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RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJ 
ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
14. decembra 1983 

Dnevni red seje Zbors zdru- 
ženega dela in seje Zbora ob- 
čin, ki sta sklicani za sredo, 
14. decembra 1983, je razšir- 
jen z obravnavo: 

- poročila delegacije Skup- 
ščine SR Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije o poteku us- 

klajevanja osnutka resolucije o 
družbenoekonomskem raz- 
voju in ekonomski politiki SFR 
Jugoslavije v letu 1984 s 
spremljajočimi akti; 

- potrditvijo statuta Skupno- 
sti pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja v SR Slove- 
niji. 

SKLIC SEJE SKUPŠČINE 
ZDRAVSTVENE SKUPNOSTI 
SLOVENIJE 
21. decembra 1983 

Skupščina Zdravstvene 
skupnosti Slovenije bo na 
skupni seji zborov dne 21. de- 
cembra 1983 kot enakopra- 
ven zbor z zbori Skupščine SR 
Slovenije obravnavala: 

- predlog za izdajo zakona o 
Potrčevih nagradah z osnut- 
kom zakona. 

Skupščina Zdravstvene 
skupnosti Slovenije bo na 
skupni seji odborov med dru- 
gim obravnavala tudi predlog 
resolucije o politiki družbene- 
ga in gospodarskega razvoja 
SR Slovenije v 1984. letu; 

predlog samoupravnega spo- 
razuma o socialnovarstvenih 
pomočeh in o prispevkih k so- 
cialnovarstvenim storitvam; 
informacijo o uresničevanju 
delegatskega sistema na po- 
dročju zdravstvenega varstva; 
informacijo o uresničevanju 
samoupravnega sporazuma o 
solidarnostnem zagotavljanju 
sredstev za naloge s področja 
ljudske obrambe in družbene 
samozaščite; pobudo za spre- 
membo in dopolnitev 3. od- 
stavka 126. člena zakona o 
zdravstvenem varstvu. 

- predlog zakona o določitvi 
stopenj in nekaterih olajšav za 
davek iz dohodka temeljnih or- 
ganizacij združenega dela in 
delovnih skupnosti v letih 1984 
in 1985; 

- predlog zakona o spre- 
membah zakona o uvedbi in 
stopnjah republiških davkov in 
taks; 

- predlog zakona o zagotav- 
ljanju sredstev za republiške 
blagovne rezerve v letu 1984; 

- predlog zakona o proraču- 
nu SR Slovenije za leto 1984; 

- predlog zakona o spre- 
membi zakona o ureditvi ob- 
veznosti obračunavanja amor- 
tizacije za določena osnovna 
sredstva za leti 1982 in 1983; 

- predlog zakona o dopolni- 
tvi zakona o določitvi obvez- 
nosti plačevanja prispevka iz 
dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela za pokrivanje 
dela stroškov enostavne re- 
produkcije v Železniškem go- 
spodarstvu Ljubljana; 

- predlog odloka o določitvi 
in razdelitvi deviz za družbe- 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
27. decembra 1983 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
torek, 27. decembra 1983. 

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

- predlog resolucije o politi- 
ki družbenega in gospodar- 

nopolitične skupnosti v SR 
Sloveniji za leto 1984; 

- predlog zakona o družbe- 
nem varstvu duševno in tele- 
sno prizadetih odraslih oseb; 

- predlog zakona o ratifika- 
ciji dopolnilnega protokola o 
sporazumu o sodelovanju med 
SFR Jugoslavijo in Evropsko 
gospodarsko skupnostjo po 
pristopu Republike Grčije k 
Skupnosti; 

- predlog zakona o ratifika- 
ciji dopolnilnega protokola k 
sporazumu SFR Jugoslavije 
ter državami članicami Evrop- 
ske skupnosti za premog in je- 
klo in Evropsko skupnostjo za 
premog in jeklo po pristopu 
Repubiike Grčije k Skupnosti. 

Vsi trije zbori imajo na 
dnevnem redu sej še: 

- volitve in imenovanja 
Zbor združenega dela in 

Zbor občin tudi: 
- pobude, predloge in vpra- 

šanja delegatov 
Družbenopolitični zbor pa: 
- pobude, predloge in vpra- 

šanja družbenopolitičnih or- 
ganizacij. 

SREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
23. novembra 1983 

skega razvoja SR Slovenije v 
1984. letu; 
- predlog programa dela 

zborov Skupščine SR Sloveni- 
je za leto 1984 s predlogom 
periodičnega delovnega načr- 
ta zborov za I. trimesečje 1984. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta obravna- 
vala: 

Delegati Zbora združenega 
dela, Zbora občin in Družbe- 
nopolitičnega zbora Skupšči- 
ne SR Slovenije so na skup- 
nem zasedanju poslušali: 

- ekspoze Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije k 
osnutku resolucije o politiki 
družbenega in gospodarskega 
razvoja SR Slovenije v 1984 le- 
tu, ki ga je podal predsednik 
Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije Janez Zemljarič. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so na sejah sprejeii: 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka resolucije o družbenoeko- 
nomskem razvoju in ekonom- 
ski politiki SFR Jugoslavije v 
letu 1984; 

- poročilo delegacije Skup- 
ščine SR Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine 

SFR Jugoslavije o poteku 21. 
seje Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije, ki 
je bila 3. novembra 1983. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela: 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka resolucije o politiki družbe- 
nega in gospodarskega raz- 
voja SR Slovenije v 1984 letu; 
Družbenopolitični zbor je ob 
obravnavi osnutka resolucije 
sprejel stališča; 

- predlog za izdajo zakona o 
določitvi stopenj in nekaterih 
olajšav za davek iz dohodka 
temeljnih organizacij združe- 
nega dela in delovnih skupno- 
sti v letih 1984 in 1985, z osnut- 
kom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o 
spremembah zakona o uvedbi 
in stopnjah republiških davkov 
in taks, z osnutkom zakona; 



PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
1. decembra 1983 

- predlog za izdajo zakona o 
zagotavljanju sredstev za re- 
publiške blagovne rezerve v le- 
tu 1984, z osnutkom zakona; 

- osnutek zakona o proraču- 
nu SR Slovenije za leto 1984; 

- predlog za izdajo zakona o 
spremembi zakona o ureditvi 
obveznosti obračunavanja 
amortizacije za določena 
osnovna sredstva za leti 1982 
in 1983, z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o 
dopolnitvi zakona o določitvi 
obveznosti plačevanja pri- 
spevka iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela 
za pokrivanje dela stroškov 

enostavne reprodukcije v Že- 
lezniškem gospodarstvu Ljub- 
ljana, z osnutkom zakona; 

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

- predlog odloka o usmeritvi 
dela depozitov družbenopoli- 
tičnih skupnosti pri Narodni 
banki Slovenije; 

- dokončno poročilo o 
izvedbi popisa prebivalstva, 
gospodinjstev in stanovanj v 
SR Sloveniji v letu 1981 ter ob- 
delavi podatkov in rezultatov 
popisa; 

- predlog ugotovitev, stališč 
in priporočil k poročilu o ure- 
sničevanju socialne politike; 

- sklep ob obravnavi Statuta 
Skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v SR 
Sloveniji; 

- predlog odloka o sprejemu 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so v nadaljevanju sej 
zborov dne 1. decembra 1983 
sprejeli: 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o financi- 
ranju federacije. 
Zbor združenega dela in Zbor 
občin sta sprejela tudi; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka odloka o ciljih in nalogah 
skupne emisijske in denarne 
politike in skupnih temeljih 
kreditne politike v letu 1984; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o skupnem obsegu 
proračunskih odhodkov fede- 
racije za leto 1984; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o oprosti- 
tvi carine in drugih uvoznih 
davščin za uvoz opreme in re- 

predloga družbenega dogovo- , 
ra o skupnih temeljih izobraže- 
vanja in izpopolnjevanja učite- 
ljev in sodelavcev zardelo v 
predšolski vzgoji in izobraže- 
vanju, osnovnem izobraževa- 
nju in vzgoji ter srednjem 
usmerjenem izobraževanju in 
vzgoji. 

produkcijskega materiala za 
XIV. zimske olimpijske igre Sa- 
rajevo 1984; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o supergaranciji fe- 
deracije za obveznosti konzor- 
cija jugoslovanskih bank za fi- 
nanciranje graditve transjugo- 
slovanske avtoceste »Brat- 
stvo-enotnost« kot garanta za 
posojilo Evropske investicijske 
banke za delno financiranje 
graditve posameznih odsekov 
transjugoslovanske avtoceste 
» Bratstvo-enotnost«. 
Zbor združenega dela pa je 
sprejel še: 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o deviz- 
nem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o plačilih 
v konvertibilnih devizah. 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 

Zbor združenega dela: 
Aleš Sojar, Imre Varju, Bela Banfi, Jurij Drnovšek, Tomaž 

Petriček, Jože Sintič, Marko Bule, Boris Lieber, Bernard Kri- 
vec, Aleksander Kostiov, Franc Lapuh, Nacte Mihajlovič, 
Zvonko Lampret, Marta Deisinger, Ivo Miklavčič, Jože Vukelj, 
Miro Dvoršak, Jože Stanonik, Franc Hrastnik, Drago Šver, 
Davorin Marušič, Alojz Zidanšek, Božo Doki, Tomislav Bratič, 
Rudi Majcen, Helga Sauperl, Živko Pregl, Lidija Prhaj, Metka 
Oderlap, Ada Gorjup, Silvo Ferjančič, Anton Hanžič, Stanko 
Pauman, Miran Gorjanc, Danijel Nardin, Rudi Bregar, Stane 
Divjak, Branko But, Majda Poljanšek. 

Zbor občin: 
Bogomir Baraga, Franc Lipoglavšek, Albin Vengust, Lidija 

Grujič, Zvonko Perlič, Franc Lokovšek, Franc Meke, Franc 
Forštnarič, Uroš Gulič, Andrej Voušek, Lucijan Vuga, Franjo 
Kragolnik, Jože Raušl, Janez Kučan, Zdenko Race, Anton 
Zoreč, Iztok Medvešček, Franc Jernejšek, Silva Bauman-Čen- 
čič, Viktor Žakelj, Milena Borovac, Tone Krašovec, Franc Kosi, 
Miran Mejak, Milivoj Samar, Rudi Šepič, Marija Lončar, Tone 
Simonič, Ivan Plos, Anica Mali, Jože Uršej, Alojz Klemenčič, 
dr. Vinko Mozetič, dr. Miha Ribarič, Leopold Kejžar. 

Družbenopolitični zbor: 
Marija Pukl, Francka Herga, Aljoša Drobnič, Igor Križman, 

Silva Jereb, Štefan Korošec, Milivoj Samar, Nuša Kerševan. 

Pisne razprave so oddali: 
- delegati iz skupin delegatov za delegiranje v Zbor združe- 

nega dela s posameznih področij dejavnosti in okolišev: Jese- 
nice, Radlje ob Dravi, Litija, Lendava, Laško, Nova Gorica, 
Murska Sobota, Ravne na Koroškem, Zadružna zveza Slove- 
nije, Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije, Cer- 
knica, Radovljica; 

- delegati iz skupin delagatov za delegiranje v Zbor občin 
iz skupščin občin: Ljubljana Šiška, Slovenska Bistrica, Bre- 
žice, Trbovlje, Tolmin, Ljutomer, Črnomelj, Idrija, Žalec, Len- 
dava, Šmarje pri Jelšah, Maribor-Rotovž, Idrija, Žalec, Dom- 
žale, Cerknica, Maribor-Pobrežje, Obalna skupnost Koper. 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 
1. decembra 1983 
Zbor združenega dela: 

Ada Gorjup, Miran Potrč, Stanislav Kristan, Cvetka Selšek, 
Vlado Vuga, Aleš Sojar, Nada Mihajlovič, Franc Škufca, Imre 
Varju, Marjan Markovič. 
Zbor občin 

Rudi Šepič, Zvonko Perlič, Uroš Gulič, Franc Kosi, Miran 
Mejak, Tone Pengov, Albin Vengust, Lucijan Vuga, Franc 
Lipoglavšek, Franc Lokovšek. 

Družbenopolitični zbor: 
Cvetka Selšek, Igor Križman, Ada Gorjup, Vinko Hafner, 

Dino Pucer, Jože Šušmelj, Rudi Čačinovič, Ciril Zlobec, Silva 
Jereb, Dušan Šinigoj, Štefan Korošec, Nuša Kerševan, Jože 
Sintič. 

poročevalec 

o 



IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

SKLEPA 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
osnutka resolucije o politiki družbenega in gospodarskega razvoja SR Slovenije v 
1984. letu    

Zbor združenega dela 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je ob obravnavi osnutka reso- 
lucije o politiki družbenega in gospodar- 
skega razvoja SR Slovenije v 1984. letu 
ob upoštevanju stališč Družbenopolitič- 
nega zbora na svoji seji dne 23. novem- 
bra 1983 na podlagi 253. in 255. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel tale 

SKLEP 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR 

Slovenije ugotavlja, da je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije pri pripravi 
osnutka resolucije o politiki družbenega 
in gospodarskega razvoja SR Slovenije v 
1984. letu izhajal iz ugotovitev, stališč in 
sklepov zborov z dne 20. julija 1983, ob 
obravnavi polletnih gospodarskih gibanj 
ter iz načrta uresničevanja dolgoročnega 
programa gospodarske stabilizacije v SR 
Sloveniji. Zato zbor sprejema predlagani 
osnutek resolucije in uvodno besedo 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 
Ob tem pa zbor poudarja, da nujnost 
doslednega uresničevanja dolgoročnega 
programa gospodarske stabilizacije ter- 
ja, da resolucija o politiki družbenega in 
gospodarskega razvoja republike v pri- 
hodnjem letu začrta ofenzivni način na- 
daljnjega razvoja, ob upoštevanju seda- 
njih zaostrenih razmer na področju po- 
ravnavanja obveznosti s tujino, poveča- 
nja izvoza, dinarske nelikvidnosti in po- 
dobno. Zbor poudarja, ,da bo temelj na- 
daljnjemu razvoju povečanje proizvodnje 
in konvertibilnega izvoza, pri čemer pa 
bo treba temu podrediti tudi porabo raz- 
položljivih investicijskih sredstev. 

Zbor ugotavlja, da večina spremljajo- 
čih gradiv, navedenih v osnutku resoluci- 
je, še ni predložena, zato se zbor o njih ni 
mogel opredeliti. Zbor zato poudarja, da 
jih je nujno predložiti najkasneje s pred- 
logom resolucije. 

Zbor ugotavlja, da mora resolucija za- 
gotoviti, da bodo vsi ukrepi tekoče eko- 
nomske politike in tudi spremembe si- 
stemskih zakonov izhajali iz interesov 
delavcev in delovnih ljudi ter njihovih po- 
treb, da se učinkovitejše gospodari in na 
tej osnovi zadovoljuje skupne in posa- 
mične potrebe v okviru razpoložljivega 
dohodka. Temu cilju bo treba prilagoditi 
potrebo po povečanju družbene produk- 
tivnosti dela, po nujnem obvladovanju 
inflacije, po vodenju aktivne politike do- 
hodka, po zmanjševanju družbene režije 
(racionalizacija družbenih služb) in po- 
dobno. 

2. Zbor je hkrati z osnutkom resolucije 
obravnaval poročila Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, Samoupravne 

interesne skupnosti za ekonomske odno- 
se s tujino in Gospodarske zbornice Slo- 
venije s področja ekonomskih odnosov s 
tujino, ki so bila pripravljena na podlagi 
sklepov zborov. Zbor ugotavlja, da pred- 
ložena poročila dajejo celovit prikaz sta- 
nja na tem področju in so dobra podlaga 
za nadaljnje aktivnosti na področju eko- 
nomskih odnosov s tujino. 

Poleg tega je zbor obravnaval tudi po- 
ročili Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije in Gospodarske zbornice Sloveni- 
je glede uresničevanja sklepov zborov s 
področja pospeševanja razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik in SAP Ko- 
sovo, pri čemer ugotavlja, da se sklepi 
uresničujejo in da aktivnosti pospešeno 
tečejo. 

3. Zbor predlaga, da je potrebno zaradi 
vseh navedenih ugotovitev v predlogu re- 
solucije in v spremljajočih aktih ustrezno 
upoštevati mnenja, stališča in predloge 
delovnih teles zbora in skupščine, skupin 
delegatov, delegatov na seji zbora, ob- 
činskih skupščin, družbenopolitičnih or- 
ganizacij ter drugih samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti, zlasti pa je po- 
trebno: 

- odločnejše odpravljanje dejanskih 
vzrokov inflacije, kar bo prispevalo tudi k 
povečanju konkurenčne sposobnosti 
izvoznega gospodarstva, še posebej na 
zahtevnih tujih trgih; pri investicijskih 
delih v tujini pa proučiti možnost zniže- 

■ vanja vseh vrst dajatev, ki preveč obre- 
menjujejo cene; 

- na osnovi kriterijev, sprejetih v Sl- 
SEOT, omogočiti izvoznikom na konver- 
tibilno območje, predvsem tistim, ki 
ustvarjajo velik neto devizni priliv, da se v 
okviru dela razpoložljivih deviz samostoj- 
no odločajo za njihovo uporabo za uvoz 
opreme pri nujnih zamenjavah oziroma 
modernizaciji iztrošenih kapacitet; 

- pri usklajevanju planov ekonomskih 
odnosov s tujino v Samoupravni inter- 
esni skupnosti za ekonomske odnose, s 
tujino zagotoviti selektivnost pri potreb- 
nem povečanju izvoza, pri čemer morajo 
le-tega bolj povečati neizvozniki oziroma 
tisti, ki so doslej manj izvažali, pa imajo 
možnost za to; 

- konkretno zavezati, da se pravoča- 
sno zagotovijo pogoji za uresničitev am- 
bicioznih načrtov kmetijske proizvodnje 
in izvoza kmetijskih pridelkov; 

- zaradi manjšega razpolaganja z 
ustvarjenim družbenim proizvodom v 
predlogu resolucije prikazati, kaj je po- 
trebno v proizvodnji in gospodarjenju 
narediti, da bi se zaustavilo nadaljnje pa- 
danje realnih osebnih dohodkov; 

- skupno in splošno porabo uskladiti z 
razpoložljivimi materialnimi možnostmi 
na osnovi temeljitejših posegov v selek- 
tivno oblikovanje programov in racional- 

no organiziranje; v zvezi s tem mora re- 
solucija zagotoviti tudi večjo selektivnost 
znotraj družbenih dejavnosti, pri čemer 
je treba dati več poudarka vzgoji in izo- 
braževanju ter raziskovalni dejavnosti ter 
njihovemu kvalitetnemu vključevanju v 
celovit proces družbene reprodukcije; 

- ohraniti in zagotoviti dosego plan- 
skih ciljev na področju stanovanjske iz- 
gradnje, pri čemer pa je ocenjeno, da 
izpada sredstev z zmanjšanjem prispev- 
kov za stanovanjsko gradnjo iz sredstev 
skupne porabe temeljnih organizacij 
združenega dela ne bo možno nadome- 
stiti s povečanjem lastne udeležbe obča- 
nov in s pospešenim prehodom na »eko- 
nomske stanarine«; s tem pa so vprašljivi 
plansko-razvojni cilji na tem področju; 

- v sistemu združevanja sredstev za 
stanovanjsko izgradnjo in za komunalno 
opremljanje zemljišč s samoupravnim 
sporazumevanjem omogočiti začasno 
prelivanje namenskih sredstev za stano- 
vanjsko gradnjo v izgradnjo komunalne 
infrastrukture; 

- Obseg prispevkov za samoupravne 
interesne skupnosti družbenih dejavno- 
sti skupaj predložiti združenemu delu, da 
bodo delavci lahko celovito odločali o 
njih; proučiti bi bilo potrebno prednost 
teh predložitev po zaključnih računih sa- 
moupravnih interesnih skupnosti v odno- 
su do predložitve do sprejema resolucije; 

- presežek Narodne banke Slovenije 
reševati v okviru dograjevanja kreditno- 
monetarnega sistema in v skladu s skle- 
pom Zbora združenega dela z dne 11. 
maja 1983, pri čemer pa naj se za letošnje 
leto ta presežek usmeri tistim temeljnim 
organizacijam združenega dela, ki lahko 
največ prispevajo k stabilnosti preskrbo- 
valnih tokov v družbeni reprodukciji; 

- razpoložljiva investicijska sredstva 
usmerjati v izvozne naložbe v skladu s 
kriteriji prestrukturiranja gospodarstva, v 
investicije v proizvodnji hrane in razvoj 
energetike; 

- med ključne cilje v resoluciji vključiti 
tudi skrb za varstvo okolja; 

- proučiti ustreznost omejevanja ob- 
sega sredstev za skupno porabo v temelj- 
nih organizacijah združenega dela na 
ravni leta 1983, predvsem z vidika obliko- 
vanja sredstev za stanovanjsko izgrad- 
njo; 

- zagotoviti, da se bodo sredstva, ki 
nastajajo kot razlika med aktivnimi in pa- 
sivnimi obrestnimi merami, v večji meri 
vračala v združeno delo; 

- v praksi zaostriti izvajanje predpisov 
s področja delovnih razmerij. 

