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DOPOLNITVE POROČILA »URESNIČEVANJE 
ODNOSOV V GOSPODARJENJU Z DENARJEM V 
BANKAH S PODROČJA SR SLOVENIJE« (Skladno s 
sklepi skupščinskih odborov, ki so predhodno že 
obravnavali osnovno poročilo »Uresničevanje 
odnosov v gospodarjenju z denarjem v bankah s 
področja SR Slovenije«, ki je bilo objavljeno v Poro- 
čevalcu Skupščine SR Slovenije in SFR Jugoslavije 
za delegacije in delegate št. 23 z dne 8. 11. 1983, 
podajamo ponovno besedilo tistih poglavij ali pod- 
poglavij, ki so dopolnjena ali spremenjena.) 

I. UVOD 
Banke že nekaj let redno poročajo zborom in odborom 

Skupščine SR Slovenije o svojem celokupnem delovanju, še 
posebej pa o perečih problemih pri izvrševanju nalog, ki jih 
banke sprejemajo kot podpisnice družbenih dogovorov in 

samoupravnih sporazumov. Predmet skupščinskih razprav so 
bila v zadnjih dveh letih že mnoga področja bančnega poslo- 
vanja ter pereči tekoči in razvojni problemi bank pri zagotav- 
ljanju dopolnilnih sredstev za investicijske naložbe in tekoče 
poslovanje članic. Obravnavano je bilo izpolnjevanje nalog 
bank na področju zagotavljanja devizne likvidnosti, zagotav- 
ljanje sredstev za financiranje investicijskih in sanacijskih 
naložb ter gospodarjenje s sredstvi na stanovanjsko-komu- 
nalnem področju. 

Predloženo gradivo analizira pretekle premike in sedanje 
odnose v procesu preobrazbe bančništva in gospodarjenja z 
denarjem ter opozarja na nekatere elemente in pojave, ki 
vodijo do novih razmišljanj o ustvarjanju ustreznih pogojev za 
hitrejšo preobrazbo obstoječega bančnega sistema in de- 
narno-kreditnih odnosov na ustavnih temeljih. Zato predlo- 
ženo poročilo predstavlja tudi nekatere ključne vidike in za- 
hteve za vsebinsko preobrazbo denarno-kreditnega in banč- 
nega sistema. 

V poročilu je podana analiza samo nekaterih najbolj po- 
membnih področij bančnega poslovanja, s tem, da se ne 
omejuje samo na ugotavljanje stanja, ampak nakazuje tudi 
nekatere možne rešitve posameznih problemov v prihodnosti. 
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Ti predlogi so po svoji vsebini dvojnega značaja. V enem delu 
se nanašajo na nekatere rešitve v okviru celotnega denarno- 
kreditnega in bančnega sistema kot izhajajo iz dokumentov 
dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije, v drugem 
pa na preureditev odnosov v okviru sistema bank s področja 
SR Slovenije. Sicer pa poročilo temelji na analizi uresničeva- 
nja ciljev preobrazbe denarno-kreditnega in bančnega si- 
stema, ki so bili definirani v letu 1977, pri čemer je dan 
poudarek predvsem analizi razraščanja kreditnih odnosov in 
nezadostnega uveljavljanja združevanja dela in sredstev kot 
prevladujočega odnosa v procesih financiranja družbene re- 
produkcije. Pomembno mesto je dano tudi analizi odnosov 
med narodno banko in poslovnimi bankami, saj prva z izvaja- 
njem denarno-kreditne politike in emisijske politike v mnogo- 
čem ureja tudi odnose v upravljanju gospodarjenja z denar- 
nimi sredstvi v poslovnih bankah. 

Uvodoma je potrebno tudi reči, da so na izpolnjevanje 
dogovorjenih ciljev preobrazbe denarno-kreditnega in banč- 
nega sistema neugodno vplivale nekatere znane slabosti v 
uresničevanju ciljev in nalog tekoče in razvojne ekonomske 
politike zadnjih let - kot so velike motnje v mobilnosti družbe- 
nega kapitala ter blagovno-denarnih tokovih, neskladje v ob- 
segu proizvodnje in potrošnje, padajoča družbena produktiv- 
nost dela, vse slabša učinkovitost novih fnvesticij ter v zadnjih 
dveh letih vse bolj pereči problemi na področju ekonomskih 
odnosov s tujino - kakor tudi iz teh izhajajoče okrepljeno a 

administrativno urejanje nekaterih blagovno-denarnih in de- 
narno-kreditnih odnosov med subjekti gospodarjenja v pro- 
cesih družbene reprodukcije. 

Sklepna ugotovitev poročila je, da je po letu 1977 pri teko- 
čem uresničevanju ustavnih opredelitev in izhodišč preobra- 
zbe odnosov na področju gospodarjenja z denarjem prihajalo 
do resnih pomanjkljivosti in nedoslednosti v celotnem finanč- 
nem sistemu. Tako na ravni združenega dela nismo uspeli 
uresničiti nekaterih temeljnih predpostavk za uspešno gospo- 
darjenje z družbenimi sredstvi, kar je bistveno prispevalo k 
razraščanju nelikvidnosti v gospodarstvu, vedno večji vlogi 
bančnih kreditov in prevladovanju medsebojnih kreditnih 
odnosov v združenem delu. Vse to se je odrazilo v naraščanju 
inflacije, kar je vplivalo na manjšo možnost pravega združeva- 
nja dela in sredstev na temelju ustvarjanja skupnega dohodka 
in porazdelitve rizika. Ker so bile banke pod močnim priti- 
skom povpraševanja po novih kreditih, so vedno bolj zane- 
marjale funkcije dobrega poslovanja. K temu je poleg neu- 
streznih realno negativnih obrestnih mer in neustreznega 
zadolževanja v tujini pripomogla tudi neustrezna organizira- 
nost bank, prevlada slabih gospodarskih subjektov v upravlja- • 
nju in oblikovanju poslovne politike bank ter neustrezni raz- 
vojni cilji na področju razširjene reprodukcije. Tako so banke 
dajale predvsem poceni dolgoročne kredite, ki so jih črpale iz 
ekonomsko nekvalitetnih dinarskih depozitov, ali pa iz zelo 
dragih deviznih kreditov iz tujine Takšna politika je povzro- 
čila, da je sedaj večina bank v SR Sloveniji in SFR Jugoslaviji 
ekonomsko na robu sanacije, ali pa sploh nimajo realnih 
pogojev za normalno poslovanje. 

Posledica vsega tega pa je, da se nekateri cilji in naloge 
samoupravne preobrazbe v gospodarjenju z denarjem, zaradi 
nepredvidenih materialnih odnosov v družbi kot celoti, eno- 
stavno niso mogli uresničiti oziroma so se uresničevali poča- 
sneje kot je bilo dogovorjeno. To velja še zlasti za področje 
gospodarjenja z deviznimi sredstvi in ekonomskih odnosov s 
tujino. 

III. Uresničevanje temeljnih ciljev preobrazbe 
denarno-kredrtnega in bančnega sistema 

Da bi lahko analizirali sedanjo oziroma doseženo pstopnjo 
preobrazbe denarno-kreditnega in bančnega sistema, kakor 
tudi uresničevanje zastavljenih ciljev in nalog, moramo naj- 
prej opozoriti na temeljne cilje, ki so bili vodilo procesa 
preobrazbe. Le-ti so bili poleg hitrejšega uveljavljanja dele- 
gatskih odnosov v gospodarjenju z denarjem v bankah pred- 
vsem naslednji: 

a) ustvarjanje pogojev za funkcionalno prilagajanje struk- 
ture finančnih institucij potrebam združenega dela v gospo- 
darstvu, še posebno z vidika ustvarjanja pogojev za hitrejše 
uveljavljanje višjih oblik integracije gospodarskih subjektov 
na temelju dohodkovnih odnosov, 

b) ustvarjanje pogojev za večje samofinanciranje in nepo- 

sredno združevanje dela in sredstev med gospodarskimi sub- 
jekti, ki naj bi postal prevladujoča oblika v sistemu financira- 
nja družbene reprodukcije, 

c) zmanjševanje obsega selektivnega programa Narodne 
banke Jugoslavije ter prenos pretežnega dela tega kreditira- 
nja na bančne organizacije, 

d) ustvarjanje pogojev za doslednejše uveljavljanje eko- 
sredstev in pri alokaciji (usmerjanju) teh sredstev, 

e) čvrstejše in dosledno povezovanje poslovne politike 
bank s plani članic iz gospodarstva, kakor tudi z družbenimi 
plani na vseh ravneh, zlasti glede financiranja naložb druž- 
beno dogovorjenih prednostnih dejavnosti in uresničevanja 
družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov, 

f) z uveljavljanjem širšega spektra instrumentov za uravna- 
vanje kreditnega potenciala bank naj bi denarno-kreditna 
politika prispevala k učinkovitejšemu zagotavljanju varnosti 
in likvidnosti bančnih naložb. 

Proces uveljavljanja novih odnosov v denarno-kreditnem in 
bančnem sistemu je kot rečeno, potekal v zaostrenih pogojih 
gospodarjenja. Neugodna družbeno-ekonomska gibanja so 
vplivala na dinamiko uresničevanja temeljnih ciljev in nalog 
tekoče ekonomske in razvojne politike ter je zato prihajalo do 
znatno počasnejšega uveljavljanja nekaterih novih rešitev v 
gospodarskem in družbeno-ekonomskem sistemu, ki pred- 
stavljajo temeljne in potrebne pogoje za uresničevanje ciljev 
procesa preobrazbe denarno-kreditnega in bančneaa si- 
stema. 

Zaradi želje po odpravljanju nakopičenih gospodarskih 
problemov se je v družbeno-ekonomskem sistemu in izvaja- 
nju tekoče ekonomske politike vse bolj krepilo administra- 
tivno urejanje blagovno-denarnih in denarno-kreditnih odno- 
sov, kar je prispevalo k slabitvi delovanja tržnega mehanizma 
in mehanizma samoupravnega družbenega planiranja ter s 
tem do nevzpostavljanja temeljnih pogojev za samoupravno 
preobrazbo bančnega sistema. Vzporedno s tem so nezado- 
voljivi rezultati gospodarjenja vplivali tudi na spremembo 
neka*' temeljnin materialnih razmerij v primarni in sekun- 
dami delitvi družbenega proizvoda, kar je prispevalo k nadalj- 
njemu poslabševanju akumulativne in reprodukcijske spo- 
sobnosti združenega dela. Vse to pa je seveda imelo nujne 
posledice na poslovanje bank, saj so dokajšen del potrebnih 
denarnih sredstev za tekoče in razvojne potrebe svojih članic 
lahko zagotavljale s prekomerno emisijo denarja, ki kasneje, 
zaradi v družbi vzpostavljenih razmerij v proizvodnji in delitvi 
družbenega proizvoda, ni bila pokrita z ustvarjeno akumula- 
cijo. Takšno stanje, ki je predvsem posledica splošnih pogo- 
jev gospodarjenja, je imelo in ima vrsto negativnih učinkov, ki 
onemogočajo dosledno izvrševanje ciljev preobrazbe de- 
narno-kreditnega in bančnega sistema. 

Poleg teh objektivnih težav so bili v procesu uresničevanja 
vsebinske preobrazbe bančnega sistema in denarno-kredit- 
nih odnosov prisotni tudi nekateri subjektivni odpori, ki so bili 
največkrat izraženi s skrbjo, kaj bo s finančno sposobnostjo 
nove, na drugačnih odnosih temelječe banke. Zelo pogosto 
so lokalni in regionalni interesi prevladovali nad razlogi in cilji 
družbeno-racionalne in učinkovite organiziranosti bančnega 
in denarno-kreditnega sistema. Največja ovira pa je bilo vse- 
kakor nezadostno razumevanje, z določili ustave opredeljene 
vsebine novih družbeno-ekonomskih odnosov, posebej še kar 
zadeva uveljavljanje odločujočega vpliva delavcev na gospo- 
darjenje z denarjem v vseh njegovih funkcijah in vseh oblikah 
finančne organiziranosti. 

Ta spoznanja so bila v veliki meri prisotna že koncem 
sedemdesetih let. Zato je bila preobrazbi družbeno-ekonom- 
skih odnosov v gospodarjenju z denarjem in preobrazbi bank 
posvečena posebna problemska konferenca Zveze komuni- 
stov Slovenije v novembru 1980, ki je obravnavala aktualne 
probleme in nekatere temeljne prepreke za hitrejše uveljavlja- 
nje procesov vsebinske preobrazbe. V razpravi je bila poudar- 
jena zahteva, da je potrebno dosledno spoštovati in uveljav- 
ljati dogovorjene cilje preobrazbe ter, da je potrebno te pro- 
cese intenzivirati v največji možni meri, s tem seveda, da je 
potrebno zagotoviti tudi temeljne pogoje za uresničevanje 
procesov preobrazbe denarno-kreditnega in bančnega si- 
stema. Temu ustrezni so bili sklepi, ki so nalagali poslovnim 
bankam, Narodni banki Slovenije ter Službi družbenega knji- 
govodstva v SR Sloveniji tudi nekatere konkretne naloge in 
zadolžitve. Po vsebini podobne sklepe je v decembru 1980 
sprejelo tudi predsedstvo CK ZKS. Službi družbenega knjigo- 

2 poročevalec 



vodstva v SR Sloveniji kot organizatorju in izvajalcu plačil- 
nega prometa v državi je bila dana naloga, da s stalnim 
uvajanjem novih oblik in načinov plačevanja zagotavlja čim 
hitrejše kroženje denarja na čim bolj gospodaren način. Tej 
nalogi se v zadnjih letih posveča posebno pozornost in do- 
sega uspehe. Medtem, ko je v letu 1979 znašal potreben čas 
za prenos sredstev med dolžnikom in upnikom poprečno 1,38 
dni, se je do leta 1983 skrajšal na 1,27 dni. 

Ob tem moramo ugotoviti, da bistveno večje hitrosti pre- 
nosa sredstev in večje racionalizacije plačilnega prometa ne 
moremo več pričakovati ob sedanji tehnični opremljenosti 
organizacijskih enot Službe družbenega knjigovodstva v SR 
Sloveniji in ob sedanjih tehnoloških rešitvah na področju 
plačilnega prometa. Zato so v programu razvoja Službe druž- 
benega knjigovodstva za sedanje srednjeročno obdobje za 
področje plačilnega prometa podčrtane aktivnosti, Ki naj bi 
do konca leta 1985 zagotovile novo tehnologijo dela, ki bo 
temeljila na bolj izpopolnjenih oblikah in načinih plačevanja 
ob sočasni intenzivni uporabi sodobnih tehničnih sredstev. V 
okvir teh nalog pa prav gotovo sodijo naloge, ki jih je obrav- 
navala problemska konferenca in ki so bile v zadnjih dveh 
letih že opravljene ali pa bodo še opravljene do konca leta 
1985: 

- v letu 1982 so bile dane zakonske in druge možnosti za 
uporabo okvirnih kreditov, ki jih odobrijo banke depozitarji po 
načelih tekočega računa. To naj bi prispevalo k izboljšanju 
likvidnosti organizacij združenega dela ter jim zmanjšala stro- 
ške za obresti. Te kredite sedaj na območju SR Slovenije 
uporablja 229 organizacij združenega dela in 15 internih bank 
s 548 članicami; 

- prav tako so bile leta 1982 s predpisi urejene možnosti, da 
lahko interne banke opravljajo interni plačilni promet ter da 
lahko vključujejo sredstva kot depozit na vpogled pri večih 
bankah; 

- zaradi poenostavitve plačevanja prispevkov in davkov, je 
Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji s svojimi 
predpisi dala organizacijam združenega dela možnost, da 
lahko te prispevke plačujejo preko posebnega računa pri 
Službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji skupaj za vse 
temeljne organizacije v okviru delovne organizacije Tak si- 
stem plačevanja davkov in prispevkov iz osebnega dohodka 
delavcev in dohodka organizacij, je zaživel le na območju SR 
Slovenije, čeprav omogoča delovni organizaciji, da ob dvigu 
sredstev za osebne dohodke delavcev predloži za plačilo 
davkov in prispevkov za okoli dve tretjini manj nalogov, 

- po prvem trimesečju leta 1984 bodo lahko temeljne orga- 
nizacije združenega dela ustvarjale celotni prihodek in razpo- 
lagale s sredstvi, ki jih uporabljajo preko žiro računa delovne 
organizacije. To bo vplivalo na manjši obseg plačilnega pro- 
meta, ki ga opravlja Služba družbenega knjigovodstva v SR 
Sloveniji, oblikoval pa se bo plačilni promet med temeljnimi 
organizacijami v okviru delovneorganizacije združenega dela 
po internih računih; 

- med ukrepe za pocenitev opravil plačilnega prometa je 
treba šteti tudi pripravo metodoloških in organizacijskih po- 
gojev za prevzem podatkov od uporabnikov družbenih sred- 
stev na magnetnih nosilcih, kakor tudi možnost plačevanja 
različnih vrst dnevnih obveznosti posamezne organizacije na 
enem nalogu za prenos sredstev. To bo bistveno zmanjšalo 
število nalogov, zožilo se bo vpisovanje podatkov za prenos 
sredstev, odpadlo bo podpisovanje in žigosanje ogromnega 
števila nalogov in racionalizirala se bodo tudi opravila v 
Službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji. 

Toda vsa navedena prizadevanja za hitrejše kroženje denar- 
nih sredstev ih pocenitev plačilnega prometa ne morejo bi- 
stveno vplivati na rešitev problema prezadolženosti in nelikvi- 
dnosti organizacij združenega dela, če se ne izvajajo ali se 
izvajajo nedosledno predpisi s področja plačilnega sistema. 

Opozoriti je potrebno tudi na aktivnosti, ki jih Služba druž- 
benega knjigovodstva SR Slovenije izvaja na področju preu- 
reditve in racionalizacije informacijskega sistema. V teku zad- 
njih treh let so bila ukinjena tako nekatera zbiranja podatkov 
oziroma poročil (obrazec OD), kot tudi evidence (ST-3), med- 
tem ko so bile nekatere evidence pomembno zožene, neka- 
tere se popolnoma na novo oblikujejo (investicije), izdelani pa 
so bili tudi predlogi za racionalizacijo zajemanja podatkov v 
posameznih poročilih (zoženje bilančnih shem). Vse to je bilo 
storjeno z namenom zmanjševanja obsega dela tako pri zaje- 
manju podatkov pri dajalcih kot tudi njihovi obdelavi v službi. 

