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RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJE 
ZBORA ZDRUŽENEGA DELA IN 
SEJE ZBORA OBČIN SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
11. julija 1980 

Dnevni red seje Zbora zdru- 
ženega dela Skupščine SR 
Slovenije in seje Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije, ki 
sta sklicani za petek, 11. julija 
1980, je razširjen z obrav- 
navo: 

- osnutka zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o skupnem obsegu prora- 
čunskih odhodka federacije za 
leto 1980 (ESA 527); 

- osnutka odloka o spre- 
membi odloka o določitvi pri- 
hodkov od carin in drugih 

uvoznih davščin, ki se v letu 
1980 odstopajo Interesni skup- 
nosti Jugoslavije za ekonom- 
ske odnose s tujino (ESA 525); 

- osnutka zakona o zadolži- 
tvi Narodne banke Jugoslavije 
v tujini za ohranitev likvidnosti 
Jugoslavije v plačilih s tujino 
(ESA 526); 

- predloga zakona o ratifi- 
kaciji sporazuma o garanciji 
med Socialistično federativno 
republiko Jugoslavijo in Me- 
dnarodno banko za obnovo in 
razvoj (YU 1819) (ESA 528). 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 30. julija 1980 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
sredo, 30. julija 1980. 

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

- poročilo Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o ure- 
sničevanju družbenega plana 
SR Slovenije v obdobju 
1976-1980 (ESA 530); 

- predlog sprememb in do- 
polnitev resolucije o politiki 
izvajanja družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 
1976-1980 v letu 1980 (ESA 
529); 

- poročilo Zveznega izvrš- 
nega sveta o uresničevanju 
družbenega plana Jugoslavije 
v dobi od leta 1976 do leta 
1979 s prvo oceno razvoja v 
letu 1980 in možnostmi razvoja 
v letu 1981 z osnovnimi smer- 
mi ukrepov, ki jih je treba spre- 
jeti v letu 1980 (ESA 523); 

- osnutek dogovora o teme- 
ljih družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1981-1985 

(ESA 532); 
- predlog za izdajo zakona 

o spremembah in dopolnitvah 
zakona o pospeševanju skla- 
dnejšega regionalnega razvoja 
v Socialistični republiki Slove- 
niji z osnutkom zakona (ESA 
521). 
Zbor združenega dela in Zbor 
občin bosta obravnavala tudi: 

- predlog zakona o pravi- 
cah in dolžnostih organov 
družbenopolitičnih skupnosti 
na področju družbene kontro- 
le cen in o skupnostih za cene 
(ESA 176); 

- osnutek zakona o izvaja- 
nju varstva pred ionizirajočimi 
sevanji in o ukrepih za varnost 
jedrskih objektov in naprav 
(ESA 465). 
Zbor združenega dela obrav- 
nava še: 

- finančni načrt Narodne 
banke Slovenije za leto 1980 
(ESA 478). 
Vsi trije zbori imajo na dnev- 
nem redu sej tudi: 

- volitve in imenovanja; 
- predloge in vprašanja de- 

legatov. 

RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJ 
ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
30. julija 1980 

Dnevni red sej Zbora zdru- 
ženega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije, ki so 
sklicane za sredo, 30. julija 
1980, je razširjen z obrav- 
navo: 

- predloga odloka o spre- 
membi odloka o pripravi in 
sprejetju družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje od leta 
1981 do 1985 (ESA 535); 

- predloga odloka o prene- 
hanju veljavnosti odloka o 
uvedbi obveznih priprav pro- 
storskih planov v SR Sloveniji 
(ESA 533); 

- predloga odloka o spre- 
membi in dopolnitvi odloka o 
pripravi in sprejetju dolgoroč- 
nega plana SR Slovenije za 
obdobje od leta 1986 do leta 

1995 oziroma za določena po- 
dročja tudi do leta 2000 (ESA 
534); 

- sklenitvijo dogovorov o 
oblikovanju republiških svetov 
za mednarodne odnose, za 
vprašanja družbene ureditve, 
za vzgojo in izobraževanje in 
za gospodarski razvoj in eko- 
nomsko politiko (ESA 537); 

- predloga dogovora repu- 
blik in avtonomnih pokrajin o 
prevzemanju obveznosti in 
sprejemanju ukrepov, s kateri- 
mi bodo ustvarjeni pogoji in 
vzpodbujane organizacije 
združenega dela in druge sa- 
moupravne organizacije in 
skupnosti, da gradijo gospo- 
darske objekte z združevanjem 
dela in sredstev, da bi se po- 
spešil razvoj SAP Kosova (ESA 
538). 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
25. junija 1980 

Na skupnem zasedanju 
Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije 
dne 25. junija 1980 so delegati 
poslušali uvodno obrazložitev 
k osnutku zakona o stano- 
vanjskem gospodarstvu, k 
osnutku zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o 
stanovanjskih razmerjih, k 
predlogu za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o poslovnih stavbah 
in poslovnih prostorih, k 
osnutku zakona o urejanju 
prostora in k predlogu zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o revalorizaciji in 

amortizaciji stanovanjskih hiš 
in stanovanj v družbeni lastni- 
ni, ki jo je podala Marija Zu- 
pančič-Vičar, članica Izvršne- 
ga sveta in predsednica Re- 
publiškega komiteja za var- 
stvo okolja in urejanje pro- 
stora. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so po razpravi na ločenih 
sejah: 

- odložili sklepanje o osnut- 
ku zakona o stanovanjskem 
gospodarstvu (Zbor združene- 
ga dela in Zbor občin sta spre- 
jela sklep, Družbenopolitični 
zbor pa je sprejel stališča); 

- odložili sklepanje o pred- 



NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 

Zbor združenega dela: 
Miroslav Brečko, Bojan Butolen, Rudi Bregar, Nada 

Mikič-Bulc, Branko Plohi, Imre Varju, Avgust Punčuh, 
Vera Fužir, Miran Vidic, Lado Škrjanec, Ciril Grilj, Vojko 
Turel, Miran Krajne, Ela Vranjek, Janez Štrubelj, Gregor 
Meze, Alfio Kocjančič, Nada Pogorelčnik, Bernarda Niko- 
lič-Fatur, Slava Maljevac, Sergej Šešerko, Karel Žekš, Du- 
šan šubic, Ivan Bombek, Janko Muraus, Vili Ulaga, Tone 
Kugonič, Majaga Haskić, Minka Barle, Dunja Šeligo, Ro- 
mana Vranješ, Duška Lorbek, Srečko Krmavnar, Slavko 
Kokot, Maver Jerkič, Brane Kozamernik, Jernej Mlakar, 
Lojze Janko, Anton Jelenko, Vinko Šelj, Olga Štempihar, 
Boris Kralj, Jožica Berginc, Vojislav Vujanović, Ivan Ka- 
strevc, Franc Križnar, Zdravko Praznik; 
Zbor občin: 

Tomaž Vuga, Viljem Petek, Bojan Furlan, Franc Novak, 
Geza Farkaš, Ivo Miklavčič, Ivan Bažec, Franc Godina, 
Bogdan Birsa, Jože Kapus, Majda Petrovič, Lojze Go- 
stenčnik, Vinko Brdnik, Marjan Gostinčar, Franc Koščak, 
Hasen Bečič, Anica Horjak, Ivan Bergoč, Jože Miklavčič, 
Božo Tuš, Marica Mencin, Milica Prešiček, Milan Humar, 
Marija Fedran, Stane Mele, Vida Bogataj, Marija Zupančič- 
Vičar, Rafael Razpet, Ivan Rau, Peter Hedžet, Milojka Vi- 
rant, Milan Baškovič, Cilka Mužič, Zdravko Praznik; 
Družbenopolitični zbor: 

Janko Vrhunc, Vili Vindiš, Ivan Godec, Marija Aljančič, 
Tina Tomlje, Vito Habjan, Zoran Polič, Ciril Sitar, Majda 
Gaspari, Majda Naglost, Andrej Grahor, Jože Pacek, Lu- 
dvik Golob, Ciril Zlobec, Žarko Žigon, Dušan Šinigoj, Rudi 
Kropivnik, Igor Uršič, Jože Globačnik, Marko Bule, Dino 
Pucer, Jože Novinšek, Štefanija Žagmeister, Jože Marolt, 
Viktor Stopar. 

logu za izdajo zakona o izvaja- 
nju in usmerjanju dela dohod- 
ka organizacij združenega de- 
la, ki koristijo hidroakumula- 
cijske objekte, z osnutkom za- 
kona (o predlogu za izdajo te- 
ga zakona bodo zbori sklepali 
na naslednjih sejah zborov 
dne 11. 7. 1980). 
Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor pa niso sprejeli: 

- osnutka zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o stanovanjskih razmerjih; 

- osnutka zakona o ureja- 
nju prostora. 

(Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela sklepe, 
Družbenopolitični zbor pa je 
sprejel stališča). 
Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli.še: 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka sprememb in dopolnitev re- 
solucije o politiki uresničeva- 
nja družbenega plana Jugosla- 
vije za dobo od leta 1976 do 
leta 1980 v letu 1980. 

Sklepe in stališča zborov ob- 
javljamo v tej številki »Poroče- 
valca«. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta na sejah spre- 
jela tudi: 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o poslovnih stavbah in 
poslovnih prostorih; 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o revlorizaciji in amortizaci- 
ji stanovanjskih hiš in stano- 
vanj v družbeni lastnini; 

- osnutek zakona o popisu 
prebivalstva, gospodinjstev, 
stanovanj in stavb v SR Slove- 
niji v letu 1981; 

- osnutek zakona o dopol- 
nitvi zakona o združevanju 
sredstev določenih uporabni- 
kov družbenih sredstev za fi- 
nanciranje izgradnje energet- 
skih objektov; 

- predlog za izdajo zakona 
o objavljanju zakonov, drugih 

- predpisov in splošnih aktov ter 
o časopisni organizaciji »Ča- 
sopisni zavod Uradni list So- 
cialistične republike Slove- 
nije«; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o spremembah za- 
kona o temeljih sistama cen in 
družbeni kontroli cen; 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma o garanciji med 
Socialistično federativno re- 
publiko Jugoslavijo in Medna- 
rodno banko za obnovo in ra- 
zvoj (VU-1801). 

Zbor združenega dela je 
sprejel še: 

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

Zbor občin pa je sprejel še: 
- osnutek zakona o pogojih 

in o postopku za ustanovitev, 
združitev oziroma spremembo 

"območja občine ter o območ- 
jih občin in območjih poseb- 
nih družbenopolitičnih skup- 
nosti (Družbenopolitični zbor 
je sprejel stališča in predloge). 

Zbor občin je z dnevnega re- 

da seje umaknil obravnavo 
predloga za izdajo zakona o 
ustanovitvi šestih občin in po- 
sebne družbenopolitične 
skupnosti na območju sedanje 
občine Maribor, ker je prejel 
stališče zborov Skupščine ob- 
čine Maribor, da se predlog za 
izdajo zakona vsebinsko vklju- 
či v enoten predlog zakona o 
pogojih in postopku za usta- 
novitev, združitev oziroma 
spremembo območja občine 
ter o območjih občin in ob- 
močjih posebnih družbenopo- 
litičnih skupnosti. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli tudi: 

- predlog odloka o izvolitvi 
članov Sveta republike; za (no- 
ve člane Sveta republike so bili 
izvoljeni: Bidovec dr. Franja, 
Stane Bobnar, Caharija Leo- 
pold, Dolinšek Anton, Durjava 
Tončka, Gorjup Ivan, Gričar 
Jože, Jerina-Lah dr. Pavla, 
Kolarič Vera, Kraigher Živa, 
Kulovec Vida, Mlakar Alojz, 
Novak Cveto, Novak Majda, 
Peternel Anton, Podlesek Si- 
donija, Poglajen Franc, Potrč 
Ivan, Prešeren Cilka, Puntar 
Ivan, Strle Franc, Šetrajčič 
Ferdo, Šumrada Vinko, Ulrih 
Anton, Vipotnik Olga in Vodo- 
pivec Cvetka. 

Vsi trije zbori so sprejeli še 
naslednje predloge odlokov: 

- predlog odloka o imeno- 
vanju generalnega direktorja 
Službe družbenega knjigovod- 
stva v SR Sloveniji; za general- 
nega direktorja Službe druž- 
benega knjigovodstva v SR 
Sloveniji je bil imenovan An- 
drej Levičnik^dosedanji gene- 
ralni direktor SDK v SR Slove- 
niji; 

- predlog odloka o imeno- 
vanju namestnika generalnega 
direktorja Službe družbenega 
knjigovodstva v SR Sloveniji; 
za namestnika generalnega di- 
rektorja Službe družbenega 
knjigovodstva v SR Sloveniji je 
bil imenovan Franc Knafelc, 
direktor podružnice SDK v SR 
Slovenije v Celju; 

- predlog odloka o imeno- 
vanju treh delegatov Skupšči- 
ne SR Slovenije v svet Službe 
družbenega knjigovodstva v 
SR Sloveniji; v svet SDK v SR 
Sloveniji so bili imenovani: 
Ada Gorjup, Alfio Kocjančič in 
Silvija Krevh. 

- predlog odloka o imeno- 

vanju namestnika republiške- 
ga sekrtarja in dveh namestni- 
kov predsednikov republiških 
komitejev; imenovani so bili: 
Peter Bekeš za namestnika re- 
publiškega sekretarja za pra- 
vosodje, upravo in proračun, 
Tone Poljšak za namestnika 
predsednice Republiškega ko- 
miteja za varstvo okolja in ure- 
janje prostora in dr. Marjan 
Premik za namestnika predse- 
dnika Republiškega komiteja 
za zdravstveno in socialno var- 
stvo; 

- predlog odloka o razreši- 
tvi nemestnika predsednika 
Republiškega komiteja za bor- 
ce in vojaške invalide; dolžno- 
sti namestnika predsednika 
Republiškega komiteja za bor- 
ce in vojaške invalide je bil ra- 
zrešen Franc Godeša; § 

- predlog odloka o razreši- 
tvi in izvolitvi sodnika Vrhov- 
nega sodišča SR Slovenije; 
dolžnosti sodnice Vrhovnega 
sodišča SR Slovenije se s 30. 
junijem 1980 razreši Vida Kosi, 
za sodnika Vrhovnega sodišča 
SR Slovenije pa je bil izvoljen 
Vlado Tance; 

- predlog odloka o razreši- 
tvi sodnika Višjega sodišča v 
Ljubljani; dolžnosti sodnika 
Višjega sodišča v Ljubljani se s 
1. julijem 1980 razreši Pavle 
Maslo. 

- predlog odloka o določitvi 
števila in imenovanju predse- 
dnika in članov Strokovnega 
sveta SR Slovenije za vzgojo in 
izobraževanje; za predsednika 
sveta je bil imenovan Stane 
Kranjc, za člane sveta pa: 

Peter Bekeš, Tilka Blaha, 
Jože Bogovič, Tomaž Bizajl, 
Ana Četkovič, Alceo Cobalti, 
Geza Čahuk, Janko Čar, Tibor 
Fiile, Mirko Galeša, Jože Ger- 
šak, Zdravko Gorjanc, dr. Ni- 
kolaj Jesenovec, mgr. Anton 
Kaštrun, Olga Kersnik, Anton 
Kordiš, dr. Jože Koruza, Mar- 
jan Lah, Franc Lasbaher, Ro- 
nald Malej, dr. Barica Maren- 
tič-Požarnik, Gorazd Marin- 
ček, Janez Marinko, Zdenko 
Medveš, dr. Anton Moljk, dr. 
Hinko Muren, Hrabroslav Pre- 
melč, Janez Puklavec, Albin 
Repše, dr. Vinko Skalar, Oto 
Slemenik, Boris Sovič, dr. Mi- 
roslav Stiplovšek, dr. Marko 
Škerlj, Majda Šlajmer-Japelj, 
mgr. Veljko Troha, Draga Ur- 
bas, dr. Branko Vesel, Veroni- 
ka Vezovnik, Alfred Voh. 

| ZDRUŽEVANJE KMETOV 
S Zakon s komentarjem, ki sta ga pripravila dr. Emil Čeferin 
x in Miha Demšar s samoupravnim sporazumom in statutom 
X TZO in podoba o trajnejšem proizvodnem sodelovanju s 
b TZO. 
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IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

Skupščine SR Slovenije, ki so ga ob obravnavi osnutka sprememb in dopolnitev 
resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za dobo od leta 
1976 do leta 1980 v letu 1980 sprejeli Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije 

Skupščina SR Slovenije je na podlagi 
1. točke 326. člena ter 2. točke 
341. člena ustave Socialistične republi- 
ke Slovenije in na podlagi I. razdelka 
2. točke 70. člena ter prvega odstavka 
316. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije, ob obravnavi osnutka spre- 
memb in dopolnitev resolucije o politiki 
uresničevanja družbenega plana Jugo- 
slavije za dobo od leta 1976 do leta 1980 
v letu 1980 (AS št. 286/1) na sejah Zbora 
združenega dela, Zbora občin in Druž- 
benopolitičnega zbora dne 25. junija 
1980 sprejela 

sklep 
1. Skupščina SR Slovenije daje so- 

glasje k osnutku sprememb in dopolnitev 
resolucije o politiki uresničevanja druž- 
benega plana Jugoslavije za dobo od leta 
1976 do ieta 1980 v letu 1980. 

2. Delegacija Skupščine SR Slovenije 
v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ naj v usklajevalnem postopku uve- 
ljavlja: 

A. NAČELNE PRIPOMBE 
1. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 

da pomeni sprememba tečaja dinarja tu- _ 
di bistveno spremenjene pogoje gospo- 
darjenja, kar zahteva tudi spremembe v 
ekonomski politiki za leto 1980. Poudarja 
pa, da je celovita razprava in delegatsko 
odločanje oteženo, ker ob osnutku spre- 
memb in dopolnitev resolucije niso pred- 
loženi tudi spremljajoči akti, v katerih 
morajo biti konkretni ukrepi za uresniči- 
tev predlaganih sprememb in dopolnitev 
v smislu 122. člena Zakona o temeljih 
sistema družbenega planiranja in o druž- 
benem planu Jugoslavije, saj je bil v do- 
sedanjih ukrepih angažiran predvsem 
Zvezni izvršni svet, kar je kljub jasno 
opredeljeni odgovornosti delegatskih 
skupščin zožilo možnosti njihovega od- 
ločanja. Zato je za celovito razpravo in 
odločanje potrebno, da Z/S, poleg že na- 
knadno predloženih osnutkov sprememb 
in dopolnitev zakona o določitvi celotne- 
ga obsega proračuna federacije za leto 
1980 in odloka o določitvi prihodkov od 
carin in drugih uvoznih dajatev, ki se v 
letu 1980 odstopajo Interesni skupnosti 
Jugoslavije za ekonomske odnose s tuji- 
no, ter osnutka zakona o zadolžitvi Naro- 
dne banke Jugoslavije v tujini zaradi 
ohranitve likvidnosti Jugoslavije v plači- 
lih s tujino, predloži še: 

- osnutek sprememb in dopolnitev 
odloka o skupni devizni politiki v letu 
1980 in osnutek devizne bilance Jugosla- 
vije za leto 1980, 

- osnutek sprememb odloka o ciljih in 

nalogah skupne emisijske in denarne po- 
litike in skupnih osnov kreditne politike v 
letu 1980, z osnutkom akta, ki bo uredil 
prepoved oz. odločno zmanjšanje upora- 
be kratkoročnih kreditnih sredstev za in- 
vesticijska vlaganja, 

- osnutek odloka o določitvi celotne- 
ga zneska deviz za potrebe federacije v 
letu 1980, in 

- osnutek sprememb dogovora o poli- 
tiki cen v letu 1980. 

Skupščina SR Slovenije se obenem 
zavzema, da se vsi ti ukrepi čimprej 
sprejmejo in da se s tem omogoči dosle- 
dno uresničevanje sistema družbenega 
planiranja. 

Prav tako je potrebno, po mnenju 
Skupščine SR Slovenije, predložiti in 
sprejeti ukrepe ter instrumente, ki bodo 
osnova za sprejem srednjeročnega 
plana. 

Skupščina s tem v zvezi ugotavlja, da 
bi morali biti pripravljeni tudi izračuni ter 
ocenjene konkretne posledice že spreje- 
tih stabilizacijskih ukrepov, vse to pa bi 
moralo biti prikazano v ustreznih bilan- 
cah sredstev. Zato je potrebno ob analizi 
uresničevanja družbenega plana Jugo- 
slavije v tekočem planskem obdobju 
predložiti tudi primerjalne podatke o ure- 
sničevanju stabilizacijskih usmeritev, 
vključno s prikazom uresničevanja os- 
novnih delitvenih razmerij v posameznih 
republikah in avtonomnih pokrajinah. 
Skupščina SR Slovenije zato nima 
čvrstih opredelitev, ali so predvidene 
stopnje zmanjšanja stopnje rasti družbe- 
nega proizvoda, produktivnosti in indu- 
strijske rasti realne, kar je potrebno po- 
novno oceniti. 

2. Skupščina SR Slovenije podpira vse 
napore glede predlaganih ukrepov na 
področju izvajanja politike cen, v zvezi s 
krepitvijo ekonomskih zakonitosti v pro- 
cesu reprodukcije v skladu s sistemskim 
zakonom o cenah. Potrebno je doseči, da 
bo politika cen zasledovala pričakovane 
učinke spremenjenega tečaja dinarja in 
le delno vplivala na povečanje cen ob 
spoznanju, da je potrebno odpraviti najo- 
čitnejše disproporce v primarni delitvi. 
To pa zahteva, da se čimprej konkretizi- 
rajo osnovni kriteriji in merila za spre- 
membe cen, kar bi moralo biti po mnenju 
Skupščine SR Slovenije že sestavni del 
predloženih sprememb in dopolnitev. To 
pa zahteva dosledno upoštevanje zakon- 
skih določil o pravicah in dolžnostih sa- 
moupravnih organizacij in skupnosti, ter 
organov družbenopolitičnih skupnosti 
na področju oblikovanja cen, kar naj pre- 
preči zgolj administrativno urejanje na 
ravni federacije. Prav tako ni sprejemlji- 
vo, da ni opredelitev glede dovoljenih 

rasti cen po posameznih področjih druž- 
bene reprodukcije in je politika cen opre- 
deljena le globalno. Glede na veliko šte- 
vilo sklenjenih samoupravnih sporazu- 
mov in pojave, da se prek njih povečujejo 
cene v nasprotju z določili zakona o 
združenem delu, je potrebno analizirati 
in zagotoviti vpogled v samoupravne 
sporazume, ki pomenijo poviševanje cen 
mimo dogovora o politiki cen ter vse 
takšne nezakonite samoupravne spora- 
zume razveljaviti. Ob tem se naj vzpod- 
budi samoupravno sporazumevanje in 
družbeno dogovarjanje, ki jih predvideva 
zakon o združenem delu in zakon o druž- 
beni kontroli cen. 

Skupščina SR Slovenije tudi poudarja, 
da je potrebno čimprej povečati ceno 
energetskih derivatov nafte, da bi tako 
preprečili dispariteto med maloprodani- 
mi cenami nafte v SFRJ in drugimi, zlasti 
sosednjimi državami. 

Predlagane spremembe naj pomenijo 
izhod iz stanja zamrznitve cen v skladu s 
kriteriji in sistemom zakona o temeljih 
sistema cen. V besedilu je nejasna opre- 
delitev, da »rast cen na drobno ne bo 
presegla okvirov, ki bi ogrozili predvide- 
no dosego življenjskega standarda«. 
Realnejša bi bila formulacija, da rast cen 
na drobno ne bo bistveno višja kot v letu 
1979. 

3. V načelu se postavlja vprašanje 
možnosti uresničitve rasti osebnih do- 
hodkov v dejavnostih izven materialne 
proizvodnje, saj je poraba sredstev v teh 
dejavnostih omejena na 16%. To pa po- 
meni, da bi obstajala možnost povečati 
osebne dohodke v teh dejavnostih le za 
16%, ne da bi poslabševali strukturo iz- 
datkov zlasti v breme materialnih stro- 
škov teh dejavnosti. To bi zahtevalo, da 
se dovoljena poraba sredstev v teh dejav- 
nostih opredeli bolj selektivno in prouči 
aH je 16% limit ustrezen. Po ocenah bi v 
SR Sloveniji morali omogočiti 18% rast, s 
čemer bi ublažili prehitre spremembe v 
usklajevanju razmerij med osebnimi do- 
hodki materialne proizvodnje in izven 
nje, hkrati pa bolj materialno vzpodbujali 
proizvodnjo prek hitrejše rasti osebnih 
dohodkov na tem področju. 

Skupščina SR Slovenije pa posebej 
poudarja, da je potrebno ob usmeritvi, da 
bi bilo treba pri delitvi osebnih dohodkov 
upoštevati tudi delavce z nižjimi osebni- 
mi dohodki, preprečiti pa težnje po urav- 
nilovki ter da morajo osebni dohodki de- 
lovati še bolj stimulativno na ekonomsko 
motiviranost za boljše rezultate dela. Po 
mnenju Skupščine SR Slovenije ni po- 
trebno sklepati novih dogovorov in spo- 
razumov, iz splošne omejitve pa je po- 
trebno izvzeti sredstva za pokojninsko in 
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invalidsko zavarovanje v tistih republi- 
kah, kjer je uveljavljen sistem valorizacije 
z enoletnim zamikom. 

V SR Sloveniji se pokojnine v skladu z 
zakonom vsako leto valorizirajo glede na 
rast povprečnih osebnih dohodkov v pre- 
teklem letu. Če bi torej vztrajali na omeji- 
tvi rasti priliva sredstev v višini 16% tudi 
na tem področju, bi lahko v SR Sloveniji 
za leto 1980 izplačali pokojnine v dose- 
danji višini le za enajst mesecev. V drugih 
republikah in pokrajinah so se izvajale 
valorizacije pokojnin tekoče, glede na 
spremembe v življenjskih stroških, to bi 
zahtevalo, da se v spremembi resolucije 
omogoči izjema za tiste SR in SAP, kjer 
se valorizirajo pokojnine na podlagi pov- 
prečnih osebnih dohodkov iz preteklega 
leta. 

4. Osnutek sprememb predvideva, da 
SR in SAP, v katerih je dosežena večja 
rast priliva sredstev za splošno in skupno 
porabo od 16%, sprejmejo v najkrajšem 
času zakonske ukrepe za uskladitev te 
porabe in za zmanjšanje obveznosti or- 
ganizacij združenega dela in občanov. 
Priliv sredstev za te dejavnosti je bil v 
prvih mesecih višji zaradi obračuna 
osebnih dohodkov v januarju in februarju 
in zato, ker so bile prispevne stopnje 
znižane šele v februarju. Zato za sedaj še 
ni jasno, ali in za kakšen odstotek bi bilo 
potrebno znižati prispevne stopnje. Šele 
realizacija za drugo tromesečje bo prika- 
zala gibanja na tem področju in omogo- 
čila ustrezno ukrepanje. Skupščina SR 
Slovenije meni, da bi bilo primerneje 
ukrepati na podlagi sklepov skupščin sa- 
moupravnih interesnih skupnosti, ne pa z 
zakonskimi ukrepi. Skupščina SR Slove- 
nije torej meni, da je potrebno proučiti in 
znova oceniti aH so potrebne predložene 
spremembe v politiki delitve osebne, 
splošne in skupne porabe z ozirom na 
realne ocene rasti dohodka in njihov sa- 
mo delni učinek. 

5. V osnutku niso razvidni ukrepi gle- 
de prilagoditve odhodkov zveznega pro- 
računa v novih pogojih. Po mnenju 
Skupščine SR Slovenije bi moral tako, 
kot velja za gospodarstvo in prebivalstvo, 
tudi proračun federacije prevzeti ustre- 
zen del bremena stabilizacije. 

6. Skupščina SR Slovenije meni, da je 
glede na spremenjene materialne okvire 
gospodarskega razvoja potrebno prouči- 

ti, ali je smotrno spremeniti tudi stopnjo 
predvidene rasti zaposlovanja glede na 
znane bistvene različne pogoje na tem 
področju v posameznih republikah in po- 
krajinah. 

