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PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
30. marca 1983 

Delegati Zbora združenega 
dela in Zbora občin so na 
skupnem zasedanju poslu- 
šali: 

- uvodno obrazložitev k 
predlogu za izdajo zakona o 
prostoru, ki jo je podal Jože 
Kavčič, član Izvršnega sveta in 
predsednik Republiškega ko- 
miteja za varstvo okolja in ure- 
janje prostora; 

- uvodno obrazložitev k "po- 
ročilu o izvajanju ugotovitev 
priporočil in sklepov Skupšči- 
ne SR Slovenije za izvajanje 
zakonov s področja kmetijstva 
in k poročilom o izvajanju za- 
konov o zagotavljanju in 
usmerjanju sredstev za inter- 
vencije v proizvodnji hrane in 
za usposabljanje zemljišč za 
družbeno organizirano kmetij- 
sko proizvodnjo v obdobju 
1982-1985 v letu 1982, ki jo je 
podal Milan Kneževič, član 
Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za 
kmetijstvo^ gozdarstvo in pre- 
hrano. 

- uvod v razpravo o poroči- 
lu o stanju in razvoju turizma v 
SR Sloveniji, ki ga je podala 
Bogomila Mitio, članica Izvrš- 
nega sveta in predsednica Re- 
publiškega komiteja za turi- 
zem in gostinstvo. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta na ločenih se- 
jah sprejela: 

- sklep ob obravnavi pred- 
loga za izdajo zakona o pro- 
storu; 

- ugotovitve in sklepe ob 
obravnavi poročila o izvajanju 
ugotovitev, priporočil in skle- 
pov Skupščine SR Slovenije za 
izvajanje zakonov s področja 
kmetijstva, poročila o izvajanju 
zakona o zagotavljanju in 
usmerjanju sredstev za inter- 
vencije v proizvodnji hrane v 
obdobju 1982-1985 v letu 1982 
in poročila o izvajanju zakona 
o zagotavljanju in usmerjanju 
sredstev za usposabljanje 
zemljišč za družbeno organizi- 
rano kmetijsko proizvodnjo v 
obdobju 1982-1985 v letu 
1982; 

- sklepe ob obravnavi poro- 

čila o stanju in razvoju turizma 
v SR Sloveniji; 

-. predlog za izdajo zakona 
o spremembi zakona o davku 
iz dohodka temeljnih organi- 
zacij združenega dela in delov- 
nih skupnosti z osnutkom za- 
kona; 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah zakona o obra- 
čunavanju in plačevanju pri- 
spevkov za zadovoljevanje 
skupnih potreb na področju 
družbenih dejavnosti z osnut- 
kom zakona; 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona- o posebnem republi- 
škem davku od prometa proiz- 
vodov in od plačil za storitve 
ter o načinu, po katerem obča- 
ni in zasebne pravne osebe 
obračunavajo in plačujejo da- 
vek od profneta proizvodov in 
storitev; 

- predlog odloka o načrtu 
statističnih raziskovanj Socia- 
listične republike Slovenije v 
letu 1983 (zbora sta sprejela še 
poseben sklep); 

- predlog odloka o soglasju 
k odpravi podružnične osnov- 
ne šole v Motvarjevcih; 

- predlog odloka o soglasju 
k statutom visokošolskih orga- 
nizacij združenega dela; 

- predlog odloka o soglasju 
k. predlogu zakona o ratifika 
ciji pogodbe med Socialistič- 
no federativno republiko Ju- 
goslavijo in Republiko Avstrijo 
o medsebojnem izvrševanju 
sodnih odločb v kazenskih za- 
devah; 

predlog odloka o soglas- 
ju, da Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije kot 
udeleženec sprejme odlok o 
sklenitvi družbenega dogovo- 
ra o organiziranju in financira- 
nju XIV. zimskih olimpijskih 
iger leta 1984 v Sarajevu. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela tudi 

- periodični delovni načrt 
zbora za II. trimesečje 1983. 

Zbor združenega dela je 
sprejel : 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 

na o delovnih razmerjih; 
- sklep ob obravnavi osnut- 

ka odloka o merilih za. nado- 
mestitev kreditov iz primarne 
emisije za selektivne namene s 
selektivno monetizacijo. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela tudi: 

- predlog odloka o razreši- 
tvi in imenovanju generalnega 
direktorja in namestnika gene- 
ralnega direktorja Službe 

družbenega knjigovodstva v 
SR Sloveniji; dolžnosti gene- 
ralnega direktorja SDK v SR 
Sloveniji se z 31. marcem 1983 
razreši Andrej Levičnik, dolž- 
nosti namestnika generalnega 
direktorja SDK v SR Sloveniji 
pa se z 31. marcem 1983 razre- 
ši Franc Knafelc; za general- 
nega direktorja SDK v SR Slo- 
veniji se imenuje Franc Kna- 
felc, za namestnika generalne- 
ga direktorja SDK v SR Slove- 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 
Zbor združenega dela: 
Peter Toš, Natan Bernot, So- 

nja Šestanovič, Jurij Premelč, 
Tone Čeh, Pavel Mihevc, Vla- 
sta Grjol, Drago Škamperle, 
Franj a Biulo, Bojan Grom, 
Karla Valič, Marjan Jurkovič, 
Anton Bohak, Ivan Mavrič, Fe- 
dja Klavora, Franc Hrastnik, 
Majda Groleger, Branko Mer- 
vič, Ervin Pitz, Ivan Thaler, 
Leon Frelih, Alojz Stanovnik, 
Roman Jazbec, Jož Andoljšek, 
Slavko Petrič, Janez Liber, 
Vlado Kajba, Vlado Šafranko, 
Janez Burja, Jože Gabrovšek, 
Nada Malovrh, Tatjana Hožič, 
Franko Krameršteter, Josip 
Baje, Milan Kneževič, Franc 
Krabonja, Boris Pušnik, Mar- 
jan Kotar, Jože Vukelj, Marija 
Bezovšek, Božidar Colarič, 
Dušan Vehovar, Ivica Bauman, 
Jožica Vratanar, Kristina Pri- 
stov, Staša Trebežnik, Milan 
Pogačnik, Viktor Ptičar, Rudi 
Šepič, Jože Zaljuberšek, Tatja- 
na Barborič, Majda Žehelj, To- 
maž Banovec. 
Zbor občin: 

Slavka Ker;:an, Avgust Leš- 
nik, Cvetlo Doplihar, Pavel Ma- 
vrič, Vlado Šlamberger, Stane 
Koderman, Jože Breznikar, 
Tatjana Pinoza, Mirko Hajdi- 
njak, Ivan Kastrevc, Rudolf Ro- 
me, Tone Strojin, Tone Šeliga, 
Alojz Plaznik, Ciril Globočnik, 

Lidija Mihurko, Ciril Meško, 
Franc Mlaker, Edo.Zorko, Vin- 
ko Špec, Ivan Knez, Jože Le- 
mut. Tone Gantar, Janez Ku- 
čan, Vinko Petelinšek, Marjan 
Jakus, Vlado Škraban, Marjan 
Kotar, Feri Horvat, Mirko Ri- 
mahazi, Dubravka Breznik, Ka- 
re! Kokotec, Boris Vaupotič, 
Ivan Krajnik, Leopold Krese, 
Bruno Podreka, Mojca Kopač, 
Vera Stropnik, Anton Pengov,. 
Cene Bavec, Jože Bučar, Peter 
Habjan. 

Pisne razprave k posamez- 
nim točkam dnevnega reda 
so oddali: 

- delegati iz skupin delega- 
tov za delegiranje delegatov v 
Zbor združenega dela skupšči- 
ne SR Slovenije za posamezna 
področja iz okolišev: Radovlji- 
ca, Kočevje, Lendava, Vrhnika, 
Šentjur pri Celju, Dravograd in 
Slovenska Bistrica; 

- delegati iz skupin delega- 
tov za delegiranje delegatov v 
Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije iz skupščin občine: Ilir- 
ska Bistrica, Ljubljana Beži- 
grad, Sežana Ljubljana Center, 
Krško, Piran, Postojna, Novo 
mesto, Litija, Sežana, Gornja 
Radgona, Slovenske konjiče, 
Ljubljana-mesto, Mozirje, Tito- 
vo Velenje, Obalna skupnost 
Koper, Trebnje. 

niji pa se imenuje Mitja Me- 
dvešček; 

- predlog odloka o izvolitvi 
treh članov Odbora za nagra- 
do Edvard Kardelj; za člane 
odbora so bili izvoljeni Franc 
Kimovec-Žiga, Franc Šetinc in 
dr. Anton Vratuša; 
.- predlog odloka o izvolitvi 

dveh članov Upravnega odbo- 

ra sklada za pospeševanje 
upodabljajoče umetnosti Mo- 
ša Pijade; za člana Upravnega 
odbora tega sklada sta bila 
izvoljena: Stane Bernik in dr. 
Tomaž Brejc. 

Družbenopolitični zbor 
skupščine SR Slovenije je 
predloge odlokov sprejel na 
seji zbora dne 16. marca 1983. 

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS 

SKLEP 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o stanju in razvoju turizma v SR 
Sloveniji       

Potreba pa še večji izvozni usmerje- 
nosti turizma zahteva organizirano 
vključevanje in napore ne le turistične- 

ga gospodarstva, ampak vseh ostalih lotno turistično ponudbo. Zmanjšano 
dejavnosti, ki skupno lahko vplivajo na povpraševanje na turističnih tržiščih, 
kakovost posamičnih storitev in na ce- zlasti tujih, in zaostrene konkurenčne 



razmere zahtevajo takojšnje ukrepanje 
in striktno izpolnjevanje vseh sprejetih 

' operativnih nalog. 
V poročilu Izvršnega sveta Skupščine 

SR Slovenije o stanju in razvoju turizma 
v SR Sloveniji so dane realne ocene o 
problemih na področju turizma. Poročilo 
opozarja predvsem na problematiko or- 
ganiziranosti turizma, dohodkovne po- 
vezanosti z ostalimi gospodarskimi pa- 
nogami z vidika ustvarjanja večjega de- 
viznega priliva in boljše oskrbljenosti. 

Upoštevajoč pomembno vlogo, ki jo 
ima turizem v našem družbenoekonom- 
skem razvoju in rezultate, ki jih je dose- 
gel ter možnosti, ki jih ima pri ustvarja- 
nju dolgoročne politike ekonomske sta- 
bilizacije, ocenjujeta Zbor združenega 
dela in Zbor občin Skupščine SR Slove- 
nije, da je potrebno opozoriti zlasti zad- 
nje čase na doseženo negativno rast 
turističnega prometa, zlasti tujega, ak- 
tivnost naše turistične ponudbe, slab- 
šanje njene kakovosti, kar se zlasti kaže 
v letu 1982, nazadovanje pa je bilo 
opazno že v letih 1974, 1976 in 1979. Pri 
tem se je seveda nadaljevala tendenca 
upada akumulativne in reproduktivne 
sposobnosti turističnega gospodarstva. 
Resno zaostaja proces združevanja de- 
la in sredstev med turističnimi in drugi- 
mi organizacijami združenega dela, ki 
sestavljajo celovito turistično ponudbo. 
Podatki iz poročila o sestavi turistične 
ponudbe to najbolje ponazarjajo z 
majhnim deležem izvenpenzionske po- 
trošnje in nizko rastjo deviznega priliva 
za nočitve. Nezadostni so bili napori za 
širše organiziranje vseh zainteresiranih 
gospodarskih in družbenih dejavnikov 
pri reševanju tekočih problemov v turi- 
zmu. Tudi nekateri ukrepi tekoče eko- 
moske politike so neugodno vplivali na 
gibanja v turizmu, ker niso bili prilagoje- 
ni posebnostim turizma. 

Zbora sta v razpravi opozorila na nuj- 
nost uresničevanja vseh sprejetih pro- 
gramov. družbenih dogovorov oziroma 
planskih aktov. Zato zbora še posebno 
zavezujeta vse subjekte turistične po- 
nudbe, da storijo vse potrebno, da bodo 
razmere za prihod tujih gostov in njiho- 
vo bivanje pri nas čim ugodnejše, prav 
tako pa tudi razmere za bivanje doma- 
čih turistov. 

Z namenom, da bi se nekatera temelj- 
na vprašanja aktivnosti na področju tu- 
rizma uspešneje reševala, je Skupščina 
SR Slovenije na sejah Zbora združene- 
ga dela in Zbora občin dne 30. marca 
1983 na podlagi 71. in 255. člana poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije sprejela 
naslednje 

SKLEPE: 

1. Skupščina SR Slovenije je seznanje- 
na s poročilom Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije o stanju in razvoju turi- 
zma v SR Sloveniji in z operativnim pro- 
gramom nalog za zagotovitev večjega 
tujskega turističnega prometa in deviz- 
nega priliva v letu 1983, ki ga podpira. Ob 
tem skupščina poudarja potrebo po po- 
spešenem izvajanju nalog in ukrepov, ki 
izhajajo iz družbenega plana SR Sloveni- 
ji za obdobje 1981-1985, dogovora o te- 
meljih družbenega plana SR Slovenije za 

obdobje 1981-1985, programa nalog in 
ukrepov za povečanje tujskega turizma 
in deviznega priliva v letu 1983 kot se- 
stavnega dela resolucije o politiki druž- 
benogospodarskega razvoja SR Sloveni- 
je v letu 1983. 

Skupščina SR Slovenije je bila sezna- 
njena tudi s stališči in usmeritvami Pred- 
sedstva Republiške konference Sociali- 
stične zveze delovnega ljudstva Slovenije 
o nadaljn/em razvoju turizma v Sloveniji 
in jih v celoti podpira. Prav tako skupšči- 
na podpira tudi usmeritve iz uvodne be- 
sede predsednice Republiškega komiteja 
za turizem in gostinstvo. 

2. Izboljšanje stanja v turizmu zahteva 
predvsem dolgoročnejši pristop pri izva- 
janju aktivnosti, ne le pri izboljšanju go- 
stinskih in turističnih storitev, ampak tudi 
pri kakovosti in količini celotne turistične 
ponudbe; izboljšanju organiziranosti in 
poslovnega sodelovanja med organizaci- 
jami združenega dela; selektivnejšemu in 
racionalnejšemu investiranju v sedanjih 
oteženih pogojih gospodarjenja; smotr- 
nejšemu izkoriščanju obstoječih zmoglji- 
vosti in izgradnji turistične infrastruktu- 
re, zmogljivosti trgovine, servisne dejav- 
nosti in podobno v turističnih centrihi ob 
tranzitnih poteh, na izletniških točkah, 
predvsem pa pri izgradnji takih turistič- 
nih zmogljivosti, katerih izgradnja je rela- 
tivno cenena, hkrati pa omogoča hitrejše 
vračanje vloženih sredstev. 

3. Skupščina opozarja na posebno po- 
meml?[)ost■ ki J° ima naravna in kulturna 
dediščina s svojimi vrednotami za turi- 
zem. Za naravno in kulturno dediščino je 
potrebno ustvarjati ugodne okoliščine za 
njen obstoj, vzdrževanje in dostopnost 
ter omogočiti turistom uživanje njihovih 
vrednot. Posebno pozornost pa je po- 
trebno nameniti ohranjanju primernega 
ravnovesja med naravnimi in kulturnimi 
danostmi ter objekti, ki so potrebni za 
gospodarsko intenziven razvoj turizma. 

4. Turistična zveza Slovenije kot koor- 
dinator dela med turističnimi društvi ima 
pri oblikovanju kakovosti turistične po- 
nudbe in njeni celovitosti nemajhno vlo- 
go. Zato se mora njihova skupna aktiv- 
nost v večji meri vključevati v življenje 
občanov v krajevni skupnosti, ki ima od- 
ločujoč vpliv na turizem in na možnosti 
njegovega nadaljnjega razvoja. 

5. Organizacije združenega dela na po- 
dročju gostinstva in turističnega posre- 
dovanja naj skupaj z ostalimi nosilci turi- 
stične ponudbe zagotovijo kvalitetnejše 
opravljanje gostinskih in drugih storitev. 
Dvig kakovostne ravni gostinskih storitev 
je pogoj za razvoj in boljšo uporabo osta- 
le turistične ponudbe ter za povečanje 
izvenpenzionske potrošnje. 

Organizacije združenega dela gostin- 
stva naj zaradi trajne zagotovitve preskr- 
be z živili skupaj s kmetijskimi organiza- 
cijami planirajo proizodnjo določenih 
količin in vrsto proizvodov za svoje po- 
trebe. V ta namen naj s kmetijskimi orga- 
nizacijami združenega dela sklene sa- 
moupravne sporazume, ki bodo urejali 
takšno naročeno proizvodnjo na dohod- 
kovnih osnovah, z udeležbo v skupno 
ustvarjenih rezultatih izvoza storitev, v 
katerih so vključeni tudi kmetijski proiz- 
vodi. 

Sestavni del turistične ponudbe so tudi 
gostinske storitve, ki jih opravljajo obča- 
ni v kmečkih gospodarstvih in zasebnih 
gospodinjstvih ter nosilci samostojnega 
osebnega dela. Zato naj organizacije 
združenega dela gostinstva in tursitične- 
ga posredovanja zagotovijo njihovo traj- 
nejšo povezanost z organizacijami zdru- 
ženega dela na dohodkovnih odnosih. 

6. Gospodarska zbornica Slovenije naj 
vzpostavi samostojno službo, ki bo pove- 
zovala izvajalce turistične propagande in 
organizacije združenega dela pri obliko- 
vanju ponudbe. Organizacije združenega 
dela naj se s sporazumom dogovorijo o 
obliki medsebojnega usklajevanja in 
oblikovanja ponudbe, proučevanja trži- 
šča ter nastopanja na tujem trgu. 

Splošno združenje gostinstva in turi- 
zma Slovenije naj pospeši samoupravno 
sporazumevanje med nosilci aktivnosti o 
novih samoupravnih oblikah povezova- 
nja pri nastopanju in prodaji turističnih 
storitev v tujini z namenom, da bi se 
zagotovilo skupno določanje prodajne 
politike ter prevzemanje tveganja za 
uspešnost prodaje. 

7. Posebna izobraževalna skupnost za 
gostinstvo in turizem skupaj s Splošnim 
združenjem gostinstva in turizma Slove- 
nije uskladi programe izobraževanja s 
potrebami po dvigu ravni gostinskih in 
turističnih storitev. Hkrati s tem naj opre- 
delita tudi dodatne programe usposab- 
ljanja delavcev ob delu in iz dela. 

8. Zaradi možnosti doseganja večjih 
izvoznih učinkov in smotrnejšega gospo- 
darjenja organizacij združenega dela go- 
stinstva, turističnega posredovanja in 
drugih organizacij združenega dela, ki so 
v večji meri posredno ali neposredno 
udeležene v turistični ponudbi, naj skup- 
ščine občine zahtevajo pripravo samou- 
pravnih sporazumov, ki bodo ustrezneje 
urejali povezanost temeljnih in drugih or- 
ganizacij združenega dela v turističnih 
krajih in na širšem območju ter določali 
učinkovitejšo medsebojno delitev dela 
oziroma skupno opravljanje vseh tistih 
poslovnih funkcij, ki se sicer podvajajo 
ajineučinkov izvajajo. Nadalje naj skup- 
ščine občin, skladno s sprejetimi načrti 
izvoza, določijo ukrepe, ki bodo zagoto- 
vili povečanje izvoza turističnih storitev, 
pri tem pa naj zaostrijo tudi osebno od- 
govornost nosilcev nalog na tem po- 
dročju. 