Posebna pozornost je vseskozi namenjena tudi odpravi 
vsebinske pomanjkljivosti evidence o razčlenjenem prometu 
na žiro računih. Gre za to, da evidenca ne zajema niti podat- 
kov realizacije dosežene na tujem trgu, niti podatkov o izpla- 
čilih za nabave iz uvoza. Združitev podatkov o deviznem 
plačilnem prometu, ki ga opravljajo poslovne banke in podat- 
kov o dinarskem plačilnem prometu, ki ga opravlja Služba 
družbenega knjigovodstva, je možna, vendar pa je tehnična 
izvedba te združitve izjemno zahtevna naloga. Pri tem je 
posen problem natančno evidentiranje deviznega priliva 
glede na zapletene in stalno se spreminjajoče ukrepe devizne 
zakonodaje in deviznega režima. Zato se je posebej zastavilo 
vprašanje vrednosti takih podatkov v primerjavi s stroški, ki bi 
jih taka vključitev dnevno zahtevala. Kljub temu je Služba 
družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji predlog združevanja 
podatkov iz dinarskega in deviznega plačilnega prometa po- 
sredovala Službi družbenega knjigovodstva Jugoslavije, saj je 
tako združevanje smotrno le, če je organizirano na ravni 
celotne države. Čeprav Služba družbenega knjigovodstva Ju- 
goslavije te pobude ni sprejela, ker je sodila, da obseg deviz- 
nih sredstev ne more pomembno vplivati na obseg in gibanje 
celotnih denarnih sredstev uporabnikov družbenih sredstev, 
se bo Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji še v 
naprej zavzemala, da se v skladu z usmeritvami dogovora o 
družbenem sistemu informiranja to vprašanje ponovno 
prouči. 

Vprašanjem racionalizacije in povečanja učinkovitosti v go- 
spodarjenju z denarjem so pomembno mesto namenile tudi 
poslovne banke. Tako lahko za sistem bank Ljubljanske 
banke - združene banke, kakor tudi za obe ostali temeljni 
banki v okviru SR Slovenije ugotovimo, da so dosegle po- 
memben razvoj na področjih njihove notranje organiziranosti, 
tehnično-tehnološke posodobitve poslovanja, kakor tudi na 
kadrovskem področju, kar pa je vse skupaj pripomoglo k 
uveljavljanju nekaterih ciljev preobrazbe denarno-kreditnega 
in bančnega sistema. Tako je prišlo do prenosa določenega 
deta opravil in funkcij z Združene banke na temeljne banke, 
kar je vsekakor prispevalo k neposrednejšemu gospodSrjenju 
s sredstvi v bankah. Pri tem je potrebno omeniti prenos 
opravljanja plačilnega prometa s tujino na temeljne banke ter 
preureditev odnosov pri vodenju sredstev in naložb samou- 
pravnih interesnih skupnosti in družbeno-pravnih oseb repu- 
bliškega pomena. Ta so se v času pred konstituiranjem Zdru- 
žene banke vodila na računu pri Centrali Ljubljanske banke, 
kasneje po konstituiranju Združene banke pa skladno s čle- 
nom 100/4 Samoupravnega sporazuma o združitvi v Ljubljan- 
sko banko - združeno banko na računih Združene banke. Cilj 
te preobrazbe je bil, da se sredstva, ki se vodijo na računih 
Združene banke vrnejo v neposredno upravljanje in razpola- 
ganje organizacijam združenega dela iz gospodarstva, torej, 
da se prenesejo na račune temeljnih bank. Celoten proces, ki 
je bil končan koncem leta 1981 je nedvomno prispeval k bolj 
neposrednemu upravljanju združenega dela tudi nad tem 
delom v bankah združenih denarnih sredstev družbene repro- 
dukcije, povzročil pa je tudi nekatere težave pri poslovanju 
temeljnih kot tudi Ljubljanske banke - združene banke. Pred- 
vsem pa zaenkrat še ni bil vzpostavljen ustrezen nadomestni 
mehanizem samoupravne koncentracije teh sredstev. . 

V sklopu recionalizacije bančnega poslovanja je potrebno 
omeniti tudi dejstvo, da je Ljubljanska banka — združena 
banka v sodelovanju z ostalimi poslovnimi bankami v Jugo- 
slaviji ter Gospodarsko zbornico Jugoslavije in Gospodarsko 
zbornico Slovenije racionalizirala mrežo predstavništev v tu- 
jini. Pri tem je bilo število predstavništev v zahodnih deželah 
pomembno zmanjšane, medtem ko so se predstavništva v 
socialističnih dpželah preoblikovala v skupna predstavništva 
z ostalimi bankami in gospodarstvom. 

Med izvršenimi nalogami, ki pomenijo ustvarjanje pogojev 
za kvalitetnejše gospodarjenje z denarnimi sredstvi v bankah 
je tudi uveljavljanje sistema svobodne menjave dela med 
delovno skupnostjo in članicami bank, s čimer prihaja do 
povečanja odgovornosti delovnih skupnosti bank pri obliko- 
vanju in uresničevanju zastavljene tekoče in razvojne politike 
bank. 
Preobrazba gospodarjenja z denarjem v 
bankah ter denarno-kreditna in emisijska 
politika 

Banke se v obdobju zadnjih nekaj let vse bolj soočajo z 
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administrativnim urejanjem tokov družbene reprodukcije. Ta 
problem je še zlasti prisoten na področju denarno-kreditnega 
in bančnega sistema, saj tekoča ekonomska in razvojna poli- 
tika zadnjih nekaj let uporabljata za uresničevanje ciljev in 
nalog praktično le še instrumentarij denarno-kreditne poli- 
tike. Takšno vodenje ekonomske politike je seveda zahtevalo 
okrepitev vloge Narodne banke Jugoslavije v procesu zbiranja 
in prerazdeljevanja družbene denarne akumulacije. Okrep- 
ljena vloga Narodne banke Jugoslavije je pri tem najbolj vidna 
v strukturi virov sredstev kreditnega potenciala bank. 

Tako se v okviru stalno naraščajočega deleža sredstev bank 
in drugih finančnih organizacij, najbolj povečuje delež sred- 
stev Narodne banke Jugoslavije. Kreditni potenciali temeljnih 
bank se torej v vedno manjši meri oblikujejo iz zbranih depo- 
zitov in so v vedno večji meri odvisni od sredstev primarne 
emisije Narodne banke Jugoslavije. Posledica tega je, da vsak 
ukrep kreditno-denarne politike močno vpliva na izvajanje 
poslovne politike bank ter samostojnost članic pri odločanju 
o sredstvih v bankah. 

Tendence takšnega povečevanja udeležbe namenskih sred- 
stev primarne emisije v strukturi sredstev in naložb bank so v 
veliki meri tudi posledica teritorialne »atomizacije« v organi- 
ziranosti bank, saj jih veliko razpolaga le z relativno majhnimi 
izvirnimi sredstvi v svojih kreditnih potencialih ter so tako v 
svojem razvoju v preveliki meri odvisne od sredstev Narodne 
banke Jugoslavije. 

V analizi odnosov med temeljnimi in Narodno banko Jugo- 
slavije je potrebno opozoriti, da se kljub drugače opredelje- 
nim ciljem struktura kreditov za tekoče poslovanje članicam 
že nekaj let spreminja v korist selektivnih kreditov Narodne 
banke Jugoslavije. Naraščanje teh kreditov ter vse večja ude- 
ležba primarne emisije v strukturi virov financiranja teh kredi- 
tov v bankah pomenita, da Narodna banka Jugoslavije v vse 
večji meri vpliva tudi na usmerjanje naložb bank njihovim 
članicam. Takšen način alokacije dela bančnih kreditov pa ni 
nujno v skladu s cilji razvoja članic posamezne banke. Poleg 
tega pa preširoko opredeljena paleta selektivnih namenov in 
njihova vse večja udeležba v kreditih bank za tekoče poslova- 
nje samo krepi ekstenzivnost v gospodarjenju, namesto da bi 
se uveljavljali kvalitativni vidiki gospodarjenja. Istočasno pa to 
pomeni, da se velik del odločanja za kredije za tekoče poslo- 
vanje članic prenaša s temeljnih na Narodno banko Jugosla- 
vije. Zanemarjenje kvalitativnih ciljev gospodarjenja pa vodi 
tudi do spremenjenih motivov v gospodarjenju članic, kakor 
tudi manj pozornega spremljanja tega gospodarjenja v njiho- 
vih bankah, kajti obstoječi avtomatizem odobravanja selektiv- 
nih »kreditov« destimulira banke in j»m celo onemogoča 
stalno preverjanje učinkovitosti gospodarjenja njihovih čla- 
nic. Kar pa je najpomembnejše, s prikritim prevzemanjem 
odgovornosti Narodne banke Jugoslavije za poslovne odloči- 
tve banke, se trga medsebojna povezanost interesov združe- 
nega dela in širših družbenih interesov. Namesto, da bi se 
pravice članic bank in celotnega združenega dela pri uprav- 
ljanju z denarjem in krediti širile, se njihove pristojnosti na 
tem področju krčijo. Ob tem prihaja tudi do podružbljanja 
odgovornosti za negospodarno upravljanje s sredstvi v ban- 
kah, kar posredno vpliva tudi na razraščanje finančne nedisci- 
pline. To pomeni samo nadaljnje zmanjševanje vpliva združe- 
nega dela na celotno finančno področje družbene reproduk- 
cije, saj je neposredni vpliv združenega dela na politiko Naro- 
dne banke Jugoslavije bistveno manjši, kot na politiko poslov- 
nih bank. 

Splet takšnih okoliščin in politike je nujno povzročil tudi 
neustrezno delovanje narodne banke kot zadnje ravni v fi- 
nančnem sistemu. Vedno bolj je pešala njena funkcija posre- 
dnega uravnavanja količine denarja v obtoku z različnimi 
razpoložljivimi instrumenti. Ker je morala predvsem skrbeti za 
trajno pokrivanje nelikvidnih bank in gospodarskih subjektov 
in ker ji je družbeni plan določal tudi razvojne funkcije, je 
postala primarna emisija njen glavni instrument, emisija de- 
narja pa glavni smoter njene dejavnosti. Seveda je to vplivalo, 
da je skozi ta kanal prihajalo v obtok več denarja kot bi ga 
potreboval normalno rastoči proces razširjene reprodukcije. 
V okviru primarne emisije so se namreč predvsem razrasli 
selektivni krediti za prednostne namene v gospodarstvu, ki pa 
po svoji vsebini potrebujejo drugačen način financiranja, kot 
je to primarna emisija. Potrebujejo namreč, kot razvojne pre- 
dnostne naložbe, stabilne in relativno cenene vire financira- 
nja. Ker je prevzela funkcijo njihovega financiranja primarna 

emisija, so morali stalno in hitro naraščati ceneni krediti iz 
primarne emisije. To pa je seveda povzročilo pretirano pov- 
praševanje po teh kreditih in potrebo, da narodna banka z 
drugimi instrumenti zavira vpliv teh kreditov na preveliko 
količino denarja v obtoku. Začelo se je razraščati neracio- 
nalno pretakanje denarne akumulacije preko narodne banke. 
Neracionalno je bilo prvič zato, ker so bile naložbe, ki so se 
financirale iz primarne emisije praviloma nerentabilne in dru- 
gič zato, ker je bilo potrebno za njihovo financiranje blokirati 
sredstva predvsem tistih, ki so bili likvidni in relativno po- 
slovno uspešni in to s pomočjo instrumentov obvezne re- 
zerve, omejevanjem rasti naložb in določanjem ročne struk- 
ture naložb poslovnih bank. V takih razmerah se nista mogli 
razviti tudi dve pomembni funkciji narodne banke, to je de- 
narno in finančno planiranj.e in pa ustrezna kontrola poslova- 
nja poslovnega bančništva. 

Ugotavljamo tudi, da se ne uresničuje v zadovoljivi meri 
pomemben cilj preobrazbe gospodarjenja z denarjem v ban- 
kah glede doslednejšega uveljavljanja načel varnosti in likvi- 
dnosti naložb v bankah. Cilj bi bil lahko v znatno večji meri 
dosežen, če bi Narodna banka Jugoslavije vodila takšno de- 
narno-kreditno politiko, ki bi bila osredotočena samo na 
zagotavljanje potrebne količine denarja v obtoku, ne pa, da 
neposredno vpliva na obseg, strukturo in vrsto naložb na 
ravni posamezne temeljne banke. 

Konkretno uveljavljanje tako dogovorjenega mehanizma 
emisije denarja je bilo zlasti po letu 1981 povsem nasprotno, 
saj so temeljne banke postajale vse bolj odvisne od narodne 
banke. Ob tem je zelo pomembno tudi dejstvo, da se bankam 
oziroma njihovim upravljalcem preko instrumentarija de- 
narno-kreditne politike nalaga zelo pomembne naloge pri 
uresničevanju programa gospodarske stabilizacije, ki pa jih 
zaradi nekaterih bistvenih neskladnosti v ekonomski in tudi 
denarno-kreditni politiki enostavno ne morejo uresničevati. 
Tu gre predvsem za področje zmanjševanja vseh oblik po- 
rabe, kar naj bi v pretežni meri dosegli z uresničevanjem ciljev 
in nalog denarno-kreditne politike. To pa je, v kolikor ni 
ustrezne podpore ostalih delov ekonomske politike - pred- 
vsem fiskalne in razvojne - in kolikor ni zagotovljena bistveno 
boljša finančna disciplina v združenem delu, po eni strani 
nerealen cilj, po drugi strani pa zaradi neenotnih pogojev 
gospodarjenja v okviru enotnega jugoslovanskega trga po- 
stavlja v neenak položaj gospodarske subjekte. 

Ko ocenjujemo učinkovitost instrumentarija denarno-kre- 
ditne politike v zadnjih nekaj letih, ugotavljamo njegovo ve- 
liko skromnost in omejevalnost, saj je v uporabi praktično 
samo še instrument neposrednega in linearnega omejevanja 
naložb bank. 

Glavni pomisleki, ki so bili izraženi v SR Sloveniji vsako leto 
s strani bank in združenega dela ob določanju ciljev in ukre- 
pov denarno-kreditne politike, lahko strnemo v naslednji ugo- 
tovitvi: 

a) z določenim delom primarne emisije se je deficitarno 
financirala končna poraba dolgoročno, ne da bi se z drugimi 
ukrepi, predvsem fiskalne politike, kompenzirali inflacijski 
učinki takšnega financiranja. Najizrazitejše oblike takšnega 
financiranja so naslednje: 

- odobravanje dolgoročnih kreditov za nakup železniških 
vozil, za kreditiranje obnove z naravnimi nesrečami prizadetih 
območij in za druge posamične namene; 

- odlaganje izterjave zapadlih anuitet za kredite, odobrene 
iz primarne emisije, ne da bi se za enak znesek opravili 
popravki pri ugotavljanju potrebnega obsega neto primarne 
emisije za obdobje, v katerem anuitete niso bile izterjane; 

- zniževanje stopenj obvezne rezerve bank s hkratno 
usmeritvijo sproščenih sredstev za dolgoročno kreditiranje 
investicijske porabe ali pa začasna prepoved uporabe neto 
kreditnega potenciala bank, razen za namen usmeritve tako 
imobiliziranih sredstev v povsem določeno investicijsko po- 
rabo. 

Takšni načini zagotavljanja sredstev za investicijsko porabo 
seveda v ničemer ne upoštevajo avtonomne pravice delavcev, 
da odločajo o vseh oblikah denarne akumulacije in da ob tem 
prevzemajo polno odgovornost za posledice investicijske na- 
ložbe. Z navedenimi oblikami usmerjanja tokov emisije de- 
narja je prihajalo ne le do spreminjanja temeljnih funkcij 
denarno-kreditne politike, temveč tudi do negacije temelj- 
nega produkcijskega odnosa, v katerem delavci celovito odlo- 
čajo o pogojih in rezultatih svojega dela in prevzemajo odgo- 
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vornost za posledice svojih odločitev na področju razširjene 
reprodukcije. 

b) Selektivni program kreditiranja je postopoma postajal 
pretežna oblika emisije primarnega denarja. Pri izvajanju te 
funkcije nikakor ni prihajalo do preverjanja učinkovitosti kre- 
ditnih naložb ali usposobljenosti kreditojemalcev za ažurno 
vračilo prejetih sredstev, temveč je avtomatizem namenov 
omogočal in še omogoča črpanje kreditnih sredstev, pravi- 
loma tudi čez okvire, ki so bili določeni v začetku leta. 

Z izvajanjem tekočih ukrepov kreditno-monetarne politike 
med letom so se navedene nedoslednosti še poglabljale. Tako 
je bil obseg primarne emisije pogosto prekoračen zaradi 
naknadno sprejetih ukrepov o namenski usmeritvi kreditira- 
nja določenih namenov v končni porabi, stopnja obvezne 
rezerve se je spreminjala v odvisnosti od ugotovljenih potreb 
za dodatno financiranje kreditnih poslov določenin bank, 
dovoljene stopnje rasti kreditov so se v globalu zniževale 
zaradi sproščanja limitov pri kreditiranju določenih namenov. 

Za preseganje teh razmerij v praksi je bilo na zvezni ravni, v 
okviru zveznih družbenih svetov, Skupščine SFRJ in Zvez- 
nega izvršnega sveta, izdelanih več analiz s programi aktivno- 
sti in nujnih ukrepov. Ob obravnavi teh predlogov so zdru- 
ženo delo in banke v SR Sloveniji večkrat opozarjale, da ni 
potrebno spreminjati ali dopolnjevati sistemskih ureditev, 
temveč da naj se dosledno in enotno izvajajo veljavne zakon- 
ske ureditve. 

Ob proučevanju pojavnih oblik odmikov pri določanju in 
izvajanju denarno-kreditne politike je namreč tudi pomembna 
ugotovitev, da je bila dosežena dokaj nizka stopnja enotnosti 
pri izvrševanju obveznosti in izvajanju sankcij s tega po- 
dročja. Zaostritev odgovornosti organov monetarne oblasti za 
enotno izvajanje dogovorjene politike in ukrepov mora zato v 
bodoče postati ključni element v procesu doslednega uresni- 
čevanja sistemskih ureditev na tem področju. 

Kontrola denarnega in deviznega poslovanja je vsekakor 
ena od bistvenih funkcij sistema narodnih bank in Narodne 
banke Jugoslavije. Ta kontrola mora biti enotna za vso državo 

*in jo zato tudi urejajo zvezni predpisi. Osnovni problem, ki se 
v okviru decentralizirano organiziranega sistema kontrole po- 
stavlja, je enotnost v pristopu h kontroli in enakopravno 
obravnavanje pooblaščenih bank in organizacij združenega 
dela v postopku kontrole. Da te enotnosti in enakopravnosti v 
kontrolnih postopkih ni, opozarja med drugim dejstvo, da v 
letu 1982 razen Narodne banke Jugoslavije in Narodne banke 
Slovenije nobena druga narodna banka v republiki ali avtono- 
mni pokrajini ni sprožila postopkov proti odgovornim osebam 
v bankah ob ugotavljanju prekrškov. Ob številnih prekrških.ki 
so prisotni to nedvoumno kaže na neenakopraven položaj 
subjektov, ki so pod kontrolo. Posebej se to kaže tudi v 
deviznem poslovanju, kjer se neizpolnjevanje dogovorjenih 
obveznosti pri enih subjektih dovoljuje, pri drugih pa se 
njihova odgovornost zaostruje. Nepripravljenost posameznih 
republiških narodnih bank na dosledno izvrševanje kontrol- 
nih funkcij se tako odraža na delovanje celotnega sistema 
kontrole, v katerem postajajo sankcije za kršenje predpisov 
izjema, kršenje predpisov pa pravilo. 

