
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN   Ljubljana, 25. 1. 1983 

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE Letnik ,x-štev-3 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE cena 10 din 

POROČILO 

delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 

pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja in 

sprejemanju resolucije o politiki izvajanja družbenega 

plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 v letu 1983 s 

spremljajočimi akti po sejah zborov Skupščine SR 

Slovenije, ki so bile 27. 12. 1982 

Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFRJ je na skupnem 
zasedanju vseh treh zborov dne 27. 12. 1982 v 
uvodni besedi in v pisnem poročilu podrobno poro- 
čala o dotedanjem poteku usklajevanja resolucije o 
politiki izvajanja družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje 1981-1985 v letu 1983 s spremljajočimi akti 
•' delovnih telesih Zbora republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ. Poročilo je bilo objavljeno v Poroče- 
valcu št. 1. z dne 4. 1. 1983. V uvodni besedi in v 

poročilu je delegacija podala prikaz, kako je uspela 
uveljaviti stališča, mnenja, pripombe in predloge 
Skupščine SR Slovenije k resoluciji in posameznim 
spremljajočim aktom, ki so bili do 27. 12. 1982 že 
usklajeni in posebej opozorila na tiste predloge in 
spremembe Skupščine SR Slovenije in skupščin 
drugih republik in pokrajin, ki dotlej v delovnih 
telesih Zbora republik in pokrajin še niso bile uskla- 
jene in je bilo torej treba usklajevanje nadaljevati še 
po sejah zborov Skupščine SR Slovenije. 

Glede vseh še neusklajenih vprašanj je Skupščina SR Slo- 
venije delegaciji dala usmeritve za nadaljnje usklajevanje. 
Delegacija je v nadaljnjem usklajevanju uveljavljala te usmeri- 
tve in tudi vse druge načelne pripombe Skupščine SR Slove- 
nije v skladu s skupnimi političnimi usmeritvami, da so izved- 
beni planski akti in tudi nekatere spremembe oziroma dopol- 
nitve sistemskih rešitev, zlasti na področju ekonomskih odno- 
sov s tujino, tako pomembne za celovitost vseh predvidenih 
ukrepov in aktivnosti izvajanja ekonomske politike v letu 
1983, da je o tem treba doseči soglasje v Zboru republik in 
pokrajin. Na podlagi vseh teh usmeritev in predlogov je Skup- 
ščina SR Slovenije po opravljeni razpravi v zborih s sklepi 
delegacijo tudi pooblastila, da po končanem usklajevanju da 
soglasje tudi k predlogom tistih aktov, za katere tega poobla- 
stila še ni imela. 
_ S tem poročilom delegacija Skupščine SR Slovenije obve- 
šča, da je bila v skladu z njenimi pooblastili usklajena in 
sprejeta resolucija o politiki izvajanja družbenega plana Jugo- 

slavije za obdobje 1981-1985 v letu 1983 s spremljajočimi akti 
in sicer takole: 

1. Resolucija o politiki izvajanja družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 v letu 
1983 

Je bila v delovnih telesih v glavnem usklajena že 24 12. 
1982. razen nekaterih vprašanj globalnega omejevanja vseh 
oblik porabe, skupnega obsega proračunskih odhodkov fede- 
racije v letu 1983, ekonomskih odnosov s tujino in kreditno- 
monetarne politike. Dokončne opredelitve v resoluciji so bile 
namreč odvisne od uskladitve aktov za posamezna področja v 
pristojnih delovnih telesih Zbora republik in pokrajin. 

V sklepni fazi usklajevanja je Zvezni izvršni svet na predlog 
delegacije predlagal novo besedilo 22. točke in opredelil 
globalno razmerje v omejevanju oziroma zaostajanju rasti 
osebne, skupne in splošne porabe za rastjo dohodka. Vse 
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oblike porabe so tako podrejene dvema pogojema: 
a) z delitvijo dohodka je treba zagotoviti povečanje deleža 

gospodarstva za dve indeksni točki glede na sredstva za 
splošno in skupno porabo; 

b) ob delitvi čistega dohodka se mora zagotoviti za tri 
indeksne točke hitrejša rast sredstev za krepitev materialne 
podlage dela od rasti sredstev za osebne dohodke. 

Z resolucijo je določeno, da bodo republike in avtonomni 
pokrajini določile okvire skupnih sredstev za osebne dohodke 
in zadovoljevanje splošnih družbenih in skupnih potreb v 
razmerju na rast dohodka v skladu z opredelitvami iz resolu- 
cije. Republike in avtonomni pokrajini so dolžne zagotoviti 
spremljanje tako določenih razmerij v delitvi in dosledno 
uresničevanje politike iz resolucije. Ob taki osnovni usmeritvi 
je naloženo republikam in pokrajinama, da z družbenimi do- 
govori oziroma samoupravnimi sporazumi in po potrebi tudi s 
predpisi zagotove znatno počasnejšo rast vseh oblik porabe 
za rastjo ustvarjenega dohodka. 

Poleg kriterijev za opredeljevanje rasti osebnih dohodkov, 
vezanih za kvalitetne dejavnike gospodarjenja, je bila v skladu 
z zahtevo, da lahko osebni dohodki rastejo samo v razmerju 
do ustvarjenega dohodka; sprejeta določba po kateri smejo 
biti za osebne dohodke v prvem trimesečju 1983 izplačana le 
sredstva do ravni, ki so se lahko izplačevala v zadnjem četrt- 
letju 1982 v skladu z določeno politiko rasti osebnih dohod- 
kov v letu 1982. 

Sprejeta je opredelitev, da naj se zagotovi z družbenimi 
dogovori in samoupravnimi sporazumi v republikah in pokra- 
jinah 10% zaostajanje rasti splošne in skupne porabe za 
nominalno rastjo dohodka v gospodarstvu, izvzemši prispe- 
vek republik in pokrajin k zveznemu proračunu za leto 1983 in 
tiste odhodke skupne porabe, ki imajo značaj osebnih pre- 
jemkov kot so pokojnine, invalidnine vojnih invalidov, otroški 
dodatki, socialna pomoč, boleznine in nadomestila za zača- 
sno nezaposlenost ipd. Ti prejemki naj bi rasli v okvirih 
gibanja osebnih dohodkov ter v skladu s predpisi, s katerimi 
so bili doslej urejeni ti izdatki. V prvem trimesečju 1983 pa naj 
bi obseg odhodkov za splošno in skupno porabo ne presegel 
sredstev poprečnih trimesečnih izdatkov izplačanih v letu 
1982 za te namene. Pomembna je tudi obveznost vseh samo- 
upravnih in družbenopolitičnih skupnosti, da v prvem trime- 
sečju 1983 preverijo obseg dosedaj obstoječih pravic uporab- 
nikov sredstev skupne in splošne porabe in le-te uskladijo z 
zmanjšanimi materialnimi možnostmi službe. O teh rešitvah je 
bilo doseženo soglasje delegacij skupščin vseh republik in 
pokrajin. 

Delegacija je v zvezi s cilji na področju kreditno-monetarne 
politike vztrajala, da se iz resolucije črta podtočka 7, ki predvi- 
deva poseben zakon za usmeritev kreditnega potenciala bank 
v višini 21 milijard za potrebe Jugoslovanske banke za me- 
dnarodno ekonomsko sodelovanje. Smiselno enake pri- 
pombe sta imeli delegaciji Bosne in Hercegovine in Vojvo- 
dine, temu stališču pa se je pridružila tudi delegacija Makedo- 
nije. Delegacija SAP Kosova je izjavila, da je pripravljena 

podpreti stališča delegacij Slovenije, Bosne in Hercegovine, 
Vojvodine in Makedonije. V usklajevanju smo v sodelovanju s 
temi delegacijami poskušali ponuditi dopolnitvi k tej točki 
odloka tako, da bi bil način zbiranja sredstev skladen s samo- 
upravnimi interesi tistih organizacij združenega dela, ki po- 
slujejo preko te banke. Zvezni izvršni svet pa je do zadnjega 
dne usklajevanja vztrajal na predloženem besedilu. Zato so 
vse delegacije odstopile od svojih pripomb s tem, da so v 
poročilu odbora in v sklepih, ki so bili sprejeti, navedeni 
pridržki do takšnega načina zbiranja sredstev za kreditiranje 
izvoza opreme, ladij in investicijskih del v tujini. Ker je ta sklep 
sprejel tudi Zbor republik in pokrajin, ga bo možno pri obrav- 
navi osnutka zakona o zagotovitvi sredstev za to banko uve- 
ljavljati. 

2. Zakon o skupnem obsegu proračunskih 
odhodkov federacije za leto 1983 

Skupščina SR Slovenije je na sejah 27. 12. 1982 s sklepom 
pooblastila delegacijo, da v nadaljnjem usklajevanju osnutka 
zakona še naprej uveljavlja njene načelne in konkretne pri- 
pombe, zlasti še tiste, ki se nanašajo na rast skupnega obsega 
proračunskih odhodkov federacije za leto 1983, tako da bo v 
skladu z antiinflacijskim programom zagotovljena rast prora- 
čuna federacije glede na rast družbenega proizvoda in, da bo 
usklajena z realnimi možnostmi in z globalno omejitvijo vseh 
oblik porabe v poprečju v merilu SFR Jugoslavije in jo poobla- 
stila, da po končanem usklajevanju da soglasje k predlogu 
zakona. 

V nadaljnjem usklajevanju je delegacija po podrobni obra- 
zložitvi Zveznega izvršnega sveta in predstavnikov Zveznega 
sekretariata za ljudsko obrambo ter ob političnem soglasju 
najvišjih državnih in partijskih organov, da je treba za moder- 
nizacijo v JLA v letu 1983 zagotoviti dodatnih 22 milijard 
dinarjev, dala skupaj z delegacijami SR Srbije, SR Hrvatske in 
SAP Vojvodine soglasje na skupen obseg proračunskih od- 
hodkov federacije v višini 244.582 milijonov din. V tem znesku 
je zagotovljeno tudi 45.574 milijonov dinarjev za borčevsko in 
invalidsko varstvo ter vojaške pokojnine, s čimer so pokrite 
potrebe po sredstvih za osebne prejemke za leto 1983 teh 
uporabnikov sredstev proračuna federacije. Ob tem je Zvezni 
izvršni svet sprejel obveznost, da bo potem, ko bodo znani 
zaključni računi skupnosti pokojninskega in invalidskega za- 
varovanja v republikah in pokrajinah in s tem tudi znan obseg 
neporavnanih dolgov zveznega proračuna tem skupnostim, 
predlagal Skupščini SFRJ morebitne dodatne rešitve za od- 
pravo teh dolgov. 

S takšno rešitvijo niso soglašale delegacije gospodarsko 
manj razvitih republik in SAP Kosovo Menile so, da glede na 
naravo izdatkov, ki jih pokrivajo iz dopolnilnih sredstev fede- 
racije (to so predvsem osebni dohodki zaposlenih v organih 
za notranje zadeve in upravi) in zaradi velike odvisnosti njiho- 
vih proračunov o teh sredstvih, ne morejo pristati le na 13% 
povečanje teh sredstev. Ob tem so te delegacije poudarile, da 

OBVESTILO! 

Z novim mandatnim obdobjem je prišlo do nekaterih 
sprememb pri naslovih prejemnikov Poročevalca. 

Znano je da tako kot doslej prejemajo Poročevalec brez- 
plačno: 

- delegacije TOZD in drugih delovnih skupnosti; 
- delegacije KS; 
- delegacije delovnih skupnosti, kjer po določbah za- 

kona vsi delovni ljudje opravljajo funkcijo delegacije; 
- vodje in člani skupnih delegatov za Zbor združenega 

dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije; 
- delegati Družbenopolitičnega zbora skupščine SR 

Slovenije; 
- občinske skupščine 
- družbenopolitične organizacije v republiki in obči- 

nah; 
- republiški upravni organi in pravosodne institucije; 
- sredstva javnega obveščanja (informativni politični 

tisk, pokrajinski tisk, glasila v združenem delu, radio in TV, 
lokalne radijske postaje). 

Prav tako pa so nastale spremembe v registrih TOZD, 
delovnih skupnostih in KS. Na podlagi zbranih podatkov 
smo izdelali nov in dopolnjen seznam naslovnikov po 
katerem smo začeli pošiljati Poročevalec z letošnjo prvo 
številko. 

Če ste zajeti v kategorijo brezplačnih prejemnikov, pa 
Poročevalca še vedno ne prejemate, vas prosimo, da nam 
to sporočite z vašim natančnim naslovom. 
Če pa želite, razen brezplačnega izvoda Poročevalca, pre- 
jemati še dodatne izvode, jih lahko naročite proti plačilu. 
Letna naročnina je 120 dinarjev, 

Obenem vas prosimo, da nam vse spremembe naslova 
takoj sporočate (stari in novi naslov), saj bomo le tako 
lahko zagotovili, da boste redno prejemali Poročevalec. 
Spremembe in nova naročila nam sporočajte na naslov: 
Poročevalec, Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, Šubi- 
čeva 4, tol. (061)219-914. 
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določenih zakonskih pravic oziroma obveznosti njihovih pro- 
računov kljuD zaostrenim pogojem gospodarjenja ne morejo 
niti zmanjšati niti nadomestiti z lastnimi viri, saj na primer v 
SAP Kosovo predstavljajo dopolnilna sredstva iz proračuna 
federacije kar 73% proračunskih prihodkov. 

Da bi bilo ob tolikšnem razhajanju doseženo soglasje, je 
Zvezni izvršni svet 28 in 29. 12. 1932 predložil dve kompromi- 
sni rešitvi. Najprej je z zmanjšanjem sredstev za JLA za 3829 
milijonov dinarjev (na račun tekočega vzdrževanja) in s pove- 
čanjem skupnega obsega Zveznega proračuna za 741 milijo- 
nov dinarjev zagotovil 17% povečanje dopolnilnih sredstev za 
manj razvite republike in pokrajino Kosovo ter za borčevsko 
in invalidsko zaščito. Pozneje pa je z namenom, da ne bi 
odlagal rešitve težkega položaja glede dopolnilnih sredstev 
SAP Kosovo predlagal, da se JLA dodatno zmanjšajo sredstva 
za 0,5%, vsem drugim uporabnikom proračuna federacije, 
vključno z dopolnilnimi sredstvi pa za 1 %, da bi tako zagotovil 
SAP Kosovu sredstva v višini 1.898 milijonov dinarjev, z notra- 
njo prerazdelitvijo sredstev, namenjenih za organe federacije, 
pa dodatnih 680 milijonov dinarjev. 

Z zadnjim predlogom Zveznega izvršnega sveta se je pred- 
videni obseg odhodkov proračuna federacije za leto 1983 
povečal za 23.8%. V tem so sredstva za JLA, ki predstavljajo 
60,8% proračuna federacije, večja za 28.7%, sredstva za bor- 
čevsko in invalidsko zaščito in vojne pokojnine za 15,8%, 
dopolnilna sredstva za manj razvite republike in pokrajino 
Kosovo za 15,8%, SAP Kosovu pa je posebej zagotovljeno še 
2,578 milijonov dinarjev, medtem ko so se sredstva za delo 
organov federacije povečala za 13%. Ker še ob teh spremem- 
bah obsega in strukture odhodkov zveznega proračuna ni 
povečal obseg prispevkov republik in pokrajin, in upoštevaje 
doseženo politično soglasje glede modernizacije JLA. je dele- 
gacija dala soglasje k skupnemu obsegu proračunskih od- 
hodkov federacije za leto 1983 v višini 245.323.1 milijonov 
dinarjev. 

i 
3. Odlok o skupni devizni politiki v letu 1983 

Skupščina SR Slovenije je sprejela poročilo delegacije o 
poteku usklajevanja odloka in delegacijo pooblastila, da še 
naprej uveljavlja pripombe Skupščine SR Slovenije z dne 13. 
12. 1982 in jo pooblastila, da potem ko bodo usklajene spre- 
membe in dopolnitve zakona o deviznem poslovanju in kredit- 
nih odnosih s tujino, da soglasje k predlogu odloka. 

D° 27. 12. 1982 še niso bile usklajene določbe o politiki 
uvoza, ker še ni pilo soglasja o spremembah in dopolnitvah 
deviznega zakona, ki je osnova za določanje uvozne politike 
za leto 1983. Ker je bilo kasneje doseženo soglasje o spre- 
membah in dopolnitvah deviznega zakona, so bile ustrezno 
spremenjene in dopolnjene določbe glede politike uvoza za 
leto 1983. 

Vse do konca usklajevainega postopka je ostala sporna 
določba, da morajo subjekti, ki so v letu 1982 dobili začasno 
posojilo Narodne banke Jugoslavije vključno s sredstvi soli- 
darnosti, kakor tudi tisti, ki niso izpolnili svojih obveznosti za 
združevanje deviz za plačilo nafte, te obveznosti poravnati na 
način, kot bo določen s posebnim predpisom. Delegacije SR 
Črne gore, Makedonije. SAP Vojvodine in Kosova so se temu 
protivile. ZIS je, da bi dosegli soglasje tudi o devizni politiki na 
predlog omenjenih delegacij pristal, da se ta določba črta iz 
devizne politike, pri čemer je pojasnil, da bo izpolnitev teh 
obveznosti zagotovil Zvezni izvršni svet s svojim predpisom. 
Zato je tudi delegacija SR Slovenije dala soglasje k predlogu 
odloka. 