Pri izvajanju prostorske in zemljiške 
politike ter pri usklajevanju planov razvo- 
ja različnih dejavnosti v prostoru naj ob- 
činske skupščine posvetijo posebno po- 
zornost tudi izgradnji raznih manjših go- 
stinsko-turističnih zmogljivosti združe- 
nega deta in osebnega dela, pri čemer 
naj omogočijo poenostavitev postopkov, 
zlasti pri pridobivanju vseh potrebnih do- 
voljenj. 

9. Z namenom pospeševanja turizma si 
mora Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
prizadevati za zagotovitev nemotene 
splošne preskrbljenosti tržišča z blagom 
in storitev za zadovoljevanje splošnih po- 
treb in potreb turistov, vse v okviru izva- 
janja politike družbenoekonomskega ra- 
zvoja. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 
z ukrepi davčne in kreditne politike sti- 
mulira samostojno osebno delo s sred- 
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stvi, ki so lastnina občanov, posebno v 
deficitarnih dejavnostih, ki imajo po- 
memben vpliv na organizirano turistično 
ponudbo. > 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 
še posebej prouči i/se predloge iz razpra- 
ve na sejah zborov, pa tudi pripombe 
Splošnega združenja gostinstva in turi- 
zma Slovenije k poročilu o stanju in ra- 
zvoju turizma v SR Sloveniji in jih po 
potrebi vključi v izvajanje operativnega 
programa nalog za zagotovitev večjega 
tujskega turističnega prometa in deviz- 
nega priliva v letu 1983. 

V skladu z operativnim programom naj 
se posebej zaostri odgovornost upravnih 
organov in inšpekcijskih služb v primerih 
izsiljevanj repromateriala za višje cene. 

Hkrati naj se prouči možnost za delova- 
nje posebne turistične inšpekcije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 
tudi v bodoče oblikuje ustrezni letni pro- 
gram aktivnosti, kot spremljajoči doku- 
ment resolucije o politiki družbenogo- 
spodarskega razvoja SR Slovenije v teko- 
čem letu, v katerem naj poroča tudi o 
uresničevanju naštetih nalog, s poudar- 
kom na rezultate turističnega prometa in 
deviznega priliva v letu 1983. 

10. Glede na to, da je jugoslovansko 
turistično tržišče med seboj neločljivo 
povezano in soodvisno pri prodaji stori- 
tev na tujih tržiščih, naj se Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije prizadeva pri 
medrepubliškem dogovarjanju, da se 
ustrezen program aktivnosti sprejme tudi 

v organih federacije, predvsem z name- 
nom, da se pravočasno zagotovijo raz- 
mere za krepitev tujskega turizma in 
izvoza storitev. 

11. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj poizkuša s konkretnimi predlogi v 
Zveznem izvršnem svetu doseči odpravo 
motenj na povečanje turističnega prome- 
ta, zlasti pri turističnih odnosih ž nekate- 
rimi državami, s katerimi se turistični po- 
sli sklepajo na osnovi reciprocitete. 
Hkrati skupščina opozarja na potrebo po 
ponovni proučitvi smotrnosti zveznih 
ukrepov, predpisov in rešitev, ki ne pri- 
spevajo k razvoju turizma in k uresničitvi 
ciljev, ki jih pričakujemo glede deviznega 
priliva. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi pred- 
loga za izdajo zakona o prostoru 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na svojih 
sejah dne 30. 3. 1983 obravnavala 

predlog za izdajo zakona o 
prostoru in na podlagi prvega odstavka 
272. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 
1 Predlog za izdajo zakona o prostoru 

se sprejme 
2 Osnutek pripravi Izvršni svet Skup- 

ščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj 

predlagatelj upošteva tudi naslednje 
usmeritve: 

- v skladu z zakonom o sistemu druž- 
benega planiranja in o družbenem planu 
SR Slovenije naj se s tem zakonom zago- 
tovita celovitost in specifičnost urejanja 
prostora ter opredeli vsebina in funkcija 
planskih aktov, ki se nanašajo na prostor. 
Pri tem mora predlagatelj izhajati iz tega, 
da je urejanje prostora sestavni del pla- 
nov družbenopolitičnih skupnosti; 

- zakon naj nedvoumno razmeji funk- 
cijo in vsebino dolgoročnih in srednje- 
ročnih prostorskih delov plana. Pri tem 
naj opredeli tudi funkcijo in vsebino pro- 
storskih nač rtov v odnosu do srednjeroč- 
nih in dolgoročnih prostorskih delo/ pla- 

na, upoštevajoč sočasnost in kontinuite- 
to planiranja; 

- z zakonom je potrebno določiti se- 
stavine na področju urejanja prostora, ki 
bodo obvezna izhodišča za pripravo in 
oblikovanje srednjeročnih planov; 

- zakon naj opredeli načela, ki bodo 
izhodišča za zakonsko urejanje posa- 
meznih sektorskih področij, ki posegajo 
v urejanje dobrin splošnega pomena. Pri 
tem pa naj upošteva načela, ki so opre- 
deljena že v resoluciji o poglavitnih smo- 
trih in smernicah za urejanje prostora in 
v stališčih, sklepih in priporočilih za obli- 
kovanje in zvajanje prostorske, urbani- 
stične in zemljiške politike SR Slovenije, 
ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije 
že v letih 1973 oziroma 1978, razen tistih 
načel v teh aktih, ki niso v skladu z zako- 
nom o sistemu družbenega planiranja in 
o družbenem planu SR Slovenije; 

- predlagatelj naj uredi tudi vprašanje 
reševanja sporov o postopku planiranja 
med družbenopolitičnimi skupnostmi ter 
neskladij planskih aktov med občinami in 
republiko pri načrtovanju v prostoru, 
upoštevajoč dejstvo, da se skupni dolgo- 
ročni interes;i delovnih ljudi in občanov v 
republiki zagotovijo z dolgoročnim druž- 
benim planom republike; 

- predlagatelj naj pri pripravi osnutka 
ugotovi materialne obveznosti, ki bodo 

nastale za družbenopolitične skupnosti z 
realizacijo tega zakona in drugih predpi- 
sov, ki bodo potrebni za uresničevanje 
tega zakona; 

- predlagatelj naj hkrati s pripravo 
osnutka zakona upošteva, da je potrebno 
povezano in sočasno pripravljati tudi za- 
kone in druge predpise, ki so potrebni za 
izvedbo tega zakona (zakon o urejanju 
naselij in o drugih posegih v prostor, 
zakon o stavbnih zemljiščih) ter jih tudi 
sočasno predložiti v delegatsko obrav- 
navo; 

- predlagatelj naj osnutek zakona poi- 
menuje - osnutek zakona o urejanju pro- 
stora. 

4. Posebno pozornost naj predlagatelj 
posveti opredelitvi prehodnega obdobja, 
kjer naj bi predvidel fazno izvajanje zako- 
na in pripravil posebni akcijski program 
za izvedbo c« lotnega zakonskega kom- 
pleksa gospodarjenja s prostorom. 

Z akcijskim orogramom naj se opredeli 
tudi postopek usklajevanja takoimenova- 
nih sektorskih zakonov s sprejetim zako- 
nom o urejanju prostora. 

5. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj pri pripravi osnutka zakona o prosto- 
ru prouči in ustrezno upošteva pripom- 
be, predloge in stališča delovnih teles 
zborov in skupščine ter pripombe iz raz- 
prave delegatov na seji zbora. 

UGOTOVITVE IN SKLEPI 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila 
o izvajanju ugotovitev, priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije za izvajanje 
zakonov s področja kmetijstva, poročila o izvajanju zakona o zagotavljanju in 
usmerjanju sredstev za intervencije v proizvodnji hrane v obdobju 1982-1985 v letu 
1982 in poročila o izvajanju zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za 
usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju 
1982-1985 v letu 1982 

Zbor združenega dela 

Zbor združenega dela je na svoji seji 
dne 30. 3. 1983 ob obravnavi poročila o 

izvajanju ugotovitev, priporočil in skle- 
pov Skupščine SR Slovenije za izvaja- 
nje zakonov s področja kmetijstva, po- 
ročila o izvajanju zakonov o zagotavlja- 
nju in usmerjanju sredstev za interven- 

cije v proizvodnji hrane v obdobju 
1982-1985 in v letu 1982 in poročila o 
izvajanju zakona o zagotavljanju in 
usmerjanju sredstev za usposabljanje 
zemljišč za družbeno organizirano kme- 
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tijsko proizvodnjo v obdobju 1982-1985 
v letu 1982 sprejel tele 

UGOTOVITVE IN SKLEPE 
l. 

Zbor je ob obravnavi predloženih poro- 
čil izhajal iz pomena kmetijstva kot prio- 
ritetne panoge in pomembnega dejavni- 
ka pri uresničevanju politike ekonomske 
stabilizacije. Ob tem je ugotovil, da so po 
sprejetju ugotovitev, priporočil in skle- 
pov za izvajanje zakonov s področja 
kmetijstva in obeh intervencijskih zako- 
nov, sprejetih v lanskem letu. doseženi 
nekateri ugodni rezultati kmetijske tržne 
proizvodnje in uveljavljanja družbenoe- 
konomskih odnosov v kmetijstvu in na 
vasi. Zbor podpira ugotovitve, usmeritve, 
naloge in aktivnosti, navedene v uvodni 
besedi in v poročilih Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije za nadaljnje ure- 
sničevanje kmetijske politike in izvajanja 
zakonov s tega področja. Ob tem pa zbor 
ugotavlja: 

1. da zakon o zagotavljanju in usmerja- 
nju sredstev za intervencije v proizvodnji 
hrane v obdobju 1982-1985 in zakon o 
zagotavljanju in usmerjanju sredstev za 
usposabljanje zemljišč za družbeno or- 
ganizirano kmetijsko proizvodnjo v ob- 
dobju 1982-1985 dajeta dobro podlago 
za uresničevanje programov povečanja 
kmetijske proizvodnje, kljub temu da vsa 
interventna sredstva še vedno niso 
usmerjena samo v proizvodnjo, pač pa 
tudi kot kompenzacije v potrošnjo hrane. 
Zbor podpira novo strukturo virov za za- 
gotavljanje sredstev za izvajanje komasa- 
cij v letu 1983; 

2. da ukrepi ekonomske politike še ve- 
dno niso v celoti v funkciji povečevanja 
kmetijske proizvodnje. Zmanjšana sred- 
stva za naložbe v kmetijstvu in povečane 
obrestne mere ne omogočajo uresniče- 
vanja zahtevnih nalog na področju kme- 
tijstva iz dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 v smeri spodbujanja večje 
kmetijske proizvodnje; 

3. da interes individualnih kmetijskih 
proizvajalcev za združevanje v zadnjem 
času upada. Posebno je to izrazito pri 
proizvodnji mesa, kjer je dohodkovni po- 
ložaj neorganiziranih kmetijskih proizva- 
jalcev ugodnejši od družbeno organizira- 
nih. Vzrok takšnega stanja je tudi prodaja 
živine iz Slovenije mimo družbeno orga- 
nizirane proizvodnje in premajhna moti- 
viranost posameznih kmetijskih proizva- 
jalcev za družbeno organizirano proiz- 
vodnjo. 

Povečano povpraševanje po mesnih in 
mlečnih izdelkih na začetku turistične 
sezone še zaostruje neskladja na trgu, 
kir se kaže v razdiranju že sklenjenih 
pogodb med kmeti in zadrugami in v 
preplačevanju živine. Vzroki za tako sta- 
nje so tudi v neodgovarjajoči proizvodnji, 
ki izhaja iz slabe organiziranosti in pove- 
zanosti znotraj reproverig, zaradi slabše 
akumulativne in reproduktivne sposob- 
nosti panoge. Pri urejanju medsebojnih 
odnosov s kooperanti pa so še vedno 
prisotni kupoprodajni odnosi namesto 
dohodkovnih; 

4. da problemi, ki se pojavljajo pri ure- 
sničevanju programa spomladanske se- 
tve v letošnjem letu, lahko bistveno ogro- 

zijo povečanje kmetijske proizvodnje, 
zlasti zaradi pomanjkanja reprodukcij- 
skega materiala, ki je nujno potreben za 
uresničitev programa spomladanske se- 
tve. 

II. 
Zbor poudarja, da povečanje kmetijske 

proizvodnje, izboljšanje oskrbe s hrano 
ter večji izvoz kmetijskih in živilskih pro- 
izvodov terja takojšnje odpravljanje ne- 
katerih slabosti y kmetijski proizvodnji. 
Zlasti to velja za obdelavo vseh kmetij- 
skih zemljišč in odpravljanje razdroblje- 
nosti na osnovi združevanja zemlje, in- 
tenzivnejše obdelovanje, urejanje statusa 
kmeta in združevanja kmetov, prilagodi- 
tev obsega zemljišč v lastnini zemljiške- 
mu maksimumu, varstvo kmetijske proiz- 
vodnje pred škodo, ki jo povzroča divjad, 
dedovanje kmetijskih zemljišč, obdavče- 
vanje dohodkov iz kmetijstva, ureditev 
pokojninskega, invalidskega in preživ- 
ninskega varstva kmetov in izvajanje pro- 
storsko-ureditvenih operacij ter nadome- 
tila dela obresti za kredite hranilno-kre- 
ditnih služb. Zato zbor podpira prizade- 
vanja Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije, da je potrebno čimprej pripraviti 
spremembe in dopolnitve zakonov in 
drugih predpisov, ki urejajo ta vprašanja. 

Za dosego teh ciljev pa naj: 
- Gospodarska zbornica Slovenije in 

Zadružna zveza Slovenije v Gospodarski 
zbornici Jugoslavije in Zadružni zvezi Ju- 
goslavije sprožita razpravo o stanju na 
področju zadružništva in združevanja 
kmetov. Pri tem naj se zavzemata, da je 
za razrešitev neugodnega stanja potreb- 
no čimprej sprejeti ustrezne ukrepe in 
usmeritve; 

- Zadružna zveza Slovenije naj skupaj 
z republiškim in občinskimi intervencij- 
skimi skladi zagotovi usmerjanje sred- 
stev za spodbujanje in naložbe v dolgo- 
ročno tržno naročeno kmetijsko proiz- 
vodnjo, ki izhaja iz potencialnih možnosti 
v skladu z družbenimi potrebami o proiz- 
vodni in setveni sestavi zemljiških kapa- 
citet združenih kmetov; 

- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj vztraja, da se na nivoju države čim- 
prej sprejmejo ustrezni ukrepi za dolgo- 
ročno povečanje živinorejske proizvod- 
nje in za urejanje odnosov v prometu z 
živino; izvršni sveti skupščin občin in or- 
ganizacije združenih kmetov pa morajo 
vztrajati na doslednem izpolnjevanju ob- 
veznosti in skladno s tem prednostno 
zagotoviti oskrbo z reprodukcijskimi 
sredstvi; 

- Samoupravna interesna skupnost za 
ekonomske odnose s tujino naj skupaj s 
Splošnim združenjem kmetijstva, živilske 
industrije in prehrane zagotovi devizna 
sredstva, ki bodo zadostovala za najnuj- 
nejši reprodukcijski material za spomla- 
dansko in jesensko setev; 

- Republiški komite za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano naj skupaj z Za- 
družno zvezo Slovenije in občinskimi 
skupščinami zagotovi večjo učinkovitost 
pospeševalne službe in odgovornost de- 
lavcev za izvajanje teh nalog, pri tem pa 
naj zagotovijo stabilnost virov za njihovo 
financiranje; 

- Republiški komite za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano naj skupaj z Zve- 

zo hranilno-kreditnih služb Slovenije 
predlaga trajno rešitev problema benifi- 
ciranih obrestnih mer pri plasmaju kredi- 
tov hran/lpo-kreditnih služb; 

- Republiški komite za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano ter Republiški 
komite za energetiko naj skupaj z distri- 
buterji goriva zagotovil, da bo imela 
oskrba kmetijskih območij z gorivom ab- 
solutno prednost; 

- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj za potrebe planskih aktov za obdobje 
1984-1985 pripravi izhodišča politike 
cen, ki bo omogočala predviden razvoj 
kmetijstva„ pri čemer naj prouči in upo- 
števa, kako je cenovna politika v kmetij- 
stvu doslej vplivala na obseg kmetijske 
proizvodnje, na oblikovanje celotnega 
prihodka, dohodka, čistega dohodka, na 
obseg sredstev za razširitev materialne 
osnove dela, na enostavno in razširjeno 
reprodukcijo ter na izgube; 

- Ljubljanska banka-Združena banka, 
Jugobanka-Temeljna banka Ljubljana in 
Beograjska banka-Temeljna banka Ljub- 
ljana - članice konzorcija za kmetijstvo, 
naj pri določanju višine obrestnih mer za 
naložbe v kmetijstvu v skladu s prioriteta- 
mi upoštevajo nizko akumulativnost or- 
ganizacij združenega dela iz kmetijstva, 
zaostajanje v obsegu naložb in načrtova- 
no stopnjo rasti kmetijske proizvodnje v 
naslednjih letih ter sprejmejo take 
obrestne mere, ki bodo omogočale zago- 
tovitev planskih ciljev; 

- skupščine občin naj zagotovijo tak 
obseg blagovnih rezerv, s katerim bo 
omogočena stabilna,preskrba z osnovni- 
mi prehrambenimi proizvodi; 

- skupščine občin, kmetijske in trgov- 
ske organizacije združenega dela naj v 
občinah zagotovijo potrebne aktivnosti 
za dosledno uresničitev programa spo- 
mladanske setve. Pri tem naj v skladu z 
obveznostmi iz programov občinskih in- 
tervencijskih skladov in dogovora o enot- 
ni politiki in ukrepov pri pospeševanju 
proizvodnje hrane v letu 1983 zagotovijo 
angažiranje sredstev v proizvodnjo hrane 
na kmetijskih območjih, tako da bi se ta 
sredstva v največji meri koristila za inter- 
vencije v proizvodnji in ne v potrošnji 
hrane. 

•k -k -k 

Zbor poudarja, da so za realizacijo na- 
log na področju kmetijstva zlasti odgo- 
vorne kmetijske organizacije združenega 
dela in kmetje, da pa je potrebno v vseh 
samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih, družbenopolitičnih organizacijah in 
v krajevnih skupnostih ter med občani 
aktivirati vse družbene sile za dosego s 
plani opredeljene naloge. 

III. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 

prouči razpravo o kmetijski problematiki 
v delovnih telesih in na seji zbora ter naj 
pripombe, predloge in stališča ustrezno 
upošteva pri izvajanju kmetijske politike 
in pri pripravi sprememb in dopolnitev 
zakonov s področja kmetijstva. 
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Zbor občin 

Zbor občin je na svoji 15. seji dne 30. 
3. 1933 ob obravnavi poročila o izvaja- 
nju ugotovitev, priporočil in sklepov 
Skupščine SR Slovenije za izvajanje za- 
konov s področja kmetijstva, poročila o 
izvajanju zakona o zagotavljanju in 
usmerjanju sredstev za intervencije v 
proizvodnji hrane v obdobju 1982-5 v 
letu 1982 in poročila o izvajanju zakona 
o zagotavljanju in usmerjanju sredstev 
za usposabljanje zemljišč za družbeno 
organizirano kmetijsko proizvodnjo v 
obdobju 1982-1985 v letu 1982 na podla- 
gi 255. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejel naslednje. 

UGOTOVITVE IN SKLEPE: 
i. 

