slavije vseeno stabilizirala, zahva- 
ljujoč okrepljenim ukrepom turi- 
stične propagande. Interesna 
skupnost Jugoslavije za ekonom- 
ske odnose s tujino je na primer 
odobrila dodatna sredstva v te na- 
mene v vrednosti 14,5 milijona di- 
narjev, sprejetih pa je bilo tudi več 
drugih ukrepov. 

OGROŽENA RAST 
TURISTIČNEGA 
GOSPODARSTVA 

Analiza po republikah in pokraji- 
nah kaže, da bi bil domači turistični 
promet za okrog 9 odstotkov večji 
kot prejšnje leto, če bi ne bilo po- 
tresa. Nekoliko skromnejša stopnja 
rasti bi bila ustvarjena na področju 
tujskega turističnega prometa. V 
primorskih turističnih mestih je bi- 
lo število nočitev domačih turistov 
za 8 odstotkov manjše, tujih pa za 5 
odstotkov v primerjavi z letom 
1978. Kaže, da so tudi hotelske or- 
ganizacije združenega dela vse do 
aprila meseca lani zavlačevale s 
sklenitvijo pogodb z našimi turi- 
stičnimi organizacijami za letni do- 
pust domačih turistov. S tem je bil 
domači turist prisiljen, da išče 
možnosti za svoj dopust v tujini. 

Od pomembnih tujih turističnih 

tržišč za Jugoslavijo je samo priliv 
iz Velike Britanije in Nizozemske 
porasel za 21 oziroma za 9 odstot- 
kov. Iz vseh ostalih držav je bil pro- 
met manjši in to iz ZR Nemčije za 6, 
Avstrije za 12, Italije za 7, Švice za 
12 in Francije za 9 odstotkov. Iz 
nekaterih držav, iz katerih je bil si- 
cer ustvarjen manjši obseg turistič- 
nega prometa, je lani prišlo nekaj 
več turistov, vendar to ni moglo 
vplivati na skupne rezultate. 

Namestitvene zmogljivosti v ju- 
goslovanskem turizmu so bile lani 
manjše za 24.000 postelj v primer- 
javi z letom 1978. V osnovnih 
zmogljivostih je bilo 3.800 ležišč 
manj, v komplementarnih pa 21000 
ležišč manj. Do zmanjšanja je priš- 
lo kljub temu, da so se osnovne 
zmogljivosti v ostalih republikah 
povečale za 5.110 ležišč in komple- 
mentarnih za 36.664 ležišč. < 

ZMANJŠAN DEVIZNI 
PRILIV 

Po podatkih, ki so jih registrirali 
pri Narodni banki Jugoslavije je bi- 
lo leta 1979 od tujskega turizma 
ustvarjenih 692 milijona dolarjev 
oziroma za 13 odstotkov manj kot 
leto prej. Če k temu znesku doda- 
mo še ocenjen znesek, ki se je pre- 
lil na privatne devizne račune ob- 
čanov, potem bi skupen devizni 
priliv od tujskega turizma znašal 
okrog 884 milijonov dolarjev, kar 
pa je kljub temu za 7 odstotkov 
manj kot v primerjavi z letom prej. 

K vsemu temu je dodano, da so 
za zmanjšanje deviznega priliva, pri 
prometu, ki je bil manjši za 4 od- 
stotke in cenah turističnih aranž- 
majev, ki so bile povečane za 7 do 9 
odstotkov in gostinskih storitev za 
19 odstotkov, lahko razlogi v dejav- 
nikih, ki so delovali izven turizma. 

Ob tej priložnosti je bilo ugotov- 
ljeno, da so rezultati realizacije fi- 
zičnega obsega prometa relativno 
zadovoljni, da pa so kljub temu sla- 
bi rezultati pri ustvarjanju devizne- 
ga priliva, kakor tudi pri graditvi 
novih namestitvenih zmogljivosti. 

OTEŽENI POGOJI ZA 
TURISTIČNO 
GOSPODARJENJE 

V drugem delu tega dokumenta 
so ocenjene možnosti za razvoj tu- 
rizma v letu 1980. Poudarjeno je da 
bo po prognozah mednanrodnih 
turističnih strokovnjakov in ustrez- 
nih institutov v posameznih drža- 
vah, turistični promet v Evropi v 
tem letu potekal v težjih okolišči- 
'nah. Splošna ekonomska gibanja 
na najpomembnejših turističnih 
trgih se poslabšujejo. To je pred- 
vsem posledica energetske krize, 
stalnega naraščanja cen nafte, na- 
glega povečanja cen zlata, mone- 
tarne nestabilnosti in drugega. Za- 
radi tega pa tudi zaradi drugih oko- 
liščin je prišlo do upadanja stopnje 
gospodarske rasti v mnogih drža- 
vah. Stopnja nezaposlenosti ostaja 
na isti ravni, nekje se celo poveču- 
je, pojavlja se deficitarnost v plačil- 
nih bilancah vrste držav, tudi tistih 
najrazvitejših in to vzporedno z in- 

■flacijo. 
Na vse te razloge se v najnovej- 

šem času navezuje tudi zapletenost 
politične situacije v svetu, kar ima 
posledice tudi za turistično povpra- 

ševanje. To pa z drugimi besedami 
pomeni, da bodo na tokove medna- 
rodnega turističnega prometa letos 
zelo pomembno delovali ne samo 
ekonomski, ampak tudi zunanji de- 
javniki. V zvezi s tem je predvideno, 
da bo deficit plačilnih bilanc samo 
držav grupacije OECD dosegel 50 
milijard dolarjev. 