B KONKRETNE PRIPOMBE 
1. V predlaganem novem 4. odstavku v 

točki 15, pod 1. naj se številka »16« prou- 
či z vidika načelne pripombe; enako velja 
za spremembo v prvem odstavku pod 2. 
in 3. 

2. V osnovnem tekstu resolucije se v 
točki 15 pod 3. v prvem odstavku za 
prvim stavkom doda nov stavek, ki se 
glasi: 

»Sredstva zveznega proračuna smejo 
rasti največ za ...%« in to rast opredeliti 
v skladu s splošnimi limiti; 

3. V točki 15, pod 1. naj se predlagani 
novi 7. odstavek spremeni tako, da se 
glasi: 

»V okviru globalno določene možne 
rasti mase osebnih dohodkov, ki je pre- 
dvidena v 3., 4. in 5. odstavku te določbe, 
bodo delavci v OZD v svojih samouprav- 
nih aktih o usmerjanju in delitvi dohodka 
in osebnih dohodkov vodili selektivno 
politiko osebnih dohodkov tako, da bodo 
izvršili večjo diferenciacijo v osebnih do- 
hodkih glede na rezultate dela v okviru 
posmeznih sorodnih nalog in opravil, ki 
zahtevajo enako izobrazbo in enake de- 
lovne izkušnje ter na ta način ustvarjali 
pogoje za relativno hitrejše naraščanje 
nižjih osebnih dohodkov in osebnih do- 
hodkov delavcev s težjimi delovnimi po- 
goji«. 

4. V predlaganih dopolnitvah se v toč- 
ki 15. pod 2. doda še naslednji stavek: 
»Omejitev rasti sredstev invalidsko-po- 
kojninskega zavarovanja ne velja za tiste 
SR in SAP, kjer se pokojnine in invalidni- 
ne usklajujejo z enoletnim zamikom z 
gibanjem osebnih dohodkov iz pretekle- 
ga leta«. 

5. V predlaganih dopolnitvah v točki 
15. pod 4. se v novem drugem odstavku 
črtajo v drugi vrstici in v sedmi vrstici 
besedi »in skupne«, doda pa se novi 3. 
odstavek, ki se glasi: 

»V republikah in avtonomnih pokraji- 
nah, v katerih bo v prvem polletju dose- 
žena večja rast prihodkov za skupno po- 
rabo v primerjavi z rastjo, določeno v tej 

točki, bodo skupščine samoupravnih in- 
teresnih skupnosti najkasneje do konca 
avgusta 1980 ukrepale za uskladitev prili- 
va sredstev z dogovorjeno porabo in 
zmanjšale obveznosti organizacij zdru- 
ženega dela in občanov iz naslova zdru- 
ževanja sredstev za skupno porabo«. 

6. V točki 19. naj se v predlaganem 
novem 2. odstavku, ki se doda za 1. od- 
stavkom 19. točke (točka 5 dopolnitev), 
za prvim odstavkom doda besedilo: »Vta 
namen morajo temeljne organizacije 
združenega dela razveljaviti samouprav- 
ne sporazume o udeležbi v skupnem pri- 
hodku, skupnem dohodku in trajnem po- 
slovnem sodelovanju, ki niso v skladu z 
zakoni, niti po vsebini niti po postopku 
sprejemanja in ki v bistvu pomenijo le 
povečanje cen mimo pristojnih organov 
za cene in jih nadomestiti s samouprav- 
nimi sporazumi, ki bodo v skladu z zako- 
nom«. 

Za izvedbo te določbe so odgovorni 
zlasti poslovodni organi, organi družbe- 
nopolitičnih skupnosti, Gospodarska 
zbornica in splošna združenja, družbeni 
pravobranilec samoupravljanja ter tržne 
inšpekcije. 

Drugi stavek navedenega odstavka pa 
se nadaljuje takole: »Zvezni izvršni svet 
pa je tudi z določitvijo najvišje ravni cen 
za vse proizvode in storitve nastopil z 
ukrepi družbene kontrole cen, s čimer bo 
zagotovljeno...« 

7. V točki 19 naj se v dosedanjem 3. 
odstavku, ki postane 4. odstavek besedi- 
lo spremeni tako, da se glasi: »Samo- 
upravne organizacije in skupnosti ter 
družbenopolitične skupnosti bodo s svo- 
jimi ukrepi in aktivnostmi, ki jih določa ta 
resolucija in z dogovori o izvajanju politi- 
ke cen zagotovile, da rast cen na drobno 
ne bo bistveno presegla ravni, dosežene 
v letu 1979«. Besedilo, »ki bi ogrozili pre- 
dvideno dosego življenjskega standar- 
da« pa naj se črta. 

3. Delegacija naj o poteku in rezultatih 
usklajevanja na temelju pripomb poroča 
zborom Skupščine SR Slovenije na na- 
slednji seji, ko bo Skupščina SR Sloveni- 
je obravnavala že prejete akte in tiste, ki 
bodo še posredovani v zvezi s spremem- 
bami in dopolnitvami resolucije o politiki 
uresničevanja družbenega plana Jugo- 
slavije za dobo od 1976 do 1980 v letu 
1980. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
osnutka zakona o urejanju prostora 

Zbor združenega dela iz zbor očin 
Skupščine SR Slovenije sta na svojih 
sejah 25. junija 1980 obravnavala osnu- 
tek zakona o urejanju prostora in na 
podlagi tretjega odstavka 266. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije spre- 
jela naslednji 

sklep 
1. Osnutek zakona o urejanju prostora 

se v predlaganem besedilu ne sprejme. 
2. Pri pripravi novega osnutka zakona 

naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
upošteva zlasti naslednje usmeritve: 

1. Zakon o sistemu družbenega plani- 
ranja in o družbenem planu SR Slovenije 
v posameznih členih precej podrobno 
opredeljuje tudi prostorski vidik planira- 
nja v srednjeročnih in dolgoročnih planih 
za razne nosilce planiranja, zlasti v 10., 
23., 69., 133., 141., 142., 143., 196. in 
202. členu itd., medtem ko pojmovne 
opredelitve prostorskega dela družbene- 
ga plana vsebuje odlok o obvezni enotni 
metodologiji in enotnih kazalcih oziroma 
navodilo za uporabo obveznih enotnih 
kazalcev. Iz navedenih določb nedvou- 
mno izhaja, da pomeni prostorski del 
družbenega plana določanje prostorske 

politike z opredeljevanjem pogojev za 
namensko rabo prostora in določanje 
njegovih funkcij. Vsebina zakona o ureja- 
nju prostora pa naj bo le zagotavljanje 
možnosti za uresničevanje te politike. 

Pri pripravi osnutka zakona naj predla- 
gatelj oceni, ali bi kazalo v prvem delu 
opredeliti osnovna načela urejanja pro- 
stora, ki so v bistvu vsebovana že v Reso- 
luciji o poglavitnih smotrih in smernicah 
za urejanje prostora (Uradni list SRS, 
št. 43/73) in v stališčih, sklepih in pripo- 
ročilih za oblikovanje in izvajanje pro- 
storske, urbanistične in zemljiške politi- 
ke v SR Sloveniji (Uradni list SRS, 
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št. 4/78) z izjemo tistih načel, ki zadevajo 
sistem družbenega planiranja, ki je bil 
sprejet kasneje kot ta dva dokumenta. 

Določbe zakona o sistemu družbenega 
planiranja in o družbenem planu SR Slo- 
venije so zadostna podlaga tudi za načr- 
tovanje prostorskih vidikov družbenega 
plana. Zato naj postane vsebina zakona o 
urejanju prostora v svojem drugem delu 
metodologija in tehnika uresničevanja v 
družbenem planu začrtane prostorske 
politike, torej metodologija in tehnika ur- 
banističnega in ruralnega načrtovanja ter 
ustreznih postopkov za izdajo še potreb- 
nih dovoljenj za posege v prostor. Prav 
tako je v zasnovi potrebno rešiti vpraša- 
nje, kako v tem zakonu opredeliti in ra- 
zmejiti vsebino aktov, zaporedje njihove- 
ga nastajanja in ponovno oceniti ali so 
vsi ti dokumenti tudi še vedno potrebni 
(urbanistični krajinski načrti, zazidalni in 

ureditveni načrti, zazidalni in izvedbeni 
načrti, itd.). 

2. Opredeliti je potrebno tudi posto- 
pek za sprejem tovrstnih dokumentov. 
Postopek naj bi bil demokratičen, javen, 
enostaven in racionalen. V javni razpravi, 
v katero naj se vključujejo vsi samoup- 
ravni in družbenopolitični dejavniki v ob- 
čini, zlasti pa delovni ljudje in občani v 
organizacijah združenega dela in krajev- 
nih skupnostih ter strokovne in znanstve- 
ne institucije, naj bi se predvsem ocenje- 
vala stopnja skladnosti izvedbenih aktov 
s prostorskimi vidiki družbenih planov. 
Pri pridobivanju kvalificiranega javnega 
mnenja je postopek javne razgrnitve teh 
dokumentov premalo. 

3. Pri opredeljevanju dovoljenj za po- 
sege v prostor naj predlagatelj še v večji 
meri upošteva načelo racionalnosti, s 
tem, da naj bi bil postopek za izdajo 

lOKaci/skega dovoljenja v primerih, ko so 
za prostor izdelani vsi ustrezni dokumen- 
ti, v kar največji meri poenostavljen. V 
primerih, ko gre za kompleksno gradnjo, 
pa naj se omogoči tudi pridobitev sku- 
pinskega lokacijskega dovoljenja. 

4. Temeljito je potrebno proučiti dose- 
danjo organizacijo upravnih organov in 
strokovnih služb za pripravo in strokovno 
spremljanje izvajanja prostorskih doku- 
mentov, prav tako pa tudi zagotavljanje 
sredstev za te namene. V organizacij- 
skem pogledu bi vsekakor kazalo pouda- 
riti nujnost tesnega medsebojnega me- 
dobčinskega sodelovanja. 

5. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj pri pripravi osnutka zakona o ureja- 
nju prostora prouči in ustrezno upošteva 
tudi druge pripombe, predloge in stališča 
delovnih teles zborov in skupščine ter 
pripombe iz razprave na seji zbora. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona 

o stanovanjskem gospodarstvu 

Družbenopolitični zbor je na seji dne 
25. 6. 1980 obravnaval osnutek zakona o 
stanovanjskem gospodrstvu in na pod- 
lagi 72. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije in 19. člena poslovnika Druž- 
benopolitičnega zbora sprejel ta-ie 

Stališča 
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, 

da predlagatelj ni uresničil stališča zbo- 
ra, sprejetega ob predlogu za izdajo za- 
kona, da naj glede na vsebinsko poveza- 
nost stanovanjskega in komunalnega go- 
spodrstva ob osnutku predloži tudi teze 
za osnutek zakona o komunalnem go- 
spodarstvu s predlogi virov in načinov 
združevanja sredstev za komunalno ure- 
janje zemljišč. Hkrati s predlogom zako- 
na naj predlagatelj predloži oceno priča- 
kovanih učinkov z zakonom predvidene- 
ga združevanja sredstev za stanovanjsko 
graditev. 

2. V zakonu je treba uveljaviti tako sa- 
moupravno organiziranost stanovanjskih 
skupnosti v kateri bi se lahko demokra- 
tično urejali družbenoekonomski odnosi 
pri združevanju sredstev, pri upravljanju 
stanovanjskih hiš v družbeni lastnini in 
pri uveljavljanju družbeno organizirane 
stanovanjske gradnje. 

Skupnost stanovalcev, ki jo predvideva 
osnutek zakona, pomeni znaten napre- 
dek pri uveljavljanju neposrednega 
upravljanja s stanovanjskimi hišami v 
družbeni lastnini. Do predloga zakona pa 
bo treba jasno določiti temeljna razmerja 

do samoupravne stanovanjske skupno- 
sti, zlasti do samoupravno organiziranih 
delovnih ljudi, ki združujejo sredstva za 
stanovanjsko gradnjo, kakor tudi do kra- 
jevne skupnosti. 

Zakon naj da jasna sistemska izhodi- 
šča. da bodo stanovalci lahko samou- 
pravno opredelili odnose imetnikov sta- 
novanjske pravice do skupnosti stano- 
valcev in hišnega sveta. Prav tako naj 
zakon uredi materialno odgovornost 
imetnikov družbenih stanovanj in skup- 
nosti stanovalcev ter njenih organov pri 
uporabi in upravljanju družbene lastnine. 

V predlogu zakona je treba opredeliti 
planske akte, ki jih mora sprejemati 
skupnost stanovalcev v skladu z njeno 
funkcijo in povezanostjo s samoupravno 
stanovanjsko skupnostjo. Kot planske 
akte skupnosti stanovalcev bi kazalo 
opredeliti elemente za samoupravni spo- 
razum in plan, ni pa potrebe o sprejema- 
nju vseh planskih aktov, ki jih zahteva 
republiški zakon o sistemu družbenega 
planiranja. 

3. Delavci v temeljnih organizacijah 
združenega dela so odgovorni za vzaje- 
mno in solidarno reševanje stanovanj- 
skih vprašanj, kar naj pride do izraza v 
samoupravnih sporazumih o temeljih 
planov. Zaradi zagotavljanja kontinuira- 
ne in družbeno usmerjene stanovanjske 
gradnje in glede na ustavno opredelitev 
funkcij samoupravne stanovanjske skup- 
nosti, je potrebno v predlogu zakona 
opredeliti združevanje sredstev po nače- 
lu vzajemnosti in solidarnosti ter naloge 

samoupravne stanovanjske skupnosti pri 
sporazumevanju in realizaciji planirane 
stanovanjske gradnje. 

Solidarnostno reševanje stanovanjskih 
vprašanj je pomembna sestavina stano- 
vanjskega gospodarstva. Zakon naj dolo- 
či le tiste oblike solidarnostne pomoči in 
gradnje solidarnostnih stanovanj, za ka- 
terih uresničitev je možno združiti sred- 
stva iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela. Konkreten obseg teh 
vrst pomoči ter vsakokratna realizacija 
namenov, višine sredstev in pogoji njiho- 
ve uporabe bodo, glede na materialne 
zmogljivosti združenega dela, določeni s 
samoupravnimi sporazumi o temeljih 
planov. Združevanje sredstev za izgrad- 
njo domov za učence in študente se naj 
uredi v prehodnih določbah tega zakona. 

4. Ni utemeljenih razlogov, da bi za- 
kon uvajal idealno solastništvo na stano- 
vanjih v družbeni lastnini, zlasti še ker 
zakon ne ureja družbenoekonomskih, 
političnih in pravnih posledic takega so- 
lastništva. 

5. Obvezna lastna udeležba za prido- 
bitev družbenega najemnega stanovanja 
je pomembna prvina, ki je bila podprta v 
dosedanjih razpravah. Takšen lasten pri- 
spevek mora biti vračljiv, proučiti pa bi 
bilo treba v kakšnem času in na kakšen 
način. 

6. Družbenopolitični zbor predlaga 
pristojnim zborom, da sprejmejo osnutek 
zakona o stanovanjskem gospodarstvu, 
ob upoštevanju teh stališč. 

SKLEPA 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
osnutka zakona o stanovanjskem gospodarstvu 

Zbor združenega dela 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 38. seji dne 25. 

junija 1980 obravnaval osnutek zakona 
d stanovanjskem gospodarstvu in na 
podlagi tretjega odstavka 266. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije sprejel 
naslednji 

sklep 
1. Sklepanje o osnutku zakona se od- 

loži. 
2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
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naj za prve septembrske saje zborov zav- 
zame stališča in se opredeli do odprtih 
vprašanj, ki izhajajo iz poročil odborov 
zborov in delovnih teles skupščine, še 
zlasti pa naj se opredeli do usmeritev in 
predlogov, ki izhajajo iz predloga sklepa, 

ki je naveden v dodatnem poročilu Odbo- 
ra Zbora združenega dela za stanovanj- 
sko-komunalna vprašanja in varstvo oko- 
lja z dne 23.6.1980. Skupščini SR Slove- 
nije naj predloži svoja stališča do teh 
vprašanj. 

Predlagatelj naj tudi izdela pregled vseh 
pripomb, ki izhajajo iz prej navedenih 
gradiv in razprav na seji zbora, in se do 
njih opredeli ter jih prav tako predloži 
Skupščini SR Slovenije v istem roku. 

Zbor občin 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 37. seji dne 25. junija 1980 obravna- 
val osnutek zakona o stanovanjskem 
gospodarstvu in na podlagi 3. odstavka 
266. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejel naslednji 

sklep 
1. Sklepanje o osnutku zakona se od- 

loži. 
2. Izvršni svet Skuščine SR Slovenije 

naj za septemberske seje zborov prouči 
in se opredeli do odprtih vprašanj, na 
katera opozarjajo odbori zborov in delov- 
na telesa skupščine ter razprava delega- 

tov na seji zbora in predloži svoja stališča 
Skupščine SR Slovenije, tako, da bo lah- 
ko zakon sprejet še v letošnjem letu. 

Prav tako naj pripravi pregled pripomb 
odborov zborov in delovnih teles skup- 
ščine ter razprave delegatov na seji zbo- 
ra, se do njih opredeli in jih predloži 
Skupščini SR Slovenije. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerah 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 25. junija 1980 
obravnaval osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o stano- 
vanjskih razmerjih in na podlagi 
72. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije in 19. člena poslovnika Družbe- 
nopolitičnega zbora sprejel ta-le 

stališča 
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, 

da je treba glede na osnutek zakona o 

stanovanjskem gospodarstvu, ki spremi- 
nja nekatere odnose na tem področju, 
bistveno spremeniti tudi nekatere določ- 
be zakona o stanovanjskih razmerah, v 
skladu z načelom, da se stanovanjska 
pravica pridobi samo na podlagi dela aH 
iz solidarnosti. S tem v zvezi je potrebno 
proučiti možnost, da se s posebno po- 
godbo določijo materialne obveznosti 
imetnika stanovanjske pravice oziroma 
njegova odgovornost. 

2. Glede na pomembnost in obsežnost 

vprašanj, ki bi jih bilo treba po mnenju 
Družbenopolitičnega zbora na novo ure- 
diti z zakonom o stanovanjskih razmer- 
jih, Družbenopolitični zbor predlaga, da 
pristojni zbori Skupščine SR Slovenije 
obravnavajo osnutek zakona, vendar ga 
ne sprejmejo. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije naj pripravi nov osnutek zako- 
na, v katerem naj upošteva stališča Druž- 
benopolitičnega zbora ter razpravo na 
seji odbora Družbenopolitičnega zbora 
za družbenopolitični sistem. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih 

Zbor združenega dela in zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na svojih 
sejah dne 25. junija 1980 obravnavala 
osnutek zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o stanovanjskih ra- 
zmerjih in na podlagi tretjega odstavka 
266. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejela naslednji 

sklep 

1. Osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o stanovanjskih ra- 
zmerjih se v predloženem besedilu ne 
sprejme. 

2. Glede na to, da je razprava o tem 
zakonu in o osnutku zakona o stanovanj- 
skem gospodarstvu opozorila na vrsto 
odprtih sistemskih vprašanj na področju 
stanovanjskih razmerij, ki bodo zahtevale 
širše spremembe tega zakona oziroma 

celo pripravo novega zakona, naj Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije prouči vsa 
vprašanja, na katera opozarjajo delovna 
telesa zborov in skupščine, Družbenopo- 
litični zbor v svojih stališčih ter druga 
vprašanja, povezana s to problematiko, 
kakor tudi razprava na današnji seji zbo- 
ra, in ponovno predloži osnutek zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona ozi- 
roma po potrebi nov predlog za izdajo 
zakona o stanovanjskih razmerjih. 

STALIŠČA IN PREDLOGI 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona 
o pogojih in o postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo območja 
občine ter o območjih občin in območjih posebnih družbenopolitičnih skupnosti 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 25. junija 1980 
obravnaval osnutek zakona o pogojih in 
o postopku za ustanovitev, združitev 
oziroma spremembo območja občine 
ter o območjih občin in območjih poseb- 
nih družbenopolitičnih skupnosti in na 
podlagi 88. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije sprejel ta-le 

stališča in predloge 

1. Navajanje družbenoekonomskih in 
družbenopolitičnih pogojev za usta- 
novitev, združitev oziroma spremembo 
območja občine v zakonu ni potrebno, 
ker te pogoje v zadostni meri določa prvi 
odstavek 184. člena ustave SR Slovenije. 
Tudi razdelava teh pogojev ne more dati 
povsem objektiviziranih kriterijev, ki bi v 
vsakem konkretnem primeru omogočili 
presojo, ali so dani pogoji za ustanovitev, 
združitev oziroma spremembo območja 

občine. Takšne odločitve morajo temeljiti 
na politični oceni družbenoekonomskih 
odnosov in stopnje razvoja družbenopo- 
litičnih odnosov, pri čemer so osnovni 
pogoji, navedeni v ustavi, povsem za- 
dostno izhodišče. 

2. Glede postopka za ustanovitev, 
združitev oziroma spremembo območja 
občine naj zakon izhaja iz pobude, o ka- 
teri, v skladu z ustavo in zakonom, raz- 
pravljajo delovni ljudje in občani določe- 

6 poročevalec 



nega območja v Socialistični zvezi delov- 
nega ljudstva. V tej razpravi je treba 
predvsem ugotavljati interes za usta- 
novitev, združitev oziroma spremembo 
območja občine in aH so izpolnjeni pogo- 
ji za predlagane spremembe. V to razpra- 
vo se vključijo tudi skupščine občin na 
določenem območju, kot organi samou- 
pravljanja. 

3. Zakon naj predvidi možnosti, da se 
skladnost interesov delovnih ljudi in ob- 
čanov za ustanovitev, združitev oziroma 
spremembo območja občine ugotavlja 
tudi z referendumom. Referendum na 

določenem območju razpiše Skupščina 
SR Slovenije na predlog občinske skup- 
ščine. 

Po končani razpravi oziroma razpravi 
in referendumom občinska skupščina na 
predlog občinske konference SZDL 
predlaga Skupščini SR Slovenije, da 
sprejme zakon o ustanovitvi, združitvi 
oziroma spremembi območja občine. 

4. Določbe o združitvi občin na ob- 
močju mesta ali na zaokroženem urba- 
nem območju v skupnost občin kot po- 
sebno družbenopolitično skupnost ne 

sodijo v obravnavani zakon. Občine na 
območju mesta ali na zaokroženem ur- 
banem območju se obvezno združijo v 
posebno družbenopolitično skupnost; 
taka obveznost izhaja iz 194. člena usta- 
ve SR Slovenije, ki je tako združevanje 
določila kot obvezno na podlagi poobla- 
stila iz drugega odstavka 119. člena usta- 
ve SFRJ. 

5. Predlagatelj naj v predlogu zakona 
predvidi rešitev, ki bo omogočila poime- 
novanje katastrskih občin, da bodo us- 
klajena s sedanjimi imeni krajev in nase- 
lij. 

SKLEP 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o pogojih in o 
postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo območja občine ter o 
območjih občin in območjih posebnih družbenopolitičnih skupnosti 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 37. seji dne 25. junija 1980 obravna- 
val osnutek zakona o pogojih in o po- 
stopku za ustanovitev, združitev oziro- 
ma spremembo območja občine ter o 
območjih občin in območjih posebnih 
družbenopolitičnih skupnosti in na pod- 
lagi 2. odstavka 266. člena v zvezi z 244. 
in 237. členom poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejel naslednji 

sklep 
1. Osnutek zakona o pogojih in o po- 

stopku za ustanovitev, združitev oziroma 
spremembo območja občine ter o ob- 
močjih občin in območjih posebnih druž- 
benopolitičnih skupnosti se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

Pri pripravi predloga zakona naj pred- 
lagatelj upošteva naslednja stališča: 

3. Navajanje družbenoekonomskih in 
družbenopolitičnih pogojev za usta- 
novitev, združitev oziroma spremembo 
območja občine v zakonu ni potrebno, 
ker te pogoje v zadostni meri določa 1. 
odstavek 184. člena ustave SR Slovenije. 
Tudi razdelava teh pogojev ne more dati 

povsem objektiviziranih kriterijev, ki bi v 
vsakem konkretnem primeru omogočili 
presojo, ali so dani pogoji za ustanovitev, 
združitev oziroma spremembo območja 
občine. Takšne odločitve morajo temeljiti 
na politični oceni družbenoekonomskih 
odnosov in stopnje razvoja družbenopo- 
litičnih odnosov, pri čemer so osnovni 
pogoji, navedeni v ustavi, povsem za- 
dostno izhodišče. 

4. Glede postopka za ustanovitev, 
združitev oziroma spremembo območja 
občine naj zakon izhaja iz pobude, o ka- 
teri, v skladu z ustavo in zakonom, raz- 
pravljajo delovni ljudje in občani določe- 
nega območja v Socialistični zvezi delov- 
nega ljudstva. V tej razpravi je treba 
predvsem ugotavljati interes za usta- 
novitev, združitev oziroma spremembo 
območja občine in aH so izpolnjeni pogo- 
ji za predlagane spremembe. V to razpra- 
vo se vključijo tudi skupščine občin na 
določenem območju kot organi samou- 
pravljanja. 

Zakon naj določi, da se skladnost inte- 
resov delovnih ljudi in občanov določe- 
nega območja za ustanovitev, združitev 
oziroma spremembo območja občine 
ugotavlja z referendumom. 

Referendum na določenem območju 
razpiše Skupščina SR Slovenije na pred- 
log občinske skupščine. 

Po opravljenem referendumu občinska 
skupščina na predlog občinske konfe- 
rence SZDL predlaga Skupščina SR Slo- 
venije, da sprejme zakon o ustanovitvi, 
združitvi oziroma spremembi območja 
občine. 

5. Določbe o združitvi občin na ob- 
močju mesta ali na zaokroženem urba- 
nem območju v skupnost občin kot po- 
sebno družbenopolitično skupnost ne 
sodijo v obravnavani zakon. Občine na 
območju mesta ali na zaokroženem ur- 
banem območju se obvezno združijo v 
posebno družbenopolitično skupnost, 
taka obveznost izhaja iz 194. člena usta- 
ve SR Slovenije, ki je tako združevanje 
določila kot obvezno na podlagi poobla- 
stila iz drugega odstavka 119. člena usta- 
ve SFRJ. 

6. Izvršni svet naj pri pripravi predloga 
zakona upošteva stališča Družbenopoli- 
tičnega zbora ter druga stališča iz poročil 
delovnih teles zbora in skupščine, stali- 
šča zborov Skupščine občine Maribor ter 
iz razprave delegatov na seji zbora. 

Predlog odloka o 
spremembi odloka o 
pripravi in sprejetju 

družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje od 

leta 1981-1985 (ESA-535) 

Sprememba odloka o pri- 
pravi in sprejetju družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 
od leta 1981 do 1985 je potreb- 
na zaradi uskladitve z republi- 
škim zakonom o sistemu pla- 
niranja in o družbenem planu 
SR Slovenije. S sprejeto spre- 
membo se integrira vsebina 
prostorskega vidika družbene- 
ga plana, ki je bila prej zajeta v 
odloku o uvedbi obveznih pri- 

prav prostorskih planov v SR 
Sloveniji, v srednjeročne druž- 
bene plane. Konkretnejša ob- 
delava vsebine in nalog sred- 
njeročnega družbenega plana 
pa je razvidna iz noveliranega 
delovnega programa Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slove- 
nije za pripravljanje družbene- 
ga plana SR Slovenije za ob- 
dobje od leta 1981 do 1986. 

POPRAVEK 

V 12. številki Poročevalca dne 11. 6. 1980 smo objavili 
besedilo »Mnenja in predlogi Republiškega sveta za gospo- 
darski razvoj in ekonomsko politiko k nekaterim odprtim 
vprašanjem zagotavljanja sredstev za družbene dejavnosti 
v letu 1981«. Zaradi korektorskih napak je prišlo do nekate- 
rih napak in jih tokrat popravljamo: 

Na strani 1 v drugem odstavku za besedo »obravnavo«, je 
izpuščena beseda »navedenih« vprašanj. 