Na kvaliteto oblikovanja in izvajanja ciljev in nalog denarno- 
kreditne in emisijske politike v določeni meri vpliva tudi dose- 
žena kvaliteta analitsko-raziskovalnega dela ter kvaliteta in- 
formacijskega sistema narodnih bank. Narodna banka Slove- 
nije je glede na vsebino svojega dela zadolžena za izvajanje 
obeh nalog, za kar so ji bile dane tudi nekatere potrebne 
opredelitve ciljev in nalog, pri čemer je za operativno postav- 
ljanje ciljev in preverjanje rezultatov tega dela odgovorna 
posebna komisija za raziskovalno dejavnost pri Narodni banki 
Slovenije. Čeprav so bili na področju razvoja analitsko-raz- 
iskovalnega dela doseženi določeni pozitivni rezultati se v 
zvezi z njegovim širšim uveljavljanjem pojavlja niz odprtih 
problemov. Poleg problema organizacije analitskega dela v 
Narodni banki Slovenije je odprt tudi problem širše družbene 
ocenitve programske zasnove raziskovalnega dela, ki ga na 
denarno-kreditnem in deviznem področju koordinira Narodna 
banka Slovenije. Pri tem ne gre toliko za vprašanje pravilne 
izbire problemov, ki bi jih morali proučevati, kot za odnos 
širše družbene skupnosti nasploh do tega področja ekonom- 
skega sistema, ki se obravnava parcialno in nedosledno. 
Zaradi tega je tudi samo raziskovanje prepogosto pod priti- 
skom parcialnih potreb in interesov, kar se kaže v zahtevah po 
kratkoročnih in ad hoc analizah, premalo pa je volje in strpno- 

sti za dolgoročnejši koncept raziskav, ki bi dajale vsebinsko 
bogatejše rezultate. 

Kar zadeva informacijski sistem narodnih bank je potrebno 
ugotoviti, da se ta razvija na podlagi koncepta, ki so ga že 
pred časom sprejele vse narodne banke skupno z Narodno 
banko Jugoslavije. Dosedanji rezultati razvoja informacij- 
skega sistema narodnih bank so vzpodbudni, saj vtem okviru 
nastaja 'vrsta informacij in podatkov, ki pred tem niso bili 
razpoložljivi, niti niso bili dovolj kvalitetni. Sprejeti koncept 
razvoja informacijskega sistema postavlja posamezne nje- 
gove člane v enakopraven položaj pri oblikovanju in izkori- 
ščanju podatkovne baze, ki v takem sistemu nastaja. Prak- 
tično izvrševanje takšnega pristopa pa se seveda ne more 
izogniti problemom, ki pri tem objektivno nastajajo. En del teh 
problemov je vezan na tehnološke postopke v procesu pri-' 
pravljanja vhodnih podatkov ža obdelavo, ki zahtevajo nene- 
hno izpopolnjevanje metodologij, kvalitetno kontrolo vnosa 
podatkov, kvalitetne šifrante za postavke v obrazcih, jz katerih 
se zajemajo podatki ter usklajevanje in razvoj tehničnih mož- 
nosti zajemanja in vnosa podatkov. 

Drugi del prolemov pa je vezan na še vedno prisotne kon- 
ceptualno različne koncepcijske poglede na razvoj informa- 
cijskega sistema narodnih bank, ki so bolj kakor znotraj 
samega sistema narodnih bank, prisotni v zveznih organih 
zunaj tega sistema. Vse to seveda vpliva na proces vertikal- 
nega in horizontalnega povezovanja in integriranjajnforma- 
cijskega sistema. To pa objektivno še vedno omogoča mono- 
pol nad informacijami v sistemu in neenakopravne pogoje pri 
uporabi podatkov, ki so v sistemu obdelani. Odločanje o 
uporabi in razširjanju informacij ostaja predvsem v rokah 
Narodne banke Jugoslavije, ki je ključen povezovalni člen 
informacijskega sistema narodnih bank. 

Negativne posledice tako vodene denarno-kreditne politike 
beležimo v poslovnih bankah predvsem na področju zagotav- 
ljanja dolgoročnih dopolnilnih sredstev članicam za nove 
investicijske naložbe, Tako v bankah že nekaj let ugotavljamo 
zelo intenzivno zmanjševanje realne vrednosti odobrenih do- 
polnilnih sredstev za nove investicijske naložbe. V zadnjih 
nekaj letih je prihajalo na osnovi odlokov in ukrepov tekoče 
ekonomske in razvojne politike, s katerimi se prerazporejajo 
sredsteva za investicijsko porabo, do izrazito različnih pogo- 
jev in možnosti za ižvajanje investicijske dejavnosti. V pogojih 
omejevane investicijske porabe in obravnavanja nekaterih 
vrst te porabe kot prednostne oziroma kot izvzete iz omejeva- 
nja, je nujno prihajalo do razporeditve sredstev akumulacije 
ter strožjega omejevanja za investitorje na območjih, katerim 
so bila ustvarjena sredstva akumulacije prekomerno odteg- 
njena. Hkrati pa so bili zoženi materialni okviri in nameni za 
investicijsko porabo njim preostalih sredstev denarne akumu- 
lacije, 

Tudi denarno-kreditna politika je poglobljala takšna raz- 
merja, saj zaradi vzdrževanja večletne visoke rasti investicij- 
ske porabe za prednostno obravnavane investicijske naložbe 
in izjeme niso zadoščala lo sredstva prerazporejene denarne 
akumulacije, temveč je bilo potrebno nenehno dodajati kre- 
ditna sredstva, bodisi za dop.olnilno financiranje novih inve- 
sticijskih naložb, bodisi za pokritje primanjkljaja trajnih obrat- 
nih sredstev pri novih objektih. Temu ustrezno so bili in so 
opredeljeni temeljni cilji in naloge te politike, kar je privedlo 
do tega, da je denarno-kreditna politika vedno bolj izgubljala 
svojo temeljno ustavno funkcijo uravnavanja količine denarja 
v obtoku in vzdrževanja globalne likvidnosti v državi ter da 
tokovi emisije denarja usposabljajo le povsem določene inve- 
stitorje oziroma vzdržujejo likvidnost povsem določenih pro- 
izvodnih dejavnosti. 

Razlogi za takšno stanje so poleg zelo omejevalne denarno- 
kreditne politike deloma tudi v vse večjem administrativnem 
urejanju tega področja, še posebno v okviru SR Slovenije. 
Zlasti močne posledice je imelo uveljavljanje Zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o začasni prepovedi dajanja 
garancij in drugih listin o zagotovitvi sredstev iz bodočega 
priliva sredstev ter dajanja kreditov in garancij za pokritje 
prekoračitev pri financiranju investicij in zaostrovanje investi- 
cijskih kriterijev za prestrukturiranje gospodarstva iz Dogo- 
vora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985. Na upadajočo investicijsko aktivnost pa ima po- 
memben vpliv tudi upadanje akumulativne sposobnosti go- 
spodarstva in njegovo vse manjše razpolaganje z ustvarjeno 
denarno akumulacijo. 
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Tako je bil_ realen obseg dologoročnih naložb članicam 
bank s področja SR Slovenije že v letu 1980 pod ravnijo iz leta 
1977, Te tendence so se kasneje samo še okrepile - v letu 
1982 je znašala poraba investicijskih kreditov samo še tretjino 
dosežene realne vrednosti iz leta 1977 — kar nedvomno v veliki 
meri prispeva k sedanjemu perečemu stanju na investicijskem 
področju v SR Sloveniji. 

Ob realno močno negativnih trendih investicijskih kreditov, 
je v zadnjih dveh letih zanimivo tudi stalno zmanjševanje 
udeležbe bančnih kreditov v predračunski vrednosti novih 
investcijskih naložb članicam. Tako znaša ta udeležba v ban- 
kah Ljubljanske banke v letu 1983 35,0 odstotka, kar je 7,5 
odstotnih točk manj kot ob koncu enakega obdobja v letu 
1982. Zmanjševanje udeležbe kreditov bank v strukturi virov 
financiranja novih investcijskih naložb sicer pomeni druž- 
beno želene tendence večjega samofinanciranja, toda dose- 
ženo stanje predstavlja samo navidezen uspeh. Dejstvo je 
namreč, da do tega pojava prihaja po eni strani zaradi realno 
prepolovljenih skupnih investcijskih vlaganj v združenem 
delu kot celoti ter po drugi, zaradi zelo zmanjšane razpoložlji- 
vosti dolgoročnih sredstev bank za nove investicijske na- 
ložbe, na katero v veliki meri vpliva tudi omejevalna denarno- 
kreditna politika. Uporabniki družbenih sredstev, predvsem 
^'st.'..lz. 9osPoc'ars^va' namreč ne razpolagajo z realno nič večjimi lastnimi in združenimi sredstvi kot v preteklosti, samo 
agregatni obseg investicij se neprestano zmanjšuje, s tem pa 
posledično prihaja do večje relativno udeležbe samofinanci- 
ranja. 

Članice, ki razpolagajo z lastno denarno akumulacijo, se ob 
visokih stopnjah inflacije tako raje odločajo za sprotno inve- 
sticijsko potrošnjo kot za namensko varčevanje za bodoče 
investiranje. Poleg tega pa jim pretekla in sedanja zelo omeje- 
valna denarno-kreditna politika ne daje potrebnih zagotovil, 
da bodo lahko v banki pridobile potrebna dolgoročna dopol- 
nilna sredstva za uresničevanje svojih razvojnih planov. Zelo 
negativna - zlasti gledano dolgoročno - posledica takšnega 
obnašanja organizacij združenega dela je, da je v bankah 
močno prisotno upadanje dinamike rasti izvirnih sredstev - 
depozitov in skladov — ki ga lahko nadomesti samo povečana 
primarna emisija. To pa pomeni, da sedanje tendence v obli- 
kovanju kreditnih potencialov temeljnih bank niso v skladu z 
dogovorjenimi cilji preobrazbe denarno-kreditnega in banč- 
nega sistema. 

Uveljavljanje procesov samoupravnega 
družbenega planiranja 

Nadaljnja pomembna predpostavka uveljavnja preobrazbe 
denarno-kredinega in bančnega sistema je uveljavljanje si- 
stema in mehanizmov samoupravnega družbenega planira- 
nja. S tem v zvezi ugotavljamo, da se je stanje na področju 
planiranja v bankah na začetku tega srednjeročnega plan- 
skega obdobja bistveno izboljšalo in to predvsem zaradi do- 
slednejšega upoštevanja temeljnih načel samoupravnega 
družbenega planiranja kot so zapisana v zakonu o planiranju 
in zakonu o temeljih kreditnega in bančnega sistema. Objek- 
tivno gledano je prišlo do večje afirmacije planiranja tudi 
zaradi neugodnih tokov v družbeni reprodukciji ter zaradi 
zaostrenih pogojev gospodarjenja. V takšnih pogojih članice 
bank terjajo boljše informacije o bodočem stanju in pogojih 
gospodarjenja tudi na denarno-kreditnem področju družbene 
reprudukcije, kar pa jim lahko zagotovi samo kvalitetno izde- 
lan plan razvoja, ki je samoupravno usklajen med vsemi 
udeleženci v procesu družbene reprodukcije. V konkretnem 
uresničevanju temeljnih načel in mehanizma samoupravnega 
planiranja v bankah, se poleg vseh splošno znanih problemov 
v zvezi z njihovim hitrejšim uveljavljanjem pojavljajo tudi 
nekateri specifični problemi, ki so odraz mesta in vloge bank v 
sistemu družbene reprodukcije in v sistemu samoupravneqa 
družbenega planiranja. a 

Med P.r0.b'lerTli' ki j'h je potrebno omeniti so zlasti naslednji: prvič, kljub omenjenemu boljšemu uveljavljanju temeljnih 
načel samoupravnega planiranja, se pri konkretnem oblikova- 
nju planskih dokumentov pojavlja problem aktivne samou- 
pravne koordinacije v odnosih banka - banka in banka - 
družbeno politična skupnost, pa naj si bo to na ravni temeljne 
ali Združene banke. Pretežni del teh problemov je odraz 
različnih lokalizmov in kolektivno lastniških odnosov Velik 
del pa je izraz nerealnih razvojnih apetitov, ki nimajo svoje 

osnove v planiranem dohodku kot osnovni kategoriji razvoja. 
Zaradi tega so procesi samoupravnega sporazumevanja izre- 
dno dolgotrajni, kar praktično onemogoča sprejemanje vseh 

■ osnovnih in spremljajočih planskih dokumentov v dogovorje- 
nih rokih. Dokajšen delež pri teh zamudah pa gre gotovo tudi 
na račun same družbene organizacije oblikovanja in spreje- 
manja planskih dokumentov, ki jo bo potrebno v bodoče 
racionalizirati oziroma jo narediti učinkovitejšo; 

- drugič, glede na specifično vlogo in mesto banke v druž- 
benem sistemu planiranja - ko se banke pojavljajo kot vezni 
člen (na vmesni ravni) med ravnijo organizacij združenega 
dela in narodno gospodarsko oziroma družbeno ravnijo, me- 
nimo, da ta njihova vloga ni zadosti dobro definirana, kar 
vsekakor prispeva k prevelikemu številu iskanja »enkratnih« 

„ rešitev; 
- tretjič, banke se v veliki meri srečujejo tudi s problemi 

neizdelane družbene metodologije planiranja, ki jim ne daje 
zadosti opornih točk za oblikovanje realnih planov. Veliko 
osnovnih parametrov bančnega planiranja, ki odločilno vpli- 
vajo na oblikovanje planov, je izven njihovega vpliva. Pri tem 
mislimo po eni strani na parametre, ki so dani s strani zavodov 
za družbeno planiranje in narodne banke, po drugi strani pa 
tudi na pomanjkljivo izdelane razvojne programe članic bank. 

Tudi v bankah se pogosto soočamo s problemom formal- 
nega »planiranja zaradi planiranja«, ko članice nekaterih 
bank razumejo ta proces samo kot proces zadostive zakon- 
skim in samoupravnim aktom, ne pa kot proces njihoveoa 
zavestnega vplivanja na usmerjanje razvoja članic in usmerja- 
nje celotnega družbenoekonomskega razvoja. K temu je vse- 
kakor veliko prispevala tudi vse bolj prisotna neenotnost 
jugoslovanskega trga ter nestabilni pogoji gospodarjenja ki 
povzročajo, da nekatere temeljne banke delujejo-vse preveč v 
interesu svojih družbeno-političnih skupnosti, ne pa v inter- 
esu krepitve medsebojnih odnosov in integracijskih procesov 
v združenem delu. Zaradi tega je ena temeljnih nalog v pri- 
hodnosti, da tudi upravljalci bank prično z akcijo za ponovno 4 
uveljavljanje planiranja na vseh ravneh in pri vseh subjektih 
gospodarjenja in gospodarskega odločanja v celotni družbeni 
skupnosti, in to planiranja, ki bo dosledneje uveljavljalo vsa 
dogovorjena temeljna načela in postopke sistema in procesov 
samoupravnega družbenega planiranja. S tem v zvezi je sicer 
potrebno ponoviti, da so banke s področja SR Slovenije, vsaj 
kar zadeva samoupravno sporazumevanje glede zagotavlja- 
nja dopolnilnih sredstev bank za družbeno dogovorjene inve- 
sticijske naložbe prednostnih namenov na ravni republike 
dosegle dokaj visoko stopnjo povezanosti skupnih interesov 
svojih clanic, da pa seveda še zdaleč ne moremo biti zado- 
voljni z doseženimi rezultati. Zlasti pereče pri tem je, da ni 
pravih mehanizmov samoupravne, na dohodkovnem motivu 
temelječe, koncentracije sredstev v bankah, kar pogosto zelo 
zavlačuje postopke samoupravnega sporazumevanja pri obli- 
kovanju sredstev za naložbe, ki zaradi obsega potrebnih do- 
polnilnih sredstev presegajo kreditno sposobnost posamezne 
temeljne banke. 

Ko opisujemo stanje in kvaliteto planiranja v bankah je 
potrebno opozoriti tudi na špecifično vlogo Združene banke v 
tem procesu. Osnovna naloga Združene banke v procesu 
samoupravnega družbenega planiranja je namreč po eni 
strani v usklajevanju interesov in razvojnih ciljev članic te- 
meljnih bank, združenih v Ljubljansko banko - združeno 
banko; z interesi in razvojnimi cilji celotnega združenega dela 
in družbene skupnosti, in po drugi strani v usklajevanju mate- 
rialnih možnosti in potreb članic z materialnimi možnostmi 
bank, združenega dela in celotne družbe. Torej lahko rečemo, 
da ima Združena banka svoje mesto na vmesni ravni v pro- 
cesu in sistemu samoupravnega družbenega planiranja, kjer 
prihaja do usklajevanja razvojnih ciljev in programov združe- 
nega dela z razvojnimi cilji in materialnimi okviri celotne 
družbe. Način usklajevanja je pri tem jasen, saj izhaja iz 
ustavno opredeljenega načela aktivne samoupravne koordi- 
nacije med vsemi nosilci planiranja na temelju samouprav- 
nega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja. Mnogo 
več problemov pa povzročajo postopki in metodologija uskla- 
jevanja, ki bi sicer morali temeljiti na načelu sočasnega ozi- 
roma srečujočega planiranja in na načelu kontinuiranega 
planiranja, ki pa se zaradi nekaterih že omenjenih razlogov ne 
uveljavljajo kot smo se v družbi dogovorili. 

Opozoriti pa velja na kvalitetni premik v načinu oziroma 
metodi usmerjanja dopolnilnih sredstev članicam bank, kjer 
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se v tem srednjeročnem obdobju v planskih dokumentih bank 
prvič pojavljajo kot skupen temelj za oblikovanje razvojnih 
planov članic in temeljnih bank kvantitativni kriteriji ocenjeva- 
nja uspešnosti investicijskih naložb. Prejšnja praksa je bila, 
da so se v teh dokumentih navajale samo globalne usmeritve 
in cilji nadaljnjega družbeno-ekonomskega razvoja in kvalita- 
tivni kriteriji za določanje prioritetnih vlaganj pri usmerjanju 
dopolnilnih sredstev bank. Jasno je, da sedanje rešitve kvanti- 
tativnih kriterijev usmerjanja dopolnilnih sredstev bank še ne 
dajejo povsem zadovoljivih rezultatov ter ne omogočajo uve- 
ljavljanje sistema ocenjevanja uspešnosti in planiranja inve- 
sticijskih naložb, ki bi bili uporabljivi za vsa področja gospo- 
darjenja, toda vseeno pomenijo velik napredek v odnosu in 
pristopu k planiranju. Pri tem je dejstvo, da je takšna usmeri- 
tev tudi edino možna, če želimo doseči polno uveljavitev 
sistema samoupravnega družbenega planiranja. 