Turistična ponudba Jugoslavije 
za leto 1980 je po objavljenih cenah 
v glavnem konkurenčna, ker so tu- 
di druge sredozemske turistične 
države povečale cene svojih stori- 
tev. Kljub temu pa ni povsem jasno 
če bo obvarovana naša konkurenč- 
na sposobnost glede na stalno na- 
raščanje cen vseh proizvodov in 
storitev od katerih se oblikuje turi- 
stična ponudba, posebej pa kako 
bo vplivalo veliko naraščanje cen 
nafte in derivatov. 

Za leto 1980 je predvideno, da se 
bodo osnovne namestitvene zmog- 
ljivosti povečale za 8 do 10 tisoč 
ležišč. Tako bi lahko ustvarili rast 
tujskega turističnega prometa po 
stopnji 3 do 5 odstotkov. Tako bi 
ustvarili 35 milijonov nočitev, ali 
približno toliko kot leta 1978. Pri 
tem je treba upoštevati, da bi bila 
takšna realizacija ustvarjena pri 
manjših namestitvenih zmogljivo- 
stih, saj se bodo posledice potresa 
še čutile. 

Zvezni zavod za družbeno plani- 
ranje je predvidel letos realizacijo 
930 milijonov dolarjev. V primerjavi 
s prejšnjim letom bi bilo to poveča- 
nje za 5,2 odstotka. Kaže, da bi to 
lahko uresničili, če bi prišlo do več- 
jih pretresov na tržišču, čeprav za 
zdaj zanimanje tujih turistov, da bi 
preživeli dopust v Jugoslaviji kaže 
na težnjo zmanjšanja prometa. 
Prav zaradi tega bo nujno treba 
sprejeti ukrepe na področju turi- 
stične propagande in na drugih po- 
dročjih. 

RAZLIČNI KRITERIJI 
ZA DELITEV DEVIZ 

V tej Informaciji je posebna ana- 
liza deviznih prilivov od tujskega 
turizma in možnosti za njegovo po- 
večanje. Poudarjeno je da je novost 
v metodologiji evidentiranja na 
podlagi Odloka ZIS bila v tem, da 
se devizni priliv od tujskega turi- 
zma prikazuje prek dveh virov: v 
prvem je devizni priliv, ki ga evi- 
dentira Narodna banka kot »doho- 
dek od turizma«, v drugem pa pri- 
hodki prebivalstva od turizma, viši- 
no katerih pa lahko le ocenimo, ker 
je ni mogoče natančno evidentirati. 
Ti prihodki se v največji meri zlivajo 
na privatne devizne račune obča- 
nov. 

Po omenjenem Odloku o rrjeto- 
dologiji in kriterijih obstajajo ra- 
zlični ključi za delitev deviz na pla- 
čilno bilančne pozicije republik in 
pokrajin. Z ene strani so to devize, 
ki bi bile pridobljene z menjalno 
službo in od dinarjev, ki jih Naro- 
dna banka prodaja poslovnih part- 
nerjem v tujini, na drugi strani pa 
so to devize, ki pridejo iz tujine k 
nam v korist državljanov in kijih le- 
ti dajejo na devizne račune. To je 
povzročilo povečana vlaganja na 
devizne račune in hranilne vloge, 
obenem pa je prišlo do obsežnega 
odkupovanja deviz izven uradnih 
menjalnih mest. 

Ob tem je bilo poudarjeno, da je 
bila pred uporabo nove metodolo- 
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gije rast deviznega priliva od tuj- 
skega turizma kot po pravilu večja 
od rasti tujskega turizma in zaradi 
tega, na podlagi podatkov informa- 
cije, novi način evidentiranja ni 
preveč zanesljiv. 

Vendar pa je na stagnacijo v de- 
viznem prilivu od tujskega turizma 
vplivala cela vrsta drugih okoliščin. 
Najprej gre za velika dinarska sred- 
stva, ki jih v Jugoslavijo prinašajo 
tuji turisti. Ta sredstva kupujejo v 
prosti prodaji po tečaju, ki je zelo 
stimuliran v primerjavi z uradnim 
tečajem, po katerem se menja tuja 
valuta v Jugoslaviji. 

Prejšnja leta je bila navada, da so 
se pred glavno turistično sezono in 
tudi med sezono, tečaji približali 
uradnim vrednostim. Prevladuje 
mnenje, da je na to vplivalo veliko 
povpraševanje za dinarji, lani pa je 
bilo obratno in je bila ponudba več- 
ja od povpraševanja. 

Drugi razlog je v zmanjšanju šte- 
vila menjalnic in skrajševanju nji- 
hovega delovnega časa. Kaže, da je 
to posledica zmanjšane menjalne 
provizije od 1,5 na 0,5 odstotka. 
Pod takšnimi pogoji se nekaterim 
menjalnicam ni splačalo opravljati 
tega dela, in je bila tako spodbuje- 
na privatna menjava tujih valut. 

Obenem so našteti tudi ukrepi, ki 
so bili medtem časom sprejeti za 
spremembo situacije, nato pa je 
sklep, da je prava rešitev tega pro- 
blema le v tem, da se poveča provi- 
zija menjalnicam. 