4. Odlok o določitvi enotne projekcije plačilne 
bilance Jugoslavije za leto 1983 in odlok o 
določitvi enotne projekcije devizne bilance 
Jugoslavije za leto 1983 

Oba dokumenta sta bila sprejeta s predloženimi kvantifika- 
cijami. čeprav so vse delegacije opozarjale, da bo le s skraj- 
nimi napori in ob bistveno spremenjenih pogojih v primerjavi 
z lanskim letom možno doseči predvideni devizni priliv, zlasti 
iz naslova turizma in ostalih uslug. Pri tem se je delegacija SR 
Slovenije zavzemala za takšen instrumentarj tekoče ekonom- 
ske politike, ki bo maksimalno omogočil izpolnitev zahtevnih 
nalog na področju deviznega priliva. Poskušala je tudi uvelja- 

viti. da bi dopolnili plačilno bilanco Jugoslavije z obveznostmi 
republik in avtonomnih pokrajin in vgradili v plačilno bilanco 
Jugoslavije plačilno bilančne pozicije republik in pokrajin 
zaradi spremljanja in izvrševanja enotne projekcije plačilne 
bilance Jugoslavije Predlagatelj in delegacije drugih republik 
in avtonomnih pokrajin tega predloga niso sprejele. Sprejet 
tudi ni bil amandma SR Bosne in Hercegovine, ki je predla- 
gala. da se zdomska nakazila ponovno prenesejo iz finanč- 
nega dela plačilne bilance v tekoče transakcije plačilne bi- 
lance. 

5. Odlok o ciljih in nalogah skupne emisijske 
in denarne politike in skupnih osnov kreditne 
politike v letu 1983 

Skupščina SR Slovenije je delegacijo že 13. 12. 1982 poo- 
blastila, da da soglasje k predlogu odloka, da pa uveljavlja v 
usklajevalnem postopku načelne in konkretne pripombe kot 
je razvidno iz poročila z dne 27. 12. 1982 

S sprejetjem amandmaja k 2. točki odloka, ki ga je predlagal 
Zvezni izvršni svet, je določeno izredno restriktivno povečanje 
denarne mase in bančnih plasmajev v letu 1983, kar je bila ena 
glavnih pripomb Skupščine SR Slovenije. Delno je zadovo- 
ljeno našim ugovorom zoper določbe v 5. točki tega odloka, ki 
se glede selektivnih namenov kreditiranja sklicuje na tretji 
odstavek točke 4.4. drugega dela Družbenega plana Jugosla- 
vije, kjer so ti nameni po naši oceni preobširni. 

Točka 9, ki se nanaša na zagotavljanje sredstev za Jugoslo- 
vansko banko za mednarodno ekonomsko sodelovanje, je 
bila usklajena tako, kot je bilo to storjeno v resoluciji. 

Delegaciji ni uspelo uveljaviti pripombe, po kateri naj se ne 
bi v odloku predvidevalo možnosti, da bo Zvezni izvršni svet 
predlagal ustrezne ukrepe, če poslovne banke ne bodo opra- 
vile postopka samoupravnega sporazumevanja za zagotovitev 
sredstev za razširitev kmetijskih zemljišč v družbeni lastnini in 
zagotovile trajnih obratnih sredstev gospodarjenja SAP Ko- 
sovo Zato je delegacija pripombo umaknila. 

6. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s 
tujino 

O usklajevanju tega zakona, ki je bilo opravljeno v odboru 
za ekonomske odnose s tujino Zbora republik in pokrajin do 
26. 12. 1982 je delegacija dala poročilo na seji vseh zborov 
Skupščine SR Slovenije dne 27.12.1982. Skupščina je ob tem 
ugotovila da je delegacija v dosedanjem postopku ustrezno 
uveljavljala njene načelne in konkretne pripombe. Skupščina 
SR Slovenije je ob tem soglašala s poročilom delegacije, da 
so v dotedaj usklajenem besedilu »deviznega zakona« upo- 
števane bistvene pripombe Skupščine SR Slovenije, ki so se 
nanašale na opredelitev temeljnega produkcijskega odnosa 
glede razpolaganja in značaja deviz v temeljnih določbah 
zakona, na planiranje ekonomskih odnosov s tujino, na vlogo 
in značaj plačilno bilančnih in devizno bilančnih pozicij repu- 
blik in pokrajin, vlogo in položaj Interesne skupnosti Jugosla- 
vije za ekonomske odnose s tujino in SISEOT republik in 
pokrajin ter posebej na možnost združevanja deviz po 68. 
členu do tedaj veljavnega zakona, katerih temeljni cilj je bil, 
da se poveča odgovornost in motivacija za trajno usmeritev 
izvoza zlasti na konvertibilno področje. Ob ugotovitvi, da je 
soglasje o deviznem zakonu v skupščini SFRJ potrebno do- 
seči je Skupščina SR Slovenije naložila delegaciji, da pri 
nadaljnjem usklajevanju člena 69. a, b, c in d) uveljavlja večje 
zadovoljevanje reprodukcije izvoznikov, pri čemer se naj upo- 
števajo tudi devize za združevanje po 68. členu in da del deviz, 
ki jih po enotnih kriterijih zadrže temeljne organizacije zdru- 
ženega dela, le-te medsebojno razporejajo s samoupravnimi 
sporazumi v okviru svojih samoupravnih oblik organiziranja 
in povezovanja in v okviru samoupravnih interesnih skupnosti 
za ekonomske odnose s tujino republik in avtonomnih pokra- 
jin. 

V nadaljnjem postopku usklajevanja je delegacija ob uskla- 
jevanju 69. členov uveljavljala vse te pripombe. Predlagatelj in 
delegacije ostalih SR republik in AP z izjemo delegacije SR 
Hrvaške, konkretnih amandmajev naše delegacije ni sprejel. 
Enako ni sprejelštevilnih amandmajev delegacij Skupščine 
SR Makedonije, Črne gore, AP Vojvodine in Kosova na pred- 
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hodne določbe, ki določajo vlogo Narodne banke Jugoslavije 
z njenimi intervencijami na deviznem tržišču in določb, ki 
odrejajo postopek in način solidarnosti. Amandmaji teh dele- 
gacij so zahtevali dokončno prodajo deviz Narodne banke 
Jugoslavije v korist tistih republik in avtonomnih pokrajin, ki 
imajo v sedanjem sistemu priznan deficit. Glede solidarnosti 
pri poravnavanju nastalih obvezosti pa so zahtevali, da se to 
reši s predpisom Zveznega izvršnega sveta, ki naj določi način 
odplačila sedanjih obveznosti. 

Predlagatelj je vse te amandmaje zavrnil in vztrajal, da je 
potrebno zakon sprejeti kot ga predlaga, ker le tako lahko 
prevzame odgovornost za normalno proizvodnjo v letu 1983. 

Po 27. 12. 1982 tako praktično niso bili dodatno sprejeti 
nobeni amandmaji, ker o nobenem od njih ni bilo doseženo 
popolno soglasje vseh republik in pokrajin, Zvezni izvršni svet 
pa je ob tem vztrajal, da se v takem primeru zakon sprejme v 
predlaganem in do tedaj usklajenem besedilu. • 

Vse delegacije so ob zaključku usklajevanja dale soglasje 
na predlog zakona. Pri tem so delegacije izhajale iz politične 
ocene, da bi nesprejetje tega zakona povzročilo še večje 
pobleme države pri vzdrževanju njene zunanje likvidnosti in 
tekoče proizvodnje. Zbor republik in pokrajin je obenem spre- 
jel sklep, s katerim je zadolžil Zvezni izvršni svet, da sproti 
spremlja učinke zakona \r sproti predlaga dodatne ukrepe ali 
morebitne spremembe ter, da do konca aprila predloži tudi 
tiste spremembe zakona, ki bodo uredile položaj izvoznikov 
na klirinška območja. 

Ob tem, ko je dala soglasje na predlog zakona je delegacija 
Skupščine SR Slovenije na seji Zbora republik in pokrajin 30. 
12. 1982, dala posebno izjavo, ki se glasi: 

»Skupščina SR Slovenije je na sejah svojih zborov 27. 12. 
1982 pooblastila delegacijo, da si v postopku usklajevanja 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem 
poslovanju in kreditnih odnosih s tujino še nadalje prizadeva, 
da se smiselno vgradijo vsebinsko pomembni amandmaji, 
zlasti pa tisti, ki se nanašajo na pravice samoupravnega 
razpolaganja z devizami, na njihovo razporejanje in združeva- 
nje, kot tudi tisti s katerimi bo v zakonu jasneje izražena naša 
težnja in družbeno sprejeta opredelitev za trajno usmeritev v 
povečanje izvoza blaga in storitev na konvertibilna območja. 
Delegacija je pooblaščena, da po smiselni realizaciji amand- 
majev da soglasje k predlogu zakona. 

Delegacija Skupščine SR Slovenije je v postopku usklajeva- 
nja osnutka tega zakona delala dosledno in v skladu s tem 
pooblastilom ter si do konca prizadevala, da bi se ti predlogi 
uveljavili. Menimo, da bi sprejetje amandmajev delegacije 
mnogo jasneje izrazilo ne samo prizadevanje za spodbujanje 
in krepitev interesov in odgovornosti vseh subjektov združe- 
nega dela v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji - za 
povečanje izvoza, zlasti na konvertibilno območje, in da bi se 
s predlaganimi dopolnitvami in spremembami še bolj utrjeval 
in hitreje izvajal samoupravni družbenoekonomski položaj 
delavcev na področju ekonomskih odnosov s tujino. Naši 
amandmaji niso bili sprejeti. 

V celoti podpiramo in tudi sami smo se zavzemali za to, da 
bo najvažnejša razvojna naloga v prihodnjem letu povečanje 

konvertibilnega izvoza za 20%. Za uresničitev te naloge so 
bistveno pomembni položaj, ekonomski interes in odgovor- 
nost delavcev za razpolaganje z devizami. Nismo prepričani, 
da je usklajena vsebina 67., 68. in 69. člena takšna, da dovolj 
jasno zagotavlja stabilne pogoje gospodarjenja organizacij 
združenega dela, zadostno motiviranost za izvoz na konverti- 
bilna območja, zlasti pa ne zadostno preskrbljenost izvozni- 
kov z reprodukcijskimi potrebami, nujnimi za izvoz. Nismo 
prepričani, da rešitve v 69. a in 69. c členu zagotavljajo 
uresničevanje samoupravnih pravic in odgovornosti delavcev, 
da v odnosih dohodkovne soodvisnosti s samoupravnimi od- 
ločitvami določajo svoje reprodukcijske potrebe. Ocenju- 
jemo, da premalo jasne formulacije dopuščajo možnost, da 
bodo o tem namesto delavcev odločali drugi organi, na katere 
delavci v temeljnih organizacijah združenega dela nimajo 
dejanskega vpliva in pri čemer bo lahko prišla do prevelikega 
izraza težnja po delitvi, ne pa po ustvarjanju deviz. Delegacija 
ocenjuje, da bi lahko ob večjem medsebojnem razumevanju 
in pripravljenosti za iskanje najboljših rešitev v postopku 
usklajevanja odpravili mnoge nejasnosti in nedorečenosti za- 
kona, ki ga sprejemamo. 

Delegacija Skupščine SR Slovenije opozarja na te svoje 
ocene in prizadevanja, ker ocenjuje, da lahko odgovorne 
naloge pri povečanju izvoza v prihodnjem letu uresničimo 
samo ob pomembni podpori sistemskih rešitev in ekonomske 
politike in ob večjem prizadevanju vseh, da bi konvertibilni 
izvoz dejansko postal najpomembnejša naloga. Skupščina SR 
Slovenije in naša delegacija se bosta zavzemali za to, da bo 
združeno delo v Sloveniji v dohodkovni povezanosti z združe- 
nim delom v Jugoslaviji pri uresničevanju tega cilja še nadalje 
dajalo največji možni prispevek. V tem smislu delegacija tudi 
ocenjuje izjemnost pomena vseh rešitev v zakonu kot tudi 
odgovornost predlagatelja za vpliv tega zakona na uresniče- 
vanje omenjenih nalog. Delegacija posebej opozarja na odgo- 
vornost predlagatelja zakona, da v svojih aktivnostih in ukre- 
pih zagotovi možnost njegovega izvajanja in njegov pozitiven 
vpliv na povečanje izvoza. 

Delegacija Skupščine SR Slovenije je zato mnenja, da je 
nujno takoj začeti permanentno spremljati učinke uporabe 
sprememb in dopolnitev zakona, nadaljevati razpravo o odpr- 
tih vprašanjih na področju ekonomskih odnosov s tujino in z 
dogovorom najti takšne rešitve, ki bodo zagotovile dejansko 
ekonomsko in samoupravno urejanje tega zelo pomembnega 
področja družbenoekonomskih odnosov. 

Da ne bi onemogočila sprejetja zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odno- 
sih s tujino in s tem še bolj otežila položaj organizacij združe- 
nega dela v gospodarjenju, je Skupščina SR Siovenije poo- 
blastila delegacijo, da glasuje za zakon, kakršen bo usklajen v 
tem zboru.« 

★ ★ ★ 

Delegacija predlaga, da Skupščina SR Slovenije odobri 
njeno delo. 

RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 
SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
9. februarja 1983 

Dnevni red sej Zbora 
združenega dela, Zbora občin 
in Družbenopolitičnega zbora 
skupščine SR Slovenije je 
razširjen z obravnavo: 

- poročila delegacije Skup- 

ščine SR Slovenije o poteku 
usklajevanja in sprejemanju 
resolucije o politiki izvajanja 
družbenega plana Jugoslavije 
za obdobje 1981-1985 v letu 
1983 s spremljajočimi akti po 

sejah zborov Skupščine SR 
Slovenije, ki so bile 27. 12. 
1982 (ESA 149); 

- predloga zakona o ratifika- 
ciji sporazuma o garanciji med 
SFR Jugoslavijo in Mednaro- 
dno banko za obnovo in razvoj 
(YU 2161) (ESA 206). 

Dnevni red seje Zbora 
združenega dela in seje Zbora 
občin pa je razširjen z 
obravnavo: 

- osnutka zakona o dopolni- 
tvi zakona o carinski tarifi 
(ESA 204); 

- osnutka zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o kritju tečajnih razlik, ki so 
nastale pri bankah v letih 1980 
in 1981 na podlagi spremembe 
tečaja dinarja in na podlagi te- 
kočega deviznega poslovanja 
bank (ESA 205). 

Dnevni red seje Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Siovenije pa se razširja z 
obravnavo: 

- predloga zakona o eviden- 
ci nastanitve občanov in o re- 
gistru prebivalstva (ESA 959). 
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SKLIC SKUPNE SEJE ZBOROV 
SKUPŠČINE 
IZOBRAŽEVALNE SKUPNOSTI 
SLOVENIJE 
9. februarja 1983 

Skupščina Izobraževalne 
skupnosti Slovenije bo na 
skupni seji zbora uporabnikov 
in zbora izvajalcev dne 9. 2. 
1983 kot enakopraven zbor z 
zbori Skupščine SR Slovenije 
obravnavala: 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o usmerjenem izobraževa- 
nju. 

Skupščina Izobraževalne 
skupnosti Slovenije bo na 
skupni seji zborov med drugim 

obravnavala tudi predlog pro- 
grama dela zborov skupščine 
Izobraževalne skupnosti Slo- 
venije ze leto 1983; predlog 
uskladitve programskih za- 
snov za oblikovanje vzgojno- 
izobraževalnih programov v 
usmerjenem izobraževanju; 
predlog programske zasnove 
za oblikovanje vzgojno-izobra- 
ževalnih programov v naravo- 
slovno-matematični usmeritvi 
in usmeritvi osebnih storitev; 
predlog obsega vpisa v prve 
letnike usmerjenega izobraže- 
vanja in razmestitve izvajanja 
vzgojnoizobraževalnih progra- 

mov za šolsko leto 1983/1984; 
predlog sklepa o okvirih za vi- 
šino naložb v vzgojnoizobra- 
ževalne objekte v letu 1983; 
poročilo o opremljanju spe- 
cialnih učilnic; predlog sklepa 
o dopolnitvi programa oprem- 
ljanja naravoslovnih učilnic za 
fiziko, kemijo in biologijo v 
skupni vzgojnoizobrazbeni 
osnovi srednjega usmerjenega 
izobraževanja in o zagotovitvi 
sredstev za sofinanciranje nje- 
gove izvedbe; predlog sklepa 
o višini kritja stroškov amorti- 
zacije osnovnih sredstev 
vzgojnoizobraževalnih organi- 
zacij za leto 1982. 

ZA RAZPRAVO V SKUPŠČINAH IZOBRAŽEVALNIH SKUPNOSTI 

PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA 

o organizirani preskrbi osnovnih 

in srednjih šol z učbeniki 

Odbor podpisnikov družbenega dogovora o izva- 
janju družbene akcije za organizirano preskrbo 
osnovnih šol z učbeniki ter o postopnem zagotavlja- 
nju brezplačnih učbenikov učencem osnovnih šol je 
pripravil predlog sprememb in dopolnitev tega 
družbenega dogovora in oblikoval njegovo preči- 
ščeno besedilo. 