Za zaključek dodajmo samo še naslednje: če analiziramo 
dosedanje delo pri oblikovanju srednjeročnih in letnih plan- 
skih dokumentov, potem je potrebno nesporno ugotoviti, da 
po eni strani prihaja do vedno večjega uveljavljanja procesov 
samoupravnega usklajevanja v njihovem oblikovanju ter po 
drugi strani do vse bolj odkritih dvomov o realnih možnostih 
uresničevanja dogovorjenih ciljev in nalog. Vedno več je 
prisotnih različnih in nepredvidljivih administrativnih ukrepov 
upravnih organov družbeno-političhih skupnosti, ki so dosti- 
krat naperjeni tako, da postavljajo dvom o odgovornem rav- 
nanju članic bank za gospodarjenje s sredstvi v bankah. Res 
je v preteklosti prihajalo tudi do avtonomnega in samovolj- 
nega obnašanja nekaterih bank, vendar zato še ne more biti 
splošnega nezaupanja do bank oziroma s tem tudi do združe- 
nega dela. Posredno pa pomeni takšno povečano administri- 
ranje tudi kritiko upravnih organov banke ter njihovih delov- 
nih skupnosti ter nezaupanje njihovemu strokovnemu ravna- 
nju v procesu gospodarjenja s sredstvi v bankah. 
V. Smeri potrebnih sprememb v denarno- 
kreditnem in bančnem sistemu za zagotovitev 
pogojev za hitrejše uveljavljanje procesov 
preobrazbe 

Temeljna vloga institucij monetarnega in bančnegasistema 
ni le emisija denarja, ampak predvsem uravnavanje količine 
denarja v obtoku. Emisija namreč ni samo funkcija monetar- 
nega sistema, ampak funkcija vseh subjektov, ki sestavljajo 
finančni sistem. Podlaga novo izdanemu denarju preko bank 
in narodne banke so namreč upniško-dolžniški odnosi, ki 
nastajajo v procesu tržne menjave blaga in razdelitve družbe- 
nega proizvoda. To pa pomeni, da je treba najti način, kako se 
bodo ti dolgovi postopno »monetizirali« na posameznih rav- 
neh finančnega sistema. 

Če bi uspeli že v neposrednih odnosih med gospodarskimi 
subjekti uveljaviti pestrost finančnih instrumentov, ki bi omo- 
gočali prenos teh dolgov med gospodarskimi subjekti, bi 
zmanjšali potrebno dodatno emisijo denarja na prvi višji ravni 
finančnega sistema, t. j. pri poslovnih bankah- Tudi na ravni 
poslovnih bank bi morali omogočiti njihovo čim širšo fi- 
nančno povezovanje (trg dnevnega denarja, trg vrednostnih 
papirjev), ki bi zmanjšalo pritisk na primarno emisijo narodne 
banke. S tem bi omogočili narodni banki, da začne uporabljati 
instrumente monetarne politike, ki vplivajo predvsem na 
ustvarjanje željenih pogojev gospodarjenja z denarjem. 

Tako postavljeni finančni sistem in uresničitev nekaterih 
sprememb na področju gospodarjenja z družbenimi sredstvi 
ter v delitvi družbenega proizvoda pa bodo odprli možnost 
ekonomsko racionalnega uveljavljanja združevanja dela in 
sredstev kot družbeno-ekonomsko željene oblike financiranja 
razširjene reprodukcije. 

Da bi denarno-kreditni in bančni sistem ter celokupno go- 
spodarjenje z denarjem v bankah lahko bolje prilagodili po- 
trebam združenega dela, bo potrebno dosledneje uresniče- 
vati dogovorjene cilje in naloge preobrazbe, potrebne pa 
bodo tudi nekatere vsebinske in organizacijske spremembe in 
dopolnitve v sedaj veljavnih sistemskih rešitvah. Izhodišče za 
spremembe bi moralo biti uveljavljanje načela, da je potrebno 
ustvariti pogoje, ki bodo narodni banki omogočili opravljanje 
njenih osnovnih funkcij. Narodna banka bi namreč morala 
dobiti možnost, da dolgoročno uravnava obseg svojih kredi- 
tov in primarnega denarja v skladu s planiranimi in željenimi 
denarnimi okviri, kar je tudi ena od zahtev in nalog dolgoroč- 
nega programa gospodarske stabilizacije. 

V sklopu potrebnih institucionalnih sprememb bo potrebno 
zagotoviti, da narodna banke ne bo več, niti posredno niti 
neposredno prek temeljnih bank, kreditirala posameznih go- 
spodarskih ali negospodarskih subjektov. To pomeni, da bi 
bilo potrebno zagotoviti postopno odpravljanje sedanjega 
mehanizma emisije primarnega denarja - na temelju izvajanja 
programa kreditiranja selektivnih namenov - ter narodni 
banki omogočiti, da bo lahko na dolgi rok ohranjanja obseg 
svojih kreditov in primarnega denarja v planiranih denarnih 
okvirih ter, da bo imela zagotovljeno kratkoročno gibljivost 
svojih naložb. Tako bi se narodna banka lahko osredotočila 
na svojo temeljno, z ustavo opredeljeno funkcijo, to je po- 
dročje urejanja denarja v obtoku. Poslovne banke oziroma 
njihove članice pa bi lahko v polni meri upravljale oziroma 
odločale o alokaciji sredstev družbene denarne akumulacije v 
bankah, s čimer bi bili njihovim članicam zagotovljeni po- 
trebni materialni pogoji za intenzivnejše uveljavljanje integra- 
cijskih procesov na temelju dohodkovnega povezovanja in 
dogovarjanja v procesu samoupravnega družbenega planira- 
nja. 

Postopno odpravljanje sedanjega kreditiranja na podlagi 
selektivnega programa seveda ne bi pomenilo odpravljanje 
selektivnosti oziroma nespoštovanje družbeno dogovorjenih 
prednostnih namenov razvoja, ampak bi se odgovornost za to 
selektivnost prenesla na upravljalce temeljnih bank. Tako 
zasnovan denarno-kreditni sistem bi pomenil ustvarjanje bolj 
realnih pogojev za nepostedno združevanje sredstev druž- 
bene denarne akumulacije na dohodkovnih temeljih in v veliki 
meri prispeval k pospešitvi integracijskih procesov prek meja 
različnih družbenopolitičnih skupnosti, kar bi torej prispevalo 
k odpravljanju sedanje sektorske in regionalne dezintegrira- 
nosti našega gospodarstva, če namreč ne bo več mogoče 
priti do družbene denarne akumulacije preko emisije narodne 
banke, združeno delo ne bo imelo druge izbire, kot da za 
razvoj potrebna denarna sredstva pridobi z neposrednim 
združevanjem dela in sredstev ali pa, da organizira združeva- 
nje sredstev v okviru svoje temeljne banke. 

Zaradi tega se bo potrebno v bodočih razpravah zavzemati 
za takšno vlogo in delovanje denarno-kreditnega, bančnega 
in finančnega sistema, ki bo krepila ekonomsko moč in odgo- 
vornost gospodarskih subjektov v procesu gospodarjenja z 
družbenimi sredstvi. 

Temu ustrezno moramo oblikovati tudi bančni sistem, ki naj 
prevzame odgovornost Za učinkovito selekcijo uporabnikov 
finančnih sredstev. Z denarno-kreditno politiko pa moramo 
predvsem skrbeti za pogoje splošne likvidnosti v državi in do 
tujini ter usmerjati poslovanje poslovnih bank v skladu s 
kriteriji družbeno-ekonottiske učinkovitosti gospodarjenja. 
To pa zahteva tako samostojnejšo politiko poslovnih bank kot 
tudi samostojnejšo vlogo narodne banke pri uresničevanju v 
zvezni skupščini sprejete denarno-kreditne politike. Dodajmo 
samo še to, da je glavni pogoj za učinkovito delovanje celot- 
nega finančnega sistema upoštevanje in razvijanje temeljnih 
funkcij finančnega poslovanja na vseh ravneh v narodnem 
gospodarstvu. To pa pomeni upoštevati načela likvidnosti, 
solventnosti in učinkovitosti pri gospodarjenju z družbenimi 
sredstvi, ne glede na to, kje in za kakšne namene se družbena 
sredstva uporabljajo. Kršenje teh načel v posameznih prime- 
rih, ali širše v procesu razširjene reprodukcije nujno povzroča 
postopno rušenje finančnega in s tem tudi celotnega gospo- 
darskega sistema. 

Eno najbolj perečih vprašanj v sklopu sistemskih ureditev 
finančnega sistema je vprašanje ureditve osnodov pri zadol- 
ževanju v tujini. Pri tem mislimo predvsem na to, da je po- 
trebno reafirmirati in dosledno uveljavljati načelo, da se v 
tujini zadolžujejo temeljne organizacije združenega dela 
same ali v samoupravni povaaavi z drugimi temeljnimi organi- 
zacijami združenega dela ali na osnovi drugih samoupravnih 
sporazumov ter da morajo zato vso odgovornost za vračanje 
posojil nositi same. To je nezamenljivo in trajno načelo, ki 
mora veljati tako v primeru vračanja izposojenih sredstev 
domače akumulacije, kakor tudi sredstev tuje akumulacije. 

Zato je nujno, da ekonomski sistem in ekonomska politika 
zagotovita, da bo vsak ukrep jasno usmerjen na uresničevanje 
tega temeljnega načela in na ustvarjanje položaja v katerem 
se bo to načelo lahko v celoti uresničevalo. V primeru, da 
objektivne gospodarske okoliščine doma ali v tujini zahtevajo 
odstopanje od tega načela, potem to odstopanje ne more biti 
stihijsko in odvisno od kratkoročnih problemov, ampak mora 
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biti načrtovano in zavestno privzeto kot začasno. Zato bo 
potrebno v bodoče nujno izdelati program akcij in ukrepov, ki 
bodo postopoma pripeljali do ponovne polne uveljavitve tega 
načela, kakor tudi etape njegovega postopnega uveljavljanja. 
V nasprotnem bo tudi v prihodnosti prihajalo do vseh negativ- 
nih posledic v učinkovitosti gospodarjenja gospodarskih sub- 
jektov in celotnega združenega dela kot so bile in so tudi 
danes prisotne. 

Uveljavljanje tega načela zahteva izdelavo instrumentov in 
kriterijev, s katerimi se lahko ugotovi sposobnost posameznih 
gospodarskih subjektov ali njihovih širših povezav, za novo 
zadolževanje, dosledno bo torej potrebno ugotavljati njihovo 
»boniteto«, kakor tudi boniteto bank, ki jih je združeno delo 
ustanovilo. Takšni kriteriji, verificirani skozi prakso vračanja 
kreditov v preteklosti, so obenem tudi zgornji možni limit 
novih zadolžitev, ki je še v skladu z »boniteto« celotnega 
združenega dela. To pa bi pomenilo prekinitev danes zelo 
prisotne prakse, ki je pokazala, da sistem administrativnih 
dovoljenj, z distribucijo danega obsega zadolževanja v tujini, 
ne predstavlja le dovoljenj za zadolžitev, temveč praktično 
pomeni soglasje, da se zadolžitev izvrši izven ekonomsko 
utemeljenih in sprejemljivih okvirov. Z drugimi besedami po- 
vedano to pomeni, že vnaprej vgrajeno obveznost, da bodo 
pridobjene kredite vračali tudi drugi subjekti ali celo celotno 
združeno delo, ki sicer ob najemanju kreditov ni sodelovalo 
ter zato sprejamanja take obveze tudi ni planiralo. To pa ima 
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seveda vse znane negativne posledice na njegovo tekoče 
poslovanje in razširjeno reprodukcijo. 

Ekstremne in vse bolj uveljavljene oblike kršenja omenje- 
nega osnovnega načela, da se lahko zadolžuje le tisti, ki je 
sposoben tudi vračati, so tako imenovani »krediti za likvi- 
dnost« v plačilih s tujino, katerih temeljna značilnost je, da je 
resnični uporabnik kreditov neopredeljen, obveznost varača- 
nja pa prevzemajo banke, celotno združeno delo ali celo 
država. Tu gre zlasti za kredite, ki jih najema v tujini Narodna 
banka Jugoslavije, saj je v tem primeru ugotavljanje realne 
sposobnosti kreditojemalca, da bo kredite tudi vrnil, nemo- 
goča in se tako problem ugotavljanja »bonitete« posamez- 
nega gospodarskega subjekta prenese na ugotavljanje »boni- 
tete« države kot celote. To pa praktično pomeni ukinitev 
nadzornega mahanizma, ki ga predstavlja vsako leto oprede- 
ljeni obseg dovoljenega zadolževanja v tujini. 

Postopno ponovno uveljavljanje obravnavanega načela bo 
zahtevalo tudi dopolnitev samoupravnih aktov o konstituira- 
nju temeljnih in združenih bank, ter njihovih statutov, ki naj bi 
z dodatnimi določili v bodoče zagotavljali dosledno izvajanje 
načela, da se v tujini lahko zadolžujejo samo tiste temeljne 
organizacije združenega dela ali njihove samoupravne aso- 
ciacije, ki bodo najete kredite sposobne same tudi vračati. 

Seveda pa obstoji tudi niz možnih sprememb in dopolnitev 
- predvsem v organizacijskem pogledu - katere lahko obliku- 
jemo v okviru bančnega sistema neodvisno od navedenih 
sprememb in dopolnitev v denarno-kreditnem sistemu. 

NEKATERA AKTUALNA VPRAŠANJA 

gospodarjenje z denarjem, preobrazbe 

odnosov in samoupravne organiziranosti 

bank (ESA k 362) 

1. UVOD 
O gradivu "Uresničevanje preobrazbe odnosov pri go- 

spodarjenju z denarjem v bankah s področja SR Slove- 
nije", ki je bilo pripravljeno v okviru združenja bank Slove- 
nije, so v novembru in decembru razpravljali odbori zdru- 
ženega dela, kakor tudi družbenopolitični zbor Skupščine 
SR Slovenije. Ob obravnavi gradiva je bilo izoblikovano 
mnenje, da je vsebinska obravnava gradiva glede na nje- 
gov pomen še preuranjena, ker družbeno-politične orga- 
nizacije še niso uspele organizirati širše razprave. Gradivo 
ne daje ustreznih izhodišč za oblikovanje kvalitetnih 
usmeritev za obravnavo in sklepanje v Skupščini SR Slo- 
venije. Nadalje je Družbenopolitični zbor menil, da je gra- 
divo potrebno v nekaterih točkah dopolniti. Oceno in 
predloge h gradivu pa naj oblikujejo IS Skupščine SR 
Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije,, Narodna 
banka in SDK Slovenije. 

Naloga Gospodarske zbornice Slovenije je bila oprede- 
ljena sledeče: 

»Gospodarska zbornica Slovenije pripravi oceno o vlogi 
bank, s posebnim poudarkom na interne banke pri uresni- 
čevanju preobrazbe odnosov v gospodarjenju z denarjem 
v SR Sloveniji, z vidika ključnih materialnih vprašanj go- 
spodarjenja z denarjem, družbenoekonomskih odnosov 
na tem področju in z vidika samoupravne organiziranosti 
in delegatskih odnosov na tem področju.« 

V razpravah v Odborih združenega dela je Gospodarska 
zbornica Slovenije na podlagi mnenja Komisije za fi- 
nančno in bančno poslovanje posredovala nekatera pred- 
hodna stališča in pripombe na omenjeno gradivo, kakor 
tudi predloge za njegovo dopolnitev. Te pripombe in pred- 
log so se nanašale zlasti na: premalo kritične oc«ne neka- 
terih poslovnih funkcij bank, na nedovolj proučene vzroke 
zmanjšanja kreditne zmogljivosti bank, na problematiko 
tečajnih razlik, deviznega neravnovesja, politiko obrestnih 
mer in druge probleme, ki ovirajo učinkovitejše gospodar- 
jenje z denarnimi sredstvi v bankah. 

2. OCENA SAMOUPRAVNE ORGANIZIRANOSTI 
INTERNIH BANK IN POSEBNIH FINANČNIH 
SLUŽB TER PREDLOGI ZA DOGRAJEVANJE 
ORGANIZIRANOSTI TEMELJNIH IN ZDRUŽENIH 
BANK 
2.1. Ocena samoupravne organiziranosti 
internih bank in posebnih finančnih služb 

2.1.1. Za prvo obdobje po sprejetju zakona o združenem 
delu ih zakona o temeljih kreditnega in bančnega sistema je 
bilo za gospodarjenje z denarjem v OZD značilno, da so se le 
počasi uresničevali cilji samoupravne preobrazbe odnosov na 

tem področju, kakor tudi spremembe glede organiziranosti 
finančne funkcije z ustanavljanjem internih bank in posebnih 
finančnih služb. Obseg združevanja sredstev za tekoče poslo- 
vanje in za razširjeno reprodukcijo med TOZD je bil nezado- 
voljiv celo v okviru delovnih organizacij, zlasti pa v večini 
SOZD v Sloveniji. 

Enako nezadovoljivo je bilo stanje glede združevanja sred- 
stev med OZD, ki so bile sicer proizvodno, poslovno, delovno 
razvojno in drugače reprodukcijsko povezane, ne pa tudi 
institucionalno. 

Temeljni razlogi za to so bili materialni okviri družbene 
reprodukcije v Jugoslaviji v tem obdobju, za katere je bil 
značilen velik obseg neto uvoza tuje akumulacije ter ustvarja- 

8 poročevalec 



nje številnih denarnih virov domačega povpraševanja v pri- 
marni in sekundarni emisiji, deloma pa tudi v samih OZD 
(prelivanje obratnih sredstev v investicije, vedno bolj rastoči 
pojavi finančne nediscipline med OZD, začetki kasneje zelo 
visokega in nekontroliranega obsega izdajanja denarnih na- 
domestkov - menic itd.), ki so ob zelo nizkih obrestnih merah 
za posojila narodnih in poslovnih bank destimulirali temeljne 
in druge OZD za učinkovitejše gospodarjenje s sredstvi, še 
posebej za njihovo združevanje v različnih poslovnih poveza- 
vah na osnovah skupno ustvarjenega dohodka. 

Druga skupina razlogov so bile številne nedorečenosti, ne- 
jasnosti in nasprotujoče si rešitve glede delovanja in organizi- 
ranosti internih bank in posebnih finančnih služb v posamez- 
nih zakonskih in podzakonskih predpisih, ki so često nega- 
tivno vplivale na možnosti za racionalno gospodarjenje z 
denarnimi sredstvi v organizacijah združenega dela ter na 
uveljavljanje skupnega gospodarjenja s sredstvi v DO in SOZD 
za dogovorjene skupne namene, saj so bile številne rešitve 
vse preveč zasnovane na TOZD, ne pa na delovni organizaciji 
kot tržnem in poslovnem subjektu. 

V skladu z opredelitvami nalog po problemski konferenci 
ZKS o samoupravni preobrazbi gospodarjenja z denarjem so 
bili v zadnjih dveh letih intenzivirani napoji za ustreznejšo 
ureditev pogojev in možnosti za učinkovitejšo organiziranost 
in delovanje internih bank in posebnih finančnih služb, tako 
glede sistemske ureditve, kakor tudi glede njihovega uveljav- 
ljanja v neposredni gospodarski praksi v samih OZD ter v 
odnosih s temeljnimi bankami. V letu 1982 sprejetih spre- 
membah in dopolnitvah zakona o temeljih kreditnega in banč- 
nega sistema ter nekaterih drugih zakonskih in podzakonskih 
predpisov so bili uveljavljeni praktično skoraj vsi predlogi, ki 
so bili izoblikovani že v prejšnjih letih v okviru zborničnega in 
bančnega sistema v Sloveniji glede internih bank, ne pa tudi 
glede posebnih finančnih služb. Dodatne spremembe in do- 
polnitve glede njihove vloge in pogojev so sedaj v rednem 
zakonodajnem postopku in bodo predvidoma v kratkem spre- 
jete ter v pretežni meri prinašajo ustrezne rešitve. 