4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj ob predlogu resolucije predloži tudi 
obrazložitev, zakaj nekaterih predlogov 
delegatov ni mogel vključiti v predlog 
resolucije. 
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Zbor občin 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
ob obravnavi osnutka resolucije o politi- 
ki družbenega in gospodarskega raz- 
voja SR Slovenije v 1984. letu ob upo- 
števanju stališč Družbenopolitičnega 
zbora na svoji seji dne 23. novembra 
1983 na podlagi 253. in 255. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije sprejel 
ta'lB SKLEP 

1. Zbor občin ugotavlja, da je zvršni 
svet Skupščine SR Slovenije pri pripravi 
osnutka resolucije o politiki družbenega 
in gospodarskega razvoja SR Slovenije v 
1984. letu izhajal iz ugotovitev, stališč in 
sklepov zborov z dne 20. julija 1983, ob 
obravnavi polletnih gospodarskih gibanj 
ter iz načrta uresničevanja dolgoročnega 
programa gospodarske stabilizacije v SR 
Sloveniji. Zato zbor sprejema predlagani 
osnutek resolucije. Ob tem pa zbor pu- 
darja, da nujnost doslednega uresniče- 
vanja dolgoročnega programa gospo- 
darske stabiizacije terja, da resolucija o 
politiki družbenega in gospodarskega 
razvoja republike v prihodnjem letu začr- 
ta ofenzivni način nadaljnjega razvoja, 
ob upoštevanju sedanjih zaostrenih raz- 
mer na področju poravnavanja obvezno- 
sti s tujino, povečanja izvoza, dinarske 
nelikvidnosti in podobno. Zbor poudarja, 
da bo temelj nadaljnjemu razvoju pove- 
čanja proizvodnje in konvertibilnega 
izvoza, pri čemer pa bo treba temu po- 
drediti tudi porabo razpoložljivih investi- 
cijskih sredstev. 

Zbor ugotavlja, da večina spremljajo- 
čih gradiv, navedenih v onsutku resoluci- 
je, še ni predložena, zato se zbor o njih ni 
mogel opredeliti. Zbor zato poudarja, da 
jih je nujno predložiti nakjasneje s pred- 
logom resolucije. 

Zbor ugotavlja, da mora resolucija za- 
gotoviti, da bodo vsi ukrepi tekoče eko- 
nomske politike in tudi spremembe si- 
stemskih zakonov izhajali iz interesov 
delavcev in delovnih ljudi ter njihovih po- 
treb, da se učinkovitejše gospodari in na 
tej osnovi zadovoiuje skupne in posamič- 
ne potrebe v okviru razpoložljivega do- 
hodka. Temu cilju bo treba prilagoditi 
potrebo po povečanju družbene produk- 
tivnosti dela, po nujnem obvladovanju 
inflacije, po vodenju aktivne politike do- 
hodka, po zmanjševanju družbene režije 
(racionalizacija družbenih služb) in po- 
dobno. 

2. Zbor občin je hkrati z osnutkom re- 
solucije obravnaval poročila izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, Samou- 
pravne interesne skupnosti za ekonom- 
ske odnose s tujino in Gospodarske 
zbornice Slovenije s področja ekonom- 
skih odnosov s tujino, ki so bila priprav- 

ljena na podlagi sklepov zborov. Zbor 
ugotavlja, da predložena poročila dajejo 
celovit prikaz stanja na tem področju in 
so dobra podlaga za nadaljnje aktivnosti 
na področju ekonomskih odnosov s tu- 
jino. 

Poleg tega je Zbor občin obravnaval 
tudi poročili Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije in Gospodarske zbornice 
Slovenije glede uresničevanja sklepov 
zborov s področja pospeševanja razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in 
SAP Kosovo, pri čemer ugotavlja, da se 
sklepi uresničujejo in da aktivnosti po- 
spešeno tečejo. 

3. Zbor predlaga, da je potrebno zaradi 
vseh navedenih ugotovitev v predlogu re- 
solucije in v spremljajočih aktih ustrezno 
upoštevati mnenja, stališča in predloge 
delovnih teles zbora in skupščine, skupin 
delegatov, občinskih skupščin, družbe- 
nopolitičnih organizacij ter drugih sa- 
moupravnih organizacij in skupnosti, 
zlasti pa je potrebno: 

- odločnejše odpravljanje dejanskih 
vzrokov inflacije, kar bo prispevalo tudi k 
povečanju konkurenčne sposobnosti 
izvoznega gospodarstva še posebej na 
zahtevnih tujih trgih; pri investicijskih 
delih v tujini pa proučiti možnost zniže- 
vanja vseh vrst dajatev, ki preveč obre- 
menjujejo cene; 

- na osnovi kriterijev, sprejetih v Sl- 
SEOT, omogočiti izvoznikom na konver- 
tibilno območje, predvsem tistim, ki 
ustvarjajo velik neto devizni priliv, da se v 
okviru dela razpoložljivih deviz samostoj- 
no odločajo za njihovo uporabo za uvoz 
opreme pri nujnih zamenjavah oziroma 
modernizaciji iztrošenih kapacitet; 

- pri usklajevanju planov ekonomskih 
odnosov s tujino v Samoupravni intere- 
sni skupnosti za ekonomske odnose s 
tujino zagotoviti selektivnost pri potreb- 
nem povečanju izvoza pri čemer morajo 
le-tega bolj povečati neizvozniki oziroma 
tisti, ki so doslej manj izvažali, pa imajo 
možnosti za to, pri čemer naj se upošteva 
višja stopnja predelave; 

- konkretno zavezati, da se pravoča- 
sno zgaotovijo pogoji za uresničitev am- 
bicioznih načrtov kmetijske proizvodnje 
in izvoza kmetijskih pridelkov; 

- zaradi manjšega razpolaganja z 
ustvarjenim družbenim proizvodom v 
predlogu resolucije prikazati, kaj je po- 
trebno v proizvodnji in gospodarjenju 
narediti, da bi se zaustavilo nadaljnje pa- 
danje realnih osebnih dohodkov. 

- skupno in splošno porabo uskladiti z 
razpoložljivimi materialnimi možnostmi 
na osnovi temeljitejših posegov v selek- 
tivno oblikovanje programov in racional- 
no organiziranje; v zvezi s tem mora re- 
solucija zagotoviti tudi večjo selektivnost 
znotraj družbenih dejavnosti, pri čemer 

je treba dati več poudarka vzgoji in izo- 
braževanju ter raziskovalni dejavnosti ter 
njihovemu kvalitetnemu vključevanju v 
celovit proces družbene reprodukcije. 
Izvršni svet naj do predložitve predloga 
resolucije posebej prouči materilani po- 
ložaj onsovnega šolstva, zlasti z vidika 
velikih razlik, ki nastajajo znotraj tega 
izobraževanja; 

- ohraniti in zagotoviti dosego plan- 
skih ciljev na področju stanovanjske iz- 
gradnje, pri čemer pa je ocenjeno, da 
izpada sredstev z zamnjšanjem prispev- 
kov za stanovanjsko gradnjo iz sredstev 
skupne porabe temeljnih organizacij 
združenega dela ne bo možno nadome- 
stiti s povečanjem lastne udeležbe obča- 
nov in s pospešenim prehodom na »eko- 
nomske stanarine«; s tem pa so v vpraša- 
Ijivi piansko-razvojni cilji na tem po- 
dročju. 

- v sistemu združevanja sredstev za 
stanovanjsko izgradnjo in za komunalno 
opremljanje zemljišč s samoupravnim 
sporazumevanjem omogočiti začasno 
prelivanje namenskih sredstev za stano- 
vanjsko gradnjo v izgradnjo komunalne 
infrastrukture; 

- obseg prispevkov za samoupravne 
interesne skupnosti družbenih dejavno- 
sti skupaj predložiti združenemu delu, da 
bodo delavci lahko celovito odločali o 
njih; proučiti bi bilo potrebno prednost 
teh predložitev po zaključnih računih sa- 
moupravnih interesnih skupnosti v odno- 
su do predložitve do sprejema resolucije; 

- presežek Narodne banke Slovenije 
reševati v okviru dograjevanja kreditno- 
monetarnega sistema in v skladu s skle- 
pom Zbora združenega dela z dne 11. 
maja 1983, pri čemer pa naj se za letošnje 
leto ta presežek usmeri tistim temeljnim 
organizacijam združenega dela, ki lahko 
največ prispevajo k stabilnosti preskrbo- 
valnih tokov v družbeni reprodukciji; 

- razpoložljiva investicijska sredstva 
usmerjati v izvozne naložbe v skladu s 
kriteriji prestrukturiranja gospodarstva, v 
investicije v proizvodnji hrane in razvoj 
energetike; 

- med ključne cilje v resoluciji vključiti 
tudi skrb za varstvo okolja; 

- proučiti ustreznost omejevanja obse- 
ga sredstev za skupno porabo v temelj- 
nih organizacijah združenega dela na 
ravni leta 1983, predvsem z vidika obliko- 
vanja sredstev za stanovanjsko izgrad- 
njo; 

- zagotoviti, da se bodo sredstva, ki 
nastajajo kot razlika med aktivnimi in pa- 
sivnimi obrestnimi merami v večji meri 
vračala v združeno delo; 

- v praksi zaostriti izvajanje predpisov 
s področja delovnih razmerij, vključno 
glede racionalnejše izrabe delovnega ča- 
sa (trgovina, gostinstvo, bančništvo). 

SKLEp 

Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo 
zakona o zagotavljanju sredstev za republiške blagovne rezerve v letu 1984 z 
osnutkom zakona 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 24. seji dne 23. 
novembra 1983 obravnaval predlog za 

Izdajo zakona o zagotavljanju sredstev 
za republiške blagovne rezerve v letu 
1984 z osnutkom zakona in na podlagi 

drugega odstavka 271. in 277. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije sprejel 
naslednji 
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sklep 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR 

Slovenije sprejema predlog za izdajo za- 
kona o zagotavljanju sredstev za republi- 
ške blagovne rezerve v letu 1984 z osnut- 
kom zakona. . 

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

3. Pri pripravi predloga zakona naj 
predlagatelj prouči in ustrezno upošteva 

pripombe, predloge in stališča delovnih 
teles skupščine in zbora in pripombe 
skupin delegatov iz razprave na seji 
zbora. . 

Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni 
svet izhaja iz naslednjih usmeritev: 

- Zbor poudarja, da predlagano zakon- 
sko zagotavljanje sredstev za republiške 
blagovne rezerve v letu 1984 predstavlja 
le prehodno rešitev dokler ne bo izpelja- 

na ustrezna samoupravna organiziranost 
te dejavnosti v skladu z 53. in 70. členom 
ustave SR Slovenije. S tem v zvezi bo 
potrebna tudi uskladitev zakona o repu- 
bliških blagovnih rezervah. 

- Predlagatelj naj prouči tudi način za- 
gotavljanja sredstev za blagovne rezerve 
v občinah in v skladu s tem predvidi v 
zakonu osnovo za uvedbo prispevka v 
občinah. 

Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi statuta Skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji  . 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 24. seji dne 23. 
novembra 1983 obravnaval statut Skup- 
nosti pokojninskega In invalidskega za- 
varovanja v SR Sloveniji In na podlagi 
255. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejel naslednji 

sklep 
1. Sklepanje o statutu Skupnosti po- 

kojninskega in invalidskega zavarovanja 
v SR Sloveniji se odloži. 

2. Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije nalaga predlagatelju, da 
določbe 20., 77., 98., 99. in 273. člena 
statuta uskladi z ustreznimi zakonskimi 
določbami v smislu pripomb Zakonodaj- 
no-pravne komisije Skupščine SR Slove- 
nije. 

3. Določbe 173. člena statuta je treba 
dopolniti v skladu s stališčem, ki je bilo 
zavzeto ob sprejemu zakona o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju glede 
106. člena zakona. Zbor meni, da bi bila 
možna rešitev v smislu razprave o pred- 
loženem statutu v delovnih telesih skup- 
ščine in zborov, da se zavarovanec, ki 
dela na delih in nalogah, na katerih se 
šteje zavarovalna doba s povečanjem, 
lahko opredeli v smislu 106. člena zako- 
na, če izpolnjuje zdravstvene pogoje, ki 
so s predpisi določeni za opravljanje teh 
del in nalog. 

4. V nadaljevanju obravnave statuta v 
Skupščini SR Slovenije naj predlagatelj 
pojasni tudi vprašanje zmanjševanja 
predčasne pokojnine za zavarovance, ki 

se jim šteje zavarovalna doba s poveča- 
njem in se jim glede na to zniža starostna 
meja za pridobitev pravic do starostne 
pokojnine. 

5. Zbor predlaga skupščini Skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja v SR Sloveniji, da prouči in ustrezno 
upošteva tudi predloge delovnih teles 
skupščine in zborov za izpopolnitev po- 
sameznih določb statuta. Prouči naj tudi 
predloge, pripombe in s tališča, dana v 
razpravi na seji zbora in o tem poroča ob 
nadaljevanju obravnave statuta. 

6. Zbor bo potrdil statut, ko bo Skup- 
nost pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja v SR Sloveniji obvestila Skupšči- 
no SR Slovenije o uskladitvi statuta s 
predlaganimi pripombami. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 23. 11.1983 

- Kdaj analiza uspešnosti premika 
urnih kazalcev? 

Skupina delegatov za zbor 
združenega deia - 17. okoliš 
skupščina občine Nova Gori- 
ca je postavila naslednje de- 
legatsko vprašanje 

V letošnjem letu je za nami 
obdobje, ko smo po dolgotraj- 
nih pripravah poskusno pre- 
maknili urne kazalce, da bi ta- 
ko prvenstveno prihranili na 
energiji. Široka razprava ob 
tej spremembi je navrgla do- 
datna vprašanja v zvezi z za- 
četkom in koncem dela in se 
je vroče stopnjevala v jeseni 
s povrnitvijo na staro. 

Podatki o slabi izkoriščeno- 
sti delovnega časa v vseh 
okoljih, stabilizacijske zahte- 
ve po znižanju stroškov režije, 
itd. kaže, da niso bili dovolj 
prepričljivi, da bi družbeno 
akcijo, podprto z ustrezno 
analizo, preusmerili v srž pro- 
blema - prenizko produktiv- 
nost. V zvezi s tem postavlja- 
mo dve vprašanji. 

Kdaj bomo dobili analizo 
uspešnosti (in neuspešnosti) 
letošnjega premika urnih ka- 
zalcev? In ali ne bi bilo po- 
trebno slednjič le spregovoriti 
o potrebnosti in možnostih za 
skrajšanje delovnega časa, 
kar je v razvitem svetu že 
realnost? čudno se nam zdi, 
da ni v to problematiko pose- 
gla že Kraigherjeva komisija. 

Na delegatsko vprašanje, ki 
ga je na predhodni seji vašega 
zbora postavil delegat 17. oko- 
liša iz občine Nova Gorica, kjer 
sprašuje za rezultate letošnje- 
ga premika urnih kazalcev in 
potrebo po aktivnosti za skraj- 
ševanje delovnega časa, je od- 
govorila Ana Popovič, na- 
mestnica predsednika Repu- 
bliškega komiteja za delo: 

Premik urnih kazalcev v 
marcu in septembru letos je bil 
pogojen z zveznim zakonom o 
računanju časa. Za zdaj nas 
pristojni zvezni komite še ni 
obvestil o rezultatih tega pre- 

mika, zato v tem trenutku ura- 
dnega pojasnila odgovornega 
organa še ne moremo posre- 
dovati. 

Premik urnih kazalcev se je 
ob predlogu zakona utemelje- 
val s prednostmi, ki jih taka 
ureditev prinaša zlasti prome- 
tu in turizmu in organi, pristoj- 
ni za omenjena področja v SR 
Sloveniji ocenjujejo, da je ta 
premik v letošnjem letu imel 
določene pozitivne posledice. 

Zaradi zboljševanja težkih 
pogojev dela oziroma humani- 
zacije dela, večje izkoriščeno- 
sti proizvodnih zmogljivosti, 
podaljševanja obratovalnega 
časa in s tem doseganja večje 
produktivnosti dela ter širjenja 
novih zaposlitvenih možnosti 
so bila že v postopku spreje- 
manja zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o delov- 
nih razmerjih v letu 1982 pri- 
sotna intenzivna razmišljanja 
in predlogi o novih možnostih 
določitve polnega delovnega 
časa, krajšega od 42 ur na te- 
den. Zakon o delovnih razmer- 
jih namreč dopušča le skajše- 
vanje delovnega časa v posa- 
meznih primerih. Vendar pa je 
bilo ocenjeno, da sedanja 
družbenoekonomska situacija 

ne dopušča splošnega skraj- 
ševanja delovnega časa. 

Navedena problematika je 
bila izrecno ponovno izpostav- 
ljena ob obravnavi aktualnih 
vprašanj o urejanju delovnega 
časa v marcu tega leta. Tedaj 
je Skupščina SR Slovenije pri- 
poročila Izvršnemu svetu, da 
skupaj z Zvezo sindikatov Slo- 
venije preuči predlog, da bi za 
delavce, ki delajo v težjih de- 
lovnih pogojih, skrajšali delov- 
ni čas. Z določitvijo takega de- 
lovnega časa bi se namreč po- 
stopoma zboljševali težki po- 
goji dela, kar bi nujno moralo 
imeti pozitiven odraz pri 
zmanjševanju bolniških izo- 
stankov, števila nesreč pri de- 
lu, benefikacij zavarovalne do- 
be, varnejšemu delu ter širših 
možnosti produktivnejšega za- 
poslovanja delavcev. 