Med predlaganimi spremembami je tudi ta, da so 
k udeležbi v družbenem dogovoru povabljene tudi 

občinske in posebne izobraževalne skupnosti. Zato 
bodo pričujoči predlog družbenega dogovora 
obravnavale skupščine vseh izobraževalnih skup- 
nosti in odločale o pristopu k takč preoblikova- 
nemu družbenemu dogovoru. 

Odbor podpisnikov je zaprosil vse udeležence 
(med njimi tudi občinske in posebne izobraževalne 
skupnosti), naj svoje sklepe o pristopu k družbe- 
nemu dogovoru posredujejo Izobraževalni skupno- 
sti Slovenije. 

Udeleženci družbenga dogovora o izvajanju družbene ak- 
cije za organizirano preskrbo osnovnih šol z učbeniki ter o 
postopnem zagotavljanju brezplačnih učbenikov učencem 
osnovnih šol sklenejo družbeni dogovor o spremembah in 
dopolnitvah družbenega dogovora o izvajanju družbene ak- 
cije za organizirano preskrbo osnovnih šol z učbeniki ter o 
postopnem zagotavljanju brezplačnih učbenikov učencem 
osnovnih šol (Uradni list SRS, št. 13/78) tako, da se njegovo 
prečiščeno besedilo glasi: 

DRUŽBENI DOGOVOR O ORGANIZIRANI PRESKRBI 
OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOL Z UČBENIKI (prečiščeno 
besedilo) 

Z namenom, da bi zagotovili učencem osnovnih in srednjih 
šol učbenike pod čim ugodnejšimi pogoji in s tem prispevali k 
uveljavljanju ustavne pravice do vzgoje in izobraževanja vsem 
otrokom in mladini ne glede na materialne možnosti družine 
in okolja, v katerem živijo, 

sklenejo 
Izobraževalna skupnost Slovenije, občinske in posebne izo- 

braževalne skupnosti v SR Sloveniji, organizacije združenega 
dela, ki zalagajo in razpečujejo učbenike, tiskajo učbenike ali 
proizvajajo oziroma predelujejo papir za učbenike. Splošno 
združenje grafične, grafično predelovalne industrije, časopi- 
sne in založniške dejavnosti ter knjigotrštva Slovenije. 
Splošno združenje celuloze, papirne in papirno predelovalne 
industrije Slovenije. Ljubljanska banka - Združena banka. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Republiška konferenca 

Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, Republiški 
svet zveze sindikatov Slovenije, Republiška konferenca Zveze 
socialistične mladine Slovenije in Zveza prijateljev mladine 
Slovenije 

DRUŽBENI DOGOVOR O ORGANIZIRANI 
PRESKRBI OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOL Z 
UČBENIKI 

S tem družbenim dogovorom se udeleženci zavezujemo, da 
bomo enotno in koordinirano razvijali, povezovali in usklaje- 
vali svoje dejavnosti pri ustvarjanju pogojev za organizirano 
preskrbo z učbeniki, delovnimi zvezki in priročniki (v nadalj- 
njem besedilu: učbeniki) v osnovnih in srednjih šolah v SR 
Sloveniji. 

S tem družbenim dogovorom sprejemamo udeleženci 
skupne in posamične naloge ter obveznosti za racionalno, 
ekonomično in pravočasno preskrbo z učbeniki. 

Udeleženci tega dogovora se bomo zavzemali za to, da bo 
za oblikovanje cen učbenikov (proizvodnjo in storitev) ter 
ustvarjanje pogojev za njihovo zalaganje sklenjen poseben 
samoupravni sporazum. 

Osnutek tega samoupravnega sporazuma pripravijo organi- 
zacije združenega dela s področja proizvodnje, zalaganja in 
distribucije učbenikov, udeleženke tega družbenega dogo- 

poročevalec 5 



vora, v okviru Splošnega združenja grafične, grafično prede- 
lovalne industrije, časopisne in založniške dejavnosti ter knji- 
gotrštva Slovenije, Splošnega združenja celulozne, papirne in 
papirno predelovalne industrije Slovenije v sodelovanju z 
Izobraževalno skupnostjo Slovenije. 

3 
Pri izvajanju tega družbenega dogovora bomo udeleženci 

uresničevali naslednje družbene smotre: 
- racionalno izdajanje učbenikov in zagotovitev njihove vsaj 

petletne veljavnosti; 
- ekonomično proizvodnjo, promet in uporabo učbenikov ob 
istočasnem razvijanju dohodkovnih in drugih samoupravnih 
odnosov ter usklajevanju planov med organizacijami združe- 
nega dela, ki sodelujejo v proizvodnji, prometu in uporabi 
učbenikov; 
- racionalno distribucijo učbenikov prek šol; 
- oblikovanje zalog učbenikov za izposojanje na šolah in v 
šoli organizirano prodajo učbenikov učencem, ki jim ni mo- 
goče zagotoviti vseh učbenikov na izposojo. 

4 
Tehnične normative za učbenike potrjuje odbor udeležen- 

cev tega družbenega dogovora na predlog, ki ga izdelajo 
organizacije združenega dela, ki tiskajo ali zalagajo in razpe- 
čujejo učbenike, v okviru Splošnega združenja grafične, gra- 
fično predelovalne industrije, časopisne in založniške dejav- 
nosti ter knjigotrštva Slovenije. 

5 
Udeleženci se bomo zavzemali za to, da bo v vsaki osnovni 

in srednji šoli organizirana zaloga učbenikov za izposojanje in 
da bodo učenci lahko tudi dobili vse potrebne učbenike na 
šoli za ustrezno plačilo. 

Udeleženci bomo spodbujali šole, da preskrbo učencev z 
učbeniki obravnavajo v svojih delovnih načrtih kot svojo re- 
dno dejavnost, s tem da se zaloga učbenikov za izposojanje 
na posamezni šoli obliklije iz rabljenih in novih učbenikov. Pri 
zbiranju in izdajanju učbenikov sodelujejo tudi učenci, da si 
na ta način privzgajajo in pridobivajo samoupravne izkušnje, 
čut odgovornosti za zbiranje in ohranjanje učbenikov ter 
kulturen odnos do knjige. 

6 
Izobraževalne skupnosti bodo spodbujale šole, naj na 

ustrezen način spodbujajo učence in starše o pomenu in ciljih 
organizirane preskrbe z učbeniki ter si ob pomoči organizacij 
združenega dela, krajevnih skupnosti, družbenopolitičnih in 
drugih organizacij prizadevajo zagotoviti potrebna sredstva 
za nakup izposoji namenjenih učbenikov. 

Izobraževalne skupnosti si bodo prizadevale s svojimi plan- 
skimi akti zagotoviti šolam del potrebnih sredstev za nakup 
izposoji namenjenih novih učbenikov. 

7 
Občinske in posebne izobraževalne skupnosti bodo v ok- 

viru Izobraževalne skupnosti Slovenije koordinirale planiranje 
dejavnosti preskrbe z učbeniki ter zagotavljanje sredstev šo- 
lam za subvencioniranje nakupa obveznih učbenikov, zlasti 
tistih z nizko naklado, v skladu s samoupravnimi sporazumi o 
temeljih planov izobraževalnih skupnosti. 

a 
Založniške organizacije bodo: 

- zalagale učbenike, ki jih je za uporabo pri pouku potrdil 
Strokovni svet SRS za vzgojo in izobraževanje oziroma dolo- 
čil strokovni svet ustrezne posebne izobraževalne skupnosti; 
- uskladile vsako leto do konca novembra z Zavodom SRS za 
šolstvo in ustrezno izobraževalno skupnostjo potrebe po na- 
kladi novih učbenikov in ponatisov za naslednje šolsko leto; 
- pri zalaganju učbenikov skrbele za izid vseh potrjenih učbe- 
nikov najpozneje do 15 avgusta oziroma najpozneje v šestih 
mesecih po prejemu kompletnih rokopisov z grafično in li- 
kovno opremo; 
- v sodelovanju z Zavodom SRS za šolstvo urejale medse- 

bojne odnose z avtorji učbenikov skladno z obsegom, kvali- 
teto in zahtevnostjo opravljenega dela; 
- sklenile samoupravni sporazum iz 2. točke tega družbenega 
dogovora. 

Način distribucije prek knjigarniške mreže na šole in pogoje 
za organiziran nakup ter prodajo učbenikov na šolah bo 
določil odbor udeležencev družbenega dogovora v posebnem 
navodilu ter ga objavil sočasno s katalogom učbenikov za 
vsako šolsko leto. 

9 
Tiskarne bodo: 

- zagotavljale pravočasen natis učbenikov; 
- zagotavljale tehnično kakovost učbenikov v skladu s tehnič- 
nimi normativi iz 4. točke tega družbenega dogovora; 
- sklenile samoupravni sporazum iz 2. točke tega družbenega 
dogovora. 

10 
Organizacije združenega dela papirne industrije bodo: 
- v okviru Splošnega združenja celulozne, papirne in pa- 

pirno predelovalne industrije planirale in pravočasno dobav- 
ljale tiskarnam potrebne količine papirja in kartona za natis 
učbenikov: 

- zagotavljale kakovost papirja in kationa v skladu s teh- 
ničnimi normativi iz 4. točke tega družbenega dogovora; 

- sklenile samoupravni sporazum iz 2. točke tega družbe- 
nega dogovora. 

11 
Založniške organizacije in tiskarne bodo v okviru Sploš- 

nega združenja grafične, grafično predelovalne industrije, 
časopisne in založniške dejavnosti ter knjigotrštva Slovenije 
sodelovale pri pripravi tehničnih normativov za učbenike ter 
usklajevale svoje plane glede izdajanja učbenikov. 

Založniške organizacije, tiskarne in organizacije združe- 
nega dela papirne industrije bodo pri izdajanju učbenikov 
delo racionalno organizirale ter v medsebojnem poslovno- 
tehničnem in dohodkovnem povezovanju, tako da dosežejo 
pravočasno izdajanje in zahtevano tehnično kakovost učbeni- 
kov ob najmanjših možnih stroških, ki vplivajo na ceno učbe- 
nikov. 

12 
Ljubljanska banka-Združena banka Ljubljana bo prek te- 

meljnih bank spodbujala zagotavljanja kreditov za obratna 
sredstva pri zalaganju učbenikov. Te kredite bodo obravnavah 
po posebnih kriterijih in z benificirano obrestno mero največ 
do 50% od splošne obrestne mere. 

13 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo prek republiških 

upravnih organov skrbel za izvajanje dogovorjene politike pri 
programiranju, pripravi in distribuciji učbenikov. 

14 
Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije bo prek 

delegatov v svetih šol in prek svojih občinskih in krajevnih 
konferenc spodbujala vse dejavnike v občini za uresničevanje 
tega družbenega dogovora. 

15 
Zveza sindikatov Slovenije bo prek občinskih svetov in z 

družbenopolitično aktivnostjo osnovnih organizacij zveze 
sindikatov spodbujala organizacije združenega dela, da mate- 
rialno podpirajo organizirano preskrbo šol z učbeniki. 

Sindikat delavcev vzgoje, izobraževanja in znanosti bo akti- 
viral člane v svojih osnovnih organizacijah, da si bodo priza- 
devali ustvarjati pogoje za zbiranje in izposojanje učbenikov v 
šolah, da bodo informirali starše o namenih in ciljih organizi- 
rane preskrbe z učbeniki ter da bodo učence vzgajali v pozi- 
tivnem odnosu do uporabe učbenikov in knjige nasploh kot 
trajne dobrine. 

Sindikat delavcev papirne, grafične, založniške in časopi- 
sno-! nformativne dejavnosti bo aktiviral člane v svojih osnov- 
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nih organizacijah, da si bodo prizadevali organizirati delo pri 
izdajanju učbenikov racionalno ter v medsebojnem poslovno- 
tehničnem sodelovanju in dohodkovnem povezovanju, da do- 
sežejo pravočasno izdajanje in zahtevano tehnično kakovost 
učbenikov ob najmanjših možnih stroških. 

16 
Zveza socialistične mladine Slovenije bo prek občinskih 

konferenc zagotovila sodelovanje svojih članov pri zbiranju 
rabljenih učbenikov ter pri izposojanju učbenikov na šolah. 

17 
Zveza prijateljev mladine Slovenije se bo zavzemala za 

izvajanje tega družbenega dogovora v okviru dejavnosti sveta 
za delo s pionirji, sveta za delo s starši in sveta izdajateljske 
dejavnosti ter prek občinskih zvez in društev prijateljev mla- 
dine v krajevnih skupnostih kot tudi po svojih delegatih v 
izobraževalnih skupnostih, samoupravnih organih šol ter pio- 
nirskih odredih. Naloge pri izvajanju tega družbenega dogo- 
vora glede organizirane preskrbe z učbeniki bo vključevala v 
redne seminarje za občinske zveze in društva prijateljev mla- 
dine, kjer neposredno usposablja družbene delavce, aktiviste 
in mentorje. 18 

Izvajanje tega družbenega dogovora bo spremljal odbor 
udeležencev družbenega dogovora. V odbor imenujejo izo- 
braževalne skupnosti dva skupna predstavnika, založniške 
organizacije združenega dela, tiskarne in organizacije zdru- 
ženega dela papirne industrije po enega skupnega predstav- 

nika in druge, v uvodu tega družbenega dogovora navedene 
udeleženke, po enega svojega predstavnika. 

Odbor voli izmed svojih članov predsednika, ki sklicuje in 
vodi seje ter predstavlja odbor. 

Delo odbora ureja poslovnik. Preden ga odbor sprejme, 
mora poslati osnutek v obravnavo /vsem udeleženkam, čas za 
to obravnavo pa ne sme biti krajši od 30 dni. 

Administrativno tehnične naloge za odbor opravlja skupna 
strokovna služba Izobraževalne skupnosti Slovenije 

19 
Pobudo za spremembo in dopolnitev tega družbenega do- 

govora lahko poda vsak njegov udeleženec. 

20 
K temu aružbenemu dogovoru lahko pod enakimi pogoji 

pristopijo tudi druge samoupravne organizacije in skupnosti, 
na dejavnost katerih se dogovor nanaša. 

21 
Za reševanje sporov, ki utegnejo nastati v pravnih razmerjih 

med udeleženci v zvezi z izvajanjem tega družbenega dogo- 
vora, je pristojna stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici 
Slovenije. 22 

Ta družbeni dogovor je sklenjen, ko ga podpišejo poobla- 
ščeni delegati vseh udeležencev, velja pa od dneva objave v 
Uradnem listu SR Slovenije. 

Odkar je bil pred štirimi leti sklenjen družbeni 
dogovor o izvajanju družbene akcije za organizi- 
rano preskrbo osnovnih šol z učbeniki ter po- 
stopnem zagotavljanju brezplačnih učbenikov za 
učence osnovnih šol v SR Sloveniji, so njegovi 
udeleženci uspeli izboljšati pravočasno izdajanje 
učbenikov za osnovno šolo, starše pa razbreme- 
niti skrbi s preskrbo z učbeniki, saj so to nalogo v 
glavnem prevzele šole. V določeni meri je bila 
dosežena tudi pocenitev učbenikov, ker jih šole 
dobe s popustom. Bistven napredek pa je bil 
dosežen s tem, da vse večjemu številu učencev ni 
treba več kupovati učbenikov, temveč si jih lahko 
izposodijo v šoli. V ta namen so na šolah obliko- 
vane posebne knjižnice za izposojanje učbeni- 
kov. Osnovna zaloga knjig v posamezni šoli je 
nastala tako, da je določeno število učbenikov 
kupila šola iz lastnih sredstev in iz namenskih 
sredstev izobraževalnih skupnosti, veliko število 
učbenikov pa so knjižnicam podarili učenci. Z 
izposojevalnino, ki jo plačajo učenci, pa se za- 
loga učbenikov za izposojanje lahko obnavlja. 
Namenska sredstva šol in izobraževalnih skupno- 
sti so sicer potrebna še naprej, zlasti za nakup 
nanovo izdanih učbenikov. 

Pozitivni rezultati družbenega dogovora so 
vplivali tudi na to, da so udeleženci začeli ta 
dogovor uporabljati tudi za nove učbenike 
skupne vzgojnoizobrazbene osnove i/ srednjih 
šolah. Tudi na tem področju uspeh ni izostal, kar 
je odbor udeležencev navedlo na zamisel, naj se 
veljavnost družbenega dogovora razširi na vse 
srednješolske učbenike, pozneje pa postopno, 
tudi na visokošolske učbenike. 

Ker pa je bilo treba upoštevati nekatere organi- 
zacijske spremembe oziroma spremembe pristoj- 
nosti posameznih udeležencev, urediti nekatera 
vprašanja v zvezi s pripravo srednješolskih učbe- 
nikov, hkrati pa odpraviti zapažene pomanjkljivo- 
sti sedanjega družbenega dogovora, odbor ude- 

ležencev predlaga celotno novo besedilo. 
Kot novi udeleženci družbenega dogovora so 

predvidene posebne izobraževalne skupnosti, 
občinske izobraževalne skupnosti, tiskarne in 
proizvajalci papirja ter ustrezni splošni združenji. 
Takšna razširitev udeležencev zagotavlja še 
boljše izvajanje načel družbenega dogovora. 