V ta-okvir sodi tudi pred kratkim sprejeta sprememba 146. 
čl, zakona o združenem delu, ki omogoča, da se delavci v 
TOZD lahko odločijo, da bodo realizirali celotni prihodek in 
gospodarili s sredstvi preko skupnega žiro računa DO, ne pa 
le obvezno preko žiro računa TOZD pri SDK. Celovitejša 
ocena o učinkih in možnostih za boljše gospodarjenje s 
sredstvi na podlagi te spremembe bo možna šele, ko bodo 
pripravljene tudi spremembe in dopolnitve drugih zakonskih 
in podzakonskih predpisov, ki so pogoj za izvajanje spreme- 
njenega 146. člena. Pri tem je treba poudariti, da so enake 
učinke glede skupnega gospodarjenja z obratnimi sredstvi in 
združevanja sredstev za razširjeno reprodukcijo dosegale ti- 
ste TOZD, ki so organizirale interno banko ali posebno fi- 
rtančno službo v okviru delovne ali sestavljene organizacije. 

Glede nadaljnjega dograjevanja sistemske ureditve na tem 
področju je potrebno opozoriti, da nekatere napovedane nove 
zakonske rešitve ne upoštevajo ustrezne vloge in naloge 
internih bank in posebnih finančnih služb pri združevanju 
sredstev za tekoče poslovanje in razvoj (npr. predlagane reši- 
tve v osnutku zakona o razpolaganju z obratnimi sredstvi, ki 
ne upoštevajo možnosti in nujnosti združevanja obratnih 
sredstev v okviru DO). 

Za učinkovitejše gospodarjenje s sredstvi v OZD pa so 
pomembni in koristni predlogi, s katerimi bi omogočili ra- 
zlične druge načine poravnavanja obveznosti med OZD (kom- 
penzacije, cesije itd.) ter pr.edlogi za hitrejše kroženje denar- 
nih sredstev neposredno med OZD ter preko bank, vključno z 
deloma že uveljavljeno možnostjo poslovanja preko kontoko- 
rentnih računov, ne-le med OZD in bankami, ampak tudi med 

2.1.2. V zadnjem obdobju se hitreje uresničujejo družbene 
opredelitve glede učinkovitejšega gospodarjenja s sredstvi na 
tem področju v OZD, na kar vplivajo zlasti omejene možnosti 
temeljnih bank za nove plasmaje, zvišanje aktivnih obrestnih 
mer ter zelo nizke obrestne mere za vpogledne depozite OZD 
v bankah. Podatki o plačanih obrestih OZD v Sloveniji kažejo, 
da v vedno večji meri krožijo sredstva tako za tekoče poslova- 
nje, kakor tudi za investicije mimo oz. izven temeljnih bank. 
Glede preobrazbe odnosov ugotavljamo, da pretežni del sred- 
stev za tekoče poslovanje TOZD združujejo še vedno na 
kreditni osnovi tako znotraj DO in SOZD, kakor tudi med OZD, 
ki so reprodukcijsko, ne pa tudi institucionalno povezane. V 
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nasprotju s tem je združevanje sredstev za investicije v vedno 
večji meri zasnovano na osnovah skupnega dohodka ne le pri 
združevanju dela in sredstev z OZD v gospodarsko manj 
razvitih republikah in SAP Kosovo, ampak tudi v številnih 
drugih primerih. Po podatkih, zbranih v Gospodarski zbornici 
Slovenije, praktično ni pomembnejše naložbe v prestrukturi- 
ranje gospodarstva, ki ne bi v dobršni ali celo pretežni meri 
temeljila na združevanju sredstev na osnovah skupno ustvar- 
jenega dohodka. Čeprav so pri tem prisotni tudi številni pro- 
blemi, pa vendar ugotavljamo, da to že v vedno večji^ meri 
pozitivno vpliva na stabilnejše odnose med OZD,"ki združujejo 
sredstva, v zagotavljanju tekoče oskrbe s surovinami in repro- 
dukcijskimi materiali, deloma pa tudi na počasnejšo rast cen 
proizvodov, ki so rezultat takšnega združevanja. Na takšen 
pozitiven trend pa je v zadnjem obdobju deloma že vplivala 
tudi ustreznejša usmeritev temeljnih bank, ki prednostno 
obravnavajo naložbe, za katerih uresničevanje združuje sred- 
stva širši krog OZD, ne pa le investitor. Ta proces bi bil lahko 
še bolj intenziven, če bi banke še v večji meri sledile logiki 
interesov reprodukcijsko povezanih OZD, kar je po vseh dose- 
danjih razpravah v OZD tudi eden najustreznejših načinov za 
premagovanje teritorialne zaprtosti temeljnih bank, ne pa 
predvsem zmanjšanje njihovega števila. Pri tem vse doseda- 
nje razprave opozarjajo, da so prav nerazčiščeni kriteriji za 
združevanje sredstev, ki so združena v bankah, za pre- 
dnostne naložbe po družbenih planih in za druge naložbe 
skupnega pomena, eno najbolj spornih in nerazčiščenih 
vprašanj delovanja bančnega sistema v Sloveniji. Dosedanji 
prevladujoči kriterij velikosti kreditnega potenciala namreč 
pogosto ni ustrezen, ter bi ga morali zato zamenjati z ustrez- 
nejšimi kriteriji glede na potrebe in interese članic temeljnih 
bank pri posameznih vrstah naložb. 

V skladu s svojimi nalogami pri pospeševanju učinkovitejše 
samoupravne organiziranosti gospodarjenja z denarjem v or- 
ganizacijah združenega dela je Gospodarska zbornica Slove- 
nije usmerila svoje aktivnosti zlasti v neposredno strokovno 
pomoč v več kot 30 delovnih in sestavljenih organizacijah, 
kjer so organizirali interno banko ali posebno finančno službo 
ter v strokovno usposabljanje finančnih delavcev v okviru 
centra za usposabljanje vodilnih delavcev na Brdu pri Kranju. 
Takšnega usposabljanja se je doslej udeležilo 319 strokovnih 
delavcev s področja finančnega poslovanja. 

2.1.3. Za večjo učinkovitost gospodarjenja s sredstvi v te- 
meljnih in drugih OZD, zlasti še za njihovo združevanje v 
okviru internih bank in posebnih finančnih služb ter med njimi 
neposredno ali v okviru temeljnih bank, so po oceni Gospo- 
darske zbornice Slovenije pomembne poleg že omenjenih, še 
naslednje naloge in aktivnosti: 

- bistveno izboljšati finančno disciplino med OZD in sicer 
zlasti z ekonomskimi, ne pa predvsem z zakonskimi ukrepi 
(npr. politika obrestnih mer, zamudne obresti za nepravoča- 
sno izpolnjevanje finančnih obveznosti itd.) 

- uveljaviti sistem pospeševanja kroženja denarnih sred- 
stev neposredno med organizacijami združenega dela (glej 
predlog pod 5.1.5.) oz. v okviru temeljnih bank 

- temeljne banke morajo dejansko začeti dosledno uveljav- 
ljati kot enega bistvenih pogojev za pridobivanje dopolnilnih 
sredstev OZD čimvečje možno združevanje sredstev za tekoče 
poslovanje in razširjeno reprodukcijo v okviru internih bank in 
posebnih finančnih služb ter med reprodukcijsko sicer pove- 
zanimi OZD ter uveljaviti že sprejete enotne kriterije za gospo- 
darjenje z obratnimi sredstvi v organizacijah združenega dela. 

- na področju dinarskega in deviznega poslovanja vztrajati 
na dejanskem uresničevanju bistveno kakovostnejšega fi- 
nančnega planiranja tako v samih TOZD, DO in SOZD, kakor 
tudi v odnosih med internimi bankami in posebnimi finanč- 
nimi službami ter temeljnimi bankami na podlagi že enotnih 
metodoloških osnov združenja bank Slovenije. 

2.2. Predlogi za dograjevanje samoupravne 
organiziranosti temeljnih in združenih bank 

V dosedanjih razpravah v okviru Gospodarske zbornice 
Slovenije so se glede predlogov za dograjevanje samou- 
pravne organiziranosti temeljnih in združenih bank v Sloveniji 
izoblikovala naslednja stališča in predlogi: 

2.2.1. Glede dograjevanja samoupravne organiziranosti 
bančništva v Sloveniji po oceni komisije za bančno in fi- 
nančno poslovanje ni bistvena opredelitev o številu bank v 
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bodoče, ampak predvsem opredelitev objektivnih in prilagod- 
ljivih kriterijev, preko katerih bi se odražali večji skupni inte- 
resi za združevanje sredstev in limitov, za zagotavljanje skup- 
nih potreb opredeljenih v republiških in zveznih planskih 
dokumentih ter planih organizacij združenega dela. Zato 
predlagamo, da se ustrezneje opredelijo osnove in merila ta 
združevanje sredstev temeljnih bank za posamezne namene, 
še posebej tudi osnove glede združevanja sredstev za tekoče 
poslovanje in razvoj na področju gospodarske infrastrukture 
in v vseh drugih primerih, ko gre za pomembnejše reproduk- 
cijske povezave članic bank. 

Organiziranost temeljnih bank in njihovo medsebojno so- 
delovanje mora v večji meri kot doslej temeljiti na proizvodni, 
poslovni, delovni in razvojni povezanosti OZD - njihovih čla- 
nic. To pomeni, da bi se v nadaljnjem procesu dograjevanja 
posameznih DO in SOZD zlasti tiste, katerih TOZD so na 
različnih območjih, združevale v več temeljnih bank, upošte- 
vajoč tudi reprodukcijsko povezanost z drugimi OZD - člani- 
cami posamezne banke, ali pa da bodo posamezne DO izsto- 
pile iz sedanje temeljne banke in se združile v tisto, v kateri 
bodo učinkoviteje lahko uresničevale svoje interese v teko- 
čem poslovanju in v razvoju. 

Družbena pozornost in aktivnost bi morala biti najmanj 
enako intenzivno usmerjena v učinkovitejšo samoupravno 
organiziranost finančne funkcije v DO in SOZD ter v drugih 
oblikah povezovanja OZD, ne pa predvsem v spreminjanje 
števila temeljnih bank. Enako pomembno je oblikovanje no- 
vih, kakovostno drugačnih odnosov med internimi bankami in 
posebnimi finančnimi službami ter temeljnimi bankami (fi- 
nančno planiranje, združevanje sredstev za tekoče poslovanje 
itd). 

V zvezi s pobudo za sklenitev posebnega družbenega dogo- 
vora za opredelitev meril za poslovanje temeljnih bank je 
potrebno najprej preveriti ali in kako posamezne temeljne 
banke izpolnjujejo ob njihovem ustanavljanju opredeljene 
pogoje za ustanovitev ter na tej osnovi sprožiti konkretne 
pobude za morebitno dograjevanje njihove organiziranosti. 
Ob dosledni uporabi omenjenih pogojev in meril niti ne bi bila 
potrebna sklenitev posebnega družbenega dogovora. 

2.2.2. Potrebno je okrepiti vlogo združene banke, zlasti na 
naslednjih področjih: 

— ekonomskih odnosov s tujino, vključno z opravljanjem 
plačilnega prometa s tujino 

— združevanje sredstev za tekoče poslovanje na področju 
gospodarske infrastrukture in družbenih dejavnosti, ki so 
skupnega pomena za članice vseh temeljnih bank, še posebej 
tudi združevanje sredstev za razširjeno reprodukcijo 

— sodelovanje in združevanje dela in sredstev z organizaci- 
jami združenega dela in bankami v drugih republikah in 
pokrajinah 

— razvoj višjih oblik gospodarskega sodelovanja s tujino, še 
posebej z državami v razvoju in v obmejnem gospodarskem 
sodelovanju 

— oblikovanje bančnih konzorcijev in konzorcijev skupaj z 
DO in SOZD za uresničevanje posameznih projektov, ki so 
skupnega pomena za članice vseh ali več temeljnih bank. 

2.2.3. Bistvenega pomena za delovanje temeljnih in združe- 
nih bank je tudi učinkovitejše uresničevanje samoupravljanja 
v bankah, zlasti odločanje OZD — članic bank, ne-le glede 
temeljnih planov bank, ampak pri sprejemanju pomembnejših 
odločitev glede zadolževanja v tujini dajanja kreditov za večje 
naložbe, še posebej če gre za naložbe na osnovah skupno 
ustvarjenega dohodka itd. V okviru bank bi morali pospešeno 
razvijati zlasti namensko združevanje sredstev OZD za posa- 
mezne skupno dogovorjene namene. 

Prav tako bi morale temeljne banke hitreje razvijati različne 
posebne oblike notranje organiziranosti, kot so poslovne 
enote za stanovanjsko in komunalno gospodarstvo, za 
drobno gospodarstvo ipd., pri čemer bodo morale banke 
dosledneje kot doslej zagotoviti soodločanje varčevalcev in 
drugih deponentov (kmetov, drobnega gospodarstva, intere- 
sentov za stanovanjsko gradnjo) pri gospodarjenju s sredstvi 
za te namene ter na tej osnovi mobilizirati v večji meri sred- 
stva občanov za proizvodne namene. 

3. OCENA IN PREDLOGI ZA UČINKOVITEJŠE 
GOSPODARJENJE Z DENARJEM Z VIDIKA 
KLJUČNIH MATERIALNIH VPRAŠANJ 

3.1. Vzroki notranje nelikvidnosti in predlogi 
za odpravo 

Že dalj časa se ugotavlja, da je likvidnostni položaj gospo- 
darstva^ in bank nezadovoljiv, stanje pa se še iz dneva v dan 
poslabšuje. V smeri poslabšanja notranje likvidnosti ob re- 
striktivni kreditno-monetarni politiki pa deluje še visoka stop- 
nja inflacije v tem smislu, da v kolikor je stopnja rasti poslov- 
nih stroškov večja v razmerju s porastom lastne cene proiz- 
vodnj® tem manjša je količina razpoložljivega denarja za 
plačilo tekočih obveznosti. Iz tega sledi logičen zaključek, da 
se v taki situaciji vrši nenehen pritisk na povečanje cen, 
znižanje obresti ter se pojavljajo težnje po odlogu dospelih 
obveznosti. 

Ker ni pričakovati, da bo restriktivnost kreditno-monetarne 
politike v letu 1984 bistveno manjša' in ker večjih sprememb 
tudi ne bo v politiki cen, lahko pričakujemo, da se bo likvi- 
dnostni položaj v državi še poslabšal. 

V pogojih, ko se znižujejo koeficienti obračanja obratnih 
sredstev in denarja zaradi ustvarjanja zalofl materiala, suro- 
vin, rezervnih delov, neodvisno od potreb proizvodnje in od 
trenutnih možnosti dobav, se pojavljajo veliki pritiski na 
banke po dopolnilnih bančnih sredstvih. Ker pa so banke 
omejene v razpolaganju s plasmaji, organizacije same z za- 
dolževanjem brez kritja ustvarjajo nekontrolirano emisijo 
predvsem na dva načina: z izdajanjem vrednostnih papirjev in 
z odlaganjem plačevanja predvsem tistih obveznosti, ki niso 
predmet zavarovanja po zakonu o zavarovanju plačil. Vse to 
povzroča širjenje notranjega trga mimo plačilno sposobnega 
povpraševanja, na drugi strani pa to pomeni, da organizacije 
združenega dela kršijo zakonske opredelitve2, po katerih se 
neizpolnjevanje denarnih obveznosti šteje za nezakonito pri- 
laščanje tujega premoženja in preprečevanje izvrševanja sa- 
moupravnih pravic v razpolaganju z družbeno lastnino. 

Za izboljšanje položaja likvidnosti gospodarstva se v okviru 
usmeritev dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije, v 
resoluciji in kreditno-monetarni politiki predvidevajo možno- 
sti urejanja teh problemov predvsem z: 

- konverzijo kratkoročnih kreditov bank v organizacijah 
združenega dela iz primarne emisije, 

- reprogramiranje dolgov domačih dolgoročnih kreditov, 
- ureditvijo razpolaganja z obratnimi sredstvi v organizaci- 

jah združenega dela, 
- sprememba zakonodaje, ki pomeni povečanje finančne 

discipline. 

O predlogih za izboljšanje finančnega položaja 
gospodarstva in bank so bile v Gospodarski 
zbornici Slovenije izoblikovane naslednje 
ocene, pripombe in stališča: 

3.1.1. Pretvarjanje dela kratkoročnih kreditov bank v 
organizacijah združenega dela iz primarne emisije v 
dolgoročni kredit za obratna sredstva. 

1. Konverzija je v nasprotju z opredelitvami dolgoročnega 
programa ekonomske stabilizacije, kjer je rečeno: »Z emisijo 
denarja se ne sme povečati obseg realne akumulacije. Emisija 
ne sme nadomestiti varčevanja in razširiti porabe izven mož- 
nosti realno ustvarjenega dohodka, zato pa ima lahko po- 
membno vlogo, kar sicer pri nas' ne delamo uspešno, pri 
zagotavljanju kratkoročnih sredstev za nemoten potek repro- 
dukcije in likvidnosti gospodarstva«; 

2. Zaradi položaja, v katerem je danes veliko delovnih orga- 
nizacij v Jugoslaviji, je treba resno proučiti ustreznost predla- 
gane konverzije. V položaju, v katerem so nekatere organiza- 
cije glede virov za financiranje obratnih sredstev, posebno z 
vidika predvidenega zakona o razpolaganju z obratnimi sred- 
stvi v organizacijah združenega dela, jim bo takšen ukrep 
sicer zelo ustrezal. Drugo vprašanje pa je, ali je jugoslovanski 
bančni sistem zaradf zagat glede nepokritih tečjanih razlik, v 
stanju prevzeti še sanacijo gospodarstva. Zato je nujno teme- 
ljito pretehtati posledice takšnega ukrepa. 

3. V kolikor bi kljub našim načelnim pomislekom le sprejeli 
odločitev za izvedbo konverzije pa predlagamo, da za konver- 
zijo veljajo normalni pogoji kakršni sicer sedaj veljajo za 
dolgoročne kredite gospodarstvu za te dejavnosti. 
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4. V zakonskih .predpisih morajo biti istočasno sprejete 
učinkovite rešitve, ki bodo zagotovile, da konvertiranih sred- 
stev ne bo možno porabiti za razširjeno reprodukcijo, saj 
dosedanji predlogi takšnih garancij ne zagotavljajo. 

5. Z zakonom morajo biti urejene določbe in mehanizmi, za 
zagotovitev sprememb (znižanje v primarni emisiji), ki bodo 
nevtralizirale monetarne učinke takšnega ukrepa na celotno 
povpraševanje. 

3.1.2. Reprogramiranje dolgov domačih dolgoročnih 
kreditov 

Ocenjeno je, da bi reprogramiranje dolgov domačih dolgo- 
ročnih obveznosti v večjem obsegu blokiralo vsako aktivnost 
z vidika preusmerjanja gospodarstva v prioritete, od katerih 
zavisi prestrukturiranje gospodarstva, ki je pogoj za večjo 
stabilnost. 