VISOKE CENE 
IZVENPENZIONSKIH 
STORITEV 

V Informaciji je ocene, da je za 
realizacijo prometa in deviznega 
priliva od tujskega turizma najbolj 
bistveno, da obdržimo konkurenč- 
no sposobnost jugoslovanske turi- 
stične ponudbe na mednarodnem 
turističnem trgu. Sedanje cene 
izvenpenzionskih storitev so zelo 
visoke in nekonkurenčne. Zato bi 
bilo nujno treba zagotoviti stimula- 
tivne ukrepe za spodbujanje izvoza 
turističnih storitev. Že sprejeto pri- 
poročilo o tem ni moglo biti izvede- 
no leta 1979, saj Interesna skup- 
nost Jugoslavije za ekonomske od- 
nose s tujino ni pravočasno spreje- 
la novega sporazuma. 

V Informaciji je dodano, da je Ju- 
goslovanska turistična ponudba že 
vrsto let posebej atraktivna zaradi 
cen svojih storitev. V zadnjem času 
pa se je to občutno zmanjšalo. Po 
teh cenah se je Jugoslavija izenači- 
la z najpomembnejšimi receptivni- 

mi državami Evrope-Italijo in Špa- 
nijo. Zato je nujno, da se povečajo 
stimulacije, da bi obdržali konku- 
renčno sposobnost. 

Prav tako je treba povečati sred- 
stva za turistično propagando po 
programu, ki je bil izdelan in spre- 
jet v organih Turistične zveze Jugo- 
slavije, Splošnega združenja turi- 
stičnega gospodarstva in drugih 
asociacij na področju turizma. V ta 
namen je treba zagotoviti 155 mili- 
jonov dinarjev. Predvsem zaradi te- 
ga ker Jugoslavija za zdaj za te 
potrebe namenja 0,20 dolarja, Špa- 
nija in Nizozemska 0,80, SR Nemči- 
ja pa celo 2,20 dolarja na enega 
tujega obiskovalca. Obstaja tudi 
predlog, da bi v ta namen v teko- 
čem letu izločali sredstva v višini 1 
odstotka od realiziranega devizne- 
ga priliva od tujega turizma v prejš- 
njem letu in tako bi zagotovili 
okrog 145 milijonov dinarjev. 

BOLJŠE 
IZKORIŠČANJE 
TURISTIČNIH 
ZMOGLJIVOSTI 

V nadaljevanju je rečeno, da bi 
porast tujskega turističnega pro- 
meta in deviznega priliva lahko za- 
gotovila tudi povečana stopnja iz- 
koriščanja obstoječih turističnih 
zmogljivosti. Jugoslavija je že sedaj 
glede tega dosegla zadovoljive 
uspehe, ocenjuje pa se, da bi turi- 
stično sezono lahko še podaljšali. 

Za uspešno poslovanje v obdob- 
ju izven glavne turistične sezone in 
za boljše izkoriščanje zmogljivosti 
je ovira stalno naraščanje cen nafte 
in mazuta. Jugoslovanski hoteli po- 
rabijo letno okrog 100 tisoč ton 
nafte. 

Rast deviznega priliva je pogoje- 
na tudi z ustrezno rastjo namesti- 
tvenih zmogljivosti. V Informaciji je 
poudarjeno, da bi morali po Dogo- 
voru o temeljih Družbenega plana 
Jugoslavije od leta 1976 do 1980 na 
področju tujskega turizma do kon- 
ca preteklega leta zgraditi 64.000 
ležišč v osnovnih in 1,00.Q00 v kom- 
pletiranih zmogljivostih. Zgrajenih 
pa je bilo le 27.365 ležišč v osnov- 
nih in 16.016 v kompletiranih na- 
mestitvenih zmogljivostih. Ugotov- 
ljeno je da se organizacije združe- 
nega dela bojijo graditi zaradi viso- 
kih obresti in kratkih odplačilnih 
rokov za kredite. Kljub temu pa bi, 
po podatkih v Informaciji, rast de- 
viznega priliva lahko bila zagotov- 
ljena tudi z intenzivnejšo graditvijo 
spremljajočih zmogljivostih za ra- 
zvedrilo in rekreacijo turistov, za 

katere pa niso potrebna velika vla- 
ganja sredstev. 

Za kakovostnejše gospodarjenje 
organizacij turističnega gospodar- 
stva, je po Informaciji, bistvenega 
pomena širše dohodkovno povezo- 
vanje, ne samo med gostinskimi or- 
ganizacijami in turističnimi agenci- 
jami, ampak tudi drugih delov go- 
spodarstva, predvsem agroindu- 
strijskih kompleksov, trgovine in 
prometa. Samoupravni sporazum o 
skupnem nastopu na tujem trgu je 
bil podpisan decembra lani, njego- 
vo delovanje pa bo omejeno toliko 
časa, da ga ne podpišejo tudi neka- 
tere velike organizacije, ki trenutno 
niso med podpisniki. 

Na posameznih turističnih po- 
dročjih morajo priprave za novo tu- 
ristično sezono dobiti značaj širše 
družbene akcije, ki mora biti osre- 
dotočena na ustvarjanje novih po- 
gojev za uresničevanje večjega 
prometa, nuđenje kakovostnejših 
storitev in realizacijo večjega de- 
viznega priliva. 