V predloženem besedilu je namesto »zagotav- 
ljanja brezplačnih učbenikov« opredeljena skrb 
za učbenike v celoti ter za organizirano distribu- 
cijo le-teh učencem prek šol, zlasti še prek šol- 
skih knjižnic za izposojanje učbenikov, kar naj ob 
materialni pomoči organizacij združenega dela in 
izobraževalnih skupnosti postane redna dejav- 
nost šol. 

Učencu, ki si učbenik izposodi za določeno, 
lahko tudi minimalno odškodnino, kot tudi 
učencu, ki učbenik kupi v šoli, je le-ta zagotovljen 
pod ugodnejšimi pogoji. 

Kot učbenik se po tem predlogu štejeta tudi 
delovni zvezek in priročnik, niso pa zajeta učila in 
didaktični kompleti. 

V primerjavi s sedanjim družbenim dogovorom 
predloženo besedilo nudi trajno, sistemsko reši- 
tev družbeno pomembnih vprašanj na področju 
preskrbe z učbeniki. Zaradi tega vsebuje pred- 
vsem načela, po katerih se bodo udeleženci rav- 
nali, ko se bodo samoupravno opredeljevali za 
konkretne rešitve. V tem je tudi, po ustavi, smisel 
družbenega dogovarjanja. Posamezne konkretne 
rešitve kratkoročnega značaja so zato opuščene. 
Usklajevanje konkretnih rešitev med udeleženci 
pa bo glavna skrb odbora udeležencev. 

V predloženem osnutku je opredeljeno, naj bi 
administrativno tehnična dela za potrebe odbora 
udeležencev opravljala skupna strokovna služba 
Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

Odbor podpisnikov družbenega dogovora o izvajanju 
družbene akcije za organizirano preskrbo osnovnih šol z 

učbeniki ter o postopnem zagota vljanju brezplačnih 
učbenikov učencem osnovnih šol 



Iz Skupščine 

RAZVOJNA POLITIKA 

Polno angažiranje pri hitrejšem 

premagovanju vzrokov in posledic 

težkega gospodarskega položaja  

• Delovni ljudje in občani, vsi deli fronte in vodstva na vseh ravneh morajo nenehno 
spremljati in stalno kritično obravnavati svoje ravnanje v boju s stabilizacijo 
• Socialistična zveza se zavzema za premagovanje administrativnih rešitev in 
graditev samoupravne prakse, da bi uresničili dolgoročni program ekonomske stabi- 
lizacije in hitreje razvijali socialistično samoupravljanje 
• Razvojni programi in plani se morajo v vseh organizacijah združenega dela, v 
družbenopolitičnih in samoupravnih skupnostih v dogovorjenih rokih uskladiti z 
materialnimi možnostmi in programi ekonomske stabilizacije 

Zvezna konferenca Sociali- 
stične zveze delovnega ljud- 
stva Jugoslavije je 16. decem- 
bra 1982 sprejela svoj Akcijski 
program »Socialistična zveza 
v boju za družbeno in ekonom- 
sko stabilizacijo«, s katerim je 
določila naloge in program de- 
javnosti SZDLJ za dosledno 
uresničevanje ekonomske po- 
litike v letu 1983. 

Akcijski program so dobili 
tudi delegati Skupščine SFRJ, 
da bi pri svojem delu upošte- 
vali opredelitve tega doku- 
menta. Glede na pomen doku- 
menta, predvsem za delo dele- 
gacij temeljnih samoupravnih 
organizacij in skupnosti ter 
družbenopolitičnih organiza- 
cij, ga objavljamo v glasilu 
Skupščine SFRJ z manjšimi 
skrajšavami. 

ANGAŽIRANJE 
SOCIALISTIČNE ZVEZE 

Delovni ljudje in občani, or- 
ganizirani v Socialistični zvezi, 
poudarja Akcijski program na 
začetku, bodo uresničevali na- 
loge XII. Kongresa ZKJ, 3. seje 
CK ZKJ, IX. Kongresa ZSJ in 
dolgoročnega programa eko- 
nomske stabilizacije ter spro- 
žali politične akcije za dosle- 
dno uresničevanje ekonomske 
politike v letu 1983, kot skupne 
obveznosti vseh delovnih ljudi 
in občanov, samoupravnih or- 
ganov in družbenopolitičnih 
organizacij. 

Za hitrejše premagovanje 
vzrokov in posledic težkega 
ekonomskega položaja, se bo 
Socialistična zveza v polni me- 
ri angažirala za: 

POPRAVEK! 
V poročevalcu štev. 2- 11. 1 1983 je prišlo do napake v 

besedilu Resolucija o politiki uresničevanja družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 v letu 1983. V prvi 
koloni na stani 8 se mora prvi odstavek poglavja DELITEV 
DOHODKA glasiti: 

Z delitvijo dohodka moramo zagotoviti najmanj za dve 
odstotni točki večji delež gospodarstva v dohodku z deli- 
tvijo čistega dohodka pa moramo zagotoviti za tri od- 
stotne točke hitrejšo rast izločanja za krepitev materialne 
osnove dela od izločanja za osebne dohodke. 

Za napako se bralcem opravičujemo. 

- uresničevanje ustavnega 
položaja delavskega razreda in 
delovnih ljudi pri gospodarje- 
nju z dohodkom in tokovi 
družbene reprodukcije, na- 
daljnji razvoj samoupravljanja 
in učinkovitejše delovanje de- 
legatskega sistema, opuščanje 
etatistično birokratskega rav- 
nanja in uresničevanje eko- 
nomskih zakonitosti; 

- tako uresničevanje politi- 
ke stabilizacije, ki se bo v polni 
meri opirala na lastne sile in 
zagotavljala hitrejše vključeva- 
nje v mednarodno delitev dela; 

-prilagajanje tekoče eko- 
nomske politike in srednjeroč- 
nih razvojnih programov real- 
nim materialnim možnostim in 
programu dolgoročne eko- 
nomske stabilizacije; 

- hitrejše uresničevanje do- 
govorov, doseženih v Komisiji 
zveznih družbenih svetov za 
ekonomsko stabilizacijo o 
spremembah razvojne politike 
in gospodarskega sistema; 

- nadaljnje razvijanje in 
ustvarjalno razčlenjevanje po- 
litičnega sistema socialistične- 
ga samoupravljanja, še pose- 
bej delegatskih odnosov v 
družbenopolitičnih in samo- 
upravnih interesnih skupno- 
stih; 

- trajno reprodukcijsko po- 
vezovanje z združevanjem in 
dohodkovnim povezovanjem, 

gospodarno in produktivno 
delo, povečevanje proizvodnje 
za izvoz in zadovoljevanje 
osnovnih potreb prebivalstva, 
ustvarjanje večjega dohodka, 
kakor tudi pogojev in temeljev 
življenjskega standarda, mate- 
rialnega in socialnega položa- 
ja delavca, delovnih ljudi in nji- 
hovih družin; 

- dosledno in selektivno 
prilagajanje vseh oblik porabe 
okvirom precej zmanjšanih 
možnosti in za njihovo zado- 
voljevanje ter čimbolj enako- 
merno delitev bremen eko- 
nomske stabilizacije. 

Delovni ljudje in občani, vsi 
deli fronte in vodstva na vseh 
ravneh morajo spremljati in 
nenehno kritično analizirati 
lastno ravnanje v boju za stabi- 
lizacijo ter graditi sistem druž- 
benega nadzorstva, osebne in 
kolektivne odgovornosti. So- 
cialistična zveza bo razvijala 
najširšo informativno in idej- 
nopolitično dejavnost pri kre- 
pitvi zavesti o pomenu in dale- 
kosežnosti nalog ekonomske 
stabilizacije. 

BOJ ZA DOSLEDEN 
RAZVOJ 
SOCIALISTIČNEGA 
SAMOUPRAVLJANJA 

V svojih dejavnostih pri ure- 
sničevanju politike ekonom- 
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ske stabilizacije.se bodo So- 
cialistična zveza in vsi dejavni- 
ki fronte še posebej zavzemali 
za: 

- krepitev odgovornosti 
vseh nosilcev samoupravnih 
javnih in drugih družbenih 
funkcij in zagotavljanje pogo- 
jev, ki omogočajo dosledno in 
učinkovito uresničevanje so- 
cialističnega samoupravljanja 
in demokratičnih odnosov v 
družbi; 

- večje angažiranje delov- 
nih ljudi in občanov v temelj- 
nih oblikah samoupravnega in 
političnega organiziranja pri 
graditvi humanih medčlove- 
ških odnosov in uveljavitvi kul- 
ture dela, socialistične samo- 
upravne etike, solidarnosti in 
vzajemnosti; 

- premagovanje obstoječih 
administrativnih rešitev in gra- 
ditev samoupravne prakse za- 
radi uresničevanja dolgoroč- 
nega programa ekonomske 
stabilizacije in hitrejšega raz- 
voja socialističnega samo- 
upravljanja; 

- razvijanje dela delavskih 
svetov in razvijanje samo- 
upravnih odnosov v združe- 
nem delu, ob stalni krepitvi 
ustavne vloge delegatov, dele- 
gacij v delegatskih skupščinah 
pri uresničevanju sprejetih na- 
log ekonomske stabilizacije; 

- hitrejše razvijanje dele- 
gatskih odnosov v družbeno- 
političnih in samoupravnih in- 
teresnih skupnostih, posebej v 
njihovih skupščinah in dosle- 
dno ter učinkovito izvajanje 
samoupravnih sporazumov in 
družbenih dogovorov: 

- uresničevanje ustavnega 
koncepta razvoja krajevne 
skupnosti in občine kot mesta 
neposrednega samouprav- 
nega izražanja in usklajevanje 
interesov ter potreb delovnih 
ljudi in občanov; 

- celovito javnost dela or- 
ganov oblasti in organov 
upravljanja samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti ter za- 
gotavljanje razvoja in krepitve 
odgovornosti vseh subjektov 
javnega informiranja in infor- 
macijskega sistema v celoti; 

- uresničevanje enotnega 
jugoslovanskega trga, dogo- 
vorjeno usklajevanje razvojnih 
interesov republik in pokrajin, 
vendar proti vsem pojavom na- 
cionalizma, unitarizma in dru- 
gih antisocialističnih in nesa- 
moupravnih teženj. 

PRAVICE IN 
ODGOVORNOST 
DELOVNIH LJUDI IN 
OBČANOV ZA RAZVOJ 

Pri upravljanju z dohodkom 
in rezultati dela bodo delovni 
ljudje in občani, organizirani v 

Socialistični zvezi, usmerili 
svoje delovanje, da bi: 

- pri sprejemanju vsake od- 
ločitve o uporabi in razporeja- 
nju dohodka izhajali iz krepi- 
tve materialnih temeljev zdru- 
ženega dela, s tem da se že od 
leta 1983 dalje poveča delež 
organizacij združenega dela v 
družbenem proizvodu in do- 
hodku; 

- plani in nove investicije 
sloneli na realnih sredstvih in 
skupaj sprejetih prioritetah, 
kakor tudi upoštevali možnosti 
boljšega izkoriščanja zmoglji- 
vosti in znatnejšega povečanja 
učinkovitosti investicij: 

- zagotovili gibanje osebne 
porabe v skladu z dogovorjeno 
politiko in da se osebni dohod- 
ki v materialni proizvodnji gi- 
bajo v skladu s povečanjem 
produktivnosti, dohodka in či- 
stega dohodka, vendar da se 
pri tem zagotovi tudi večje sti- 
muliranje produktivnega in 
kreativnega dela ob dosle- 
dnem spoštovanju načel deli- 
tve po rezultatih dela; 

- na temelju sporazumeva- 
nja in dogovarjanja v delegat- 
skih skupščinah družbenopo- 
litičnih in samoupravnih in- 
teresnih skupnostih zavirali 
naraščanje sredstev za sploš- 
no in skupno porabo, s tem da 
se vsako zmanjševanje selek- 
tivno določi; 

- v vseh sredstvih in na vseh 
ravneh zagotovili finančno dis- 
ciplino in redno izpolnjevanje 
ob 'eznosti v državi in do tuji- 
ne, s tem da se z enako dosle- 
dnostjo zagotavlja finančna 
disciplina tudi, ko gre za ob- 
veznosti občanov: davki, sta- 
narine. posojila, komunalne 
storitve in drugo; 

- se razvijala praksa prido- 
bivanja skupnega prihodka in 
dohodka na temelju združeva- 
nja dela in sredstev reproduk- 
cijske povezanosti TOZD in 
premagovale teritorialne in 
druge ovire; 

- zagotavljali pogoje za 
učinkovitejše zaposlovanje, 
predvsem mladih in šolanih 
kadrov in hitrejše usklajevanje 
programov izobraževanja ka- 
drov s potrebami združeneaa 
dela. 

Delegacije in delegati v 
družbeni bazi in delegatska te- 
lesa morajo redno, najmanj 
vsake tri mesece, spremljati in 
preverjati, kako se uresničuje- 
jo naloge ekonomske stabili- 
zacije in preverjati, kako se 
uresničujejo naloge ekonom- 
ske stabilizacije in odpirati 
vprašanja odgovornosti za nji- 
hovo uresničevanje. 

Socialistična zveza bo svojo 
dejavnost pri uresničevanju te- 
koče ekonomske politike in 
usklajevanju razvojne politike 

s politiko ekonomske stabili- 
zacije usmerila na to, da bi., 

- v dogovorjenih rokih raz- 
vojni programi in plani v vseh 
organizacijah združenega dela 
in družbenopolitičnih ter sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nostih uskladili z materialnimi 
možnostmi in programom 
ekonomske stabilizacije; 

- v vseh planih predvideli 
dolgoročnejše povečevanje 
izvoza in drugih oblik vključe- 
vanja v mednarodno delitev 
dela, in sicer na temelju boljše 
organiziranosti in dohodkovne 
povezanosti gospodarstva, ka- 
kor tudi, da se krepi njegova 
konkurenčna sposobnost v tu- 
jini; 

- hitreje spreminjali struk- 
turo gospodarstva in družbe- 
nih dejavnosti zaradi poveče- 
vanja proizvodnje za izvoz in 
celovitejše ter smotrnejše iz- 
koriščanje virov na področju 
energije osnovnih surovin in 
hrane, predvsem prek svobo- 
dnega in ekonomsko motivira- 
nega povezovanja ter združe- 
vanja v okviru reprodukcijskih 
celot; 

- rast proizvodnje in pro- 
duktivnosti dela čimbolj izvira- 
la iz uporabe znanosti in mo- 
derne tehnologije ob nasloni- 
tvi na lastne znanstvene in 
strokovne kadre ter domače 
tehnološke rešitve, hitreje 
razvijali znanstveni potenciali 
v odnosih samoupravnega 
združevanja in dohodkovnega 
povezovanja z združenim de- 
lom, kakor tudi, da bi hitreje 
sprejeli dogovore o dolgoročni 
strategiji znanstvenega in te- 
hnološkega razvoja države. 

SOCIALNA POLITIKA - 
SESTAVNI DEL 
DOLGOROČNE 
EKONOMSKE 
STABILIZACIJE 

SZDLJ bo sodelovala tudi pri 
določanju, in izvajanju aktivne 
samoupravne socialne politike 
v funkciji uresničevanja celot- 
nega družbenoekonomskega 
razvoja in ekonomskih ciljev 
stabilizacije. Posebej bo: 

. - pri delovnih ljudeh in ob- 
čanih. -delegatih in delegaci- 
jah, samoupravnih organizaci- 
jah in skupnostih, kakor tudi v 
vsej družbi stalno razvijala za- 
vest in delovanje, daje uresni- 
čevanje ekonomskih in social- 
nih ciljev medsebojno pogoje- 
no in da mora biti ta poveza- 
nost dosledno poudarjena v 
vseh stabilizacijskih progra- 

mih, sprejetih v TOZD, krajev- 
nih skupnostih in občinah; 

- sodelovala pri zagotavlja- 
nju pogojev, da bodo delovni 
ljudje in občani v organizaci- 
jah združenega dela, krajevnih 
in samoupravnih interesnih 
skupnostih sami odločali, kje 
in kako bodo sredstva, ki jih iz 
dohodka namenjajo za sploš- 
ne in skupne potrebe usklaje- 
vali z manjšimi možnostmi po- 
rabe, predvsem, ko bo šlo za 
določanje prednostnih potreb 
in preučevanje materialnih 
možnosti za zadovoljevanje 
socialnih pravic; 

- delovali za racionalno 
uporabo razpoložljivih možno- 
sti in notranjih rezerv v druž- 
benih dejavnostih, ki morajo 
aktivno prispevati k uresniče- 
vanju stabilizacije in narašča- 
nju splošne družbene produk- 
tivnosti, ter da se hkrati po tem 
prispevku določa tudi njihov 
materialni položaj; 

- spodbujala ukrepe in akci- 
je, ki bodo v stabilizacijskih 
pogojih ublažili posledice upa- 
danja življenjskega standarda 
delavcev in vsega prebivalstva, 
posebej tistega z nižjimi skup- 
nimi prejemki in tistih, ki živijo 
od socialne pomoči, posebej 
pa je treba zagotoviti sredstva 
za družbeno prehrano in nor- 
malno skrb za otroke ter ure- 
sničevanje drugih socialnih 
pravic; 

- si prizadevati, da se delov- 
ni čas prilagodi potrebam pro- 
izvodnje in delovnih ljudi zara- 
di varčevanja vseh vrst energi- 
je in smotrnega izkoriščanja 
javnih prevoznih sredstev; 

- v vsaki družbenopolitični 
skupnosti spodbujala kritično 
obravnavo potrebnosti nadalj- 
njega obstoja tistih institucij 
družbenih dejavnosti, ki so se 
v praksi pokazale kot nepo-' 
trebne. 