Na strani 1 v 1. točki, četrta vrsta za besedo »pripravo«, je 
izpuščena beseda »novih« srednje 

Na strani 2, točka 3, tretja vrsta, se beseda »večajo« 
pravilno glasi: »večjo«... 
Točka 4, tretji odstavek, deseta vrsta, se beseda »član« 
pravilno glasi: »člen« 

Na strani 3, točka 5, prva alinea, je za besedo: »združeva- 
nja« izpuščeno besedilo: »sredstev za zagotavljanje skupnih 
potreb v družbenih dejavnostih« iz... 
Tretja alinea, tretja vrsta, za besedo »tema,« je izpuščena 
besedica: »bi« kazalo... 

Na strani 3, točka 6, drugi odstavek, tretja vrsta, se beseda 
»družbenem« pravilno glasi: »združenem« delu... 

poročevalec 
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VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR OBČIN -28. 5. 1980 

- Zakaj uvažamo pralni prašek namesto 
surovin? 

Tone Kranjc, delegat skupi- 
ne delegatov Skupščine obči- 
ne Maribor za Zbor občin 
skupščine SR Slovenije je v 
zvezi z uvozom pralnega pra- 
ška postavil enako vprašanje, 
kot je bilo postavljeno na Zbo- 
ru združenega dela. 

Na vprašanje je posredoval 
enak odgovor Avgust Metlika, 
pomočnik predsednika Repu- 
bliškega komiteja za tržišče in 
splošne gospodarske zadeve 
in ki smo ga objavili v 12. šte- 
vilki Poročevalca. 

Na Zboru občin pa je bil po- 
sredovan dodatek k odgovoru 
na to delegatsko vprašanje, ki 
ga objavljamo v celoti. 

Dodatek k odgovoru na 
delegatsko vprašanje 
na seji zbora občin 

Prav tako ugotavljamo, da je 
proizvodnja pralnih praškov v 
Jugoslaviji v primerjavi s proiz- 
vodnjo v prejšnjih letih večja, 
raste pa tudi poraba. V gospo- 
dinjstvih so se ustvarile dolo- 

čene zaloge, prav tako pa je 
bilo izvoženo precej pralnih 
praškov. Iz podatkov je razvi- 
dno, da je bilo proizvedeno v 
letošnjem in lanskem letu pre- 
cej več pralnih praškov kot 
prejšnja leta (npr.: DITA Tuzla 
11% več leta 1979 kot leta 
1978, ZLATOROG Maribor 3%, 
MERIMA Kruševac 48%, LA- 
BUD Zagreb 24% in OHIS 
Skopje 54%). Delno je kriva za 
pomanjkanje praškov tudi di- 
spariteta cen, saj so cene pral- 
nih praškov v Jugoslaviji v pri- 
merjavi s cenami praškov v za- 
hodnih državah nižje. 

Pred nekaj dnevi je bila uve- 
ljavljena nova cena pralnega 
praška tako, da je pralni pra- 
šek 16,5% dražji. Izdelovalcem 
surovin, ki imajo težave z uvo- 
zom primarnih surovin za izde- 
lavo pralnih praškov, so bila 
dodeljena intervencijska sred- 
stva v višini 4.000.000 din za 
uvoz surovin, prav tako pa so 
uveljavili višje cene, tako da 
računamo, da se bo stanje v 
preskrbi iz vseh zgoraj nave- 
denih razlogov izboljšalo. 

in pripravijo tudi pregled po- 
trebnih investicij za sanacijo 
takšnih razmer. Analizo so bile 
SPO dolžne izdelati do januar- 
ja 1979 in v okviru DES, ki je bil 
zadolžen za koordinacijo in za 
določevanje prioritetnega reda 
investicijskih vlaganj v NNO 
glede na obstoječe napetostne 
razmere. 

Rok za izdelavo »analize« je 
bil nato na 7. seji IO ISE 21. 
marca 1979 podaljšan do 21. 
aprila 1979. 

Na skupnih službah podjetja 
DES je bila na osnovi analiz 
posameznih TOZD distribucije 
(ki so jih izdelale na pobudo 
skupnih služb DES) sestavlje- 
na »Analiza stanja distribucij- 
skih objektov Slovenije in 
ukrepi za izboljšavo kvalitete 
električne energije«, ki daje v 
zaključkih tudi Smernice za 
ureditev problematike. »Anali- 
za« je bila poslana s Skupnih 
služb Podjetja DES dne 25. 
aprila 1979 strokovni službi 
ISE kakor tudi na EGS Mari- 
bor. 

V analizi je bilo ugotovljeno, 
da je potrebno za sanacijo na- 
petostnih razmer na NN inter- 
polirati ter vključiti v obstoječe 
omrežje okrog 4.236 TP 
10-20/0,4 kV s čimer bi občut- 
no skrajšali povprečno dolžino 
NNO/TP na tem omrežju. Za to 
sanacijo napetostnih razmer 
pri sedanjem stanju omrežja in 
sedanjem odjemu električne 
energije bi potrebovali okrog 
5,5 milijard dinarjev. V »anali- 
zi« je prav tako ocenjeno, da 
distribucijske organizacije 
realno potrebujejo za sanacijo 
najbolj kritičnih omrežij v na- 
slednjih letih okrog 1,5 milijar- 
de dinarjev. Pri tem seveda ni 
upoštevano dograjevanje na- 
prav zaradi stalnega poveča- 
nja odjema električne energije. 

Kot je ugotovljeno v elabora- 
tu »Izgradnja distribucijskega 
omrežja v prvih treh letih sred- 
njeročnega obdobja 
1976-1980 in vpliv na kvaliteto 
električne energije, dobavljene 
odjemalcem na nizki napeto- 
sti«, ki je bil prav tako izdelan v 
skupnih službah DES, se di- 
stribucijske organizacije sicer 
trudijo v okviru razpoložljivih 
lastnih sredstev, da bi sanirale 
razmere na nivoju NN, pov- 
prečna dolžina NNO/TP in s 
tem dolžina izvodov se je v 
treh letih zmanjšala za cca 
15%, toda poraba električne 
energije v teh letih je tako po- 
rasla, da v povprečju kljub 
krajšim izvodom padci napeto- 
sti na posameznih območjih 
niso manjši. Rezultati torej ka- 

žejo, da v okviru razpoložljivih 
sredstev TOZD distribucije le 
sledijo porastu konzuma, 
medtem ko se kvaliteta elek- 
trične energije na NN bistveno 
ne izboljšuje. Za učinkovitejše 
reševanje problema slabih na- 
petostnih razmer bodo potreb- 
na intervencijska sredstva - 
energetska. 

Pri vseh TOZD seveda niso 
enako slabe razmere, zato je v 
prej omenjenem elaboratu »iz- 
gradnja...« tudi »Razvrstitev 
TOZD Podjetja DES po različ- 
nih kriterijih«. 

Pri obravnavanju »Analize« 
in »Izgradnje« na 11. seji izvrš- 
nega odbora ISE je bila po- 
stavljena zahteva, da je treba 
prikazati posamezna kritična 
območja s predlogi za sanaci- 
jo razmer, pri čemer je potreb- 
no izdelati prioritetni red za 
izvajanje te sanacije. 

S skupnih služb DES je bil 
poslan dne 4. 9. 1979 vsem di- 
rektorjem distribucijskih TOZD 
dopis, v katerem so bili zapro- 
šeni za naslednje: 

1. da oblikujejo in imenuje- 
jo konkretna območja v veli- 
kostnem redu rajona, nadzor- 
ništva, občine ali celo manjša, 
na katerih so po njihovem 
mnenju slabe napetostne ra- 
zmere pri odjemalcih na NN 
(čim manjše je območje, izra- 
zitejše so te anomalije), 

2. da za imenovana kon- 
kretna območja podajo na- 
slednje podatke: površina, šte- 
vilo TP SN/NN, instalirana moč 
TP, dolžina NNO, dolžina SNO, 
število odjemalcev NN, odjem 
na NN, dolžina NNO na enoto 
moči TP, 

3. da ugotovijo koliko TP je 
potrebno na imenovanem kon- 
kretnem območju vključiti ta- 
ko, da v povprečju dolžina 
izvodov iz TP ne bo večja od 
500 m. 

Na osnovi dobljenih podat- 
kov so bila posamezna ob- 
močja razvrščena v prioritetni 
vrstni red, pri čemer je merilo 
napetostnih razmer na NNO 
dolžina NNO na enoto moči 
TP. Opozoriti moramo na to, 
da so TOZD sicer obdelale po- 
samezna območja po danih 
enotnih navodilih, le da je bila 
izbira velikosti obravnavanega 
območja prepuščena njim sa- 
mim, ker razmere na svojih ob- 
močjih sami najbolje poznajo. 

Elaborat »Izboljšanje kvali- 
tete energije na NNO - Priori- 
tetni vrstni red vlaganja sred- 
stev v sanacijo slabih nape- 
tostnih razmer na NNO« izde- 
lan 4. 12. 1979 so obravnavali 
predstavniki SPO in predstav- 

- Kaj je bilo storjene 
napetostnih razmer? 

Delegacija za Zbor občin 
Skupščine občine Šmarje pri 
Jelšah je na svoji seji obrav- 
navala položaj na področju 
preskrbe s kvalitetno električ- 
no energijo tako z vidika ne- 
rešenih slabih napetostnih 
razmer in tako povzročenih 
škod v kmetijstvu, kot z vidika 
ukrepanja ustreznih organov 
na naše delegatsko vpraša- 
nje v letu 1978. 

Ponovno postavljamo dele- 
gatsko vprašanje, kaj je bilo 
storjenega za sanacijo nape- 
tostnih razmer in kako name- 
rava elektrogospodarstvo to 
vprašanje reševati v planih 
1981-85? 

Vprašanje razširjamo še na 
področje racionalne porabe 
in pridobivanja električne 
energije: kaj je in kaj bo stori- 
lo elektrogospodarstvo, da bi 
z ustrezno racionalno porabo 
zagotovilo enakomerno in 
kvalitetno preskrbo vsem 
odjemalcem, da bi gospodinj- 
stva lahko koristila ugodnosti 
veljavnega tarifnega sistema 
in da bi na drugi strani ublažili 
intenzivnost vlaganj v nove 
vire električne energije. 

ga za sanacijo 

Prepričani smo, da je v 
splošna prizadevanja za var- 
čevanje z energijo potrebno 
vključiti tudi elektrogospodar- 
stvo. To še toliko bolj, ker je 
na našem območju marsikje 
tako slaba električna energi- 
ja, da komaj zadošča za raz- 
svetljavo ter tako naši občani 
že sedaj prispevajo neprosto- 
voljno svoj delež k varčeva- 
nju. Krivično pa je, da morajo 
kljub tako slabi kvaliteti pla- 
čevati polno ceno energije. 

Ob obravnavanju problema- 
tike odškodnin ob dobavi nek- 
valitetne električne energije na 
3. seji Izvršnega odbora ISE 
dne 24. novembra 1978, je bilo 
postavljeno delegatsko vpra- 
šanje o tem, kje imajo odje- 
malci na nizki napetostni nek- 
valitetno dobavo električne 
energije in kaj storiti za sana- 
cijo takega stanja. 

Na tej seji je bil sprejet sklep, 
ki obvezuje SPO naj realno 
ocenijo stanje nizkonapetost- 
nih naprav na svojih območjih 
tir izdelajo analizo vzrokov za 
dobavo nekvalitetne električne 
energije s prikazom posledic 
takšne dobave pri uporabnikih 
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niki ISE na 1. sestanku v Ljub- 
ljani 21. 2. 1980. Na tem se- 
stanku so bila sprejeta nasled- 
nja stališča in ugotovitve: 

1. Izgradnja SN in NN 
omrežja zaostaja na nekaterih 
območjih za izgradnjo VN 
omrežja, kar ima za posledico 
nekvalitetno dobavo električne 
energije. 

2. V naslednjem srednjeroč- 
nem obdobju je treba sanirati 
najbolj kritične napetostne ra- 
zmere na SN in NN omrežju na 
nekaterih območjih. Za sana- 
cijo teh napetostnih razmer je 
treba zagotoviti najmanj 1,5 
mlrd din. ISE bo zagotovila iz 
združenih energetskih sred- 
stev skupaj 1 mlrd din oziroma 
200 mio din letno pod pogo- 
jem, da bodo SPO zagotovili z 
združevanjem po SPO in med 
SPO preostali znesek v višini 
500 mio din. 

3. Izdelati je treba prioritetni 
vrstni red sanacije NNO in 
SNO po transformatorskih po- 
stajah na posameznih območ- 
jih. Pri tem je treba upoštevati 
poleg padcev napetosti tudi 
potrebe SLO, kakor je razvi- 
dno iz priloženega spiska ob- 
jektov. 

Problem slabih napetostnih 
razmer se rešuje. Potrebna je 
bila ustrezna analiza, katere 
rezultat pa je, da je potrebno v 
obdobju 1981-1985 na ob- 
močju občine Šmarje zgraditi 
459 TP. Reševanje problema je 

tako daleč, da je strokovno po- 
polnoma obdelan, zatikanje in 
težave pa so na strani zbiranja 
ustreznih sredstev. Za hitro re- 
šitev danih razmer, ki pa so 
podobne tudi v nekaterih dru- 
gih predelih Slovenije, so po- 
trebna intervencijska sredstva 
elektrogospodarstva. 

Glede na razmere pri preskr- 
bi z električno energijo je obči- 
na Šmarje pri samem vrhu, kar 
se tiče nujnosti reševanja ob- 
stoječih razmer. V okviru sred- 
njeročnega obdobja se predvi- 
deva vrsta posegov, ki naj bi v 
znatni meri izboljšali napetost- 
ne razmere, med drugim tudi 
gradnje RTB 110/20 kV v Ro- 
gaški Slatni. Hitra in efektna 
izboljšava napetostnih razmer 
v občini Šmarje je možna le 
prek intervencijskih sredstev 
Elektrogospodarstva Sloveni- 
je, kajti sredstva, ki se zbirajo 
po običajnem ključu za nizko- 
napetostne investicije so pre- 
majhna za dokončno rešitev 
problema. 

Z nižjo napetostjo se spre- 
meni tudi kvaliteta električne 
energije; frekvenčna nihanja 
sicer ne odstopajo tako močno 
kot napetostna vendar je ja- 
sno, da predvsem ob končnih 
obremenitvah kvaliteta elek- 
trične energije ne ustreza po- 
trebam potrošnikov, to vpraša- 
nje pa se tudi neposredno veže 
na vprašanje cene tako dobav- 
ljene energije. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 25. 6. 1980 

- Sprememba namembnosti kmetijskih 
zemljišč 

Delegatsko vprašanje sku- 
pine delegatov za gospodar- 
sko področje 7. okoliša in 
skupine delegatov za pro- 
svetno-kulturno področje 5. 
okoliša - Nova Gorica, se gla- 
si takole: 

Zakon o kmetijskih zemlji- 
ščih (Uradni list SRS, št. 1/79) 
določa v drugem odstavku 
141. člena, da ni dopustna 
sprememba namembnosti 
kmetijskega zemljišča oziro- 
ma gozda razen v primeru, ko 
gre za gradnjo objektov regio- 
nalnega pomena in za organi- 
zirano stanovanjsko gradnjo, 
razen, če ta ni predvidena na 
njivskih površinah ali na več- 
jih že arondiranih kompleksih, 
komasiranih in melioriranih 
površinah ali za gradnjo ob- 
jektov, ki so zajeti v že spreje- 
tih družbenih planih. Tudi v 
teh primerih mora dati kmetij- 
ska zemljiška skupnost po- 
sebno soglasje. To določilo 
zakona velja, do sprejetja 
prostorskih planov. 

Ugotavljamo, da je ta določ- 

ba v nasprotju z zveznim za- 
konom o temeljih sistema 
družbenega planiranja in o 
družbenem planu Jugoslavije 
(Uradni list SFRJ, št. 6/67), saj 
v 4. členu naštetega zakona 
izhaja, da je prostorsko plani- 
ranje sestavni del družbene- 
ga planiranja, nadalje pa za- 
kon določa, da plani družbe- 
nopolitičnih skupnosti vsebu- 
jejo skupne interese in cilje, 
ki se nanašajo zlasti tudi na 
smotrno uporabo prostora. Ti 
plani se sprejemajo na podla- 
gi po prej sklenjenih dogovo- 
rov o osnovah planov, ki se 
nanašajo tudi na prostorski 
razvoj. 

Nov zakon o sistemu druž- 
benega planiranja in o druž- 
benem planu SR Slovenije 
(Uradni list SRS, št. 1/80) v 29. 
členu našteva vse vrste te- 
meljnih planskih aktov, ki se 
sprejemajo kot srednjeročni 
akti, ter pri tem ne omenja 
prostorskega plana. Pač pa je 
v okviru planiranja v občini z 
določbo 143. člena predpisa- 

no, da se prostorski del sred- 
njeročnega družbenega pla- 
na občine izvaja s programi, 
projekti in drugimi izvedbeni- 
mi akti v skladu z družbenim 
planom občine. 

Natančnejše določbe ima- 
mo v 142. členu zakona, ki 
predpisujejo, da dolgoročni 
plan občine določa zasnovo 
namenske rabe prostora, ki 
opredeljuje namen in obseg 
območij, zlasti kmetijska ob- 
močja in območja gozdov. 

Temeljni planski akt za 
opredelitev kmetijskih obmo- 
čij in območij gozdov je torej 
dolgoročni družbeni plan ob- 
čine, nikakor pa ne občinski 
prostorski plan. 

Določba drugega odstavka 
141. člena zakona o kmetij- 
skih zemljiščih je pogojena z 
odlokom o uvedbi priprav pro- 
storskih planov SR Slovenije 
(Uradni list SRS, št. 4/78). Ne- 
dopustnost spremembe na- 
membnosti kmetijskega zem- 
ljišča oziroma gozda je z na- 
vedenim odlokom vezana na 
pripravo prostorskih planov, 
to je na zakonit rok, ki ima 
značaj razveznega roka. Do 
poteka roka, nedopustnost 
pravno učinkuje. Skupščina 
SR Slovenije pa je pripravila 
in dala v javno razpravo osnu- 
tek odloka o prenehanju ve- 
ljavnosti zgoraj navedenega 
odloka, ker je prostorsko pla- 
niranje integrirano v družbe- 
no planiranje. Ta odlok bo 
sprejet na eni izmed nasled- 
njih sej republiške skupščine 
in s tem formalno odpade pre- 
dvidena obvezna priprava 
prostorskih planov in roki, do- 
ločeni za to pripravo. Z razve- 
ljavitvijo navedenega odloka 
pa odpade tudi razvezani rok 
iz 141. člena zakona o kmetij- 
skih zemljiščih. S tem pa ne- 
dopustnost ne bo imela več 
pravnega učinkovanja in se 
ne bo mogla izvrševati. 

Z dopolnitvijo 141. člena za- 
kona o kmetijskih zemljiščih 
bi bilo možno vezati nedo- 
pustnost spremembe na- 
membnosti kmetijskih zem- 
ljišč oziroma gozda na spre- 
jetje dolgoročnih družbenih 
planov. Le-ti bodo pripravljeni 
in sprejeti sredi leta 1983, kar 
pomeni, da bi nedopustnost 
spremembe namembnosti 
kmetijskega zemljišča in goz- 
da veljala približno še nadalj- 
nja štiri leta. 

Smatramo, da je nedopust- 
no in neopravičljivo, da bo po- 
sameznik čakal do leta 1983 
in bi šele nato dobil ustrezne 
pogoje za izdajo lokacijskega 
dovoljenja. Namen zakona je 
bil dober, smatramo pa, da je 
taka administrativna prepo- 
ved nesprejemljiva, saj bi pri- 

zadela predvsem graditelje 
na vasi, v večini primerov 
kmeta, ki si želi razširiti sta- 
novanjsko oziroma gospodar- 
sko poslopje. Taka določba v 
zakonu tudi negativno vpliva 
na vsa družbena prizadeva- 
nja po hitrejšem razvoju na 
manj razvitih in obmejnih ob- 
močjih. Prizadevamo si, da bi 
na teh območjih popravili ce- 
lotno strukturo prebivalstva, 
razvili kmetijstvo, posebno ži- 
vinorejo. Pri tem pa nas zakon 
o kmetijskih zemljiščih oziro- 
ma določbe njegovega 141. 
člena ovirajo. Organizirane 
gradnje na vasi ne poznamo, 
gradnja se urejuje v smislu 
zakona o urbanističnem pla- 
niranju z urbanističnim re- 
dom. V vsakem primeru pa je 
nujna sprememba namemb- 
nosti kmetijskega zemljišča, 
tudi če gre za gradnjo v sa- 
mem naselju (funkcionalno 
zemljišče je sestavljeno iz 
dvorišča, sadovnjaka, vrta 
itd.V I . . .... 

Drugo vprašanje je ali je in- 
stitut nedopustnosti spre- 
membe namembnosti kmetij- 
skega zemljišča ali gozda kot 
predhodni režim, da se ne bi 
posegalo po najboljših kme-. 
tijskih zemljiščih, še prime- 
ren. Upoštevati je namreč tre- 
ba, da je s soglasjem kmetij- 
ske zemljiške skupnosti v ne- 
katerih primerih sprememba 
doustna. Te izjeme predstav- 
ljajo glavnino sprememb in 
bistveno vplivajo na urbani- 
zacijo. 

Verjetno bi bilo bolj primer- 
no, da bi v predhodnem ob- 
dobju imela odločujoči vpliv 
agrokarta, ki je predvidena po 
10. členu zakona o kmetijskih 
zemljiščih. 

To agrokarto je treba ob- 
vezno izdelati v okviru priprav 
za dolgoročni družbeni plan 
občine. 

Agrokarta opredeljuje v ok- 
viru primarne delitve prostora 
ruralne okoliše, ki zajemajo 
zemljišča trajno namenjena 
za kmetijsko proizvodnjo. Ta 
delitev kmetijskih zemljišč je 
podlaga za planiranje kmetij- 
ske proizvodnje in za določi- 
tev razvojne usmeritve kme- 
tijstva v občini. 

Kmetijska zemljiška skup- 
nost naj bi imela po našem 
mnenju vpliv le na zemljišča, 
zajeta v agrokarti. Z izdaja- 
njem soglasij po sedaj veljav- 
ni določbi 141. člena zakona o 
kmetijskih zemljiščih pa ima 
kmetijska zemljiška skupnost 
vpliv tudi na zemljišča izven 
agrokarte in tako s svojimi 
odločitvami posega v pristoj- 
nost drugih, zlasti v urbaniza- 
cijo. 

Prosimo, da naš predlog 
proučite in nam posredujete 

poročevalec 9 



ustrezno stališče, kako naj 
postopamo v prehodnem ob- 
dobju. 

Na vprašanje je odgovoril 
Lojze Senegačnik, namestnik 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za krpetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano. 

Z uveljavitvijo novega zako- 
na o sistemu družbenega pla- 
niranja in o družbenem planu 
SR Slovenije so se pri izvaja- 
nju zakona o kmetijskih zemlji- 
ščih iz leta 1979 v praksi poja- 
vile nekatere nejasnosti, pred- 
vsem, kako ravnati, dokler ne 
bodo sprejeti družbeni plani 
občin, ki bodo vsebovali tudi 
prostorski del. 

Novi zakon o sistemu druž- 
benega planiranja in družbe- 
nem planu SR Slovenije ne 
predvideva več prostorskega 
plana občine kot posebnega 
planskega dokumenta družbe- 
nopolitične skupnosti, pač pa 
določa, da ima dolgoročni in 
srednjeročni plan občine tudi 
svoj prostorski del. Natančnej- 
še opredelitve o prostorskem 
delu družbenega plana občine 
bo urejal novi zakon o urejanju 
prostora, ki ga Skupščina SR 
Slovenije obravnava v fazi 
osnutka. 

Treba je namreč upoštevati, 
da podobne težave, kot pri 
izvajanju zakona o kmetijskih 
zemljiščih, nastopajo tudi pri 
izvajanju zakona o urbanistič- 
nem planiranju. 

Težave so nastopile, vsaj kar 
zadeva izvajanje zakona o 
kmetijskih zemljiščih, pred- 
vsem zato, ker po letu 1973, ko 
je bil zakon sprejet, v občinah 
ni prišlo do razmejitve kmetij- 
skiz zemljišč in gozda od zem- 
ljišč za druge namene. Edino 
to bi namreč dolgoročno ure- 
dilo in zagotovilo izvajanje 
smotrne prostorske politike. 
Občinam je bilo na razpolago 
več kot šest let časa, da izve- 
dejo obveznosti po 10. členu 
zakona o kmetijskih zemlji- 
ščih, vendar je do leta 1979 to 
storilo le manjše število občin. 
Očitno je, da je nespoštovanje 
in izvajanje sprejete zakono- 
daje razlog, da so nastopile te- 
žave, ki jih omenjajo delegati v 
svojem vprašanju. Kjer je priš- 
lo do uskladitve urbanističnih 
programov z 10. členom zako- 
na o kmetijskih zemljiščih, te- 
žav ni in tudi ne nastopajo po- 
sledice iz 141. člena zakona. 
Pripomnimo naj še, da med za- 
konom iz leta 1973 in 1979 vse- 
binsko glede 10. člena ni ra- 
zlik. S tem v zvezi je podana 
možnost sporazumnega reše- 
vanja izvajanja že sprejetih 
prostorskih dokumentov, do- 
kler ni sprejet družbeni plan 
občine. 

Ob tem kaže ponovno opo- 

zoriti na določbo 10. člena ve- 
ljavnega zakona, ki vsebinsko 
in sistemsko ni v nasprotju s 
predpisi o planiranju, saj pre- 
dvideva razvrščanje zemljišč 
za potrebe kmetijstva in goz- 
darstva - torej tistih zemljišč, 
ki so z občinskimi planskimi 
akti predhodno določena za te 
namene. Zato bi morali vztra- 
jati pri vsebinskem izvajanju 
10. člena zakona, kar pomeni, 
da se z družbenimi plani občin 
opravi razvrstitev zemljišč. S 
tem bo podano tudi več mož- 
nosti za kvalitetnejše planira- 
nje kmetijske proizvodnje na 
podlagi določb zakona o kme- 
tijskih zemljiščih o agrokarti. S 
tem bodo odpadle tudi težave, 
ki so posledica neusklajenosti 
predpisov na področju urbani- 
stične politike in planiranja. V 
skladu z zakonsko določbo, da 
morajo družbeni plani vsebo- 
vati tudi prostorsko kompo- 
nento, bodo morali vsebovati 
družbeni plani občin tudi do- 
ločbe, ki bodo razrešile pro- 
blem, na katerega delegati 
opozarjajo. Le tako bo mogo- 
če v prehodnem obdobju za- 
gotoviti . kontinuiteto politike 
smotrnega ravnanja s prosto- 
rom. S sprejemom družbenih 
planov (tako srednjeročnega 
oziroma dolgoročnega) bo v 
skladu z veljavnim zakonom 
odpadla tudi potreba po so- 
glasju kmetijske zemljiške 
skupnosti iz 141. člena zako- 
na. To zakon že predvideva, 
čeprav se uporablja terminolo- 
gija, ki je veljala pred uveljavi- 
tvijo predpisov o planiranju. 

Takšno ravnanje je potrebno 
zato, ker bi sicer nastopil v ob- 
činah položaj, da bi bili neve- 
ljavni vsi prostorski dokumen- 
ti, ki so podlaga politike urba- 
nizacije, izgradnje infrastruk- 
ture, razpolaganja s kmetijski- 
mi zemljišči itd. Zato je potreb- 
no do sprejema družbenih pla- 
nov izredno smotrno ravnanje 
v občinah, pri čemer Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
opozarja tudi na stališča, ki so 
bila sprejeta na Predsedstvu 
Republiške konference SZDL 
dne 22. aprila 1980. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije ocenjuje, da je v. pri- 
pravi planskih aktov za sred- 
njeročno obdobje potrebno 
okrepiti napore za pripravo 
prostorskih delov teh doku- 
mentov. Pri tem pa opozarja, 
da bo dokončna ureditev mo- 
goča šele, ko bo sprejet zakon 
o urejanju prostora kot temelj 
sistema celokupne in dolgo- 
ročnejše prostorske politike. 
Zato je do dokončne ureditve 
vseh sistemskih vprašanj po- 
trebno zagotoviti spoštovanje 
še veljavnih zakonov in pri tem 
upoštevati tudi tiste skupščin- 

ske in dokumente družbeno- 
političnih organizacij, ki se na- 

našajo na smotrno prostorsko 
politiko. 