VSE VEČJI IZDATKI 
JUGOSLOVANOV V 
TUJINI 

V Informaciji je tudi analiza de- 
viznega odliva zaradi turističnih 
potovanj jugoslovanskih državlja- 
nov v tujino, kakor tudi o možnosti 
za njihovo zmanjšanje. Poudarjeno 
je, da je bila Jugoslavija vedno izra- 
zito receptivna turistična država 
oziroma, da je bil priliv tujcev večji 
od števila potovanj jugoslovanskih 
državljanov v tujino pa je bil tako 
tudi priliv deviz precej večji kot ko- 
ličina odnešenih tujih valut. 

S porastjo življenjskega standar- 
da, uvajanjem privatnih deviznih 
računov in z ukinitvijo preverjanja 
porekla deviz, kakor tudi s poveča- 
nim številom naših delavcev na.za- 
časnem delu v tujini, se je povečalo 
tudi število naših državljanov, ki 
potujejo v druge države. Na to je 
vplivala tudi slaba preskrbljenost 
trga s posameznim blagom. Leta 
1970 je potovalo v tujino 14,5 mili- 
jona, leta 1979 pa že 21,8 milijonov 
Jugoslovanov. Večkrat gre le za 
enodnevne ali celo poldnevne pre- 
hode meje, redkeje pa gre za poto- 
vanja, da bi se dalj časa zadrževali 
v tujini. 

Ob tej priložnosti je v Informaciji 
prikazana dejavnost organizatorjev 
potovanj na tuja turistična področ- 
ja, pa je rečeno, da so za te namene 
vseeno porabljena majhna devizna 
sredstva. Tako je bilo leta 1979 s 
potovanji naših državljanov porab- 
ljenih 23,7, leta 1978 pa okrog 40,1 
milijona dolarjev. 

Posebna oblika odliva sredstev je 
vrednost 1.500 dinarjev, kijih lahko 
naši državljani odnesejo v tujino. 
Ta podatek je priložnost za različna 
tolmačenja in ocene odliva domače 
valute. Po tej oceni porabijo naši 
državljani za potovanja v tujino 7,3 
milijarde dinarjev oziroma 384 mili- 
jonov dolarjev. 

V ta namen je bilo leta 1976 z 
deviznih računov občanov dvignje- 
nih 468,8 milijona, leta 1977 662,6 
milijona in leta 1978 1,154 milijo- 
nov dolarjev. 

Rečeno pa je, da ne pridejo v 
poštev nobene omejitve glede tega, 
saj bi to vplivalo na zmanjšanje prir 
liva deviz, pa tudi na povečan odliv. 
To so pokazale tudi izkušnje pri 
uporabi različnih metod v posa- 
meznih državah, ki so omejevale 
iznašanje deviz. Pokazalo se je, da 
so vsi ti restriktivni ukrepi veljali 
zelo malo časa kot nepopularni. 

NUJNO 
ORGANIZIRANO 
NASTOPANJE V 
TUJINI 

V sklepnih obravnava v Informa- 
ciji je posebej poudarjeno, da je 
bilo prejšnja leta zabeleženo neor- 
ganizirano in neenotno nastopanje 
na mednarodnem turističnem trgu. 
Organizacijam združenega dela tu- 
rističnega gospodarstva je priporo- 
čeno, da v svojih stabilizacijskih 
programih dajo posebno pozor- 
nost razvijanju tistih poslov, ki za- 
gotavljajo povečan devizni priliv z 
nujnim enotnim in organiziranim 
nastopanjem na mednarodnem tu- 
rističnem trgu, s tem, da se izboljša 
kakovost in razširi izbira turističnih 
storitev. 

Določena priporočila se nanaša- 
jo tudi na ostale subjekte, ki so 
zainteresirani za razvijanje te veje 
gospodarstva. Predvsem so ome- 
njene naloge Gospodarske zborni- 
ce Jugoslavije, Turistične zveze Ju- 
goslavije, pristojnih zveznih, repu- 
bliških in pokrajinskih upravnih or- 
ganov, organizacij agroindustrij- 
skega kompleksa, Narodne banke 
Jugoslavije in drugih. 

Zvezni izvršni svet je prav tako 
priporočil izvršnim svetom republik 
in pokrajin, da preučijo možnosti 
za nadaljnje oproščanje davka in 
prispevkov organizacij združenega 
dela turističnega gospodarstva z 
namenom, da se poveča devizni 
priliv. Na koncu je predlog, da vse 
republike in pokrajini sprejmejo 
predpise s katerimi se preprečuje 
privatna menjava tujih plačilnih 
sredstev.. 

ČZ »URADNI LIST SRS« je izdal publikacijo 
dr. Alojz Finžgar 

DRUŽBENA LASTNINA 
Nova pravna ureditev družbenolastninskih razmerij je 

obravnavana v zbirki člankov in razprav; Družbena last- 
nina v jugoslovanskem pravu; Družbena lastnina sredstev 
za delo in poslovanje; Služnosti in zastavna pravica na 
družbenih sredstvih; Novi pogledi na pravni režim stavb- 

nih zemljišč v družbeni lastnini; Nekaj pripomb k prav- 
nemu režimu stanovanjskih hiš v družbeni lastnini; Do- 
brine v splošni rabi in naravna bogastva kot vrsta družbe- 
nih sredstev; Sredstva za delo upravnih organov; Varstvo 
narave in kulturne dediščine; Prisilni prenos in prisilna 
omejitev uporabe nepremičnine, ki je družbena lastnina; 
Pravna razmerja v pogledu stvari, ki je družbena lastnina 
in predmet lastninske pravice. 
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Kreditno-monetarna politika je relativno 