STANOVANJSKA 
GRADITEV - DEL 
STABILIZACIJE 

Na stanovanjsko komunal- 
nem področju bo Socialistična 
zveza vztrajala pri izvajanju 
nalog in ciljev dolgoročnega 
programa ekonomske stabili- 
zacije, predvsem na: 

- hitrejši graditvi stanovanj, 
vključno tudi stanovanj za trg, 
ohranjanju in smotrnemu izko- 
riščanju obstoječega stano- 
vanjskega sklada, povečeva- 
nju produktivnosti v gradbe- 
ništvu zaradi, stabilizacije cen 
stanovanjske graditve, odloč- 
nem vzpostavljanju ekonom- 

SOCIALISTIČNA ZVEZA V BORBI ZA DRUŽBENO IN 
EKONOMSKO STABILIZACIJO (AKCIJSKI PROGRAM) 
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skih meril na stanovanjsko ko- 
munalnem področju ob po- 
stopnem uvajanju ekonomskih 
stanarin in zagotavljanju 
ustreznih ukrepov socialne 
politike (solidarnost pri zado- 
voljevanju stanovanjskih po- 
treb, subvencioniranju stana- 
rin in drugo); 

- sprejetju programa za 
učinkovitejše reševanje stano- 
vanjskih potreb, predvsem 
proizvodnih delavcev v mate- 
rialni proizvodnji; 

- nujnosti, da se s kreditno, 
davčno in zemljiško politiko 
spodbuja čim večje angažira- 
nje osebnih sredstev delovnih 
ljudi in občanov pri graditvi in 
uporabi stanovanj, kakor tudi 
čimhitrejši razvoj stanovanj- 
skega zadružništva. 

VARČEVANJE - 
DRUŽBENA POTREBA 

Na vseh področjih proizvod- 
nje in porabe bo Socialistična 
zveza razvijala varčevanje kot 
najširše gibanje samoupravlja- 
Icev in njihovo vsakodnevno 
ravnanje, ki bo prispevalo k 
razumevanju varčevanja kot 
boja za racionalnejšo proiz- 
vodnjo, odgovornejši odnos 
do družbenih sredstev in novo 
kakovost življenja, V boju za 
večje varčevanje si bo Sociali- 
stična zveza: 

- v vseh okoljih, organizaci- 
jah in institucijah, v proizvod- 
nji in družbenih dejavnostih, 
prizadevala, da se sprejmejo in 
učinkovito izpeljejo programi 
varčevanja; 

- spodbujala delovne ljudi v 
organizacijah združenega de- 
la, poslovnih, interesnih in 
drugih skupnostih za večje 
varčevanje vseh vrst energije, 
reprodukcijkih materialov in 
surovin; 

- zavzemala za celovitejše 
izkoriščanje železnice pri pre- 
vzemu blaga in potnikov, po- 
sebej na dolgih razdaljah; 

- sprožila akcijo za graditev 
malih hidroenergetskih zmog- 
ljivosti; 

- v vseh občinah in krajevnih 
skupnostih spodbujala zainte- 
resirane organizacije združe- 
nega dela in občane, da obli- 
kujejo centre za zbiranje se- 
kundarnih surovin in drugih 
uporabnih odpadkov in njiho- 
vo pravočasno in organizirano 
sprejemanje; 

- vztrajala, da se zmanjšajo 
vsi neproduktivni izdatki za re- 
prezentančne stroške, potova- 
nja v državi in tujini, različne 
proslave, prireditve, jubileje in 
kongrese, uporabo vozil v 
službene namene, uporabo pi- 
sarniškega materiala in po- 
dobno; 

- delovala, da se v družbenih 
dejavnostih smotrno izkori- 

ščajo obstoječe zmogljivosti in 
doseže smotrna delitev dela; 

- spodbujala materialno in 
moralno stimuliranje delavcev, 
posebej racionalizatorjev in 
izumiteljev, ki prispevajo k var- 
čevanju materiala, energije in 
dugih stroškov poslovanja; 

- iniciirala, da se spodbudi 
dinarsko in devizno varčevanje 
občanov in določi fleksibilno 
politiko obrestnih mer. 

ZA VEČJO 
PROIZVODNJO HRANE 

V boju za večjo proizvodnjo 
hrane in nadaljnji razvoj druž- 
benoekonomskih odnosov v 
kmetijstvu in na vasi, je treba 
aktivnost Socialistične zveze 
usmeriti na: 

- angažiranje vseh subjek- 
tivnih sil na uresničitvi oprede- 
litve za večjo proizvodnjo hra- 
ne, ki jo je mogoče pridelati, in 
sicer zaradi zadovoljevanja 
domačih potreb in rezerv in 
zagotavljanje stabilnega izvo- 
za; te akcije morajo potekati v 
skladu z Družbenim dogovo- 
rom o uresničevanju politike 
razvoja agroindustrijskega 
kompleksa za obdobje od 1981 
do 1985 in programom za pro- 
izvodnjo hrane v letu 1983; 

- obdelavo vseh kmetijskih 
površin in smotrno uporabo 
razpoložljivih potencialov, da 
bi se povečala produktivnost 
dela in dosegla večja proiz- 
vodnja; 

- zagotovitev sredstev za 
večja vlaganja v primarno pro- 
izvodnjo in sprejetje dogovora 
o zagotavljanju reprodukcij- 
skih materialov, nujno potreb- 
nih v kmetijstvu, kakor tudi 
sredstev za kreditiranje proiz- 
vodnje zalog in rezerv; 

- pospeševanje in razširja- 
nje družbeno organizirane 
proizvodnje z dolgoročnim do- 
govarjanjem, večjim angažira- 
njem združenega dela v kme- 
tijstvu in potrošniških centrov; 

- razvijanje socialističnih 
samoupravnih odnosov v 
agroindustrijskem kompleksu, 
odpravljanje državno admini- 
strativnih ukrepov, sprejema- 
nje ekonomskih zakonitosti, 
odločilnejšo vlogo združenega 
dela pri določanju cen in do- 
hodkovno motiviranost; 

- uresničevanje enakoprav- 
nejšega položaja proizvajalcev 
hrane pri pridobivanju dohod- 
ka na enotnem jugoslovan- 
skem trgu kot tudi v izvozu; 

- hitrejše samoupravno or- 
ganiziranje delavcev z usta- 
navljanjem zadrug, kooperant- 
skih organizacij in drugih oblik 
združevanja z dohodkovnim 
povezovanjem s predelovalno 
industrijo in drugimi velikimi 
potrošniki; 

- najširše vključevanje 
kmetov v delo samoupravnih 
organov zadružnih in drugih 
ekonomskih organizacij na 
vasi; 

- pravočasno realizacijo se- 
tvenih programov, sprejema- 
nje tržnih viškov in proizvod- 
njo ter boljše izkoriščanje 
krme v živinoreji; 

- urejanje zemljišč prek ko- 
masacij in arondacij, razširja- 
nje površin v družbenem sek- 
torju z nakupom, zakupom in 
drugimi ukrepi zemljiške poli- 
tike, ki jih je treba pretehtati; 

- razvoj živinoreje kot po- 
membne panoge za večjo za- 
poslenost in povečanje do- 
hodka; 

- angažiranje znanstvenih 
in strokovnih institucij za učin- 
kovitejšo uporabo sodobnih 
dosežkov v kmetijstvu in živi- 
noreji. 

RAZVOJ DROBNEGA 
GOSPODARSTVA 

Socialistična zveza si bo pri- 
zadevala, da bi se v vseh oko- 
ljih, kjer so za to možnosti, 
razvijalo drobno gospodarstvo 
in jasno poudaril njegov po- 
men za povečanje proizvod- 
nje, dohodka, zaposlenosti, 
življenjskega standarda in od- 
pravljanje nekaterih struktur- 
nih problemov. 

Socialistična zveza se bo 
zavzemala za uveljavitev oseb- 
nega dela s sredstvi v lasti ob- 
čanov kot pomembnega dela 
celotnega družbenega dela in 
se bojevala proti vsem dogma- 
tičnim in podobnim stališčem, 
ki povzročajo nezaupanje in 
politično diskvalificiranje ljudi, 
ki se ukvarjajo z osebnim de- 
lom. 

Socialistična zveza bo bolj 
odločno in bolj organizirano 
delovala, da se: 

- v krajevnih skupnostih, 
občinah in organizacijah zdru- 
ženega dela ter gospodarskih 
zbornicah vsestransko preuči- 
jo potrebe in zagotovijo eko- 
nomski ter drugi pogoji za po- 
spešen razvoj drobnega go- 
spodarstva in obrti; 
- v vsakem okolju celoviteje 

izkoristijo vse možnosti za raz- 
voj drobnega gospodarstva, ki 
izvirajo iz kooperacije in dru- 
gih oblik povezovanja z druž- 
beno proizvodnjo, povečeva- 
nje zaposlenosti in produktiv- 
no angažiranje zdomcev, ki se 
vračajo iz tujine, boljše izkori- 
ščanje škarta in sekundarnih 
surovin ter za substitucijo 
uvoza; 

- z ukrepi davčne in kredit- 
ne politike spodbuja osebno 
delo s sredstvi v lasti občanov, 
posebej za deficitarne storitve, 
poveča ponudba in konkuren- 

ca na tem področju in onemo- 
goča obogatitev, špekuliranje, 
zaposlovanje na črno in po- 
dobni pojavi, ki izvirajo iz defi- 
citarnosti teh dejavnosti in iz 
nezakonitih povezav z družbe- 
nim sektorjem; 

- delovni ljudje in občani 
celoviteje informirajo o mož- 
nostih razvoja drobnega go- 
spodarstva, predvsem o pogo- 
jih uporabe poslovnega pro- 
stora, zaposlovanja, davčne 
politike, vlaganja osebnih 
sredstev in podobno. 
BOLJŠE 
PRESKRBOVANJE- 
NEODLOŽLJIVA 
OBVEZNOST 

Ob neenakomernem in nere- 
dnem preskrbovanju prebival- 
stva se bo Socialistična zveza 
zavzemala za sprejetje ukre- 
pov, da bi se: 

- na vseh ravneh samouprv- 
nega in političnega odločanja 
določili programi in celoviteje 
izkoristile vse možnosti za več- 
jo proizvodnjo osnovnih živil, 
kuriva, zdravil in energije in bi 
brez izrednih ukrepov in ome- 
jitev zagotovili redno preskr- 
bovanje; 

- zagotovila prednost pri 
proizvodnji in uvozu tistih iz- 
delkov s katerimi se zadovolju- 
jejo osnovne potrebe prebival- 
stva; 

- s skupnimi akcijami in vla- 
ganji potrošniških centrov in 
ustreznih TOZD s področja 
kmetijstva, premogovnikov, 
elektrogospodarstva in drugih 
panog, zagotovila rast proiz- 
vodnje na teh področjih; 

- odprla vprašanja osebne 
in kolektivne odgovornosti 
izvršnih, upravnih in samo- 
upravnih organov ter posa- 
meznikov v vseh primerih mo- 
tenj in umetnih pomanjkanj na 
trgu, zapiranja na trgu, neu- 
pravičenega dvigovanja cen, 
kršenja norm socialistične mo- 
rale, nespoštovanje zakonov, 
sporazumov in dogovorov o 
preskrbi; 

- aktivirale organizacije po- 
trošnikov v krajevnih skupno- 
stih in občinah ter zborih upo- 
rabnikov storitev v SIS družbe- 
nih in komunalnih dejavnosti 
ter gospodarske infrastruktu- 
re, da bi se tako skupaj s trgo- 
vinskimi in drugimi organiza- 
cijami združenega dela boje- 
vale za nemoteno in redno 
preskrbo prebivalstva z osnov- 
nimi proizvodi. 
ZA SOCIALISTIČNO 
MORALO, 
ZAKONITOST, 
ODGOVORNOST IN 
DISCIPLINO 

V svojih akcijah se bo Socia^ 
listična zveza odločno zavze- 
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mala za krepitev družbene dis- 
cipline, zakonitosti, sociali- 
stične morale in prepriečeva- 
nja gospodarskega kriminala, 
nezakonitih dejanj in nedela. 
Zato je nujno, da se: 

- v vseh okoljih razvija sa- 
moupravna delavska kontrola 
in bolj zavzema za varstvo 
družbene lastnine in norm sa- 
moupravnega ravnanja; 

- v tem boju zagotovi stalno 
sodelovanje samoupravnih or- 
ganov z družbenimi pravobra- 
nilci samoupravljanja, tožilstvi, 
sodišči in inšpekcijskimi ter 
drugimi nadzornimi organi ter 
da se hkrati odločno prepreču- 
jejo vsi poizkusi pritiskov na 
delo teh organov s strani biro- 
kratskih ter drugih struktur; 

- odločno razkrinkajo na- 
padi na družbeno lastnino kot 
oblika spodkopavanja samo- 
upravnih odnosov v našem 
družbenopolitičnem sistemu 
in da se pri tem v kar največji 
meri angažirajo delovni ljudje 
in občani na področju družbe- 
ne samozaščite; 

- sproži politična pobuda 
za ugotavljanje odgovornosti 
vseh tistih, katerih ravnanje ni 
v skladu z nalogami ekonom- 
ske stabilizacije in da se v ta- 
kih primerih vztraja na razre- 
ševanju s funkcij, predložitvi 
ostavk in drugih oblikah odgo- 
vornosti; 

-odpravljajo socialne 
razlike, ki ne izvirajo iz rezulta- 
tov dela in davčne politike in 

da se z drugimi ukrepi onemo- 
goča pojave rentništva in bo- 
gatitve na račun tujega dela; 

- v vsakem okolju razvijajo 
posebne oblike delovanja So- 
cialistične zveze pri graditvi 
samoupravne socialistične 
morale; 

- da se povsod okrepi boj 
proti korupciji, sistemu zvez, 
izigravanju natečajev in drugih 
negativnih pojavov, predvsem 
pri zaposlovanju, prepreči ne- 
delo, različne oblike špekula- 
cije, parazitijfna in drugih 
oblik ogrožanja socialistične 
morale. 

★ ★ ★ 

Na koncu Akcijski program 

določa tudi naloge Zvezne 
konference SZDLJ pri uresni- 
čevanju družbenoekonomske 
stabilizacije. Na podlagi nalog 
in obveznosti, zapisanih v Ak- 
cijskem programu, se bo Zvez- 
na konferenca SZDLJ s svojimi 
oblikami delovanja angažirala 
za razvijanje frontne vloge So- 
cialistične zveze v federaciji, 
za razvoj delegatskih odnosov 
v Skupščini SFRJ in za kako- 
vostno ter hitrejše sporazume- 
vanje in dogovarjanje o vpra- 
šanjih, ki so skupnega interesa 
za vse narode in narodnosti ter 
za delavski razred v celoti. 

V okviru tega so določene 
tudi konkretne naloge Zvezne 
konference na tem področju. 

NOVI PREDPISI mmmm 

Ostrejši ukrepi za organizacije, ki 

poslujejo z izgubo   

• Organizacija združenega dela, ki ima izgubo, ni dolžna, da izloča sredstva za 
obvezno združevanje, bodisi za sklade za nerazvita področja, kot tudi za nekatere 
prednostne investicije 
• Zaradi nepokrite izgube po zaključnem računu lahko delovna organizacija zahteva 
od banke, ki ji daje kredite, da ji odpiše obresti na kredite in odloži plačilo investicij- 
skih kreditov 
• Organizacija, ki posluje z izgubo, je dolžna, da ugotovi odgovornost posameznih 
delavcev, organov upravljanja in poslovodnih organov za nastalo izgubo 
• Če temeljna organizacija v postopku sanacije ne pokrije izgube, je Služba družbe- 
nega knjigovodstva dolžna, da jo prijavi za začetek stečajnega postopka 

Delegatom v Zveznem zboru t 
Skupščine SFRJ je bil poslan v 
obravnavo Predlog za izdajo 
zakona o spremembah in do- 
polnitvah Zakona o sanaciji in 
prenehanju organizacij zdru- 
ženega dela, z Osnutkom za- 
kona (AS 150). Namen predlo- 
ženih sprememb in dopolnitev, 
kot je poudarjeno v obrazloži- 
tvi, je, da se zaostri družbena 
politika do organizacij združe- 
nega dela, ki poslujejo z izgu- 
bami, ker je bila v dosedanji 
praksi zares visoka stopnja so- 
cializacije izgub. To je pripe- 
ljalo do zmanjšanja zainteresi- 
ranosti delovnih kolektivov za 
reševanje problema izgub v 
poslovanju. Zaradi ilustracije 
takšnega stanja so v predlogu 
za izdajo zakona navedeni po- 
datki o skupnih izgubah go- 
spodarstva v letih 1980 in 1981 
ter v prvih šestih mesecih 
1982. Podatki kažejo, da izgu- 
be neprestano naraščajo, da 
se povečuje število organizacij 

združenega dela, ki imajo iz- 
gube, s tem pa tudi število de- 
lavcev, ki delajo v organizaci- 
jah, ki imajo izgube. 