Zbor je ob obravnavi predloženih poro- 
čil izhajal iz pomena kmetijstva kot prio- 
ritetne panoge in pomembnega dejavni- 
ka pri uresničevanju politike ekonomske 
stabilizacije. Ob tem je ugotovil, da so po 
sprejetju ugotovitev, priporočil in skle- 
pov za izvajanje zakonov s področja 
kmetijstva in obeh intervencijskih zako- 
nov. sprejetih v lanskem letu, doseženi 
nekateri ugodni rezultati v kmetijski pro- 
izvodnji, manj pa v uveljavljanju družbe- 
noekonomskih odnosov. Zbor podpira 
ugotovitve, usmeritve, naloge in aktivno- 
sti, navedene v poročilih Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije za nadaljnje ure- 
sničevanje kmetijske politike in izvajanja 
zakonov s tega področja Ob tem pa zbor 
ugotavlja: 

1. da zakon o zagotavljanju in usmer- 
janju sredstev za intervencije v proizvod- 
nji hrane v obdobju 1982-1985 in zakon o 
zagotavljanju in usmerjanju sredstev za 
usposabljanje zemljišč za družbeno or- 
ganizirano kmetijsko proizvodnjo v ob- 
dobju 1982-1985 dajeta dobro podlago 
za uresničevanje programov povečanja 
kmetijske proizvodnje. Interventna sred- 
stva pa še vedno niso v celoti v funkciji 
pospeševanja v proizvodnji, pač pa se 
tudi uporabljajo kot kompenzacije v po- 
trošnji hrane. 

Zbor podpira novo strukturo virov za 
zagotavljanje sredstev za izvajanje koma- 
sacij v letu 1983; 

2. da ukrepi ekonomske politike še ve- 
dno niso v celoti v funkciji povečanja 
kmetijske proizvodnje. Zmanjšana sred- 
stva za naložbe v kmetijstvu in povečane 
obrestne mere ne omogočajo uresniče- 
vanja zahtevnih nalog na področju kme- 
tijstva iz dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 v smeri spodbujanja večje 
kmetijske proizvodnje; 

3. da interes individualnih kmetijskih 
proizvajalcev za združevanje v zadnjem 
času upada. Posebno je to izrazito pri 
proizvodnji mesa, kjer je dohodkovni po- 
ložaj neorganiziranih kmetijskih proizva- 
jalcev ugodnejši od družbeno organizira- 
nih. Vzrok takšnega stanja je tudi prodaja 
živine iz Slovenije mimo družbeno orga- 
nizirane proizvodnje in premajhna moti- 
viranost posameznih kmetijskih proizva- 
jalcev za družbeno organizirano proiz- 
vodnjo. Pri urejanju medsebojnih odno- 
sov v organizacijah združenih kmetov 

proizvodnje in trgovine pa so še vedno 
prisotni kupoprodajni odnosi namesto 
dohodkovnih; 

Povečano povpraševanje po mesnih in 
mlečnih izdelkih na začetku turistične 
sezone še zaostrujejo neskladja na trgu, 
kar se kaže v razdiranju že sklenjenih 
pogodb med kmeti in zadrugami in v 
prep.lačevanju živine. Vzroki za tako sta- 
nje so v premajhni proizvodnji, slabi or- 
ganiziranosti in nepovezanosti med pro- 
izvodnjo in trgovino, zaradi slabše aku- 
mulativne in reproduktivne sposobnosti 
panoge. 

4. da problemi, ki se pojavljajo pri ure- 
sničevanju programa spomladanske se- 
tve v letošnjem letu, lahko bistveno ogro- 
zijo povečanje kmetijske proizvodnje, 
zlasti zaradi pomanjkanja reprodukcij- 
skega materiala, ki je nujno potreben za 
uresničitev programa spomladanske se- 
tve. 

il. 
Zbor poudarja, da povečanje kmetijske 

proizvodnje, izboljšanje oskrbe s hrano 
ter večji izvoz kmetijskih in živilskih pro- 
izvodov terja takojšnje odpravljanje ne- 
katerih slabosti v kmetijski proizvodnji. 
To zlasti velja za obdelavo vseh kmetij- 
skih zemljišč in odpravljanje razdroblje- 
nosti na osnovi združevanja zemlje, in- 
tenzivnejše obdelovanje, varstvo kmetij- 
skih zemljišč, urejanje statusa kmeta in 
združevanje kmetov, prilagoditev obsega 
zemljišč v lastnini zemljiškemu maksimu- 
mu, dedovanje kmetijskih zemljišč, ob- 
davčevanje dohodkov iz kmetijstva, ure- 
ditvi pokojninskega, invalidskega in pre- 
živninskega varstva kmetov in izvajanje 
prostorsko-ureditvenih operacij in nado- 
mestila dela obresti za kredite hranilno- 
kreditnih služb Zato zbor podpira priza- 
devanja izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije, da je potrebno čimprej pripra- 
viti spremembe in dopolnitve zakonov in 
drugih predpisov, ki urejajo ta vprašanja 
in meni, da je potrebno čimprej pripraviti 
spremembe in dopolnitve predpisov, ki 
urejajo ta vprašanja, pri tem pa naj prou- 
či vse pripombe in predloge podane na 
današnji seji zbora. 

Za dosego teh ciljev pa naj: 
- Gospodarska zbornica Slovenije in 

Zadružna zveza Slovenije v Gospodarski 
zbornici Jugoslavije in Zadružni zvezi Ju- 
goslavije sprožita razpravo o stanju na 
področju zadružništva in združevanja 
kmetov. Pri tem naj se zavzameta, da je 
za razrešitev neugodnega stanja potreb- 
no čimprej sprejeti ustrezne ukrepe in 
usmeritve; 

- Samoupravna interesna skupnost za 
ekonomske odnose s tujino naj skupaj s 
Splošnim združenjem kmetijstva, živilske 
industrije in prehrane zagotovi devizna 
sredstva, ki bodo zadostovala za najnuj- 
nejši reprodukcijski material za spomla- 
dansko in jesensko setev ter veterinarska 
zdravila in instrumentarije; 

- Republiški komite za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano naj skupaj z Za- 
družno zvezo Slovenije in občinskimi 
skupščina zagotovijo večjo učinkovitost 
pospeševalne službe in odgovornost de- 
lavcev za izvajanje teh nalog, pri tem pa 
naj zagotovijo stabilnost virov za njihovo 
financiranje; 

- Republiški komite za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano naj skupaj z Zve- 
zo hranilno-kreditnih služb Slovenije 
predlagata trajno rešitev problema bene- 
ficiranih obrestnih mer pri plasmaju kre- 
ditov hranilno-kreditnih služb; 

- Samoupravni sklad za intervencije v 
kmetijstvu in porabi hrane v SR Sloveniji 
in Republiški komite za kmetijstvo, goz- 
darstvo in prehrano naj glede na razpra- 
vo na seji zbora poenostavita postopek 
za uveljavljanje zakona o zagotavljanju in 
usmerjanju sredstev za intervencije v 
proizvodnji hrane, poenostavita posto- 
pek za uveljavljanje teh zakonskih doiočil 
in proučita vse pripombe izrečene na seji 
zbora, ki se nanašajo na intervencije. 
Smiselno enako naj se proučijo in upo- 
števajo pripombe tudi pri izvajanju me- 
lioracij in komasacij; 

- Republiški komite za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano ter Republiški 
komite za energetiko naj skupaj z distri- 
buterji goriva zagotovita, da bo imela 
oskrba kmetijskih območij z gorivom ab- 
solutno prednost; 

- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj za potrebe planskih aktov za obdobje 
1984-1985 pripravi izhodišča politike cen 
usklajene na nivoju Jugoslavije, ki bo 
omogočala predviden razvoj kmetijstva, 
pri čemer naj prouči in upošteva, kako je 
cenovna politika v kmetijstvu doslej vpli- 
vala na obseg kmetijske proizvodnje, na 
oblikovanje celotnega prihodka, dohod- 
ka, čistega dohodka, na obseg sredstev 
za razširitev materialne osnove dela, na 
enostavno in razširjeno reprodukcijo ter 
na izgube v SR Sloveniji; 

- skupščine občin naj zagotovijo tak 
obseg blagovnih rezerv, s katerim bo 
omogočena stabilna preskrba z osnovni- 
mi prehrambenimi proizvodi; 

- skupščine občin, kmetijske in trgov- 
ske organizacije združenega dela naj v 
občinah zagotovijo potrebne aktivnosti 
za dosledno uresničitev programa spo- 
mladanske setve; 

- skupščine občin naj v skladu z ob- 
veznostmi iz programov občinskih inter- 
vencijskih skladov in dogovora o enotni 
politiki in ukrepih pri pospeševanju pro- 
izvodnje hrane v letu 1983, zagotovijo 
angažiranje sredstev v proizvodnjo hrane 
iz potrošnih središč na kmetijska območ- 
ja tako, da bi se ta sredstva v največji 
meri koristila za intervencije v proizvod- 
nji in ne v potrošnji hrane. 

★ ★ ★ 

Zbor poudarja, da so za realizacijo na- 
log na področju kmetijstva zlasti odgo- 
vorne kmetijske organizacije združenega 
dela in kmetje, da pa je potrebno v vseh 
samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih, družbeno političnih organizacijah in 
v krajevnih skupnostih ter med občani 
aktivirati vse družbene sile za dosego s 
plani opredeljenih nalog. 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije 
podpira usmeritve in predloge iz uvodne 
obrazložitve Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije podane na seji zbora. 
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SKLEP —————— 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi pred- 
loga odloka o načrtu statističnih raziskovanj SR Slovenije v letu 1983 

Zbor združenega dela zbor občin 
Skupščine SR Slovenije je na svoji 15. 
seji dne 30. marca 1983 obravnaval 
predlog odloka o načrtu statističnih ra- 
ziskovanj Socialistične republike Slove- 
nije v letu 1983 in na podlagi 255. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednji 

sklep 

1. Predlagatelj naj si prizadeva, da bo v 
načrtu statističnih raziskovanj za pri- 
hodnje leto v večji meri uveljavljen 
sistem sofinanciranja naročnikov in 
uporabnikov raziskav. 

2. predlagatelj naj ob predložitvi odloka 
za prihodnje ieto predloži natančneje 
in ločeno prikazan pregled porabe 
sredstev po posameznih namenih in 
ločen prikaz finančne udeležbe upo- 

rabnika in naročnika statistične razi- 
skave. 

3. Zavod SR Slovenije za statistiko naj 
posveti posebno aktivnost racionali- 
zaciji zbiranja podatkov, tako da bi 
dosegli večjo uporabnost in večna- 
mensko izrabo podatkov, upoštevajoč 
načela novega zakona o družbenem 
sistemu informiranja in program ak- 
tivnosti za njegovo izvajanje. 

SKLEPA      —— 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi pred- 
loga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem republi- 
škem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po katerem 
občani in zasebne pravne osebe obračunavajo oziroma plačujejo davek od prometa 
proizvodov in storitev 

Zbor združenega dela 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 15. seji dne 30. 
marca 1983 obravnaval predlog za izda- 
jo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o posebnem republiškem davku 
od prometa proizvodov in od plačil za 
storitve ter o načinu, po katerem občani 
in zasebne pravne osebe obračunavajo 
oziroma plačujejo davek od prometa 
proizvodov in storitev in na podlagi dru- 
gega odstavka 271. člena poslovnika \ 

Skupščine SR Slovenije sprejel nasled- 
nji 

sklep 
1. Predlog za izdajo zakona o spremem- 

bah in dopolnitvah zakona o poseb- 
nem republiškem davku od prometa 
proizvodov in od plačil za storitve ter 
o načinu, po katerem občani in zaseb- 
ne pravne osebe obračunavajo oziro- 
ma plačujejo davek od prometa proiz- 
vodov se sprejme. 

2. Osnutek zakona naj pripravi Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

3. Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije prouči in 
ustrezno upošteva pripombe, predlo- 
ge in stališča delovnih teles skupščine 
in zbora in delegatov na seji zbora. Pri 
tem naj prouči ali ne bi bilo bolj smo- 
trno znižati splošno stopnjo davka, 
kot uvajati vrsto izjem za neobdavče- 
nje. Pri pripravi osnutka zakona naj 
izhaja iz večinskega mnenja, da ni 
sprejemljiva v predlogu za izdajo za- 
kona predvidena variantna rešitev, po 
kateri naj bi se ukinil posebni republi- 
ški davek za odvetniške storitve. 

Zbor občin 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 15. seji dne 30. marca 1983 obravna- 
val predlog za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o po- 
sebnem republiškem davku od prometa 
proizvodov in od plačil za storitve ter o 
načinu, po katerem občani in zasebne 
pravne osebe obračunavajo oziroma 
plačujejo od prometa proizvodov in sto- 

ritev in na podlagi 2. odstavka 271. čle- 
na poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednji 

sklep 
1. Predlog za izdajo zakona o spremem- 

bah in dopolnitvah zakona o poseb- 
nem republiškem davku od prometa 
proizvodov in od plačil za storitve ter 
o načinu, po katerem občani in zaseb- 
ne pravne osebe obračunavajo oziro- 
ma plačujejo davek od prometa proiz- 

vodov in storitev se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet 

Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj pred- 

lagatelj varianto v 2. točki tarifne šte- 
vilke 9 črta, ker ni utemeljenih razlo- 
gov za to, da odvetniki ne bi plačevali 
davka od dohodka po pavšalu. 

Prav tako naj predlagatelj pri pripravi 
osnutka zakona upošteva pripombe 
skupin delegatov in pripombe iz raz- 
prave delegatov na seji zbora. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR. ZDRUŽENEGA DELA-30. 3. 1983 

- Shranjevanje radioaktivnih odpadkov 

Skupina delegatov za dele- 
giranje delegatov v Zbor zdru- 
ženega dela Skupščine SR 
Slovenije za prosvetno-kul- 
turno področje Skupščine ob- 
čine Ljubljana-Center je že na 
10. seji Zbora združenega de- 
la Skupščine SR Slovenije ob 
obravnavi poročila o uresni- 
čevanju zakona o ravnanju z 

odpadki, postavila vprašanje 
v zvezi z ravnanjem z radioak- 
tivnimi odpadki. 

Na vprašanje je Izvršni svet 
skupščine SR Slovenije posre- 
doval naslednji pismeni odgo- 
vor: 

Jedrska elektrarna Krško 
ima vgrajene filtracijske in či- 
stilne naprave na vseh izpustih 

zraka in odpadnih vod, kjer bi 
lahko prišlo do onečiščenja z 
radioaktivnimi odpadnimi 
snovmi. Odpadke iz teh na- 
prav, izrabljene ionske smole 
in onesnažene filtre stiskajo in 
cementirajo v 200 literske so- 
de. Sode shranjujejo v zača- 
snem skladišču radioaktivnih 
odpadkov neposredno ob 
elektrarni. Projektirana kapa- 
citeta skladišča je 6.000 sodov, 
kar naj bi zadostovalo po pro- 
jektu za 5-letno obratovalno 
obdobje. 

Po pogodbi z Jedrsko elek- 
trarno Krško je Oddelek za fizi- 
ko Zagrebške Univerze izdelal 
širšo študijo, v kateri so obde- 
lane na strokovni podlagi me- 
tode odlaganja radioaktivnih 
odpadkov in predlagane po- 
tencialne lokacije za graditev 
končnega skladišča nizko in 
srednje aktivnih odpadkov na 
teritoriju SR Hrvatske. Ker sta 
se že 1970. leta dogovorili obe 
republiki, Slovenija in Hrvat- 
ska, da bosta skupaj gradili 
dve jedrski elektrarni, od kate- 
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rih je prva Jedrska elektrarna 
Krško, druga pa naj bi bila na 
Hrvaškem, predvidoma v Pre- 
vlaki, je zato iz ekonomskih in 
varstvenih razlogov smiselno, 
da gradimo skupno končno 
odlagališče za obe jedrski 
elektrarni, ki naj bi bilo na teri- 
toriju SR Hrvaške. Vendar lo- 
kacija še ni izbrana. 

Na osnovi Dogovora o teme- 
ljih dolgoročnega plana Jugo- 
slavije za razvoj in uporabo je- 
drske energije v energetiki do 
leta 2000 (Ur. I. SFRJ, št. 
18/82) pripravlja Zvezni komite 
za energetiko in industrijo 
osnutek Družbenega dogovo- 
ra za določitev načina in pogo- 
jev odlaganja izrabljenega go- 
riva in za končno skladiščenje 
radioaktivnih odpadkov iz nje- 
gove predelave in iz drugih vi- 
rov. Čim bo Družbeni dogovor 
sprejet, bo potrebno na osnovi 
predpisov, zahtev iz lokacij- 
skega dovoljenja za Jedrsko 
elektrarno Krško in študijski) 
že obdelanih elementov za 
končno skladišče pospešeno 

izvesti vsa potrebna dela od 
idejnega projekta končnega 
skladišča do same izgradnje 
na izbrani lokaciji. 

Uvedeni postopek predelave 
uranove rude v Rudniku urana 
Žirovski vrh je specifičen za 
naše razmere in se odlikuje 
prav s konceptom zaprtega 
kroga tehnološke vode. Posto- 
pek je bil razvit doma, na Insti- 
tutu Jožef Štefan, prav zato, da 
se obvaruje okolje pred ra- 
dioaktivnim onesnaženjem. 
Urejeni sta tudi odlagališči ja- 
lovine, pri čemer je odlagali- 
šču jalovine iz tehnološkega 
obrata posvečena posebna 
pažnja. Za razliko od mnogih 
tujih rešitev je pri nas uvedeno 
suho odlaganje v zavarovanem 
odlagališču s sprotnim prekri- 
vanjem in zasajanjem površin. 
S temi rešitvami je v največji 
meri poskrbljeno za varstvo 
okolja Rudnika urana Žirovski 
vrh, ki je sedaj v zadnji fazi 
izgradnje, pri čemer se je pa 
poskusni odkop v jami že za- 
čel. 

- Usklajevanje davčne politike v letu 1983 

Konferenca delegacij št. 3 
Zbora združenega dela Skup- 
ščine občine Slovenska Bi- 
strica je imela vrsto pripomb 
na osnutek dogovora o uskla- 
jevanju davčne politike v letu 
1983. 

Pismeni odgovor je posre- 
doval Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije: 

Splošna poraba je že več let 
limitirana, prav tako tudi pri- 
hodki občinskih proračunov, 
ki se vsako leto urejajo z druž- 
benim dogovorom o izvajanju 
politike na področju splošne 
porabe Vsakoletni limiti so 
nizki, zato so prihodki, ki se 
izločajo nad dogovorjenim ob- 
segom na posebno partijo pro- 
računov iz leta v leto večajo. 
Da bi se zmanjšali ti presežni _ 
prihodki in ublažilo delovanje' 
zveznega zakona o načinu raz- 
polaganja s presežki prora- 
čunskih prihodkov družbeno- 
političnih skupnosti in presež- 
ki prihodkov samoupravnih in- 
teresnih skupnosti družbenih 
dejavnosti v letu 1983 (Uradni 
list SFRJ, št. 76/82) je bilo kon- 
cem leta 1982 v skupščini 
predlagano, da se odpravi po- 
sebni občinski davek od pro- 
meta proizvodov, ki se plačuje 
po stopnji 3% in preoblikuje v 
republiški vir. S prerazporedi- 
tvijo tega občinskega vira v re- 
publiški vir, bi se zagotavljala 
sredstva za pokritje obveznosti 
naše republike do proračuna 
federacije, del sredstev pa bi 
se skladno z odlokom Skup- 
ščine SR Slovenije o odstopu 
dela posebnega republiškega 

obseg sredstev, ki jih bodo ob- 
čine morale nad 10,7% dogo- 
vorjenim limitom izločati na 
posebno partijo proračunov. V 
dogovor o usklajeni davčni po- 
litiki zato ni možno upoštevati 
možnosti o zmanjšanju stop- 
nje občinskega davka iz oseb- 
nega dohodka delavcev,ker bi 
to pri nekaterih občinah pov- 

zročilo težave pri financiranju 
splošnih družbenih potreb. 
Stopnja republiškega davka iz 
osebnega dohodka delavcev v 
letu 1983 je bila povečana za 
0,3% zato, ker sredstva iz pre- 
razporejenega občinskega 
davka niso zadoščala za po- 
kritje obveznosti naše republi- 
ke doproračuna federacije. 