V smeri izvajanja tega pripo- 
ročila Skupščine SR Slovenije 
kot dolgoročne naloge pa že 
potekajo dogovori o poizku- 
snem uvajanju krajšega delov- 
nega časa v nekaterih organi- 
zacijah združenega dela. Učin- 
ki takšnega poizkusa bi naj bili 
podlaga za potrebne spre- 
membe v zakonu o delovnih 
razmerjih. 
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- Kaj je z dogovorom SR Slovenije o 
uresničevanju družbene usmeritve 
razporejanja dohodka in čistega 
dohodka v letu 1984? 

»Na pobudo konference de- 
legacij Železarne Ravne po- 
sreduje skupina delegatov za 
delegiranje v zbor združene- 
ga dela skupščine SR Slove- 
nije naslednje delegatsko 
vprašanje: 

Kaj je z dogovorom SRS o 
uresničevanju družbene 
usmeritve razporejanja do- 
hodka in čistega dohodka v 
letu 1984? 

Kasnijo namreč vse stro- 
kovne podlage za izdelavo 
SaS dejavnosti, ki naj bi do- 
govor nadomestili. Ker SaS 
dejavnosti ne bodo pravoča- 
sno izdelani, je treba tudi v 
letu 1984 dogovor sprejeti. 

Drugi problem pri spreje- 
manju SaS dejavnosti je krog 
udeležencev. Nesprejemljivo 
je, da bodo delavci ene DO 
razporejali dohodek po 10 
SaS, saj naj bi tudi pristopili k 
različnim sporazumom.« 

Na vprašanje je odgovorila 
Ana Popovič, namestnica 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za delo: 

Sprejete usmeritve v osnut- 
ku resolucije o politiki družbe- 
nega in gospodarskega raz- 
voja SR Slovenije v letu 1984 
predpostavljajo, da bomo z 
dogovorom o uresničevanju 
družbene usmeritve razporeja- 

nja dohodka v letu 1984 v ob- 
dobju do sprejetja samouprav- 
nih sporazumov dejavnosti na 
podlagi selektivnih usmeritev 
zagotavljali, da bodo sredstva 
za osebne dohodke odvisna le 
od gospodarjenja z minulim 
delom in prispevka delavcev k 
boljšim rezultatom dela, izka- 
zanih v dohodku. Na osnovi te 
usmeritve je odbor udeležen- 
cev dogovora v ožji sestavi v 
katerem so delegati Zveze sin- 
dikatov Slovenije, Gospodar- 
ske zbornice Slovenije in Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slo- 
venije, pripravil osnutek dogo- 
vora, ki se preverja v delovnih 
telesih udeležencev in bo dan 
v javno razpravo 15. novembra 
1983. 

Strokovne podlage za izde- 
lavo samoupravnih sporazu- 
mov dejavnosti res kasnijo, za- 
to predpostavljamo, da bodo ti 
samoupravni sporazumi spre- 
jeti šele tekom prihodnjega le- 
ta. O krogih udeležencev pa 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije meni, da bi bilo treba 
upoštevati usmeritev 72. člena 
družbenega dogovora o skup- 
nih osnovah za oblikovanje in 
delitev sredstev za osebne do- 
hodke in skupno porabo, ki 
pooblašča sindikat dejavnosti, 
da sodeluje pri določanju kro- 
ga udeležencev. 

- Zakaj je nagrajevanje učencev 
srednjega usmerjenega izobraževanja 
na delovni praksi neenotno? 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje, ki dele- 
gira v zbor združenega dela 
skupščine SR Slovenije - 14. 
okoliš, Skupščina občine Ra- 
dovijica je postavila nasled- 
nje delegatsko vprašanje: 

Ugotavljamo, da je nagraje- 
vanje učencev srednjega 
usmerjenega izobraževanja 
na proizvodnem delu oziroma 
delovni praksi neenotno. 

Učencem podeljujejo de- 
lovne organizacije zelo različ- 
ne denarne nagrade. Le-te so 
previsoke ali prenizke oziro- 
ma sploh ne nagrajujejo pro- 
izvodnega dela in delovne 
prakse. 

Zanima nas: zakaj nagraje- 
vanje ni bolj enotno urejeno 
in zakaj učenci pedagoške 
usmeritve, ki opravljajo de- 
lovno prakso po osnovnih šo- 
lah, sploh ne dobijo nobene 
nagrade? 
Na vprašanje je odgovorila 

Ana Popovič, namestnica 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za delo: 

Delegati skupine delegatov 
za gospodarsko področje 14 - 
občina Radovljica, ki delegira 
delegata v zbor združenega 
dela Skupščine SR Slovenije, 
ugotavljajo, da je nagrajevanje 
učencev srednjega usmerjene- 
ga izobraževanja na proizvod- 
nem delu oziroma delovni pra- 
ksi neenotno; te nagrade so ali 
previsoke ali prenizke oziroma 
jih v organizacijah druženega 
dela sploh ne izplačujejo. Zato 
vprašujejo, zakaj nagrajevanje 
ni enotno urejeno in zakaj 
učenci pedagoške usmeritve, 
ki opravljajo delovno prakso v 
osnovnih šolah, ne dobijo no- 
bene nagrade? 
I. 

1. Zakon o usmerjenem izo- 
braževanju v 27. členu med 
drugim določa, da imajo ude- 
leženci usmerjenega izobraže- 

vanja pri praktičnem pouku ter 
pri opravljanju proizvodnega 
dela oziroma delovne prakse 
pravico do nagrade v sora- 
zmerju s prispevkom, ki ga s 
svojim delom prispevajo k do- 
hodku temeljne organizacije 
oziroma delovne skupnosti 
oziroma k prihodkom delovnih 
ljudi, ki samostojno opravljajo 
dejavnost s sredstvi občanov. 
Ta pravica se podrobneje 
opredeli s samoupravnim 
splošnim aktom temeljne or- 
ganizacije ali delovne skupno- 
sti oziroma s kolektivno po- 
godbo v skladu z zakonom o 
delovnih razmerjih. 

2. Družbeni dogovor o skup- 
nih osnovah za oblikovanje in 
delitev sredstev za osebne do- 
hodke in skupno porabo na- 
grajevanja učencev usmerje- 
nega izobraževanja za čas pro- 
izvodnega dela oziroma delov- 
ne prakse ne ureja. 

3. Stališče Republiškega 
družbenega sveta za vzgojo in 
izobraževanje je, naj se učen- 
ce nagrajuje po ustvarjenem 
dohodku, sredstva pa naj dobi 
razredna skupnost za organi- 
ziranje interesnih dejavnosti. 

Iz vsega navadenega izhaja: 
da imajo udeleženci 

usmerjenega izobraževanja za 
opravljanje proizvodnega dela 
oziroma delovne prakse pravi- 
co do nagrade v sorazmerju s 
prispevkom, ki ga s svojim de- 
lom prispevajo k dohodku te- 
meljne organizacije, 

- da so dolžni delavci te- 
meljne organizacije v svojih 
samoupravnih splošnih aktih 
določiti osnove in merila za 

ugotavljanje prispevka k do- 
hodku temeljne organizacije, 
ki ga je prispeval udeleženec 
usmerjenega izobraževanja v 
času proizvodnega dela oziro- 
ma delovne pakse, 

- da je neustrezna taka reši- 
tev, ki bi poenotila višino zne- 
ska nagrade, pač pa je spre- 
jemljiva le rešitev, ki pomeni 
poenotenje osnov in meril za 
ugotavljanje prispevka udele- 
ženca • usmerjenega izobraže- 
vanja k dohodku temeljne or- 
ganizacije, pri čemer bi morali 
zagotoviti, da te osnove in me- 
rila temeljijo na doseženi koli- 
čini in kvaliteti opravljenega 
dela ter na izpolnjevanju 
vzgojnoizobraževalnih smo- 
trov. 

Koordinacijski odbor Repu- 
bliškega sveta Zveze sindika- 
tov Slovenije je v avtustu 1982. 
leta pripravil »Predlog poeno- 
tenja nagrajevanja učencev na 
proizvodnem delu in delovni 
praksi« in ga posredoval v ve- 
rifikacijo Izobraževalni skup- 
nosti Slovenije in posebnim 
izobraževalnim skupnostim, 
vendar postopek še ni končan; 
•zato organizacije združenega 
dela zaenkrat to problematiko 
rešujejo na neenoten način. 

Že iz odgovora na prvo vpra- 
šanje je razvidno, da nagrada 
za delovno prakso pripada tudi 
učencem pedagoške usmeri- 
tve, ki opravljajo delovno pra- 
kso v osnovnih šolah; pomanj- 
kanje sredstev v šolstvu pa je 
morda razlog, da se tem učen- 
cem nagrade za delovno pra- 
kso ne izplačujejo. 

- Kaj je z družbenim svetom pri 
Republiški upravi za družbene 
prihodke? 

Delegacija s področja obrti 
in podobnih dejavnosti za 
Zbor združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije je postavi- 
la naslednje delegatsko vpra- 
šanje: 

»Zakaj še ni pričel z delom 
Družbeni svet pri Republiški 
upravi za družbene prihodke, 
ki je bil ustanovljen na podla- 
gi dogovora o oblikovanju 
družbenega sveta pri Repu- 
bliški upravi za družbene pri- 
hodke v januarju 1982 leta? 
Prosimo odgovor v Poroče- 
valcu.« 

Na vprašanje je odgovoril 
Franc Skufca, namestnik di- 
rektorja Republiške uprave za 
družbene prihodke 

Dogovor o oblikovanju druž- 
benega sveta za Republiško 
upravo za družbene prihodke 
so udeleženci tega dogovora 
sprejeli in podpisali v prvi po- 
lovici preteklega leta. Skupšči- 
na SR Slovenije pa je na pod- 
lagi tega dogovora sprejela za- 
kon o ustanovitvi družbenega 
sveta ta Republiško upravo za 
družbene prihodke (Uradni list 
SRS, št. 23/82). Imenovanje 
predstavnikov posameznih 
udeležencev pri delu družbe- 
nega sveta kasni, zaradi ka- 
drovskih sprememb in drugih 
vzrokov pri posameznih udele- 
žencih. Zato pričakujemo, da 
bodo v tem mesecu imenovani 
vsi predstavniki udeležencev 
pri delu družbenega sveta in 
da bo družbeni svet pričel z 
delom. 
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- Zagotavljanje potrebnih količin 
strešne opeke - bobrovca 

Skupina delegatov za po- 
dročje gospodarstva za ZZD 
Skupščine SRS, 30. okoliš ob- 
čine Celje je postavila na- 
slednje delegatsko vpraša- 
nje: 

Delovna organizacija OGP 
Remont Celje izključno oprav- 
lja vzdrževalna dela za Sa- 
moupravno stanovanjsko 
skupnost na stanovanjskih in 
javnih objektih v upravljanju 
SSS Celje. V ta namen je skle- 
njen dogovor za vzdrževanje 
vseh stanovanjskih hiš in dru- 
gih pomembnih objektov za 
leto 1983. 

Zaradi namere proizvajal- 
cev strešne opeke, da bodo v 
letu 1983 pospeševali izvoz 
na tuja tržišča, s tem bo odno- 
sno je že prišlo do motenj pre- 
skrbe z strešno opeko, so v 
tej zvezi že v spomladanskih 
mesecih opozorili Splošno 
združenje gradbeništva in 
IGM Slovenije ter Medobčin- 
sko gospodarsko zbornico 
Celje. 

V odgovoru Splošnega 
združenja gradbeništva in 
IGM Slovenije se sicer ugo- 
tavlja, da bo cca 1 milijon ko- 
madov večja proizvodnja 
strešnikov bobrovec v letu 
1983 ter dejstvo, da več kot 
polovico proizvodnje bobrov- 
ca izvozimo v Avstrijo. Pripo- 
ročajo, da trgovinske OZD, ki 
se ukvarjajo s prodajo streš- 
ne kritine navežejo bolj trdne 
stike s proizvajalci kritin iz 
drugih republik in tako s po- 
godbami poskušajo zagotoviti 
zadostno količino kritine za 
leto 1984. Prav tako ugotav- 
ljajo, da je problem v zvezi z 
vprašanjem oskrbe s kritina- 
mi že dolgo časa znan, zato 
so tudi v smernicah za razvoj 
gradbeništva in IGM Sloveni- 
je do leta 2000 zapisali, da bi 
bilo treba proizvodnjo klasič- 
ne kritine potrojiti. 

Z odgovorom Splošnega 
združenja gradbeništva in 
IGM Slovenije ne moremo biti 
zadovoljni saj mora OZD Re- 
mont kot dober gospodar te- 
koče vzdrževati ostrešje na 
družbenem stanovanjskem 
skladu kot tudi na vseh drugih 
javnih objektih kot so vzgojno 
varstvene organizacije, šole, 
knjižnice itd. Trenutni položaj, 
ki je v starem mestnem jedru 
zaradi kulturnovarstvenega 
položaja zaščiten, zahteva 
uporabo le kritine, ki je zate- 
čena na stanovanjskih in dru- 
gih javnih objektih. 

Delovna organizacija Re- 
mont je v tesni povezavi z no- 
silcem preskrbe Kovinotehno 

iskala vse možnosti dobave 
potrebne količine bobrovca in 
drugih kritin v količini 200.000 
kom. Dobavitelj je dosedaj 
uspei zagotoviti le 50.000 
kom. Kljub ustrezni aktivnosti 
tudi Izvršnega sveta Skupšči- 
ne občine Celje v povežavi z 
Republiškim komitejem za in- 
dustrijo in gradbeništvo, z do- 
bavitelji in proizvajalci se pre- 
skrbovalne razmere niso 
izboljšale. Nujno bi do pričet- 
ka zimskega obdobja potre- 
bovali še cca 50.000 kom. 
strešne opeke bobrovec proi- 
zvajalcev Križevske opekarne 
Križevci ali IGM Lepoglava, 
da bi lahko ostrešje na stano- 
vanjskih in drugih najnujnej- 
ših objektih zaščitili vsaj v ta- 
ki meri, da ne bo prihajalo v 
času zimskega obdobja do 
vzročnih težjih poškodb pod- 
strešnih stanovanj in fasad. 

Menimo, da je potrebno v 
republiki zagotoviti, z ustrez- 
no prerazporeditvijo med 
izvozom in domačo oskrbo, 
nujne količine strešne kritine, 
ki je potrebna za vzdrževanja 
stanovanjskih in družbenih 
objektov. 

Na delegatsko vprašanje 
skupine delegatov za gospo- 
darsko področje 30. okoliša - 
Celje na Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije je od- 
govori! Vlado Ovčar, pomoč- 
nik predsednika Republiškega 
komiteja za industrijo in grad- 
beništvo: 

V zadnjih letih v SR Sloveniji 
narašča povpraševanje po 
strešniku bobrovcu, predvsem 
za obnovo kritine na starejših 
objektih. V starih mestnih je- 
drih zaradi kulturnovarstvene- 
ga zaščitnega položaja in dru- 
gih javnih objektih se zahteva 
uporaba kritine, ki je zatečena 
na objektih in to je strešnik 
bobrovec. 

Na podlagi študije je ugotov- 
ljeno, da potrebujemo za 11,5 
milijona kvadratnih metrov 
streh kritih z bobrovcem letno 
minimalno količino okrog 11 
milijonov kosov strešnika bo- 
brovca. 

Križevske opekarne pri Lju- 
tomeru so edini proizvajalec 
teh strešnikov v Sloveniji in 
letno proizvedejo do 5 milijo- 
nov kosov, kar je premalo za 
vse potrebe. Opekarne sledijo 
usmeritvam gospodarstva in 
strešno opeko izvažajo. Letos 
bodo izvozili preko polovice 
proizvodnje v Avstrijo in pred- 
vidoma še 500.000 kosov na 
Madžarsko. S tem opekarne 
rešujejo svoj dohodkovni po- 
ložaj, saj dosegajo v izvozu 21 
din za kos, doma pa le 13 din 

za kos opeke. Zaradi večkrat- 
nih podražitev energije cena 
bobrovca na domačem trgu ne 
omogoča ustreznega dohod- 
kovnega položaja delavcev v 
opekarni. V izvozu dosegajo 
boljšo ceno, krijejo stroške go- 
riva ter obenem izvažajo kvali- 
tetni izdelek iz domače gline. 

V letu 1983 so Kovinotehni 
Celje že dobavili 250.000 ko- 
sov bobrovca za potrebe celj- 
ske regije. Kovinotehna med 
drugim oskrbuje OGP Remont 
Celje, ki izvaja vzdrževalna de- 
la na stanovanjskih in javnih 
objektih za Samoupravno sta- 
novanjsko skupnost Celje. Tu- 
di v letu 1984 ni pričakovati 
večjih dobav kot letos, ker na- 
meravajo Križevske opekarne 
izvoziti čim večjo količino 
strešnikov. 

Izhod iz težav bo treba krat- 
koročno iskati v usmeritvi na 
druge proizvajalce tovrstnih 
izdelkov v Jugoslaviji, da bi 
dobili manjkajoče količine 
strešnikov. Pri tem velja pripo- 
mniti, da tudi ti v zadnjem času 
velik del te kvalitetne proiz- 
vodnje izvažajo. 

Ker so potrebe večje kot so 
zmogljivosti Križevskih ope- 
karn, ki so edini izdelovalec to- 
vrstne opeke v Sloveniji, se 
problem povečuje. Bobrovec 
mora imeti svojo linijo in te- 
hnologijo ter kvaliteto, pri tem 
morajo biti zagotovljeni po- 
sebni pogoji glede kvalitete 
qline in njenih fizikalnih last- 
nosti. 

Križevske opekarne se zave- 
dajo, da je treba povečati pro- 
izvodnjo za potrebe izvoza in 
domače potrebe ob razumnem 
urejanju cen. Zato so pripravili 
investicijo za povečanje proiz- 
vodnje na 20 milijonov bobrov- 

cev v predračunski vrednosti 1 
milijarde dinarjev. Ugotovili pa 
so, da takšne naložbe ne bodo 
zmogli in so se zato odločili za 
rekonstrukcijo sedanjih obra- 
tov tako, da bi zmanjšali proiz- 
vodnjo programa modelarske- 
ga bloka in povečali proizvod- 
njo bobrovca na 15 milijonov. 
Vrednost naložbe v rekon- 
strukcijo bi tako znašala okrog 
300 milijonov dinarjev. 

Za izvedbo investicije so Kri- 
ževske opekarne pripravile sa- 
moupravni sporazum o zdru- 
ževanju sredstev porabnikov - 
predvsem trgovine. V kolikor 
bo združevanje sredstev uspe- 
lo, je možno investicijo za po- 
večanje zmogljivosti izvesti v 
10 do 12 mesecih. Pri tem je 
investicija izvozno usmerjena, 
saj bi pretežni del nove proiz- 
vodnje izvozili. 

Glede prerazporeditve proi- 
zvedenih količin med izvozom 
in domačo oskrbo menimo, da 
v sedanjem trenutku ni smotr- 
no zmanjševati izvozne količi- 
ne in jih usmerjati na domače 
tržišče. Menimo, da mora in- 
dustrija, ki je sposobna svoje 
izdelke izvažati, stremeti, da 
svoje že pridobljeno tržišče 
obdrži in razširi. 