Po zaključnem računu za le- 
to 1980 so znašale celotne iz- 
gube v gospodarstvu 20,8 mili- 
jarde dinarjev, po zaključnem 
računu za leto 1981 pa so do- 
segle 30 milijard dinarjev, kar 
pomeni, da so bile večje za 44 
odstotkov v primerjavi z letom 
1980. V letu 1981 je poslovalo z 
izgubo 1.596 temeljnih organi- 
zacij s 306.536 delavci. 

Celotne izgube gospodar- 
stva po periodičnem obračunu 
za prvih šest mesecev znašajo 
44,8 milijarde dinarjev, kar je 
za 52 odstotkov več v primerja- 
vi z istim obdobjem prejšnjega 
leta. Izgube v gospodarstvu je 
izkazalo 3.039 temeljnih orga- 
nizacij združenega dela. ali 
vsaka deseta organizacija, za- 
poslenih v njih pa je bilo 
601.459. 

Predvideno je, da bi z upora- 

bo ostrejših ukrepov za orga- 
nizacije, ki poslujejo z izguba- 
mi, pospešili ne samo proces 
pokrivanja izgub ampak tudi 
njihovega odpravljanja. Razen 
tega bi to na takšne organiza- 
cije delovalo tudi preventivno, 
oziroma bi preprečevalo, da bi 
sploh prišle v takšno situacijo, 
da poslujejo z izgubo. 

OPROŠČANJE 
OBVEZNOSTI 
IZLOČANJA 
SREDSTEV ZA 
ZDRUŽEVANJE 

V osnutku zakona je kot prva 
sprememba, ki predvideva, da 
organizacija združenega dela, 

jjsccooscocooeosccosco 
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ki posluje z izgubo po perio- 
dičnem obračunu ali po za- 
ključnem računu, ni dolžna 
izločati sredstev za obvezno 
združevanje, tako za sklade za 
nerazvite, kot za nekatere pre- 
dnostne investicije, za katere 
se obvezno združujejo sred- 
stva na podlagi zakonov. Pri- 
stojni organ družbenopolitič- 
ne skupnosti na območju kate- 
re je sedež takšne organizacije 
je dolžan, da preuči možnost 
za zmanjšanje, odložitev ali 
oprostitev takšnih obveznosti 
organizacij, ki poslujejo z iz- 
gubo. 

Kot druga novost je predvi- 
deno, da temeljna organizaci- 
ja, ki zaradi nepokrite izgube 
ne more plačati obresti na kre- 

1 
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dit in odplačilo investicijskega 
kredita, lahko zahteva od ban- 
ke, ki daje kredit, da ji odpiše 
obresti za dane kredite in od-! 

loži odplačilo kreditov. Banka 
je dolžna, da takšno zahtevo 
preuči, odpisovanje in odlaga- 
nje teh obveznosti pa bi urejali 
s samoupravnim sporazumom 
o združevanju dela in sredstev 
v bančno organizacijo. S to 
novo določbo se zagotavlja, da 
ekonomske sanacije nosijo tu- 
di banke, če temeljne organi- 
zacije združenega dela, ki 
uporabljajo kredite bank po- 
slujejo z izgubo. 

Prevzemniki sanacij in de- 
lavci v temeljni organizaciji, ki 
se sanira bi na podlagi samo- 
upravnega sporazuma skupaj 
določali proizvodni program, 
proizvodne načrte in razvojni 
program temeljne organizaci- 
je. Ce bi ta organizacija imela 
tudi višek delavcev, so dolžni, 
da jih zaposlijo z uvajanjem 
novih izmen, z boljšim izkori- 

ščanjem zmogljivosti in z 
razširjanjem proizvodnega 
programa ali v drugih temelj- 
nih organizacijah v sestavi de- 
lovne organizacije. Za uresni- 
čitev teh nalog bi prevzemniki 
sanacije in delavci v organiza- 
ciji, ki se sanira ustanovili up- 
niški odbor. 

UGOTAVLJANJE 
ODGOVORNOSTI ZA 
NASTALE IZGUBE 

Osnutek zakona predvideva 
obveznost temeljne organiza- 
cije, ki posluje z izgubo, da 
ugotovi odgovornost posa- 
meznih delavcev, organov 
upravljanja in poslovodnih or- 
ganov za nastalo izgubo, da 
začne postopek za njihovo za- 
menjavo oziroma odpoklic in 
da o tem obvesti pristojni or- 
gan skupščine družbenopoli- 
tične skupnosti in pristojno 
službo družbenega knjigovod- 
stva. Organizacije združenega 

dela, ki jih je Zvezni izvršni 
svet določil kot organizacije, ki 
izdelujejo orožje in vojaško 
opremo, razen naštetih orga- 
nov, so dolžne, da obvestijo 
tudi Sekretariat za ljudsko 
obrambo. 

V primeru, da temeljna orga- 
nizacija ne izvede postopka za 
ugotavljanje odgovornosti po- 
sameznih delavcev, organov 
upravljanja in poslovodnih or- 
ganov za nastalo izgubo je or- 
gan upravljanja v delovni orga- 
nizaciji v sestavu katere je te- 
meljna organizacija dolžan, da 
delavcem v tej organizaciji 
predloži sprožitev postopka za 
ugotavljanje te odgovornosti. 
Če temeljna organizacija tudi 
po tem ne začne postopka je 
upravni organ delovne organi- 
zacije ali pristojni organ druž- 
benopolitične skupnosti dol- 
žan, da skupščini te skupnosti 
brez odloga predloži sprejetje 
začasnih ukrepov družbenega 
varstva, v skladu z določbami 

zakona o združenem delu. 
Predlog je tudi, da če temelj- 

na organizacija v postopku sa- 
nacije ne pokrije izgube oziro- 
ma ne sklene samoupravnega 
sporazuma o zmanjšanju terja- 
tev do 31. decembra tekočega 
leta, bo Služba družbenega 
knjigovodstva vložila prijavi 
pristojnemu sodišču za sproži- 
tev stečajnega postopka in o 
tem obvestila pristojni organ 
družbenopolitične skupnosti. 
Od stečajnega postopka naj bi 
bile v tem primeru izvzete sa- 
mo temeljne organizacije že- 
lezniškega in ptt prometa, 
elektrogospodarstva in proiz- 
vodnje premoga, pristojni or- 
gan družbenopolitične skup- 
nostt pa bi moral sprejeti po- 
trebne ukrepe. 

Zadnja novost v tem zakonu 
je da bi se njegove določbe 
uporabljale tudi za temeljne 
organizacije, ki v zaključnem 
računu za leto 1982 izkažejo 
nepokrito izgubo. 

Zanesljiva varnost pred ionizirajočimi 

sevanji  

• Jedrski objekti so lahko zgrajeni samo na mestih, ki zagotavljajo varstvo pred 
ionizirajočimi sevanji 
• Pri trajnem prenehanju uporabe jedrskega objekta je uporabnik dolžan, da o tem 
obvesti pristojni organ, da izvede sanacijske ukrepe in da odstrani vire sevanja 
• Z viri ionizirajočih sevanj lahko delajo samo osebe, ki imajo ustrezno strokovno 
izobrazbo in izpolnjujejo zdravstvene pogoje 
4» OZD so dolžne, da delavce, ki so izpostavljeni ionizirajočim sevanjem, preskrbijo z 
zaščitnimi sredstvi in da pregledajo njihovo uporabnost 

Področje varstva pred ionizi- 
rajočimi sevanji je urejeno z 
veljavnim zakonom o varstvu 
pred ionizirajočim sevanjem. 
Vendar pa je bilo v času petlet- 
nih priprav tega zakona ugo- 
tovljeno, da so nepopolno ure- 
jena številna vprašanja, ki so 
pomembna za varstvo člove- 
kovega okolja, ki postaja vse 
bolj ogroženo zaradi narašča- 
nja števila virov ionizirajočih 
sevanj in zaradi obsega njiho- 
ve uporabe v Jugoslaviji. 
Razen tega so bile pri veljav- 
nem zakonu ugotovljene neja- 
snosti in jnedorečenosti pri po- 
samezniVi določbah, kar 
ustvarja težave pri izvajanju 

Vse to so razlogi, ki zahteva- 
jo, da se področje varstva pred 
ionizirajočim sevanjem uredi 
popolneje in jasneje. Zato je 
Zvezni izvršni svet poslal 
Skupščini SFRJ v obravnavo in 
sprejem Predlog za izdajo za- 
kona o varstvu pred ionizirajo- 
čimi sevanji, z Osnutkom za- 

kona (AS 151). Sprejetje tega 
zakona je v pristojnosti Zvez- 
nega zbora. 

UKREPI ZA VARSTVO 
PRED IONIZIRAJOČIMI 
SEVANJI 

Osnutek zakona predvideva, 
da se morajo zaradi varstva 
človekovega življenja in zdrav- 
ja ter varstva okolja pred škod- 
ljivim delovanjem ionizirajočih 
sevanj sprejeti določeni ukre- 
pi. To je predvsem odkrivanje 
prisotnosti, vrste in moči seva- 
nja, določanje pogojev za lo- 
kacijo, graditev in uporabo ob- 
jektov in naprav, v katerih pri- 
haja do ionizirajočih sevanj 
oziroma v katerih se dela z nji- 
hovimi viri, varnosti pred ioni- 
zirajočimi sevanji, omejevanje 
uporabe proizvodov, ki so 
onesenaženi z radioaktivnimi 
snovmi, kontrola zdravstvene- 
ga stanja oseb, ki delajo z viri 

ionizirajočih sevanj, dekonta- 
minacija in drugi ukrepi. Prav 
tako je zaradi nevarnoti pred 
ionizirajočimi sevanji predvi- 
deno sistematično preiskova- 
nje onesnaževanja zraka, zem- 
lje, rek, jezer in morja, pada- 
vin, pitne vode ter hrane in 
krmil. 

V osnutku zakona so nave- 
deni tudi viri ionizirajočih se- 
vanj. Ta so: radioaktvine snovi, 
jedrski reaktorji, obsevano je- 
drsko gorivo, rentgenski in 
drugi aparati, rudniki urana in 
torija, kot tudi radioaktivne od- 
padne snovi. 

Jedrski objekti in naprave, je 
poudarjeno v obrazložitvi, se 
smejo graditi na lokaciji, za ka- 
tero se z raziskavami ugotovi, 

da je zagotovljeno varstvo člo- 
veka in človekovega okolja 
.pred škodljivimi vplivi ionizira- 
jočih sevanj. Le-ti ne smejo za- 
četi z obratovanjem, dokler se 
s poskusnim obratovanjem ne 
ugotovi, da so ljudje in njego- 
vo okolje dovolj zavarovani. 
Organizacije združenega dela, 
ki uporabljajo jedrske objekte 
so dolžne preiskovati onesna- 
ženje človekovega okolja z ra- 
dioaktivnimi snovmi. 

Novost v osnutku zakona 
glede na veljavni zakon so do- 
ločbe, ki govorijo o obvezno- 
stih uporabnika jedrskega ob- 
jekta, ki trajno neha uporablja- 
ti objekt. Prav tako je predvi- 
den tudi način za izvajanje 
ustrezne sanacije in odprave 

Msooooooosccosoocooooscoooocooosooooooaoa 
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virov sevanja. Pri trajnem pre- 
nehanju uporabe jedrskega 
objekta so njegovi uporabniki 
dolžni, da o tem obvestijo pri- 
stojni organ v republiki ali po- 
krajini. Ta pa je prav tako dol- 
žan, da izvede določene sana- 
cijske ukrepe na lokaciji, ob- 
jektu in njegovi okolici in da 
odpravijo vse vire ionizirajočih 
sevanj, ki so ostali po preneha- 
nju uporabe jedrskega ob- 
jekta. 

OBVEZNOSTI 
ORGANIZACIJ, KI 
DELAJO Z 
IONIZIRAJOČIMI 
SEVANJI 

Ena od novosti v osnutku za- 
kona predvideva omejevanje 
možnosti sistematičnih rent- 

genskih pregledov prebival- 
stva in omejevanja uporabe ra- 
dionuklidov v medicini samo 
za primere, ki so predpisani na 
podlagi upravičenosti. Z viri 
ionizirajočih sevanj lahko, po 
osnutku zakona, delajo samo 
osebe, ki imajo ustrezno strok- 
vono izobrazbo in izpolnjujejo 
zdravstvene pogoje. Ne smejo 
biti izpostavljeni sevanju nad 
dovoljeno mejo. S temi viri ne 
smejo delati osebe, ki še niso 
stare 18 let in ženske med no- 
sečnostjo. Osebam, ki še niso 
stare 16 let niso dovoljeni si- 
stematični rentgenski pregle- 
di, razen če je to medicinsko 
uporavičeno. 

Osnutek zakona predvideva 
tudi obveznosti organizacij 
združenega dela in drugih or- 
ganizacij in skupnosti. Dolžne 
so, da delavce, ki so zaposleni 

na mestih, ki so izpostavljeni 
ionizirajočim sevanjem oskrb- 
ljeni z osebnimi dozimetri ter 
drugimi zaščitnimi sredstvi, da 
skrbijo, da jih delavci pravilno 
uporabljajo in jih po potrebi 
pošiljajo na pregled in zdrav- 
ljenje. Razen tega morajo ob- 
časno meriti stopjo izpostav- 
ljenosti delavcev ionizirajočim 
sevanjem, občasno preverjati 
brezhibnost merilnih instru- 
mentov in zaščitnih sredstev. 

Če organizacije pri svojem 
delu uporabljajo jedrske stroje 
morajo imeti lastno službo za 
varstvo pred ionizirajočimi se- 
vanji in zagotoviti druge pogo- 
je, potrebne za varstvo člove- 
kovega okolja. Pri kontamina- 
ciji okolja nad določeno mejo 
so organizacije dolžne, da 
opravijo dekontaminacijo. 

Organizacije, ki se ukvarjajo 

s proizvodnjo, prometom, uvo- 
zom ali uporabo virov ionizira- 
jočih sevanj morajo voditi evi- 
denco o teh virih in morajo o 
vsaki dobavi obvestiti pristojni 
organ. Zdravstvene organiza- 
cije, ki se ukvarjajo z merje- 
njem izpostavljenosti ionizira- 
jočih sevanj so dolžne, da vo- 
dijo evidenco o obsevanosti 
prebivalstva in da podatke do- 
stavijo pristojnim organom. 

V osnutku zakona je prav ta- 
ko predvideno, da nadzor nad 
izvajanjem ukrepov za varstvo 
pred viri ionizirajočih sevanj 
vodijo pristojni organi v repu- 
bliki oziroma pokrajini. Nad- 
zorstvo nad izvajanjem teh 
ukrepov v Jugoslovanski ljud- 
ski armadi pa opravljajo voja- 
ški organi, pri organih za no- 
tranje zadeve pa pristojni za 
notranje zadeve. 

MEDNARODNE POGODBE 

Učinkovitejši pravni promet med 

Jugoslavijo in Alžirom  

• Posebnega pomena je dejstvo, da pogodba prične veljati v trenutku, ko so 
ekonomski odnosi med državama vse bolj razviti, težnja pa je, da se še krepijo 

Med Socialistično federativ- 
no republiko Jugoslavijo in 
Demokratično ljudsko republi- 
ko Alžirom doslej ni bilo po- 
godbe o urejanju vzajemnega 
nudenja pravne pomoči v civil- 
nih in kazenskih zadevah. To 
je bil razlog, da je bila sklenje- 
na Pogodba o pravni pomoči v 
civilnih in kazenskih zadevah 
med Socialistično federativno 
republiko Jugoslavijo in De- 
mokratično ljudsko republiko 
Alžirom. Predlog zakona o ra- 
tifikaciji te pogodbe (AS 118) 
je Zvezni izvršni svet poslal de- 
legatom v Skupščini SFRJ v 
obravnavo in sprejem. Sprejet- 

je je v pristojnosti Zveznega 
zbora. V obrazložitvi zakon- 
skega predloga je poudarjeno, 
da se z veljavnostjo sporazu- 
ma ustvarjajo pogoji za hitrejši 
in učinkovitejši pravni promet 
med prijateljskima državama. 
To je posebej pomembno v 
trenutku, ko so ekonomski 
odnosi med državama vse bolj 
razviti, težnja pa je da se še 
krepijo. 