ODSTOTKI LASTNIH PRIHODKOV OBČIN, KI JIH MORAJO 
NAKAZATI V SAMOUPRAVNI SKLAD NA RAVNI SR SLOVE- 
NIJE ZA INTERVENCIJE V PORABI HRANE IN ZA FINANCI- 
RANJE PROGRAMA BLAGOVNIH REZERV 

davka od prometa proizvodov 
v letu 1983 odstopal tistim ob- 
činam, ki z lastnimi prihodki 
ne bi mogle pokriti 10,7% po- 
večani obseg dovoljene sploš- 
ne porabe 

Na osnovi predloženih po- 
datkov Službe družbenega 
knjigovodstva o izločenih 
sredstvih na posebno partijo 
proračuna in višine prispevka 
70% sredstev samoupravnemu 
skladu na ravni SR Slovenije 
za intervencije v porabi hrane 
in za financiranje programa 
blagovnih rezerv po družbe- 
nem dogovoru o izvajanju po- 
litike na področju splošne po- 
rabe na ravni občin v SR Slo- 
veniji (Urdni list SRS, št. 3/82) 
in aneksa k temu družbenemu 
dogovoru (Uradni list SRS, št. 
45/82) je razvidno, da so obči- 
ne v SR Sloveniji prispevale ra- 
zlične odstotke realiziranih 
proračunskih prihodkov izlo- 
čenih nad dogovorjenim limi- 
tom na posebno partijo prora- 
čuna občin. Podatki kažejo, da 
je odstotek teh sredstev razli- 
čen od občine do občine, kar 
je razvidno iz priložene tabele. 
Najmanj sredstev prispeva ob- 
čina Zagorje 0,44%, največ ob- 
čina Žalec, ki prispeva 22,75% 
od realiziranih prihodkov v le- 
tu 1982 v samoupravni sklad 
na ravni SR Slovenije. 

Z odpravo posebnega ob- 
činskega davka od prometa 
proizvodov po stopnji 3% in 
povečanjem stopnje republi- 
škega davka od prometa proiz- 
vodov od 8,5% na 11,5% se bo 
v letu 1983 znatno zmanjšai 

1. Ajdovščina 
2. Brežice 
3. Celje 
4. Cerknica 
5. Črnomelj 
6. Domžale 
7. Dravograd 
8. Gor. RAdgona 
9. Grosuplje 

10. Hrastnik 
11. Idrija 
12. Ilir. Bistrica 
13. Izola 
14. Jesenice 
15. Kamnik 
16. Kočevje 
17. Koper 
18. Kranj 
19. Krško 
20. Laško 
21. Lenart 
22. Lendava 
23. Litija 
24. Lj. Bežigrad 
25. Lj. Center 
26. Lj. Moste-Polje 
27. Lj. Šiška 
28. Lj. Vič-Rudnik 
29; Ljutomer 
30. Logatec 
31. Maribor 

- 32. Metlika 1,32 
16,76 33. Mozirje 7,37 
10.59 34. MurskaSobota 13,58 

- 35. Nova Gorica 11,02 
36. Novo Mesto 15,69 

18.60 37. Ormož - 
- 38. Piran 15,86 

7,08 39. Postojna 12,23 
21.27 40. Ptuj 8,73 

- 41. Radlje ob Dravi 
- 42. Radovljica 19,95 

19.28 43. Ravne na Koroškem 15,49 
17,72 44. Ribnica 7,71 
16.01 45. Sevnica 5,44 
18,25 46. Sežana 9,62 
12,68 47. Slov. Gradec 12,36 
12,24 48. Slov. Bistrica 19,45 
13.29 49 Slov. Konjice 12,73 

8,39 50. Šentjur - 
- 51. Škofja Loka 21,95 
- 52. Šmarje 
- 53. Tolmin 
- 54. Trbovlje 13,10 

13,91 55. Trebnje 
13,91 56. Tržič 11,51 
13,91 57. Velenje 18,16 
13,91 58. Vrhnika . 6,71 
13,91 59. Zagorje 0,44 

- 60. Žalec 22,75 
9,48 

Skupaj 11,22 

- V januarju in februarju izplačani nižji 
osebni dohodki kot v decembru 

Na zboru združenega dela 
skupščine občine Slovenska 
Bistrica je delegacija za dele- 
giranje delegatov v ZZD skup- 
ščine občine Slovenska Bi- 
strica ELKOM - EMI p. o. Polj- 
čane zastavila naslednje de- 
legatsko vprašanje: 

Izplačani osebni dohodki 
(neto osebni dohodki) za ja- 
nuar in februar 1983 so bili 
zaradi nekaterih novih ali po- 
večanih davkov ter višjih pri- 
spevnih stopenj samouprav- 
nih interesnih skupnosti druž- 
benih dejavnosti nižji od iz- 
plačil za lanski december. 7. 
navedenim smo se sprijaznili, 
čeprav so se v tem času zvi- 
šale cene nekaterih osnovnih 
živil, elektrike in premoga, 
druge pa so napovedane (sta- 
narine, komunalne storitve) in 
so se zaradi tega realni oseb- 
ni dohodki še bolj znižali. Za- 
vedamo se, da se moramo 

gospodarno obnašati in da s 
tem vsak po svojih močeh pri- 
spevamo k boljšemu jutri. 

Zato smo bili neprijetno 
presenečeni, ko smo neura- 
dno zvedeli, da nekateri de- 
lavci v primeru višanja pri- 
spevnih stopenj le-te prišteje- 
jo k čistim osebnim dohod- 
kom in na ta način povečajo 
bruto osebne dohodke, na- 
mesto da bi povečanje pri- 
spevnih stopenj v okviru ne- 
spremenjenih bruto osebnih 
dohodkov pomenilo zmanjša- 
nje čistih osebnih dohodkov, 
kakor je to bil primer pri veliki 
večini delavcev. 

Menimo, da takšen način ni 
pravilen, saj se bruto osebni 
dohodki lahko povečujejo v 
okvirih resolucije in dogovora 
o družbenih usmeritvah raz- 
porejanja dohodka, oziroma 
na osnovi višje produktivno- 
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sti, dohodka ali večjega dele- 
ža izvoza. 

Z ozirom, da je bil primer 
obračuna čistih osebnih do- 
hodkov s povečanjem bruto 
osebnih dohodkov na račun 
povečanih prispevnih stopenj 
prisoten v naši občini (delov- 
na skupnost družbenopolitič- 
nih organizacij), a bo korigi- 
ran in razlike poračunane, 
sprašujemo ali po tem siste- 
mu niso obračunali osebne 
dohodke tudi v katerih drugih 
organizacijah in skupnostih v 
drugih občinah ali republiki. 

Zbor združenega dela skup- 
ščine občine Slovenska Bi- 
strica je sprejel sklep, da se 
zgoraj navedeno vprašanje 
preko skupine delegatov za 
zbor združenega dela s po- 

dročja gospodarstva občine 
Slovenska Bistrica zastavi na 
seji zbora združenega dela 
skupščine SR Slovenije dne 
30. marca 1983. 

Na vprašanje je odgovoril 
Peter Toš, predsednik Repu- 
bliškega Komiteja za delo: 

Na delegatsko vprašanje, ali 
so zaradi povečanja prispev- 
nih stopenj in davkov v posa- 
meznih OZD in delovnih skup- 
nostih tako v občinah kot na 
ravni republike, v nasprotju s 
sprejetimi stališči povečevali 
sredstva za osebne dohodke, 
dajemo naslednji odgovor: 

Odbor udeležencev dogovo- 
ra o uresničevanju družbene 
usmeritve razporejanja dohod- 
ka v letu 1983 je z namenom, 

da bi ugotovil kako organizaci- 
je združenega dela in delovne 
skupnosti sledijo sprejeti 
usmeritvi, da zaradi višjih pri- 
spevkov in davkov ne morejo 
povečevati sredstev za osebne 
dohodke, dal pobudo, da SDK 
o tem izvede posebno anketo. 
Z anketo zbrani podatki kaže- 
jo, da je 80% vseh OZD in de- 
lovnih skupnosti zaradi višjih 
prispevnih stopenj in davkov 
že v mesecu januarju znižalo 
neto osebne dohodke. 

Služba družbenega knjigo- 
vodstva je posebej pridobila 
podatke o ravnanju glede 
obračuna povečanih prispev- 
nih stopenj in davkov tudi v 21 
delovnih skupnostih v republi- 
ki ter ugotovila, da so povsod 
povečane davke in prispevke 

iz osebnih dohodkov prenesli 
v breme neto osebnih dohod- 
kov. 

Takoj po prejemu teh podat- 
kov je odbor udeležencev 
sprejel skupno stališče, da je v 
vseh organizacijah združene- 
ga dela potrebno doseči, da že 
pri izplačilu akontacij osebnih 
dohodkov v mesecu marcu 
neupravičeno povečana sred- 
stva za osebne dohodke pora- 
čunajo. 

S tem je bila sprožena po- 
trebna družbena aktivnost za 
dosledno uresničevanje v re- 
soluciji sprejete usmeritve, da 
lahko sredstva za osebne do- 
hodke povečujejo delavci le v 
tistih OZD, ki dosegajo boljše 
rezultate dela in poslovanja. 

POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

Pobuda skupine delegatov za skrajšanje 
zimskih počitnic za učence osnovnih šol 

Skupina delegatov za delegiranje delegatov s prosvetno- 
ku/turnega področja v Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije iz obči ne Ljubljana Center je Zboru združenega dela 
dala pobudo, da se zimske počitnice za učence osnovnih šol 
skrajšajo na 14 dni in da se pouk v šolskem letu ustrezno 
skrajša oziroma da se ponovno uvedejo prvomajske počit- 
nice. 

Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno 
kulturo je na pobudo Izvršnega sveta Skupščine SRS v letu 
1981 spremenil šolski koledar za osnovne šole in podaljšal 
zimske šolske počitnice z dveh na tri tedne in obenem ukinil 
prvomajske počitnice. Hkrati je priporočil tudi srednjim šo- 
lam. naj uvedejo tritedenske zimske počitnice. S tem ukrepom 
smo želeli tudi na področju vzgoje in izobraževanja neposre- 
dno prispevati k varčevanju z energijo in k razvijanju zavesti, 
da je nujno potrebno splošno varčevati z energijo v naši 
republiki. Izračuni o predvidenih prihrankih energije so teme- 
ljili na predpostavki, da se bodo po priporočilu ravnale tudi 
vse srednje šole in da bodo šole med počitnicami ogrevane 
samo toliko, kolikor je potrebno za zavarovanje napeljave in 
drugih naprav. 

Srednje šole so priporočilo upoštevale samo prvo leto, v 
letošnjem šolskem letu pa so zaradi težav pri uresničevanju 
novih vzgojno-izobraževalnih programov že skoraj vse po- 
novno uvedle 14-dnevne počitnice. 

Že v lanskem, še posebej pa v letošnjem šolskem letu, ko so 
bile med počitnicami izjemno slabe snežne razmere, so se 
skoraj v vseh občinah potrudili, da bi osnovnošolskim otro- 
kom zagotovili varstvo in razgibano rekreacijo, zato so kljub 
počitnicam ogrevali mnoge šole, telovadnice, zimske bazene, 
uredili drsališče itd. Vse to je v praksi močno zmanjšalo 
predvidene prihranke, zato menimo, da prihranjena energija 
ne more povsem odtehtati pedagoških razlogov, ki govorijo 
za krajše zimske počitnice. 

Rešitev, kakršno predlaga skupina delegatov, je zato spre- 
jemljiva. Kadar pa posamezne šole ne bi mogle zagotoviti 
kurjave in kadar bi šola s premikom pouka realno lahko 
prihranila kurjavo, lahko v skladu z veljavnim pravilnikom o 
šolskem koledarju določi tudi daljše zimske počitnice (npr. 
šole z velikim številom vozačev itd.). 

Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno 
kulturo bo v skladu s to pobudo začel postopek za spre- 
membo šolskega koledarja, tako da bodo spremembe, ki bi 

začele veljati, s 1. septembrom 1983, objavljene še pred kon- 
cem pouka v letošnjem šolskem letu. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

Mnenje v zvezi z delegatskima pobudama 
skupine delegatov za gospodarsko področje 2. 
okoliša Ljubljana Center 

Skupina delegatov za področje gospodarstva občine Ljub- 
ljana Center je na seji dne 10./3.-1983 sprejela pobudo za 
spremembo zakonskih predpisov, s katerimi bi odpravili ne- 
katere probleme, ki se pojavljajo v zunanjetrgovinskem poslo- 
vanju (zastopniške organizacije) in opozorili na posledice, ki 
jih sedanja ureditev povzroča v našem gospodarstvu. 

1. Prva pobuda se nanaša na »odlok o pogojih, pod kate- 
rimi smejo domače fizične osebe uvažati motorna vozila iz 
tujine« (Uradni list SFRJ, št. 26/1977, 40/1978 in 37/1980). Z 
odlokom je Zvezni izvršni svet predpisal, da fizične osebe 
lahko uvažajo nekatere rezervne dele za zamenjavo dotraja- 
nih ali uničenih delov motornih vozil (šasija, motor, blok 
motorja, menjalnik, diferencial, okrov motorja, menjalnika in 
diferenciala, karoserija, kabina dostavnih vozil in tovornjakov 
ter sprednja in zadnja prema) in sicer pod naslednjimi pogoji: 

- da so plačani z devizami iz deviznih računov 
- da se uvažajo za vozila, ki so že registrirana v Jugoslaviji 
- da vrednost posameznega dela ni večja od 26.000 din. 
Ta predpis pa je praktično nemogoče uporabljati, ker so se 

tečaji tujih valut v tem času tako spremenili, da je znesek 
26.000 din leta 1980 predstavljal 2.282 DM, danes pa le 840 
DM, za to vrednost pa ni mogoče kupiti nobenega v odloku 
naštetega rezervnega dela. Zaradi tega preostane edina mož- 
nost uvoza od strani zastopnika, ki tako po nepotrebnem troši 
devize, namesto da bi fizične osebe koristile lastna devizna 
sredstva. 

Zaradi tega predlagamo, da se vrednostna omejitev v od- 
loku črta, saj smo prepričani, da bi na tak način prihranili 
nekaj tako potrebnih deviz združenemu delu. Zloraba odloka 
pa je preprečena že z obveznostjo dokazovanja, da je vozilo 
že registrirano v Jugoslaviji, kar se dokazuje s prometnim 
dovoljenjem. 

2. Druga pobuda se nanaša na brezplačen uvoz orodja in 
merilnih inštrumentov, ki jih brezplačno tuja firma pošilja 
zastopniku na osnovi pogodbe o zastopanju, konsignaciji in 
servisiranju. Danes je tak uvoz nemogoč, kljub temu da je 
nujno potreben. V pogojih o uvozu blaga bi morali tak uvoz 
obravnavati kot izjemo, da bi se izognili škodi, katero ta 
omejitev povzroča na že uvoženi opremi. Zastopnik je namreč 
dolžan vršiti servis in odstranjevati napake, ki se pojavijo na 
prodani uvoženi opremi, tako po pogodbi sklenjeni z dobavi- 
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tel jem. kot tudi po naših predpisih (zakon o standardizaciji), 
vendar pa brez potrebnih specialnih- orodij in inštrumentov 
tega ne more opravljati. Kot primer navajamo motorna vozila, 
kjer se vsako leto pojavljajo novi tipi vozil, ki zahtevajo tudi 
nova orodja in inštrumente Prav v zadnjem času vse več 
mehanskih delov zamenjujejo novi - elektronski, kjer pa z 
obstoječimi orodji ni mogoče vršiti servisiranja, kar bo še 
posebej prišlo do izraza v času turistične sezone. 

Zaradi tega predlagamo, da se dovoli brezplačen uvoz oro- 
dja in inštrumentov, ki jih pošilja zastopana tuja firma zastop- 
niku, kot je to navedeno v Pravilniku o pogojih, pod katerimi 
se lahko uvozi blago brez plačila proti - vrednosti (Ur. I. SFRJ, 
št. 61/1977). 

Ker je kontrola takega uvoza možna, se morebitne zlorabe 
lahko preprečijo. 

1. Z odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o po- 
gojih, pod katerimi smejo domače fizične osebe uvažati mo- 
torna voziia iz tujine (Uradni list SFRJ, št. 37/80) je dana 
možnost, da se določeni rezervni deli za zamenjavo dotraja- 
nih ali uničenih delov motornih vozil smejo uvažati za mo- 
torna vozila, ki so že registrirana v Jugoslaviji, pri čemer 

posamična vrednost zadevnega dela ne sme preseči zneska 
26.000 din. 

Ob upoštevanju medvalutarnih sprememb predstavlja zgo- 
raj navedeni znesek izražen v tuji valuti danes znatno manjšo 
vrednost kot pa leta 1980 in je zato uvoz rezervnih delov 
bistveno otežen. Zato se strinjamo, da je vrednost potrebno 
primerno povečati, ne bi pa bila možna popolna ukinitev 
vrednostne omejitve. Republiški komite za mednarodno so- 
delovanje bo pripravil ustrezen predlog za valorizacijo.zneska 
in ga posredoval v nadaljnji postopek. 

2. Glede uvoza specifičnega orodja in merilnih instrumen- 
tov za izvajanje servisnih dejavnosti, ki jih je zastopnik dolžan 
opravljati na uvoženi opremi v smislu sklenjene pogodbe z 
dobaviteljem ter našo zakonodajo, se strinjamo s predlogom 
delegatov, da se omogoči uvoz brez plačila protivrednosti. 
Predlagamo, da se OZD, ki zastopajo tuje firme z argumenti- 
ranimi zahtevki za uvoz take opreme obrnejo na Zvezni sekre- 
tariat za zunanjo trgovino. Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije oziroma Republiški komite za mednarodno sodelovanje 
kot pristojni republiški upravni organ bo te zahtevke ustrezno 
podprl. 

' 
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Na skoraj vseh področjih reprodukcije se 

nadaljujejo nezadovoljiva gibanja 

• V prvih dveh mesecih letos se je industrijska proizvodnja zmanjšala za 0,3 
odstotka v primerjavi z istim obdobjem lani 

• Prodaja turističnih aranžmajev za Jugoslavijo v tujini se je v začetku letošnjega 
leta zmanjšala za 10 do 30 odstotkov, odvisno od posameznih trgov 

• Skupni izvoz se je v januarju in februarju povečal za 5,6 odstotka, medtem ko 
se je izvoz zmanjšal za 15,1 odstotka, vendar pa rast izvoza ni bila ustrezna 
strukturi uvoza 

q V začetku leta se je nadaljevala pospešena rast cen in so se cene 
proizvajalcev povečale za 3,1 odstotka, cene na drobno za 3,8, cene storitev za 
3,1 in življenjski stroški za 6,4 odstotka 

• Realni osebni dohodki so bili v januarju letos za 4,6 odstotka nižji kot v istem 
obdobju lani 

Za gospodarska gibanja v le- 
tu 1983, ki se odvijajo v pogo- 
jih nagrmadenih gospodarskih 
težav prenesenih iz preteklega 
leta in nezadovoljive zunanje 
likvidnosti države, so značilna 
okrepljena prizadevanja za 
stabiliziranje tokov na področ- 
ju proizvodnje in izvoza, kot 
tudi na področju zaposlovanja 
in usklajevanja porabe z real- 
nimi materialnimi možnostmi. 
Tako je bila kljub stagnaciji in- 
dustrijske proizvodnje zabele- 
žena porast izvoza blaga in 
storitev na konvertibilni trg, 
prispele obveznosti do tujih 
kreditov pa so bile odplačane v 
celoti. Obenem je bila zaustav- 
ljena prekomerna rast posa- 
meznih oblik porabe, posebej 
na področju investicij. 