Za razrešitev problema v 
zvezi z zagotovitvijo dodatnih 
količin bobrovca za potrebe 
vzdrževalnih del na objektih v 
Celju je bil med tem dosežen 
dogovor, da bodo Križevske 
opekarne dobavile Kovinote- 
hni Celje v novembru 30.000 
kosov in v decembru 30.000 
kosov bobrovca. Sedaj je stvar 
dogovora med OGP Remon- 
tom in Kovinotehno, koliko od 
te količine bo dobii OGP Re- 
mont. 

- Zakaj Skupnost za ceste Slovenije 

ne vnovčuje tekoče obveznic za ceste? 
Skupina delegatov za zbor 

združenega dela skupščine 
SR Slovenije - gospodarsko 
področje skupščine občine 
Tržič je postavila naslednje 
delegatsko vprašanje: 

V letošnjem letu se organi- 
zacije združenega dela, ki so 
prodajale svoje izdelke za ku- 
pone obveznic posojila za ce- 
ste, srečujejo s problemom, 
da jim republiška skupnost za 
ceste obveznic tekoče - ne 
vnovčuje. 

Naj navedemo primer naj- 
večje delovne organizacije v 
tržiški občini, tovarne obutve 
Peko. 

Peko je v času od 1/7-1983 
do 15/7-1983 preko Ljubljan- 
ske banke posredoval Repu- 
bliški skupnosti za ceste SR 
Slovenije na vnovčenje ob- 
veznic, izdane na osnovi za- 

kona o vrednostnih papirjih in 
sklepa 9. rednega zasedanja 
skupščine republiške skup- 
nosti za ceste z dne 29/3-1976 
o izdaji obveznic za novo- 
gradnje, rekonstrukcijo in mo- 
dernizacijo magistralnih in re- 
gonalnih cest, prejete za pro- 
dano blago v obdobju 90 dni 
pred zapadlostjo kupona št. 5, 
v skupni vrednosti preko 
26,000.000 din. Po številnih 
urgencah za vnovčenje je Re- 
publiška skupnost za ceste 
dne 25/8-1983 tovarni obutve 
Peko nakazala dobrih 
10,000.000 din, razlika 
16,000.000 din, je še vedno 
ostala odprta. Teh 26,000.000 
din, ki so vezani v kuponu št. 5 
stane Peko (od 1/7-1983 do 
30/9-1983), če odštejemo pla- 
čilo 25/8-1983 10,000.000 din, 
že skoraj 2,000.000 din. 
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Izredno zaostrena gospo- 
darska situacija, velike teža- 
ve na področju zagotavljanja 
surovin in materiala za proiz- 
vodnjo, izvrševanje tekočih 
obveznosti vseh vrst v skladu 
z zakoni, sporazumi, pogod- 
bami in tako dalje stalno za- 
hteva od organizacij združe- 
nega dela, da iščejo draga 
dodatna sredstva v banki in v 
drugih organizacijah združe- 
nega dela. Nemalokrat je tre- 
ba financirati že proizvodnjo 
osnovnih surovin, kar je izre- 
dno drago, vendar potrebna 
sredstva morajo zagotoviti. 

Zato je nerazumljivo, da Re- 
publiška skupnost za ceste 
svoje upnike odpravi z obra- 
zložitvijo, da denarja ni. 

Po odloku o poroštvu SR 
Slovenije za obveznosti iz ob- 
veznic za novogradnje .re- 
konstrukcijo in modernizacijo 
magistralnih in regionalnih 
cest v SR Sloveniji (Uradni list 
SRS, št. 10/76) za izplačilo ku- 
ponov jamči republika. Kupon 
je izpiačljiv prinašaicu od 1/7- 
1983, dalje, tri mesece po za- 
padlosti pa je neporavnanih 
še skoraj dve tretjini prineše- 
nih kuponov št. 5. 

Sprašujemo kaj bo v zvezi s 
tem storjenega in kdo po po- 
kril organizacijam združene- 
ga dela izgubo, ki jo imajo za- 
radi nevnovčenih obveznic? 

V zvezi z delegatskim vpra- 
šanjem zakaj Skupnost za ce- 
ste Slovenije tekoče ne vnov- 
čuje obveznic za ceste: je 
skupnost za ceste Slovenije 
posredovala naslednji pismeni 
odgovor: 

Skupnost za ceste Slovenije, 
je v finačnem planu za leto 
1983, ki ga je sprejela 30. 6. 
1983, predvidela celotna sred- 
stva, potrebna za odplačilo ob- 
veznic posojila za ceste, pri- 
spelih v odplačilo v letu 1983. 
Ker pa se mesečna dinamika 
prilivov sredstev za ceste ne 
sklada z dinamiko odlivov, 
Skupnost za ceste ni mogla te- 
koče vnovčevati vse prispele 
obveznice, ampak le v okviru 
razpoložljivih finančnih sred- 
stev. 

V mesecu oktobru je Skup- 
nost za ceste Slovenije uspela 
iz svojih virov v celoti zagoto- 
viti sredstva, s katerimi so bile 
do 20. oktobra 1983 poravnane 
vse obveznosti do TOZD v SR 
Sloveniji. 

- Zakaj Vila Bled ni na razpolago za 
turistične in gostinske namene? 

Zbor združenega dela, zbor 
krajevnih skupnosti in druž- 
benopolitični zbor SO Radov- 
ljica so na ločenih sejah dne 
19. 10. 1983 na pobudo dele- 
gacije ZSMS, občinska konfe- 
renca Radovljica, sprejeli 
sklep, naj delegata občine 
Radovljica v zboru združene- 
ga dela Skupščine SR Slove- 
nije postavita Izvršnemu sve- 
tu Skupščine SR Slovenije na- 
slednje delegatsko vpraša- 
nje: 

1. Zakaj kljub očitnemu in- 
teresu turističnih organizacij 
združenega dela na Bledu in 
potreb po razširitvi in izbolj- 
šanju turistične ponudbe na 
Bledu ustrezni republiški or- 
gani ne omogočijo uporabe 
Vile Bled za turistične in go- 
stinske namene? 

2. Kolikšen je letni znesek 
za vzdrževanje Vile Bled kot 
protokolarnega objekta in za- 
kaj se na tako majhnem pro- 
storu kot je Gorenjska, vzdr- 
žujeta dva taka objekta (Brdo 
pri Kranju) ob tem, da smo se 
odločno opredelili za »stabili- 
zacijo« kot generalno usmeri- 
tev pri nadaljnjem razvoju na- 
še družbe. 

Na delegatsko vprašanje je 
odgovorila Kristina Kobal, re- 
publiška sekretarka za pravo- 
sodje in upravo: 

1. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je doslej enkrat že 

oddal Vilo Bled v najem in za- 
kup, in sicer Delovni organiza- 
ciji Prehrana export-import iz 
Ljubljane. Najemna pogodba 
je bila sklenjena za 15 let, ven- 
dar se je že po 7 letih na pred- 
log Delovne organizacije Pre- 
hrana pogodbeno razmerje 
prekinilo. Razlog za prekinitev 
pogodbe so bile visoke po- 
slovne izgube, ki jih je imela 
navedena delovna organizaci- 
ja med zakupom. Vilo Bled so 
vrnili v zelo slabem stanju, ta- 
ko da je bila potrebna popolne 
obnove. SR Slovenija je v letu 
1977 vložila približno 
70,000.000 dinarjev za popra- 
vilo objekta. 

Kljub temu pa se Izvršni svet 
v skladu s stabilizacijskimi pri- 
zadevanji in stališčem, da je 
treba zmanjšati število proto- 
kolarnih objektov, zavzema, da 
se Vila Bed vključi v turistično 
in kulturno življenje Bleda in 
celotne Slovenije, ker je za 
protokolarne obveznosti repu- 
bliških in zveznih organov ter 
organizacij dovolj objekt, ki je 
v sklopu Brda. Tudi za ta ob- 
jekt so predvidene spremem- 
be, zlasti da bi se bolj odprl in 
vključil v turistično in drugo 
gospodarstvo. 

V skladu s tem je bilo doslej 
pripravljenih več programov 
za vključitev Vile Bled v turi- 
stično ponudbo na Bledu. Pro- 
grame sta pripravila Delovna 

organizacija Integral in Hotel- 
sko turistično podjetje Bled. 
Programi, ki sta jih predložila, 
niso bili sprejemljivi, ker so 
predvidevali bistvene posege v 
konstrukcijo in zunanjo arhi- 
tekturo same Vile, prav tako pa 
tudi v hortikulturno celovitost 
in urejenost parka Vile Bled, 
saj bi v parku zgradili nove ho- 
telske objekte. V enem od pro- 
gramov je bilo celo predlaga- 
no, da Socialistična republika 
Slovenija poleg tega, da izroči 
v uporabo celoten objekt, pet 
let prispeva polovico stroškov 
za vzdrževanje Vile Bled (pri- 
bližno 15,000.000 dinarjev). 
Poleg tega predlagatelji pro- 
gramov niso bili niti medseboj- 
no povezani niti s celotnim tu- 
rističnim gospodarstvom Ble- 
da. Zato Izvršni svet ni mogel 
sprejeti doslej predlaganih 
programov, saj bi s tem izgubi- 
li zgodovinskokulturni in horti- 
kulturni spomenik, ki daje Ble- 
du svojevrstno podobo, po- 
dobno kakor otok in grad. 

Pri predsedniku Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 
je bil v začetku tega leta razgo- 
vor vseh zainteresiranih orga- 
nizacij z območja Bleda in 
predstavnikov občine Radov- 
ljica, da bi uskladili različna 
stališča do nadaljnje namemb- 
nosti Vile Bled. Na njem so se 
dogovorili o ciljih, ki jih je po- 
trebno upoštevati ob vključitvi 
Vile Bled v turistično gospo- 
darstvo. Vsi objekti in park Vile 
Bled naj ohranijo sedanjo po- 
dobo. Pri vključevanju objekta 
v turistično ponudbo naj sode- 
luje celotno turistično gospo- 
darstvo Bleda, združeno v Tu- 
ristično poslovno skupnost, s 
tem da neposredno uporabo 
Vile Bled prevzame en sam no- 

silec. Celoten kompleks Vile 
Bled naj se uredi predvsem ta- 
ko, da se bo povečal tujski tu- 
rizem oziroma devizni priliv. 

Po tem razgovoru je Izvršni 
svet oktobra 1983 prejel do- 
polnjeni program Hotelsko tu- 
rističnega podjetja Bled. Pro- 
gram je konkretnejši glede na- 
membnosti objekta in zato tudi 
bolj sprejemljiv. Išče se še 
ustrezno jamstvo, da bo Vila 
Bled vključena v turistično po- 
nudbo kot kulturnozgodovin- 
ski spomenik in gostinski ob- 
jekt z visoko kakovostnimi sto- 
ritvami ter da se bo z njim rav- 
nalo gospodarno, tako da ne 
bo potrebno čez nekaj let po- 
novno vlagati družbenih sred- 
stev za sanacijo. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je že oblikoval pri- 
pombe k temu programu in 
pripravil osnutek dogovora o 
vključitvi Vile Bled v turistično 
ponudbo, ki naj bi ga sklenili 
Izvršni svet v imenu Sociali- 
stične republike Slovenije in 
turistične delovne organizacije 
Bled. 

Ob upoštevanju pripomb in 
stališč Izvršnega sveta iri 
ustreznem jamstvu, bo skle- 
njen dogovor s turističnim go- 
spodarstvom Bleda o oddaji 
Vile Bled in njeni vključitvi v 
turistično ponudbo Bleda za 
prihodnjo turistično sezono. 

2. Stroški za vzdrževanje Vi- 
le Bled v prvih devotih meseci 
letos so: 
- stroški za tekoče vzdrževa- 
nje 2,299.952,80 din 
- stroški za osebne dohodke in 
dopolnilno delo zaposlenih v 
Vili Bled 3,091.461,80 din 
- stroški za investicijsko vzdr- 
ževanje 1,302.476,25 din 
Skupaj 6,693.890,85 din 

ZBOR OBČIN - 1. 12. 1983 

- Zakaj Vila Bled ni na razpolago za 
turistične in gostinske namene? 

- Zakaj Vila Bled ni na raz- 
polago za turistične in gostin- 
ske namene? 

Tudi v Zboru občin je bilo v 
zvezi z Vilo Bled postavljeno 
podobno vprašanje kot na 

Zboru združenega dela. 
Enak odgovor, ki ga objav- 

ljamo v tej številki, je posredo- 
vala Kristina Kobal, republiška 
sekretarka za pravosodje in 
upravo. 

- Kdaj v naftnem gospodarstvu 
zmogljivosti polno izkoriščene? 

Skupina delegatov za zbor 
občin Skupščine občine Škof- 
ja Loka postavlja naslednje 
delegatsko vprašanje: 

»Glede na odločitev ZIS, da 
vključi v drobno prodajno ce- 
no motornih bencinov dodat- 
ne štiri dinarje na liter za krit- 
je visoke izgube naftnega go- 

spodarstva nas zanima; 
1. Za kolikšno obdobje ve- 

lja sklep o pokrivanju izgube? 
2. Za kaj bodo rabila ta 

sredstva potem, ko bo pokrita 
ta izguba iz preteklosti, oziro- 
ma ali bo potem za ta znesek 
cena bencina zmanjšana? 

Glede na težko gospodar- 
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sko situacijo moramo delavci 
v organizacijah združenega 
dela skrbeti, da zagotovimo 
devizna sredstva za realizaci- 
jo svojega proizvodnega pro- 
grama, obenem pa še združu- 
jemo 20% od izvoženega do- 
larja na konvertibilno področ- 
je za potrebe naftnega gospo- 
darstva. Kapacitete naftnega 
gospodarstva so večje, kot je 
potreba na našem trgu, zato 
nas zanima: 

1. Kaj nameravajo storiti v 
naftnem gospodarstvu, da 
bodo te zmogljivosti polno iz- 
koriščene, In da si bo naftno 
gospodarstvo zagotovilo svoj 
lastni dohodek in potrebna 
devizna sredstva in to ne na 
račun slabe oskrbe domače- 
ga trga? 

2. In če se nam pojavi še 
veliko primerov kot je naftno 
gospodarstvo s predimenzio- 
niranimi kapacitetami, veliki- 
mi dolgovi - kdo bo vračal in 
pokrival vse dolgove, saj se 
manevrski prostor za gospo- 
darjenje vse bolj zožuje. 

Na vprašanje je odgovoril 
Cveto Majdič, namestnik 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za energetiko: 

Skupina delegatov za zbor 
občin Skupščine občine Škof- 
ja Loka je zastavila delegatsko 
vprašanje v zvezi z delom ma- 
loprodajne cene naftnih deri- 
vatov, ki je namenjen kritju iz- 
gub naftnega gospodarstva. 

Na vprašanje, za katero ob- 
dobje velja sklep o takšnem 
načinu pokrivanja izgub odgo- 
varjamo: 

Odlok o oblikovanju cen in 
najvišji ravni cen nafte in naft- 
nih derivatov (Uradni list SFRJ, 
št. 48/83) v 10. točki določa, da 
se k cenam naftnih derivatov, 
oblikovanim po 2. in 4. točki 
navedenega odloka dodajo 
zneski za kritje stroškov krat- 
koročnih zunanjih kreditov za 
uvoz nafte in naftnih derivatov, 
za kritje tečajnih razlik, za krit- 
je stroškov, ki nastanejo s po- 
sojanjem naftnih derivatov iz 
blagovnih rezerv, za kritje iz- 
gub pri substanci v energet- 
skih rafinerijah nastalih izklju- 
čno na podlagi povečanih cen 
uvozne nafte glede na cene 
nafte določene v odloku o na- 
činu oblikovanja cen in določi- 
tvi najvišje ravni cen za nafto 
in naftne derivate. Izdelan je 
osnutek samoupravnega spo- 
razuma, ki bo natančneje 
opredelil kaj vsebujejo tečajne 
razlike in s katerim bo določen 
vrstni red kritja stroškov. Zne- 
ski, ki jih v ta namen organiza- 
cije združenega dela, ki se uk- 
varjajo s prometom naftnih de- 
rivatov vplačujejo na poseben 
račun pri Službi družbenega 
knjigovodstva so naslednji: 

motorni bencin 
86oktanov 8,096 din/l 
motorni bencin 
98 oktanov 
plinsko olje D-1 
plinsko oljeD-2 
plinsko olje D-3 1 
ekstra lahko kurilno 
olje >< 0, 
lahko specialno 
kurilno olje 0 

takšne presoje posameznih in- 
vesticij, da ne bi smelo več pri- 

hajati do podvajanja posamez- 
nih kapacitet. 

,977 din/l 
,654 din/l 
,710 din/l 
,829 din/l 

891 din/l 

,975 din/l 

V 14. točki tega odloka je rok 
veljavnosti opredeljen tako, da 
ostane odlok v veljavi dokler 
ne bodo odpravljene motnje v 
odnosih na trgu in gibanju 
cen, vendar bo ZIS najkasneje 
v šestih mesecih po njegovi 
uveljavitvi ponovno proučil ali 
obstojajo razlogi, da ostane še 
v naprej v veljavi. 

Na vprašanje za kaj se bodo 
rabila ta sredstva potem, ko bo 
pokrita izguba iz preteklosti, 
oziroma ali bo potem za ta 
znesek cena bencina manjša 
dajemo naslednji odgovor: 

Z navedenim odlokom je 
točno opredeljeno v kakšne 
namene se zbrana sredstva 
lahko uporabijo in se torej ta 
sredstva ne morejo uporabiti v 
noben drug namen. Ko bodo 
prenehali razlogi, zaradi kate- 
rih je bilo določeno, da se iz 
cene posameznih naftnih deri- 
vatov izdvajajo navedeni zne- 
ski, pričakujemo, da ne bo več 
sestavni del maloprodajne 
cene. 

Ugotovitev delegatov, da so 
kapacitete za predelavo nafte v 
Jugoslaviji prevelike in da je 
tudi to en od razlogov za slab 
ekonomski položaj rafinerij, je 
točna. Sedanje kapacitete za 
predelavo nafte znašajo 26,5 
mio ton, z energetsko bilanco 
SFRJ za tekoče leto pa je bila 
predvidena predelava okoli 15 
mio ton, vendar tudi ta ne bo 
uresničena. V SR Sloveniji 
smo se zaradi že obstoječih 
prevelikih rafinerijskih zmog- 
ljivosti v Jugoslaviji, odpove- 
dali gradnji nove rafinerije v 
Lendavi. Tudi v nekaj nasled- 
njih letih z možnostmi usklaje- 
ne potrebe po naftnih derivatih 
v Jugoslaviji ne bodo zagotovi- 
le polne zasedenosti obstoje- 
čih rafinerijskih zmogljivosti. 
Zato bo del rafinerijskih zmog- 
ljivosti tako kot doslej na raz- 
polago za predelavo nafte za 
tujega partnerja. 

S presojo investicij na komi- 
siji za oceno investicij v SR 
Sloveniji je zagotovljeno, da v 
okviru naše republike ne more 
priti do družbeno neracional- 
nih naložb. S sprejetjem druž- 
benega dogovora o kriterijih in 
načinu dajanja mnenj o druž- 
benoekonomski upravičenosti 
nameravanih investicij, ki je v 
fazi osnutka, pa bo tudi v jugo- 
slovanskem merilu prišlo do 

- Zakaj različne participacije v 
zdravstvu? 