Zato je potrebno, da se možnosti reprogramiranja ocenijo z 
širšega vidika, tako z vidika pomoči združenemu delu, ki je v 
finančnih težavah, kot z vidika možnosti bank. 

1. Vsaka banka naj pristopi k reprogramiranju dolgoročnih 
dolgov na podlagi analize stanja likvidnosti organizacij zdru- 
ženega dela in na podlagi te analize izdela program možnega 
reprogramiranja sedanjih obveznosti gospodarstva. 

2. Program reprogramiranja OZD mora biti zelo selektiven 
ter v mejah realnosti, temeljiti mora na globalno dogovorjenih 
merilih, za katere so dane opredelitve v družbenih planih ter 
brez oprostitve obveznosti kogarkoli. V programu je treba 
upoštevati najprej vsa razpoložljiva sredstva v okviru DO, 
SOZD kakor tudi obveznosti in interes reprodukcijsko pove- 
zanih OZD. 

3. Aktivnosti pri reprogramiranju se naj v bankah usmerjajo 
zlasti na ta področja: 

- pogoji za reprogramiranje v smislu odloga obveznosti se 
ocenjujejo za vsako OZD članico banke posebej. Odlog ob- 
veznosti OZD, ki so v sanaciji se naj izvrši le na osnovr 
odločitve članic banke in ob normalnih pogojih, ki sicer 
veljajo za take vrste dolgoročnih kreditov gospodarstva, 

- pospešitev vračila posojil od OZD, ki so posojena sredstva 
dobro naložile in so danes v situaciji, da lahko hitreje vračajo 
izposojena sredstva. 

3.1.3. Ureditev razpolaganja z obratnimi sredstvi v 
organizacijah združenega dela. 

Že dalj časa se porajajo težnje, da se uredi razpolaganje z 
obratnimi sredstvi v organizacijah združenega dela. Razprav- 
lja se o različnih variantah ureditve teh problemov, od predlo- 
gov, ki sploh ne bi prinašali sprememb na področju gospo- 
darjenja z obratnimi sredstvi, do preveč rigoroznih, ki bi 
ohromili vsako investicijsko dejavnost in nujni tehnološki 
razvoj. 

Za razreševanje problematike obratnih sredstev z vidika 
njihovega financiranja je protiinflacijski program predvidel 
samoupravni sporazum med bankami in članicami, s katerim 
bi se določil minimalni delež poslovnih sredstev, ki jih bi OZD 
bile dolžne uporabljati za financiranje obratnih sredstev ter 
kot merilo investicijske sposobnosti in eno od bistvenih meril 
za pridobivanje dopolnilnih sredstev v bankah. 

Za boljše poslovanje z obratnimi sredstvi, so banke v SR 
Sloveniji v mesecu juliju 1983 na podlagi sodelovanja z Go- 
spodarsko zbornico Slovenije sprejele »enotna merila in po- 
goje za usmerjarfje dopolnilnih sredstev bank za financiranje 
tekočega poslovanja«. V kolikor bi banke dosledno tudi izva- 
jale ta enotna merila, ne bi bilo potrebno urejati tega še s 
posebnim zakonom. 

Kljub temu, da so bili dosedanji predlogi glede ureditve teh 
vprašanj zelo kritično ocenjeni se predlagajo rešitve, ki so 
vsebinsko takšne, da bodo onemogočile vsako samostojnost 
organizacij združenega dela za odločanje o lastnih investici- 
jah oz., da organizacije združenega dela zagotavljajo najnuj- 
nejši tehnološki razvoj3'. Na drugi strani pa predlogi dopu- 
ščajo združevanje sredstev za investicije sprejete v okviru 
dogovorov in samoupravnih sporazumov na republiški oz. 
zvezni ravni, ne glede na izpolnjevanje sicer predlaganih 
pogojev in meril. 

Ocenjujemo, da v OZD zaradi omejitev pri uvozu opreme 
tehnološki razvoj že močno zaostaja, predlogi rešitev stanje 
še poslabšujejo. Istočasno pa tudi ugotavljamo, da ni nobene 
pripravljenosti, da bi se s predpisi uredila revalorizacija zalog, 

kar bi položaj OZD, zlasti z vidika siromašenja njihovega 
premoženja zaradi obdavčevanja izjemnega dohodka, bi- 
stveno popravil. 

Stališča GZS do ureditve razpolaganja z obratnimi sredstvi 
v OZD so: 

1. Rešitve po vsebini ne smejo biti takšne, da bi onemogo- 
čile najnujnejši tehnološki razvoj, istočasno pa bi dopuščale 
združevanje sredstev za druge potrebe po dogovorih in sa- 
moupravnih sporazumih ne glede na siceršnje pogoje. 

2. Rešitve ne smejo blokirati združevanja sredstev za 
skupne dogovorjene naložbe za razširjeno reprodukcijo zno- 
traj DO in SOZD ter reprodukcijsko povezanih OZD, ker bi to 
onemogočilo dosedanja prizadevanja za združevanje sred- 
stev v internih bankah in posebnih finančnih službah. 

3. Kot viri za financiranje obratnih sredstev se naj upošte- 
vajo: 

- kratkoročni krediti primarne emisije, namenjeni za finan- 
ciranje zalog za izvoz 

- prosta denarna sredstva rezervnega sklada 
- avansi, ki služijo za izgradnjo objektov in investicijske 

opreme, povsod tam, kjer je proizvodni ciklus daljši od enega 
leta. 

4. Naj se omogoči, da OZD nasploh, še posebej pa s po- 
dročja v dejavnosti trgovine, ni potrebno 100% kritje trajnih 
obratnih sredstev (zalog) s trajnimi oz. dolgoročnimi viri, ker 
jim te vire lahko ustrezno nadomeščajo nekateri kratkoročni 
viri. 

5. Glede na spremembe zakona o združenem delu (146. čl.), 
ki dopušča poslovanje preko skupnega žiro računa, naj se 
omogoči, da se investicijska sposobnost lahko ugotavlja na 
ravni delovne ali sestavljene organizacije, če so se temeljne 
organizacije tako dogovorile. 

3.1.4. Poslovanje z vrednostnimi papirji - menicami 

a) Ocena stanja 
Že v uvodu pod točko 3.1. smo ugotovili zakaj gospodarski 

subjekti, neodvisno od finančne sposobnosti in pogodbeno 
dogovorjenega načina plačevanja izdajajo vrednostne pa- 
pirje, v obsegu, ki na eni strani vpliva na širjenje notranjega 
trga mimo plačilno sposobnega povpraševanja, na drugi 
strani pa vsiljeni denarni substituti vplivajo na finančni polo- 
žaj OZD posameznih dejavnosti.4 

Za odpravo in izboljšanje tega stanja pa je bil dan v raz- 
pravo zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavaro- 
vanju plačil med uporabniki družbenih sredstev, s katerim se 
predvideva omejiti poslovanje z menicami (eskontiranje) v 
internih bankah in posebnih finančnih službah. 

Ta zakon pa nasprotno nič ne govori o tem, da je potrebno 
omejiti vsako izdajanje vrednostnih papirjev, ki nimajo bla- 
govnega kritja ter so izdani mimo pogodbeno dogovorjenih 
plačilnih pogojev. 

b) Predlogi in stališča 
Potrebno je preveriti vpliv denarnih substitutov na finančni 

položaj OZD v posameznih dejavnostih, kot tudi njihov vpliv 
na širjenje domačega trga mimo plačilno sposobnega pov- 
praševanja. Poostriti je treba kontrolo pri izdajanju vrednost- 
nih papirjev - menic, ker nelikvidnost povzroča OZD, ki me- 
nico izdaja, ne pa OZD ki jo eskontira. 

3.1.5. Pospeševanje denarnega obtoka med organizacijami 
združenega dela 

a) Ocena stanja 
Gospodarska zbornica Slovenije je že v letu 1979 predla- 

gala bankam v Sloveniji, da se vključijo pri pospeševanju 
obtoka prostih denarnih sredstev med organizacijami združe- 
nega dela. 

Gospodarska zbornica Slovenije je že takrat predlagala 
delovne podlage za sklenite* ustreznih samoupravnih spora- 
zumov med OZD v okviru temeljnih bank. Do uresničitve teh 
predlogov ni prišlo. 

V letu 1983 je Gospodarska zbornica Slovenije ponovno 
predlagala bankam, da oblikujejo ustrezni sistem za pospeše- 
vanje kroženja denarnih sredstev OZD, upoštevajoč zlasti 
omejitve plasmajev bank, kar že povzroča resne probleme 
likvidnosti v organizacijah združenega dela ter nastajanje 
vzporednih finančnih trgov, preko katerih se mimo bank 
usmerja znaten del prostih denarnih sredstev. Ta sredstva se 
usmerjajo mimo dogovorjenih prioritet in pogojev ter na ta 
način zmanjšujejo učinkovitost bančnega sistema in OZD. 

Združenje bank Slovenije je na osnovi predloga GZS pripra- 
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vilo strokovno podlago za »Pospeševanje obtoka prostih de- 
narnih sredstev«, v kateri je ocenila nekatere prednosti, mož- 
nosti in probleme, če bi se bančni sistem organizirano vključil 
pri poslih hitrejšega pretoka prostih denarnih sredstev med 
OZD, oz. kakšne so sploh možnosti za uveljavitev teh poslov v 
bančni praksi. 1 

Iz predložene strokovne podlage izhaja, da ni ustrežne 
pripravljenosti v strokovnih bančnih krogih za aktiviranje 
predlogov gospodarstva in zbornice, da bi bančni sistem 
storil dodatne napore za zmanjšanje posledic administrativ- 
nih omejitev bančnih plasmajev in za boljšo likvidnost OZD, 
zmanjšanje njihove zadolženosti, kot tudi za znižanje stroškov 
pri poslovanju z denarjem in za večjo učinkovitost bančnega 
sistema sploh5, 

b) Predlogi in stališča 
1. Gospodarska zbornica Slovenije predlaga, da se v zbor- 

ničnih organih in v bankah pospešijo razprave o strokovni 
podlagi »pospeševanje obtoka prostih denarnih sredstev« in 
poiščejo vse možnosti, da banke kot denarne asociacije zdru- 
ženega dela čimpreje realizirajo predloge in sugestije gospo- 
darstva za boljše in učinkovitejše gospodarjenje s finančnimi 
sredstvi. 

2. Gospodarska zbornica Slovenije ocenjuje, da bančni 
posli v zvezi s pospeševanjem denarnega obtoka prostih 
kratkoročnih sredstev med OZD, glede na kadrovske kapaci- 
tete v primerjavi s planiranim porastom ngfložb, ne bi smeli 
ostati le na nivoju informacijskega sistema v okviru temetjnih 
bank, ampak je treba preveriti tudi možnost za združevanje 
namenskih kratkoročnih sredstev preko samoupravnega spo- 
razuma in v okviru komisijskih poslov, ki bi bili izven bančnih 
limitov. 

3. V okviru računalniškega sistema bank in SDK se naj 
zagotovijo tekoči podatki o vseh razpoložljivih sredstvih na 
žiro računih OZD in bank kot pripomoček nosilcem poslov v 
zvezi s pospeševanjem obtoka prostih denarnih sredstev. 

3.2. Politika obrestnih mer, pokrivanje tečajnih 
razlik in večja učinkovitost gospodarjenja z 
denarjem 

a) Ocena stanja 

Temeljna izhodišča in usmeritve za oblikovanje politike 
obrestnih mer so v vrsti družbenih dokumentov v zadnjem 
obdobju sicer dokaj'dobro opredeljene6, v«ndar se v praksi 
težko uresničujejo zaradi težke finančne situacije v OZD, 
zaradi omejene samostojnosti, ki jo imajo banke pri oblikova- 
nju obrestnih mer, kakor tudi žaradi različnih gledanj na 
obrestno mero, ker se ne upošteva, da je potrebno v pogojih 
visoke inflacije ekonomske kategorije ocenjevati s stališča 
realnih, ne pa le nominalnih vrednosti. 

V zadnjem času smo sicer zaradi razreševanja težavnih 
domačih gospodarskih razmer uspeli uveljaviti nekoliko bolj 
realno politiko obrestnih mer in politiko deviznih tečajev. 
Toda marsikje se stroški za obresti že kažejo kot vzrok za 
težave, ki jih imajo posamezne organizacije združenega dela 
pri oblikovanju najnujnejše akumulacije in sredstev za osebne 
dohodke. 

V prvem polletju leta 1983 je npr. gospodarstvu v SRS 
plačalo iz dohodka 25,3 milijarde dinarjev za obresti, kar je 
42% od tega, kar so OZD namenile za osebne dohodke 
delavcev. To je sicer res na prvi pogled zaskrbljujoče še 
posebno, če obstajajo dvomi glede tega, ali je nova politika 
obrestnih mer sploh delovala v smeri večje gospodarske sta- 
bilnosti. Pri ocenjevanju delovanja obrestnih mer je v pogojih 
inflacije potrebno predvsem razločevati med nominalno in 
realno obrestno mero. Vsaka nominalna obrestna mera ima 
svojo realno vrednost, ki je opredeljena s stopnjo inflacije, če 
je stopnja inflacije višja od nominalne obrestne mere, potem 
je taka obrestna mera realno negativna in ekonomsko obre- 
menjuje upnika in ne dolžnika. 

V preteklih dveh letih smo bistveno povečali nominalne 
obrestne mere za bančne kredite, ki pa jih uporabljamo pred- 
vsem pri kratkoročnem kreditiranju, medtem ko se za pretežni 
del dolgoročnih kreditov še vedno obračunavajo obresti po 
razmeroma nizkih stopnjah. Povprečna obrestna mera za 
bančne kredite je zato še vedno razmeroma nizka, ker pa je 
sočasno bistveno porasla inflacija, se je s tem povprečna 

realna obrestna mera dodatno močno znižala. To dokazujejo 
tudi podatki v prilogi 1. Zato je možno trditi, da v Jugoslaviji v 
povojnih letih obrestna mera realno v povprečju ni bifa še 
nikoli tako nizka kot v letu 1983. 

Gornja ugotovitev pa ne velja za realne obrestne mere za 
devizne kredite. Ker so v letu 1983 devizni tečaji rastli znatno 
hitreje od domače inflacije je bila realne obrestna mera za 
devizne kredite oz. depozite (pri njenem izračunavanju se 
poleg nominalne obrestne mere upošteva tudi sprememba 
tečaja) izjemno visoka. Posledica tega je, da je zašel tisti del 
gospodarstva, ki se je v preteklosti večji del devizno zadolže- 
val v izjemno težak finančni položaj. 

Še posebno pa je na ta račun visokih realnih obrestnih mer 
za devizne kredite oz. depozite prizadet bančni sistem. 
Bančni sistem namreč zelo velik del dinarskih kreditov, ki jih 
gospodarstvu daje ob realni negativni obrestni meri financira 
z deviznimi zadolžitvami, bodisi v tujini ali pa pri domačih 
komitentih. Denarni stroški bančnih depozitov so zato pred- 
vsem v letu 1983 bistveno vplivali na bančne prihodke na 
račun aktivnih obresti. 

Pojavna oblika tega so nepokrite tečajne razlike. Te so 
dosegle tak obseg, da predstavljajo enega osrednjih gospo- 
darskih problemov jugoslovanskega gospodarstva. Tečajne 
razlike v bankah je seveda treba financirati z realnimi sredstvi. 
Ker so tečajne razlike predvsem v letu 1983 tako porastle (v 
celoti znašajo okoli 1000 milijard novih dinarjev) angažirajo že 
tato velika sredstva, da se opazno zmanjšuje sposobnost 
bančnega sistema, da oskrbuje gospodarstvo z dodatnimi 
sredstvi. Poleg tega pa nastajajo s financiranjem tečajnih 
razlik v bankah tudi izjemno visoki stroški, zaradi česar bo 
bančni sistem v prihodnje moral vztrajati na izjemno nizkih 
pasivnih obrestnih merah, in sočasno na nenormalno visokih 
aktivnih obrestnih merah. 

Vse to pomeni, da je bistveno zvišanje aktivnih obrestnih 
mer v zadnjih dveh letih, še posebej pa velika razlika med 
aktivnimi in pasivnimi obrestnimi merami v pretežni meri 
posledica nerešenih problemov pri pokrivanju tečajnih razlik, 
ne pa zgolj posledica zahtev mednarodnih finančnih ustanov 
za vodenje aktivnejše politike obrestnih mer. 

Velike nepokrite tečajne razlike v bankah v bistvu tudi 
ogrožajo politiko deviznih tečajev nasploh. Ker bo naša do- 
mača inflacija še precej časa višja, kot je v državah, s katerimi 
največ trgujemo, bo zaradi spodbujanja izvoza tudi v prihod- 
nje potrebno da dveizne tečaje povečujemo skladno z infla- 
cijo. 

Njihova rast pa bo seveda problem tečajnih razlik v bankah 
še naprej zaostrovala do take mere, da se bomo srečevali s 
tencencami, da se politiko deviznih tečajev podreja težavam v 
zvezi z nepokritimi tečajnimi razlikami. Tudi s tega vidika 
pomenijo nepokrite tečajne razlike gospodarski problem, ki 
ga je potrebno prednostno obravnavati. • 

Med deviznimi tečaji in obrestnimi merami na eni strani ter 
inflacijo je očitno ozka vzročna povezava. Z visokimi nominal- 
nimi obrestnimi merami ter s povečanjem deviznih tečajev se 
navsezadnje skuša nevtralizirati gospodarsko nezaželeno de- 
lovanje domače inflacije. Problemom, ki jih povzročajo visoke 
nominalne obrestne mere in tečjane razlike, se bo zato možno 
dolgoročno izogniti predvsem, če nam bo uspelo obvladati 
domačo inflacijo. Zato bi morali vložiti potrebne napore, da 
opredelimo njene vzroke in potem uveljavimo tudi vse po- 
trebne ukrepe za njeno znižanje v okvire, ki se jih v sodobnem 
gospodarstvu še sprejema kot normalne. 

V tej zvezi je posebno pomembno precizneje opredeliti, 
kako vplivajo obrestne mere in devizni tečaj na rast domačih 
cen. To še temprej, ker se v javnosti o tem pojavljajo povsem 
nasprotujoča si gledanja. Zelo pogosto se namreč ocenjuje, 
da je sedanja visoka inflacija tudi posledica spremenjene 
politike obrestnih mer. Sami ocenjujemo, da je stvarno delo- 
vanje obrestne mere precej drugačno in da je v politiki nega- 
tivnih realnih obrestnih mer, ki smo jih dolgoročno vodili in jo 
še vedno tudi uporabljamo, treba videti enega pomembnih 
dejavnikov gospodarskega neravnotežja, s tem pa posredno 
tudi inflacijo. 