dobro prilagojena stabilizacijskim ciljem 

• Osnovna značilnost učinka ukrepov kreditno-monetarne politike v letu 1979 je 
ublaževanje nelikvidnosti in omejevanje monetarne ekspanzije 
• Najpomembnejši učinki so bili doseženi pri umirjanju domače porabe, najmanjši 
pa na področju domače porabe 
O Stopnja obvezne rezerve bank je bila v preteklem letu zmanjšana petkrat - od 24 
na 18,6 odstotka 
• Denarna masa se je povečala za 55 milijard dinarjev ali za 16,7 odstotka v 
primerjavi z mesecem decembrom leta 1978 

• Opažena je tudi večja stopnja rasti kratkoročnih in dolgoročnih kreditov in večje 
kreditno zadolževanje organizacij združenega dela v gospodarstvu kot na drugih 
področjih 

Najpomembnejša značilnost 
kreditno-monetarih gibanj v 
letu 1979 je vsekakor njihova 
večja umirjenost, uravnoveše- 
nost in usklajenost z realnimi 
gibanji v gospodarstvu kot je 
bil to primer v prejšnjih letih. 
Takšna gibanja so prispevala k 
uresničevanju zastavljenih na- 
log ekonomske politike glede 
družbenega proizvoda, skup- 
ne domače porabe, cen in pla- 
čilne bilance. 

To je navedeno v poročilu 
Narodne banke Jugoslavije o 
uresničevanju skupne emisij- 
ske in denarne politike in 
skupnih osnov kreditne politi- 
ke v letu 1979, ki je bil poslan v 
obravnavo delegatom v skup- 
ščini SFRJ. 

Kreditno-monetarna politika 
v letu 1979, je rečeno v Poroči- 
lu, je delovala v smeri stabili- 
zacije celotnih gospodarskih 
gibanj v pogojih, ko so bili in- 
flacijski pritiski tako močno 
izraženi in ko so se zaostrili 
problemi v zvezi s plačilno bi- 
lanco. Stopnja porasta pla- 
smajev bank v višini 26,6 od- 
stotka in denarne mase v višini 
16,7 odstotka, sta bili pod 
stopnjo rasti nominalnega 
družbenega proizvoda, ki je 
znašal okrog 28,5 odstotka. 
Najpomembnejši učinki so bili 
doseženi pri umiritvi celotnega 
domačega povpraševanja. 

Določeni učinki so bili dose- 
ženi na področju zaviranja 
previsoke stopnje rasti cen, to- 
da šele v zadnjih mesecih lani. 
Najmanj so vidni učinki na po- 
dročju plačilne bilance. 

Gledano v celoti pa je bila 
kreditno-monetarna politika v 
letu 1979 bolj usklajena z go- 
spodarskimi gibanji in ni imela 
destabilizirajočih učinkov. Če 
upoštevamo, da je bila doseže- 

na visoka stopnja gospodar- 
ske rasti, so monetarni dejav- 
niki delovali močneje v smeri 
umiritve celotnih tokov. 

ZNAČILNOST 
KREDITNO- 
MONETARNE 
POLITIKE V LETU 1979 

Najpomembnejše značilno- 
sti monetarno-kreditnih gibanj 
v letu 1979 so povezane z 
vzpostavljanjem stabilnejših 
odnosov, zmernim porastom 
denarne mase, spremembo 
strukture gibanja denarne ma- 
se in primarnega denarja, po- 
večanjem plasmajev bank in 
zmanjšanjem likvidnosti banč- 
nega sistema. 

Stabilizacijski učinek giba- 
nja denarne mase v letu 1979 
se najjasneje izraža v po- 
membnem zaviranu njene 
stopnje letne rasti, in v zavira- 
nju v primerjavi z gibanjem 
družbenega proizvoda. 

V zvezi s strukturnimi spre- 
membami je treba poudariti, 
da je prišlo v letu 1979 na eni 
strani do izjemno visokega čr- 
panja denarne mase in primar- 
nega denarja, kar je zahtevalo 
večje kreiranje na podlagi di- 
narskih transakcij bank. Zmer- 
nejše povečanje v primerjavi s 
povečanjem kratkoročnih kre- 
ditov se deloma lahko pojasni 
kot vpliv ukrepov kreditno-mo- 
netarne politike na področju 
urejanja kreditnega potenciala 
bank, deloma pa kot vpliv dru- 
gih ukrepov ekonomske politi- 
ke, usmerjenih k omejitvi inve- 
sticij v osnovna sredstva v fi- 
nančne okvire. 

V letu 1979 je prišlo, v pri- 
merjavi s prejšnimi leti, do ob- 
čutnega (za 15 odstotkov) 

zmanjšanja likvidnosti temelj- 
nih in združenih bank. Da bi 
zagotovili potrebno likvidnost 
so banke uporabljale znatno 
več sredstev rezervnih skladov 
in kredite za likvidnost kot pa 
prejšnja leta. 
Spremembe v kreditno-mone- 
tarnih gibanjih v letu 1979 so 
bile neenakomerne, zlasti pri 
gibanju denarne mase. V 
prvem polletju se je denarna 
masa povečevala bolj umirje- 
no in je znašala 6 odstotkov, v 
drugem pa je bil porast večji, 
celo 27 odstotkov. Celotni pla- 
smaji bank v prvem polletju so 
se povečevali po povprečni 
stopnji okrog 24 odstotkov, v 
drugem polletju pa po stopnji 
28 odstotkov. 