Na skupnem zasedanju 
zborov skupščine zdravstve- 
ne skupnosti in zborov Skup- 
ščine občine Ilirska Bistrica 
dne 26. 10. 1983 je ob obrav- 
navi problematike občinske 
zdravstvene skupnosti in 
osnovne zdravstvene službe 
v občini bila izoblikovana za- 
hteva, da se tako na skupšči- 
no Zdravstvene skupnosti 
Slovenije, kot na skupščino 
SRS postavi naslednji dve de- 
legatski vprašanji: 
1. Občinska zdravstvena 
skupnost kot tudi skupščina 
občine Ilirska Bistrica sta 
ugotovili, da je stanje zdrav- 
stvenega varstva v občini pe- 
reče in težko, da ima občin- 
ska zdravstvena skupnost 
prispevno stopnjo med naj- 
višjimi, ob tem pa izdatke na 
uporabnika med najmanjšimi; 
da je dostopnost do zdrav- 
stvenih storitev naših obča- 
nov v primerjavi z republiško 
sledeča: 

(indeks SRS= 100) 
splošno zdrav, varstvo 134 
zobozdravstvo 77 
medicina dela 12 
varstvo žena 68 
varstvo novorojenčkov in 
predšolskih otrok 44 
varstvo šolarjev in mladine 42 
patronažna služba, babiška 
služba in nega na domu 121 
spec. zdrav, varstvo (oku- 
list) 188 
reševalna služba 71 

Finančne možnosti so zara- 
di stanja gospodarstva obči- 
ne omejene in je poslovanje 
občinske zdravstvene skup- 
nosti odvisno od učinkovitosti 
delovanja sistema solidarno- 
sti na ravni SRS. Za delegate 
je bila nesprejemljiva ugoto- 
vitev, da smo od odobrenih 
solidarnostnih sredstev (za 
leto 1982 7.991.000 in za leto 
1983 8.950.000 din) prejeli le 
4.500.000 din, da pa od redne- 
ga dohodka zavisi likvidnost 
skupnosti in materialni polo- 
žaj izvajalcev (DUR). 

Za delegate zborov zdrav- 
stvene skupnosti in zborov 
občinske skupščine je ne- 
sprejemljivo, da so si nekate- 
re zdravstvene skupnosti v 
SR Sloveniji v svojih stabiliza- 
cijskih programih zapisale 
neizpolnjevanje obveznosti 
do dogovorjene solidarnosti. 

Z oziram na to, da je bil si- 
stem solidarnosti sprejet v 
okviru skupščine ZS Slovenije 
in skupščine SRS, delegati 
sprašujejo, kaj mislijo storiti 
tako skupščina Zdravstvene 

skupnosti Slovenije kot skup- 
ščina SRS za zagotovitev 
izvajanja sprejetega sistema 
solidarnosti na področju 
zdravstva. Predlagajo, da bi 
odvajanje sredstev za soli- 
darnost moralo imeti pre- 
dnost pred drugimi obvez- 
nostmi. 

2. Kakšni so razlogi, da se 
slovenske občine odločajo za 
različne višine participacij pri 
koriščanju zdravstvenih stori- 
tev ob dejstvu, da je bil šele 
pred nekaj meseci sprejet sa- 
moupravni sporazum o ure- 
sničevanju zdravstvenega 
varstva, ki ureja enotno višino 
participacije. Pri tem se odlo- 
čajo za višjo stopnjo partici- 
pacije tiste občine, ki bi mora- 
le zagotavljati sredstva soli- 
darnosti. 

Na zastavljeni delegatski 
vprašanji je odgovoril dr. Dani- 
jel Brežic, pomočnik predsed- 
nika Republiškega komiteja za 
zdravstveno in socialno var- 
stvo: 

1. 
S samoupravnim sporazu- 

mom o skupnih temeljih pla- 
nov zdravstvenih skupnosti v 
SR Sloveniji za obdobje 1981- 
1985, ki so ga sprejele vse ob- 
činske zdravstvene skupnosti 
v SR Sloveniji, so dogovorjene 
vse medsebojne pravice in ob- 
veznosti med občinskimi 
zdravstvenimi skupnostmi za 
uresničevanje zakonsko zago- 
tovljenega programa zdrav- 
stvenega varstva, ki je podlaga 
solidarnosti na republiški rav- 
ni. V tem samoupravnem spo- 
razumu so opredeljeni tudi 
normativi, standardi in kazalci 
glede opredeljevanja zagotov- 
ljenih pravic do zdravstvenega 
varstva ter drugi pogoji za 
ugotavljanje obveznosti, oziro- 
ma pravic občinskih zdrav- 
stvenih skupnosti do solidar- 
nostnih sredstev. 

V aneksu št. 2 k temu spora- 
zumu so občinske zdravstvene 
skupnosti opredelile tudi me- 
todologijo obračuna solidar- 
nostnih sredstev ter na tej 
podlagi sprejele letni finančni 
načrt Zdravstvene skupnosti 
Slovenije za leto 1983. 

Občinske zdravstvene skup- 
nosti v mestu Ljubljana so v 
poletnih mesecih sprejele svoj 
stabilizacijski program, v kate- 
rem so sprejele tudi sklep o 
zmanjšanju sredstev, ki jih v 
svojih finančnih načrtfh name- 
njajo za republiško solidar- 
nost. Vendar pa po tolmače- 
njih funkcionarjev teh občin- 
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skih zdravstvenih skupnosti, 
mestne zdravstvene skupnosti 
in mestnega komiteja za 
zdravstvo in socialno varstvo 
predstavnikom Zdravstvene 
skupnosti Slovenije tega skle- 
pa ne velja razumeti kot odpo- 
vedovanje od obveznosti, do- 
govorjenih v okviru Zdravstve- 
ne skupnosti Slovenije, ampak 
le kot časovni zamik izpolnitve 
obveznosti. Dejansko ugotav- 
ljamo, da sistem solidarnosti 
na republiški ravni deluje s po- 
prečnim štirimesečnim časov- 
nim zamikom. 

Kolikor bi katerakoli občin- 
ska zdravstvena skupnost ne 
izpolnjevala svojih obveznosti 
do združevanja solidarnostnih 
sredstev, bi bili podani razlogi, 
da Zdravstvena skupnost Slo- 
venije predlaga Skupščini SR 
Slovenije predlog za zaščito 
zakonitosti v smislu tretjega 
odstavka 42. člena Zakona o 
skupnih osnovah svobodne 
menjave dela. Ta člen določa, 
da lahko skupščina družbeno- 
politične skupnosti za določe- 
ne dejavnosti, ki so posebnega 
družbenega pomena, z zako- 
nom oziroma odlokom predpi- 

še obveznost plačevanja pri- 
spevkov, v tem primeru pri- 
spevkov v solidarnostni sklad 
na republiški ravni, s katerim 
se omogoča izvajanje z zako- 
nom določenega zagotovlje- 
nega programa zdravstvenega 
varstva. 

2. 
Na podlagi predhodno spre- 

jetih usmeritev, da se občinske 
zdravstvene skupnosti v SR 
Sloveniji medsebojno uskladi- 
jo glede obsega in višine pri- 
spevkov občanov k stroškom 
zdravstvenih storitev, to je par- 
ticipacije, so občinske zdrav- 
stvene skupnosti sprejele sa- 
moupravni sporazum o uresni- 
čevanju zdravstvenega var- 
stva. V predlogu besedila tega 
samoupravnega sporazuma, ki 
ga je pripravila Zdravstvena 
skupnost Slovenije, je podan 
obseg in višina posameznih 
prispevkov občanov. Vendar 
pa je dokončna opredelitev 
obsega in višine prispevka ob- 
čanov v pristojnosti uporabni- 
kov in izvajalcev, združenih v 
občinski zdravstveni skupno- 
sti. Zato so posamezne občin- 
ske zdravstvene skupnosti ob 

sprejemanju Samoupravnega 
sporazuma o uresničevanju 
zdravstvenega varstva ali ka- 
sneje odstopile od dogovorje- 
nih usmeritev ter povečevale 
višino posameznih prispevkov 
občanov. S tem so nastale ob- 
čutne razlike med posamezni- 

mi občinskimi zdravstvenimi 
skupnostmi. Zdravstvena 
skupnost Slovenije bo skušala 
uskladiti največja odstopanja. 
Kljub temu pa nastali položaj 
zahteva politično oceno ravna- 
nja prizadetih občinskih zdrav- 
stvenih skupnosti. 

- Kako je s pologom ob prehodu 
državne meje? 

Na delegatsko vprašanje 
Zbora krajevnih skupnosti 
Skupščine občine Ljubljana 
Šiška, ki se glasi: 

»Kako je s pologom ob pre- 
hodu državne meje? Kako naj 
deluje delegatski sistem, če 
se mimo njega sprejema od- 
lok o podaljšanju pologa?« 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je posredoval na- 
slednji pisni odgovor: 

V zvezi z izvajanjem uredbe 
o depozitu za dinarje, ki jih 
imajo občani pravico odnesti 
iz Jugoslavije, pripravlja Zvez-r 
ni izvršni svet analizo o eko- 
nomskih in političnih učinkih 
delovanja depozita. 

izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije prav tako pripravlja 

informacijo o ekonomskih in 
političnih učinkih uredbe o de- 
pozitu s predlogom za izvzetje 
maloobmejnega osebnega 
prometa iz uCinkov uredbe in 
predlogom alternativnih ukre- 
pov, katere bi namesto depozi- 
ta uveljavili poleg ekonomskih 
ukrepov, ki so bili v tej smeri 
uveljavljeni že letos. 

Vprašahje depozita in v zvezi 
s tem odločitev, kaj bo z depo- 
zitom po izteku veljavnosti 
uredbe, bo obravnavano v ok- 
viru razprave o resoluciji o 
družbenoekonomskem raz- 
voju v letu 1984 decembra le- 
tos v Skupščini SFRJ. Pred 
tem pa bodo to vprašanje 
obravnavali delegati v republi- 
ških in pokrajinskih skupšči- 
nah. 

POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV - 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

Boris Macarol, delegat skupine delegatov za 
gospodarsko področje 38. okoliš - Maribor 
Pobrežje je dal naslednjo delegatsko pobudo: 

Ko je Zvezni izvršni svet sprejel zadnji paket ukrepov o 
varčevanju z energijo in energetskimi viri, je med ostalim izdal 
tudi predpis, s katerim je določil kurilno sezono, ki traja od 15. 
oktobra do 15. aprila in dnevno od 6. do 21. ure. To omejitev je 
določil, za vso državo, čeprav že naši osnovnošolci vedo, 
kakšne so podnebne razmere v Jugoslaviji. Ni enako aH živiš 
na Hvaru aH na Kredarici. V Mariboru v vseh šestih občinah 
nismo ukskladili občinskega odloka s tem predpisom. Zato 
delegati dajemo pobudo, da delegacija v Zboru republik in 
pokrajin to vprašanje postavi in zahteva , da se ta predpis 
dopolni, tako da je lahko kurilna sezona odvisna le od zuna- 
njih temeperatur, ne pa od datuma. Dobro vemo, da imamo 
mnogokrat po 15. aprilu, predvsem v Sloveniji in tudi drugod 
po planinskih predelih Jugoslavije, v tem času še po 10 ali tudi 
več centimetrov snega, temperaturo nekaj stopinj pod ničlo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 99. seji dne 25. 
10. 1983 obravnaval: 

- Pobudo Borisa Macarola, delegata skupine delegatov 
za gospodarsko področje 38. okoliša - Maribor Pobrežje, v 
zvezi s kurilno sezono. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejme pobudo de- 
legata Borisa Macarola In predlaga Zveznemu izvršnemu 
svetu ustrezne spremembe in dopolnitve uredbe o ukrepih 
za manjšo porabo In za varčevanje tekočih goriv, da bi se 
realizirala delegatska pobuda. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije bo pri predlogu ustrezne spremembe oziroma 
dopolnitve tega predpisa upošteval različne podnebne raz- 
mere v Jugoslaviji. 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije je na seji dne 25. 10. 
1983 obravnaval predlog za spremembo določil o trajanju 
kurilne sezone. 

Uredba o dopolnitvah uredbe o ukrepih za manjšo porabo 
in za varčevanje tekočih goriv (Uradni list SFRJ, št. 62/82) v 
petem odstavku t. člena določa, da se kurilna sezona ne sme 
začeti pred 15. oktobrom, in ne sme trajati dlje kot do 15. 
aprila. To določilo postavlja v neenakopraven položaj ob- 
močja z različnimi klimatskimi pogoji v SFRJ. V višje ležečih 

predelih padejo temperature pod mejo, ki zahteva ogrevanje 
zaradi normalnih življenjskih pogojev, že precej pred 15. okto- 
brom in trajajo dlje kot do 15. aprila, medtem ko v nižje 
ležečih predelih, predvsem v Primorju, taki klimatski pogoji 
nastopajo precej kasneje in tudi prenehajo prej kot ob z 
uredbo določenih datumih za kurilno sezono. Zaradi tega 
sedanja določila uredbe vodijo do neenotnega pristopa h 
kurilni sezoni na področju posameznih skupščin občin, isto- 
časno pa postavljajo nekatera področja z ostrejšo klimo v 
neenakopraven položaj naprej področjem z milejšo klimo. 

Da 'bi bili upoštevani različni klimatski pogoji in s tem 
poenoten sedaj neenoten pristop k ogrevalni sezoni v posa- 
meznih skupščinah občin v SFRJ, Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije predlaga spremembo določil uredbe o ukrepih za 
manjšo porabo in za varčevanje tekoči goriv (Uradni list SFRJ, 
št. 25/81 in 62/82) v naslednjem: 
1. člen uredbe o dopolnitvah uredbe o ukrepih za manjšo 
porabo in za varčevanje tekočih goriv (uradni list SFRJ, št. 
62/82) naj se spremeni tako, da se prezadnji odstavek glasi: 

»Sezona ogrevanja se sme pričeti, ko dnevne temperature 
tri dni zaporedoma Ob 21. uri dosežejo vrednosti pod 12 
stopinje Celzije, končati pa se mora, če dnevne tempereture 
tri dni zapordoma ob 21. uri dosežejo vrednosti nad 12 stopinj 
Celzija. V izrednih primerih in ob nastopu izrednih klimatskih 
pogojev, lahko upravni organ republike ali avtonomne pokra- 
jine, pristojen za enegetiko, odredi pričetek ali konec ogre- 
valne sezone neodvisno od teh določil in to za posamezna 
področja ali posamezne porabnike toplotne energije.« 

Istočasno predlagamo tudi dopolnitev zadnjega odstavka 
tega člena tako, da se besedilu na koncu doda: »... pri siste- 
mih ogrevanja, ki nimajo temperaturne regulacije.« 

S tako spremenjenimi določili bi se izravnale sedanje nee- 
nakopravne omejitve kurilnih sezon v posameznih klimatsko 
povsem različnih področij. Menimo, da bi predlagana spre- 
memba ne povzročila večje porabe tekočih goriv za ogreva- 
nje, ampak bi jo celo zmanjšala. Predlagana meja 12 stopinj 
celzija tri dni zaporedoma ob 21. uri izhaja iz preteklih večlet- 
nih izkušenj. 

S spremembo, da pri sistemih ogrevanja s temperaturno 
regulacijo ne velja izrecna prepoved ogrevanja v določenih 
nočnih urah, želimo ohraniti sedanje pozitivne rezultate tem- 
peraturne regulacije, ki dajejo 20-odstotne prihranke energije 
za ogrevanje. Sedanja omejitev pa ruši temperaturno regula- 
cijo, predvsem pri sistemih daljinskega ogrevanja. 
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/z Skupščine 

RAZVOJNA POLITIKA 

Breme ekonomske stabilizacije 

enakomerno razdeliti na vse dele družbe 

• Najavljene spremembe v gospodarskem sistemu zahtevajo, da se pospeši delo 
pri spremembah na področju cen, razširjene reprodukcije, bančništvu, kreditno- 
monetarnem, deviznem in davčnem sistemu 

• Napraviti bistven preobrat v produktivnosti dela, da bi se povečala proizvodnja in 
zmanjšali poslovni stroški 

• Osnovne probleme je treba reševati med tozdi z združevanjem dela in sredstev, s 
čim manjšim posredovanjem države 

V letu 1984 bi morali najprej pri 
uresničevanju Programa ekonom- 
ske stabilizacije v večji meri posve- 
titi pozornost reševanju tekočih 
ekonomskih in razvojnih proble- 
mov in nalog družbe v funkciji na- 
daljnjega razvoja samoupravljanja 
in uresničevanju osnovnega pro- 
dukcijskega odnosa v katerem de- 
lavec v temeljni organizaciji zdru- 
ženega dela odloča o dohodku. 

, To je eno od temeljnih stališč 
Predsedstva Zvezne konference 
SZDLJ k Osnutku resolucije o druž- 
benoekonomskem razvoju in eko- 
nomski politiki SFRJ v letu 1984, ki 
jih je poslalo Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ. 

Podpirajoč temeljne opredelitve 
v najpomembnejšem planskem do- 
kumentu je ta forum predložil, daje 
treba v njem predvideti več spre- 
memb v gospodarskem sistemu in 
njihovih instrumentih in da je zato 
treba pospešiti delo pri spremem- 
bah posebej na področju cen, raz- 
širjene reprodukcije, bančništvu, 
kreditno-monetarnem, deviznem, 
finančno-obračunskem in davč- 
nem sistemu. To se nanaša tudi na 
sistem delitve dohodka, posebej 
glede določanja ekonomskih nuj- 
nih odnosov med kalkulacijo, pora- 
bo in delitvijo sredstev za osebne 
dohodke po delu in rezultatih dela. 
Osnovno je, kot je poudarjeno, za- 
gotoviti enakomernejšo razdelitev 
bremena ekonomske stabilizacije 
na vse dele družbe. 

Poudarjeno je tudi, da je treba 
čim prej določiti osnovne pogoje 
gospodarjenja in s tem omogočiti 
organizacijam združenega dela, da 
določijo svoje razvojne načrte za 
prihodnje leto. 

Prav tako je treba napraviti bi- 
stven preobrat glede produktivno- 
sti dela, da bi povečali proizvodnjo 
in zmanjšali stroške poslovanja. 
Poudarjeno je, sla bi bilo treba bolj 
uporabljati lastna spoznanja, orga- 
nizirati delo v več izmenah, smotr- 
neje uporabljati surovine in vse 
oblike energije, stalno opravljati 

kadrovsko premeščanje in zagoto- 
viti, da strokovno sposobni in krea- 
tivni ljudje zasedejo mesta, ki jim 
pripadajo. Vse temeljne probleme v 
proizvodnji je, kot je poudarjeno, 
treba reševati med organizacijami 
združenega dela z združevanjem 
dela in sredstev, s čim manjšim po- 
sredovanjem države. Zato mora re- 
solucija, kadar je govora o teh 
vprašanjih, vsebovati čim bolj kon- 
kretne določbe in manj deklarativ- 
nih stališč. 

Nujno je treba, po oceni Pred- 
sedstva Zvezne konference SZDLJ, 
zaustaviti padec osebnih dohodkov 
in to najprej v proizvodnji in omo- 
gočiti, da bodo delavci nagrajevani 
po rezultatih dela. Poleg načelnih 
je Predsedstvo dalo tudi več kon- 
kretnih pripomb in predlogov za 
spremembo in dopolnitev osnutka 
resolucije. 