- Kako je naraščala splošna in skupna 
poraba ter investicijska v gospodarstvu 
in negospodarstvu? 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje 35. okoliš 
- Ljubljana-Bežigrad je po- 
stavila naslednje delegatsko 
vprašanje: 

Po podatkih iz »Nedeljno in- 
formativnih novina« je razpra- 
va v Skupščini Jugoslavije o 
gospodarskem gibanju v letu 
1980 pokazala, da se je sploš- 
na in skupna poraba poveča- 
la za 26%, investicijska v go- 
spodarstvu za 35%, a vlaga- 
nja v negospodarskih dejav- 
nostih za 65%, kljub temu, da 
je bil sprejet zakon o začasni 
prepovedi vlaganja v nego- 
spodarske dejavnosti. 

Delegati postavljamo vpra- 
šanje, kako je rastla splošna 
in skupna poraba, investicij- 
ska v gospodarstvu in nego- 
spodarski dejavnosti v prvem 
četrtletju leta 1980 v SR Slo- 
veniji. 

Na vpašanje je odgovoril 
Marko Selan, pomočnik direk- 
torja Zavoda SR Slovenije za 
družbeno planiranje 

Po posameznih oblikah po- 
rabe so dosežena naslednja 
gibanja: 

Splošna poraba 
1. Republiški proračun 
Z zakonom o proračunu So- 

cialistične republike Slovenije 
se za financiranje splošnih 
družbenih potreb v SR Slove- 
niji v letu 1980 zagotavlja 
13.305,5 mio din oziroma za 
16,7% večja sredstva v primer- 
javi z letom 1979. 

Od skupnega zneska odpa- 
de na pokritje obveznosti neto 
republiškega proračuna (brez 
obveznosti do federacije) 
7.194,9 mio din ali 54,1%, ta 
sredstva so večja v primerjavi z 
letom 1979 za 6,4% ter 6.110 
mio din ali 45,9% za prispevek 
federaciji, ali 31,8% več kot v 
letu 1979. 

V obdobju od 1. januarja do 
31. marca 1980 so bili skupni 
prihodki proračuna SR Slove- 
nije realizirani v višini 2.566,3 
mio din ali z 19,3% od predvi- 
denih. Od skupnih prihodkov 
so bili realizirani prihodki neto 
republiškega proračuna, v viši- 
ni 1.594,8 mio din ali 22,3% 
prihodki od plačil temeljnega 
davka od prometa proizvodov 
od 30. januarja do 31. marca 
1980 pa v višini 971,5 mio din 
ali s 15,8%. Iz tega izhaja, da 
doseženi prihodki na ravni SR 
Slovenije v tem obdobju zao- 

stajajo za dinamiko priliva za 
195,3 mio din ali za 2,7%, pri- 
hodki od vplačil temeljnega 
davka od prometa proizvodov 
pa za 52,7 mio din ali za 0,9% 
(priliv temeljnega davka od 
prometa proizvodov dosežen 
od 1. do 30. januarja 1980 se je 
po zakonu o financiranju fede- 
racije vključil med prihodke te- 
ga davka za leto 1979). 

V obdobju od 1. januarja do 
31. marca 1980 so bili skupni 
odhodki proračuna SR Slove- 
nije izvršeni v višini 2.017,1 
mio din ali s 15,2% od predvi- 
denih. Od skupnih odhodkov 
so bili realizirani odhodki neto 
republiškega proračuna v viši- 
ni 1.534,7 mio din ali z 21,3%, 
plačila prispevka proračuna 
federacije iz prihodkov temelj- 
nega davka od prometa proiz- 
vodov od 30. januarja do 31. 
marca 1980 v višini 482,4 mio 
din ali s 7,9%. Izvršeni odhodki 
za obveznosti na ravni SR Slo- 
venije, torej zaostajajo za do- 
voljeno dinamiko izvršitve za 
to obdobje za 3,7% ali 264,1 
mio din, v plačilu obveznosti 
do prispevka proračuna fede- 
racije za leto 1980 pa SR Slo- 
venija zaostaja za 536,0 mio 
din ali za 8,8%. 

Razlika med doseženimi pri- 
hodki in realizacijo odhodkov 
znaša 549,2 mio din, in sicer: 
489,1 mio din je neodvedene- 
ga dela prihodkov temeljnega 
davka od prometa proizvodov 
za obveznosti do prispevka 
proračuna federacije in 60,1 
mio din je razlika med doseže- 
nimi prihodki in realizacijo do- 
hodkov na ravni SR Slovenije. 
2. Občinski proračun 

V družbenem dogovoru o 
ukrepih za omejevanje splošne 
porabe v občinah v letu 1980 je 
dogovorjeno naslednje: 

- izvirni proračunski pri- 
hodki občin se v letu 1980 lah- 
ko povečajo za 16%v primerja- 
vi z realizacijo teh prihodkov v 
letu 1979: 

- ko bodo izvirni proračun- 
ski prihodki občin v letošnjem 
letu dosegli 16% rast, bodo vi- 
ški proračunskih sredstev nad 
dogovorjenimi 16% usmerjeni 
na posebno partijo žiro računa 
proračuna občine, kjer bodo 
lahko uporabljali le za financi- 
ranje občinskih blagovnih re- 
zerv ter za kompenzacije os- 
novnih živilskih proizvodov v 
občinah. 
V letu 1979 so bili v občinah 
doseženi izvirni proračunski 
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prihodki (brez prenešeriih 
sredstev iz leta 1978 in brez 
republiških dopolnilnih sred- 
stev) v višini 4.458 mio din. V 
prvih treh mesecih leta 1980 je 
znašala realizacija izvirnih 
proračunskih prihodkov (brez 
prenešenih sredstev iz leta 
1979 in republiških dopolnil- 
nih sredstev) 1.080 mio din ali 
24% lanskoletne realizacije. 

Ko bo v občinah v letu 1980 
dosežena 16% rast izvirnih 
proračunskih prihodkov glede 
na realizacijo leta 1979, kar 
pomeni znesek 5.171 mio din, 
bodo nadaljnji proračunski 
prihodki usmerjeni na sredstva 
posebne partije žiro računa 
proračuna občine. 

Ocenjujemo, da bodo v letu 
1980 v občinah doseženi izvir- 
ni proračunski prihodki v višini 
5.411 mio din, kar je 21% več 
kot je znašala realizacija teh 
prihodkov v preteklem letu. 
Sredstva posebne partije bi po 
tej oceni znašala v letu 1980 
240 mio in bodo lahko obliko- 
vana šele v zadnjem četrtletju 
leta 1980. 

Skupna poraba 
V letu 1980 naj bi se po reso- 

luciji o politiki izvajanja druž- 
benega plana SR Slovenije v 
obdobju 1976-1980 sredstva 
za zadovoljevanje skupnih po- 
treb, brez sredstev skupnosti 
pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja ter starostnega 
zavarovanja kmetov, povečala 
za 16% v primerjavi z valorizi- 
ranimi programi iz leta 1979. 
Glede na tako usmeritev so 
SIS za družbene dejavnosti v 
februarju 1980 znižale prvotne 
programe za leto 1980 in 
ustrezno korigirale prispevne 
stopnje, tako da se bodo po 
planu v globalu sredstva SIS 
za družbene dejavnosti pove- 
čale za 16,4%. 

V prvih treh mesecih leta 
1980 so SIS za družbene de- 
javnosti (brez sredstev skup- 
nosti pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja ter starost- 

nega zavarovanja kmetov) 
združile 6,780 mio din, kar je 
za 20,7% več kot v istem ob- 
dobju preteklega leta, v prvih 
štirih mesecih pa je bilo zdru- 
ženih 8.995 mio din, kar je prav 
tako za 20,7% več kot v istem 
obdobju lanskega leta (po po- 
datkih SDK, obrazec B2). 

Glede na to, da so se v prete- 
klem letu kot tudi v letu 1980 
prispevne stopnje menjale 
med letom, primerjava realiza- 
cije srestev za določeno ob- 
dobje tekočega leta z realiza- 
cijo sredstev istega obdobja 
preteklega leta ne daje realne 
primerjave. Taka primerjava je 
možna šele ob zaključku leta. 
Zato je dosti bolj smiselna pri- 
merjava združenih sredstev v 
prvih štirih mesecih leta 1980 s 
planiranimi sredstvi za celo le- 
to 1980. Iz te primerjave izhaja, 
da je bilo v prvih štirih mesecih 
leta 1980 združenih 31,8% 
sredstev od predvidenih za le- 
to. Po enakomerni dinamiki 
odpade na prve štiri mesece 
okoli 33% celoletnih sredstev, 
kar pomeni, da je priliv sred- 
stev za zadovoljevanje skupnih 
potreb v prvih štirih mesecih 
izpod enakomerne dinamike 
priliva sredstev. V kolikor bi se 
ta gibanja nadaljevala in ne bi 
prišlo do hitrejšega gibanja 
prispevnih osnov od predvide- 
nih, potem ob koncu leta reali- 
zirana sredstva za zadovolje- 
vanje skupnih potreb ne bi bi- 
stveno odstopala od planira- 
nih sredstev. 

Investicijska poraba v 
gospodarskih - 
negospodarskih 
dejavnostih 

V prvih treh mesecih leta 
1980 so se v primerjavi z istim 
obdobjem preteklega leta iz- 
plačila za investicije v osnovna 
sredstva povečala v globalu za 
32%, od tega v gospodarstvu 
za 28,4%, v negospodarstvu 
pa za 42,1%. 

nostih, kje je nosilec osnovnih sredstev sama SIS (n. pr. skupnost 
socialnega skrbstva v občinah, kjer še ni samostojnih centrov za 

Stopnje rasti izplačil za negospodarske investicije so bile 
naslednje: 

1979 
1978 

Mil. 1981 
MIK; 1979 

l-IV. 1981 
MV. 1979 

Strukt. v % 
Mil. 1980 

SKUPAJ 33,1 
Gospodarstvo 
Negospodarstvo 
vtem: 
Stanovanjska 
dejavnost 
Izobraževanje, znanost, 
kultura in informacije 
Zdravst. soc. varstvo 
DPS, SIS, DP02> 

31.6 
36.7 

39.5 

68.6 
41,4 
-9,3 

32.0 
28,4 
42.1 

97,9 

58,8 
11,7 
18,0 

29,2 
27,0 
35,0 

55,6 

29,9 
-14,1 

3,5 

100,0 

52,9 

21,0 
13.5 
12.6 

socialno delo). 
Visok obseg izplačil za inve- 

sticije v osnovna sredstva v 
prvih mesecih letošnjega leta 
je posledica izvršnih del in do- 
bave opreme konec preteklega 
leta in pospešenega dokonče- 
vanja objektov v teku zlasti na 
področju negospodarskih in 
neproizvodnih investicij, zara- 
di izognitve začasnega ustav- 
ljanja del, ki ga zahteva zakon 
o začasni prepovedi razpola- 
ganja z družbenimi sredstvi za 

financiranje negospodarskih 
in neproizvodnih investicij v 
letu 1980 (Uradni list SFRJ, št. 
11/80 z dne 29. 2.1980). Visok 
nivo izplačil pojasnjuje tudi 
dejstvo, da so investitorji pohi- 
teli s plačilom in za investicije, 
ki so se začele graditi v prvih 
treh mesecih leta, do konca 
marca plačali že preko 63% 
predračunskih vrednosti. 
Predhodni podatki za april že 
kažejo tendence zmanjševanju 
stopenj za investicije. 

" Predhodni podatki SDK 
21 Sredstva za investicije SIS predstavljajo naložbe v gosp. infrastruk- 

ture (SIS materialne proizvodnje) ter v osnovna sredstva v tistih dejav- 

- Cene izdelkov kmetijskih 
proizvajalcev 

Delegacija za Zbor združe- 
nega dela Skupščine SR Slo- 
venije s področja kmetijstva 
za 9. okoliš občin s sedežem v 
občini Trebnje je postavila 
naslednje delegatsko vpraša- 
nje: 

Resolucija SR Slovenije za 
leto 1980 predvideva enako 
rast cen za kmetijske proiz- 
vode kot za industrijske proiz- 
vode, to je 13%. Smo sredi 
leta 1980, vendar se cene os- 
novnih živinorejskih proiz- 
vodov (meso, mleko) niso 
spremenile, na drugi strani pa 
so cene reprodukcijskega 
materiala za to proizvodnjo 
porasle celo za 30% (gnojila, 
sredstva za varstvo rastlin, 
kmetijski stroji in orodje, 
energija, veterinarske stori- 
tve in drugo). 

Pogoji kmetijske proizvod- 
nje so na našem področju tež- 
ji kot v ostalih predelih Jugo- 
slavije, vendar naši proizva- 
jalci dobivajo na primer za go- 
veje meso 20% manj kot pro- 
izvajalci v sosednjih republi- 
kah. Kljub raznim subvenci- 
jam, kot so premije in regresi, 
dobi naš proizvajalec za svoje 
proizvode bistveno manj, če- 
prav je proizvodnja dražja 
najmanj za 20% zaradi proiz- 
vodnih pogojev. Ta neskladja 
trajajo že več let in povzroča- 
jo velike težave v proizvodnji 
in oskrbi. 

Kdaj in kako se bodo rešili ti 
problemi? Kdaj bo dobil naš 
proizvajalec vsaj tako ceno za 
svoje proizvode kot proizva- 
jalci v sosednjih republikah? 
Kdaj bomo uskladili rast cen 
kmetijskih proizvodov s cena- 
mi reprodukcijskega mate- 
riala? 

Na vprašanje je odgovoril 
Aleksander Škraban, namest- 
nik predsednika Republiškega 
komiteja za tržišče in splošne 
gospodarske zadeve: 

Dogovor o osnovah družbe- 
nega plana Jugoslavije za ra- 
zvoj agroindustrijskega kom- 
pleksa v času od 1976 do 1980. 

leta predpisuje kot ukrep druž- 
bene kontrole cen kmetijskih 
in živilskih proizvodov proizva- 
jalčeve prodajne cene, zaščit- 
ne cene in drobnoprodajne ce- 
ne nekaterih proizvodov. 

Raven proizvajalskih prodaj- 
nih in zaščitnih cen na ravni 
federacije se predpisuje za 
pšenico, koruzo, luščen riž, 
sončnice in druge oljnice, 
sladkorno peso, surovi tobak, 
surovi bombaž, volno, sveže 
mleko in klavno živino (gove- 
do, ovce, svinje, piščanci broj- 
lerji). Proizvajalčeve prodajne 
in zaščitne cene za navedene 
proizvode morajo biti predpi- 
sane praviloma do 1. oktobra 
tekočega leta za naslednje 
leto. 

Zvezni izvršni svet je v so- 
glasju z izvršnimi sveti repu- 
blik in pokrajin predpisal pro- 
izvajalske prodajne in zaščitne 
cene za leto 1980 za mleko v 
mesecu novembru 1979, za ži- 
vino pa v mesecu decembru 
1979. Te cene veljajo za vso 
državo. 

Do nekaterih razlik pa priha- 
ja med republikami in pokraji- 
nama glede intervencij. Le-te 
so bile doslej v SR Sloveniji na 
področju živinoreje praviloma 
najvišje v državi. Tudi vnaprej 
ostajajo takšne za družbeno 
organizirano mlečno proiz- 
vodnjo v proizvodnih skupno- 
stih, kjer se k ceni dodaja še 
1,70 din ali za 30% več kot 
sicer. Za preostali del koope- 
racijske mlečne proizvodnje v 
Sloveniji trenutno, razen za or- 
ganizacijo odkupa mleka (0,35 
din po litru mleka), ni dodatnih 
stimulacij. V sosednji republiki 
pa so bile uvedene s 1. mar- 
cem letošnjega leta, tako da se 
prihodek pri mleku manjšim 
proizvajalcem poveča za 3% in 
pri velikih za 10%, kar trenut- 
no predstavlja objektivno razli- 
ko pri ustvarjanju prihodka iz 
mlečne proizvodnje v primer- 
javi s sosednjo republiko. 

V družbeno organizirani 
proizvodnji pitane govedi se 
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ob sprejeti proizvajalčevi pro- 
dajni ceni zagotavlja v Sloveni- 
ji premija za privezovanje telet 
v višini 1.000 din, kar predstav- 
lja približno za 2 din ali 5% 
večji prihodek od dogovorjene 
proizvajalčeve prodajne cene. 
Podobnih stimulacij pri proiz- 
vodnji pitane govedi v drugih 
republikah ali pokrajinah ni. 
Vendar pa se v odnosih, ko 
ponudba živine ne zagotavlja 
potreb povpraševanja in je 
pretežni del živinorejske proiz- 
vodnje v Jugoslaviji neorgani- 
ziran in nepovezan v repro- 
dukcijskih povezavah, na trgu 
živine oblikujejo cene precej 
nad ravnijo sicer dogovorjenih 
proizvajalčevih prodajnih cen 
in tudi precej nad ravnijo rasti- 
dejanskih proizvodnih stro- 
škov. Le-ti so se povečali pri 
sredstvih za varstvo rastlin za 
13 do 20%, pri umetnih gnoji- 
lih za poprečno 15%, električ- 
ni energiji za 20%, gorivu za 
24% in veterinarskih storitvah 
za 18%. Prikazano povečanje 
stroškov je približno v razmer- 
ju rasti odkupnih cen govedi v 
Sloveniji (te so se povečale po- 
prečno za 20%), a nižje od ra- 
sti cen prašičev (te so se pove- 
čale poprečno za 30%) in rasti 
cene mleka (te so se povečale 
za 55%), vendar velja pri tem 
upoštevati na izredno dolgo 
zadržanje prejšnje ravni od- 
kupne cene za mleko. Z izjemo 
pri prašičih so odkupne cene v 
Sloveniji v pretežni meri ostale 
v dogovorjenih okvirih pove- 
čanja odkupnih cen in s tem 
tudi v okvirih rasti večine ma- 
terialnih stroškov, kar je omo- 
gočila čvrsta organiziranost 
proizvodnje, ki je dodatno sti- 
mulirana tudi z drugimi ukrepi 
(premija za mineralna gnojila, 
ugodnejši pogoji za razširjeno 
reprodukcijo in drugi ukrepi 
pospeševalne dejavnosti). 

Drugod so v večji meri prišla 
do izraza stihijska gibanja 
neorganiziranega trga, za ka- 
tera so predvsem značilni nei- 
zenačeni pogoji ustvarjanja 
dohodka v reprodukcijski veri- 
gi, ki v delu te verige ustvarjajo 

Skupina delegatov 1. okoli- 
ša za področje prosvete in 
kulture s sedežem pri Skup- 
ščini občine Ljubljana-Center 
je postavila naslednje dele- 
gatsko vprašanje: 

Kako se bo reševalo vpra- 
šaje uvoza tuje znanstvene in 
strokovne literature za knjiž- 
nice? Ali bodo mogle knjižni- 
ce jeseni leta 1980 obnoviti 

nadpoprečne ekonomske re- 
zultate in s tem v drugem delu 
te verige povzročajo sora- 
zmerno visoke izgube. Trenut- 
no obstajajo takšni odnosi 
med živinorejsko proizvodnjo, 
zlasti v prašičereji, kjer se ra- 
ven cen oblikuje precej nad 
rastjo dejanskih stroškov, in 
klavno-predelovalno industri- 
jo, ki v pretežni meri posluje z 
izgubo. Dogovarjanje cen je 
namenjeno urejenim odnosom 
v vsej reprodukcijski verigi, saj 
je le v medsebojno urejenih 
ekonomskih odnosih med pri- 
marno kmetijsko proizvodnjo, 
predelavo in trgovino mogoče 
zastaviti trajen in stabilen na- 
daljnji razvoj vseh. Prav iz teh 
razlogov in glede na to, da rast 
materialnih stroškov zaenkrat 
še ni presegla okvira dogovor- 
jene rasti cen v živinoreji, ne 
velja popuščati pred stihijo 
tržnih odnosov. To je še pose- 
bej pomembno v luči uresniče- 
vanja nedavno sprejetih stabi- 
lizacijskih ukrepov, ki bodo 
morali stabilizirati trg in zago- 
toviti, da rast cen ne bo prese- 
gla na novo dogovorjenih ok- 
virov. 

Z interventnimi sredstvi re- 
publike in občin se za izenače- 
vanje pogojev pri ustvarjanju 
dohodka v družbeno organizi- 
rani kmetijski proizvodnji v ra- 
zličnih oblikah intervencij v le- 
tošnjem letu zagotavlja preko 
630 mio din oziroma okrog 
12% skupne vrednosti tržne ži- 
vinorejske proizvodnje, kateri 
so v pretežnem delu namenje- 
ni interventni posegi. Pri tem 
niso vračunana sredstva, ki jih 
v obliki ugodnejših kreditnih 
pogojev prispeva združeno 
gospodarstvo temeljnih bank. 
V tem smislu se torej delno 
kompenzirajo tudi že neugo- 
dnejši proizvodni pogoji, ki so 
objektivno prisotni le v hribo- 
vitih predelih. 

Na koncu velja pripomniti, 
da so se cene kmetijskih proiz- 
vodov že v prvih štirih mesecih 
povečale v Jugoslaviji za 
11,3% in da so se s tem že 
močno približale z resolucijo 
določeni celoletni rasti cen. 

naročilo tujih znanstvenih in 
strokovnih revij (v klasični 
obliki, v obliki indok kartic, mi- 
krofišev in magnetnih tra- 
kov)? 

Vprašanje je podprla tudi 
skupina delegatov za področ- 
je prosvete in kulture za Zbor 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije - 9. okoliš s se- 
dežem v občini Ceije. 

Obrazložitev: 
Cankarjeva založba v Ljub- 

ljani, Državna založba Slove- 
nije v Ljubljani in Mladinska 
knjiga v Ljubljani, ki so uvoz- 
nice tuje literature v SR Slo- 
veniji, so obvestile knjižnice, 
da so bile glede na sprejete 
smernice Samoupravne inte- 
resne skupnosti SRS za eko- 
nomske odnose s tujino (Sl- 
SEOT) primorane ustaviti na- 
daljnje naročanje tuje litera- 
ture, ker da je v okviru letoš- 
njih splošnih omejitev uvoza 
prišlo tudi do omejitve uvoza 
tuje znanstvene in strokovne 
literature (knjige, revije, stan- 
dardi, INDOK kartoteke, mi- 
krofiši, magnetni trakovi, di- 
ski, diskete, ipd.). Strokovna 
in znanstvena literatura je bi- 
la namreč uvrščena med bla- 
go široke potrošnje, katerega 
uvažanje naj se čimbolj omeji, 
četudi je znano dejstvo, da je 
strokovna literatura nepo- 
grešljivo sredstvo pri rednem 
in nemotenem izobraževal- 
nem, raziskovalnem in kultur- 
nem delovnem procesu v ok- 
viru celotnega združenega 
dela. Glede na to omejitev 
uvoza tuje literature nujno 
vpliva negativno na izvajanje 
družbenih stabilizacijskih 
ukrepov na vseh področjih 
združenega dela. 

Omejitev uvoza tuje znan- 
stvene in strokovne literature 
je najbolj prizadela javnosti 
široko odprte osrednje slo- 
venske knjižnice na področjih 
visokošolskega izobraževa- 
nja, raziskovalnega in znan- 
stvenega dela in slovenske 
nacionalne kulture in duhov- 
ne tvornosti, t. j. Narodno in 
univerzitetno knjižnico v Ljub- 
ljani, Centralno tehniško 
knjižnico Univerze Edvarda 
Kardelja v Ljubljani in Univer- 
zitetno knjižnico v Mariboru; 
dalje osrednje fakultetne 
knjižnice, med katerimi naro- 
ča največ tuje literature Cen- 
tralna medicinska knjižnica v 
Ljubljani, in specialne knjižni- 
ce. Ker je članek prvi vir znan- 
stvenih in tehničnih informa- 
cij, so serijske publikacije (re- 
vije in vrstne publikacije) za 
uporabnike teh knjižnic še po- 
sebno pomembne, posebno 
pa še za tiste univerzitetne 
knižnice, ki razvijajo INDOK 
službo (Centralna tehniška 
knjižnica Univerze Edvarda 
Kardelja v Ljubljani, Central- 
na medicinska knjižnica v 
Ljubljani, itd.). 

Številne akcije založnikov 
in knjigotržcev ter knjižnic do- 
slej niso imele nobenega 
uspeha. Računi ostajajo ne- 
plačani, slovenski založniki in 
knjižnice izgubljajo ugled v 
tujini, prav tako pa se kršijo 

načela helsinške konference 
o neoviranem pretoku znan- 
stvenih in tehničnih informa- 
cij. Usoda naročila revij za I. 
1981 je nejasna, prav tako 
plačilo storitev v medknjižnič- 
ni izposoji (Narodna in univer- 
zitetna knjižnica, Centralna 
tehniška knjižnica, Centralna 
mednarodna knjižnica), plači- 
lo članarin mednarodnim or- 
ganizacijam in vsi drugi me- 
dnarodni stiki. 

Izobraževalna skupnost 
Slovenije je sicer obvestila 
Narodno in univerzitetno 
knjižnico, Centralno tehnično 
knjižnico in Univerzitetno 
knjižnico Maribor o možnosti, 
da se uvožena tuja literatura 
za knjižnice, ki ni naprodaj, 
razglasi za reprodukcijski ma- 
terial in si s tem pridobi mož- 
nost dodelitve dodatnih de- 
viznih sredstev. Vendar je iz- 
java SISEOT v trenutku, ko je 
Skupščina SISEOT odklonila 
vse predloge za dodelitev do- 
datnih deviznih sredstev, brez 
veljave. 

Če samostojne univerzitet- 
ne knjižnice osrednje fakul- 
tetne knjižnice in specialne 
knjžnice ne bodo mogle v je- 
seni obnoviti naročilo revij, se 
bo naredila izobraževalnemu, 
raziskovalnemu in kulturne- 
mu področju nepopravljiva 
škoda. Še posebej pa bodo 
ogrožene knjižnice in uporab- 
niki knjžnic s področja tehni- 
ke in prirodoslovnih ved ter 
biomedicine, ki so vezani ve- 
činoma na tujo literaturo. Gle- 
de na to sodimo, da je treba v 
prvi vrsti zagotoviti ustrezna 
devizna sredstva za nabavo 
tuje literature in za kritje dru- 
gih stroškov deviznega poslo- 
vanja univerzitetnim in spe- 
cialnim knjižnicam, čeprav je 
omejitev uvoza tuje literature 
močno prizadela tudi dejav- 
nost tujejezičnih oddelkov 
splošnoizobraževalnih knjiž- 
nic. 

Na vprašanje je odgovorila 
Cvetka Selšek, pomočnica 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za mednarodno sodelo- 
vanje: 

1. V letu 1980 uvoz blaga in 
storitev urejuje samoupravni 
sporazum o merilih, pogojih, 
načinih in postopkih za dose- 
go dogovorjenega obsega 
uvoza blaga in storitev ter odli- 
va deviz za leto 1980. 

Člani skupnosti prijavljajo, 
uvažajo in plačujejo uvoz 
opreme, reprodukcijskega ma- 
teriala in blaga široke potroš- 
nje v letu 1980 na podlagi us- 
klajenih planov ekonomskih 
odnosov s tujino v okviru po- 
samezne enote in med enota- 
mi skupnosti. Ta uvoz plačuje- 
jo z ustvarjenimi ali združenimi 

- Kako se bo reševalo vprašanje uvoza 
tuje znanstvene in strokovne literature 
za knjižnice? 
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devizami ali pridobljenimi de- 
vizami, kupljenimi na deviz- 
nem trgu na podlagi usklaje- 
nih planov v breme v projekciji 
SR Slovenije opredeljenega 
deficita. 