Bistvenega pomena je tudi ugotovitev, da vsa dosedanja 
politika obrestnih mer ni ekonomsko stimulirala OZD, da bi v 
vedno večji meri združevale sredstva za tekoče poslovanje 
zlasti pa za razširjeno reprodukcijo na osnovah ustvarjanja in 
razporejanja skupnega dohodka, kar naj bi po vseh doseda- 
njih družbenih usmeritvah postal v vedno večji meri prevladu- 
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joč družbenoekonomski odnos pri gospodarjenju z družbe- 
nimi sredstvi. 

b) Predlogi in stališča 
1. Pri obravnavi finančnih kategorij je v pogojih inflacije 

potrebno dosledno razločevati med njihovimi nominalnimi in 
realnimi vrednostmi. V tem smislu je tudi delovanje obrestne 
mere potrebno vrednotiti predvsem glede njene realne in ne 
nominalne vrednosti. 

2. Pri oblikovanju predlogov glede vodenja politike obrest- 
nih mer v naslednjem obdobju sta po naši oceni enako ne- 
sprejemljivi dve skrajni tendenci: 

- prva, po kateri naj bi politika obrestnih mer avtomatično 
sledila stopnji inflacije 

- druga, da se je potrebno vrniti na prejšnjo politiko nizkih 
obrestnih mer ne glede na stopnjo inflacije. 

Vrnitev na prejšnjo politiko nizkih obrestnih mer bi po- 
novno povzročilo vrsto negativnih posledic v ravnanju gospo- 
darskih subjektov glede učinkovitosti uporabe lastnih in izpo- 
sojenih sredstev za reprodukcijo in razvoj, kar bi imelo nega- 
tivni vpliv na učinkovitost naložb in povzročilo večje preliva- 
nje akumulacije. 

3. Postopno bo potrebno pristopiti k saniranju nepokritih 
tečajnih razlik v bankah in sprejeti potrebne ukrepe, da se le- 
te v prihodnje ne bodo več pojavljale. Pri pokrivanju že nasta- 
lih tečajnih razlik naj bi v večji meri sodelovali tisti družbeni 
subjekti, ki so na račun bančnih tečajnih razlik imeli neposre- 
dne materialne koristi. 

Nastajanju novih tečajnih razlik pa bi se bilo možno izogniti 
predvsem tako, da se zbližajo oz. izenačijo realne obrestne 
mere za dinarske in devizne kredite oz. depozite. 

Sočasno se naj bankam administrativno prepreči, da nepo- 
krite stroške svojega poslovanja obravnavajo kot nekreditno 
aktivo. 

4. Za financiranje prednostnih namenov je sicer treba še 
nadalje subvencionirati obrestne mere. 

5. Nujno je potrebno pristopiti k drugačni politiki pasivnih 
obrestnih mer na področju dinarskega varčevanja v bankah. 
Pri tem je treba povečati tudi obresti od dinarskih hranilnih 
vlog na vpogled in ne samo na vezane vloge. 

6. V razmerah, ko je inflacija visoka, bi kazalo v bankah 
spremeniti tehniko odplačevanja dolgoročnih kreditov. Pred- 
lagamo, da se obresti pri novih naložbah (v času gradnje) 
pripisujejo k dolgu (kapitalizirajo). Pri določanju odplačilnih 
rokov pa se naj uporablja taka tehnika, da bodo letna odpla- 
čila realno vedno enako visoka, ali pa da bodo z Teti celo 
naraščala. Na ta način bi se OZD usposobile, da bi sploh lahko 
vračale dolgoročne kredite z visoko obrestno mero. Sedanja 
tehnika, da morajo OZD interkalarne obresti od koriščenih 
kreditov sproti plačevati, jih postavlja v nemogoč finančni 
položaj. 

7. S kreditno-monetarno politiko je treba spodbujati pred- 
vsem tiste segmente proizvodnje za katere smo se družbeno 
opredelili, da imajo prioriteto. 

8. Potrebno je odpraviti administrativno omejevanje banč- 
nih plasmajev znotraj možnih globalnih okvirjev. To vlogo 
morajo prevzeti razvojno-ekonomski kriteriji, .ki bi usmerjali 

gospodarske organizacije k večji učinkovitosti naložb, višji 
stopnji samofinanciranja in financiranja združenih sredstev 
na osnovah skupnega dohodka ob prevzemanju rizika 

3.3. Ostale aktivnosti potrebne za odpravo 
vzrokov inflacije 

a) Ocena stanja 

Poleg nekaterih predlogov, ki bi jih bilo v pogojih inflacije 
nujno uresničiti za učinkovitejše delovanje bančnega sistema 
in preobrazbo odnosov pri gospodarjenju z denarjem je treba 
delovati tudi na druge avtonomne faktorje inflacije, ki so 
pomembnejši od obrestne mere. Eden poglavitnih vzrokov 
naše inflacije in gospodarskega neravnotežja je v tem, da je 
razdeljen družbeni proizvod večji od ustvarjenega družbe- 
nega proizvoda. Dohodkovno gledano imamo torej nizko 
učinkovito gospodarstvo, delimo pa večji dohodek, kot ga je 
gospodarstvo ustvarilo v resnici. Rešitve za naše gospodarske 
probleme moramo zato iskati zlasti V tem, da porabo prilago- 
dimo tistemu kar realno ustvarimo. Treba je preprečiti delitev 
izjemnega dohodka, preko katerega nekateri, ki povprašujejo 
po blagu na trgit, prihajajo do denarja mimo družbeno korist- 
nega dela. Potrebne in nujne šo zato spremembe v obračun- 
skem sistemu, da le-ta ne bo omogočal izkazovanje in delitev 
družbenega proizvoda oz. večjega dohodka, kot je dejansko 
ustvarjen. 

b) Predlogi in stališča 
1. S predpisi je treba preprečiti, da bi OZD na račun inflacij- 

skega prevrednotenja zalog ugotovljeno razliko med začetno 
in končno vrednostjo zalog prikazovale kot dohodek, od kate- 
rega se plačajo družbene dajatve in s čimer se siromašijo 
družbena sredstva, s katerimi upravljajo delavci v organizaci- 
jah združenega dela. 

Zato predlagamo, da se s predpisi uredi obveznost OZD, da 
ugotovljeni izjemni dohodek, kot razliko v vrednosti zalog, ne 
obravnavajo več kot dohodek, pač pa naj organizacije za ta 
delež povečajo nominalno vrednost svoje akumulacije. 

2. Treba je proučiti predpise s področja obračunskega 
sistema v tem smislu, da se prepreči zajemanje in delitev tudi 
drugega izjemnega dohodka pogojenega z visoko inflacijo, 
ker le-ta pomeni obliko revalorizacije finančnih in materialnih 
naložb. Efekti izjemnega dohodka se naj zato vnašajo v po- 
slovni sklad*. 

1) Porast denarne mase je zaostajal za nominalnim družbenim proizvodom v 
letih 1979-1980 za 10%, 1981-1982 za 14%, v letu 1983 24%, za leto 1984 pa je 
ocena 20%. 

2) Zakon o denarnem sistemu (Ur. I. SFRJ 5/75) člen 15. 
3) Priloga 3 
4) Glej tabelo menične naložbe in zadolžitve v SR Sloveniji 
5) Glej prilogo 2 
6) V protiinflacijskem programu se dokaj realno ugotavlja, kakšno vlogo naj bi 

imela obrestna mera v našem gospodarskem sistemu in da so nižje obrestne 
mere od stopnje inflacije v zadnjih letih povzročile vrsto deformacij v gospodar- 
stvu, zlasti z vidika prelivanja akumulacije. Realno se tudi ocenjuje, da je v 
prehodnem obdobju možno spremeniti politiko negativnih obrestnih mer pred- 
vsem z zmanjšanjem inflacije, v manjšem delu pa s povečanjem nominalne 
obrestne mere. 
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REPUBLIŠKI KOMITE ZA INDUSTRIJO 
IN GRADBENIŠTVO 
GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 
ZVEZA OBRTNIH ZDRUŽENJ SLOVENIJE 

ANALIZA 

o ekonomičnosti, konkurenčnosti, tehnični 

opremljenosti in drugih vidikih, ki jih odpira širjenje 

žagarske dejavnosti samostojnih obrtnikov(ESA k 401) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 111. seji 
dne 5. 1. 1984 obravnaval: 

- ANALIZO O EKONOMIČNOSTI, KONKUREČNOSTI, 
TEHNIČNI OPREMLJENOSTI IN DRUGIH VIDIKIH, KI JIH 
ODPIRA ŠIRJENJE ŽAGARSKE DEJA VNOSTI SAMOSTOJ- 
NIH OBRTNIKOV, 

ki so jo pripravili Republiški komite za industrijo in 
gradbeništvo, Gospodarska zbornica Slovenije in Zveza 
obrtnih združenj Slovenije v sodelovanju s Splošnim zdru- 
ženjem lesarstva Slovenije. 

Analizo vam pošiljamo na podlagi sklepa Zbora združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije z dne 9. 2. 1983. 

V Poročevalcu štev. 1. - 10. 1. 1984 smo objavili 
stanje in usmeritve razvoja drobnega gospodarstva 
v SR Sloveniji (ESA-401). Kot dopolnitev k temu 
gradivu pa objavljamo tokrat še analizo o ekono- 
mičnosti, konkurenčnosti, tehnični opremljenosti in 
drugih vidikih, ki jih odpira širjenje žagarske dejav- 
nosti samostojnih obrtnikov. 

1. UVOD 
Na podlagi sklepa 12. seje Zbora združenega dela Skup- 

ščane SR Slovenije z dne 9. februarja 1983 so Republiški 
komite za industrijo in gradbeništvo, Gospodarska zbornica 
Slovenije in Zveza obrtnih združenj Slovenije v sodelovanju s 
Splošnim združenjem lesarstva Slovenije pripravili analizo o 
ekonomičnosti, konkurenčnosti in tehnični opremljenosti in 
drugih vidikih, ki jih odpira širjenje te dejavnosti samostojnih 
obrtnikov. 

Analiza obravnava žagarske zmogljivosti v Sloveniji, izkori- 
šanje teh zmogljivosti, tehnični sestavžagalnih naprav, izrabo 
lesa pri razžagovanju, opravljanje žagarskih storitev, cene 
žagarskih storitev in poslovno elastičnost pri opravljanju teh 
storitev. 

2. IZKORIŠČANJE ZMOGUIVOSTI 
2.1.1. V SR Sloveniji pokrivajo gozdovi 1.028.000 ha ozi- 

roma 50% vse površine Slovenije. Letni prirastek znaša okoli 
4.000.000 m3 lesa, letni etat (dovoljen posek) je za obdobje 
1981-1985 določen v višini 3.700.000 m3 brutto. Pri poseku 
nastane okoli 500.000 m3 sečnih ostankov, tako daje proizve- 
denih 3.200.000 m3 gozdnih sortimentov. Ker okoli 500.000 m3 

od tega lesa porabijo zasebni lastniki gozdov za svoje potrebe 
(200.000 m3 tehničnega lesa iglavcev in 300.000 m3 drv), 
prihaja na tržišče letno 2.700.000 m3 vseh vrst gozdnih sorti- 
mentov v obliki hlodovine, drobnega lesa za predelavo v 
vlaknine in plošče, tehničnega lesa za neposredno uporabo 
(TT drogovi, jamski les) in drv. 

2.1.2. Od vse predvidene količine gozdnih sortimentov je 
1.700.000 m3 (1.500.000 m3 iz tržne proizvodnje in 200.000 m3 

iz dovoljene sečnje za lastne potrebe lastnikov gozdov) hlo- 
dovine iglavcev in listavcev za predelavo v deske, plohe in 
trame na žagalnih napravah (polnojermiki, širokolesne tračne 
žage, žage venecialne in krožne žage). 

2.1.3. Na vseh žagalnih napravah v SR Sloveniji, ki so v 131 
organizacijah združenega dela v 58 občinah, v 246 obratoval- 
nicah samostojnih obrtnikov, obrtnikov v 55 občinah in pri 
4.648 kmetih zasebnih lastnikih gozdov*, bi letno lahko razža- 
gali 3.006.000 m3 hlodovine. Iz navedenih podatkov je razvi- 
dno, da so žagalne naprave v SR Sloveniji izkoriščene le 75%. 

Žagalne naprave so v organizacijah združenega dela lesne, 
celulozne in avtomobilske industrije, gradbeništva, gozdar- 

stva, rudarstva, trgovine, kmetijstva in drobnega gospodar- 
stva. Z njimi bi lahko letno ob dvoizmenskem delu razžagali 
2.300.000 m3 hlodovine. V letu 1982 ie bilo s temi žagalnimi 
napravami razžaganih le 1.280.000 m3 hlodovine kar pomeni, 
da so bile izkoriščene le 56%. 

Z Žagalnimi napravami samostojnih obrtnikov bi lahko 
letno razžgali 370.000 m3 hlodovine. Ker se s temi žagalnimi 
napravami letno ražaga 220.000 m3 hlodovine so izkriščene le 
66%. 

Z žagalnimi napravami pri kmetih bi lahko letno razžagali 
330.000 m3 hlodovine (70 m3 letno na napravo). V letu 1982 so 
razžagali 200.000 m3 hlodovine (za toliko lesa za lastne po- 
trebe so bila izdana soglasja), kar pomeni, da so bile izkori- 
ščene le 46%. Tako nizka izkoriščenost še posebej omogoča 
tudi žaganje lesa iz nedovoljene sečnje. 

2.1.4. Iz navedenega izhaja, da je izkoriščenost vseh zmog- 
ljivosti žagalnih naprav v SR Sloveniji izredno nizka. 

2.2. TEHNIČNA SESTAVA ŽAGALNIH NAPRAV V SR SLO- 
VENIJI V LETU 1982 

2.2.1 Žagalne naprave v SR Sloveniji v letu 
1982 sestavljajo: 

TABELA ŠT. 1 
v organi- vpri kmetih 

zacijahobiatoval. 
združ. samost. 

dela . obrt. 
skupaj 

- polnojarmeniki 
- tračne žage 
- venecianke 

- krožne žage 
- tesarske linije 

79 
62 

103 
40 

61 
280 

15 1.562 

243 
382 

1 
88 

2.745 
2.834 

1.585 
8 

Skupaj: 158 246 4.648 5.052 

TABELA ŠT. 2 
2.2.2. Neregistrirane žagalne naprave 
v SR Sloveniji 

zap. območje gozdno 
št. gospodar, 

organizacije 

krožne veneci- tračne polno- skupaj 
žage janke žagejarmenik 

1.Tolmin 
2. Bled 

30 
68 

110 
34 

7 
21 

3 
4 

150 
127 
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3. Kranj 249 67 30 15 361 
4. Ljubljana 143 139 38 4 324 
5. Postojna 48 106 - - 154 
6. Kočevje 97 39 12 6 154 
7. Novo mesto 72 8 7 2 89 
8. Brežice 52 78 1 2 133 
9. Celje 145 617 19 3 784 

10. Nazarje 183 647 51 - 881 
11. Slovenj Gradec 313 464 57 16 850 
12. Maribor 149 425 28 4 606 
13. Murska Sobota 8 - - 2 10 
14. Zavod Sežana 5 11 9 - 25 

skupaj 
SR Slovenija 1.562 2.745 280 61 4.648 

2.2.3. Žagalne naprave v organizacijah združenega dela so 
v večini modernejše izvedbe, njihova povprečna starost je 
med štirimi in devetimi leti, le nekaj je starih nad 20 let. V 
večini primerov so tudi dobro opremljene s transportnimi 
napravami. 

Žagalne naprave v obratovalnicah samostojnih obrtnikov so 
v večini primerov starejše izvedbe in so opremljene z enostav- 
nimi transportnimi napravami. 

2.2.4. Iz navedenih podatkov je razvidno, da je tehnična 
sestava vseh žagalnih naprav v SR Sloveniji relativno nizka in 
dalje, da je pri kmetih največ veneciank in krožnih,žag in daje 
v obratovalnicah samostojnih obrtnikov veliko več polnojer- 
menikov kot v organizacijah združenega dela. Ti pa so pravi- 
loma starejši sa so jih samostojni obrtniki kupili kot stare in 
odpisane v organizacijah združenega dela. 

Letna zmogljivost posamezne žagalne naprave je: 
- v organizacijah združenega dela 15.000 m® 
- v obratovalnicah samostojnih obrtnikov 1.500 m 
- pri kmetih 70 m3 

Povprečna zmogljivost ene žagalne naprave v SR Sloveniji 
je 5.938'm3 oz. polovica povprečne zmogljivosti žagalne na- 
prave v sosednji Avstriji. 

2.3.1. Izraba lesa je razmerje med količino vsega lesa in med 
količino desk, plohov in gred. To je odvisno predvsem od 
optimalnega razporeda žaganja glede na debelino, okroglega 
lesa, nadalje od njegovega sortiranja po debelini na tanjšem 
koncu na majhne dva do tri centimeterske debelinske razrede 
in tudi od debeline listov žagalne naprave. 

Žagalne naprave v organizacijah združenega dela so mo- 
dernejše. Uporabljajo tanjše liste (1,8 mm in ne 2,2 oz. 2,5 mm 
kot na starejših napravah). Razžagovanje lesa v organizacijah 
združenega dela je usmerjeno v optimalno količinsko in kvali- 
tetno izrabo lesa s sortiranjem hlodovine v debelinske razrede 
pet oz. dva do tri cm in kvalitetne razrede. Ob upoštevanju 
navedenega, lahko ugotovimo, da je stopnja izrabe lesa v 
organizacijah združenega dela v SR Sloveniji na evropski 
ravni in znaša 68 do 70% pri iglavcih in 67 do 69% pri 
listavcih. 

Stopnje izrabe lesa pri naročniškem žaganju, ko iz pripe- 
ljane hlodovine različnih debelin nažagajo na katerikoli ža- 
galni napravi naročene sortimente, pa je za 5 do 10% manjša 
od optimalne. 

2.3.2 Lesni ostanki, ki nastajajo pri razžagovanju različnih 
vrst okroglega lesa (očelki od hlodov, krajniki, robljenci in 
žagovina) imajo različno uporabnost. 

Očelki od hlodov vseh vrst so praviloma uporabni le za 
kurjavo, ker so pretežno umazani, razbiti itd. 

Če so krajniki in robljenci lesa smreke in jelke brez skorje, 
so uporabni za proizvodnjo celuloze in lesnih plošč, če pa so 
v skorji so uporabni za proizvodnjo lesnih plošč. Ti krajniki in 
robljenci, ki nastanejo pri razžagovanju v organizacijah zdru- 
ženega dela, se v celoti predelajo v vlaknine (83.000 m3 leta 
1982) ter v plošče (22.000 m3 leta 1982). Vsi lesni ostanki lesa 
iglavcev, ki nastajajo pri razžagovanju v organizacijah združe- 
nega dela, pa se 90 do 95% predelajo v vlaknine in plošče 
(305.000 m3 leta 1982). Obratovalnice samostojnih obrtnikov 
oddajo 46% teh ostankov v predelavo v vlaknine in plošče, 
37% jih vračajo naročnikom, 17% pa jih pokurijo v gospo- 
dinjstvih. 

Krajniki in robljenci lesa vseh listavcev ter drugi kosovni 
ostanki, ki nastanejo pri razžagovanju na katerihkoli žagalnih 
napravah, se praviloma porabijo za proizvodnjo toplotne 

energije, le majhen del pa za proizvodnjo plošč (22.000 m3 v 
letu 1982). 