Ena od pomembnih konkretnih 
pripomb je, da bi morali bolj po- 
udariti nadaljnji razvoj samouprav- 
ljanja, s krepitvijo katerega bi ure- 
sničili določene cilje ekonomskega 
razvoja. Zmanjšali bi se tudi admi- 
nistrativni ukrepi ekonomske poli- 
tike, odločilno vlogo pa bo imelo 
združeno delo, kot nosilec gospo- 
darskega razvoja, ki bi bilo bolj od- 
govorno za svoj razvoj in vse druž- 
be in ne, da se preveč naslanja na 
državne organe. 

Treba je krepiti tečaj dinarja, de- 
vizni trg pa prepustiti združenemu 
delu in njegovim asociacijam, ki ga 
edine lahko vzpostavijo na samou- 
pravno dogovorjeni podlagi cen- 
tralizacije in uporabe skupnih de- 
viz, ne pa da se prek državnih orga- 
nov ..prisilno zbirajo in centralistič- 
no distribuirajo«. 

Predlog je, da se preuči možnost, 
da se s posebnim družbenim dogo- 
vorom uredi vprašanje zagotavlja- 
nja deviz za preskrbo trga z zdravili 
oziroma, da jim je zagotovljena 
prbdnost glede na vse druge proiz- 
vode. 

Izvoz je treba povečati v tistih 
panogah gospodarstva, ki so lahko 

s svojimi proizvodi in produktiv- 
nostjo konkurentne' na mednarod- 
nem trgu, ne pa da to delamo za 
vsako ceno, kar pomeni devalvaci- 
jo dela. Prav tako ni mogoče stimu- 
lirati izvoza, ki pomeni nadaljnje 
motnje v preskrbljenosti domačega 
trga. 

Poudarjeno je da bo pričakovano 
število na novo zaposlenih delav- 
cev okrog 340.000, s člani njihovih 
družin, zahtevati tudi večja izloča- 
nja za zadovoljevanje njihovih 
skupnih potreb in je vprašanje, ka- 
ko to doseči, če se ta sredstva dra- 
stično omejujejo. Zaradi tega je 
predlog, da se vse dajatve, ki imajo 
značaj osebnih prejemkov izločijo 
od omejevanja in da se določijo v 
skladu z določbo resolucije po ka- 
teri bodo le-ta naraščala počasneje 
od rasti družbenega proizvoda. 

V osnutku resolucije bi morali 
določiti konkretne ukrepe s kateri- 
mi bi zagotovili hitrejši razvoj živi- 
noreje in opredelili politiko razvoja 
živinorejske proizvodnje. 

Zaradi hitrejšega in učinkovitej- 
šega zadovoljevanja potreb delov- 
nih ljudi in občanov in doslednej- 
šega izvajanja Programa stabiliza- 
cije je treba v stanovanjsko-korriu- 
nalni dejavnosti nujno sprejeti 
ukrepe, da se v okviru razpoložlji- 
vih sredstev in skupnih družbenih 
možnosti gradi čim več, racional- 
neje, hitrejše in ceneje. 

Prav tako je predlog, da se po- 
udari odgovornost občin za pravo- 
časno pripravo zemljišč za graditev 
za namensko uporabo sredstev za 
stanovanjsko graditev ter da bi z 
učinkovitejšim zajemanjem mestne 
rente, realnimi cenami komunalnih 
storitev in racionalnejšim organizi- 

»voocaeoeeoo« 

ranjem komunalnih služb,in orga- 
nizacij zagotavljali trajnejše vire 
sredstev in da se racionalno gradi. 

IZBOLJŠANJE 
POLOŽAJA ŽENSK 

Pri izdelavi resolucije je treba, po 
oceni Predsedstva Zvezne konfe- 
rence SZDLJ, nujno upoštevati te- 
meljne postavke resolucije Skup- 
ščine SFRJ o temeljnih pravicah 
družbenega delovanja pri pospeše- 
vanju družbenoekonomskega po- 
ložaja in vloge žena v socialistični 
samoupravni družbi. V tem smislu 
je treba poleg obveznosti, da bodo 
s plani družbenoekonomskega raz- 
voja in posebnimi programi o zapo- 
slovanju družbenopolitičnih skup- 
nosti in organizacij združenega de- 
la določiti konkretne potrebe in 
možnosti za zaposlovanje nezapo- 
slenih, predvsem mladih šolanih 
kadrov, treba predvideti, da bodo 
prav tako upoštevane nezaposlene 
ženske in občani, ki se vračajo z 
začasnega dela v tujini. 

Ta forum se je prav tako zavzel, 
da se ženska kot kmetijska proizva- 
jalka in nosilka kmetijske aktivnosti 
upošteva kot kooperantka in zdru- 
žena proizvajalka in ne samo kot 
članica gospodinjstva. S posebno 
politiko je treba stimulirati delovno 
angažirane ženske v malem gospo- 
darstvu. 

Poleg tega prevladuje mnenje, 
da je treba hitreje razvijati dejavno- 
sti, ki zagotavljajo podružbljanje 
zadev v gospodnjstvu in da se to 
odvija prek raznih olajšav, kot so 
oprostitev od raznih oblik davkov 
in prispevkov in z drugimi načini. 

STALIŠČA IN MNENJA PREDSEDSTVA ZVEZNE 
KONFERENCE SZDLJ K OSNUTKU RESOLUCIJE O 
DRUŽBENOEKONOMSKEM RAZVOJU IN EKONOMSKI 
POLITIKI SFRJ V LETU 1984 
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Združeno delo mora pravočasno vedeti za 

pogoje gospodarjenja v prihodnjem letu 

9 Načelne opredelitve bi bilo treba v resoluciji bolj konkretizirati 
9 Predvideti možnosti večjega vpliva združenega dela na omejevanje uvoza 

opreme, kot tudi, da se del povečanega izvoza nad 20 odstotkov up6rabi za te 
namene 

9 Zavezati vse nosilce posameznih ukrepov ekonomske politike, da izdelajo po- 
drobne možnosti in oblike o medsebojni delitvi dela in med sektorji gospodarstva, 
ki so med seboj odvisni 

V okviru bistveno zoženih 
materialnih možnosti razvoja v 
prihodnjem letu ni zagotovlje- 
na nujna selektivnost in meto- 
de za izvajanje določenih ciljev 
ter planskih nalog. Večina 
opredelitev in predloženih 
ukrepov je precej posplošenih 
in na nekaterih bistvenih seg- 
mentih predstavljajo stališča iz 
dolgoročnega programa eko- 
nomske stabilizacije. Zato bi 
morale biti načelne opredeli- 
tve v večji meri konkretizirane, 
kar bi prispevalo k pravoča- 
snemu določanju vseh bistve- 
nih pogojev gospodarjenja,'ki 
jih potrebuje združeno delo 
čim prej. 

To so najbolj bistvene načel- 
ne pripombe, ki jih je imela 
Gospodarska zbornica Jugo- 
slavije k Osnutku resolucije o 
družbenoekonomskem raz- 
voju in ekonomski politiki Ju- 
goslavije v letu 1984 in jih po- 
slala Zboru republik in pokra- 
jin Skupščine SFRj. Razen te- 
ga je Skupščina te zbornice 
predložila tudi več konkretnih 
predlogov za spremembo in 
dopolnitev tega najpomemb- 
nejšega planskega doku- 
menta 

Predvsem je predlog, da so 
ukrepi za oživitev proizvodnje 
predvideni selektivno in kon- 
kretno, ker so v izdelavi posa- 
meznih bistvenih pogojev, s 
katerimi se bo spodbujalo 
oživljanje proizvodnje in pove- 
čanje izvoza, postavjeni precej 
široko in enakomerno. 

Po oceni zbornice je gospo- 
darstvo pripravljeno uresničiti 
tudi večjo rast proizvodnje, kot 
je predvideno v posameznih; 
dokumentih. Zaradi tega bi bi- 
lo treba kvantifikacije v resolu- 
ciji našteti v razponih, ker je s 
tem zagotovljena večja mož- 
nost prilagajanja gospodar- 
stva posameznim ukrepom, 
konkretnim pogojem gospo- 
darjenja in časovni dinamiki. S 
tem je zagotovljen tudi večji 
maneverski prostor. Poleg te- 
ga bi bilo treba merila glede 
ocene mogoče rasti produktiv- 
nosti dela obvezno razširiti na 
skupno gospodarstvo in ne sa- 

mo na področje industrije. 
Gospodarska zbornica za- 

hteva, da se predvidi tudi ob- 
veznost, da vsi nosilci posa- 
meznih ukrepov ekonomske 
politike in nalog izvdelajo po- 
drobne možnosti in oblike o 
medsebojni delitvi dela v vseh 
med seboj odvisnih sektorjih 
gospodarstva. Pri tem je treba 
našteti določene prednosti pri 
konkretnem reševanju vpra- 
šanj v izvozno usmerjenih gru- 
pacijah, panogah in organiza- 
cijah združenega dela: 

Določbe resolucije o pove- 
čanju proizvodnje in spodbu- 
janju bi morale, kot menijo v 
zbornici, vsebovati tudi obvez- 
nosti v zvezi s sprejemanjem 
materialnih bilanc. Prav tako je 
treba predvideti tudi osnove za 
realno določanje možnega 
uresničevanja in rasti proiz- 
vodnje, izvoza in uvoza ter do- 
ločanje posameznih obvezno- 
sti. 

V resolucijo bi bilo treba 
vnesti stališče, da bo v okviru 
predvidenih ukrepov ekonom- 
ske politike zagotovljen večji 
delež gospodarstva v delitvi 
najmanj za dve točki, je pa lah- 
ko tudi večji. To je treba zago- 
toviti s konkretnimi ukrepi in 
spremembami zakonskih 
predpisov. 

EKONOMSKI ODNOSI 
S TUJINO 

Z zajemanjem deviz iz go- 
spodarstva bi se položaj le-te- 
ga še naprej poslabševal. Za- 
radi tega bi bilo treba vse osta- 
le devizne obveznosti porav- 
nati iz drugih virov deviznega 
priliva, ne pa z zajemanjem iz 
gospodarstva. Ustrezno opre- 
delitev bi bilo treba v tem smi- 
slu vgraditi v odlok o skupni 
devizni politiki. 

V zbornici prav tako poudar- 
jajo, da je treba nujno rešiti 
problem sredstev za redno iz- 
plačilo izvoznih povračil in 
spodbud. V zvezi s tem predla- 
gajo, da del prihodkov od ca- 
rin in drugih izvoznih davščin, 
ki se izločajo za spodbudo 
izvoza določi na višji ravni, na 

primer v višini pokritosti uvoza 
z izvozom, tako ta ustreza real- 
nim potrebam. Nujno je treba 
zagotoviti tudi sredstva za iz- 
plačilo neizplačanih izvoznih 
spodbud za leto 1983. 

V določbah resolucije in od- 
lokih o skupni devizni politiki, 
ki se nanaša na omejevanje 
uvoza opreme je treba predvi- 
deti možnost za večji vpliv 
združenega dela na ta uvoz, 
kot tudi, da se del povečanega 
izvoza na konvertibilno po- 
dročje nad 20 odstotkov upo- 
rabi za te namene. Prav tako je 
treba ves ustvarjeni devizni 
priliv nad 20 odstotkov pove- 
čanja glede na preteklo leto 
prepustiti izvoznikom, to je 
oprostiti jih izločanja, ki so 
predpisana z zakonskimi in 
podzakonskimi akti. 

V zvezi s politiko carinske 
zaščite pa ostaja Gospodarska 
zbornica Jugoslavije pri pobu- 
di, da se s posebnim zakonom 
uredijo proste carinske cone. 
MONETARNO- 
KREDITNA POLITIKA 

Predvideni okviri denarne 
mase, plasmanov bank in osta- 
lih monetarnih virov so, po 
oceni zbornice, toliko preozki, 
da ne morejo prispevati k ure- 
sničevanju določenih planskih 
nalog. Zaradi tega je nujno tre- 
ba zagotoviti, da bo monetar- 
no-kreditna politika v funkciji 
resničnega oživljanja proiz- 
vodnje, blažitve nelikvidnosti 
in povečanja izvoza oziroma, 
da bo usklajena z realnimi gi- 
banji v gospodarstvu. 

Podpirajoč načelno oprede- 
litev, da se kreditna sredstva iz 
primarne emisije konvertirajo 
organizacijam združenega de- 
la, kot tudi, da banke reprogra- 
mirajo dolgove in dospele ob- 
veznosti organizacij združene- 

ga dela, da bi se, povečala spo- 
sobnost gospodarstva za sa- 
mofinanciranje in relativno 
zmanjšala izločanja za plače- 
vanje obresti, se zbornica zav- 
zema, da se s planskimi doku- 
menti podrobneje določi mo- 
goči obseg sredstev, njihov 
namen in roki v katerem bi ta 
naloga morala biti opravljena. 

Po oceni zbornice je nujno, 
da se podrobneje določijo po- 
polnejši in odločnejši ukrepi 
za postopno zmanjšanje nelik- 
vidnosti. Ti ukrepi morajo biti 
selektivni, usmerjeni pred- 
vsem k reševanju vprašanj ne- 
likvidnosti in to tistih gospo- 
darskih dejavnosti in panog pri 
katerih je ta problem posebej 
poudarjen, predvsem pa pre- 
dnostnih. 

Glede opredelitve v osnutku 
resolucije o nujnosti vzpostav- 
ljanja realnih obrestnih mer na 
zbornici poudarjajo, da so 
stroški gospodarstva na pod- 
lagi plačila obresti na kredite v 
neprestanem velikem narašča- 
nju, da zelo obremenjujejo 
njegov dohodek in zmanjšuje- 
jo obseg sredstev za reproduk- 
cijo. Zaradi tega predlagajo, 
da se ta opredelitev v nasled- 
njem obdobju uresniči preho- 
dno prek zmanjšanja stopnje 
inflacije in ne kot do zdaj s 
čezmernim visokim poveča- 
njem obrestnih mer v zelo 
kratkem obdobju. Nujno je tu- 
di treba opredeliti namene za 
katere bodo uporabljena sred- 
stva od povečanih obresti, ki 
se zbirajo v bankah. Predvsem 
bi jih bilo treba uporabiti za 
oživljanje proizvodnje in vla- 
ganja v gospodarske panoge, 
ki zelo povečujejo izvoz. 

Prav tako je treba zagotoviti, 
da se za del dohodka delovnih 
organizacij, ki se izloča za pla- 
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čevanje obresti, ne plačajo ni- 
kakršni prispevki. 

Poleg sprejetih prednosti je 
treba glede kreditiranja ugo- 
dneje obravnavati tudi prodajo 
domače opreme in ladij v dr- 
žavi. 

Zaradi učinkovitejšega izko- 
riščanja blagovnih kreditov kot 
enega bistvenih dejavnikov 
nadaljnjega povečanja izvoza 

je treba poleg poenostavljanja 
procedure po mnenju zborni- 
ce sprejeti tudi druge ukrepe, 
da bi jih gospodarstvo lahko v 
čim večji meri izkoriščalo. 
Predvsem je treba razširiti se- 
znam uporabnikov teh kredi- 
tov, blaga, ki ga uvažamo in 
preučiti pogoje pod katerimi 
se le~ti odobravajo, posebej 
glede rokov za vračanje. 

Gospodarska zbornica Ju- 
goslavije meni, da se proble- 
matika usklajevanja vseh oblik 
porabe ustrezneje sistematizi- 
ra za posamezne namene ozi- 
roma kategorije s čemer bo 
omogočeno ustreznejše pred- 
laganje in sprejemanje posa- 
meznih ukrepov in vodenje 
konsistentne politike. Prav ta- 
ko poudarja zahtevo, da se 

sredstva za splošno in skupno 
porabo izločajo vnaprej in v 
absolutnih zneskih, s čemer 
bo onemogočeno ustvarjanje 
viškov in njihova poznejša pre- 
razporeditev. In končno na po- 
dročju proračunske in splošne 
porabe bi bilo treba načeti 
vprašanje obstoječih pravic za 
katere niso zagotovljena 
ustrezna sredstva. 

Dosledno izvesti stališče o uvrstitvi 

stanovanjsko-komunalne graditve v 

prednostne dejavnosti  

• O stanarinah in cenah komunalnih storitev se morajo odločati uporabniki storitev, 
z upoštevanjem subvencij za družine z nizkimi prejemki 

Delegatom v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ je 
poslalo predsedstvo Stalne 
konference mest in občin Ju- 
goslavije svoje pripombe k 
Osnutku resolucije o družbe- 
noekonomskem razvoju in 
ekonomski politiki SFRJ v letu 
1984. 

Podpirajoč temeljne cilje, ki 
so poudarjeni v tem planskem 
dokumentu, se je ta forum po- 
sebej zavzel za opredelitve, da 
se problemi preskrbovanja 
prebivalstva s kmetijsko-živil- 
skimi proizvodi in ivzoza hrane 
rešujejo s povečanjem primar- 
ne kmetijske proizvodnje. V 
zvezi s tem je poudarjeno, da 
se v občinah in mestih že zbi- 
rajo precejšnja sredstva in da 
je bila glede tega dosežena 
določena poslovna, dohod- 
kovna in interesna poveza- 
nost. Obenem prevladuje mne- 
nje, da je nujno stališča, o po- 
speševanju vlaganj za te na- 
mene iz različnih virov, dosle- 
dno izvesti v spremljajočih do- 
kumentih k resoluciji, pred- 
vsem s kl-editnim stimulira- 
njem, večjo kreditno elastič- 
nostjo in z ustreznim odnosom 
ekonomske politike do te 

usmeritve. 
Stalna konferenca se prav 

tako zavzema, da morajo zara- 
di hitrejšega zaposlovanja de- 
lavcev v občinah in mestih, 
tozdi, ki premalo izkoriščajo 
svoja osnovna sredstva ie-ta 
odstopiti drugim organizaci- 
jam, pogodbenim organizaci- 
jam in nezaposlenim delav- 
cem, vendar morajo te oprede- 
litve spremljati tudi zavezujoče 
norme. Prav tako je bilo po- 
udarjeno, da osnovna oprede- 
litev, da bo težišče sprememb 
na razvoju tistih dejavnosti, ki 
prispevajo h kakovostnejšim 
spremembam proizvodne 
strukture in k povečanju stop- 
nje učinkovitosti vsega gospo- 
darstva in v zvezi s tem uvršča- 
nja stanovanjsko-komunalne 
graditve v prednostne dejav- 
nosti, ni dosledno izvedena v 
vseh delih resolucije z name- 
nom, da se ustvarijo pogoji, da 
se to tudi uresniči. 

Podprto je tudi zavzemanje, 
da vsi porabniki mazuta in ku- 
rilnega olja, vključujoč tudi 
mestne toplarne, sprejmejo 
programe o prehodu na pora- 
bo premoga in naravnega pli- 
na. Poudarjeno pa je bilo, da 

na trgu še vedno ni ustreznega 
goriva, pa tudi domača indu- 
strija ni sposobna ponuditi na- 
prav za nove tehnološke reši- 
tve (kotle prilagojene za trdo 
gorivo). 