2. Uvoz tuje znanstvene in 
strokovne literature za potrebe 
knjižnic se statistično evidenti- 
ra pretežno kot uvoz blaga ši- 
roke potrošnje. Po samo- 
upravnem sporazumu o teko- 
čem režimu je tak uvoz letos 
možen le na podlagi usklaje- 
nih planov ekonomskih od- 
nosov s tujino organizacij 
združenega dela. Le-te je, po 
poročilu samoupravne intere- 
sne skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino, 27. enota sa- 
moupravne interesne skupno- 
sti za ekonomske odnose s tu- 
jino, v kateri so organizirane 
tudi organizacije združenega 
dela s področja založniške de- 
javnosti, uskladila 7. maja 
1980. ' 

Poleg navedenega je uvoz 
tujih strokovnih knjig in revij 
za potrebe organizacij združe- 
nega dela (odvisno od načina 
plačila) možen tudi kot uvoz 
reprodukcijskega materiala. 

3. Skupščina Samoupravne 
interesne skupnosti za eko- 
nomske odnose s tujino je na 
svoji seji dne 7. 2. 1980 spreje- 
la sklep, po katerem je 27. eno- 
ti skupnosti 

- dana možnost nakupa de- 
viz na deviznem trgu v vredno- 
sti 41,2 mio din iz vrednosti 
deficita, ki izvira od uvoza bla- 
ga in storitev in 

- določen znesek v višini 
63,7 mio din iz dela deviz, ki jih 
člani skupnosti združujejo za 
potrebe tistih članov skupno- 
sti, ki opravljajo dejavnosti šir- 
šega družbenega pomena. 

Poleg tega lahko organizaci- 
je združenega dela s področja 
založniške dejavnosti za uvoz 
blaga in storitev uporabljajo 
tudi vse lastne ustvarjene ali 
po samoupravnih sporazumih 
združene devize. 

Člani 27. enote sami odloča- 
jo, ali bodo ta sredstva name- 
nili za uvoz opreme ali za uvoz 
reprodukcijskega materiala, 
pa tudi za uvoz blaga široke 
potrošnje skladno z možnost- 
mi fizičnega uvoza in z določili 
samoupravnega sporazuma o 
tekočem režimu za leto 1980. 

4. Uvoz tistega dela blaga 
široke potrošnje, kamor sodi 
tudi uvoz tuje znanstvene in 
strokovne literature za potrebe 
knjižnic in knjigarn, je po sa- 
moupravnem sporazumu o te- 
kočem režimu omejen z mož- 
nostjo fizičnega obsega uvoza 
v znesku 40,8 mio din, v okviru 
katerega so organizacije zdru- 
ženega dela uskladile svoje 
plane ekonomskih odnosov s 
tujino. 

5. Na podlagi zahtevka 27. 
enote Samoupravne interesne 
skupnosti za ekonomske od- 
nose s tujino je Skupščina Sa- 
moupravne interesne skupno- 
sti za ekonomske odnose s tu- 
jino dne 24. 6. 1980 odobrila 
del rezerve v okviru možnosti 
uvoza blaga široke potrošnje 

za uvoz tuje strokovne in znan- 
stvene literature, kar pomeni, 
da se poveča možnost fizične- 
ga uvoza tuje strokovne in 
znanstvene literature kot blaga 
široke potrošnje za 30 mio din. 
Ta povečana možnost fizične- 
ga uvoza strokovne in znan- 
stvene literature pa ne zago- 
tavlja tudi sredstev za plačeva- 
nje tega uvoza, ampak morajo 
organizacije združenega dela 
s področja založniške dejav- 
nosti, v skladu s samouprav- 
nim sporazumom o tekočem 
režimu, zagotoviti devizna 
sredstva za plačilo tega blaga 
iz prej navedenih virov ali z 
devizami pridobljenimi na 
podlagi samoupravnih spora- 
zumov sklenjenih z drugimi or- 
ganizacijami združenega dela. 

Zunaj določil samouprav- 
nega sporazuma za tekoči re- 
žim v SR Sloveniji ni nikakršne 
možnosti dodeljevanja deviz- 

nih pravic posameznim orga- 
nizacijam združenega dela za 
plačevanje uvoza. 

6. V skladu z zgoraj navede- 
nim predlagamo organizaci- 
jam združenega dela s področ- 
ja založniške dejavnosti, da v 
okviru Samoupravne interesne 
skupnosti za ekonomske od- 
nose s tujino pričnejo sklepati 
samoupravne sporazume z 
drugimi organizacijami zdru- 
ženega dela o skupnem zago- 
tavljanju deviznih sredstev za 
redno preskrbljenost knižnic s 
tujo znanstveno in strokovno 
literaturo. Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije je s tem v zvezi 
tudi že dal pobudo za pospeši- 
tev postopka usmerjanja zdru- 
ževanja deviz v okviru Samo- 
upravne interesne skupnosti 
za ekonomske odnose s tujino 
in bo v tej smeri še nadalje 
aktivno deloval do razrešitve 
problema. 

ZBOR OBČIN -25. 6. 1980 

- Kako je naraščala splošna in skupna 
poraba ter investicijska v gospodarstvu 
in negospodarstvu? 

Enako vprašanje v zvezi z 
naraščanjem splošne in 
skupne porabe ter industrij- 
ske v gospodarstvu in nego- 
spodarstvu, kot je bilo posre- 
dovano na Zboru združenega 
dela, je na Zboru občin zasta- 
vila članica skupine delega- 

tov za delegiranje delegata v 
Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije občina Ljubljana-Beži- 
grad. 

Posredovan je bil enak od- 
govor kot na Zboru združene- 
ga dela. 

Časopisni zavod URADNI LIST SRS priporoča 

dr. Stojan Cigoj: OBLIGACIJSKA RAZMERJA (zakon s 
komentarjem) 
dr. Stojan Cigoj: TRANSPORT - sinteza 
dr. Stojan Cigoj: MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 1. 
knjiga SPLOŠNI NAUKI, 2. knjiga POSAMEZNA PRAVNA 
RAZMERJA 
dr. Stojan Cigoj: KONTRAKTI IN REPARACIJE 
Bavcon-Šelih: KAZENSKO PRA VO - splošni del 
dr. Alojzij Finžgar: DRUŽBENA LASTNINA 
dr. Jože Juhart, Lojze Ude, Dragica Wedam-Lukič: 
PRAVNI POSTOPEK 
dr. Vilko Androjna: UPRAVNI POSTOPEK - UPRAVNI 
SPOR 
Tone Hren: INVESTICIJSKA GRADITEV SVOBODNO OD- 
LOČANJE O ROJSTVU OTROK USTAVO SR SLOVENIJE 
z ustavnim zakonom 
USTAVO SR SLOVENIJE v italijanščini in madžarščini 
Slavko Kocjan: KMETIJSKA ZEMLJIŠČA (zakon z obšir 
nim komentarjem) 

ZBIRKE PREDPISOV 
STATUT SKUPNOSTI POKOJNINSKEGA IN INVALID- 
SKEGA ZAVAROVANJA V SRS 
ZAKONSKA ZVEZA IN DRUŽINSKA RAZMERJA 
DEDOVANJE 
O GRADITVI OBJEKTOV 
O GEODETSKI SLUŽBI 
O VARSTVU PRI DELU IN O INŠPEKCIJAH 
O GOSTINSKI DEJAVNOSTI 
O LOVSTVU IN RIBIŠTVU 
STAROSTNO ZAVAROVANJE KMETOV 

SODNE TAKSE IN TARIFA O NAGRAJEVANJU ODVET- 
NIKOV STANOVANJSKI PREDPISI 4, ki obravnavajo sa- 
moupravne stanovanjske skupnosti 
STANOVANJSKI PREDPISI 5, ki vsebujejo zakon o go- 
spodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini 
(hišni sveti) z obsežnim komentarjem in zakon o stano- 
vanjskih zadrugah 
ZDRUŽEVANJE KMETOV LJUDSKA OBRAMBA IN DRUŽ- 
BENA SAMOZAŠČITA ZAKON O UPRAVNIH SPORIH s 
komentarjem in sodno prakso 
Marija Grčar: SLUŽBA DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA 
SISTEM DRŽA VNE UPRA VE 

ZAKONI Z UVODNIMI POJASNILI: 
KAZENSKI ZAKON SFR JUGOSLAVIJE 
KAZENSKI ZAKON SR SLOVENIJE 
ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU 
ZAKON O PRAVDNEM POSTOPKU 
ZAKON O GOSPODARSKIH PRESTOPKIH 
SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA 
ORGANIZACIJA IN PRISTOJNOST REDNIH SODIŠČ V 
SFRJ 
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH 
ZVEZNI IN REPUBLIŠKI ZAKON O PREKRŠKIH 
ZVEZNI IN REPUBLIŠKI ZAKON O POKOJNINSKEM IN 
INVALIDSKEM ZA VAROVANJU 
PRAVNA POMOČ 
POSTOPEK ZA UVELJA VLJANJE PRA VIC IZ POKOJNIN- 
SKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 
PRAVILNIK O STROKOVNEM IZPOPOLNJEVANJU 
ZDRA VSTVENIH DELA VCEV IN O PRIPRA VNIŠTVU IN O 
STROKOVNIH IZPITIH ZDRA VSTVENIH DELA VCEV 
PRAVILNIK O SPECIALIZACIJI DELAVCEV NA PO- 
DROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 



Iz Skupščine SFRJ 

Sporazumno določanje smeri in strategije 

razvoja v prihodnjem petletnem obdobju 

• Razvoj energetike, osnovnih surovin, proizvodnje hrane, magistralnega prometa 
in inozemskega turizma so temelji razvojne strategije v prihodnjem srednjeročnem 
obdobju 
• O temeljih družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1981. do 1985. leta naj bi 
sprejeli štiri temeljne dogovore: o usklajevanju reprodukcijskih tokov, o ekonomskih 
odnosih s tujino, o razvoju splošne ljudske obrambe in o politiki razvoja gospodarsko 
manj razvitih 
• Leta 1985 bi morala proizvodnja električne energije znašati okoli 81 milijard 
kilovatnih ur, od tega naj bi 88 milijard proizvedli v termoelektrarnah na premog 
• Velika sredstva bodo vložena v raziskovanje nahajališč rude, premoga, nekovin- 
skih surovin in drugih osnovnih surovin . 
• Proizvodnja koruze se mora do konca prihodnjega obdobja povečati na najmanj 
12 milijonov ton letno 
• Predviden je razvoj inozemskega turizma, in sicer po povprečni petodstotni letni 
stopnji 

Iz Skupščine SFRJ: 
- Tekoči proračun federacije _ Uporaba elektronike na resničevanja politike ekonom- 
se usklajuje z nastalimi spre- evropskih magistralnih cestah ske stabilizacije 
membami v ekonomskih toko- - ptt promet zaostaja v pri- RAZVOJNA POLITIKA - ptt promet zaostaja v pri- 

merjavi s celotnim gospodar- vih ANALIZE IN OCENE 
- Sporazumno določanje 
smeri in strategije razvoja v 
prihodnjem petletnem ob- 
dobju - Novo posojilo za graditev ga gibanja 

MEDNARODNE POGODBE 
- Povečanje izgub tudi vpliva skim razvojem Jugoslavije 
na nestabilnost gospodarske- 

SPREJETI ZAKONI 
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sničevanju hitrejšega razvoja 
temeljnih dejavnosti. 

Tako na primer poudarja, da 
bo razvoj energetike predvsem 
slonel na intenzivnejšem razi- 
skovanju in razvoju proizvod- 
nje domačih energetskih suro- 
vin, posebej premoga, nafte in 
plina, jedrskih surovin ter na 
uporabi novih oblik energije. S 
skupnimi vlaganji bi povečali 
proizvodnjo premoga in po- 
spešili gradnjo termoelektrarn 
na območju SAP Kosovo in na 
drugih območjih, kjer je več 
zalog premoga. 

Zagotovili naj bi, da bo v letu 
1985 proizvodnja električne 
energije dosegla okoli 81 mili- 
jard kilovatnih ur električne 
energije, od tega 44 milijard v 
termoelektrarnah na premog. 
Udeleženci dogovora bodo za- 
gotovili gradnjo termoelek- 
trarn na premog z močjo 1800 
megavatov. Pripravili pa naj bi 
tudi vse potrebno za gradnjo 
jedrskih elektrarn, medtem ko 
v prihodnjem srednjeročnem 
obdobju ne bi več gradili ter- 
moelektrarn na mazut. 

Z varčevanjem in racionalno 
uporabo, pravi Informacija, je 
potrebno zagotoviti, da bodo 
energetske in tehnološke po- 
trebe pokrite s približno 20 mi- 
lijoni tonami nafte. Pri tem bi 
domača proizvodnja zagotovi- 
la 5 milijonov ton nafte. Z ra- 
cionalno rafinacijo nafte bi se 
moral delež mazuta zmanjšati 
pod 25 odstotkov. Zato bo po- 
trebno pospešiti gradnjo obra- 
tov za sekundarno predelavo 
nafte. 

Predvidena je tudi dinamič- 
na rast proizvodnje in porabe 
naravnega in tehničnega plina. 
Leta 1985 mora njegova pora- 
ba znašati 8 Nm , od tega iz 
domače proizvodnje 4 mili- 
jarde. 

Kot skupni interes republik 
in pokrajin bi lahko dogovor 
zajel tudi določene elemente 
razvoja energetike. Po mne- 
njih Informacije bi bilo potreb- 
no v prihodnjem petletnem ob- 
dobju zagotoviti za raziskavo 
energetskih surovin (ob stal- 
nih cenah) okoli 46 milijard di- 
narjev. Za nafto in plin 40, za 
premog 3 milijarde, za uran 2 
in za oljne Skrilavce, geoter- 
malno energijo in podobno 
milijardo dinarjev. 

Med drugim bi moralo biti 
središče razvoja energetike 
gradnja premogovnikov s po- 
vršinskim in jamskim kopom, 
ob večjih vlaganjih v njihovo 
modernizacijo. 

Posebej je poudarjeno tudi, 
da bo potrebno določiti realne 
možnosti sprememb v struktu- 
ri virov energije, saj so od tega 
odvisne tudi možnosti in dina- 

mika nadomeščanja uvozne 
energije z domačo. 

Vsekakor bo potrebno nada- 
lje zagotoviti pogoje za hitrej- 
še povečevanje proizvodnje 
nafte in plina v Jugoslaviji, ka- 
kor tudi za vse večjo usmerja- 
nje naftnih derivatov v neener- 
getsko porabo (petrokemijo). 
Seveda bo pri tem potrebno 
opredeliti tudi dolgoročno po- 
litiko uvoza in izvoza energije. 
Ne nazadnje pa opredeliti poli- 
tiko porabe mazuta, saj je to 
eden ključnih problemov dol- 
goročne energetske politike, 
pri čemer naj bi upoštevali tudi 
zagotavljanje možnosti za 
učinkovitejši in hitrejši prehod 
sedanjih porabnikov mazuta 
med porabnike premoga. 

Za večjo uporabo vodnih po- 
tencialov pa naj bi v prihodnje 
gradili majhne - tipske hidroe- 
lektrarne. 

Še naprej bo pomembna se- 
stavina na področju energet- 
skega razvoja tudi nadaljnje 
usposabljanje jugoslovanske 
strojne industrije za večanje 
njihovega deleža pri proizvod- 
nji energetske opreme. Prav 
tako pomembno pa je tudi 
vprašanje kontinuitete gradnje 
energetskih zmogljivosti. 

OSNOVNE SUROVINE 

Na področju proizvodnje re- 
produkcijskih materialov naj bi 
osrednjo pozornost namenili 
raziskovanju rudnih bogastev, 
gradnji rudarskih zmogljivosti, 
plemenitenju in bogatenju že- 
lezove rude in barvnih kovin, 
nadalje gradnji zmogljivosti v 
primarnih fazah proizvodnje 
surovin in polizdelkov v meta- 
lurgiji, nekovinah in kemiji. 

Udeleženci dogovora bodo 
zagotovili, da se z razvojem 
črne metalurgije zagotovi oko- 
li 80 odstotkov domačih po- 
treb v proizvodih iz jekla. 

Pri razvoju barvne metalur- 
gije bo potrebno največ pozor- 
nosti nameniti raziskavi naha- 
jališč rude in povečanju rudni- 
ških zmogljivosti. Proizvodnja 
nekovin se bo morala povečati 
predvsem za proizvodnjo og- 
njevarnih in izolacijskih mate- 
rialov, kremenčevih in azbest- 
nih izdelkov. 

Pri razvoju gozdarstva bo 
predvsem potrebno povečati 
proizvodnjo deficitarnih suro- 
vin z gradnjo gozdnih promet- 
nih povezav in z večjo mehani- 
zacijo proizvodnje ter razširi- 
tvijo gozdov s saditvijo plantaž 
in pogozdovanjem. 

V kemični industriji bo pred- 
vsem potrebno dograditi 
zmogljivosti bazične kemije za 
proizvodnjo posebej deficitar- 

nih izdelkov. Proizvodnja ba- 
zične kemije bo morala nara- 
ščati precej hitreje od predelo- 
valne kemične industrije in vse 
industrijske proizvodnje. 

Udeleženci dogovora bodo 
sprejeli ukrepe za dolgoroč- 
nejše in stabilnejše preskrbo- 
vanje predelovalne industrije z 
domačimi surovinami in repro- 
dukcijskimi materiali. Za racio- 
nalnejše izkoriščanje surovin 
pa naj bi sprejeli program zbi- 
ranja in predelave odpadnih 
surovin, posebej deficitarnih. 

Opredeliti pa se je potrebno, 
če naj bi z dogovorom kot ele- 
ment razvoja zajeli tudi razi- 
skovanje mineralnih surovin, 
določanje skupnega programa 
in prioritet pri raziskovanju mi- 
neralnih surovin, kakor tudi 
obseg in vire sredstev za ta 
raziskovanja. Kot pomembna 
sestavina za dogovarjanje o 
razvoju mineralnih surovin in 
reprodukcijskih materialov bi 
bil vsekakor hitrejši razvoj pro- 
izvodnje temeljnih surovin. 

DINAMIKA GRADNJE 
ZMOGLJIVOSTI 

Z dogovorom je potrebno 
določiti obseg in dinamiko 
gradnje zmogljivosti v črni me- 
talurgiji za izkoriščanje in ple- 
menitenje železove rude, za 
proizvodnjo koksa, železa in 
surovega jekla. 

Za raziskovanje železove ru- 
de je po mnenjih, pravi Infor- 
macija, potrebno zagotoviti 
500 milijonov dinarjev. Za 
gradnjo zmogljivosti, ki jih 
omenja dogovor, pa okoli 50 
milijard dinarjev. 

V barvni metalurgiji pa je po- 
trebno za raziskave nameniti 
2,5 milijard dinarjev, za grad- 
njo zmogljivosti pa 45 milijard 
dinarjev. 

Za raziskovanje nekovinskih 
surovin bo potrebno zagotoviti 
1,3 milijarde dinarjev in za 
gradnjo zmogljivosti 3,4 mili- 
jarde dinarjev. 

V kemični in farmacevtski 
industriji pa bi bilo potrebno 
zagotoviti 70 milijard dinarjev, 
medtem ko v gozdarstvu 22,3 
milijarde dinarjev. 

RAZVOJ KMETIJSTVA 

Določiti bo potrebno tudi 
politiko razvoja kmetijstva v 
prihodnjem petletnem obdob- 
ju. Informacija pravi, da bodo 
udeleženci dogovora zagoto- 
vili najmanj 3,5 odstotno pov- 
prečno letno rast kmetijske 
proizvodnje (družbena gospo- 

darstva najmanj 6 odstotno, 
individualna pa 2,5 odstotno). 
Posebej si bodo prizadevali, 
da bo dinamičnejša rast kme- 
tijske proizvodnje omogočila 
večji izvoz. 

Ob upoštevanju razvojnih in 
obrambnih interesov bodo 
udeleženci dogovora, s spreje- 
manjem posebnih ukrepov, za- 
gotovili pogoje za hitrejši ra- 
zvoj kmetijske proizvodnje na 
hribovsko-planinskih območ- 
jih. 

Na področju razvoja kmetij- 
stva bodo imele prednost pro- 
izvodnja žita, posebej pšenice 
in koruze, krmilnih in industrij- 
skih rastlin, predvsem sladkor- 
ne pese, soje in sončnic, nada- 
lje proizvodnja mesa in mleka. 
Po mnenju Informacije se mo- 
ra proizvodnja pšenice ustaliti 
pri približno 6 milijonih tonah, 
odkup pšenice pa na 3,5 mili- 
jonih tonah. Proizvodnja koru- 
ze se mora do leta 1985 pove- 
čati najmanj na 12 milijonov 
ton. 

Z ukrepi ekonomske politike 
naj bi zagotovili pogoje za hi- 
trejši in stabilnejši razvoj živi- 
noreje. Za zadovoljitev doma- 
čih potreb in za izvoz bo mora- 
la leta 1985 znašati proizvod- 
nja mesa okoli 1,5 milijona ton, 
proizvodnjo mleka pa bo po- 
trebno povečati na približno 5 
milijard litrov. 

S tem naj bi zmanjšali dose- 
danji uvoz in zagotovili večjo 
rast izvoza kmetijsko-pre- 
hrambenih proizvodov. Ob ta- 
kih predvidevanjih bo možno 
leta 1985 ustvariti devizni uči- 
nek, v primerjavi s povprečjem 
1979.-1980. leta, v višini mili- 
jarde dolarjev. To pa pomeni 
za okoli 300 milijonov manjši 
uvoz in okoli 700 milijonov 
večji izvoz. 

MAGISTRALNI 
PROMET IN 
INTEGRALNI 
TRANSPORT 

Na področju razvoja prome- 
ta v prihodnjem srednjeroč- 
nem obdobju, bo osrednja na- 
loga rekonstrukcija in gradnja 
zmogljivosti magistralnega 
prometa, hitrejši razvoj siste- 
ma integralnega transporta in 
povečana učinkovitost delova- 
nja prometnega sistema. 
Osrednja naloga prometne po- 
litike bo znatnejše povečanje 
prevoza blaga in potnikov z že- 
leznico, tako da bo delež že- 
leznice v celotnem kopenskem 
blagovnem transportu pove- 
čan leta 1985 na okoli 50 od- 
stotkov. 

Temeljne smeri razvoja ju- 
goslovanskih železnic bodo 
tehnično usposabljanje osnov- 
ne mreže prog za večje hitrosti 
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in večji osni pritisk, povečanje 
varnosti in prevozne moči, 
elektrifikacija prog, nabava 
vlečnih in voznih sredstev za 
prevoz blaga in potnikov ter 
gradnja novih prog. 

Razvoj pomorskega in reč- 
nega prometa bo v naslednjih 
petih letih usmerjen k večji va- 
lorizaciji geografskega polo- 
žaja Jugoslavije, k povečeva- 
nju deleža domačega ladjevja 
pri prevozu blaga za potrebe 
uvoza, izvoza in tranzita. Večja 
pozornost pa bo namenjena 
tudi prevozu po rečnih poteh, 
posebej kombiniranim prevo- 
zom z železnico. 

Pri modernizaciji magistral- 
nih cest bo vsekakor na prvem 
mestu gradnja avtomobilske 
ceste »Bratstvo-enotnost« in 
»Sever-Jug«, ki sta najbolj 
frekventirani magistralni sme- 
ri, vključeni v evropsko cestno 
omrežje. 

Kakor pravi Informacija, bo- 
do udeleženci dogovora zago- 
tovili pogoje za hitrejši razvoj 
inozemskega turizma. Pov- 
prečna letna stopnja rasti naj 
bi znašala najmanj 5 odstot- 
kov. Rast bi bila torej dinamič- 
nejša od povprečja v Evropi. 
Zaradi tega pa bi leta 1985 turi- 
stična industrija ustvarila 1,6 
milijarde dolarjev. 

URESNIČEVANJE 
SKUPNIH CILJEV IN 
INTERESOV 

Za uresničevanje skupnih ci- 
ljev in nalog družbenoeko- 
nomskega razvoja Jugoslavije 
v obdobju od 1981. do 1985. 
leta bodo federaciji, republike 
in pokrajini zagotovile z ukrepi 
ekonomske politike in drugimi 
dejavnostmi ugodnejše pogoje 
gospodarjenja in spodbujale 
razvoj tistih dejavnosti, ki se 
morajo po dogovoru hitreje ra- 
zvijati. 

Udeleženci dogovora bodo 
spodbujali oblikovanje skup- 
nosti za plansko in poslovno 
sodelovanje, ki naj bi omogo- 
čale skladnejše odnose pri ra- 
zvoju, delitvi proizvodnih pro- 
gramov, hitrejšo uporabo so- 
dobne tehnologije in združe- 
vanje sredstev za financiranje 
razvoja. 

Republike in pokrajini bodo 
z ukrepi iz svojih pristojnosti 
odpravljale težave in krepile 
motiviranost organizacij zdru- 
ženega dela za širše združeva- 
nje dela in sredstev na dohod- 
kovnih temeljih, in sicer za fi- 
nanciranje gradnje objektov 
določenih dejavnosti. 

Pomembno vprašanje, ki ga 
bo potrebno preučiti je, kako 

bi čimbolj celovito izvajali do- 
ločebe Zakona o temeljih si- 
stema družbenega planiranja, 
s katerimi se prevzemajo po- 
sebne obveznosti in naloge v 
prihodnjem srednjeročnem 
obdobju. 

Prizadevati si bo tudi po- 
trebno, da se bodo k izpolnje- 
vanju obveznosti, ki bodo do- 
ločene z dogovori o temeljih 
družbenega plana Jugoslavije, 
direktno vključile večje organi- 
zacije združenega dela prek 
samoupravnih sporazumov o 
temeljih njihovih planov (na 
primer veliki kmetijsko-indu- 
strijski kombinati).Kot podpi- 
sniki dogovorov bi lahko bile 
tudi ustrezne asociacije zdru- 
ženega dela ali združenja (na 
področju elektrogospodar- 
stva, železniškega prometa, 
črne metalurgije, kmetijstva in 
na drugih področjih). 

Ob ocenjevanju dosedanjih 
priprav dogovorov o temeljih 
družbenega plana Jugoslavije 
za obdobje od 1981. do 1985. 
leta, je bilo sprejeto skupno 
stališče, da bi poleg temeljnih 
dogovorov tudi pospešili delo 
pri pripravi in sprejemanju po- 
sebnih dogovorov o razvoju 
energetike, surovin, hrane, 
magistralnega prometa in ino- 
zemskega turizma. 

Sprejemanje temeljnih do- 
govorov mora biti predpogoj 
za pripravo Osnutka plana. 
Priprava in sprejemanje petih 
drugih dogovorov pa bi pote- 
kalo med postopkom usklaje- 
vanja stališč o Osnutku oziro- 
ma Predlogu plana. 

Za tak predlog je več razlo- 
gov. Predvsem naj bi dogovor 
o usklajevanju in usmerjanju 
tokov družbene reprodukcije 
vseboval tiste bistvene sestavi- 
ne skupne razvoje in ekonom- 
ske politike, ki so splošnega 
pomena za uresničevanje skla- 
dnejših in stabilnejših tokov 
celotne družbene reprodukcije 
in za boljše delovanje enotne- 
ga jugoslovanskega trga. Taka 
oblika dogovora bi omogočila 
ustrezno konkretizacijo obvez- 
nosti za uresničevanje hitrej- 
šega razvoja omenjenih dejav- 
nosti. 

Istočasno pa je nujno po- 
trebno med drugim tudi na- 
tančneje določiti, kateri si- 
stemski pogoji in kateri ukrepi 
širše družbene podpore so 
prek skupne ekonomske poli- 
tike potrebni, da bi lahko ure- 
sničili doogovorjene cilje in ra- 
zvojne naloge v omenjenih de- 
javnostih. 