Neenakomerno gibanje je 
opaziti tudi pri primarnem de- 
narju. Tokovi priliva in odliva 
primarnega denarja z bančnih 
računov so bili zelo neizenače- 
ni, tako da je v četrtem trime- 
sečju prišlo do črpanja primar- 
nega denarja skoraj za 19 mili- 
jard dinarjev, kar je pomenilo 
skorajda polovico celotnega 
letnega črpanja primarnega 
denarja na tej podlagi. 

Stopnja obvezne bančne re- 
zerve kot instrument urejanja 
kreditnega bančnega poten- 
ciala je bila precej bolj uporab- 
ljena v letu 1979 kot v predho- 
dnih letih. V letu 1979 je bila 
omenjena stopnja občutno 
zmanjšana (od 24 na 18,6 od- 
stotka), učinek zmanjšanja pa 
je znašal 14 milijard dinarjev v 

smeri povečanja kreditnega 
bančnega potenciala. Zmanj- 
ševanje obvezne stopnje re- 
zerve je pomembno ne samo 
zaradi reševanja problemov 
likvidnosti bank, temveč delo- 
ma tudi za podporo monetari- 
zacije, selektivnemu kreditira- 
nju ter kreditiranju izvoza prek 
Jugoslovanske banke za me- 
dnarodno ekonomsko sodelo- 
vanje. 

DOSEŽENA GIBANJA 
V PRVEM POLLETJU 

V začetku leta je bilo opaziti 
občuten porast denarne mase 
in bančnih plasmajev, kakor 
tudi monetarizacije in selektiv- 
nega kreditiranja. Ocenjeno je 
bilo, da bi nadaljevanje takšnih 
gibanj bistveno vplivalo na od- 
mike monetarnih v primerjavi z 
gospodarskimi gibanji in na 
krepitev inflacijskih teženj ter 
nestabilnosti. Zato so bili v ob- 
dobju februar-april sprejeti 
ukrepi omejevanja porasta pri- 
marne emisije za monetariza- 
cijo in selektivne namene. 
Sprejet je bil sklep o limitiranju 
povečanja plasmajev, v kate- 
rem je predvideno, da poveča- 
nje bančnih plasmajev do kon- 
ca junija ne bo večje od 10 
odstotkov, do konca septem- 
bra od 13 odstotkov in do kon- 
ca decembra 1979 od 19 od- 
stotkov v primerjavi z decem- 
brom predhodnega leta. 

Hkrati je bila Narodna banka 
Jugoslavije prisiljena, da del 

ooooeooooooeeooeooeoooeooeccfie«« 

Poročilo Narodne banke Jugoslavije o uresničevanju Q 
a skupne emisijske in denarne politike in skupnih odnosov K 
0 kreditne politike v letu 1979 V 
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emisije angažira za omilitev 
škod v SR Črni gori. Jo so 
predvsem krediti občanov, ki 
so bili oškodovani pri potresu, 
zatem za preložitev izterjave 
zapadlih kreditov bankam za 
kreditiranje selektivnih name- 
nov in organizacijam združe- 
nega dela, ki so utrpele škodo 
od potresa. Vse to je nadalje 
obremenjevalo primarno emi- 
sijo, vendar ni pomenilo prebi- 
janja monetarnih okvirov. 

Ze v marcu je bil zaradi poja- 
va nelikvidnosti bančnega si- 
stema sprejet sklep o zmanjše- 
vanju stopnje obvezne rezerve 
(od 24 na 23 odstotkov). 

Celoten učinek teh spre- 
memb v prvem polletju je bilo 
zelo zmerno povečanje denar- 
ne mase (le za 4,8 milijard di- 
narjev ali 1,5 odstotka v pri- 
merjavi z decembrom predho- 
dnega leta) in manjša stopnja 
likvidnosti bančnega sistema. 

Po analizi Uresničenih gi- 
banj je bilo sklenjeno, da je 
treba v drugem polletju spreje- 
ti določene ukrepe, da bi bila 
finančna gibanja usklajena z 
gospodarstvom. Ocenjeno je 
bilo, da mora porast gibanja 
denarne mase še naprej ostati 
18 odstotkov, čeprav bi ten- 
dencam izraženih gospodar- 
skih gibanj ustrezala precej 
večja stopnja porasta denarne 
mase. Že sredi leta je bila rast 
nominalnega družbenega pro- 
izvoda 22 odstotkov, deficit 
plačilne bilance pa okrog 2 mi- 
lijardi dolarjev. V teh pogojih 
je bilo treba zagotoviti relativ- 
no večje povečanje bančnih 
plasmajev, kakor tudi večje 
kreiranja primarnega denarja z 
monetarizacijo in selektivnimi 
krediti narodnih bank. 

Zaradi tega je bil sprejet 
sklep o spremembi stopnje 
omejitve porasta bančnih pla- 
smajev od prvotno predvide- 
nih 19 na 22 odstotkov, spreje- 
ta pa je bila tudi sprememba 
dinamike njihovega gibanja. 
Istočasno je bilo ocenjeno, da 
je treba povečati prej predvi- 
dene okvire za monetarizacijo 
in selektivne kredite narodnih 
bank s 13,1 milijarde na 22,4 
milijarde dinarjev. 