Poleg tega so bili našteti tu- 
di konkretni predlogi za dopol- 
nitev osnutka resolucije. Tako 
je predlog, da se predvidi izlo- 
čanje sredstev iz dohodka za 
uresničevanje solidarnosti v 
stanovanjskem področju, viši- 
no pa naj bi določili z republi- 
škimi in pokrajinskimi zakoni 
in samoupravnimi sporazumi v 
občinah in mestih. Prav tako je 
tudi predlog po katerem naj se 
doda nov odstavek po katerem 
morajo o stanarinah in cenah 
komunalnih storitev samostoj- 
no odločati in po demokratič- 
nem postopku delavci in upo- 
rabniki storitev v občinah in 
mestih z upoštevanjem sub- 
vencij za gospodinjstva z niz- 
kimi družinskimi prejemki. 

Po oceni Predsedstva Stalne 

konference mest in občin bi 
morali v resoluciji prav tako 
predvideti, da bodo banke vo- 
dile posebno podbilanco sred- 
stev, ki so namenjena za kredi- 
tiranje stanovanjsko-komunal- 
ne graditve in stimulirati dol- 
goročno varčevanje za stano- 
vanje. Obenem pa je treba z 
dogovori o stanovanjskih kre- 
ditih urediti možnost spre- 
membe anuitet oziroma odpla- 
čilnih rokov in obresti, odvisno 
od stopnje rasti inflacije, oseb- 
nih dohodkov, splošne rasti 
obresti in drugih relevantnih 
dejavnikov. 

Glede selektivne uporabe 
sredstev skupne porabe v or- 
ganizacijah združenega dela s 
katerimi bo zaščiten standard 
delavcev, posebej tistih z nižji- 
mi prejemki je predlog, da se 
razdelitev sredstev za te name- 
ne opravi predvsem v korist 
samoupravnih interesnih 
skupnosti za socialno varstvo 
in zaposlovanje. 

Mosoooooooocooooosooeosooosocosoooo 
PRIPOMBE STALNE KONFERENCE MEST IN OBČIN 
JUGOSLAVIJE K OSNUTKU RESOLUCIJE O 
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NOVI PREDPISI 

Promet blaga in storitev v državi je mogoč 

samo z dinarji 

• Tečajne razlike, ki nastajajo pri uporabi tujih kreditov, bremenijo uporabnike deviz 
iz teh kreditov 

• Devizna sredstva, ki jih imajo občani v banki, lahko pooblaščene banke uporabijo 
tudi za plačevanje tekočih obveznosti svojim komitentom v tujini 
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OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN K 
DOPOLNITVAH ZAKONA O DEVIZNEM POSLOVANJU 8 
IN KREDITNOH ODNOSIH S TUJINO - AS 311 8 

Zvezni izvršni svet je poslal dele- 
gatom Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ Osnutek zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zako- 
na o deviznem poslovanju in kre- 
ditnih odnosih s tujino (AS 311). 
Razlog sprememb enega najpo- 
membnejših sistemskih zakonov je, 
poudarja obrazložitev, da ni zago- 
tovljena ustrezna vloga delavcev v 
združenem delu pri odločanju o 
vseh bistvenih vprašanjih na po- 
dročju ekonomskih odnosov s tuji- 
no, čeprav je bil to namen Zakona, 
sprejetega leta 1977. 

Neizvajanje posameznih določb 
Zakona in nekatere nedorečene re- 
šitve v praksi povzročajo, da so 
učinki izvajanja Zakona drugačni 
od tistih, Ki so bili predvideni pri 
sprejemanju tega zakonskega akta. 
Med drugim ni zagotovljena identi- 
fikacija posamičnih prispevkov k 
izvozu, način izvajanja posameznih 
določb Zakona pa krepi avtarkične 
težnje pri razvoju, atomizacijo trži- 
šča in uvajanje dvojnega yalutnega 
sistema v državi oziroma degrada- 
cijo dinarja v vseh njegovih temelj- 
nih funkcijah. Najtežji problem pa 
so gotovo tečajne razlike, ki bodo 
po ocenah konec leta dosegle več 
kot 1.300 milijard dinarjev. 

DEVIZE - REZULTAT 
DELA DELAVCEV 

Zaradi vsega tega predlagane 
spremembe in dopolnitve izhajajo 
iz tega, da so devize, kot rezultat 
dela delavcev v temeljni organiza- 
ciji združenega dela in celotnega 
družbenega dela, namenjene pla- 
čevanju samoupravno določenih 
potreb organizacij, ki so jih ustvari- 
le ali pa so sodelovale pri njihovi 
pridobitvi, nadalje so namenjene 
orgariizacijam združenega dela, ki 
ne ustvarjajo deviz s poslovanjem s 
tujino ali pa jih ne ustvarjajo v do- 
volj velikem obsegu oziroma ne 
smejo izvažati, namenjene pa so 
tudi za zadovoljevanje splošnih 
družbenih in skupnih potreb. 

Med najpomembnejšimi spre- 
membami in dopolnitvami je vseka- 
kor določba, da je dinar edino za- 
konito plačilno sredstvo v državi in 
da se promet blaga in storitev v 
državi lahko opravlja le v dinarjih. 
Devize kot terjatve v tuji valuti in 
plačilno sredstvo v tujino pa se lah- 
ko uporabljajo le za plačevanje v 
mednarodnem prometu, obračuna- 
vanje celotnih prihodkov in dohod- 
kov v državi pa lahko poteka le v 
dinarski protivrednosti. S temi 
spremembami je celoten devizni 
režim podrejen možnostim organi- 
zacij združenega dela, da dosegajo 
svoje interese vključevanja v med- 
narodno menjavo in delitev dela. 

Sicer pa rešitve Osnutka omenje- 
nega zakona izhajajo iz Dolgoroč- 
nega programa ekonomske stabili- 
zacije, sprejeli pa naj bi jih skupaj z 
Resolucijo o družbenoekonom- 
skem razvoju v letu 1984. 

Osnutek zakona predvideva, da 
tečajne razlike, ki nastanejo pri 
uporabi tujih kreditov, bremenijo 
uporabnika deviz iz teh kreditov. 

Kakor je pojasnjeno, je taka rešitev 
predlagana zaradi dosedanjih te- 
žav pri tolmačenju in izvajanju ve- 
ljavne določbe, saj nominalni dolž- 
niki tujini niso bili tudi uporabniki 
deviz iz teh kreditov. 

Pooblaščene banke smejo, pred- 
lagajo spremembe, devizna sred- 
stva iz varčevanja občanov upora- 
biti tudi za plačevanje tekočih ob- 
veznosti svojih komitentov v tujini, 
in sicer pod pogoji, ki jih predpiše 
Zvezni izvršni svet. Plačevanje v tu- 
jini pa bilo možno le za tiste članice 
banke, za katere je jasno, da bodo 
ustvarile devizni priliv, vendar dina- 
mika tega priliva ni usklajena z di- 
namiko odliva deviz. 

Da bodo pooblaščene banke 
spoštovale določbe omenjenega 
Zakona, bo morala pooblaščena 
banka, v dogovoru z organizacija- 
mi združenega dela in drugimi 
družbenimi pravnimi osebami, za 
katere opravlja plačila, sestavljati 
mesečne, trimesečne in letne plane 
priliva ter odliva deviz za te organi- 
zacije in druge družbene pravne 
osebe. Pooblaščena banka pa bo 
morala omenjenim organizacijam 
in osebam zagotavljati devize na 
enotnem deviznem trščišču, ko 
imajo omenjeni subjekti pravico do 
nakupa, skladno z Enotnimi merili 
tega Zakona. 

UKINITEV 
NELEGALNEGA 
NAKUPA IN PRODAJE 
DEVIZ 

Določbe veljavnega Zakona ob- 
vezujejo banke, ki so pooblaščene 
za poslovanje s tujino, da pri pro- 
daji ali nakupu deviz za račun orga- 
nizacije združenega dela, če dobijo 
ugodnejši tečaj pri tej transakciji, 
omenjeni organizaciji obračunajo 
nakup oziroma prodajo deviz po 
ugodnejšem tečaju. S tem naj bi 
preprečili pooblaščenim bankam 
ustvarjanje neupravičenih dobič- 
kov, pridobljenih na račun razlik 
med nakupnimi in prodajnimi te- 
čaji. 

Ta določba je, opozarja obrazlo- 
žitev, v praksi služila kot kritje za 
nelegalno kupoprodaje deviz med 
domačimi organizacijami združe- 
nega dela, kar je imelo zefo neugo- 
dne posledice. Prav to je namreč 
vplivalo na kršitev enega bistvenih 
načel Zakona, da med domačimi 
osebami plačevanje nikakor ne 
more potekati v devizah. Navedena 
določba je omogočila, da se devize 
zadržujejo pri pooblaščenih ban- 
kah, ki so na ta način oskrbovale 
gospodarstvo. Med drugim pa je to 
negativno vplivalo tudi na možnosti 
za delovanje deviznega tržišča. Ne- 
nazadnje so bile s tem v neenako- 
pravnem položaju druge organiza- 
cije združenega dela, ki niso bile 
komitenti teh bank, saj so morale 
devize kupovati po višjih cenah 
(»šticunge-). 

Zaradi vsega tega in za to, ker so 
se na tako oblikovanih tržiščih do- 
segali večkrat višji tečaji, kar je 
odrinjalo dinar kot edino plačilno 

sredstvo v državi in vplivalo tudi na 
inflatorna gibanja, spremembe za- 
konskih določb predlagajo, da ne 
bi bilo več omeniene možnosti. 

Med najpomembnejšimi spre- 
membami Zakona so rešitve, ki naj 
bi spodbudile materialno zaintere- 
siranost izvoznikov za izvoz, zago- 
tovile materialne pogoje za samou- 
pravno sporazumevanje in odloča- 
nje na področju ekonomskih odno- 
sov s tujino in razširile prostor sa- 
moupravnega organiziranja orga- 
nizacij združenega dela v okviru 
širših reprodukcijskih celot. 

Tako je predlagano, da temeljne 
organizacije združenega dela od 
ustvarjenega deviznega priliva za- 
držijo defdeviz, določen na podlagi 
Enotnih meril, in sicer za vzajemno 
priznane reprodukcijske potrebe v 
okviru plačilne in devizne bilance 
Jugoslavije. Te organizacije pa bo- 
do morale znesek deviz nad vzaje- 
mno priznanimi reprodukcijskimi 
potrebami takoj, najkasneje pa v 
dveh dneh, prodati pooblaščenim 
bankam, da bi te devjze vključili v 
tokove enotnega deviznega tržišča. 
Pooblaščena banka bo morala te 
devize prodati v petih dneh na 
enotnem deviznem tržišču. 

Pred določitvijo dela deviz, ki 
ostanejo organizacijam združene- 
ga dela, bo treba izločiti in prodati 
od celotnega deviznega priliva del 
deviz za potrebe federacije. Enotni 
odstotek bo določil akt Skupščine 
SFRJ, potrebe federacije pa so do- 
ločene s tem Zakonom. Devize iz 
tega vira bodo namenjene tudi za 
dopolnjevanje deviznih rezerv, s 
katerimi. upravlja Narodna banka 
Jugoslavije, kakor tudi za odplačilo 
kreditov, ki jih je v svojem imenu in 
za svoj račun najela Narodna ban- 
ka. Ta del deviz pa je namenjen tudi 
plačilu dogovorjenega uvoza bla- 
ga, ki ima poseben pomen za pre- 
skrbo prebivalstva in za drugo bla- 
go široke porabe, za uvoz energet- 
skih surovin, namenjenih zadovo- 
ljevanju določenih družbenih po- 
treb in za kompenzacije, ki jih dolo- 
ča ta Zakon. 

Z omenjenim aktom Skupščine 
SFRJ bo določen tudi celotni letni 
znesek izločanja in razporejanja 
teh deviz za posamezne namene v 
fiksnem znesku in odstotku, vendar 
največ do določenega zneska. 

Tako izločene devize bodo mora- 
le pooblaščene banke prenesti na 
poseben račun pri Narodni banki 
Jugoslavije, ta pa jih bo prodajala 
pooblaščenim bankam na med- 
bančnem sestanku deviznega trži- 
šča za račun organizacij združene- 
ga dela in drugih družbenih prav- 
nih oseb za navedene namene, in 
sicer do višine ustvarjenega deviz- 
nega priliva. 
DEVIZE 
ZA ORGANIZACIJE, 
KI NE IZVAŽAJO 

Po določili Enotnih meril se bo 
znesek deviz, ki se bo' prodajal 
pooblaščenim bankam zaradi, 
vključevanja v tokove enotnega de- 
viznega tržišča, uporabljal za plači- 
la dela nujnih reprodukcijskih po- 
treb temeljnih organizacij združe- 
nega dela, katerih prispevek pri 
izvozu ni mogoče določiti ali pa je 
premajhen za pokrivanje uvoznih 
potreb. Nadalje bodo ta sredstva 
namenjena za reprodukcijske po- 
trebe organizacij iz uvoza, ki pa ne 

sodelujejo pri izvozu, kar bo dolo- 
čeno v fiksnem znesku. Ta sredstva 
pa se bodo uporabljala tudi za po- 
krivanje obveznosti za opravljene 
storitve prevoza domačih potnikov 
in PTT storitve, ki so jih tuje osebe 
nudile domačim na podlagi med- 
narodnih pogodb, ki sta jih ratifici- 
rala Skupščina SFRJ ali Zvezni 
izvršni svet. 

Po Osnutku zakona morajo te- 
meljne organizacije združenega 
dela prednostno izpolnjevati svoje 
obveznosti na podlagi tujih kredi- 
tov in tiste, ki so jih prevzele z med- 
narodnimi konvencijami. Organiza- 
cije združenega dela pa bodo za 
vzajemno priznane reprodukcijske 
potrebe uporabljale devize jz 
ustvarjenega deviznega priliva, iz 
nakupa deviz na enotnem deviz- 
nem tržišču ter iz kreditov, najetih v 
tujini. 

Enotna merila morajo biti, je po- 
udarjeno, usklajena s proporci pla- 
čilne in devizne bilance Jugoslavi- 
je, s cilji in nalogami skupne deviz- 
ne politike in z dinamiko ustvarja- 
nja deviznega priliva. Skupen ob- 
seg plačil v tujini, na podlagi meril 
iz Enotnih kriterijev, ne more pre- 
seči določenih okvirov ustreznih 
pozicij iz plačilne in devizne bilan- 
ce Jugoslavije. 

Enotna merila, ki jih sprejme In- 
teresna skupnost Jugoslavije v so- 
delovanju z Gospodarsko zbornico 
Jugoslavije, določajo /kriterije za 
izračunavanje dela deviz za druž- 
beno priznane reprodukcijske po- 
trebe, ki ostajajo organizacijam 
združenega dela za plačevanje nji- 
hovih dolgov tujini v okviru posa- 
meznih ali povezanih splošnih 
združenj oziroma drugih oblik or- 
ganiziranja združenega dela.v okvi- 
ru enega ali več splošnih združenj 
oziroma drugih oblik organiziranja 
združenega dela v okviru enega ali 
več splošnih združenj. Ta merila se 
oblikujejo na ustvarjenem razmerju 
,med izvozom in uvozom organiza- 
cij združenega dela v predhodnih 
letih in na stopnji rasti izvoza in 
uvoza, določeni v plačilni in devizni 
bilanci Jugoslavije za prihodnje 
leto. 

Obrazložitev poudarja, da mora- 
jo oblike organiziranja, za katere je 
treba določiti družbeno priznane 
reprodukcijske potrebe, zagotoviti 
razporejanje deviz v njihovem okvi- 
ru do višine teh potreb, znotraj njih 
pa organizacije združenega dela 
določijo vzajemno priznane repro- 
dukcijske potrebe in skladno s tem 

. urejajo medsebojne pravice, ob- 
veznosti in odgovornosti. 

Zaradi tega so elastično določe- 
ne oblike organiziianja (splošna 
združenja ali druge oblike poslov- 
nega organiziranja v okviru enega 
ali več splošni združenj), saj pod 
tem pojmom niso razumljene le ob- 
stoječe, temveč tudi nove oblike 
organiziranja, omogočeno pa je tu- 
di povezovanje združenega dela v 
verigi reprodukcijskih tokov zaradi 
skupnega izvoza izdelkov na čirn 
višji stopnji obdelave. To omogoča 
široko sporazumevanje in dogovar- 
janje, kakor tudi organiziranje po- 
samezne organizacije v več obli- 
kah, v katerih se zagotavlja celota 
reprodukcije proizvodov in stori- 
tev, namenjenih izvozu. Ta elastič- 
nost pa tudi omogoča, da se izog- 
nemo dosedanji praksi, ki je nasta- 
la zaradi težav pri identificiranju 
dejavnosti. 
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Enotna merila po Osnutku zako- 
na zagotavljajo, da je del deviz, ki 
ostajajo organizacijam združenega 
dela odvisen od deviznega priliva, 
ki ga organizacije ustvarijo. S tem 
je tudi spodbujen izvoz, zagotovlje- 
na enakopravnost organizacij 
združenega dela na enotnem de- 
viznem tržišču in omogočeno širše 
povezovanje in združevanje. 

Merila nadalje zagotavljajo orga- 
nizacijam združenega dela, da v 
celoti ali deloma zadržijo del deviz, 
ki jih ustvarijo z izvozom na kon- 
vertibilno območje, in sicer, če je ta 
del večji od povprečnega izvoza, 
predvidenega v dokumentu skupne 
politike za tekoče plansko obdobje. 
Predlagano je, da je del deviznega 
priliva, ustvarjen z izvozom na po- 
dročje s konvertibilnim načinom 
plačevanja, sorazmeren vrednosti 
surovin in reprodukcijskega mate- 
riala uvoženega iz držav, s katerimi 
je sklenjena pogodba o klirinškem 
načinu plačevanja, ta material pa je 
vgrajen v izvoženo blago ali je del 
izvoženih storitev. 

Pooblaščene banke pa izločajo 
in prenašajo ta del deviz na račun 
Narodne banke Jugoslavije, ki se 
uporablja za plačevanje uvoza, na- 
menjenega proizvodnji za izvoz v 
države, s katerimi je sklenjena po- 
godba o klirinškem načinu plače- 
vanja, kakor tudi za plačevanje 
transportnih .stroškov. Izločeni m 
preneseni del teh deviz Narodne 
banke se preko pooblaščenih bank 
usmerja na devizne račune organi- 
zacij združenega dela, in sicer v 
skladu z Enotnimi merili. 

DELITEV DEVIZ 
V ORGANIZACIJAH 
ZDRUŽENEGA DELA 

Na podlagi Enotnih kriterijev in z 
uporabo meril iz teh kriterijev, se 
izračunava del deviz, ki ostajajo or- 
ganizacijam združenega dela za 
vsako obliko organiziranja združe- 

nega dela. S samoupravnim spora- 
zumom, ki ga sklerlejo organizacije 
združenega dela pa medsebojno 
razporejajo te devize, in sicer v ok- 
viru svojih samoupravnih oblik pr- 
ganiziranja in povezovanja, na po- 
samezne organizacije združenega 
dela, v skladu z vzajemno priznani- 
mi reprodukcijskimi potrebami. Pri 
tem izhajajo iz potrebe, da je pre- 
dnostno treba zagotoviti proizvod- 
njo za izvoz na čim višji stopnji 
obdelave in s čim večjim deviznim 
učinkom. 