NOVI PREDPISI 

Tekoči proračun federacije se usklajuje z 

nastalimi spremembami v ekonomskih 

tokovih   

• Predlagana nova višina Proračuna federacije za leto 1980 v znesku 135 milijard 
523,9 milijonov dinarjev, kar je za 7 milijard 236,3 milijona dinarjev več kot je znašal 
dosedanji obseg 
• Zaradi zmanjšanja izvirnih prihodkov federacije in povečanja nekaterih odhod- 
kov, je skupaj potrebno zagotoviti 21 milijard 601,3 milijona dinarjev 
• Največji del potrebnih sredstev je potrebno zagotoviti z izdajo obveznic federa- 
cije, ki bi jih odkupile poslovne banke 

Ob upoštevanju, da niso 
ustvarjeni planirani prihodki 
od carin in drugod uvoznih da- 
jatev ter temeljnega prometne- 
ga davka (kar so izvirni prihod- 
ki federacije), da niso tudi 
ustrezno določena sredstva za 
posamezne odhodke, da je 
prišlo do spremembe tečaja 
dinarja in da je potrebno dolo- 
čiti vire za pokritje nastalega 
deficita, je Zvezni izvršni svet 
oredložrl Skupščini SFRJ re- 

balans tekočega Proračuna fe- 
deracije za leto 1980. 

Zato so pripravljeni in posla- 
ni v obravnavo Skupščini SFRJ 
štirje akti, s katerimi bi spre- 
menili in dopolnili Proračun: 
Osnutek zakona o spremembi 
in dopolnitvi Zakona o ugotav- 
ljanju celotnega obsega od- 
hodkov Proračuna federacije 
za leto 1980 (AS 293), Osnutek 
odloka o spremembi Odloka o 
ugotavljanju prihodkov od ca- 

rin in drugih uvoznih dajatev, 
ki se v letu 1980 odstopajo In- 
teresni skupnosti Jugoslavije 
za ekonomske odnose s tujino 
(AS 294) - ta dva akta sodita v 
pristojnost Zbora republik in 
pokrajin; Predlog za izdajo 

sprememb in dopolnitev Pro- 
računa federacije za leto 1980 
(AS 296) in Predlog za izdajo 
zakona o dopolnitvi Zakona o 
izvajanju Proračuna federacije 
za leto 1980 (AS 297) - za spre- 
jemanje teh dveh aktov je pri- 

^oooosecooooooeooooeooooBOBOSooseoaoooo« 

^ PREDLOGI SPREMEMB IN DOPOLNITEV PRORAČUNA S 
FEDERACIJE ZA LETO 1980 - AS 293, 295, 296 IN 297 g 
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stojen Zvezni zbor. 
Zvezni izvršni svet je hkrati 

predlagal, da bi te zakone 
sprejeli po skrajšanem postop- 
ku, ker so navedeni ukrepi nuj- 
ni za izvajanje Proračuna. 

NOVA VIŠINA 
PRORAČUNA 

Omenjeni predpisi predlaga- 
jo, da bi določili novo višino 
Proračuna federacije za leto 
1980 v znesku 135 milijard 
523,9 milijona dinarjev. V pri- 
merjavi z določenim obsegom 
(128 milijard 287,6 milijona di- 
narjev) gre za povečanje v viši- 
ni 7 milijard 236,3 milijona di- 
narjev. Povedano v odstotkih, 
bi bil z rebalansom Proračun 
povečan za 5,6 odstotka. 

Sredstva, ki jih je potrebno 
zagotoviti za rebalans Prora- 
čuna, pa so precej večja. Prišlo 
je namreč tudi do zmanjšanja 
planiranih prihodkov federaci- 
je. Zaradi tega dosegajo sred- 
stva, ki bi jih bilo potrebno za- 
gotoviti za pokritje Proračuna 
po rebalansu, 21 milijard 601,3 
milijona dinarjev. 

Zvezni izvršni svet je predla- 
gal dva možna načina zagotav- 
ljanja potrebnih sredstev. Po 
prvem predlogu bi se povečal 
temeljni prometni davek in bi 
na ta način Proračun zbral 2,5 
milijarde dinarjev. Z izdajo ob- 
veznic federacije, ki bi jih mo- 
rale obvezno odkupiti poslov- 
ne banke, bi zagotovili nadalj- 
njih 10 milijard dinarjev, preo- 
stalih 9 milijard 101,3 milijona 
dinarjev pa s povečanjem pri- 
spevkov republik in pokrajin. 

Po drugem predlogu naj bi z 

izdajo obveznic federacije 
Proračun zbral 15 milijard di- 
narjev, s povečanjem prispev- 
kov republik in pokrajin pa 6 
milijard 601,3 milijona dinar- 
jev. Pri tem je potrebno dodati, 
da se prispevki republik in po- 
krajin oblikujejo predvsem iz 
prometnega davka. 

ZMANJŠANJE 
IZVIRNIH PRIHODKOV 
FEDERACIJE 

Pri planiranju prihodkov od 
carin in drugih uvoznih dajatev 
je bila upoštevana ocena, da 
bodo leta 1980 ti pritfodki do- 
segli 63 milijard 165 milijonov 
dinarjev. Od tega bi za spod- 
bujanje izvoza namenili 32,5 
milijarde dinarjev, ostanek v 
višini 30,6 milijarde dinarjev pa 
bi bil zajet v Proračun federa- 
cije. 

Da bi ustvarili ta visok zne- 
sek je bilo predvideno, da se, 
poleg normalnih carinskih 
obremenitev, uvede tudi 2 od- 
stotna taksa na uvoz nafte in 
derivatov ter da se povečajo 
osnove za obračunavanje cari- 
ne in drugih dajatev. Ta taksa 
pa ni bila uvedena, medtem ko 
so se carinske osnove poveča- 
le šele 1. aprila 1980. Mimo 
tega se je spremenila namen- 
ska in regionalna uvozna 
struktura, povečala pa sta se 
delež iz uvoza nafte in raven 
beneficij na temelju uvoza ca- 
rinskih kontingentov. V celoti 
se je zmanjšala stopnja pov- 
prečne obremenitve uvoza z 
21,79 odstotka v letu 1979, na 
20 odstotkov v prvih štirih me- 
secih letos. Ob vsem tem pa so 

se pojavili tudi negativni učinki 
spremembe tečaja dinarja, ki 
povzročajo zmanjšanje teh pri- 
hodkov. 

Zaradi tega je po sedanjih 
izračunih predvideno, da bo 
mogoče iz teh virov ustvariti le 
49,6 milijarde dinarjev prihod- 
kov. Če se od tega odšteje še 
planirana vsota, namenjena 
spodbujanju izvoza (vključno z 
dolgom Interesni skupnosti iz 
lanskega leta), ostane Prora- 
čunu federacije iz teh virov le 
razlika v višini 16,2 milijarde 
dinarjev, kar je za 14,4 milijar- 
de dinarjev manj kot je bilo 
predvideno. 

POVEČANJE 
ODHODKOV 

Povečanje odhodkov Prora- 
čuna federacije za leto 1980 je 
predvideno samo za štiri pro- 
računske postavke. Gre za po- 
ravnavo obveznosti za invalid- 
sko-borčevsko varstvo za leto 
1979, pri čemer je potrebno 
zagotoviti milijardo 980 milijo- 
nov dinarjev. Za povečanje 
bojne pripravljenosti JLA je 
potrebno zagotoviti 738,3 mili- 
jone dinarjev (ta izredni izda- 
tek se ne more financirati iz 
zagotovljenih sredstev za JLA, 
ker so ta namenska). Za pove- 
čanje varnostne stopnje se naj, 
kakor zahteva Zvezni sekreta- 
riat za notranje zadeve, zago- 
tovi 25 milijonov dinarjev (pr- 
votni zahtevek je bil precej 
večji). Zveznemu zavodu za 
socialno zavarovanje vojaških 
zavarovancev pa je potrebno z 
rebalansom Proračuna zago- 
toviti 678 milijonov dinarjev. 

Skupno povečanje odhodkov 
znaša potemtakem 3 milijarde 
421,3 milijone dinarjev. 

Sprememba tečaja dinarja 
prav tako vpliva na povečanje 
odhodkov Proračuna federaci- 
je. Do te razlike prihaja zaradi 
tega, ker so za uporabnike de- 
viznih sredstev iz Proračuna 
federacije planirana sredstva 
na temelju tečaja v višini 19 
dinarjev za dolar. Sedaj pa je 
potrebno ta sredstva zagotovi- 
ti v višini novega tečaja dolar- 
ja, ki znaša 27,30 dinarjev. 
Obrazložitev predlaganih 
sprememb Proračuna poudar- 
ja, da bo sprememba tečaja di- 
narja vplivala tudi na mnoge 
druge postavke uporabnikov 
Proračuna, vendar se jim z re- 
balansom ne morejo priznati 
razlike. Z ustreznimi varčeval- 
nimi ukrepi in restrikcijami bo- 
do morali te razlike pač pokriti 
sami. 

Skupni negativni učinek 
spremembe tečaja dinarja na 
Proračun federacije (vključno 
z zmanjšanjem prihodkov od 
carin in povečanjem izdatkov) 
znaša 6 milijard 559 milijonov 
dinarjev. 

Kratka rekapitulacija predla- 
ganih sprememb ponuja na- 
slednje ugotovitve: zmanjša- 
nje prihodkov Proračuna fede- 
racije znaša 11 milijard 621 mi- 
lijonov dinarjev, povečanje od- 
hodkov dosega 3 milijarde 
421,3 milijone dinarjev, nega- 
tivni učinek spremembe tečaja 
dinarja pa 6 milijard 559 milijo- 
nov dinarjev. Vse skupaj to 
znese 21 milijard 601,3 milijo- 
na dinarjev, ki jih je potrebno 
zagotoviti z rebalansom Prora- 
čuna. 

MEDNARODNE POGODBE 

Novo posojilo za graditev dela 

transjugoslovanske avtomobilske ceste 

• Mednarodna banka je odobrila novo posojilo 125 milijonov dolarjev za graditev 
dela avtomobilske ceste »Bratstva in enotnosti« v Sloveniji, Hrvatski, Vojvodini in 
Srbiji 

Med Socialistično federativ- 
no republiko Jugoslavijo in 
Mednarodno banko za obnovo 
in razvoj je bil 23. aprila 1980 v 
VVashingtonu podpisan Spora- 
zum o garanciji v zvezi s Po- 
godbo o posojilu, ki ga je ta 
banka sklenila s samouprav- 
nimi insteresnimi skupnostmi 
za ceste iz treh republik in ene 
pokrajine. V tem primeru je fe- 
deracija garant izpolnjevanja 

vseh obveznosti iz te pogodbe, 
zaradi česar je bil omenjeni 
Sporazum tudi sklenjen. 

V zvezi s tem je Zvezni izvrš- 
ni svet poslal skupščini SFRJ 
Predlog zakona o ratifikaciji 
tega sporazuma, ki ima označ- 
bo YU-1819. Sprejetje tega za- 
kona (AS 289) je v pristojnosti 
Zbora republik in pokrajin. 

Pogodba z Mednarodno 
banko za obnovo in razvoj so 

23. aprila v VVashingtonu (isti 
dan je bil podpisan tudi Spora- 
zum o garanciji) sklenile Re- 
publiška skupnost za ceste SR 
Slovenije, Samoupravna inte- 
resna skupnost za ceste - 

Beograd in Pokrajinska skup- 
nost za ceste SAP Vojvodinae. 
Po tej Pogodbi je Mednarodna 
banka odobrila nov kredit za 
graditev dela neše avtomobil- 
ske ceste v skupni vsoti 125 
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milijonov dolarjev. Posojilo bo 
dano v različnih valutah toda v 
skupni izraženi protivrednosti 
v dolarjih. 

Skupen vračilni rok posojila 
je 15 let. Obrestna mera za to 
posojilo znaša 8,25 odstotka 
letno. Rok operativnosti poso- 
jila (dan ko se lahko in mora 
začeti uporabljati) je 22. julij 
1980. 

Prav zaradi tega roka opera- 
tivnosti Zvezni izvršni svet 
predlaga, da bi bil Sporazum 
ratificiran po skrajšanem po- 
stopku na julijski seji Zbora re- 
publik in pokrajin. Sprejetje 
zakona o ratifikaciji Sporazu- 
ma o garanciji je pravzaprav 
najpomembnejši pogoj za do- 
sego operativnosti odobrene- 
ga posojila. Poudarjeno je, da 
bi bila s tem uspešno izkori- 
ščena letna gradbena sezona, 
ki nudi velike prednosti pri 

gradnji cest. Odlaganje opera- 
tivnosti posojila bi povzročilo 
zakasnitev pri realizaciji pro- 
jekta in povzročilo ob čutne 
dodatne stroške. 

PROJEKT GRADITVE 
Sestavni del Pogodbe o po- 

sojilu je podrobno izdelan pro- 
jekt graditve odseka avtomo- 
bilske ceste za katerega so s 
tem posojilom zagotovljena 
sredstva, ker so se posojiloje- 
malci zavezali, da bodo iz svo- 
jih virov zagotovili ostala po- 
trebna sredstva. 

Projekt je sestavljen iz treh 
delov od katerih je vsekakor 
najpomembnejši tisti del, ki se 
nanaša na graditev ali rekon- 
strukcijo (obstoječe) ceste. Na 
osnovi tega vsebuje projekt 
naslednje odseke: 
- del v Sloveniji: avtomobil- 

ska cesta s štirimi pasovi z 
omejenim dostopom, od Na- 
klega do Ljubljane (okrog 28,8 
km); 

- del v Hrvatski: dva dodat- 
na prometna pasova in rekon- 
strukcija obstoječe ceste z 
dvema prometnima pasovoma, 
z omejenim dostopom, od Li- 
povljana do Okučanov (okrog 
35,9 km); 

- del v Srbiji vključuje gra- 
ditev dveh dopolnilnih promet- 
nih pasov in rekonstrukcijo 
obstoječe ceste z dvema pro- 
metnima pasovoma, z omeje- 
nim dostopom, na tri odseke: 
a) od meje Vojvodine do Surči- 
na (okrog 9,6 km) b) od Deli- 
grada do Niša (okrog 37,1 km) 
in c) od Batočine do Ćuprije 
(okrog 35,1 km); 

- del v Vojvodini: graditev 
dveh dopolnilnih prometnih 
pasov in rekonstrukcija obsto- 

ječe ceste z dvema prometni- 
ma pasovoma, z omejenim do- 
stopom, od Rume do Popinaca 
(okrog 17,3 km). 

Kot je torej videti bomo na 
podlagi tega posojila gradili 
okrog 164 kilometrov avtomo- 
bilskih cest v naših državi. Pri- 
čakovati je da bo projekt gra- 
ditve končan do 30. junija 
1982, razen odseka v Srbiji, ki 
bo končan do 31. decembra 
1981. 

Drugi del projekta je sestav- 
ljen iz nabave opreme za vzdr- 
ževanje transjugoslovanske 
avtomobilske ceste in posebej 
nabave in instalacij tehtnic za 
tehtanje za spremljanje obre- 
menjenih vozil, ki uporabljajo 
omenjeno avtomobilsko cesto 
in magistralno mrežo, ki to ce- 
sto oskrbuje. Tretji del projek- 
ta vsebuje program varnosti na 
cestah v zvezi z gradnjo te av- 
tomobilske ceste. 

Uporaba elektronike na evropskih 

magistralnih cestah 

• Jugoslovanski delež pri projektu financira Svet republiških in pokrajinskih cestnih 
skladov in zainteresirane organizacije združenega dela z 1,6 milijona dinarjev 

Marca leta 1977 je Jugosla- 
vija v Bruslju podpisala skup- 
no izjavo o sbglasju za izvaja- 
nje evropske akcije v zvezi z 
izdelavo projekta o uporabi 
elektronske opreme na magi- 
stralnih cestah z vladami Veli- 
ke Britanije, Belgije, ZR Nem- 
čije, Francije, Italije, Švedske, 
Avstrije, Švice in Finske. 

Predlog zakona o ratifikaciji 
te izjave je Zvezni izvršni svet 
poslal v obravnavo in sprejem 
Skupščini SFRJ. 

UPORABA 
ELEKTRONIKE NA 
CESTAH 

S podpisom Skupne izjave o 
soglasju so ustvarjeni potrebni 
pogoji za aktivno in enako- 
pravno sodelovanje v okviru 
evropskega multilateralnega 

znanstveno-raziskovalnega 

projekta »Uporaba elektron- 
ske opreme na magistralnih 
cestah«. Namen projekta je, 
zagotoviti sodelovanje zainte- 
resiranih evropskih držav pri 
pospeševanju raziskovanja 
elektronskih prometnih naprav 
na glavnih cestah. Uporaba 
sodobne elektronske opreme 
na cestah bi, kakor je rečeno v 
obrazložitvi Predloga zakona, 
prispevala k izboljšanju in mo- 
dernizaciji evropskega avto- 
mobilskega transporta. 

Projekt se predvsem nanaša 
na raziskovanje in pospeševa- 
nje metod komuniciranja z 
vozniki ter na izbiro in razvoj 
prototipov, ki se bodo uporab- 
ljali v ta namem. Zato je zelo 
pomembno, da bodo tudi ju- 
goslovanski udeleženci v mo- 
dernizaciji avtomobilskih cest 
in prometa pravočasno obve- 
ščeni o bodočem razvoju tega 

področja. Sodelovanje pri pro- 
jektu se pojavlja kot element 
bodočega gospodarskega so- 
delovanja z državami Zahodne 
Evrope. 

Projekt bo uresničen na 
podlagi skupnih akcij, tako da 
bodo države podpisnice obde- 
lale ustrezne teme. Vsaka dr- 
žava bo prevzela svoj del razi- 
skovalnih stroškov, ker ni 
skupnih skladov. Dobljeni re- 
zultati se izmenjujejo, dopol- 
njujejo in skupaj usklajujejo. 

Jugoslovanski delež v pro- 
jektu financirajo Svet republi- 

ških in pokrajinskih cestnih 
skladov ter zainteresirane or- 
ganizacije združenega dela. 
Skupni znesek sredstev v po- 
teku projekta (pet let) je 1,6 
milijona dinarjev. 

Soglasje za pristop k projek- 
tu je dal Svet Zveze samoup- 
ravnih interesnih skupnosti za 
znanstveno delo Jugoslavije. 
Strokovni realizatorji projekta 
so Združeno podjetje »Iskra« 
in »Inženiring« iz Ljubljane ter 
Institut za elektroniko in avto- 
matizacijo »Mihajlo Pupin« iz 
Beograda. 

Msooaoscooscoeooeosooooeoeoeeoosoo 
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ANALIZE IN OCENE 

Povečanje izgub tudi vpliva na 

nestabilnost gospodarskega gibanja 
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• Organizacije združenega dela na področju gospodarstva so lani ustvarile za 18,9 
milijarde dinarjev izgub, kar je za 23 odstotkov več kot leta 1978 
• Največje izgube so nastale v črni metalurgiji, barvni metalurgiji, v proizvodnji 
prometnih sredstev, elektrogospodarstvu in prehrambeni industriji 

• Med družbenimi dejavnostmi ima največ izgub zdravstvo 

• Glavni vzroki izgub so nizka reprodukcijska in akumulacijska sposobnost gospo- 
darstva, nizka raven produktivnosti dela, neugodni pogoji financiranja in izplačeva- 
nja večjih osebnih dohodkov od zasluženih 

Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ v obravnavo Anal- 
zo o problemih izgub in vzrokih 
zanje ter predloge ukrepov, ki jih je 
pripravil Zvezni sekretariat za fi- 
nance v sodelovanju z ustreznimi 
zveznimi organi in Gospodarsko 
zbornico Jugoslavije, Svetom zve- 
ze sindikatov, Narodno banko in 
Združenjem bank Jugoslavije. Ana- 
liza obravnava obdobje od 1976. do 
1979. leta. 

Problemi izgub v organizacijah 
združenega dela in njihovo pokri- 
vanje so bili tudi doslej v središču 
pozornosti Zveznega zbora Skup- 
ščine SFRJ in Zveznega izvršnega 
sveta. Analiza pa mora biti izhodi- 
šče za širše obravnavanje te pro- 
blematike in za sprejetje ustreznih 
ukrepov. 

VIŠINA IZGUB 
V analiziranem obdobju so bile naj- 
večje izgube v organizacijah zdru- 
ženega dela s področja gospodar- 
stva leta 1976, ko so dosegle zne- 
sek 20,8 milijarde dinarjev (kar je 
bilo za 89 odstotkov več kot leto 
poprej). Leto pozneje, in sicer leta 
1977, so se izgube zmanjšale za 
okoli 30 odstotkov in so znašale 
približno 14,7 milijarde dinarjev. 
Podobno vsoto - 14,6 milijarde di- 
narjev - so izgube dosegle tudi v 
letu 1978. Lani pa je ponovno prišlo 
do rasti izgub, saj so se povzpele 
na 18,9 milijarde dinarjev in so bile 
tako za 23 odstotkov višje kot leto 
poprej. 

V zadnjih štirih letih so bile izgu- 
be posebej velike v industriji, ru- 
darstvu, prometu, kmetijstvu in tu- 
rizmu. Znašajo 72 odstotkov vseh 
izgub v gospodarstvu.1 

Lani so imele, v primerjavi z le- 
tom 1978, največ izgub organizaci- 
je na področju črne metalurgije, 
barvne metalurgije, proizvodnje 
prometnih sredstev, elektrogospo- 
darstva in prehrambne industrije, 
medtem ko so bile izgube nekoliko 
manjše v organizacijah za proiz- 
vodnjo gradbenih materialov, v ko- 
vinsko-predelovalni in kemični in- 
dustriji. 

Če pogledamo industrijo kot ce- 
loto, v kateri je 84 odstotkov nepo- 
kritih izgub, se njihov delež iz leta v 
leto povečuje. Medtem ko so še 
leta 1977 izgube znašale 84 odstot- 
kov, se je ta delež leto pozneje 
povzpel na 85,6, lani pa je dosegel 
že 90,6 odstotka. 

Na področju prometa se izgube 
zmanjšujejo. Leta 1979 je nanje od- 
padlo le 5,4 odstotka vseh izgub v 
gospodarstvu (leta 1977 so znašale 
še 16 odstotkov). Največje izgube 
so v železniškem prometu. 

V kmetijstvu so se lani izgube 
povečale in so znašale že 8,4 od- 
stotka vseh izgub gospodarstva. V 

gostinstvu in turizmu pa so se lani 
izgube, v primerjavi z letom 1978, 
povečale za 226 odstotkov. 

POČASNEJŠA RAST 
DOHODKA OD 
CELOTNEGA 
PRIHODKA 

Med ocenjevanjem poslovnih re- 
zultatov organizacij združenega 
dela, ki so poslovale z izgubami, 
poudarja Analiza, je nujno potreb- 
no preučiti njihov položaj v vsem 
gospodarstvu. Medtem ko je celot- 
ni prihodek temeljnih organizacij, 
ki so uspešno poslovale leta 1977, v 
primerjavi z letom poprej, narastel 
za 27 odstotkov, je bila rast prihod- 
kov v organizacijah združenega de- 
la, ki so poslovale z izgubo, za pet 
indeksnih točk manjša. 

Rast celotnega prihodka v orga- 
nizacijah združenega dela, ki so v 
letu 1978 ustvarile pozitivne finanč- 
ne učinke, je bila umirjenejša. V 
tistih, ki so imele izgubo, pa je bila 
za 11 odstotkov manjša. Podobno 
je bilo tudi s stopnjami porabljenih 
sredstev, ki so bile v organizacijah 
s pozitivnimi finančnimi učinki v le- 
tih 1977 in 1978 pod rastjo celotne- 
ga prihodka od ene do dveh indek- 
snih točk, leta 1977 pa na ravni 
celotnega prihodka. Nasprotno te- 
mu pa so v organizacijah z izguba- 
mi porabljena sredstva narasla leta 
1977 za dve indeksni točki, leta 
1979 pa kar za šest nad celotnim 
prihodkom. Samo leta 1978 so bila 
porabljena sredstva pod ravnijo ce- 
lotnega prihodka. 

Hitrejša rast porabljenih sredstev 
v organizacijah, ki so poslovale z 
izgubo, je povzročila, daje bila rast 
dohodka precej počasnejša od ra- 
sti celotnega prihodka, in sicer leta 
1977 za 12 odstotkov, lani pa za 25 
odstotkov. 

RAZPOREJANJE 
DOHODKA 

Temeljne organizacije združene- 
ga dela, ki so lani poslovale z izgu- 
bo, so ustvarile 32 milijard dinarjev 
dohodka, razporedile pa so ga kar 
okoli 48 milijard ali precej več kot 
so ga ustvarile. V organizacijah, ki 
so imele izgube, je razporejeni do- 
hodek narastel za 24 odstotkov. 
Naraščal je torej za 6 indeksnih 
točk počasneje kot v organizacijah, 
ki so dobro poslovale. 

Značilno je, da so v organizacijah 
s slabim poslovanjem zaradi velike 
zadolženosti hitreje naraščala 
sredstva, namenjena udeležencem 
pri financiranju. Povzpela so se od 
47 na 49 odstotkov. To pa je lani 
bistveno poslabšalo razmerja pri 
delitvi dohodka. Glavni vzrok za to 

pa je izjemno visoka rast obresti za 
kredite. 

Nasprotno pa so bili pozitivni 
premiki zabeleženi pri razporejanju 
dohodka v organizacijah združene- 
ga dela z dobrimi finančnimi učin- 
ki. V njih so se izločanja iz dohodka 
za nadaljnjo delitev povečala s 63 v 
letu 1978 na 63,7 odstotka v letu 
1979. 

V organizacijah, ki so poslovale z 
izgubami, je bilo lani namenjenih 
1,4 milijarde dinarjev za splošne 
družbene potrebe, torej toliko kot 
leto poprej, medtem ko se je v or- 
ganizacijah z dobrim poslovanjem 
stopnja rasti precej povečala, saj je 
dosegla 27 odstotkov. Pri tem Ana- 
liza dodaja, da je bilo 59 odstotkov 
od skupnega zneska za zadovolje- 
vanje teh potreb nakazanih iz oseb- 
nih dohodkov. 

Analiza nadalje opozarja na ra- 
zlične pojave na gospodarskih po- 
dročjih. V industriji na primer, kjer 
je skoncentriranih 60 odstotkov 
vseh sredstev, namenjenih za druž- 
bene potrebe, so se ta sredstva 
zmanjšala za 3 odstotke. Tako je 
bilo tudi v kmetijstvu, gradbeniš- 
tvu, stanovanjsko-komunalnih de- 
javnostih, pri finančnih in drugih 
storitvah. Vsa druga gospodarska 
področja pa so zabeležila poveča- 
nje. 

SREDSTVA ZA 
SKUPNE POTREBE 

Za skupno porabo so temeljne 
organizacije združenega dela, ki so 
poslovale z izgubami, namenile 8,9 
milijarde dinarjev ali 5,6 odstotka 
od celotnega zneska teh sredstev v 
vseh temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela na področju gospo- 
darstva. V primerjavi z letom 1978 
so se njihovi prispevki povečali za 
16 odstotkov. To pa je za 8 indek- 
snih točk manj od rasti razporeje- 
nega dohodka ali za 10 indeksnih 
točk manj od rasti tistih sredstev, ki 
so jih v temeljnih organizacijah s 
pozitivnimi finančnimi rezultati po- 
rabili za skupne potrebe. 

Zaradi takih gibanj se je zmanjšal 
njihov delež pri razporejanju do- 
hodka z 19,7 odstotka v letu 1978 
na 18,4 odstotka lani. Okoli 85 od- 
stotkov celotnega zneska teh pri- 
spevkov je bilo nakazanih iz oseb- 
nih dohodkov, ki so naraščali po 21 
odstotni stopnji. Iz dohodka pa je 
bilo namenjenih 15 odstotkov, kar 
je za 6 odstotkov manj kot leta 
1978. To opozarja, da se prispevki 
alimentirajo predvsem iz osebnih 

dohodkov, ker v temeljnih organi- 
zacijah z izgubami zanje nimajo 
pokritja v ustvarjenem dohodku. 
Ker pa so bili ti prispevki precej 
večji od davkov iz osebnega do- 
hodka, so vplivali tudi na poveča- 
nje tekočih izgub. 

Kakor opozarja Analiza, je do ra- 
sti teh prispevkov prišlo v vseh go- 
spodarskih dejavnostih, vendar pa 
je višina prispevkov nižja od njiho- 
ve višine v tistih temeljnih organi- 
zacijah, ki dobro poslujejo. Pred- 
vsem v vodnem gospodarstvu in 
obrti, kjer je majhna koncentracija 
teh prispevkov, pa so zabeležili hi- 
trejšo rast v temeljnih organizaci- 
jah, ki so poslovale z izgubami. 

V temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela, ki so poslovale z izgu- 
bami, so iz dohodka namenili 10 
milijard dinarjev za obresti na kre- 
dite. Rast je bila zelo dinamična, 
saj je bila celo za 28 indeksnih točk 
višja od te rasti v vseh drugih orga- 
nizacijah združenega dela. 

RAZLIČEN POLOŽAJ 
GOSPODARSKIH 
PANOG 

Analize, narejene v zadnjih štirih 
letih kažejo, da so v boljšem polo- 
žaju od povprečnega, organizacije 
v trgovini in organizacije, ki se uk- 
varjajo s finančnimi in drugimi sto- 
ritvami. Na slabšem pa so organi- 
zacije s področja industrije, kmetij- 
stva, gozdarstva, vodnega gospo- 
darstva, prometa, gostinstva in na 
komunalno-stanovanjskem po- 
dročju. Le v letu 1978 je bilo na 
primer v trgovino in finančne de- 
javnosti prelitih 11 milijard dinar- 
jev. 

Očitno je tudi, da so v precej bolj 
ugodnem položaju panoge in gru- 
pacije, ki se ukvarjajo s predelavo 
in proizvodnjo končnih izdelkov 
kot druge, ki proizvajajo surovine 
in reprodukcijski material. 

Če govorimo o cenah, ki so vpli- 
vale na povečevanje izgub Analiza 
poudarja, da so v obdobju od 1976. 
do 1978. leta najbolj narasle cene 
nafte in plina, in sicer za 83,9 od- 
stotka. To je bila edina panoga, kjer 
je bila rast cen izjemno visoka in se 
je njen položaj v primarni delitvi 
bistveno izboljšal. 

V proizvodnji električne energije 
so se cene povečale za 52,7 odstot- 
ka, v kmetijstvu pa za 42,3 odstot- 
ka. Vendar pa se je položaj elektro- 
gospodarstva in kmetijstva še po- 
slabšal. To pa terja širšo preučitev 
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tudi drugih dejavnikov, ki negativ- 
no vplivajo na njihovo poslovanje. 

VPLIV OSEBNIH 
DOHODKOV NA 
POSLOVANJE 

Lani je povprečni osebni doho- 
dek v gospodarstvu znašal 5.980 
dinarjev, v organizacijah z izguba- 
mi pa je dosegel 5.157 dinarjev in je 
bil tako za 15 odstotkov nižji od 
povprečja v gospodarstvu. Najnižji 
osebni dohodek - 3.265 dinarjev - 
je bil izplačan v stanovanjsko-ko- 
munalni dejavnosti, največji -6.625 
dinarjev pa na področju finančnih 
in drugih storitev. 

Večje osebne dohodke od pov- 
prečja v gospodarstvu so izplače- 
vale temeljne organizacije združe- 
nega dela v elektrogospodarstvu, 
proizvodnji barvnih kovin, letal- 
skem prometu, storitvah pretovar- 
janja, zunanji trgovini, v projektant- 
skih organizacijah in na področju 
sorodnih storitvenih dejavnosti. 
Največje povprečje -9.010 dinarjev 
- je bilo zabeleženo v zunanji trgo- 
vini, najnižje pav proizvodnji barv- 
nih kovin, in sicer 6,207 dinarjev. 

Mimo tega so bili nižji osebni do- 
hodki od povprečnih izplačani v 
proizvodnji prediv in tkanin, konč- 
nih tekstilnih izdelkov, v proizvod- 
nji usnja in obutve ter galanterije, 
nekovin, v kmetijski proizvodnji in 
na področju osebnih storitev. 

Eden od vzrokov za taka razmer- 
ja je, ker izplačani osebni dohodki 
med letom v glavnem izvirajo iz 
planiranih osebnih dohodkov ne pa 
iz ustvarjenega dohodka in tako ni- 
so mogli biti pokriti po zaključnem 
računu. 

IZGUBE V DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTIH 

Celotne izgube organizacij zdru- 
ženega dela družbenih dejavnosti 
so leta 1979 znašale 557 milijonov 
dinarjev. V primerjavi z letom 1978 
so se povečale za 107 milijonov di- 
narjev. Zmanjšalo pa se je število 
organizacij z izgubami, kar pome- 
ni, da se izgube koncentrirajo v 
manjšem številu organizacij. 

Na področju družbenih dejavno- 
sti so lani največje izgube zabeleži- 
le organizacije za zdravstveno var- 
stvo - 381 milijonov dinarjev, od 
tega v stacionarnem varstvu 60 od- 
stotkov. Razen na področju telesne 
kulture in športa je bilo v vseh dru- 
gih družbenih dejavnostih manj iz- 
gub. 

Analiza opozarja, da je na rast 
izgub na področju zdravstvenega 
varstva na določen način vplivala 
tudi rast življenjskih stroškov. Med 
vzroki zanje pa sta posebej ome- 
njeni: počasno uveljavljanje novih 
družbenoekonomskih odnosov na 
načelih svobodne menjave dela, 

premajhna uporaba samouprav- 
nega planiranja in usklajevanja po- 
treb zdravstvenega varstva z mate- 
rialnimi možnostmi združenega de- 
la. Neustrezna je tudi samoupravna 
in tehnološka organiziranost, slabi 
sta funkcionalna povezanost in de- 
litev dela, zraven so še težki delovni 
pogoji itd. 

Celoten prihodek organizacij 
združenega dela družbenih dejav- 
nosti, ki so poslovale z izgubami, je 
bil lani za 6 indeksnih točk nižji kot 
v organizacijah, ki so imele pozitiv- 
ne poslovne rezultate, medtem ko 
je bil dohodek manjši za 11 odstot- 
kov. To je pogojeno tudi z veliko 
rastjo terjatev, ki so znašale 54 od- 
stotkov. 

Največji del razporejenega do- 
hodka odpade na sredstva za oseb- 
no porabo, in sicer 91,8 odstotka, 
za skupno 7,7 odstotka, medtem ko 
so rezervna sredstva znašala 0,5 
odstotka od razporejenega čistega 
dohodka. 

Izplačani osebni dohodki temelj- 
nih organizacij z izgubami so lani 
dosegli 3,9 milijarde dinarjev ob 23 
odstotni stopnji rasti. Povprečni 
mesečni osebni dohodek na zapo- 
slenega je znašal 6.384 dinarjev. 
Najnižje povprečje osebnega do- 
hodka, in sicer 4.993 dinarjev je 
bilo na področju socialnega var- 
stva, najvišje povprečje (7.882 di- 
narjev) pa v znanstveno-raziskoval- 
nih dejavnostih. 

Od skupaj 557 milijonov dinarjev 
tekočih izgub so družbene dejav- 
nosti po zaključnem računu za leto 
1979 pokrile le 32,5 odstotka teh 
izgub. Največji del, 70,9 odstotka, 
odpade na zdravstveno varstvo, na- 
dalje na področji kulture in informi- 
ranja, medtem ko so imele druge 
dejavnosti nižje izgube, vendar z 
razmeroma visokim odstotkom ne- 
pokritih izgub. 

VZROKI IZGUB 
V posebnem poglavju Analiza po 

področjih podrobno navaja vzroke 
izgub v posameznih panogah in 
dejavnostih. Poleg objektivnih te- 
žav so na poslovanje organizacij 
združenega dela bistveno vplivali 
tudi subjektivni dejavniki. Tako 
med drugim Analiza poudarja, da 
počasi poteka združevanje dela in 
sredstev, da je nizka reprodukcij- 
ska in akumulacijska sposobnost, 
daje nizka produktivnost dela, ven- 
dar organizacije izplačujejo večje 
osebne dohodke kot so jih zasluži- 
li, da niso ugodni pogoji financira- 
nja in podobno. 

V proizvodnji premoga na pri- 
mer, je med drugim tudi zastarela 
oprema, zraven pa ni dovolj stro- 
kovne delovne sile. Črna metalurgi- 
ja je v veliki meri odvisna od uvoza 
surovin in končnih izdelkov, v barv- 
ni metalurgiji pa so se stroški po- 

slovanja povečali zaradi višjih cen 
energije, predvsem tekočih goriv in 
plina. 

V ladjedelništvu je temeljni vzrok 
za slabo poslovanje manjše pov- 
praševanje po ladjah na svetovnem 
tržišču. V bazični in kemični indu- 
striji pa na izgube vpliva tudi pre- 
majhna domača proizvodnja, saj se 
s tem povečuje uvoz. 

Glavni vzrok za izgobe v cement- 
ni industriji so določene cene ce- 
menta, ki so sicer resnično vsako 
leto popravljene, vendar pa se z 
njimi kompenzira samo rast mate- 
rialnih stroškov, medtem ko vsa 
povečevanja drugih stroškov (za- 
konske in posebej pogodbene ob- 
veznosti, osebni dohodki in drugo), 
pri tem niso upoštevana 

Med glavnimi vzroki za izgube v 
agroindustrijskem kompleksu je 
specifičnost same kmetijske proiz- 
vodnje, saj neugodni vremenski 
pogoji vplivajo na zmanjšanje pri- 
delkov. Zaradi časovne neusklaje- 
nosti delovnega in proizvodnega 
procesa pa je tudi uporaba kmetij- 
skih strojev omejena le na neracio- 
nalno kratko časovno obdobje. 

Velike so tudi izgube v proizvod- 
nji prehrambenih proizvodov. Po- 
sebej veliko jih je na področju pre- 
delave sadja in zelenjave, pri proiz- 
vodnji sladkorja in predelavi mesa. 
Na slabši uspeh poslovanja organi- 
zacij združenega dela za proizvod- 
njo sadja in zelenjave pa vpliva tudi 
precejšnje prelivanje sredstev iz 
proizvodne v prometno sfero. 

V sladkornih tovarnah so glavni 
vzrok izgub predvsem odnosi cen, 
saj cene sladkorja niso usklajene s 
cenami reprodukcijskega materia- 
la. Cene sladkorja namreč precej 
zaostajajo za dejanskimi stroški 
proizvodnje sladkorja, še posebej, 
če jih primerjamo s proizvodnimi 
cenami kmetijskih in industrijskih 
proizvodov. 

Tudi v organizacijah združenega 
dela za predelavo mesa so različni 
vzroki izgub. Tako so se na primer 
ohranili neustrezni kupoprodajni 
odnosi med primarno proizvodnjo 
(živinorejo, klavnicami in predelavo 
mesa) in prometom, pri čemer je 
potrebno vključiti tudi turistično 
gospodarstvo. Mimo tega spodbu- 
janje uvoza ne spremlja gibanje 
cen živine in reprodukcijskega ma- 
teriala na domačem trgu. 

Na izgube v železniškem in cest- 
nem prometu vpliva tudi rast cen 
naftnih derivatov. Na poslovanje v 
železniškem prometu pa posebej 
negativno vpliva nerešen sistem fi- 
nanciranja razširjene reprodukcije, 
premajhno izkoriščenje zmogljivo- 
sti, tehnološki višek delovne sile, 
neustrezna organizacija prometne- 
ga sistema in nepovezanost pred- 
vsem zaradi posledic katastrofal- 
nega potresa v SR Črni gori. Nada- 
lje so narasle cene turističnih stori- 
tev v aranžmajih, ki se prodajajo 

tujim poslovnim partnerjem, le do 
10 odstotkov, medtem ko so se ce- 
ne kmetijskih pridelkov, ki_ so 
pomembna postavka v turističnih 
stroških, povečale za 21 odstotkov. 

PREDLOGI UKREPOV 
Kljub intenzivni družbenopolitič- 

ni akciji in sprejetju ukrepov, ki so 
prinesli ustrezne rezultate (na pri- 
mer na področju črne metalurgije 
in železniškega prometa) so se leta 
1979 izgube v gospodarstvu precej 
povečale in so eden od vzrokov ne- 
stabilnosti gospodarskih gibanj. 
Zaradi tega del Analize, ki predlaga 
določene ukrepe, poudarja, da je 
za kakovostno sanacijo organiza- 
cij, ki poslujejo z izgubami (pose- 
bej tistih, ki so nosilke razvoja v 
republikah in pokrajinah), poleg 
sprejetja ukrepov za pokritje izgub, 
nujno potrebno sprejeti tudi druge 
ukrepe, ki bi za daljši čas omogočili 
uspešnejše poslovanje. 

S trajno družbeno akcijo je po- 
trebno vztrajati pri odpravljanju 
vzrokov izgub tudi s sprejemanjem 
novih proizvodnih programov. Z 
nuđenjem strokovne pomoči mora- 
jo zbornice in družbenopolitične 
skupnosti podpreti prizadevanja 
delovnih kolektivov za realizacijo 
sanacijskih programov v celoti. 

Družbenopolitične in samo- 
upravne interesne skupnosti mora- 
jo, skladno z Zakonom o združe- 
nem delu, sprejeti ukrepe, ki bodo 
predvideli nižjo stopnjo davkov in 
prispevkov oziroma omogočili od- 
ložitev obveznosti plačila, prispev- 
kov in davkov. Zagotoviti pa morajo 
tudi druge ugodnejše pogoje za iz- 
polnjevanje teh obveznosti. 

V vseh občinah in organizacijah 
združenega dela je potrebno anali- 
zirati izplačila osebnih dohodkov in 
sredstev za skupno porabo, še po- 
sebej v tistih, ki poslujejo z izguba- 
mi. S predpisi republik in pokrajin 
oziroma z družbenimi dogovori in 
samoupravnimi sporazumi pa je 
potrebno natančno določiti z zako- 
nom zajamčeni osebni dohodek in 
druge pravice, ki zagotavljajo ma- 
terialno in socialno varnost delav- 
cev v organizacijah, ki poslujejo z 
izgubami. Prav tako je potrebno 
določiti merila za ugotavljanja 
akontacij osebnih dohodkov, ki 
morajo biti odvisni od ustvarjenega 
dohodka, da bi s tem onemogočili 
izplačevanje neijstvarjenega do- 
hodka. 

Ob upoštevanju številnih proble- 
mov in vzrokov zaradi katerih na- 
stajajo izgube, je nujno potrebno 
pripraviti akcijske programe za nji- 
hovo trajnejše reševanje in odprav- 
ljanje. V organizacijah, ki že dalj 
časa poslujejo z izgubami pa je 
nujno potrebno natančno preučiti 
vzroke, ki vplivajo na tako poslova- 
nje in sprejeti ukrepe za njihovo 
odpravljanje. 

Nezadovoljivi investicijski tokovi - 

pomemben vzrok neuresničevanja politike 

ekonomske stabilizacije 
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• V preteklem obdobju tekočega plana je obseg investicij presegel realno razpolož- 
ljiva sredstva in blagovne sklade, struktura vira sredstev in investicij pa je nezado- 
voljiva 
• Vrednost skupnih investicij v teku, konec, leta 1979 je bila večja od letnega 
družbenega proizvoda družbenega gospodarstva in je znašala 1,043 milijarde dinar- 
jev 
• Začetek investicij je največkrat pod pritiskom političnih, poslovnih in bančnih 
struktur zaradi reševanja lokalnih razvojnih problemov, predvsem zaposlovanja 

nekaterih aktualnih problemih 
uresničevanja investicijske po- 
litike v obdobju od leta 1976 
do 1980, ki ga je Zvezni izvršni 
svet poslal delegatom v Skup- 
ščini SFRJ v obravnavo. Gradi- 
vo kaže na nekatere aktualne 
probleme na področju investi- 
cij in na smeri aktivnosti in 
ukrepov za njihovo reševanje. 

ČEZMERNO 
INVESTIRANJE 

Problemi, ki so se nakopičili 
v prejšnjih letih, je rečeno v 
gradivu, in na ureditev katerih 
je usmerjena letošnja investi- 
cijska politika, so se pokazali v 
vsej ostrini že v prvih mesecih 
letos. To je predvsem čezmer- 
no investiranje. 

Čeprav je bila za tekoče 
plansko obdobje predvidena 
relativno visoka intenzivnost 
investiranja, je bila v preteklih 
štirih letih ta še večja kot je 
bilo predvideno. Delež investi- 
cij v družbenem proizvodu je 
znašal prek 40 odstotkov, kar 
je za okrog 2 točki od predvi- 
denega povprečnega deleža. 
Sicer pa je Jugoslavija med dr- 
žavami z največjim deležem in- 
vesticij v družbenem proiz- 
vodu. 

Izraziteje odstopa delež in- 
vesticij v osnovna sredstva 
okrog 35 odstotkov) - okrog 4 
točke nad predvidenim pov- 
prečnim deležem. Investicije v 
osnovna sredstva so v štirih le- 
tih naraščale hitreje od druž- 
benega proizvoda za okrog 45 
odstotkov v povprečju, od 
skupnih razpoložljivih sred- 
stev pa za 37 odstotkov. 

Poudarjeno je, da je čezmer- 
no investiranje posledica zelo 
široke fronte investicij. Vre- 
dnost skupnih investicij v teku 
je tudi konec preteklega leta 
dosegla 1,043 milijarde dinar- 
jev, kar je več kot enoletni 
družbeni proizvod družbenega 
sektorja gospodarstva. Ta ob- 
seg vlaganj zajema 12 tisoč in- 
vestitorjev, nanaša pa se na 
31.000 investicijskih projektov. 

Za investicije v teku je zna- 
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DEFICITARNO 
KREDITIRANJE 
INVESTICIJ 

Veliko izkoriščanje kreditnih 
sredstev je bilo omogočeno s 
čezmernim usmerjanjem krat- 
koročnih sredstev v dolgoroč- 
ne plasmaje. V obdobju od 
1976 do 1979 je bilo na ta na- 
čin v investicijske plasmaje 
usmerjeno 152 milijard dinar- 
jev, kar je okrog 12 odstotkov 
skupnih izplačil za investicije v 
osnovna sredstva družbenega 
sektorja oziroma okrog 40 od- 
stotkov opravljenih izplačil iz 
dinarskih virov sredstev v ban- 
kah. 

Tako deficitarno kreditiranje 
razširja fronto investicij, vodi k 
neselektivnosti in pušča po- 
dročje tekoče reprodukcije 
brez zadostnih likvidnih sred- 
stev. To je pritisk na omejeno 
ponudbo investicijskega mate- 
fiala in opreme in s tem vpliva 
nestabilno na blagovno-de- 
narne odnose in na inflacijsko 
rast cen. 

Pomanjkanje domače aku- 
mulacije se nadomešča z an- 
gažiranjem tujih dodatnih 
sredstev, ne samo kot blagov- 
nih kreditov, ampak predvsem 
z velikim izkoriščanjem finanč- 
nih kreditov, ki se spreminjajo 
v dinarska sredstva za financi- 
ranje investicijskih del v drža- 
vi. To in pa velik uvoz opreme 
na kredit je pripeljalo do hitre- 
ga naraščanja našega zuna- 
njega dolga. Zaradi tega je v 
gradivu ugotovitev, da so inve- 
sticije eden glavnih vzrokov za 
visok deficit plačilne bilance. 

NEUSKLAJENOST 
BLAGOVNODENARNIH 
ODNOSOV 

Drugi problem se nanaša na 
neusklajenost blagovno-de- 
narnih odnosov na področju 
investicij. Rečeno je, da se je v 
tekočih petih letih povpraševa- 
nje oblikovalo na precej višji 
ravni kot so bile možnosti za- 
gotavljanja blagovnih skladov 
v državi in iz izvoza, kar je 
eden temeljnih razlogov za 
globalno blagovno-denarno 
neravnovesje. 

Velika stopnja investicij je 
presegla absorpcijske zmoglji- 

vosti gospodarstva, kar se je 
manifestiralo v vse večjem 
zaostajanju ponudbe investi- 
cijskih dobrin v primerjavi z in- 
vesticijskim povpraševanjem. 
Investicijsko povpraševanje 
pritiska na sklad investicijskih 
dobrin in storitev, ki se zaradi 
majhnih vlaganj premalo po- 
večuje (naprimer proizvodnja 
cementa) in se potrebe v naj- 
večji meri zadovoljujejo iz 
uvoza. 

Posledice takšnega stanja 
so večkratno negativne: ne- 
prestan pritisk na uvoz opreme 
in reprodukcijskega materiala 
s tem pa povečanje dolga dr- 
žave. 

Del gradiva Zveznega zavo- 
da za družbeno planiranje se 
nanaša na ukrepe, ki so bili 
sprejeti zaradi usklajevanja in- 
vesticij z realnimi možnostmi. 
Čeprav so nekateri ukrepi po- 
kazali določene uspehe v dru- 
gi polovici preteklega leta, je 
rečeno v gradivu, je bil učinek 
upočasnitve rasti investicij re- 
lativno skromen, tako da smo v 
letošnje leto stopili z velikim 
obsegom investicij v teku. 

Pri dosedanji aktivnosti za 
normaliziranje stanja na po- 
dročju investicij je malo prime- 
rov ustavitve in dokončnega 
odstopa od nekaterih vlaganj. 
Največkrat gre za reprogrami- 
ranje začetih vlaganj, kar pelje 
k nadaljnemu podaljševanju že 
tako dolgih rokov graditve. 

V preteklem obdobju uresni- 
čevanja tekočega srednjeroč- 
nega plana (od 1976 do 1980) 
so resnični tokovi na področju 
investicij v nasprotju s spreje- 
timi opredelitvami investicij- 
ske politike. Obseg investicij 
precej presega realno razpo- 
ložljiva sredstva in blagovne 
sklade, posebej pa je nezado- 
voljiva struktura vira sredstev, 
ni pa zadovoljiva niti struktura 
investicij. 

Takšno stanje na področju 
investicij, ki traja že več let, je 
eden glavnih generatorjev 
ekonomske nestabilnosti in 
krepitve inflacijskega procesa. 
V tem je treba tudi iskati vzro- 
ke neuresničevanja politike 
ekonomske stabilizacije. 

To so osnovne ocene, ki so 
naštete v gradivu Zveznega za- 
voda za družbeno planiranje o 

čilna tudi velika razdrobljenost 
investicijskih vlaganj. Take 
številne in po obsegu razdrob- 
ljene investicije precej otežu- 
jejo koordinacijo in usmerja- 
nje investicijskih tokov. Posle- 
dica tega je čezmeren razvoj 
vzporednih zmogljivosti, ome- 
jene možnosti absorbiranja 
sodobnih tehnoloških rešitev 
in graditev objektov, ki se ne 
izkoriščajo s polnimi zmoglji- 
vostmi. Obenem pa je intenziv- 
no investiranje na široki fronti 
nujno pripelje do počasnega 
zaključevanja objektov in dol- 
ge dobe preden začne obrato- 
vati. 

RAZLOGI ZA VELIKO 
INVESTIRANJE 

V gradivu so našteti tudi ne- 
kateri osnovni razlogi čezmer- 
nega investiranja. Predvsem je 
začetek investicij največkrat 
pod pritiskom raznih politič- 
nih, poslovnih in bančnih 
struktur zaradi reševanja lo- 
kalnih razvojnih problemov, 
predvsem zaposlovanja. Pri 
tem se v glavnem zapirajo kon- 
strukcije financiranja. Potem 
pa je težnja, da bi v pogojih 
nestabilnosti in inflacije čim- 
prej spremenili denarno aku- 
mulacijo v realne materialne 
dobrine. To se največkrat do- 
gaja z vlaganjem v lastni ra- 
zvoj, celo takrat ko tega ne 
opravičujejo zahteve tržišča. 

Kot eden razlogov je nave- 
den tudi velik pritisk potencial- 
nih investitorjev na kreditne vi- 
re sredstev pri čemer računajo 
z učinkom razvrednotenja po- 
sojenih sredstev. In na koncu, 
številne razvojne ambicije niso 
prej verificirane v postopku 
usklajevanja razvojnih planov, 
tako da se realizirajo avtoma- 
tično z očitnimi elementi avtar-' 
kije. 

Ko je beseda o strukturi vira 
sredstev je rečeno, da je inve- 
sticijsko povpraševanje, v po- 
gojih slabitve akumulativne in 
reproduktivne sposobnosti 
gospodarstva vse bolj zasno- 
vano na prevelikem angažira- 
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nju sredstev iz domačih virov, 
ki po svoji kakovosti ne morejo 
služiti za te namene in na pre- 
cej večjem izkoriščanju tujih 
sredstev. To je prispevalo k na- 
daljnji širitvi klasičnih kredit- 
nih odnosov pri financiranju 
investicij. 

Kot predpostavka za zmanj- 
šanje investicij v realne okvire 
je omenjena krepitev akumula- 
tivne sposobnosti organizacij 
združenega dela v gospodar- 
stvu, zagotovitev realne eko- 
nomske amortizacije in zmanj- 
šanje financiranja investicij iz 
kratkoročnih kreditov. Prav ta- 
ko je zelo pomembno, kako se 
uporabljajo tudi finančni kre- 
diti za investicije v državi. 
Eden od načinov za zmanjša- 
nje investicij v realne vire sred- 
stev in zmanjšanje neskladja 
blagovnodenarnih tokov na 
področju investicij je namreč 
bistveno zmanjšanje uporabe 
tujih finančnih kreditov za fi- 
nanciranje investicij v državi. 

NUJNA SPREMEMBA V 
STRUKTURI VLAGANJ 

Strategija razvoja v tekočem 
planskem obdobju, je poudar- 
jeno v gradivu, je postavila 
pred investicijsko politiko veli- 
ko nalogo - da se v relativno 
kratkem času opravijo radikal- 
ne sporemembe v strukturi 
vlaganj v korist dejavnosti po- 
sebnega pomena za skupen 
razvoj. Vendar je bila v prete- 
klih štirih letih razen hitrejše 
realne rasti gospodarskih in- 
vesticij ustvarjena tudi hitrejša 
rast negospodarskih investicij, 
posebej v družbenih dejavno- 
stih in v javni upravi. To je bil 
razlog za sprejetje dveh zvez- 
nih zakonov (o posebnih po- 
gojih za dajanje investicijskih 
kreditov in o začasni prepove- 
di vlaganj), namen katerih je 
bil, da upočasnita rast vlaganj 
v negospodarske in neproizvo- 
dne namene. 

Gledano v celoti, investicije 
v dejavnostih posebnega po- 
mena povečujejo svoj delež v 
gospodarskih investicijah, če- 
prav precej počasneje v pri- 
merjavi s predvidevanji. Inve- 
sticijska aktivnost v teh dejav- 

nostih poteka zelo diferencira- 
no. Pospešena so vlaganja v 
predelavo nafte, določene gru- 
pacije strojegradnje in elektro- 
strojegradnje in nekatere gru- 
pacije živilske industrije, med- 
tem ko zaostajajo vlaganja v 
proizvodnjo in raziskovanje 
nafte, proizvodnjo osnovnih 
kovin in nekovinskih surovin, v 
posamezne grupacije bazične 
kemije, kmetijstvo in drugo. 

Razlogi za zaostajanje teh 
vlaganj je treba iskati v tem, 
ker se ni v zadostni meri razvil 
na dohodkovni osnovi interes 
in obveznost vlaganj v surovin- 
sko in energetsko osnovo, kot 
predpogoj za nadaljnji razvoj 
višjih oblik proizvodnje. V pri- 
meru pomanjkanja domačih 
surovin in energije smo iskali 
rešitve in jih tudi našli v uvozu, 
do katerega pa je lahko prišlo 
v pogojih, ko je bila zadovolji- 
va situacija v plačilni bilanci 
države in ko je bila nafta rela- 
tivno poceni. 

Z druge strani pa je bil razvoj 
predelovalnih zmogljivosti ek- 
spanziven, pod močnim priti- 
skom določenih družbenih 
struktur, zaradi reševanja pro- 
blema zaposlovanja in uresni- 
čevanja večjega dohodka. 
Obenem ni bilo obveznosti, da 
bi vzporedno z graditvijo novih 
zmogljivosti zagotovili tudi po- 
trebno energijo in surovine. 

Zaradi tega je v letošnji eko- 
nomski politiki dan poudarek 
usmerjanju razpoložljivih 
sredstev in drugih aktivnosti 
za dokončanje objektov v iz- 
gradnji, ki so posebnega po- 
mena za spremembo material- 
ne strukture, predvsem za po- 
večanje izvoza in substitucijo 
uvoza. 