V informaciji je poudarjeno, 
da se je v prvih dveh mesecih 
letos industrijska proizvodnja 
v primerjavi z istim obdobjem 
lani zmanjšala za 0,3 odstotka. 
Od tega je bila v 19 proizvod- 
nih panogah v januarju letos 
večja kot januarja leta 1982. 
Gre za rudarstvo, proizvodnjo 
kamna in peska, gradbenega 
materiala, električnih strojev in 
aparatov, naftnih derivatov, 
kemičnih proizvodov, črno 
metalurgijo in predelavo pre- 
moga. Porast proizvodnje v 
teh panogah je rezultat zado- 
voljivih klimatskih pogojev in 
deloma oživljenega izvoza, s 
tem pa tudi uvoza potrebnega 

ga je Zvezni izvršni svet poslal 
v obravnavo delegatom v 
Skupščini SFRJ. Poleg sploš- 
nih ocen gospodarskih razmer 
so v informaciji prikazane tež- 
nje gospodarskih tokov v po- 
sameznih panogah, kot tudi 
osnovne smeri in aktivnosti, ki 
se sprejemajo za uresničeva- 
nje dogovorjene politike. 

PADEC INDUSTRIJSKE 
PROIZVODNJE 

Ko je govora o zalogah goto- 
vih industrijskih izdelkov (ki so 
bile konec januarja le za 0,5 
odstotka večje kot na koncu 
preteklega leta) kot tudi o za- 
logah uvoznih surovin in re- 
produkcijskega materiala je 
poudarjeno, da je nerealno 
pričakovati, da se bodo le-te 
precej povečale. To pa zaradi 
tega, ker bo letošnja proizvod- 
nja v celoti realizirana bodisi 
na domačem, bodisi na tujem 
trgu, z druge strani pa se bo 

Na zmanjšanje industrijske 
proizvodnje je vplivala med 
drugim tudi nezadovoljiva pre- 
skrbljenost s surovinami in re- 
produkcijskim materialom, ta- 
ko uvoženim kot tudi doma- 
čim. Ta problem je posebej 
izražen pri gumarski industriji, 
elektroindustriji, črni metalur- 
giji, usnjarski industriji, obu- 
tve, tobaka ter bazične in pre- 
delovalne kemije. 

gradnja, proizvodnja rud bar- 
vastih kovin, kot tudi proizvod- 
nja živilskih proizvodov, kjer je 
zabeležen padec 13,4 od- 
stotka. 

Januarska proizvodnja pre- 
moga je znašala prek 4,8 mili- 
jona ton, kar je za 16,3 odstot- 
ka več kot v istem mesecu leta 
1982. Vendar pa je odstotek 
kakovostnih vrst premoga v 
skupni proizvodnji nezadovo- 
ljiv. Pri tem je poudarjeno, da 
so kljub temu, da se je nekoli- 
ko izboljšal ekonomski položaj 
premogovnikov, problemi nji- 
hovega nadaljnjega razvoja še 
poudarjeni. 

Kar zadeva energetske raz- 
mere so le-te v januarju zabe- 
ležile zadovoljivejši trend. 
Skupne količine surove nafte 
za predelavo so znašale okrog 
milijon in 265 tisoč ton, ali 2 
odstotka nad planiranimi, s če- 
mer je bila zagotovljena zado- 
voljivejša preskrbljenost trga z 
derivati. 

ZADOVOLJIVEJŠE 
ENERGETSKE 
RAZMERE 

uvoz neposredno prelival v 
proizvodnjo. 

Vendar pa so bili kljub ugo- 
dnim rezultatom na skoraj 
vseh področjih nakazani šte- 
vilni problemi. Gre predvsem 
za področje trga in cen zaradi 
pospešene rasti inflacije, kre- 
pitve stroškovnih pritiskov, 
zaostrovanja problema nelikvi- 
dnosti, kot tudi navidezno 
izboljšanje preskrbe. Prišlo je 
do precejšnjega padca živ- 
ljenjskega standarda ob visoki 
stopnji nezaposlenosti. 

Proizvodnja električne ener- 

Te ugotovitve so poudarjene 
v informaciji o gospodarskih 
gibanjih v začetku leta 1983, ki 
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gije v januarju je bila manjša le 
za 0,3 odstotka od planirane, 
je pa obenem za 5,2 odstotka 
večja od lanskoletne januarske 
proizvodnje. Zaradi izrazito 
slabega dotoka vode je bila 
dosežena z velikim praznje- 
njem vode iz hidroakumulacij. 
V istem obdobju so termoelek- 
trarne na tekoča goriva, zaradi 
pomanjkanja deviz za uvoz go- 
riva, zabeležile nizko stopnjo 
izkoriščenosti zmogljivosti (le 
52 odstotkov planirane proiz- 
vodnje). S tem v zvezi je v in- 
formaciji ugotovitev, da pro- 
ces zamenjave uvoznih suro- 
vin in reprodukcijskega mate- 
riala z domačimi poteka poča- 
si in to zaradi premajhne razvi- 
tosti domačih zmogljivosti, kot 
tudi zaradi administrativnih 
omejitev. 

Ko je govora o proizvodnji v 
februarju je bila skupna količi- 
na surove nafte 926.062 ton za 
19 odstotkov manjša od plani- 
rane in da je treba zaradi redne 
preskrbe trga z derivati pravo- 
časno zagotoviti uvoz nafte v 
skladu s planirano mesečno 
dinamiko (1,25 milijona ton). 
Pri tem gre predvsem za pra- 
vočasno zagotavljanje deviz- 
nih sredstev. Vendar je devizni 
priliv za uvoz nafte, derivatov 
in koksiranja znašal v januarju 
in februarju le 48,9 milijona 
dolarjev, medtem ko je za nor- 
malno preskrbo treba meseč- 
no zagotoviti okrog 120 milijo- 
nov dolarjev. 

POVEČANA 
KMETIJSKA 
PROIZVODNJA 
Poudarjeno je, da je bila leta 
1982 ustvarjena rast fizičnega 
obsega kmetijske proizvodnje 
za 7 odstotnih točk. Pri tern je 
pridelek žitaric narasel za 14 
odstotkov Od skupnega pri- 
delka pšenice je bilo odkuplje- 
no 57,3 odstotka, kot je bilo 
tudi planirano, kar pa je manj' 
od potreb. 

Pri rekordnem pridelku ko- 
ruze je bila ponudba kljub te- 
mu precej manjša od povpra- 
ševanja. Odkupljene količine 
ne bodo zadostovale, čeprav je 
obseg proizvodnje takšen, da 
lahko zagotovi zadovoljivo 
preskrbljenost domačega trga 
in da omogoči izvoz. Rodnost 
industrijskih rastlin je bila v 
preteklem letu manjša za 10 
odstotkov, kar je, kot je pou- 
darjeno, pripeljalo do slabše 
izkoriščenosti predelovalnih 
zmogljivosti, posebej pri proiz- 
vodnji jedilnega olja. 

Kar zadeva živinorejo se je 
lanska proizvodnja povečala le 
za 3 odstotke, predvsem zaradi 
pomanjkanja posameznih po- 
membnih komponent krme. Ta 

problem se še naprej poslab- 
šuje, ker primanjkuje potreb- 
nih deviznih sredstev za uvoz 
potrebne proteinske živinske 
krme. Sicer pa ponudba živine 
ni bila zadostna in ni zadovolji- 
la potreb kljub popravkom 
cen. Za stabilizacijo te proiz- 
vodnje bodo potrebne koreni- 
te spremembe, pri čemer se 
kot poseben problem pojavlja 
proizvodnja živinske krme. 

V programu spomladanske 
setve v letu 1983, je poudarje- 
no v informaciji, je predvideno, 
da bi s koruzo posejali za 0,6 
odstotka več površin kot spo- 
mladi lani, s sladkorno peso za 
33 odstotkov več, sončnicami 
za 17 in s sojo za 88,5 odstotka 
več v primerjavi z letom 1982. 
Uresničevanje takšnega pro- 
grama je odvisno od pravoča- 
snega zagotavljanja semen, 
mineralnih gnojil, sredstev za 
zaščito rastlin, rezervnih delov 
za kmetijsko mehanizacijo, ka- 
kor tudi od redne preskrbe s 
plinskim oljem. 

Kmetijski proizvodnji bo tre- 
ba v letošnjem letu posvetiti 
izjemno pozornost, da bi se 
kar najbolj povečala pridelava 
hrane za domače potrebe in za 
izpopolnitev rezerv in da bi se 
čim bolj povečal izvoz ob 
zmanjšanem uvozu. 

GRADBENIŠTVO 
IN TURIZEM 

V začetku leta se nadaljuje 
težnja zmanjševanja gradbene 
proizvodnje. Zmanjšanje inve- 
sticijske porabe in zaostreni 
pogoji za pridobitev finančnih 
sredstev negativno vplivajo na 
sklepanje novih gradbenih del 
(v prihodnjem trimesečju pri- 
čakujemo zmanjšanje obsega 
teh del za 10 odstotkov v pri- 
merjavi z istim obdobjem pre- 
teklega leta). 

Glede gradbenih del v tujini 
bo njihova skupna vrednost za 
okrog 15 odstotkov večja kot v 
preteklem letu. Izvajanje teh 
del pa med drugim naleti na 
številne probleme (v SR Nem- 
čiji zmanjšanje investicijske 
aktivnosti zaradi recesije, v Ira- 
ku pa zaradi vojnih pogojev, ki. 
onemogočajo normalno 
opravljanje del). K temu pri- 
speva tudi dejstvo, da zakon o 
izvajanju investicijskih del v 
tujini še ni bil sprejet in grad- 
beniki ne razpolagajo s po- 
trebnimi pogoji za opravljanje 
teh dejavnosti. 

V prvih mesecih letos se je 
prodaja turističnih aranžmajev 
za Jugoslavijo v tujini zmanj- 
šala za 10 do 30 odstotkov 
odvisno od posameznih tržišč. 
Na to predvsem vpliva dejstvo, 
da se tuji turistični promet 
odvija v zahtevnejših pogojih 

močnega konkurenčnega boja 
med velikimi organizatorji po- 
tovanj, kot tudi turističnimi dr- 
žavami. V isti smeri deluje tudi 
poslabšana preskrba v državi, 
ki so jo tuja sredstva informira- 
nja izkoristila za odvračanje 
svojih turistov od obiska v Ju- 
goslaviji. 

Zaradi tega je turistično go- 
spodarstvo opravilo temeljite 
priprave za letošnjo turistično 
sezono. Prednostna naloga pri 
tem je redna preskrba s po- 
trebnimi proizvodi za široko 
porabo. Zvezni izvršni svet je 
prav tako sprejel določene 
ukrepe, ki bodo zadovoljivo 
vplivali na povečanje tujega 
turističnega prometa (10 od- 
stotni popust, namenjen dinar- 
skim čekom, ki bodo zamenja- 
ni za tujo valuto, zagotovljene 
pa so tudi devize za uvoz tujih 
časopisov) 

EKONOMSKI ODNOSI 
S TUJINO 

Stanje na področju zunanje 
likvidnosti države na začetku 
leta je zelo kritično. Še naprej 
se kažejo številni problemi gle- 
de na običajno dinamično 
neusklajenost med deviznim 
prilivom in odlivom v prvih me- 
secih. Na ta način je prišlo do 
zamujanja pri plačevanju glav- 
nice in obresti tujim bankam. 
Pri tem pa nerazčiščeni dolžni- 
ško-upniški odnosi med jugo- 
slovanskimi subjekti otežujejo 
plačevanje fiksnih in garanti- 
ranih obveznosti do tujine, 
zmanjšani so tudi devizni pri- 
hodki na neblagovni osnovi. 
Zaradi tega bo treba, poleg fi- 
nančne podpore iz tujine, ki bo 
znašala okrog 4,5 milijarde do- 
larjev, nujno maksimalno izko- 
ristiti lastne možnosti za pove- 
čanje proizvodnje za izvoz, da 
bi omogočili redno odplačeva- 
nje obveznosti do tujine. V tem 
letu bo sicer treba za dospele 
anuitete izločiti nekaj manj kot 
5 milijard dolarjev. 

Ko gre za vprašanje zuna- 
njetrgovinske menjave so v in- 
formaciji navedeni podatki, da 
se je v prvih dveh mesecih 
skupni izvoz povečal za 5,6 od- 
stotka, uvoz pa zmanjšal z 15,1 
odstotka. - 

Rast izvoza pa ni bila sprem- 
ljana z ustrezno strukturo uvo- 
za (uvoz reprodukcijskega ma- 
teriala s konvertibilnega po- 
dročja je manjši za 19 odstot- 
kov od predvidenega). Deficit 
trgovinske bilance s konverti- 
bilnim področjem se je zmanj- 
šal z 823 milijonov dolarjev, 
kolikor je znašal v prvih dveh 
mesecih leta 1982, na 298 mili- 
jonov dolarjev v letošnjem 
letu. 

Z aktivnostmi in ukrepi, ki se 

sprejemajo zaradi odprave ne- 
zadovoljivih tokov na področju 
ekonomskih odnosov s tujino 
je poudarjeno, da so v teku 
dogovori za realizacijo multila- 
teralne akcije za nudenje fi- 
nančne podpore našemu sta- 
bilizacijskemu programu. Prav 
tako so našteti učinki ukrepov, 
ki so bili sprejeti lani oktobra, 
poudarjeno pa je tudi, da se v 
letošnjem letu nadaljuje aktiv- 
na poltika realnega tečaja di- 
narja, kar samo po sebi ne mo- 
re imeti pozitivnih rezultatov, 
če ne bodo premagani desta- 
bilizacijski dejavniki v doma- 
čem gospodarstvu. 

VISOKA RAST CEN 
Izvajanje politike cen je ena 

najpomembnejših nalog v tem 
trenutku. V začetku letošnjega 
leta se je namreč nadaljevala . 
pospešena rast cen, tako da so 
se cene proizvajalcev povečale 
za 3,1 odstotka, cene na drob- 
no za 3,8, cene storitev za 3,1 
in življenjski stroški za 6,4 od- 
stotka. Če upoštevamo spreje- 
te sklepe o povečanju cen v 
marcu, kot tudi zahteve za po- 
večanje, katerih reševanje je 
še v teku, potem bodo, kot se 
ocenjuje, v prvem četrtletju ce- 
ne proizvajalcev industrijskih 
proizvodov narasle za 6-7 od- 
stotkov, cene na drobno za 
okrog 12 odstotkov, življenjski 
stroški pa za okrog 16 odstot- 
kov. Takšno gibanje cen kaže, 
da je v teku močan inflacijski 
val, ki bo imel zelo nezadovo-' 
Ijive posledice za skupni go- 
spodarski razvoj v prihodnjem 
obdobju. 

Hitra rast cen in življenjskih 
stroškov posebej zaostruje so- 
cialne probleme in bo treba pri 
odločanju o nadaljnjem pove- 
čevanju cen nujno upoštevati 
njihov vpliv na posamezne ka- 
tegorije prebivalstva. 

Na področju preskrbe trga 
na začetku leta so se na začet- 
ku leta pokazale vse težave, ki 
so se pojavljale med letom 
1982. Vse bolj se povečuje raz- 
korak med blagovnimi in kup- 
nimi skladi, čeprav je prišlo do 
padca realne kupne moči pre- 
bivalstva. To pa zato, ker je 
precejšen del potreb z defici- 
tarnimi proizvodi iz prejšnjih 
mesecev ostal nepreskrbljen. 
To posebej velja za proizvode, 
ki so življenjskega pomena za 
porabo prebivalstva (pralni 
praški, olje, zdravila, mleko, 
svinjsko in goveje meso, slad- 
kor), kot tudi za ostalo defici- 
tarno blago (nafta in derivati). 

Z racionalizirano preskrbo 
prek bonov je omogočena pra- 
vičnejša razdelitev deficitarnih 
proizvodov in zagotovljena re- 
dna preskrba. Vendar pa upo- 
raba bonov obenem povzroča 
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tudi številne negativne učinke. 
Zaradi tega bomo'zmanjšanje 
pomanjkanja v letošnjem letu 
dosegli samo s povečano pro- 
izvodnjo in uvozom deficitar- 
nih proizvodov, ob tem pa [mo- 
ramo upoštevati, da je zaradi 
psihoze, ki jo je izzvala nere- 
dna preskrba, v začetku treba 
preskrbeti za 30-50 odstotkov 
večje količine blaga od običaj- 
nih potreb. 

RESTRIKTIVNA 
MONETARNO- 
KREDITNA POLITIKA 

V letošnjem letu bomo še 
naprej vodili restriktivno mo- 
netarno-kreditno politiko. Za- 
gotovljeno bo, da bo skupna 
neto aktiva bank naraščala 
največ do 11,7 odstotka, v ok- 
viru tega pa plasmaji do 13,4, 
denarna masa pa do 13,5 od- 
stotka. 

Sicer pa se v začetku leta 
nadaljuje lanskoletna težnja 
poslabšanja strukture denarne 
mase. Še naprej se zmanjšuje- 
jo sredstva na žiro-računih go- 
spodarstva (zaradi njihovega 
usmerjanja v tekoče blagovno- 
denarne transakcije), obenem 
pa se povečujejo likvidna sred- 
stva negospodarskih subjek- 
tov. Pri tem bo gospodarstvo 
zaradi povečanih obrestnih 
mer prelilo prebivalstvu dodat- 
na sredstva na že obstoječo 
vrednost obresti. 

Višje obrestne mere ne bodo 
preveč vplivale na povečanje 
absolutne ravni varčevanja, 
ampak samo na spremembo 
strukture varčevanja - prišlo 
bo do premeščanja sredstev v 
vročene depozite, katerih pri- 

hodek od obresti je večji. Po- 
večane obresti ne bodo vpliva- 
le na zmanjšano povpraševa- 
nje za krediti zaradi kreditirane 
rasti plasmaja bank, bodo pa 
povzročile porast stroškov go- 
spodarstva. Učinkovitost inve- 
sticij se namreč ne bo mogla 
povečati za isti odstotek koli- 
kor znašajo obrestne mere. 

PORABA 
V prvih dveh mesecih je priš- 

lo do umirjene rasti izplačil za 
investicije (izplačila so nomi- 
nalno večja za 15 odstotkov). V 
vsem prvem polletju se bo po 
ocenah investicijska poraba 
zmanjševala in to zaradi 
zmanjševanja obsega izloča- 
nja sredstev za akumulacijo, 
velikih anuitet za prej uporab- 
ljene tuje kredite, zoženih 
možnosti za nova zadolževa- 
nja v tujini, kot tudi zaradi po- 
časnejše rasti investicijskih 
kreditov od rasti skupnih pla- 
smajev bank. Obenem pa bo 
znaten del akumulacije anga- 
žiran za saniranje izgub in fi- 
nanciranje obratnih potreb te- 
koče reprodukcije. 

Ko je govora o splošni in 
družbeni porabi so plačani pri- 
hodki za njihovo financiranje v 
prvih dveh mesecih letos večji 
za 29,7 odstotka kot v Istem 
obdobju lani, kar kaže na hi- 
trejšo rast teh oblik porabe od 
predvidenega. Vendar pa bo 
treba večino ukrepov na tem 
področju sprejeti v prvem če- 
trtletju in bo šele nato mogoče 
dati zanesljive ocene o resnič- 
nem gibanju teh oblik porabe. 