Omenjeni samoupravni spora- 
zum je treba poslati Interesni skup- 
nosti Jugoslavije in pooblaščenim 
bankam za izpolnjevanje nalogov 
pri plačevanju tujini. Teh nalogov 
pa pooblaščene banke ne morejo 
izpeljati, če jih Skupnost Jugoslavi- 
je obvesti, da razporeditev deviz na 
posamezne organizacije združene- 
ga dela ni usklajena z obsegom de- 
viz, ki jih obdržijo organizacije 
združenega dela. 

Enotna merila določajo tudi, da 
lahko organizacije združenega de- 
la, ki se ne vključujejo v samou- 
pravne oblike organiziranja, obdr- 
žijo do 50 odstotkov deviz od dele- 
ža, ki bi ga istovrstne organizacije 
obdržale za svoje vzajemno prizna- 
ne reprodukcijske potrebe. 

MOŽNOST 
PONOVNEGA ODKUPA 
PRODANIH DEVIZ 

Predlagane spremembe in do- 
polnitve Deviznega zakona predvi- 
devajo tudi, da določanje zneska 
deviz za potrebe republik in pokra- 
jin opredeljuje akt o skupni devizni 
politiki, in sicer v odstotku, ki ne 
more biti višji od določenega fik- 
snega zneska. Nadalje je predpisa- 
no, da pooblaščene banke ne mo- 
rejo izpeljati nalogov delovnih or- 
ganizacij za plačilo tujini, če prej ni 
zagotovljen del deviz za plačilo 
uvoza blaga, kK ima poseben po- 

men za preskrbo prebivalstva in ga 
je določila Skupščina SFRJ. 

Z dopolnitvijo ustrezne določbe 
Zakona je določena obveznost 
pooblaščene banke, da organizaci- 
ji združenega dela, ki je prodala 
devize na enotnem deviznem trži- 
šču prednostno zagotovi ponovni 
odkup deviz v okviru vzajemno 
priznanih reprodukcijskih potreb in 
v skladu z dogovorjeno dinamiko. 
Če pooblaščena banka zaradi ka- 
kršnihkoli razlogov ne bo mogla v 
trenutku dospetja plačila zagotoviti 
deviz delovni organizaciji, ji bo mo- 
rala naknadno prodati ta znesek 
deviz po tečaju, ki je veljal na dan 
dospetja obveznosti. 

V primeru, da organizacija zdru- 
ženega dela ponudi v prodajo devi- 
ze pooblaščenim bankam, te pa ne 
bodo pripravljene sprejeti obvez- 
nosti, da ji bodo zagotovile ponov- 
ni odkup deviz na dan dospetja pla- 
čila njenih obveznosti tujini, bodo 
imele prizadete organizacije pravi- 
co do spodbud, ki jih predvideva 
omenjeni Zakon. 

PRODAJA DOMAČEGA 
BLAGA ZA DEVIZE 

Po posebni določbi lahko Zvezni 
izvršni svet v primerih, ko je to nuj- 
no potrebno, dovoli odpiranje ra- 
čunov v tujini posameznim zveznim 
nrganom in organizacijam. 

ZIS pa lahko, omenja Osnutek 
zakona, predpisuje pogoje in na- 
čin, po katerem smejo tuje fizične 
osebe in jugoslovanski državljani 
na začasnem delu v tujini kupovati 
domače blago z dinarji, ki izvirajo 
iz zamenjave efektivnega tujega 
denarja, tujih čekov in kreditnih pi- 
sem pri pooblaščenih menjalnicah 
v državi ali pa iz mednarodnih de- 
narnih kartic, ki jih izdajo tuji emi- 
tenti, oziroma čekov, evročekov in 
poštnih čekov v dinarjih. 

Pooblaščene banke, ki odkupu- 
jejo te devize, jih morajo v dveh 
dneh prodati Narodni banki Jugo- 

slavije, te devize pa so vsako leto 
razporejene z aktom o skupni de- 
vizni poiitiki. 

Te določbe, pravi obrazložitev, 
morajo zagotoviti ugodnosti pri na- 
kupu domačega blaga ža tako ime- 
novane dinarje deviznega porekla 
le tistim tujim osebam, ki to blago 
plačujejo z dinarji, pridobljenimi z 
enim od legalnih načinov zamenja- 
ve deviz za dinarje, kakor tudi jugo- 
slovanskim državljanom, ki so devi- 
ze pridobili z delom v tujini, ne paz 
nelegalnim nakupom. 

PLAČEVANJE 
PREVOZA NA TUJIH 
RELACIJAH 

Predvidena je tudi obveznost or- 
ganizacij združenega dela - upo- 
rabnikov prevoza blaga, da v po- 
godbenem plačilnem roku plačajo 
prevozne storitve na tuji relaciji de- 
lovni organizaciji, ki je opravila 
prevoz, in sicer ji morajo prenesti 
devize v vrednosti opravljene stori- 
tve. Uporabniki prevoznih storitev 
pri uvozu pa morajo y pogodbenem 
roku plačati te storitve za tujo rela- 
cijo tako, da prenesejo devize v ko- 
rist delovne organizacije - prevoz- 
nika, in sicer v višini dejanskih stro- 
škov prevoza na tuji relaciji. 

Organizacijam združenega dela, 
ki nudijo storitve v mednarodnem 
potniškem in PTT prometu, je za- 
gotovljena pravica do nakupa de- 
viz, in sicer v višini pogodbenih ob- 
veznosti po tem Zakonu. Pogoji in 
način prenosa deviz na omenjene 
organizacije predpisuje Zvezni 
izvršni svet. 

Posebne določbe pa predpisuje- 
jo, da raven, do katere lahko poo- 
blaščene banke sklepajo kreditne 
posle s tujino in garancije zanje 
nadzoruje Narodna banka Jugosla- 
vije. Mimo tega lahko Narodna 
banka Jugoslavije - Vojaški servis 
samostojno daje odredbene garan- 
cije. 

Oblikovanje mehanizma za zagotavljanje 

dinarske protivrednosti za prodane devize 

• Če ni dovolj sredstev na žiro računu banke dolžnika za izplačilo dinarske protivre- 
dnosti, se angažirajo tudi sredstva rezervnega sklada in obvezne rezerve pri 
Narodni banki Jugoslavije 

• Kadar tudi ta sredstva ne zadostujejo za izpolnitev plačilne obveznosti, se blokira 
žiro račun dolžnika vse do irenutka izpolnitve obveznosti 

• Narodna banka Jugoslavije se pooblašča, da ob mnenju republiških in pokrajin- 
skih narodnih bank, izdaja naloge za prenose deviz med pooblaščenimi bankami 

• Jasnejša opredelitev glede prenosa dinarskih protivrednosti med organizacijami 
združenega dela in pooblaščenimi bankami ter Narodno banko Jugoslavije 

Delegati Zbora republik in pokra- 
jin Skupščire SFRO so dobili v 
obravnavo Osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah Zakona o 
plačilih v konvertibilnih devizah 
(AS 312). Zvezni izvršni svet predla- 
ga spremembe in dopolnitve tega 
Zakona zaradi zanesljivejšega in 
pravočasnega zagotavljanja sred- 
stev za plačevanje fiksnih in garan- 

tiranih obveznosti iz tujih kreditov, 
kar je prednostna naloga ekonom- 
skih odnosov naše države s tujino. 

Zakon pa predvideva tudi neka- 
tere dopolnitve veljavnih predpi- 
sov. Predvsem povečuje stopnjo 
odgovornosti pooblaščenih bank 
pri izpolnjevanju obveznosti v drža- 
vi. ki nastanejo po pogodbah o za- 
časnem nakupu deviz. Prav tako je 

zagotovljeno izpolnjevanje obvez- 
nosti izločanja dela deviznega prili- 
va za določena namenska plačila, 
zagotovljena je dinarska protivre- 
dnost za začasno odkupljene devi- 
ze, izboljšani pa so tudi mehanizmi 
za izpolnjevanje teh obveznosti. 

Obrazložitev Osnutka zakona 
pravi, da je izpolnjevanje fiksnih in 
garantiranih obveznosti iz tujih 

kreditov podlaga za zagotavljanje 
novih kreditov iz tujine, kakor tudi 
posojil, ki se uporabljajo za plače- 
vanje uvoza in kreditov, s katerimi 
se zagotavljajo devize za refinansi- 
ranje dospelih obveznosti iz prej 
najetih kreditov. 

Za zagotovitev uporabe tujih kre- 
ditov na podlagi Zurichškega in 
Bernskega sporazuma, veljavni Za- 
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X OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
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kon določa mehanizem za zagotav- 
ljanje deviz.'Na ta način so zago- 
tovljene devize za plačevanje do- 
spelih, vendar neporavnanih ob- 
veznosti (zamudnih) do uveljavitve 
tega Zakona, kakor tudi za plačeva- 
nje obveznosti, ki dospejo v plačilo 
od uveljavitve tega Zakona do da- 
nes. 

Pri izvajanju veljavnega Zakona 
so se odprla nekatera vprašanja, ki 
jih je treba takoj rešiti, tako da je 
nujno treba določiti mehanizem, 
po katerem bi pravočasno ugotovili 
devizne potrebe in način njihovega 
zagotavljanja. Ta mehanizem je tre- 
ba dopolniti in s tem odpraviti vse 
ugotovljene pomanjkljivosti, da bo 
lahko učinkovito in zanesljivo delo- 
val. 

Med temeljnimi vprašanji, ki so 
se pojavila že na začetku izvajanja 
Zakona in nujno terjajo ustrezno 
rešitev, je vprašanje zagotavljanja 
dinarske protivrednosti za odkup 
deviz. Praviloma so banke, ki ne 
morejo zagotoviti zunanje (deviz- 
ne) likvidnosti hkrati tudi dinarsko 
nelikvidne, tako da so banke - up- 
niki, čeprav so prenesle ustrezne 
zneske deviz, ostale brez dinarskih 
sredstev. Plačilo njihovih dinarskih 
in deviznih terjatev iz začasne pro- 
daje deviz tako postaja negotovo. 
Zaradi tega Osnutek zakona dopol- 
njuje ustrezne določbe in s tem 
ureja omenjeno vprašanje. 

Tako Osnutek zakona določa, da 
mora pooblaščena banka, kateri so 
prenesene devize ali pa je za njen 
račun izpolnjena obveznost plačila 
(banka dolžnik), do prihodnjega 
dne od dneva prenosa deviz ali iz- 
polnitve obveznosti plačila za njen 
račun," izdati nalog Službi družbe- 
nega knjigovodstva, da z njenega 
žiro računa prenese dinarsko proti- 
vrednost deviz banki, ki je prenesla 
devize, ali pa je izpolnila plačilno 
obveznost za njen račun (banka 
upnik). 

Če sredstva na žiro računu banke 
dolžnika ne zadostujejo za izplačilo 
dinarske protivrednosti začasno 
prodanih deviz, Osnutek zakona 
dovoljuje tudi angažiranje sredstev 
rezervnega sklada in obvezne re- 
zerve pri Narodni banki Jugoslavi- 
je, in sicer največ do višine rezerv- 
nih sredstev. 

Če banka dolžnik samoiniciativ- 
no ne prenese omenjenih sredstev, 
zakonski mehanizem zagotavlja, da 
lahko banka upnik izda nalog Služ- 
bi družbenega knjigovodstva, po 
katerem opravi prenos ustreznega 
dinarskega zneska na banko upni- 
ka, in sicer pod pogojem, da banka 
upnik dokaže, da je prenesla devize 
oziroma izpolnila plačilno obvez- 
nost za račun banke dolžnika. 
Hkrati pa Služba družbenega knji- 
govodstva blokirala žiro račun ban- 

ke dolžnika, če sredstva na žiro ra- 
čunu, rezervni sklad in obvezna re- 
zerva banke ne zadoščajo za izpla- 
čilo dinarske protivrednosti. To bo 
trajalo vse do izpolnitve obvezno- 
sti. 

Osnutek zakona nadalje predvi- 
deva obveznost banke upnika, da 
naslednji dan po dnevu vračila de- 
viz izda nalog Službi družbenega 
knjigovodstva, naj iz njenega žiro 
računa prenese banki dolžniku prej 
prejeti znesek dinarske protivre- 
dnosti vrnjenih deviz. 

Če banka upnik na svojem žiro 
računu nima dovolj sredstev za iz- 
plačilo omenjene dinarske obvez- 
nosti, mora za to pokritje uporabiti 
sredstva svojega rezervnega sklada 
in svoje obvezne rezerve pri Naro- 
dni banki Jugoslavije, če banka 
upnik ne izda takega naloga, bo 
morala Služba družbenega knjigo- 
vodstva na zahtevo banke dolžnika 
prenesti dinarska sredstva, in sicer 
pod pogojem, da banka dolžnik do- 
kaže, kako je vrnila devize banki 
upniku. 

Tudi v tem primeru, če sred- 
stva žiro računa, rezervnega 
sklada in obvezne rezerve ban- 
ke upnika ne zadostujejo za 
izplačilo dinarske protivredno- 
sti vračanih deviz, bo Služba 
družbenega knjigovodstva 
blokirala žiro račun banke up- 
nika do izplačila banki dolžni- 
ku, in sicer za znesek, ki pri- 
manjkuje in do povrnitve sred- 
stev obvezne rezerve in rezerv- 
nega sklada. 

IZDAJANJE NALOGOV 
ZA PRENOS DEVIZ 

Ker je od učinkovitosti delo- 
vanja mehanizma odvisna re- 
dnost izpolnjevanja fiksnih in 
garantiranih obveznosti, obra- 
zložitev poudarja, da so s 
predlaganimi spremembami 
premagane posamezne slabo- 
sti v postopku angažiranja de- 
viz za ta plačila. Zaradi tega je 
rešitev veljavnega Zakona, da 
»4, krog« določajo in izvajajo 
narodne banke republik in av- 
tonomnih pokrajin, zamenjana 
z določbo, da Narodna banka 
Jugoslavije, ob mnenju teh 
bank, določa obveznosti posa- 
meznim bankam oziroma v ro- 
ku 3 dni od dneva sprožitve 
postopka izda naloge za pre- 
nos deviz med pooblaščenimi 
bankami, da bi tako izpolnili 
fiksne in garantirane obvezno- 
sti. 

Ob upoštevanju, da se šele 
po izčrpanju deviz v republi- 
kah in pokrajinah angažirajo 
sredstva na ravni države, 
Osnutek zakona izjemoma 
predvideva, da lahko Narodna 
banka Jugoslavije izda nalog 
pooblaščenim bankam, ki mo- 
rajo v točno določenih zneskih 
izpolniti obveznosti drugih 
bank ali pa devize s svojih ra- 
čunov v tujini prenesti na ra- 
čun druge pooblaščene ban- 
ke. Obrazložitev omenja, da ta- 
ka rešitev povečuje varnost pri 
zagotavljanju deviz v okviru re- 
publike in pokrajine in zago- 
tavlja pravo funkcijo angažira- 
nja sredstev na ravni države. 

IZJEME PRI 
OBVEZNOSTIH 

Ker je pravočasno izpolnje- 
vanje fiksnih in garantiranih 
obveznosti v veliki meri odvi- 
sno tudi od izpolnjevanja ob- 
veznosti vseh uporabnikov 
družbenih sredstev, da izloča- 
jo del deviznega priliva za pla- 
čevanje fiksnih in garantiranih 
obveznosti, spremembe in do- 
polnitve Zakona predvidevajo 
izjeme od obveznosti izločanja 
dela deviznega priliva. 

Od te obveznosti so izvzeti le 
posamični prilivi. Gre za prili- 
ve, ki jih organizacije združe- 
nega dela in druge družbene 
pravne osebe ustvarijo z 
opravljanjem posameznih ko- 
mercialnih poslov, katerih rea- 
lizacije ni mogoče uresničiti 
brez angažiranja večjega dela 
oziroma celotnega deviznega 
priliva. Te obveznosti je opro- 
ščen devizni priliv, ustvarjen 
na podlagi vlog tujih oseb v 
domače organizacije združe- 
nega dela in na podlagi storno 
odliva ter agencijskih poslov, z 
izjemo provizije za te posle. 

Prav tako zakonski predpisi 
ne veljajo za devizni priliv, 
ustvarjen na podlagi 8. člena 
Zakona o najemanju določe- 
nih blagovnih kreditov v tujini 
v letih 1983, 1984. Te obvezno- 
sti pa lahko Zvezni izvršni svet 
oprosti tudi organizacije zdru- 
ženega dela in druge družbene 
pravne osebe na podlagi kom- 
penzacijskih poslov s posa- 
meznimi državami in na podla- 
gi poslov, ki imajo poseben 
pomen za jugoslovansko trži- 
šče. Te izjeme so predlagane, 
poudarja obrazložitev, ker si- 
cer ne bi več opravljali teh po- 
slov, kar pa bi pomenilo tudi 
bistveno zmanjšanje devizne- 
ga priliva. 

USTAVITEV TEKOČIH 
PLAČIL TUJINI 

Predlagane spremerpbe in 
dopolnitve Zakona med dru- 
gim predvidevajo tudi mož- 
nost, da Narodna banka Jugo- 
slavije ustavi pooblaščeni ban- 
ki vsa tekoča plačila tujini, če 
ugotovi, da prizadeta banka ne 
bo mogla poravnati fiksnih in 
garantiranih obveznosti, ki do- 
spejo v plačilo. 

Med dopolnitvami veljavne- 
ga Zakona je tudi določba, ki 
zadeva zagotavljanje izpolni- 
tve obveznosti izločanja dela 
deviznega priliva za posamez- 
ne namene, če namreč poo- 
blaščena banka ne izpolnjuje 
obveznosti izločanja dela de- 
viznega priliva, kontrolor Na- 
rodne banke Jugoslavije ne 
sme tej banki overiti nalogov 
za plačevanje iz tekočega pri- 
liva. 

Pooblaščene banke pa so 
nadalje obvezane, da na zahte- 
vo Narodne banke Jugoslavije 
pooblastijo svoje tuje kore- 
spondente, da izpolnjujejo na- 
loge Narodne banke Jugosla- 
vije v breme njihoviK računov 
pri teh korespondentih. 

Osnutek zakona pa tudi ja- 
sneje določa obveznosti glede 
prenosa dinarskih protivre- 
dnosti med organizacijami 
združenega dela in pooblašče- 
nimi bankami ter Narodne 
banko Jugoslavije. Tako bo 
morala pooblaščena banka, če 
organizacija združenega dela 
ne odplača tujega kredita v ro- 
ku, izdati Službi družbenega 
knjigovodstva nalog, da iz žirc 
računa in drugih računov or- 
ganizacije združenega dela, 
prenese znesek dinarske proti- 
vrednosti deviz, ki brezobrest- 
no ostane na računu poobla- 
ščene banke do izpolnitve te 
obveznosti. 

Predvideno pa je tudi, da bi 
iz veljavnega Zakona črtali do- 
ločbe, ki omogoča organizaci- 
jam združenega dela in drugim 
družbenim pravnim osebam, 
da svoje kreditne obveznosti 
izpolnijo na dogovorjeni na- 
čin. To je predlagano zaradi 
tega, ker je refinanciranje kre- 
ditnih obveznosti obvezna in- 
stitucija, tako da ni mogoče 
prepuščati organizacijam 
združenega dela in drugim 
družbenim pravnim osebam 
izbire, če bodo refinancirale 
svoje obveznosti ali pa jih iz- 
polnile tako, da bodo preko 
pooblaščenih bank, devize 
prenesle Narodni banki Jugo- 
slavije. 
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