VLAGANJA V 
STANOVANJSKO 
GRADITEV 

Ko je govor o vlaganjih v sta- 
novanjsko graditev, moramo 
ugotoviti, da so le-ta v prete- 
klih štirih letih naraščala pod 
planiranimi razmerji, tako da je 
bila v družbenem sektorju ure- 
sničena rast nad predvideva- 
nji, v individualnem sektorju 
pa so vlaganja precej zaostala. 

Vendar je nesorazmerje med 
stopnjo vlaganja v družbeno 
stanovanjsko gradnjo (nad 
planom) in številom zgrajenih 
stanovanj (pod planom). To je, 
kot je navedeno, rezultat pove- 
čanja povprečne površine 
zgrajenega stanovanja in 
izboljšanja opreme. 

Možnosti za vlaganja v sta- 
novanjsko graditev so bile več- 
je v obeh sektorjih lastnine, ni- 
so pa bile popolnoma izkori- 
ščene. Na primer na koncu leta 
1978 je na računih delovnih or- 
ganizacij ostalo neporabljenih 
14,9 milijarde dinarjev, na kon- 
cu prve polovice leta 1979 pa 
18,9 milijarde dinarjev. Tudi na 
računih samoupravnih stano- 
vanjskih interesnih skupnosti 
so se združena in neporablje- 
na sredstva delovnih organiza- 
cij povečevala iz leta v leto. 
Podobna situacija je tudi v in- 
dividualni gradnji, kjer se ma- 
sa hranilnih vlog, dinarskih in 
deviznih sredstev povečuje 
nad predvidevanji, s tem pa tu- 
di povpraševanje. 

Toda čeprav vsa sredstva za 
stanovanjsko gradnjo niso bila 
porabljena, so že angažirana, 
tako zaradi zakonskih predpi- 
sov (obvezno zagotavljanje 
sredstev), kot tudi kot posledi- 
ca aktivnosti bank, ki prosta 
sredstva usmerjajo na druga 
področja. 

Na podlagi vsega tega lahko 
zaključimo, da obseg vlaganja 
v stanovanjsko graditev v pre- 
teklem obdobju ni bil odvisen 
od sredstev, ampak od organi- 
zacijskih in materialno-bilanč- 
nih možnosti, da bi zgradili 
večje število stanovanj. Od leta 
1981 bo stanovanjska gradnja 
financirana iz čistega dohodka 
(razen solidarnostnih sred- 
stev) in ne kot do zdaj iz do- 
hodka. To bo najbrž pripeljalo 
do zmanjšanja vlaganj iz tega 
vira. Obenem pa se sprejemajo 
ukrepi, čeprav zelo pozno, za 
večje vlaganje osebnih sred- 
stev in to s povečanjem stana- 
rin ali stimuliranjem indivi- 
dualne stanovanjske gradnje. 

V tekočem planskem obdob- 
ju, je rečeno v gradivu, ne bo- 
do uresničena predvidevanja 
glede povečanja učinkovitosti 

investicij. Namesto tega se na- 
daljuje težnja zniževanja učin- 
kovitosti investicij. Težnje 
kompletiranja regionalnih go- 
spodarskih struktur lahko uvr- 
stimo med pomembne dejav- 
nike nizke učinkovitosti inve- 
sticij in njihovega relativno 
skromnega učinka na skupno 
gospodarsko aktivnost. 

Ena pomembnih pomanjklji- 
vosti sistema investiranja se 
nanaša tudi na način priprave 
in ocenjevanja projektov: pro- 
jekt se ne oblikuje kompletno, 
ampak največkrat v teku same 
realizacije. Pomemben dejav- 
nik pri sprejemanju investicij- 
skih odločitev je popolna ob- 
veščenost investitorjev o na- 
meravanih vlaganjih. 
UKREPI ZA 
PRESEGANJE 
NEZADOVOLJIVIH 
TOKOV 

Osnovne smeri aktivnosti in 
sprejemanje ukrepov na po- 
dročju investicij, je poudarje- 
no v gradivu, morajo biti 
usmerjene k nadaljnjemu zo- 
ževanju virov za oblikovanje 
efektivnega povpraševanja. 
Predvsem je treba spremeniti 
instrumente, s katerimi poteka 
spreminjanje kratkoročnih vi- 
rov sredstev v dolgoročne pla- 
smaje. Tuje finančne kredite je 
treba uporabiti za vzdrževanje 
likvidnosti v mednarodnih pla- 
čilih, za nabavo opreme in te- 
hnologije v tujini, kakortudi za 
izvajanje investicijskih del v tu- 
jini. Prav tako je treba odprav- 
ljati motnje za večjo stanovanj- 
sko graditev in ustvariti pogoje 
za večje angažiranje osebnih 
sredstev občanov, posebno 
deviznih, ter pospešiti sprejet- 
je dogovora na ravni federacije 
o ustreznih predpisih v repu- 
blikah in pokrajinah o obvez- 
nem evidentiranju investicij. 

Ker so problemi na področju 
investicij takšnih razmerij, da 
jih ni mogoče reševati s krat- 
koročnimi ukrepi, je treba 
sprejeti tudi ukrepe trajnejše- 
ga značaja. Vgraditi jih je treba 
v družbeni plan Jugoslavije in 
plane republik in pokrajin za 
naslednje srednjeročno ob- 
dobje. 

PTT promet zaostaja v primerjavi s 

celotnim gospodarskim razvojem 

Jugoslavije 

• V PTT prometu Jugoslavije deluje 320 temeljnih organizacij združenega dela z 
okrog 60,000 zaposlenimi 
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• Jugoslovanske PTT so, z več kot 90 odstotki skupnih zmogljivosti vseh sistemov 
zvez v SFRJ, sposobne za delovanje v izrednih razmerah in v vojni 

• Zaostajanje v realizaciji planiranega razvoja PTT zmogljivosti izvira iz nezadovo- 
ljivega položaja v primarni delitvi 

• Pokrivanje izgub v poštnem in telegrafskem prometu iz telefonskih prihodkov 
vpliva na slabitev reproduktivne in akumulativne sposobnosti PTT organizacij 

V zvezi s sklepom Zbora republik 
in pokrajin 27. junija 1979 je Skup- 
nost jugoslovanskih pošt, telegra- 
fov in telefonov poslala Skupščini 
SFRJ Poročilo o problemih v zvezi 
z delovanjem ptt prometa. Glede na 
poseben pomen samoupravnega 
organiziranja in dohodkovnega po- 
vezovanja tega .velikega tehnolo- 
ško-tehničnega "sistema je v Poro- 
čilu podrobno prikazano stanje in 
doseženi uspehi na področju sa- 
moupravnega organiziranja orga- 
nizacij združenega dela ptt prome- 
ta in samoupravnega interesnega 
organiziranja združenega dela ptt 
prometa in uporabnikov ptt stori- 
tev. V Poročilu je govor o ekonom- 
skem položaju organizacij združe- 
nega dela ptt prometa v republikah 
in pokrajinah, kot tudi o aktivnostih 
in ukrepih, ki se sprejemajo na po- 
dročju samoupravnega sporazu- 
mevanja in premagovanja težav. 

ORGANIZIRANJE PTT 
PROMETA NA 
SAMOUPRAVNIH 
TEMELJIH 

Proces samoupravnega organizi- 
ranja združenega dela v okviru ptt 
prometa v republikah in pokrajinah 
je bil opravljen na podlagi Zakona 
o združenem delu do konca leta 
1978. V vseh dejavnostih ptt pro- 
meta je bilo oblikovanih 320 temelj- 
nih organizacij združenega dela z 
okrog 60.000 delavci. 

V ptt prometu Jugoslavije je or- 
ganiziranih 51 delovnih organizacij 
na področjih, ki predstavljajo te- 
hnično-tehnološko zaokroženo ce- 
loto ptt prometa. Delovne organi- 
zacije pokrivajo področje cele re- 
publike oziroma pokrajine v SR 
Makedoniji, SR Črni Gori in SAP 
Kosovu, medtem ko so sestavljene 
organizacije združenega dela obli- 
kovane tam, kjer je več delovnih 
organizacij (SR Bosna in Hercego- 
vina, SR Slovenija, SR Srbija in 
SAP Vojvodina). V SR Hrvatski je v 
zaključni fazi delo pri organiziranju 
Skupnosti delovnih organizacij ptt 
prometa v SR Hrvatski. 

S sprejetjem novega zakona o 
združevanju v Skupnost jugoslo- 
vanskih pošt, telegrafov in telefo- 
nov aprila 1978 so se vse ptt delov- 
ne organizacije združile v Skup- 
nost JPTT. Usklajevanje dela in za- 
dev Skupnosti JPTT z določbami 
tega Zakona je bilo opravljeno 31. 
decembra 1979. V tem obdobju so 
bili sprejeti novi Samoupravni spo- 
razumi o združevanju ptt organiza- 
cij v Skupnost JPTT, Statut Skup- 
nosti JPTT in drugi samoupravni 
splošni akti, ki urejajo odnose med 
združenimi organizacijami. 

Proces samoupravnega intere- 
snega organiziranja v ptt prometu 
se je odvijal različno v posameznih 
republikah in pokrajinah. V SR Slo- 
veniji, SR Srbiji in SAP Vojvodini so 
družbenopolitične skupnosti dolo- 

čile obveznost oblikovanja SIS in ta 
proces se je začel z oblikovanjem 
temeljnih SIS in z njihovim združe- 
vanjem v republiške SIS. V SR Bo- 
sni in Hercegovini in SR Črni Gori 
so bile SIS oblikovane s samoup- 
ravnimi sporazumi brez predhodne 
zakonske obveznosti. Najprej so 
oblikovali republiško oziroma po- 
krajinsko, šele nato pa so bile obli- 
kovane temeljne SIS (SR Bosna in 
Hercegovina). 

V Skupnost JPTT je združena tu- 
di Poštna hranilnica. Z veljavnostjo 
Zakona o temeljih kreditnega in 
bančnega sistema je dobila status 
enotne hranilniške organizacije za 
vse področje SFRJ, ki opravlja za- 
deve posebnega družbenega po- 
mena. Ustanovitelji Poštne hranil- 
nice so organizacije združenega 
dela ptt prometa iz vseh republik in 
pokrajin. S samoupravnim spora- 
zumom o njeni ustanovitvi je 
ustvarjena pravna možnost za de- 
centralizacijo zadev Poštne hranil- 
nice in preobrazbo na ustavni pod- 
lagi, ki je zdaj v teku. 

DELOVANJE PTT 
SISTEMA V IZREDNIH 
RAZMERAH IN V 
VOJNI 

Jugoslovanske ptt imajo več kot 
90 odstotkov skupnih zmogljivosti 
vseh sistemov zvez v SFRJ, in so 
glavni nosilec in izvrševalec vseh 
zahtev in potreb v zvezah za vse 
obrambno-varnostne strukture na 
vseh ravneh družbenopolitičnih 
skupnosti, gospodarstva itd. Za de- 
lovanje sistema zvez JPTT v izre- 
dnih razmerah in v vojni se spreje- 
majo ustrezni ukrepi, ki se nanaša- 
jo na preusmerjanje zvez v primeru 
prekinitve in prilagajanje sistema 
JPTT v teh pogojih. Prav tako so 
ustvarjene možnosti za povezova- 
nje z drugimi funkcionalnimi siste- 
mi zvez (železnica, elektrogospo- 
darstvo, oborožene sile). 

Za boljše delovanje jugoslovan- 
skih ptt v rednih in izrednih pogo- 
jih, je poudarjeno v Poročilu, je tre- 
ba pospešiti razvoj ptt, posebej na 
tistih območjih naše države kjer je 
ptt mreža slabše razvita, kar je v 
skladu s potrebami obrambe in var- 
nosti države. 

Za ustvarjanje racionalnega in 
zanesljivega sistema zvez v Jugo- 
slaviji ter odpravljanje vzrokov zao- 
stajanja v razvoju je nujno posre- 
dovati z ukrepi ekonomske politike 
in združiti sredstva imetnikov funk- 
cionalnih sistemov zvez ter drugih 
uporabnikov z JPTT. 

Zaradi uresničevanja družbene 
samozaščite na področju poštnega 
prometa, je rečeno v Poročilu, so 
oblikovani centri za zaščito v vsaki 
republiki in pokrajini. Le-ti oprav- 
ljajo pregled in kontrolo vseh vrst 
poštnih pošiljk, ki pridejo iz tujine 
zaradi preprečevanja vnašanja eks- 
plozivnih in drugih nevarnih mate- 

rialov, ki bi lahko ogrožali življenje 
in zdravje ptt premoženja. V SR 
Makedoniji, SAP Kosovu in SR Črni 
gori centri za .zaščito niso uspo- 
sobljeni za preglede in zato kontro- 
la teh pošiljk poteka v sodelovanju 
s pristojnimi varnostnimi organi. 

ZAOSTAJANJE V 
RAZVOJU POŠTNEGA 
PROMETA 

V Poročilu je ugotovitev, da ra- 
zvoj mreže in zmogljivosti poštne- 
ga prometa znatno zaostaja v pri- 
merjavi s srednjeročnim planom in 
programom razvoja (1976-1980). 
Po planu je bilo predvideno, da bo 
do konca leta 1980 odprtih 731 
pošt, kar bi pomenilo v primerjavi z 
letom 1975 povečanje za 21,42 od- 
stotka. Vendar pa je bilo v preteklih 
štirih letih odprtih le 143 pošt, tako 
da je skupno število pošt na koncu 
leta večje samo za 4,22 odstotka v 
primerjavi z letom 1975. 
Taka neizpolnitev pričakovanj v 
realizaciji programa razvoja je re- 
zultat pomanjkanja finančnih sred- 
stev, saj cene poštnih storitev že 
več let ne zagotavljajo niti enostav- 
ne reprodukcije. Sicer pa je razvi- 
tost jugoslovanske mreže enot za 
nuđenje poštnih storitev danes pol 
manjša od povprečne razvitosti 
evropske poštne mreže. 

Dostava poštnih pošiljk je leta 
1978 zajemala 99,5 odstotka prebi- 
valcev. Od tega 50 odstotkov prebi- 
valcev, ki" živijo na širšem in najšir- 
šem dostavnem področju, nima ka- 
kovostne dostave, struktura oprav- 
ljanja dostave pa kaže velik delež 
človeškega dela in počasnost pri 
storitvah za uporabnike. 

V Poročilu je ocena, da je poštni 
promet v naši državi zelo nerazvit. 
V letu 1979 je bilo opravljenih pov- 
prečno 67 poštnih storitev na ene- 
ga prebivalca, v pogojih optimalne 
razvitosti pa naj bi bilo po ocenah 
realno povpraševanje in realizacija 
storitev večja za približno 30 od- 
stotkov. 

PREMAJHNE 
ZMOGLJIVOSTI V TT 
PROMETU 

V oviru telegrafske mreže 
Jugoslavije poteka javni tele- 
fonski promet in popolni avto- 
matski teleprinterski promet 
znotraj države in mednarodni 
promet z več kot 100 državami 
po vsem svetu. Po številu prik- 
ljučkov za teleprinter, ki jih je 
bilo leta 1978 4,9 na 10.000 
prebivalcev naša država, je 

poudarjeno v Poročilu, zelo 
zaostaja v primerjavi z evrop- 
skimi državami. Letni porast 
naročnikov na teleprinter je 
prav tako pod planiranim. 

Tudi v telefonskem prometu 
je bila dosežena visoka stop- 
nja avtomatizacije. V letu 1978 
je imelo več kot 99,22 naročni- 
kov avtomatizirane krajevne in 
medkrajevne pogovore. Upo- 
rabljajo se najsodobnejša 
oprema in naprave, vendar je 
še vedno premalo zmogljivosti 
za zadovoljitev potreb po tele- 
fonu. 

Po razvitosti telefonske mre- 
že je Jugoslavija za mnogimi 
evropskimi državami, ki po ce- 
lotnem razvoju niso precej ra- 
zvitejše od naše države. To je 
razvidno iz podatkov o številu 
telefonov na 100 prebivalcev v 
vsej državi in v glavnem mestu. 
Leta 1976 je bilo to število 7,85 
oziroma 18,1 telefona na 100 
prebivalcev, kar je v primerjavi 
z drugimi evropskimi državami 
zelo malo. 

Medcelinski tt promet pote- 
ka v glavnem prek zemeljske 
satelitske postaje »Jugoslavi- 
ja« v Ivanjici, po kateri poteka 
že šest let naš promet s Sever- 
no in Latinsko Ameriko ter 
Bližnjim in Srednjim Vzho- 
dom. 

RAZVOJ PTT 
PROMETA DO LETA 
1985 

V zvezi s planiranjem perspektiv- 
nega razvoja mreže in zmogljivosti 
ptt prometa v naslednjem srednje- 
ročnem in dolgoročnem obdobju je 
nujno, je poudarjeno v Poročilu, 
zagotoviti možnost skokovitega ptt 
prometa glede na njegovo precejš- 
njo zaostalost v primerjavi z dose- 
danjim družbenim in gospodar- 
skim razvojem države. 

Za realizacijo predvidenega pro- 
grama razvoja poštnega prometa 
do leta 1985 je po ocenah treba 
zagotoviti okrog 9 milijard dinarjev, 
upoštevajoč današnje cene. S temi 
sredstvi bi se radikalno spremenil 
ekonomski položaj poštnega pro- 
meta glede zagotavljanja sredstev 
za enostavno in razširjeno repro- 
dukcijo. Izboljšanje ekonomskega 
položaja poštnega prometa se ra- 
zume z uporabo ekonomskih cen 
za poštne storitve ali zagotavlja- 
njem ustrezne kompenzacije, 
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Kar zadeva telegrafski promet je 
na podlagi dosedanje rasti in že 
dogovorjenih zmogljivosti predvi- 
deno, da bi leta 1985 dosegli števil- 
ko 10,5 naročnikov na 10.000 pre- 
bivalcev. 

Po predvidevanjih bo v telefon- 
skem prometu do leta 1985 zmog- 
ljivost telefonskih central okrog 4 
milijone priključkov, kar bi pomeni- 
lo približno 15.000 izkoriščenih 
glavnih telefonskih priključkov na 
100 prebivalcev. Za uvajanje pre- 
dvidenega števila priključkov bi po- 
trebovali okrog 98 milijard dinarjev. 
Organizacije ptt prometa ne bodo 
mogle zagotoviti omenjenega zne- 
ska iz lastnih sredstev. 

V tem planskem obdobju je pre- 
viđena graditev drugega sistema 
-Jugoslavija" 2 v Ivanjici, zaključek 
katere naj bi bil do koncae leta 
1981. Na ta način bo omogočena 
zveza z Azijo in Avstralijo, JPTT pa 
bo prek teh satelitskih postaj omo- 
gočila svojih uporabnikom najširše 
možnosti komuniciranja z neuvr- 
ščenimi državami. 

RAZVOJNE MOŽNOSTI 
V SISTEMU 
GOSPODARJENJA 

V Poročilu je ugotovljeno, da ra- 
zvoj ptt prometa očitno zaostaja 
glede na resnične potrebe gospo- 
darstva in ostalih uporabnikov teh 
storitev. To zaostajanje je pogoje- 
no s povečanim povpraševanjem 
za ptt storitvami in možnostmi ptt 
organizacij, da uskladijo razvoj ptt 
zmogljivosti s potrebami. 

Za zagotavljanje ustrezne rasti 
zmogljivosti ptt prometa je nujno, 
da se v okvirih ekonomske politike 
sprejmejo ukrepi, tako s politiko 
cen ptt storitev, kot z elastičnim 
prilagajanjem cen posameznih vrst 
teh storitev pogojem tržišča in 
usmerjanju dela sredstev hranilnih 
vlog pri Poštni hranilnici v razvoj in 
modernizacijo ptt zmogljivosti. 

V štirih letih uresničevanja Dogo- 
vora o temeljih Družbenega plana 
Jugoslavije o razvoju ptt prometa v 
obdobju od leta 1976 do 1980 je 
bilo uresničeno komaj 35 odstot- 
kov planiranega razvoja ptt zmog- 
ljivosti, največ zaradi nezadovolji- 
vega položaja v primarni delitvi. 

Zaradi nizkih cen se v poštnem in 
telegrafskem prometu pojavljajo 
velike izgube, ki jih pokrivajo iz pri- 

hodkov telefonskega prometa. To 
je vplivalo na slabšanje reproduk- 
tivne in akumulativne sposobnosti 
ptt organizacij in objektivno zmanj- 
šanje možnosti za pomembnejši fi- 
nančni razvoj iz lastnih virov. 

Financiranje razvoja telekomuni- 
kacij je prav tako bistveno vplivalo 
na zaostajanje v razvoju ptt prome- 
ta. Ta sistem mora slediti razvoju 
telekomunikacijske tehnike v sve- 
tu, kar zahteva povečanje sredstev, 
podražitev opreme za spremljajoče 
objekte, inflacija in politika cen 
vplivajo s svoje strani na povečana 
vlaganja na enoto zmogljivosti. 

SAMOUPRAVNO 
UREJANJE 
DOHODKOVNIH 
ODNOSOV 

Tehnološki proces ptt prometa je 
organiziran na najširši podlagi, ne 
glede na rentabilnost poslovanja, 
zaradi česar se pojavljajo velike ra- 
zlike v pogojih gospodarjenja 
TOZD ptt prometa. Na pogoje go- 
spodarjenja bistveno vpliva tudi 
enotna politika cen na ravni federa- 
cije in cene, ki se oblikujejo v repu- 
blikah in pokrajinah, kakor tudi 
oblikovanje TOZD na teritorialnem 
načelu. 

Okoliščine, ki pogojujejo to eko- 
nomsko diferenciranje so v glav- 
nem rezultat zakonskih predpisov, 
položaja ptt kot organizacije po- 
sebnega družbenega pomena in 
statusa ptt v gospodarskem siste- 
mu, posebej v primarni delitvi. 

V poštnem prometu se pojavljajo 
velike izgube, ki se pokrivajo iz te- 
lefonskih prihodkov, ekonomski 
status posameznih TOZD pa je od- 
visen od lokacije in splošnega go- 
spodarskega razvoja na tem po- 
dročju. Vse to vpliva na razvoj do- 
hodkovnih odnosov na tem po- 
dročju. 

Tehnološki proces, ki je nujen za 
enotno delovanje ptt prometa je 
urejen zelo učinkovito. Vendar so 
dohodkovni odnosi na tem področ- 
ju urejeni ali na podlagi prejšnjih 
kupoprodajnih odnosov, ali pa so 
poskusi uporabiti Zakon o združe- 
nem delu o delitvi skupnega pri- 
hodka. Zaradi težav pri uporabi Za- 
kona o združenem delu, kot tudi 
Zakona o določanju skupnega pri- 
hodka in dohodka v velikih siste- 

mih še ni sklenjen samoupravni 
sporazum o dohodkovnih odnosih 
za ptt storitve 

Če bi se še pojavljale vsebinske 
razlike tolmačenja Zakona o zdru- 
ženem delu na tem področju, je 
rečeno v Poročilu, bo Skupnost 
JPTT prisiljena, da zahteva avten- 
tično tolmačenje posameznih do- 
ločb, da bi sporna vprašanja čim- 
bolj objektivno rešili 

VPLIV CEN PTT 
STORITEV NA RAZVOJ 

Cene ptt storitev so pod neposre- 
dno kontrolo skupnosti. Organi fe- 
deracije določajo cene za vse stori- 
tve v mednarodnem prometu ter 
cene za pisma in dopisnice v notra- 
njem prometu. Ostale cene ptt sto- 
ritev določajo organi republik in 
pokrajin. 

Počasno usklajevanje cen za pi- 
sma in dopisnice z drugimi podob- 
nimi proizvodi vodi do velikih izgub 
v poštnem prometu, ki se pokrivajo 
iz telefonskih prihodkov. Pri teh 
kompenzacijah nastajajo težave pri 
razmejevanju ekonomskih od- 
nosov v okviru delovnih ptt organi- 
zacij. O tem govori podatek, da 
okrog 70 odstotkov delavcev, ki so 
angažirani za opravljanje poštnih 
storitev ustvari okrog 30 odstotkov 
prihodkov, medtem ko v telekomu- 
nikacijah 30 odstotkov delavcev 
ustvari 70 odstotkov prihodka. 

S sedanjimi cenami telefonske 
naročnine, ki največkrat znaša 100 
novih dinarjev ptt organizacije niso 
sposobne zadovoljiti zahtev družbe 
in gospodarstva za povečanje 
zmogljivosti. Iz letnega prihodka 
ptt naročnikov, ki znaša 1.200 di- 
narjev ni mogoče pokriti povpreč- 
ne amortizacije za telefon, ki znaša 
2.800 dinarjev letno. Prav tako neo- 
mejeno trajanje krajevnih razgovo- 
rov povzroča nenamensko upora- 
bo zmogljivosti in s takšnim siste- 
mom cen ptt ne more ustvarjati 
ustreznega dohodka. 

Usklajevanje razvoja ptt prometa 
s potrebami razvoja našega gospo- 
darstva in družbe v celoti zahteva 
sprejemanje splošnih družbenih 
ukrepov za zagotavljanje sredstev 
za razširjeno reprodukcijo. Stopnja 
rentabilnosti ustvarjena v doseda- 
njih pogojih gospodarjenja zago- 
tavlja, je rečeno v Poročilu, funk- 
cionalnost sistema na ravni eno- 
stavne reprodukcije, ne omogoča 
pa razvoja ptt zmogljivosti v obse- 
gu, ki je potreben družbi. 

OPRAVLJANJE 
MEDNARODNIH PTT 
STORITEV 

Z dopolnilom obstoječega odlo- 
ka s katerim se ureja način zago- 
tavljanja deviz za opravljanje ob- 
veznosti, ki izvirajo iz mednarodne 
konvencije v ptt prometu, so ptt 
organizacije od 1 januarja 1980 
uvrščene v okvire deviznega siste- 
ma. Tako je na enoten način ureje- 
no vprašanje plačevanja deviznih 
obveznosti organizacijam združe- 
nega dela ptt prometa, ki se ukvar- 
jajo z ekonomskimi odnosi s tujino. 

Ostala pa so še nekatera odprta 
vprašanja na tem področju, ki za- 
htevajo boljše rešitve. Le-ta se na- 
našajo predvsem na priznavanje 
osnove deviznega priliva, na ob- 
vezno vezavo 30 odstotnega izvoza 
blaga za uvoz opreme in na tretma 
izvoza storitev v mednarodnem ptt 
prometu, ki ga plačujejo domače 
osebe v dinarjih. 

Da bi premagali obstoječe eko- 
nomske težave, posebej odpravo 
izgub v poštnem in telegrafskem 
prometu, je Skupnost jugoslovan- 
skih pošt, telegrafov in telefonov 
na koncu Poročila predložila po- 
sebne ukrepe. 

Le-ti se med drugim nanašajo na 
popravek cen v ptt prometu in nji- 
hovo usklajevanje z gibanjem cen 
blaga in storitev na domačem in 
tujem tržišču. Podan je predlog po 
hitrem postopku za nove cene za 
pisma in dopisnice za 5 oziroma 4 
dinarje, za telefonski impulz 1 dinar 
in povečanje mesečne naročnine v 
višini 250 impulzov. Prav tako je 
predvidena omejitev trajanja dolži- 
ne lokalnih razgovorov. 

Skupnost ptt predlaga, da se 
omogoči zbiranje sredstev; skupno 
planiranje, graditev in uporaba ptt 
zmogljivosti za razne funkcionalne 
sisteme, kakor tudi, da se omogoči 
zbiranje in angažiranje sredstev 
bodočih uporabnikov ptt storitev. 

Prav tako zahtevajo, da se prizna 
opravljanje mednarodnih ptt stori- 
tev kot osnova za devizni priliv de- 
lovnih organizacij ptt in izenači de- 
vizni priliv, ki nastane pri bpravlja- 
nju storitev s tujino, s tretmajem, ki 
gre izvozu blaga. 

Za nadaljnji razvoj ptt prometa 
predlaga Skupnost ptt, da se z do- 
govorom republik in pokrajin omo- 
goči dolgoročnejše usmerjanje 
sredstev hranilnih vlog občanov pri 
Poštni hranilnici. ' 
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