GIBANJE KREDITNO- 
MONETARNE 
POLITIKE V DRUGEM 
POLLETJU 

Problemi nelikvidnosti bank, 
so kljub ukrepom, ki so bili 
sprejeti v prvem polletju še na- 
prej prisotni. Zato je bil junija 
sprejet sklep o nadaljnjem 
zmanjšanju stopnje obvezne 
rezerve bank pri Narodni banki 
Jugoslavije s 23 na 22 odstot- 
kov, nato pa znova v juliju z 22 
na 21 odstotkov. Hkrati so bili 

sprejeti tudi ukrepi glede spre- 
membe pogojev za kreditiranje 
bank za ohranitev dnevne lik- 
vidnosti v smislu povečanja 
števila dnevov uporabe teh 
kreditov z 10 na 15 in poveča- 
nja odstotka za njihovo upora- 
bo s 70 na 100 odstotkov. 

Iz omejitve so bili izvzeti kre- 
diti iz sredstev sklada federaci- 
je za kreditiranje hitrejšega ra- 
zvoja manj razvitih republik in 
pokrajin, krediti za odpravlja- 
nje škode pri elementarnih ne- 
srečah, kot tudi krediti za tržne 
blagovne rezerve in krediti za 
stanovanjsko graditev. Prav ta- 
ko so lahko banke svoje pla- 
smaje do konca septembra po- 
večale tudi nad limito 18 od- 
stotkov, največ do 21 odstot- 
kov, s tem, da se povečanje 
nad 18 odstotkov v celoti na- 
naša na kredite za sezonske 
zaloge domače pšenice letine 
1979. Banke so lahko prekora- 
čile limito 22 odstotkov, najveič 
do 25 odstotkov, s tem da se ta 
prekoračitev v celoti nanaša 
na kredite za sezonske zaloge 
kmetijsko-živilskih izdelkov, ki 
se deloma kreditirajo iz pri- 
marne emisije. 

Vse to in drugi sprejeti ukre- 
pi so povzročili precej večje 
celotno kreiranje primarnega 
denarja v tretjem trimesečju, 
kar se je skupaj z zmernejšim 
črpanjem primarnega denarja 
na podlagi deviznih transakcij 
Narodne banke s tujino odrazi- 
lo na določeno zboljšanje 
bančne likvidnosti. V tem tri- 
mesečju je bilo kreiranih sko- 
raj 12 milijard dinarjev primar- 
nega denarja, medtem ko je 
učinek zmanjšanja stopnje ob- 
vezne rezerve znašal 8,7 mili- 
jarde dinarjev. Pri tem se je 
denarna masa povečala za 28 
milijard dinarjev. 

V četrtem trimesečju je bila 
dvakrat zmanjšana stopnja ob- 
vezne rezerve. Najprej z 21 na 
19,6, nato pa na 18,6 odstotka. 
Poleg tega so bili tudi na po- 
dročju črpanja kreditov za lik- 
vidnost premiki v smeri nadalj- 
nje liberalizacije njihove upo- 
rabe. Končno so bili premak- 
njeni tudi roki glede vračanja 
kreditov iz primarne emisije 
bank, ki so dale kredite za se- 
lektivne namene organizaci- 
jam združenega dela, ki so utr- 
pele škodood potresa na ob- 
močju SR črne gore. 

Ponovno poslabšanje banč- 
ne likvidnosti v četrtem trime- 
sečju je bilo povzročeno pred- 
vsem z nadaljnjim povečanim 
pritiskom deviznih transakcij 
in odlivom primarnega denarja 
na tej podlagi. Odlitih je bilo 
skoraj 19 milijard dinarjev, kar 
je pomenilo skorajda polovico 
doseženega letnega črpanja 
na tej podlagi. Na področju 

monetarizacije in selektivnih 
kreditov so se pojavile ekspan- 
zivne tendence in je bila poda- 
na nevarnost, da se do konca 
leta prekoračijo prdvideni ok- 
viri. Zato se je bilo potrebno 
decembra lotiti limitiranja ob- 
sega primarne emisije za te 
namene in je povečanje v de- 
cembru v primerjavi s koncem 
novembra znašalo 2,5 od- 
stotka. 

V zadnji dekadi decembra je 
bilo opaziti visoko raven likvi- 
dnosti. Bančna sredstva na ži- 
ro računih so se namreč od 6,6 
milijarde povečala na 19,6 mi- 
lijarde dinarjev. Denarna masa 
se je v zadnjem trimesečju po- 
večala za približno 22 milijard 
dinarjev; pri tem je bil skoraj 
celoten porast dosežen okto- 
bra in novembra. 

KREIRANJE 
PRIMARNEGA 
DENARJA IN GIBANJE 
DENARNE MASE 

V vsem letu 1979 je bilo do- 
seženo relativno visoko kreira- 
nje primarnega denarja z mo- 
netarizacijo in krediti narodnih 
bank. Znašalo je prek 37 mili- 
jard dinarjev. Ce k temu zne- 
sku dodamo še okrog 14 mili- 
jard dinarjev sproščene obvez- 

ane bančne rezerve, potem je 
celotno kreiranje primarnega 
denarja znašalo okrog 51 mili- 
jard dinarjev. Toda iz naslova 
deviznih transakcij Narodne 
banke je bilo črpanega za več 
kot 39 milijard dinarjev in je 
znašal neto učinek kreiranja 
primarnega denarja okrog 12 
milijard dinarjev. 