Pogodba o pravni pomoči v 
civilnih in kazenskih zadevah, 
ki je bil podpisan 31. marca 
1982 v Beogradu ureja vpraša- 
nja, ki se nanašajo na pravno 
varstvo državljanov držav po- 

godbenic, oprostitev od avtor- 
skih kavcij, kot tudi način in 
jezik občevanja ter izmenjavo 
pravnih obvestil. Prav tako so 
urejena tudi vprašanja opro- 
ščanja legalizacije in plačeva- 
nja taks in stroškov postopka, 
dostavljanja sodnih in izvenso- 
dnih aktov, vprašanja vsebine 
prošnje in postopka za proš- 
njo, kot tudi način dostavlja- 

nja. 
Pogodba vsebuje tudi do- 

ločbe, ki se nanašajo na var- 
stvo prič in izvedencev, prizna- 
nje in izvršitev sklepov, pravno 
pomoč v kazenskih zadevah, 
obvezno nudenje in obseg 
pravne pomoči v kazenskih za- 
devah kot tudi izmenjavo sodb 
in podatkov iz kazenske evi- 
dence in ekstradicijo. * 

oecccosccccosooosooeos« 
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Pospešitev ekonomsko-finančnih odnosov 

med Jugoslavijo in Italijo 

• Posebna prednost sporazuma je v tem, da vsebuje rešitev, ki spodbuja italijanske 
rezidente k vlaganju sredstev v jugoslovanske organizacije združenega dela 

Zvezni izvršni svet je poslal v 
obravnavo in sprejetje delega- 
tom v Skupščini SFRJ Predlog 
zakona o ratifikaciji Sporazu- 
ma med Socialistično federa- 
tivno republiko Jugoslavijo in 
Republiko Italijo o izogibanju 
dvojnega obdavčevanja na da- 

vek in premoženje (AS 122). Z 
zakonskim predlogom se ureja 
problem dvojnega obdavčeva- 
nja fizičnih in pravnih oseb, re- 
zidentov SFRJ in Republike 
Italije na podlagi davka na do- 
hodek in premoženje. Sprejet- 
je tega zakona je v pristojnosti 

Zveznega zbora in Zbora repu- 
blik in pokrajin. 

Z odstranitvijo davčne ovire, 
je poudarjeno v obrazložitvi, je 
stimulirana pospešitev eko- 
nomsko-finančnih odnosov 
med Jugoslavijo in Italijo. 

Posebna prednost sporazu- 

ma, ki je bil skupaj s protoko- 
lom podpisan 21. februarja 
1982 v Beogradu je v tem, ker 
vsebuje rešitev s katero se ita- 
lijanski rezidenti spodbujajo 
za vlaganje sredstev v jugoslo- 
vanske organizacije združene- 
ga dela zaradi Skupnega po- 
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slovanja. To je omogočeno za- 
radi tega, ker je popolnoma 
ohranjeno pozitivno delovanje 
davčnih olajšav, ki so predvi- 
dene z republiškimi in pokra- 
jinskimi davčnimi predpisi za- 
radi stimuliranja tujih vlagal- 
ojv sredstev. 

Sporazum določa, da vsaka 
država podpisnica obdavčuje 
svoja podjetja, ki opravljajo 

mednarodni pomorski in zrač- 
ni promet. Prav tako je predvi- 
deno, da gre Jugoslaviji pravi- 
ca obdavčevanja osebnih do- 
hodkov njenih rezidentov, ki 
delajo v Italiji, v Skupnem go- 
spodarskem predstavništvu 
Jugoslavije in Turistični zvezi 
Jugoslavije. 

V obrazložitvi zakonskega 
predloga je poudarjeno, da so 

Zvezni izvršni svet je poslal 
delegatom Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ v 
obravnavo Analizo ocene smo- 
trnosti nadaljevanja z delom 
mreže gospodarskih enot, 
ustanovljenih v tujini. Ocenje- 
vanje smotrnosti opravljanja te 
gospodarske dejavnosti zahte- 
va Zakon o opravljanju gospo- 
darske dejavnosti v tujini, ki je 
bil sprejet leta 1977, to oceno 
pa opravlja Koordinacijski od- 
bor pri Zveznem izvršnem 
svetu. 

Po vsebini omenjena ocena 
smotrnosti zajema družbeni 
pregled dejavnosti vseh go- 
spodarskih subjektov, ki 
opravljajo ali želijo opravljati 
gospodarsko dejavnost v tuji- 
ni. Koordinacijski odbor je za- 
čel pripravljati oceno sredi leta 
1980, ko je bila končana zuna- 
njetrgovinska registracija or- 
ganizacij združenega dela v 
državi. 

Analiza poudarja, da je to 
prvi poskus celovitega preuče- 
vanja dela gospodarskih enot 
v tujini, in sicer po območjih (v 
vzhodnoevropskih, zahodno- 
evropskih, razvitih prekomor- 
skih državah in državah v raz- 
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voju), nadalje po oblikah de- 
javnosti (podjetja, banke, po- 
slovne enote in druge oblike) 
in po vrsti poslovanja. 

Vsestranska obravnava po- 
ložaja na tem področju je bila 
opravljena v organizacijah 
združenega dela - ustanovite- 
ljicah gospodarskih enot, re- 
publikah in avtonomnih pokra- 
jinah in njihovih gospodarskih 
zbornicah ter v Gospodarski 
zbornici Jugoslavije in Koordi- 
nacijskem odboru pri Zveznem 
izvršnem svetu. Po sprejetju 
Programa ukrepov in dejavno- 
sti za hitrejšo preobrazbo zu- 
nanjetrgovinske mreže v tujini 
in sklepov, ki jih je Zbor repu- 
blik in pokrajin sprejel 26. ma- 
ja 1981 (do obravnavi Analize o 
preobrazbi zunanjetrgovinske 
mreže v državi in tujini, se je 
precej povečala družbena de- 
javnost, ocenjevanje smotrno- 
sti mreže gospodarskih enot v 
tujini pa je potekalo bolj zavze- 
to in odgovorno. 

MERILA ZA OCENO 
SMOTRNOSTI 

Koordinacijski odbor pri 
Zveznem izvršnem svetu je, ko 

s sporazumom posebej ureje- 
na vprašanja, ki se nanašajo 
na osebe in davek za katere se 
sporazum uporablja, nato za 
stalno poslovno enoto, kakor 
tudi za obdavčevanje dohodka 
od nepremičnin in dohodka od 
poslovanja. Zajeta so tudi 
vprašanja obdavčevanja: po- 
morskega in zračnega prome- 
ta, dividende, obresti in avtor- 
ska nadomestila, prihodka od 
odtujitve premoženja, dohod- 
ka od samostojne dejavnosti, 
osebnih dohodkov na podlagi 
delovnega razmerja, umetni- 
kov in športnikov, kot tudi pre- 

moženja. S sporazumom so 
določene tudi metode za izogi- 
banje dvojnega obdavčevanja, 
ki jih uporabljata Jugoslavija 
in Italija, kot tudi načelo nedi- 
skriminacije oziroma enakega 
tretiranja. 

Sporazum vsebuje tudi do- 
ločbe, ki urejajo postopek spo- 
razumevanja, izmenjave obve- 
stil, začetka in prenehanja ve- 
ljavnosti sporazuma. 

Kot je predvideno bo spora- 
zum začel veljati po opravljeni 
menjavi ratifikacijskih instru- 
mentov med državama pogod- 
benicama. 

ANALIZE IN OCENE 

Zunanjetrgovinska mreža v tujini v 

neposredni funkciji izvoza  

• Okrog 50 odstotkov celotnega prometa Jugoslavije s tujino se uresničuje prek 
mreže gospodarskih enot 
• V skupaj ustvarjenem izvozu je mreža udeležena z več kot 80 odstotki, pri uvozu pa 
s 30 odstotki 
• V 1.084 gospodarskih enot v letu 1980 je bilo zaposlenih skupaj 16.318 delavcev 
(3.650 jugoslovanskih in 12.668 tujih) 
• Po oceni smotrnosti je 635 gospodarskih enot nadaljevalo z delom, 250 pa je bilo 
ukinjenih 
O Obsežna in neracionalna predstavniška mreža bank v tujini tako po številu 
predstavništev (92) kot tudi po številu kadrov (264 delavcev) 

se je lotil obravnave omenje- 
nih vprašanj, leta 1980 najprej 
sprejel Skupna merila za enot- 
no izvajanje določb naveden- 
ga Zakona ob ocenjevanju 
smotrnosti nadaljevanja dela 
gospodarskih enot v tujini. Na 
podlagi teh meril so bili spreje- 
ti tudi posebni kriteriji - kazal- 
ci po oblikah opravljanja go- 
spodarske dejavnosti in po ob- 
močjih. 

Med drugim so sestavljale! 
Analize preučili tudi rezultate 
poslovanja gospodarskih enot- 
v tujini v obdobju od 1978 do 
1980, pri čemer so posebej 
obravnavali ustvarjeni izvoz, 
razmerje med uvozom in izvo- 
zom, stroške poslovanja, raz- 
merje med izvozom in stroški, 
zunanjetrgovinske posle na 
področju višjih oblik sodelov- 
naja, izvoz storitev in izvozno 
usmeritev organizacij združe- 
nega dela v obdobju od leta 
1981 do 1985. 

Zakon o spremembah in do- 
polnitvah Zakona o opravlja- 
nju gospodarskih dejavnosti v 
tujini, ki je začel veljati fe- 
bruarja lani, vsebuje novo do- 
ločbo, ki napotuje organizacije 
združenega dela k samouprav- 
nemu sporazumevanju zaradi 
skupnega in enotnega nasto- 
panja v tujini. Ker ti sporazumi 
še'niso sklenjeni, to vprašanje 
ni dovolj analizirano. Zaradi 
tega bo podrobneje obdelano 
v prihodnji fazi obravnave 
preobrazbe zunanjetrgovinske 
mreže. 

Analiza poudarja, da je dolo- 
čitev omenjenih kriterijev žele- 
la spodbuditi dejavnost orga- 
nizacij združenega dela in 
vseh drugih družbenih subjek- 
tov pri pospeševanju procesa 
samoupravnega sporazume- 
vanja v enotnem in koordinira- 
nem nastopanju v tujini in za- 
gotoviti večjo izvozno usmeri- 
tev, tako da bo zunajetrgovin- 
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ska mreža v tujini delovala v 
funkciji izvoza. Prav tako je bil 
namen določanja kriterijev, da 
bi z objektivnimi merili odpra- 
vili nesmotrno. predvsem 
uvozno • usmeritev gospodar- 
stva. drago mrežo, kakor tudi 
pospešili kadrovsko menjavo 
in zagotovili kakovostno ka- 
drovsko strukturo v gospodar- 
skih enotah 
POLOŽAJ MREŽE 
PRED PRIPRAVO 
OCENE 

Prometne in proizvodne or- 
ganizacije. registrirane za zu- 
nanjetrgovinski promet, te- 
meljne m združene banke ter 
skupnosti za zavarovanje pre- 
moženja in oseb. so ustanovile 
SKupaj 1.056 različnih oblik 
opravljanja gospodarskih de- 
javnosti v tujini, ki jih zajema 
ocena smotrnosti nadaljnjega 
opravljanja dejavnosti. Od te- 
ga je 349 podjetij (229 lastnih. 
115 mešanih in 5 mešanih 
bank) in 707 stalnih poslovnih 
enot. od tega 92 poslovnih 
enot bank. 

Te oblike opravljanja gospo- 
darskih dejavnosti v tujini je 
ustanovilo okoli 210 temeljnih 
in drugih organizacij združe- 
nega dela in približno 15 te- 
meljnih in združenih bank. V~ 
tujini pa je ustanovljena le ena 
zavarovalna organizacija. Go- 
spodarske enote so bile usta- 
novljene v 73 državah medj 
134, s katerimi ima Jugoslavija 
navezane ekonomske stike. 

Da bi lahko čimbolj realno 
pregledali celotno mrežo po 
državah in dosledno uporabili 
določene kriterije za vse go- 
spodarske enote, je Koordina- 
cijski odbor pri Zveznem izvrš- 
nem svetu, poleg delovanja 
1.056 gospodarskih enot. usta- 
novljenih pred uveljavitvijo Za- 
kona. obravnaval tudi tiste, ki 
so bile ustanovljene po določi- 
lih novega Zakona, tako da 
ocena smotrnosti zajema sku- 
paj 1.0,84 gospodarskih ento. 

Kar zadeva rezultate poslo- 
vanja. Analiza, po podatkih or- 
ganizacij združenega dela. 
ugotavlja precej povečan de- 
lež mreže gospodarskih enot v 
tujini v skupnem zunanjetrgo- 
vinskem prometu Jugoslavije s 
tujino, in sicer primerjano z 
obdobjem pred sprejetjem Za- 
kona. Medtem ko je v prejš- 
njem obdobju delež mreže v 
skupaj ustvarjenem prometu 
Jugoslavije znašal od 5 do 15 
odstotkov, se je po sprejetju 
Zakona povečal na približno 
50 odstotkov ustvarjenega zu- 
nanjetrgovinskega prometa. V 
skupaj ustvarjenem izvozu iz 
Jugoslavije v obdobju od leta 
1978 do 1980. je znašal delež 
mreže več kot 80 odstotkov. 

pri uvozu pa je bilo prek nje 
ustvarjenih okrog 30 odstot- 
kov celotnega uvoza v \Jugo- 
slavijo iz 73 držav. 

RAZDROBLJENA 
MREŽA 

Obravnava teh, rezultatov 
glede na število enot in število 
zaposlenih pa dokazuje, da s 
položajem ne moremo biti za- 
dovoljni. Mreža je razdroblje- 
na, zaposluje veliko število lju- 
di in ni specializirana. Na to 
opozarja tudi podatek, da je 
promet na posamezno gospo- 
darsko enoto znašal le od 7.4 
do 12.8 milijonov dolarjev, 
izvoz od 4.5 do 7.6 milijona 
dolarjev, promet na posamez- 
nega zaposlenega delavca v 
gospodarskih enotah pa od 2.1 
do 3.7 milijona dolarjev. Ta 
razmerja so še manj ugodna, 
če jih primerjamo s prometom 
na posameznih območjih in 
znotraj njih po gospodarskih 
enotah. Tako na primer 60 od- 
stotkov celotnega prometa v 
Derrnjffratični republiki Nemči- 
ji ustvarja 5 gospodarskih 
enot. le 40 odstotkov prometa 
pa vseh 23 drugih gospodar- 
skih enot. 

Zaradi razdrobljene mreže 
so precej visoki tudi stroški 
poslovanja predstavništev or- 
ganizacij združenega dela. Le- 
ta 1980 so skupni stroški dose- 
gli 44.84 milijona dolarjev ali 
0.77 odstotka od ustvarjenega 
izvoza pYek predstavništev. 
Povprečni stroški na posamez- 
no predstavništvo so znašali 
okoli 70.000 dolarjev. 

Po doseženih finančnih re- 
zultatih je 357 podjetij v tujini 
leta 1978 ustvarilo okoli 24 mi- 
lijonov dolarjev dobička, leta 
1979 okoli 52 milijonov, leta 
1980 pa približno 46 milijonov 
dolarjev. Vendar pa so leta 
1980 predstavništva ustvarila 
tudi okoli 48 milijonov dolarjev 
izgube, tako da se je ta. v pri- 
merjavi z letom 1979. povečala 
za okoli trikrat. Tako veliko po- 
večanje izgub je povzročilo le 
eno proizvodno podjetje v 
Zvezni republiki Nemčiji. 

V 1.084 gospodarskih eno- 
tah je bilo leta 1980 zaposlenih 
skupaj 16.318 delavcev, od te- 
ga 3.650 jugoslovanskih držav- 
ljanov in 12.668 tujih. Največje 
število tujih delavcev je domi- 
cilna delovna sila v proizvod- 
nih podjetjih, v drugih gospo- 
darskih enotah pa praviloma 
tuji državljani opravljajo admi- 
nistrativno-tehnično delo. 
Povprečni stroški na enega za- 
poslenega. in sicer za posa- 
mezno predstavništvo, znašajo 
od 49.000 do 55.000 dolarjev. 

POLOŽAJ MREŽE PO 
OCENJEVANJU 
SMOTRNOSTI 

Po preučitvi celotne mreže 
gospodarskih enot v tujini (357 
podjetij in 727 predstavništev) 
je bilo ocenjeno, poudarja 
Analiza, da lahko nadaljuje z 
delom le 635 gospodarskih 
enot ali 58.6 odstotka vseh Od 
tega 231 podjetij in 404 po- 
slovne enote. Hkrati je prene- 
halo z delom 250 gospodar- 
skih enot ali 23.1 odstotka (62 
podjetij in 188 poslovnih enot) 
Uskladitev s kriteriji je moralo 
opraviti 76 gospodarskih enot 
oziroma 7 odstotkov (32 po- 
djetij in 44 poslovnih enot). 
Ocena smotrnosti pa je bila 
odložena za 123 gospodarskih 
enot ali 11,3 odstotka (32 po- 
djetij in 91 poslovnih enot). 