V zvezi s porabo prebival- 
stva je v informaciji poudarje- 

no. da so se izplačani čisti 
osebni dohodki v januarju 
1983 povečali za 29 odstotkov 
v primerjavi z januarjem leta 
1982, s tem da je povečanje 
mase osebnih dohodkov ra- 
zlično po posameznih republi- 
kah in pokrajinah (od 23 od- 
stotkov v SR Sloveniji do 50 
odstotkov v SR Črni gori). Ven- 
dar pa so glede na porast živ- 
ljenjskih stroškov za 31,6 od- 
stotka in zaposlenosti za 
okrog 2 odstotka, osebni do- 
hodki v januarju realno nižji za 
okrog 4,6 odstotka kot v istem 
mesecu leta 1982. 

Izplačani osebni dohodki v 
gospodarskih organizacijah so 
v primerjavi z lanskim januar- 
jem večji za 31 odstotkov. Naj- 
večja rast je zabeležena v SR 
Črni: gori (53 odstotkov), naj- 
manjši v SR Sloveniji (24 od- 
stotkov). Obenem so v organi- 
zacijah združenega dela druž- 
benih dejavnosti izplačani 
osebni dohodki narasli za 28 
odstotkov. 

Počasnejše gibanje osebnih 
dohodkov bi lahko ogrozila vi- 
soka rast cen, posebej osnov- 
nih artiklov, porabe. 

V posebnem delu informaci- 
je je govora o problemih na 
področju zaposlovanja. Podčr- 
tan je podatek, da je iz proiz- 
vodnje in ustvarjanja dohodka 
izključeno okrog 1,5 milijona 
potencialnih delavcev (vklju- 
čujoč tudi delavce na zača- 
snem delu v tujini) in opozori- 
lo, da se morajo za reševanje 
problemov na tem področju 
poiskati kompleksnejše reši- 
tve. 

SMERI AKTIVNOSTI 
Na koncu je ob ukrepih in 

aktivnostih, ki se sprejemajo 
za izvajanje sprejete gospo- 
darske politike poudarjeno, da 
se je že lani pričelo s spre- 
membami in dopolnitvami po- 
sameznih instrumentov go- 
spodarskega sistema. Gre 
predvsem za instrumente si- 
stema na področju ekonom- 
skih odnosov s tujino, kreditno 
monetarne politike in izvajanje 
protiinflacijskega programa. V 
skladu s tem so bile sprejete 
dopolnitve zakona o deviznem 
poslovanju in kreditnih odno- 
sih s tujino. Vendar pa še niso 
bili sprejeti ustrezni podza- 
konski akti, s katerimi bi zago- 
tovili izvajanje tega zakona. 

V začetku leta 1983 se je po- 
večala družbena aktivnost za 
izvajanje dogovorjenega. Pri 
tem je prednostna naloga brz- 
danje rasti cen in inflacije ter 
življenjskega standarda delov- 
nih ljudi in občanov, posebej 
tistih z nižjimi osebnimi do- 
hodki. 

Osrednje vprašanje je, kot je 
poudarjeno, potreba rednega 
plačevanja fiksnih in garanti- 
ranih obveznosti in v zvezi s 
tem uresničevanje izvoznih 
nalog ter oživljanje industrij- 
ske proizvodnje. Razen tega 
pa je treba čimprej sprejeti 
ukrepe za stabiliziranje skup- 
nih finančnih tokov v državi z 
namenom postopnega, vendar 
odločnega premagovanja 
prakse porabe nezasluženega. 
V skladu s tem je treba nujno 
oceniti uresničevanje politike 
porabe in jo uskladiti z zmanj- 
šanimi materialnimi mož- 
nostmi. 

Sredstva za splošne družbene in skupne 

potrebe naraščajo nad pričakovanji 

# Rast prihodkov za splošne družbene potrebe, ki se omejujejo v prvih dveh 
mesecih 1983 je za šest indeksnih točk nad rastjo, ki je predvidena z resolucijo 

® Prihodki republiških in pokrajinskih proračunov so večji za 18 odstotkov - 5 
indeksnih točk nad predvidevanji v resoluciji za leto 1983; prihodki občin pa za 
21 odstotkov, kar je za osem indeksnih točk nad predvideno rastjo 

• Prihodki SIS, ki se omejujejo v prvih dveh mesecih letos so večji za 14 
indeksnih točk od predvidene nominalne rasti; 
prihodki SIS, ki imajo značaj osebnih prejemkov so večji za štiri indeksne točke 
od rasti osebnih dohodkov 

Delegatom v Skupščini Služba družbenega knjigovod- družbenih dejavnosti v letu 
SFRJ je bila poslana v obrav- stva Jugoslavije Podatki, je 1983 omejuje rast izvirnih pri- 
navo informacija o gibanju poudarjeno v informaciji, se hodkov za določene potrebe 
ustvarjenih prihodkov za objavljajo zaradi tega, ker se z Zmanjšujejo se stopnje davkov 
splosno družbene in skupne zakonom o načinu razpolaga- in prispevkov iz dohodka OZD 
potrebe v obdobju januar-fe- nja z viški prihodkov samou- in iz osebnih dohodkov delav- 
Druar 1983, ki jo je pripravila pravnih interesnih skupnosti cev v sorazmerju z ustvarjeni- 

mi viški zaradi zmanjšanja 
sredstev za splošne družbene 
in skupne potrebe v okvire, ki 
so določeni z resolucijo za leto 
1983. Prvi obračun viškov pri- 
hodkov bo po zakonu za prvo 
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trimesečje 1983 treba določiti 
do 10. aprila 1983. 
PRIHODKI ZA 
SPLOŠNE DRUŽBENE 
POTREBE 

Podatki o prihodkih za 
splošne družbene potrebe, ki 
se v letu 1983 omejujejo kaže- 
jo, da je njihovo naraščanje za 
šest indeksnih točk nad rastjo, 
ki je predvidena z resolucijo. 
Namesto predvidene rasti za 
okrog 13 odstotkov ti prihodki 
naraščajo po stopnji 19 od- 
stotkov-. V prvih dveh mesecih 
leta 1982 so skupni prihodki za 
splošne družbene potrebe 
znašali 17,3 milijarde dinarjev, 
v istem obdobju letos pa 20,7 
milijarde dinarjev. 

Skupni prihodki proračunov 
republik, pokrajin in občin so v 
istem obdobju 1983 znašali 35 
milijard dinarjev. Na njihovo 
rast je, kot je poudarjeno v in- 
formaciji, vplivalo povečano 
izplačilo prihodkov v SR Hrvat- 
ski, SR Srbiji brez pokrajin in 
SR Slbveniji (nanje odpade 
okrog 70 odstotkov skupaj pla- 
čanih prihodkov v tem ob- 
dobju). 

Po poravnavi obveznosti do 
federacije (v znesku 14,2 mili- 
jarde dinarjev, z rastjo 30 od- 
stotkov), so prihodki, ki ostaja- 
jo republiškim in pokrajinskim 
proračunom, večji za 18 od- 
stotkov, kar je za pet indeksnih 
točk nad rastjo, ki je predvide- 
na v resoluciji. Vendar pa je 
rast teh prihodkov različna po 
republikah in pokrajinah in to 
zaradi neenakomerne dinami- 
ke plačevanja obveznosti do 
proračuna federacije. 

Prihodki proračunov občin 
so narasli za 21 odstotkov, kar 

je za osem indeksnih točk nad 
predvideno rastjo Ta rast je 
različna po republikah in po- 
krajinah in se giblje od 36 od- 
stotkov v Črni gori do dva od- 
stotka v Makedoniji. 

PRIHODKI ZA SKUPNE 
POTREBE 

Prihodki za skupne potrebe 
v obdobju januar-februar 1983 
znašajo skupaj 79,4 milijarde 
dinarjev. Če pogledamo po re- 
publikah in pokrajinah, je bil 
največji porast teh prihodkov 
zabeležen v SR Srbiji in SR 
Hrvatski, najmanjši pa v SR 
črni gori in SAP Kosovo. 

Po resoluciji za leto 1983 se 
izdatki oziroma prihodki za 
skupne potrebe omejujejo na 
dveh osnovah. En del se ome- 
juje po splošni stopnji (10 in- 
deksnih točk počasneje od ra- 
sti dohodka oziroma 13 od- 
stotkov nominalno), drugi del 
sredstev pa, ki imajo karakter 
osebnih prejemkov (pokojni- 
ne, invalidnine vojaških invali- 
dov, otroški dodatek, socialna 
pomoč in podobno) pa se lah- 
ko giblje v okvirih gibanja 
osebnih dohodkov. V zvezi s 
tem so prihodki samoupravnih 
interesnih skupnosti, ki se 
omejujejo v prvih dveh mese- 
cih letos, znašali 35,5 milijarde 
dinarjev in so večji za 14 in- 
deksnih točk od predvidene 
nominalne rasti, prihodki SIS 
pa, ki imajo karakter osebnih 
prejemkov (44 milijard dinar- 
jev) so večji za štiri indeksne 
točke od rasti osebnih dohod- 
kov (rast izplačanih osebnih 
dohodkov v januarju je znašala 
28 odstotkov). 

Neplačani prihodki, ki so 
omejeni, so v tem obdobju 

znašali največ v SIS za pokoj- 
ninsko in invalidsko zavarova- 
nje (30 milijard in zdravstvene- 
ga zavarovanja 22 milijard di- 
narjev). Obenem pa so se po- 
kazala tudi medsebojna odsto- 
panja sredstev - del sredstev, 
ki jih SIS invalidskega in po- 
kojninskega zavarovanja in za 
zaposlovanje plačujejo SIS- 
om zdravstvenega varstva in 
otroškega varstva za začasno 
nezaposlene ošebe in upoko- 
jence. 

V informaciji so navedeni tu- 
di podatki o obsegu prihodka 
za splošne družbene in skupne 
potrebe glede na planirano 
(povprečno) raven, ki je pred- 
videna v resoluciji za prvo tri- 
mesečje 1983. Ustvarjeni pri- 
hodki družbenopolitičnih 
skupnosti so v obdobju ja- 
nuer-februar letos znašali 20,7 
milijarde dinarjev, kar je za 
okrog 10 indeksnih točk nad 
ravnijo, ki je predvidena v re- 
soluciji za prvo četrtletje letos. 

če pogledamo po republi- 
kah in pokrajinah, je bil precej 
večji porast prihodka od pov- 
prečja za Jugoslavijo dosežen 
v SR Sloveniji, SR Hrvatski in 
SR Srbiji brez pokrajin, med- 
tem ko so ti prihodki v SR Ma- 
kedoniji precej pod lansko 
povprečno ravnijo. V informa- 
ciji je poudarjeno, da se odsto- 
panja od planiranega povpreč- 
nega obsega prihodka gibljejo 

od 9,4 pod ravnijo do 22,6 in- 
deksnih točk nad predvideno 
ravnijo prihodka. Največja pre- 
koračenja so bila dosežena pri 
samoupravnih interesnih 
skupnostih otroškega varstva 
in pokrajinskega in invalidske- 
ga zavarovanja, pri katerih se 
rast sredstev lahko giblje v ok- 
viru rasti osebnih dohodkov 
oziroma ki niso podvržena 
omejevanju s 13-odstotno 
rastjo. 

Podatki o prihodkih, ki se po 
zakonu in resoluciji ne omeju- 
jejo (sredstva, ki se izločajo iz 
dohodka, osebnih dohodkov 
in na drugih osnovah) kažejo, 
da so le-ta v obdobju januar- 
-februar 1983 znašala skupaj 
31,4 milijarde dinarjev. Od te- 
ga so prispevki za stanovanj- 
sko gradnjo znašali 5,4 milijar- 
de, sredstva sklada federacije 
za razvoj manj razvitih podro- 
čij 8 milijard in nadomestila in 
prispevki za ceste 4 milijarde 
dinarjev. 

Poleg naštetih prihodkov, ki 
se ne omejujejo, je v informa- 
ciji omenjeno, da so tudi pri- 
hodki Interesne skupnosti Ju- 
goslavije za ekonomske odno- 
se s tujino v januarju in fe- 
bruarju narasli ža 154 odstot- 
kov. 

Z druge strani pa so skupni 
prihodki proračuna federacije 
v prvih dveh mesecih narasli 
za 20 odstotkov, kar je v skladu 
z resolucijo o družbenoeko- 
nomskem razvoju v letu 1983. 

-1 

IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV 

Zvezna uprava se mora še bolj prilagoditi 

potrebam delegatskega sistema 

• S Programom so določeni roki dejavnosti pri preobrazbi zvezne uprave, kakor 
tudi zahteva za rednejše poročanje Skupščini SFRJ o deiu posameznih organov 

• Zvezna uprava bo bolj skrbela za izvajanje zakonov in določene politike, 
predlagala spremembe in dopolnitve zakonov, bolj pa bo tudi odprta širšim 
družbenim vplivom, predvsem tistim iz združenega dela 

O Kontinuirano nadzorstvo nad zakonitostjo aktov in dela OZD ter drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti, posebej inšpekcijsko nadzorstvo, so 
ena od najpomembnejših nalog zveznih organov 

® Zaradi učinkovitejše organizacije dela in za odpravljanje neracionalnosti, so 
predvidene nekatere organizacijske spremembe v strukturi zvezne uprave, 
izhajajoč iz značaja in funkcije federacije 

9 Število zaposlenih v zveznih organih se bo do leta 1985 zmanjšalo za 10 do 15 
odstotkov 



V zveznih upravnih organih 
so bili doseženi nekateri uspe- 
hi, posebej pri uresničevanju 
njihovih funkcij, prilagajanju 
celotne organizacije zvezne 
uprave funkcijam federacije, 
pri razvijanju njihove organi- 
zacije in metod dela, v skladu s 
potrebami delegatske skupšči- 
ne SFRJ, kakor tudi v odnosu, 
zvezne uprave do družbe. Ven- 
dar pa so še težave in slabosti 
pri izvajanju Zakona o temeljih 
sistema državne uprave, o 
Zveznem izvršnem svetu in 
zveznih upravnih organih. 

Zaradi tega je Zvezni izvršni 
svet, ob upoštevanju sklepov 
Skupščine SFRJ, Predsedstva 
SFRJ, kakor tudi ob upošteva- 
nju nalog, določenih v Resolu- 
ciji XII. Kongresa ZKJ, pripravil 
in poslal Skupščini SFRJ Pro- 
gram, ki opredeljuje naloge, 
ukrepe in dejavnost pri nadalj- 
nji preobrazbi zvezne uprave v 
smeri njenega prilagajanja in 
zagotavljanja pogojev za na- 
daljnjo krepitev in razvoj dele- 
gatskega sistema ter njeno od- 
piranje vplivom organiziranih 
socialističnih sil družbe. 

ODGOVORNOST ZA 
IZVAJANJE 
DOGOVORJENE 
POLITIKE 

Sedanje stanje pri izvajanju 
določene politike in izvajanju 
zakonov, drugih predpisov in 
splošnih aktov Skupščine 
SFRJ, pravi Program, opozar- 
ja, da zvezna uprava ni vedno 
dovolj učinkovito izvajala svo- 
je funkcije, kakor jo določata 
Ustava in Zakon. To še posebej 
velja za izvršno funkcijo, kar je 
vplivalo ria delovanje družbe- 
noekonomskega in politične- 
ga sistema v celoti. Zaradi tega 
morajo dajati zvezni organi in 
zvezne organizacije prednost 
doslednemu izvajanju dogo- 
vorjene politike in zveznih za- 
konov, drugih predpisov in 
splošnih aktov. Predvsem mo- 
rajo, ko se zakoni ne izvajajo, 
dati obvezne inštrukcije ali pa 
se poslužiti drugih, z Ustavo in 
Zakonom določenih institutov. 

Če upravni organi v republi- 
kah in pokrajinah ne izvajajo 
zveznih predpisov, čeprav so 
za to odgovorni, jih morajo 
zvezni upravni organi in zvez- 
ne organizacije na to opozoriti 
in predlagati sprejetje ustrez- 
nih ukrepov. 

Med najpomembnejšimi me- 
rili za ocenjevanje uspešnosti 
in kakovosti dela zveznih orga- 
nov, je dejavnost na področju 
izvajanja dogovorjene politike 
in zakonov, kakor tudi vztraj- 
nost pri tej dejavnosti. 

S programi dela ZIS in Skup- 
ščine SFRJ bo zvezna uprava 

usmerjena k izvajanju dogo- 
vorjene politike in zveznih za- 
konov, drugih predpisov ter 
splošnih aktov. 

Zvezni upravni organi bodo 
na zahtevo Skupščine SFRJ in 
ZIS ter na lastno pobudo dajali 
tudi poročila o izvajanju posa- 
meznih zveznih in republiških 
zakonov, pomembnih za delo- 
vanje in razvoj družbenoeko- 
nomskega in družbenopolitič- 
nega sistema. ZIS bo do 30. 
junija določil temeljne skupne 
sestavine teh poročil. 

OPRAVLJANJE 
NADZORSTVA NAD 
ZAKONITOSTJO 
AKTOV IN DELA OZD 

Da bi zagotovili izvajanje za- 
konov, poudarja Program, mo- 
rajo zvezni upravni organi, če 
tako predpisuje posamezni za- 
kon, kontinuirano nadzorovati 
spoštovanje zakonitosti v aktih 
in delu OZD, drugih samo- 
upravnih organizacij in skup- 
nosti. To še posebej velja za 
inšpekcijsko nadzorstvo, in si- 
cer zaradi tega, ker doslej 
upravni organi na tem področ- 
ju niso naredili dovolj. V okviru 
svojih pooblastil bodo ti orga- 
ni sprejemali ustrezne ukrepe 
za dosledno izvajanje dogo- 
vorjene politike in za spošto- 
vanje zakonov. Uporabljali in 
zahtevali bodo izvajanje z za- 
konom predpisanih sankcij ve- 
dno, če so za to razlogi. Če pa 
sankcije niso predpisane ali 
niso ustrezne, bodo morali 
zvezni upravni organi predla- 
gati njihovo spremembo in do- 
polnitev. Prav tako se omenje- 
ni organi s Programom obve- 
zujejo, da bodo vsako leto, do 
30. junija, ZIS predložili poro- 
čila o izvajanju zakonov, ki jih 
nadzorujejo. 

Nadalje morajo zvezni orga- 
ni in organizacije preučevati, 
če so sankcije v posameznih 
zveznih zakonih ustrezne. Pri 
tem pa do 31. decembra teko- 
čega leta predlagati spremem- 
be in dopolnitve, ki bi prispe- 
vale k učinkovitejšemu prepre- 
čevanju kršitev predpisov v 
zaostrenih pogojih ekonom- 
ske stabilizacije (množična fi- 
nančna disciplina in po- 
dobno). 

Zahtevnost izvajanja zako- 
nov je pogojena tudi z velikim 
številom predpisov, kakor tudi 
s tem, da nekaterih predpisov 
nimamo. V nekaterih predpisih 
pa ni ustrezno urejeno posa- 
mezno vprašanje, so pa tudi 
primeri, ko so pomembnejša 
materialna vprašanja urejena z 
izvršnim predpisom namesto z 
zakonom. Zaradi vsega tega 
bodo zvezni organi do konca 
leta analizirali podzakonske 
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akte z vidika ustreznosti uredi- 
tve posameznih vprašanj. 
Sprejeli pa bodo tudi potrebne 
ukrepe, da bi do 30. junija do- 
bili izvršilne predpise, katerih 
sprejetje je določeno v Za- 
konu. 

Hkrati bodo potekala priza- 
devanja, da med postopkom 
sprejemanja zakonov urejanje 
posameznih vprašanj ne bi 
prelagali na SIS oziroma na 
podzakonske akte. 