Podrobnejše analize kažejo, 
da se je največji del porasta 
nanašal na selektivne kredite, 
ki so bili med letom 1979 pove- 
čani za 14,9 milijarde dinarjev, 
na kredite in odstopljena sred- 
stva po posebnih zveznih 
predpisih, ki so bili povečani 
za 10,6 milijarde dinarjev. Re- 
lativno visoko povečanje V viši- 
ni 7,8 milijarde je bilo doseže- 
no tudi pri monetarizačiji (to 
povečanje je bilo večje kot v 
dveh prejšnjih letih), dalje pri 
kreditih za likvidnost, ki so bili 
povečani za 4,1 milijarde di- 
narjev. 

Denarna masa se je v letu 
1979 povečala za-55 milijard . 
dinarjev ali za 16,7 odstotka v 
primerjavi z decembrom 1978, 
kar je bilo manj od planiranega 
porasta (18 odstotkov). Pri tem 
je bilo v tokovih kreiranja de- 
narja opaziti pomembnejše 
odmike v primerjavi s prejšnji- 
mi leti, predvsem v učinkih de- 
viznih transakcij bank. Iz tega 
naslova je bilo namreč odlito 
za več kot 90 milijard dinarjev 
(okrog 79 milijard iz naslova 

deviznih transakcij s tujino in 
okrog 11 milijard z domačimi 
komitenti). Pri tem je treba 
poudariti, da je neto priliv de- 
viz iz naslova deviznih računov 
znašal le 11 milijard dinarjev v 
primerjavi z 31 milijardami v 
letu 1978. Poleg tega je treba 
poudariti, da je bil neto priliv 
na račun gospodarstva negati- 
ven, medtem ko je do porasta 
prišlo samo na računih prebi- 
valstva. . 

Celoten priliv deviznih sred- 
stev prek zadolževanja in iz re- 
dnega priliva na račun gospo- 
darstva in prebivalstva v letu 
1979 je znašal okrog 70 mili- 
jard dinarjev. Devizne rezerve 
na računih bank ne le da se 
niso povečale za ta znesek, 
temveč so se zmanjšale za 
o.krog 20 milijard dinarjev, ta- 
ko da je bil celotni učinek - 
odliv denarja za okrog 90 mili- 
jard dinarjev. Razlog za tako 
visok odliv denarja je bil dose- 
žen prek visokega uvoza do 
katerega je prišlo v pogojih ze- 
lo visokega deficita plačilne 
bilance. 

Dinarski plasmaji bank v 
kredite komitentov in vre- 
dnostni papirji so se v letu 
1979 povečali za 225 milijard 
dinarjev ali za 25 odstotkov v 
primerjavi z decembrom prejš- 
njega leta. Pri tem so bili kredi- 
ti povečani po stopnji 24 od- 
stotkov, medtem ko je bila 
stopnja porasta vrednostnih 
papirjev večja in je znašala 36 
odstotkov. Dosežena je bila tu- 
di večja stopnja porasta krat- 
koročnih kot dolgoročnih kre- 
ditov. Dosežena je bila tudi 
večja stopnja porasta v sektor- 
ju organizacij združenega dela 
v gospodarstvu kot na drugih 
področjih. 

UČINKOVITOST 
DELOVANJA 
KREDITNO- 
MONETARNE 
POLITIKE 

Kreditno-monetarna politika 
v letu 1979, je ugotovljeno v 
Poročilu, je delovala v zelo za- 
pletenih pogojih in je bila us- 
klajena s postavljenimi cilji 
ekonomske politike, prdvsem 
s stabilizacijsko politiko. 

Zmernejša kreditno-mone- 
tarna gibanja so se odrazila na 
zaviranju porasta domačega 
povpraševanja, in sicer zlasti 
na zaviranju investicij v osnov- 
na sredstva. Stopnja porasta 
domačega povpraševanja je 
znašala 5,5 odstotka, kar je bi- 
lo manj od doseženega pora- 
sta družbenega proizvoda (7,1 
odstotka) in od dosežene stop- 
nje porasta domačega povpra- 
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Sevanja v prejšnjih letih. Gle- 
dano v nominalnem izrazu je 
bila stopnja domačega pov- 
praševanja relativno visoka in 
je znašala 26,9 odstotka, pred- 
vsem zaradi visokega porasta 
cen. 

Vpliv kreditno-monetarnih 
gibanj je bil manj viden na gi- 
banje cen in to zlasti v drugem 
polletju. Najmanjši vpliv teh gi- 
banj se je pokazal v gibanju 
ekonomskih odnosov s tujino. 
V letu 1979 je izvor realno 

stagniral, medtem ko je bil 
uvoz večji za 8 odstotkov. Tako 
je bil deficit plačilne bilance 
precej večji kot kdajkoli prej. 

Politika zmernega porasta 
denarne mase in bančnih pla- 
smajev se mora nadaljevati tu- 

di v letu 1980, hkrati z drugimi 
ustreznimi ukrepi ekonomske 
politike, da bi dosegli, nadalj- 
nje uspehe v smeri zaviranja 
porasta inflacije in doseganja 
postavljenih stabilizacijskih ci- 
ljev. 
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