Analiza prikazuje, kakor smo 
že omenili, tudi regionalno 
razporeditev gospodarskih 
enot. ustanovljenih v tujini. Na 
podlagi poslovnih rezultatov,, 
izračunanih po merilih, je bila 
ocenjena smotrnost nadalje- 
vanja z delom posameznih go- 
spodarskih enot v teh regijah 
Poudarjeno je bilo, da mreža 
ni ustrezno razporejena, saj je 
v vzhodno in zahodnoevrop- 
skih državah preobsežna, v dr- 
žavah v razvoju pa ni dovolj 
gospodarskih enot. 

VZHODNOEVROPSKE 
DRŽAVE IN KITAJSKA 

V vzhodnoevropskih drža- 
vah in na Kitajskem je bilo 
ustanovljenih 341 poslovnih 
enot. ki so v času priprave 
Analize zaposlovale 889 delav- 
cev. od tega 522 jugoslovan- 
skih in 367 tujih. Gledano v 
celoti je mreža na tem območ- 
ju izvozno usmerjena in 
ustvarja največji delež v skupni 
menjavi Jugoslavije v primer- 
javi z mrežo na drugih območ- 
jih Tako je leta 1980 znašala 
vrednost menjave prek te mre- 
že 8.400 milijonov dolarjev ali 
98 odstotkov skupne menjave 
z 8 državami tega območja. 
Povprečni stroški poslovanja 
na posamezno poslovno enoto 
pa so znašali okoli 65.000 do- 
larjev. 

Po oceni smotrnosti je bilo 
sklenjeno, da z delom nadalju- 
je 230 predstavništev, da se jih 
106 ukine, za 5 predstavništev 
pa je bila odložena ocena 
smotrnosti. 

Ugotovljeno' je bilo, da mre- 
ža poslovnih enot na tem ob- 
močju ni ustrezna glede na 
specifičnost zunanjetrgovin- 
ske menjave s temi državami. 
Še naprej je številna, hkrati pa 
razdrobljena tako po številu 
predstavništev kot po številu 
delavcev, ki jih zaposluje. Če- 

prav se je število predstavni- 
štev zmanjšalo, se ni zmanjša- 
lo tudi število zaposlenih, saj 
so se v glavnem fizično združi- 
le posamezne gospodarske 
enote, ki pa niso zmanjšale 
števila zaposlenih ljudi. Zaradi 
nujnosti okrepitve enot, 
zmanjšanja stroškov njihovega 
poslovanja, bolj organizirane- 
ga nastopanja in učinkovitej- 
šega poslovanja, Analiza po- 
udarja, da bi morali letos nuj- 
no ponovno preučiti mrežo v 
posameznih državah omenje- 
nega območja 

ZAHODNOEVROPSKE 
DRŽAVE 

Mreža gospodarskih enot v 
zahodnoevropskih državah za- 
jema 390 gospodarskih enot 
(257 podjetij in 133 predstavni- 
štev), ki zaposlujejo 5.556 de- 
lavcev, od tega 2.034 jugoslo- 
vanskih in 3.552 tujih. Na tem 
območju je imela mreža naj- 
manjši delež v skupni menjavi 
s tem območjem (23 do 26 od- 
stotkov) oziroma v primerjavi z 
mrežo na drugih območjih. Le- 
ta 1980 je menjava prek te 
mreže znašala 2.900 milijonov 
dolarjev oziroma 26,2 odstotka 
skupne menjave s 17 državami 
Zahodne Evrope 

Glede stroškov na poslovno 
enoto pa Analiza poudarja, da 
so na posamezno poslovno 
enoto na tem območju znašali 
okoli 87 000 dolarjev in so na- 
raščali hitreje od povprečnih 
stroškov poslovnih enot v 
vzhodnoevropskih državah 

Ocenjevanje smotrnosti na- 
daljevanja mreže na tem ob- 
močju je skupaj zajelo 447 go- 
spodarskih enot. Za 273 (182 * 
podjetij in 81 predstavništev) 
je bilo ocenjeno, da z delom 
lahko nadaljujejo, 114 gospo- 
darskih enot (53 podjetij in 61 
predstavništev) je moralo pre- 
nehati s poslovanjem, medtem 
ko je bilo za 60 enot (22 podje- 
tij in 6 predstavništev organi- 
zacij združenega dela ter 32 
predstavništev bank) dajanje 
ocene smotrnosti odloženo 

Po ocenjevanju je bilo ugo- 
tovljeno, da se največ podjetij 
ukvarja s trgovinsko dejav- 
nostjo, kar onemogoča trajnej- 
še in učinkovitejše delovanje 
na zahodnoevropskih tržiščih 
Podjetja se ukvarjajo pred- 
vsem s klasično kupoprodajo, 
premalo pa si prizadevajo 
vzpostavitvi višje oblike dolgo- 
ročnega povezovanja proiz- 
vodnih organizacij združenega 
dela s tujimi firmami. 

V posameznih zahodnoe- 
vropskih državah (Zvezna re- 
publika Nemčija, Avstrija, Veli- 
ka Britanija) je mreža poslov- 
nih enot številčna in hkrati 
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razdrobljena. To še posebej 
velja za mrežo prometnih or- 
ganizacij in organizacij s po- 
dročja opravljanja storitev. Za- 
radi tega je nujno treba ponov- 
no preučiti smotrnost nadalje- 
vanja dela mreže na tem ob- 
močju. 

RAZVITE 
PREKOMORSKE 
DRŽAVE 

V razvitih prekomorskih dr- 
žavah je bilo ustanovljeno 86 
gospodarskih enot (54 podjetij 
in 32 predstavništev), ki zapo- 
slujejo 1.042 delavcev, od tega 
220 jugoslovanskih in 822 tu- 
jih. Leta 1980 je skupna menja- 
va prek te mreže dosegla 549 
milijonov dolarjev ali 30,4 od- 
stotka celotne menjave s 4 dr- 
žavami tega območja. 

Kar zadeva stroške poslova- 
nja predstavništev v teh drža- 
vah, Analiza poudarja, da so 
najmanj za tretjino večji od 
stroškov poslovnih enot v Za- 
hodni Evropi. V povprečju so 
za eno poslovno enoto znašali 
okoli 103.000 dolarjev. Očitno 
je torej neugodno gibanje 
stroškov poslovanja v primer- 
javi z ustvarjenim izvozom, ki 
so ga posredovale te enote, saj 
so razmerja manj ugodna kot v 
zahodnoevropskih državah. 

Ocenjevanje smotrnosti je 
zajelo 100 gospodarskih enot 
na tem območju, od tega 54 
podjetij in 46 predstavništev. 
Sklenjeno je bilo, naj nadaljuje 
61 gospodarskih enot (39 po- 
djetij in 22 predstavništev), 10 
se jih ukine (7 podjetij in 3 
predstavništva), za 29 gospo- 
darskih enot (8 podjetij, 7 
predstavništev organizacij 
združenega dela in 14 pred- 
stavništev bank) pa je bila od- 
ložena ocena smotrnosti. 

Ocena smotrnosti mreže na 
tem območju je pokazala, da 
so trgovinska in proizvodna 
podjetja temeljna oblika 
opravljanja gospodarske de- 
javnosti v prekomorskih drža- 
vah, predstavništva pa so usta- 
novljena samo na področju 
nudenja storitev"tladjarji, JAT 
in bančništvo). Proizvodna po- 
djetja so v glavnem s področja 
lesne industrije. 

Ocena je prav tako pokazala, 
da v omenjenih državah, z izje- 
mo Združenih držav Amerike, 
mreža gospodarskih enot ni 
dovolj razvita, da ni ustrezno 
kadrovsko usposobljena, kar 
gotovo vpliva tudi na premaj- 
hno razvitost zunanjetrgovin- 
ske menjave s temi državami. 
Zaradi premajhne povezanosti 
organizacij v Jugoslaviji, je 
mreža gospodarskih enot v teh 
državah ozko usmerjena le na 
poslovanje za organizacije 

združenega dela, ki so te enote 
ustanovile. 

Ob upoštevanju oddaljeno- 
sti in velikosti teh držav ter ve- 
like absorbicijske zmožnosti 
teh tržišč, je nujna, opozarja 
Anliza, reorganizacija zuna- 
njetrgovinske mreže na tem 
območju. Predvsem je treba v 
Združenih državah Amerike 
razširiti mrežo, ki je zdaj skon- 
centrirana predvsem v New 
Yorku in na Vzhodni obali, na 
vse države ZDA, še posebej na 
tiste z izjemno veliko ekonom- 
sko ekspanzijo. V Kanadi, v Av- 
straliji in na Japonskem bi bilo 
treba mrežo kadrovsko okrepi- 
ti in jo usposobiti za izkorišča- 
nje potencialnih možnosti teh 
tržišč. 

DRŽAVE V RAZVOJU 
Mreža v poslovnih enotah v 

državah v razvoju zajema 185 
poslovnih enot, od tega 46 po- 
djetij in 139 predstavništev. V 
njih je zaposlenih 8.567 delav- 
cev (672 jugoslovanskih in 
7.895 tujih). S posredovanjem 
teh enot je bila leta 1980 dose- 
žena menjava v višini okoli 850 
milijonov dolarjev, tako da je 
znašala 24,3 odstotka celotne 
menjave s 44 državami v raz- 
voju. 

V obdobju od leta 1978 do 
1980 je prišlo do upadanja de- 
leža mreže gospodarskih enot 
tako na področju izvoza iz Ju- 
goslavije v te države, kakor tu- 
di pri uvozu iz držav v razvoju. 
Ob obravnavi finančnih rezul- 
tatov pa je mogoče ugotoviti, 
da se je v tem obdobju zmanj- 
ševal dobiček podjetij, hkrati 
pa so se povečevale izgube, 
tako da so bile leta 1980 večje 
od dobička. Stroški poslovanja 
na posamezno poslovno enoto 
so znašali okoli 62.000 dolar- 
jev. 

Od skupaj 196 gospodarskih 
enot (46 podjetij in 150 pred- 
stavništev), ki jih je zajela oce- 
na smotrnosti nadaljevanja de- 
la, nadalje opravlja dejavnost 
27 gospodarskih enot (10 po- 
djetij in 17 predstavništev), 19 
(2 podjetiji in 17 predstavni- 
štev) je bilo ukinjenih. Na us- 
klajevanje s kriteriji je bilo na- 
potenih 76 gospodarskih enot 
(32 podjetij in 44 predstavni- 
štev), obravnava za pripravo 
ocene pa je bila odložena za 
29 enot (2 podjetji, 16 pred- 
stavništev organizacij združe- 
nega dela in 11 predstavništev 
bank). 

Pri preučevanju dela gospo- 
darskih enot v državah v raz- 
voju, je bilo ugotovljeno, da je 
premajhno število podjetij za 
tako veliko območje, mreža pa 
ni ustrezno razporejena glede 
na posamezne države, ki so 
pomembne za razvoj ekonom- 

skega sodelovanja. Sicer pa je 
veliko zanimanje za ustanav- 
ljanje gospodarskih enot v po- 
sameznih državah, kjer mreža 
že postaja predimenzionirana 
(Irak, Alžir, Libija in Egipt) in se 
posebej kaže v individualnem, 
ne pa skupnem nastopanju. 

Na tem območju je nujna tu- 
di večja usmeritev k ustanav- 
ljanju podjetij, ki bi zagotovila 
trdnejše poslovne stike s fir- 
mami iz nerazvitih držav, kot 
pa ustanavljanje predstavni- 
štev. Prav tako je treba v posa- 
meznih državah, posebej v La- 
tinski Ameriki, nujno okrepiti 
mrežo z ustanavljanjem skup- 
nih gospodarskih enot več or- 
ganizacij združenega dela. 

MREŽA BANK 
V TUJINI 

Analiza posebej prinaša pre- 
gled mreže bank v tujini, ki za- 
jema dejavnost 6 mešanih 
bank in 92 poslovnih bančnih 
enot. Štiri mešane banke so 
ustanovljene v zahodnoevrop- 
skih državah (Zvezna republi- 
ka Nemčija, Francija, Avstrija 
in Velika Britanija) z večinskim 
oziroma enakim deležem v 
ustanoviteljskem kapitalu, dve 
banki pa sta v državah v raz- 
voju (Uganda in Zambija), kjer 
naše bnake -sodelujejo z 1,5 
oziroma 3-odstotnim deležem 
v ustanoviteljskem kapitalu. 

Naloga mešanih bank, usta- 
novljenih v zahodnoevropskih 
državah je, da spremljajo go- 
spodarska in finančna gibanja 
v državi, za katero so ustanov- 
ljene, iščejo možnosti za pove- 
čanje izvoza in razširjanje bla- 
govne menjave, sodelujejo pri 
financiranju jugoslovanskega 
izvoza, zagotavljajo dodatna 
devizna sredstva jugoslovan- 
skemu gospodarstvu iz lastne- 
ga potenciala in opravljajo 
druge bančne storitve. 

Glavni namen sodelovanja 
naših bank v mešanih bankah 
v državah v razvoju je, da so 
neposredno obveščene o inve- 
sticijskih ukrepih v teh drža- 
vah, tako da bi organizacije 
združenega dela lahko sodelo- 
vale pri izvajanju različnih pro- 
jektov. 

Od 92 poslovnih enot bank, 
jih je 10 v vzhodnoevropskih 
državah, 57 v razvitih državah 
Zahoda, 14 v razvitih preko- 
morskih državah in 11 v drža- 
vah v razvoju. V njih je zapo- 
slenih skupaj 264 delavcev, od 
tega 202 jugoslovanska držav- 
ljana in 62 tujih. 

Leta 1980 so poslovne enote 
v zahodnoevropskih in razvitih 
prekomorskih državah zabele- 
žile upadanje priliva deviznega 
varčevanja v primerjavi z letom 
poprej. Tako je bil v zahodno- 
evropskih državah priliv deviz- 

nega varčevanja za 22 odstot- 
kov manjši kot leta 1979. Stro- 
ški poslovanja pa so bili leta 
1980 za 39 odstotkov večji kot 
leto poprej. 

Pri ocenjevanju smotrnosti 
nadaljevanja dela mreže bank 
v zahodnoevropskih, razvitih 
prekomorskih državah in drža- 
vah v razvoju, je bilo sprejeto 
stališče, da je mreža bank zelo 
obsežna, tako po številu pred- 
stavništev kot po številu zapo- 
slenih kadrov. Sklenjeno je bi- 
lo, da jo je treba racionalizirati 
in zmanjšati. 

Pri tem je treba upoštevati, 
da se v zahodnih državah 
Evrope ne sme zanemarjati 
zbiraje deviznega varčevanja, 
kakor tudi ne nujnosti obstoja 
bank v velikih finančnih cen- 
trih. To pa je treba zagotoviti z 
ustanavljanjem skupne po- 
slovne enote bank. V vzho- 
dnoevropskih državah pa je 
treba preučiti potrebnost ob- 
stoja bank ob upoštevanju 
specifičnosti ekonomskih sti- 
kov s tem območjem. 

Analiza nadalje poudarja, da 
je ustanovitev neupravičeno 
velikega števila bačnih pred- 
stavništev odraz njihovega 
neorganiziranja in nekoordini- 
ranega nastopanja, kakor tudi 
pomanjkljivega vpliva organi- 
zacij združenega dela in dru- 
gih subjektov na bančno poli- 
tiko pri ustanavljanju poslov- 
nih enot v tujini. Zaradi tega 
morajo banke čimprej opravti 
reorganizacijo svoje predstav- 
niške mreže. 

Izvozna usmeritev 
zunanjetrgovinske 
mreže 

Zakjlučni del Analize ugo- 
tavlja, da smo lahko zadovoljni 
z doseženo preobrazbo zuna- 
njetrgovinske mreže v tej fazi, 
čeprav cilji, ki jih je predvidel 
Koordinacijski odbor pri Zvez- 
nem izvršnem svetu, pa tudi 
sklepi Zveznega izvršnega sve- 
ta in Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ, niso v celoti 
uresničeni. 

Položaj mreže podjetij in 
predstavništev v tujini je na- 
mreč odraz položaja zunanje- 
trgovinske mreže v državi. 
Brez vsebinskega dohodkov- 
nega povezovanja v državi 
med organizacijami združene- 
ga dela, ki se ukvarjajo z izvo- 
zom blaga in storitev ter proiz- 
vodnih ter drugih organizacij 
združenega dela ne bo prišlo 
do bistvenih sprememb pri 
preobrazbi zunanjetrgovinske 
mreže, ustanovljene v tujini. 

Med pripravo ocene so bila 
sprejeta in izpeljana stališča o 
izvozni usmeritvi zunanjetrgo- 
vinske mreže. Pozitivno oceno 
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za nadaljevanje dela so dobile mih za tekoče plansko obdob- goslavije je v celoti podprla tujini, s tem pa tudi obsežno 
samo tiste organizacije zdru- je (do leta 1985), ponudile več Program ukrepov in dejavnosti dejavnost na področju ocenje- 
ženega dela. ki so prek mreže, izvoznih kot uvoznih aranžma- Zveznega izvršnega sveta za vanja smotrnosti nadaljevanja 
ustanovljene v tujini, dosegle jev. hitrejšo preobrazbo zunanjetr- dela gospodarskih enot v tu- 
večji izvoz in v svojih progra- Gospodarska zbornica Ju- govinske mreže v državi in v jini 
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