IZVAJANJE ZVEZNIH 
ZAKONOV 

Izvajanje zveznih zakonov, 
drugih predpisov in splošnih 
aktov je bilo upočasnjeno tudi 
zaradi zahtevnega postopka 
reševanja vprašanj o pravicah 
in interesih delovnih ljudi in 
občanov, OZD in drugih sub- 
jektov. Poseben problem je 
dejstvo, da zvezni upravni or- 
gani niso določili postopka pri 
odločanju o določenih vpraša- 
njih širšega družbenega po- 
mena. 

Predvsem je torej treba poe- 
nostaviti postopek reševanja 
vprašanj o pravicah in dolžno- 
stih OZD, samoupravnih orga- 
nizacij, skupnosti in občanov. 
To je nujno potrebno narediti 
posebej na področju gospo- 
darstva, prednostno pa na po- 
dročju ekonomskih odnosov s 
tujino. Zainteresirani subjekti, 
predvsem OZD s področja go- 
spodarstva, si bodo tako lahko 
hitreje in lažje pridobile doku- 
mente, ki jih potrebujejo za 
svoje poslovanje. 

Določili naj bi tudi poseben 
postopek za zvezne upravne 
organe, ko rešujejo vprašanja 
širšega družbenega pomena, 
kakor na primer razpolaganje 
z družbenimi sredstvi, ki so 
večjega materialnega pomena, 
in druga vprašanja, pomemb- 
na za ekonomski položaj OZD, 
samoupravnih organizacij in 
skupnosti ter posameznikov. 

Analizo položaja na tem po- 
dročju morajo zvezni upravni 
organi opraviti do 30. junija, 
predloge za spremembo 
ustreznih predpisov pa predlo- 
žiti do 30. septembra. 

Na neučinkovitost izvajanja 
zveznih zakonov, drugih pred- 
pisov in aktov Skupščine 
SFRJ, je vplivalo tudi to, da so 
ZIS in zvezni upravni organi 
morali reševati veliko vrsto 
vprašanj, kar jih je precej obre- 
menjevalo. Zaradi tega je nuj- 
no treba narediti analizo pri- 
stojnosti ZIS, da bi del njego- 

vih pristojnosti, če je to mogo- 
če, prenesli na zvezne upravne 
organe in zvezne organizacije. 
Posebej bi bilo to smotrno, ko 
gre za vprašanja o pravicah in 
obveznostih posameznih sub- 
jektov. Nekatere pristojnosti 
pa bi učinkovito izvajali tudi 
zunaj upravne strukture, tako 
da bi jih z zakonom prepustili 
samoupravnim organizacijam 
in skupnostim ter drugim sub- 
jektom, v okviru javnih poobla- 
stil. 

Ob upoštevanju vsega tega 
bodo zvezni upravni organi in 
zvezne organizacije do 30. 
septembra pripravili analizo 
pristojnosti ZIS in lastne pri- 
stojnosti ter predložili spre- 
membe ustreznih predpisov. 

ODNOSI ZVEZNE 
UPRAVE Z DRUGIMI 
DRUŽBENIMI 
SUBJEKTI 

Pri izvajanju svojih funkcij, 
nalog in zadev zvezni upravni 
organi uresničujejo z Ustavo in 
Zakonom določena razmerja s 
skupščino SFRJ, Predsed- 
stvom SFRJ, ZIS, z organi v 
republikah in pokrajinah ter 
drugimi družbenimi subjekti. 
Toda, njihova razmerja, tako 
medsebojna kot z drugimi 
subjekti političnega sistema, 
niso vedno taka, kakor je dolo- 
čeno v Ustavi SFRJ in zveznih 
zakonih. Obseg pa tudi ni tak, 
da bi vsak med njimi učinkovi- 
to in smotrno uresničeval svo- 
jo vlogo v družbenopolitičnem 
in družbenoekonomskem si- 
stemu. Tako na primer način 
uresničevanja razmerij med 
Skupščino SFRJ in zveznimi 
upravnimi organi, Skupščini ni 
vedno omogočal, da bi učin- 
kovito kontinuirano spremljala 
njihovo delo, ga usmerjala in 
opravljala politično nadzor- 
stvo. Upravni organi so imeli le 
redko neposredne stike s 
Skupščino SFRJ,-redno pa ji 
tudi niso poročali o svojem de- 
lu. Zaradi tega je Zvezni zbor 
Skupščine SFRJ sklenil, da je 
treba preučiti uveljavljene po- 
stopke in oblike neposrednih 
odnosov in odgovornosti zvez- 
nih upravnih organov in zvez- 
nih organizacij s Skupščino 
SFRJ in natančneje ter popol- 
neje urediti ta vprašanja. 

V odnosih med ZIS in zvez- 
nimi upravnimi organi so se 
pokazale nekatere slabosti. 
Med drugim se ti organi preti- 
rano naslanjajo na ZIS in si 
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prizadevajo, da bi ta organ re- 
ševal tudi tista vprašanja, za 
katera so-sami pristojni. To je 
povzročite; da je ZIS preobre- 
menjen, da se zavlačuje reše- 
vanje perečih problemov, daje 
zmanjšana ustavna pristojnost 
teh organov in da slabi njihova 
odgovompst. ZIS bo, napove- 
duje Program, programsko 
usmerjal in dajal smernice za 
delo upravnih organov in jim 
prepuščal samostojno reševa- 
nje vprašanj in njihovega delo- 
kroga. 

Kar zadeva razmerja med 
zveznimi upravnimi organi in 
organi v republikah in pokraji- 
nah, so se določene slabosti 
pokazale tudi pri pripravi 
osnutkov in predlogov zako- 
nov ter podzakonskih aktov, 
pri usklajevanju stališč, kakor 
tudi dogovarjanju. V primerih, 
ko posamezni zakoni niso bili 
izvajani, pa zvezni upravni or- 
gani niso uporabili institutov, 
kakršne določata Ustava in Za- 
kon. Program poudarja, da je 
treba to sodelovanje razviti, saj 
bi tako zagotovili zastopanost 
vseh interesov in pospešili po- 
stopek sprejemanja aktov in 
dokumentov. 

Glede izvajanja zakonov, 
drugih predpisov in splošnih 
aktov o določenih vprašanjih 
skupnega pomena, pravi Pro- 
gram, bo treba zagotoviti traj- 
no sodelovanja z zainteresira- 
nimi republiškimi in pokrajin- 
skimi upravnimi organi. 

Da bi bil postopek usklajeva- 
nja stališč v medrepubliških 
komitejih učinkovitejši, je nuj- 
no treba spremeniti dosedanjo 
prakso pri pripravi osnutkov 
podzakonskih aktov. To sode- 
lovanje je treba namreč zago- 
toviti že v pripravljalni fazi. Po- 
leg tega pa bo do 30. junija 
narejena analiza Odloka o 
medrepubliških komitejih in 
analiza Poslovnika ZIS. 

PREMAJHNA 
ODPRTOST ŠIRŠIM 
DRUŽBENIM VPLIVOM 

Dosedanje delo zvezne 
uprave, omenja Program, ni 
omogočalo, da bi bila ta odpr- 
ta za širše družbene vplive, 
predvsem vplive združenega 
dela, posebej takrat, ko poteka 
proces oblikovanja predloga 
za določanje politike na po- 
membnih področjih in pri pri- 
pravi zakonov ter podzakon- 
skih aktov. Zaradi tega niso bili 
vedno ugotovljeni dejanski, in- 
teresi teh subjektov in niti ne 
ustrezni ukrepi za realizacijo 
določenih ciljev. Preučiti je 
treba tudi delovanje določenih 
institutov, namenjenih po- 
družbljanju zvezne uprave, To 
še posej velja za zvezne komi- 

teje kot kolegijske upravne or- 
gane, za svete in druga kole- 
gijska telesa, ki so oblikovana 
pri posmeznem upravnem or- 
ganu. Širše je treba nadalje 
razpravljati in zagotoviti sode- 
lovanje predstavnikov Gospo- 
darske zbornice Jugoslavije in 
splošnih združenj ter njihovih 
asociacij pri določanju politike 
in ukrepov na posameznem 
področju. 

Pospešeno bo tudi delo pri 
sprejemanju zakonov in kon- 
stituiranju družbenih svetov za 
posamezne zvezne upravne 
organe in upravna področja. 
To naj bi naredili do 30. junija, 
ko naj bi tudi zagotovili pogoje 
za njihovo nemoteno delo. 

RAZVIJANJE 
ORGANIZACIJE IN 
NAČINOV DELA 

Napovedane so nekatere or- 
ganizacijske spremembe v 
strukturi zvezne uprave, da bi 
bila tako organizacija učinko- 
vitejša in da bi odpravili neka- 
tere neracionalnosti. Izhodišče 
za to bo obseg in značaj funk- 
cij federacije na posameznih 
področjih. Določili pa naj bi tu- 
di število in vrste zveznih 
upravnih organov. 

Program nadalje predvide- 
va, da bi do 31. decembra pre- 
gledali organizacijo ortjanov 
in služb, ki se ukvarjajo z zako- 
nodajnopravnimi in informa- 
tivnimi zadevami v federaciji, 
da bi se tako izognili nepotreb- 
nemu podvajanju in prepleta- 
nju dela ter zagotovili smotrno 
organizacijo, ki bo ustrezala 
realnim potrebam zveznih or- 
ganov. 

Glede na obseg in pomen 
pristojnosti zveznih organiza- 
cij (zvezni zavodi in direkcije, 
Zvezni zavod za zaposlovanje 
in Arhiv Jugoslavije), bodo do 
30. junija predložene ustrezne 
spremembe njihovega statusa 
in organizacije, kakor tudi 
spremembe o nadzorstvu nad 
njihovim delom, tako da bi 
ustrezalo potrebam federacije. 

Kakor je predvideno v ome- 
njenem dokumentu, naj bi do 
31, decembra analizirali status 
jugoslovanskih komisij za so- 
delovanje z mednarodnimi or- 
ganizacijami in v zvezi s tem 
predlagali ustrezne spre- 
membe. 

Združevanje in racionaliza- 
cije dela strokovnih, tehničnih 
in drugih služb, v katerih se je 
precej povečalo število zapo- 
slenih, je eden od pogojev za 
racionalizacijo organizacije in 
dela zveznih upravnih organov 
in drugih organov federacije, 
kakor tudi za racionalizacijo 
porabe družbenih sredstev. 

Zvezni izvršni svet bo dal po- 

budo za skupno obravnavo or- 
ganiziranja strokovnih služb, 
ki imajo pomen za več organov 
federacije, da bi jih integrirali. 
V ta namen bo ustanovljena 
delovna skupina, ki bo do kon- 
ca leta predložila novo organi- 
zacijo skupnih služb v federa- 
ciji. 

Sedanje ustanove, ki oprav- 
ljajo zadeve, pomembne za 
uresničevanje funkcij federa- 
cije, so v bistvu opravičile svoj 
obstoj. Kljub temu bo do 30. 
junija pripravljena analiza nji- 
hovega dela, položaja in dru- 
gih pomembnih vprašanj, 
hkrati pa predlagane ustrezne 
spremembe njihovega statusa, 
organizacije in opravljanja 
nadzorstva nad njihovirti de- 
lom. 

Nujno je treba tudi preučiti 
notranjo organizacijo zveznih 
upravnih ' organov in zveznih 
organizacij, ki je precej razve- 
jena, tako da bi določili smotr- 
nejše število organizacijskih 
enot in povsod, kjer je to mo- 
goče, zmanjšati število delav- 
cev in vodilnih kadrov. 

Kljub temu, da so materialni 
temelji dela zveznih upravnih 
organov razvitejši, saj so bile 
vanje vložena znatna sredstva, 
so še področja, ki nimajo po- 
gojev za kakovostno in učin- 
kovito izvajanje svojih nalog. 
To je razlog, da bo do konca 
leta pripravljen prednostni 
program tehnične moderniza- 
cije dela ZIS, zveznih organov 
in organizacij. 

Do 15. aprila p^t naj bi uredili 
vprašanje amortizacije druž- 
benih sredstev, tako da bi 
omogočili zamenjavo dotraja- 
nih sredstev z novimi. 

KADROVSKO 
USPOSABLJANJE 
ZVEZNE UPRAVE 

Kvalifikacijska, nacionalna 
in starostna struktura zaposle- 
nih v zveznih upravnih organih 
se je v zadnjih letih izboljšala, 
čeprav zelo primanjkuje krea- 
tivnih, visoko strokovnih ka- 
drov. Temeljni problem je v 
tem, ker kreativno delo stro- 
kovnih kadrov ni vedno v funk- 
ciji učinkovitega in strokovne- 
ga izvajanja nalog. Kreativnost 
enega dela strokovnih delav- 
cev je zavrta tudi z načinom 
dela in nagrajevanja. Zaradi te- 
ga bo treba, skupaj s poveče- 
vanjem števila kreativnih in vi- 
soko strokovnih delavcev, 
sprejemati tudi ukrepe za stal- 
no zaposlovanje mladih in 
sposobnih kadrov, posebej 
pripravnikov, in za večjo zasto- 
panost kadrov iz republik in 
pokrajin, Hkrati pa je predvide- 
no, da se bo število zaposlenih 
do konca leta 1985 zmanjšalo 

za 10 do 15 odstotkov, tako da 
bi se vsako leto zmanjšalo za 5 
odstotkov. 

Zvezni upravni organi in 
zvezne organizacije morajo 
dosledno izvajati zakonske 
predpise o upokojevanju funk- 
cionarjev, vodilnih delavcev in 
tistih zaposlenih, ki so izpolnili 
vse zakonske pogoje za upo- 
kojitev. Do 30. junija pa naj bi* 
preučili upravičenost nadalj- 
nje veljavnosti oziroma spre- 
membe posameznih institutov, 
kakor je na primer tako imeno- 
vani institut nerazporejenih 
delavcev in varstvo delavcev 
ukinjenih organov. 

Glede števila, starostne 
strukture in organizacijskih ter 
strokovnih sposobnosti vodil- 
nih delavcev v zvezni upravi, 
položaj ni vedno zadovoljiv. 
Program poudarja, da je treba 
za vodilne delavce predvsem 
predlagati kadre z visoko stop- 
njo strokovnega in samou- 
pravnega političnega znanja 
ter Večjimi organizacijskimi 
sposobnostmi. 

Preučiti pa je treba tudi do- 
sedanjo rešitev o možnosti 
neomejenega trajanja manda- 
tov podsekretarjev, pomočni- 
kov in drugih vodilnih delav- 
cev, s predlogom, da bi more- 
biti po izteku njihovega druge- 
ga mandata predvideli pose- 
ben postopek za njihovo ime- 
novanje. 

PONOVNA IZVOLITEV 
FUNKCIONARJEV 
IN VODILNIH 
DELAVCEV 

Da bi pospešili proces ka- 
drovskega obnavljanja in 
izboljšali kadrovsko sestavo 
funkcionarjev in vodilnih de- 
lavcev, kijih imenuje ZIS, bodo 
v dogovoru z izvršnimi sveti 
skupščin republik in pokrajin, 
do 30. junija določeni pogoji, 
način in čas ponovne izvolitve 
določenih funkcionarjev in vo- 
dilnih delavcev. Hkrati naj bi 
določili način, kako bodo re- 
publike in pokrajini sprejele 
kadre, ki se, po izteku oprav- 
ljanja,svoje funkcije, ne razpo- 
redijo v zvezni upravi. Posebej 
pa naj bi preučili način pospe- 
šitve postopka predlaganja in 
izvolitve oziroma imenovanja 
funkcionarja ali vodilnega de- 
lavca. 

Nedosledno izvajanje do- 
ločb Družbenega dogovora, 
predvsem glede zagotavljanja 
sredstev za osebne dohodke 
delavcev in sredstev sklada 
skupne porabe, je pripeljalo 
do tega, da se osebni dohodki 
delavcev v zvezni upravi v ce- 
loti ne usklajujejo s povprečni- 
mi osebnimi dohodki delavcev 
v gospodarstvu SFRJ v pred- 
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hodnem polletju. Zaradi tega 
bo ZIS sprejel ustrezne ukre- 
pe, da bi sredstva za osebne 
dohodke delovni skupnosti za- 
gotavljali v skladu z določbami 
Družbenega dogovora in z Re- 
solucijo o uresničevanju Druž- 
benega piana Jugoslavije za 
tekoče leto. 

Zvezni izvršni svet bo, po- 
udarja Program, določil osno- 
ve in merila za nagrajevanje 
funkcionarjev in vodilnih de- 
lavcev, ki jih imenuje, tako da 
bo njihov osebni dohodek 
odvisen od ocene uresničeva- 
nja funkcije, nalog in zadev or- 
gana 

Uspešno in učinkovito 
opravljanje nalog v zveznih or- 
ganih je pogojeno tudi s stro- 

kovno usposobljenostjo delav- 
cev. Zaradi tega naj bi do 30. 
junija vsi organi sprejeli svoje 
programe strokovnega uspo- 
sabljanja delavcev. 

V sedanjih oteženih eko- 
nomskih pogojih so v precejš- 
nji meri zapostavljena vpraša- 
nja, pomembna za družbenoe- 
konomski položaj in. uspešno 
delo delavcev. Gre za stano- 
vanjske potrebe, za financira- 
nje njihovega strokovnega iz- 
popolnjevanja med delom in 
podobno, kar povzroča nega- 
tivno selekcijo kadrov. Zaradi 
tega bo ZIS sprejel ukrepe, da 
se bodo sredstva za skupno 
porabo delavcev v delovnih 
skupnostih zagotavljanja v 
skladu z določbami Družbene- 
ga dogovora. 

NAČIN 
URESNIČEVANJA 
PROGRAMA 

Uresničevanje Programa de- 
javnosti pri nadaljnji preobra- 
zbi zvezne uprave, je zahteven 
proces. Ni odvisno le od ZIS in 
uprave, kako bo Program ure- 
sničen, čeprav sta to temeljna 
nosilca aktivnosti, temveč gre 
tudi za naloge drugih subjek- 
tov, predvsem Skupščine 
SFRJ, družbenopolitičnih or- 
ganizacij v federaciji, pristoj- 
nih republiških in pokrajinskih 
organov, delovnih skupnosti in 
družbenopolitičnih organizacij 
v zveznih organih in organiza- 
cijah. Usklajeno delo vseh sku- 
paj je temeljni pogoj za hitrej- 
šo in ustrezno preobrazbo 

zvezne uprave, v skladu s po- 
trebami delegatskega sistema 
in odnosi v federaciji, kakršne 
zahteva Ustava SFRJ. 

Po tem Programu morajo 
zvezni upravni organi, zvezne 
organizacije in druge službe 
zveznih organov kot tudi de- 
lovne skupnosti v svojih delov- 
nih programih za leto 1983 
konkretizirati svoje naloge iz 
tega dokumenta in določiti po- 
sebne programe za lastno 
preobrazbo. 

Pri uresničevanju tega Pro- 
grama, ki ga bo ZIS usmerjal in 
redno nadzoroval njegovo 
izvajanje, imajo veliko vlogo, 
kakor je bilo ocenjeno, tudi or- 
ganizacije zveze komunistov 
in sindikalne organizacije v 
zveznih organih in organizaci- 
jah. 

IZVAJANJE ZAKONOV 

Racionalna uporaba tehničnih goriv je 

postala tehnična nujnost 

• Priporočila za zamenjavo tekočih goriv s trdimi aii novimi viri energije, izrečena 
pred desetimi leti, niso bila upoštevana, tako da je nesmotrna poraba tekočih 
goriv dosegla zaskrbljujočo raven 

• Zavlačuje se sprejemanje spodbujevalnih ukrepov za večji izkop premoga in 
večjo proizvodnjo domače nafte, kar v mnogočem obremenjuje splošno 
energetski položaj in zavira procese zamenjave tekočih goriv z drugimi 

• Pri vsakem kilogramu nafte, predelanem v mazut namesto v bencin, skupnost 
izgubi prek 40 dinarjev 

• Zakonsko izjemo, ki dovoljuje porabo kurilnega olja za gospodinjstva, je lani 
izkoristilo 35 investitorjev, 88 pa se jih je priključilo na obstoječe energetske 
vire, tako da so prispevali svoj delež k povečanju neracionalne porabe nafte 

• Zaradi nezakonitega investiranja v dodatno porabo mazuta je bilo lani vloženih 
6 prijav proti delovnim organizacijam iz SR Hrvatske, SR Črne gore in SR 
Makedonije 

Zamenjava tekočih goriv s 
premogom je tudi v naši državi 
postala nuja. Pa ne le zaradi 
znanih težav okoli uvoza nafte, 
temveč tudi zato, ker elemen- 
tarna ekonomska logika ne 
dovoljuje več neracionalne po- 
rabe tega dragocenega goriva. 
To je tudi pomembna naloga iz 
Družbenega plana Jugoslavije. 
Zaradi tega je Skupščina SFRJ 
od leta 1979 dalje redno spre- 
jemala Zakone o začasni pre- 
povedi razpolaganja z delom 
družbenih sredstev za financi- 
ranje graditve novih termoe- 
lektrarn toplarn in drugih 
energetskih objektov na teko- 
ča goriva 

Poročilo o rezultatih tega 
Zakona, ki je poslano Skupšči- 

ni SFRJ v obravnavo, opozarja, 
da se ta pomembna naloga 
uresničuje le toliko, da je zav-. 
ta nadaljnja ekspanzija gradi- 
tve termoelektrarn, toplarn in 
drugih energetskih objektov 
na mazut. V gradivu pa niso 
prikazani uspehi pri porabi teh 
dragih goriv za proizvodnjo 
električne in toplotne energije. 

Informacije o izvajanju ome- 
njenega Zakona so bile zbrane 
s precej težavami Zvezni ko- 
mite za energetiko in industri- 
jo je zaprosil republiške in po- 
krajinske organe, pristojne za 
energetsko področje, da prek 
proizvajalcev kotlov in inšpek- 
cij parnih kotlov zberejo po- 
datke o graditvi novih toplarn, 
drugih energetskih objektov in 

kotlarn Za podobne informa- 
cije je bila zaprošena tudi Go- 
spodarska zbornica Jugoslavi- 
je, Služba družbenega knjigo- 
vodstva pa je lani v vsej državi 
nadzorovala izvajanje določb 
omenjenega Zakona. 

POVEČANA PORABA 
TEKOČIH GORIV 

Nujnost zaustavitve nadalj- 
nje rasti porabe tekočih goriv 

za proizvodnjo toplote oziro- 
ma, da se ta goriva zamenjajo 
s trdimi in novimi viri energije, 
je bila aktualna že pred 10 leti. 
Zaradi povečanih cen nafte, bi 
mogli le na ta način v okviru 
enakega obsega porabe suro- 
ve nafte, zagotoviti večjo pora- 
bo motornega bencina, pri- 
marnega bencina za petroke- 
mijo in dizelskega goriva. 

V začetku sedemdesetih let 
je bila oblikovana politika za- 

jf«eeo90ooo6>seoo9eogc<scooooooo90occocoast$ 
POROČILO O REZULTATIH IZVAJANJA ZAKONA O 
ZAČASNI PREPOVEDI NOVIH TERMOELEKTRARN, 
TOPLARN IN ENERGETSKIH OBJEKTOV NA KURILNO 
OLJE - MAZUT 
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menjave tekočih goriv s trdimi, 
vendar pa se je dejanska pora- 
ba po letu 1973 povečala, kar 
je bilo povsem v nasprotju z 
določeno politiko. 

Podobno usodo je doživelo 
tudi uresničevanje te naloge v 
obdobju izvajanja Družbenega 
plana razvoja od leta 1976 do 
1980. Čeprav je bilo nedvou- 
mno načrtovano bistveno 
zmanjšanje porabe mazuta in 
kurilnega olja, je prav v tem 
obdobju najbolj narasla pora- 
ba teh goriv. Leta 1979 je zna- 
šal delež teh derivatov v skup- 
ni porabi nafte v državi kar 52 
odstotkov. V tem obdobju so 
investitorji v nasprotju z dolo- 
čeno politiko, gradili zmoglji- 
vosti na ta goriva s tako hi- 
trostjo kot, da se ni nič zgodilo 
v svetovni ekonomiji. To pa je 
imelo zelo usodne posledice 
na celotni gospodarski razvoj 
države, posebej na področju 
energetike 

Taka gibanja so resno ogro- 
zila nadaljnji razvoj porabe 
energije v celoti. Zaradi tega je 
Zvezni izvršni svet že v prvi po- 
lovici leta 1979 predlagal spre- 
jetje Zakona o začasni prepo- 
vedi razpolaganja z delom 
družbenih sredstev za financi- 
ranje graditve novih elektrarn, 
toplarn in drugih energetskih 
objektov na tekoča goriva. 

ODPDR PROTI 
ZAKONSKEMU 
UREJANJU PORABE 
GORIV 

V tem obdobju je bilo spre- 
jetje takega začasnega ukrepa 
nepopularno. Čeprav mazut 
uporablja razmeroma majhno 
število potrošnikov (termo- 
elektrarne, mestne toplarne in 
večje proizvodne organizacije 
združenega dela), je prišlo do 
precej velikega nasprotovanja, 
da bi sprejeli ta Zakon. Vendar 
pa je bil Zakon julija 1979 spre- 
jet, veljal pa je do konca leta 
1980. Omenjal je mazut, kuril- 
no olje v gospodinjstvu in te- 
koči naftni plin. 

Tudi Družbeni plan Jugosla- 
vije za obdobje 1981 do 1985 
poudarja, da objektov te vrste 
v Jugoslaviji ne bomo več gra- 
dili. Zarad.i tega je tudi Zvezni 
izvršni svet ob predlaganju po- 
daljšanja veljavnosti omenje- 
nega Zakona vztrajal, da mora 
veljati do konca tekočega 
srednjeročnega obdobja. Tudi 
ta predlog je bil deležen pre- 
cejšnjih nasprotovanj, pred- 
vsem iz krogov potencialnih 
investitorjev Zaradi tega so bi- 
le med proceduro sprejemanja 
Zakona v Skupščini SFRJ 
spremenjene njegove določbe, 
ki veljajo za kurilno olje za go- 
spodinjstvo in tekoči naftni 

plin. Tako je omenjeni Zakon v 
letih 1981 in 1982 govoril le o 
kurilnem olju - mazutu. 

To je negativno vplivalo na 
nadaljnje tokove porabe teh 
goriv. V prizadevanjih, da se 
izognejo izvajanju zakonskih 
določb, ki zadevajo graditev 
kotlov na mazut, so se investi- 
torji odločali za graditev kotlov 
na kurilno olje za gospo- 
dinjstvo. Pri tem so vgrajevali 
opremo, ki jo je mogoče z mi- 
nimalnimi predelavami prila- 
goditi tudi za kurjenje mazuta: 
S,tem so investitorji dejansko 
iriieli možnost, da, v nasprotju 
s splošno sprejeto politiko, še 
naprej gradijo zmogljivosti na 
mazut, kar je povzročilo uso- 
dne posledice pri skupnem 
preskrbovanju z energijo po- 
trošnikov teh goriv. 

Do težav pri izvajanju ome- 
njenega Zakona prihaja tudi 
zaradi tega. ker je Zakon zača- 
sen, razlogi za njegovo spre- 
jetje pa so dolgoročni Na ta 
način se v praksi opogumljajo 
potencialni investitorji, ki sodi- 
jo, da so težave z zagotavlja- 
njem teh goriv trenutne, in za- 
radi tega med čakanjem, da 
Zakon preneha veljati, priprav- 
ljajo nadaljevanje ali začetek 
montaže novih kotlov na ma- 
zut. 

ZAMUJA DOGOVOR O 
SPODBUJANJU 
PROIZVODNJE 
PREMOGA IN DOMAČE 
NAFTE 

Težave pri preskrbi z mazu- 
tom se precej povečujejo tudi 
zaradi tega, ker še ni bil skle- 
njen Družbeni dogovor o ukre- 
pih za spodbujanje odpiranja 
novih in modernizacijo obsto- 
ječih premogovnikov in eks- 
ploatacijskih naftnih in plin- 
skih polj v naši državi. To je 
vzrok za oceno v Poročilu, da 
je sedanji položaj glede pre- 
skrbe z gorivi za toplotno 
energijo zelo kritičen. 

Glavni problem pri preskr- 
bovanju z energijo v državi je 
dejansko pomanjkanje premo- 
ga za potrebe industrije in ši- 
roke porabe, s tem pa tudi za 
preskrbo tistih potrošnikov, ki 
so se odločili za zamenjavo te- 
kočih goriv. Poročilo poudar- 
ja, kako je nujno treba prema- 
gati vse probleme, ki se pojav- 
ljajo pri sklepanju omenjenega 
Dogovora. Dodaja pa tudi, da 
ni mogoče razumeti odporov 
pri uvajanju nadomestila na 
cene tekočih goriv, saj bi se ta 
sredstva uporabila za financi- 
ranje rekonstrukcije sedanjih 
in graditev novih kotlov na 
premog v mestnih toplarnah, 
kotlarnah in v industriji. 

Pomanjkanje tekočih goriv 

in premajhna proizvodnja pre- 
moga sta vzrok za to, da se 
velik del potrošnikov odloča za 
uporabo električne energije 
pri ogrevanju stanovanjskih, 
poslovnih in pogonskih pro- 
storov. Take odločitve pa ima- 
jo težke posledice z vidika 
smotrne uporabe energije, ne- 
gativno pa vplivajo tudi na 
splošni energetski položaj, 
VISOKA CENA 
NESMOTRNE PORABE 
NAFTE 

Racionalnost pri porabi 
energije mora biti eno od vo- 
dilnih načel. To najbolje doka- 
zuje primer, ki ga navaja Poro- 
čilo. Kilogram mazuta plačajo 
potrošniki 11 dinarjev, med- 
tem ko je uvozna cena za kilo- 
gram nafte 16,50 dinarjev. Pri 
tem pa v njej niso vračunane 
izvozne stimulacije in ne pla- 
čani prometni davek za izvože- 
no blago. Hkrati stane liter 
bencina 40 dinarjev, kar pome- 
ni, da s predelavo nafte v ma- 
zut, namesto v bencin, pri vsa- 
kem kilogramu nafte izgubimo 
prek 40 dinarjev. Neracionalna 
poraba enega milijona ton ma- 
zuta torej pomeni čisto izgubo, 
ki preseže 40 milijard dinarjev. 

Prav ti podatki so povzročili, 
da je bilo pri sprejemanju 
omenjenega Zakona za leto 
1983 zahtevano v Skupščini 
SFRJ, naj Zakon ne bi veljal le 
za mazut, temveč tudi za kuril- 
no olje za gospodinjstvo in te- 
koči naftni plin 

Na primeru cene kurilnega 
olja za gospodinjstvo in diezel 
goriva dejavnik smotrnosti 
uporabe goriva še izraziteje 
nastopa kot ekonomska nuja. 
Cena kurilnega olja je 20 di- 
narjev za liter, medtem ko to 
isto olje kot diezelsko gorivo 
za potrebe celotnega prometa 
stane 37 dinarjev za liter. Prak- 
tično je torej vsak porabnik ku- 
rilnega olja dotiran na račun 
celotne energetske ekomije z 
okoli 17 dinarji na liter. 
Navedeno zastavlja resno 
vprašanje o pravicah porabni- 
kov kurilnega olja in mazuta, 
da na račun vse družbene 
skupnosti rabijo tako drago 
gorivo po zelo nizkih cenah. 
Ob tem pa veliko število po- 
trošnikov tega goriva ne želi 
nič slišati o spremembi svojih 
naprav, da bi jih predelali na 
premog ali pa si poiskali druge 
vire energije. 

MAJHNA KOTLARNA 
ZA TRDA GORIVA 

Lani je v Jugoslaviji 35 inve- 
stitorjev izkoristilo zakonsko 
možnost in kupilo ter vgradilo 
kotle na kurilno olje za gospo- 
dinjstvo: ekstra lahko, lahko in 

specialno. Ker zakonska pre- 
poved uporabe dela družbenih 
sredstev lani ni veljala niti za 
investicije, namenjene priklju- 
čitvi na obstoječe kotlarne in 
termoelektrarne, je to možnost 
izkoristilo 88 investitorjev, s 
čemer so seveda povečali ce- 
lotno porabo kurilnega olja - 
mazuta. 

Lani je SJužba družbenega 
knjigovodstva prek inšpekcij- 
skega nadzorstva pregledala 
uporabo družbenih sredstev 
pri 193 uporabnikih, ki vlagajo 
sredstva v 281 objektov ali ku- 
pujejo opremo za njih. Vendar 
pa ta akcija ni bila izpeljana v 
SR Bosni in Hercegovini in 
SAP Kosovo, ker na njihovem 
območju lani niso gradili tre- 
moelektrarn, toplarn in drugih 
objektov na kurilno olje - ma- 
zut, 

Največ novih objektov je bilo 
pregledanih v SR Sloveniji - 
186 in SR Makedoniji - 44, 
medtem ko je v SR Hrvatski 
bilo v gradnji 16 novih kotlarn 
ali energanov, v SR Črni gori in 
SR Srbiji (brez območij SAP) 
po 12, v SAP Vojvodini pa 11. 

Pri pregledovanju objektov, 
pri čemer iz dokumentacije ni 
bilo mogoče jasno ugotoviti, 
kako je rešeno vprašanje pro- 
izvodnje tople vode ali pare za 
pogonske potrebe in ogreva- 
nje, je Služba družbenega knji- 
govodstva med inšpekcijskim 
nadzorstvom ugotovila, da je 
bilo Isni zgrajeno največ ob- 
jektov, ki jih bodo njihovi upo- 
rabniki ogrevali s trdimi gorivi. 
Na priključitev na obstoječe 
kotlarne so investitorji ob gra- 
ditvi računali pri 88 objektih. 
Zemeljski plin bo uporabljalo 
39 objektov, ekstra lahko in 
lahko specialno kurilno olje, 
so ugotavljali, pa bo uporab- 
ljalo 35 novih objektov. 

Podatki kažejo, da so bili la- 
ni glede na zakonske ugodno- 
sti zgrajeni mnogi objekti, ki 
bodo kot gorivo uporabljali ek- 
stra lahko ali lahko specialno 
kurilno olje, ali pa bodo prik- 
ljučeni na obstoječe kotlarne 
in termoelektrarne. To bo pre- 
cej vplivalo na nadaljnjo pora- 
bo mazuta in prispevalo k ne- 
smotrni porabi energetskih 
goriv. 

Zaradi spremljanja izvajanja 
tega Zakona je bilo lani, poleg 
stalne preventivne in inšpek- 
cijske kontrole graditve novih 
termoelektran, kotlarn in ener- 
ganov na kurilno olje - mazut, 
opravljeno nadzorstvo tudi pri 
10 proizvajalcih opreme, saj je 
za nabavo njihovih izdelkov z 
Zakonom predpisana prepo- 
ved uporabe družbenih sred- 
stev. Ugotovljeno je bilo, da je 
bilo v letih 1980 in 1981 ter do 
konca septembra 1982 dobav- 
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Ijenih investitorjem 506 kotlov 
z opremo na tekoča goriva: 

ZAKON PREKRŠEN V 
DESETIH PRIMERIH 

Z izjemami, predpisanimi v 
Zakonu, je bilo zgrajenih 13 
objektov, 10 investitorjev pa je, 
v nasprotju z določbami zako- 
na, uporabilo družbena sred- 
stva za nabavo opreme na ku- 
rilno olje - mazut. 

Med kontrolo nazakonitosti 
in nepravilnosti glede uporabe 
družbenih sredstev za te na- 
mene niso bile ugotovljene na 
območju SR Slovenije, ožje 
Srbije in SAP Vojvodine. V pri- 
merih, ko je Služba družbene- 
ga knjigovodstva odkrila neza- 
konito uporabo družbenih 
sredstev, je njihove uporabni- 
ke prijavila javnemu tožilstvu 
zaradi storitve gospodarskega 
prestopka. SDK je vložila po 

eno prijavo v SR Črni gori in 
SR Makedoniji, 4 pa v SR Hr- 
vatski. 

Prijava je bila vložena za In- 
dustrijo gradbenih strojev 
»Radoje Dakič« in sicer zaradi 
gospodarskega prestopka 
uporabe blagovnih kreditov za 
nakup opreme na kurilno olje. 
Podoben prestopek je storila 
tudi delovna organizacija Vi- 
noprodukt iz Titograda, ven- 
dar pa v času, ko je bila opre- 
ma za ogrevanje na tekoča go- 
riva kupljena. Zakon ni predpi- 
soval kazni za tako ravnanje. 

Kotlarno na kurilno olje so 
zgradili tudi v TOZD Jedinstvo 
v Bijelem polju, vendar pa bo 
SDK vložila prijavo proti tej te- 
meljni organizaciji po izteku 
roka za pritožbo na zapisnik. 

Na območju SR Hrvatske so 
v petih primerih odkrili neza- 
konito investiranje družbenih 
sredstev v opremo na mazut ali 
kurilno olje. Prijave javnim to- 

žilstvom so bile vložene za štiri 
delovne organizacije. Gre za 
hotelsko delovno organizacijo 
Korčula, delovno organizacijo 
Sintal - TOZD Votanit iz Zagre- 
ba, Kmetijski industrijski kom- 
binat Vrbovec iz Vrbovca - 
TOZD Proizvodnja in predela- 
va mesa in za delovno organi- 
zacijo Podravska industrija Pi- 
ča iz Lipika - TOZD Terma Li- 
pik. Podobno kršitev tega Za- 
kona je storila tudi SOZD Slo- 
venija - DO Prvi maj, vendar v 
trenutku nabave opreme na 
kurilno olje za njen novi obrat 
v Laslovu ni bilo predvideno 
kaznovanje take investicije. 

V SR Makedoniji je bilo ugo- 
tovljeno, da je lani v dveh pri- 
merih prišlo do rjezakonitega 
vlaganja družbenih sredstev v 
opremo na tekoča goriva De- 
lovna organizacija Granit - 
TOZD III, je zagotovila opremo 
za centralno ogrevanje stano- 
vanjske zgradbe v Ohridu na 

mazut. Zaradi tega je bila proti 
njej že vložena prijava za go- 
spodarski prestopek. Ista de- 
lovna organizacija je nabavila 
to opremo tudi za ogrevanje 
pisarniških prostorov v Ohri- 
du, vendar pa v času, ko tako 
dejanje še ni bilo sankcioni- 
rano. 

Na koncu Poročilo poudarja, 
da je imela Služba družbenega 
knjigovodstva velike težave pri 
nadzorovanju izvajanja tega 
Zakona. SDK lahko kontrolira 
le uporabo družbenih sred- 
stev, ne pa tudi tehnološke in 
tehnične značilnosti kotlov in 
objektov. 

Zaradi tega bi bilo treba za- 
dolžiti inšpekcije, pristojne za 
parne kotle, da skrbijo za izva- 
janje Zakona, ko gre za rekon- 
strukcije in graditev novih kot- 
lov in obratov, saj bi na ta na- 
čin pomagale SDK pri oprav- 
ljanju njenih nalog na tem po- 
dročju. 
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