Lesni ostanki lesa listavcev, ki nastajajo pri razžagovanju 
lesa pri organizacijah združenega dela, se skupaj z lesnimi 
ostanki iz nadalnje predelave lesa (ostružki, skobljenci, ko- 
sovni ostanki, lesni prah) uporabljajo kot kurivo v kotlovskih 
napravah za proizvodnjo električne energije (Stol Kamnik, 
Novoles, Straža, Savinja Celje), tehnološke energije za suše- 
nje lesa in sušenje površinskih obdelav ter za ogrevanje 
proizvodnih prostorov. 

Žagovina lesa iglavcev se uporablja za nastelj v kokošji reji 
in živinoreji, v proizvodnji ivernih plošč ter za kurjavo. Žago- 
vina listavcev pa se praviloma uporablja za kurjavo. 

Lesni ostanki vseh vrst, ki nastajajo pri razžagovanju okro- 
glega lesa na kmečkih žagalnih napravah (60 - 70 m3), se ne 
vključujejo v nadaljnjo industrijsko predelavo, temveč se po- 
rabijo za kurjavo v gospodinjstvih, del žagovine pa za nastelj v 
kokošjereji in živinoreji. 

2.4. OPRAVLJANJE ŽAGARSKIH STORITEV 
2.4.1. Za opravljanje žagarskih storitev, to je razžagovanje 

pripeljane hlodovine v naročene sortimente so v SR Sloveniji 
registrirane vse organizacije združenega dela, ki imajo monti- 
rane žagalne naprave. To storitev opravljajo za kmete, last- 
nike lesa, kot tudi za občane in organizacije združenega dela, 
ki kupujejo hlodovino pri območnem ali drugem gozdnem 
gospodarstvu v SR Sloveniji, v drugi republiki ali pa jo uvo- 
zijo. V letu 1982 so na žagalnih napravah organizacij združe- 
nega dela nažagali 85.000 m3 okroglega lesa, od tega 80.000 
m3 za kmete, le 5.000 m3 za organizacije združenega dela. To 
pa zato, ker ima večina organizacij združenega dela (pred- 
vsem v gradbeništvu), ki rabi po posebnih dimenzijah naža- 
gan les svoje žagalne naprave. 

2.4.2. V letu 1982 so na žagalnih napravah v obratovalnicah 
samostojnih obrtnikov razžagali 220.000 m3 hlodovine, od 
tega polovico za potrebe lastne predelave. 

Ostalo polovico so razžagali za kmete in ostale člane, last- 
nike lesa (82% oziroma 90.000 m3), ter (nezakonito) za organi- 
zacije združenega dela (18% oz. 20.000 m3). 

Te organizacije so predvsem gradbene organizacije, pa tudi 
nekatere obrtne zadruge, čeprav se obrtne zadruge sploh ne 
morejo registrirati za promet z lesom razen za potrebe svojih 
članov. • 

2.5 CENE ŽAGARSKIH STORITEV 
2.5.1. Cene žagarskih storitev so v občinski pristojnosti. 

Odvisne so predvse od načina razžagovanja lesa ter režijskih 
dodatkov k direktnim stroškom žaganja. 

V letu 1982 je veljalo v organizacijah združenega dela en- 
kratno žaganje lesa iglavcev od 700, do 1.400 din in dvakratno 
žaganje s »prizmiranjem« od 800 do 1.600 din za m3. 

V istem letu pa je veljalo v obratovalnicah samostojnih 
obrtnikov razžagovanje lesa od 300 do 1.200 din po m3 okro- 

. glega lesa (brez navedbe načina žaganja). 
V zasebnih obratovalnicah so praviloma direktni stroški 

žaganja relativno nižji kot v organizacijah združenega dela, 
vendar so indirektni stroški organizacij združenega dela 
znatno večji kot v obratovalnicah samostojnih obrtnikov. 

2.6. POSLOVNA ELASTIČNOST PRI 
OPRAVLJANJU ŽAGARSKIH STORITEV 

Kmetje in drugi občani, lastniki lesa, kot tudi organizacije 
združenega dela, naročajo-praviloma žagarske storitve za 
relativno majhne količine posameznih sortimentov, v obšir- 
nem asortimanu in z željo, da je storitev opravljena v najkraj- 
šem času. 

Poslovna elastičnost pri opravljanju žagarskih storitev je 
odvisna predvse od osnovnega namena uporabe žagalne na- 
prave in od zmogljivosti te naprave. 

Osnovni namen uporabe žagalnih naprav v organizacijah 
združenega dela je razžagovanje lesa za lastne reprodukcij- 
ske potrebe, z optimiranjem izkoriščanja lesa. Večje zmoglji- 
vosti žagalnih organizacij združenega dela zmanjšujejo nji- 
hovo poslovno elastičnost za opravljanje žagarskih storitev, 
zato je relativno manjša kot v obratovalnicah samostojnih 
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obrtnikov, katerih namen je razžagovanje manjših količin lesa 
v veliko število specifičnih proizvodov. 

3.SKLEP 
Iz zbranih podatkov in ugotovitev izhaja, da: 
- je v SR Sloveniji prisotna dolgoletna konstantna proiz- 

vodnja gozdnih sortimentov, posebno hlodovine, 
- je stopnja izkoriščanja vseh preštevilnih žagalnih naprav 

izredno nizka, 
- je v povprečju zmogljivost ene žagalne naprave majhna, 
- je izraba lesa pri žaganju po naročilu v organizacijah 

združenega dela in pri samostojnih obrtnikih nizka, 
- velike količine lesa uporabijo kmetje lastniki gozdov za 

lastne potrebe, 
- se za potrebe organizacij združenega dela opravljajo 

žagarske storitve v majhnem obsegu in sicer tako na žagalnih 
kot tudi (nezakonito) v obratovalnicah samostojnih obrtnikov, 

- so cene žagarskih storitev samostojnih obrtnikov nižje od 
istih v organizacijah združenega dela, ter da 

- se pri opravljanju žagarskih storitev samostojni obrtniki 
poslovno elastičnejši kot organizacije združenega dela. 
VIR PODATKOV; 

- anketa Splošnega združenja leearetva Slovenl|e 1983 
- anketa Zvez« obrtnih združen) Slovenije 1983 
- Republiški komite za kmetljatvo, gozdarstvo In prehrano LJubljana 
- podatki o neregistriranih žagalnih napravah v SR Slovenije (julij 1983) 
- podatki Skupiiln občin SR Slovenije - Spisek tag. oz. delovnih organizacij, 

ki se ukvarjajo z raztegovanjem okroglega lesa - hlodovine. 
'Žaganje leaa ne obravnava obrtni zakon ampak zakon o gozdovih, zato se 
rezultati te analize nanaiejo samo na motnost ilrltve žaganja lesa na 246 
žagalnih napravah aamostojnlh obrtnikov za potrebe organizacij združenega 
dela. 

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA KULTURO 

NAČRT " 

prizadevanj za izpolnjevanje zakona o 

kulturnoumetniških dejavnostih in o posredovanju 

kulturnih vrednot (ESA k 232) 

NAČRT PRIZADEVANJ ZA IZPOLNJEVANJE ZAKONA 
O KULTURNOUMETNIŠKIH DEJAVNOSTIH IN O POSRE- 
DOVANJU KULTURNIH VREDNOT 

Komite je na zadnji seji sprejel načrt prizadevanj za 

V Poročevalcu štev. 1 - 10. 1. 1984 smo objavili 
predlog zakona o kulturno umetniških dejavnostih 
in posredovanju kulturnih vrednot (ESA-232). To- 
krat pa kot dopolnilno gradivo k temu aktu objav- 
ljamo načrt prizadevanj za izpolnjevanje zakona o 
kulturno umetniških dejavnostih in o posredovanju 
kulturnih vrednot. 

Zakon bo urejal vrstvo dejavnosti, med njimi tudi take, ki 
doslej zakonsko niso bile posebej urejene in ne obravnavane 
kot kulturne dejavnosti. Zajemal bo različno institucionirane 
osebke, zelo pretežno take, ki se ukvarjajo z več dejavnostmi 
iz tega zakona, drugimi kulturnimi ali še drugimi družbenimi 
dejavnostmi. Delovanje kulturnih organizacij v celoti posa- 
mezne kulturne dejavnosti ima zelo različen delež. Njihova 
medsebojna povezanost je tako s stališča narodne celote kot 
s stališča posameznih okolij, zelo različna, predvsem pa večji 
del zelo pomanjkljiva. Poslanstvo, ki ga opravljajo med dru- 
gimi, neprofesionalnimi dejavniki na svojem področju, do- 
sega zelo različno stopnjo zavestnosti in celovitosti. Zavest o 
soodgovornosti za kulturno vzgojo in za razvitost kulturnih 
interesov je v različni meri, v celoti pa veliko premalo vgrajena 
v organiziranost, načrtovanje in delovno prakso kulturnih 
organizacij. Stopnja dejanske vključenosti v kulturne samou- 
pravne interesne skupnosti je (približno enako kot delež pri- 
hodka, ki ga ustvarjajo v svobodno menjavo dela v njih) 
različna. Tudi stopnja razvitosti posameznih dejavnosti je kaj 
različna. \ 

Vse to bo narekovalo tudi različna pota, metode in zajeme v 
prizadevanjih za uveljavljanje zakona. V teh prizadevanjih 
moramo računati na medsebojno sodelovanje kulturnih or- 
ganizacij (k1 je za nekatera področja že organizacijsko zgra- 
jeno in delovno utečeno), na aktivnost ustanoviteljev, na 
usposobljenost in dejavnost upravnih In izvršilnih organov v 
občinah, na pravočasno in uspešno vlogo Socialistične 
zveze, na jasnost in doslednost stališč v kulturni skupnosti 

izpolnjevanje Zakona o kulturnoumetniških dejavnostih in 
o posredovanju kulturnih vrednot. 

Kakor smo bili obljubili, pošiljamo ta dokument s pred- 
logom, da bi z njim bili seznanjeni tudi delegatje, ko bodo 
razpravljali o predlogu zakona. 

pri uveljavljanju teženj zakona, na odgovorno vključevanje 
organizacij kulturnih delavcev v oblikovanje in delovanje 
delegatskega sistema, na iniciativnost in dorečenost intere- 
sov šol v sodelovanju s kulturnimi organizacijami. 

V tej celoti pa bo pripadalo posebno odgovorno mesto 
republiškim organom in organizacijam: Kulturni skupnosti 
Slovenije, Svetu za kulturo pri RK SZDL, Zavodu za šolstvo, 
Zvezi kulturnih organizacij Slovenije, in seveda Republiškemu 
komiteju za kulturo kot resornemu upravnemu organu. 

Pri vsem tem gre za različne vsebine in načine uveljavljanja 
zakonskih določil, ki naj deloma potekajo v ustreznem časov- 
nem zaporedju, deloma pa hkrpti, in sonekatere časovno 
vezane na zakonske roke v prehodnih določbah, nekatere pa 
zahtevajo daljši časovni razpon oziroma uveljavljanje v kultur- 
nopclitičnih odločitvah za naslednja obdobja. 

V tem načrtu bomo najprej obravnavali časovno bližnje 
naloge. 

A Seznanjanje z zakonom 
Nepoznavanje zakona, njegovih zapovednih in napotilnih 

norm in njegovih temeljnih teženj, bi v večini primerov manj 
škodilo kulturni organizaciji kot družbi. Čeprav imajo v novi 
organiziranosti vse kulturne organizacije mesto izvajalcev v 
Kulturni skupnosti Slovenije in dokaj neposredno delegatsko 
mesto v posameznih sestavih izvajalskega zbora, bo treba po 
raznih poteh še naprej zagotavljati in poglabljati pojmovanje 
in razumevanje zakona in to ne le v kulturnih organizacijah, 
temveč v širših kulturnih krogih ter vsaj deloma tudi v šolstvu 
in drugod: 

1. Sredstva javnega informiranja. Ob doslejšnjem postopku 
nastajanja zakona je samo v osrednjih sredstvih javnega in- 
formiranja izšlo več kot 50 člankov, nadaljevanj, komentarjev, 
polemik, intervencij in drugih prispevkov o celoti ali posamez- 
nih problemih iz vsebine zakona. O njej sta podobno pogosto 
poročala tudi TV in predvsem radio. 

Treba bo zagotoviti tudi v zadnji zakonodajni fazi ter po 
sprejetju zakona vsestransko poglobljeno in hkrati specializi- 
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•ano obravnavanje vsebin in teženj zakona. To pa naj velja 
:udi za spremljanje njegovega uresničevanja. 
Neposredno odgovoren: 

Republiški komite za kulturo v sodelovanju z Republiškim 
komitejem za Informiranje; iaa: akozl vae obdobje spreje- 
manja In uveljavljanja. 

2. Kulturne organizacije 
Tudi tu je treba povedati, da so imele kulturne organizacije 

že doslej dosti priložnosti za seznanjanje in za sodelovanje, 
med drugim na posebnih delovnih sklicih (v fazi osnutka) po 
dejavnostih in po vrstah institucij, pa ob shodih, kot je Teden 
domačega filma v Celju, Borštnikovo srečanje, ali v okviru 
splošnega združenja kinematografije, skupnosti gledališč, a 
tudi na posebnih delovnih sestankih, npr. s predstavniki RTV. 
Razgovore o vprašanjih zakona je že v prvi zakonodajni fazi za 
aktiviste sindikata in poslovodne organe pripravila skupaj z 
Republiškim komitejem za kulturo tudi Zveza sindikatov Slo- 
venije. 

V zadnjem obdobju je strokovna služba Republiškega ko- 
miteja za kulturo pripravila razgovore s predstavniki vseh 
kulturnih organizacij, ki se ukvarjajo z razstavljanjem likovnih 
del. Komite je sprejel analizo o tej dejavnosti, ki jo je nedavno 
(dopolnjeno) poslal v razpravo vsem prizadetim. Analiza 
obravnava to dejavnost izrecno s stališč zakona, tako da 
hkrati pomembno, neposredno in podrobno seznanja kul- 
turne organizacije s težnjami zakona. Podobna analiza je v 
pripravi tudi za dejavnost organizacijske priprave in izpeljave 
kulturnoumetniških prireditev ter za opravljanje posredniških 
poslov med organizatorji in izvajalci takih prireditev. 

V prvi polovici decembra je Republiški komite za kulturo 
opravil tri področja posvetovanja s kinematografskimi OZD 
ter z drugimi dejavniki na tem področju. Tudi ta posvetovanja 
so imela najprej namen seznanjati, čemur je bilo prilagojeno 
tudi razposlano pripravljalno gradivo. 

Podobna delovna srečanja, ki so najprej namenjena sezna- 
njanju in pojasnjevanju, bo treba pripraviti še z gledališkimi 
kulturnimi organizacijami, toda povezano z obravnavo speci- 
fičnih vprašanj izpolnjevanja zakona na tem področju. 
Neposreden nosilec - Republiški komite za kulturo; čaa: /. 
tromeaečje 1984. 

3. Spolnjevanju nekaterih zakonskih določb bodo zavezani 
tudi drugi osebki, zlasti kulturna društva. Še bolj pa je po- 
membno, da izpolnjevanje nekateih teženj zakona predstavlja ' 
tudi sodelovanje kulturnih društev, kulturnih delavcev, šol. 

Že doslej je Republiški komite za kulturo izrabljal priložno- 
sti, kot so glasila, delovna srečanja in zasedanja organov 
kulturnih društev v Zvezi kulturnih organizacij Slovenije, re- 
publiških društev kulturnih delavcev, seminarji pedagoških 
delavcev in podobno za seznanjanje o vsebini zakona. To bo 
treba ponovno in z ustreznimi pismenimi opozorili, prilagoje- 
nimi za posamezne skupine interesov in njihovih nosilcev, 
opraviti tudi po sprejemu zakona. 

Neposredno odgovoren Republiški komite za kulturo; iaa: 
zlasti I. tromeaečje 1984. 

4. Občinski upravni organi, pristojni za kulturo, doslej niso 
bili izrecno seznanjeni s snujočim se zakonom. Za večino 
občin velja ugotovitev, da se občinske uprave'tudi kaj malo 
zavedajo svojih upravnih nalog na področju kulture sploh. Ker 
bo s tem zakonom zakonodajno urejanje kulture sklenjeno, 
izpolnjevanje zakona pa v nekaterih pogledih odvisno tudi od 
delovanja upravnih organov, bo treba v nadaljnjem opraviti 
temeljito seznanjanje občinskih upravnih organov z zakonom, 
hkrati pa jih usposobiti za njihove naloge. Gre torej najprej za 
ustrezno pisno pot, nato za sklic obveznih seminarjev za 
upravne delavce (in starešine). 

Neposredno zadolžen Republiški komite za kulturo In Re- 
publiški aekretarlat za pravoaodje In upravo; čaa: 1. polletje 
1984. 

5. Zakonodajne rešitve v tem zakonu so v nekaterih delih 
love tudi v jugoslovanskem prostoru, zato so tudi že doslej 
deležne zanimanja v drugih republikah, tako v zvezi z njiho- 
/imi zakonodajnimi iskanji, kot zaradi posrednega vpliva, ki 
ga delovanje tega zakona v Sloveniji na nekaterih področjih 
jtegne imeti tudi v jugoslovanskem območju. 

Zato bo treba ustrezne forume invsaj ožjo javnost v drugih 
■epublikah seznaniti z zakonom in z njegovimi temeljnimi 
težnjami. 

To bomo storili z več ukrepi: 
a) obravnava zakona na delovnem srečanju vodij republi- 

ških upravnih organov za kulturo, 
b) predstavitev zakona v revijah, ki se v jugoslovanskem 

prostoru ukvarjajo s kulturo (deloma že storjeno), 
c) seznanjanje jugoslovanske javnosti z novostmi zakona, 

na ustrezno poljuben način, preko Tanjuga. 
Neposredno odgovoren Republiški komite za kulturo v točki 
c) s sodelovanjem Republiškega komiteja za Informiranje. 
Čas: 1. polletje 1984. 

B Oblikovanje organov upravljanja 
a) Politična opredelitve 

Svet kulturne organizacije bo oblikovan poslej drugače. 
Vloga predstavnikov družbene skupnosti se bistveno spremi- 
nja. Toliko bolj je pomembno, kako bo »zunanja« skupina 
delegatov sestavljena. Vprašanje ponekod zapleta še poseben 
položaj delegatov ustvarjalcev. 

Svet za kulturo pri RK SZDL je pred časom že obravnaval 
problematiko primernosti delegatskih baz in delegatske za- 
stopanosti v kulturnih organizacijah. Nekaj pomembnih vpra- 
šanj iz te problematike pa je Republiški komite za kulturo že 
pred časom predložil v obravnavanje Republiškemu svetu za 
vprašanja družbene ureditve. Zdaj se bo treba dokopati do 
političnih ocen in napotil o tem in to o nekaterih bistvenih 
vprašanjih. 

To bi bilo treba doseči v prvi polovici leta 1984. 
Primerno mesto bi bilo (poleg družbenega sveta) Svet za 

kulturo pri RK SZDL, po potrebi tudi Predsedstvo RK SZDL. 
Delavci Republiškega komiteja za kulturo bodo sodelovali 

pri ugotavljanju dilem in pripravljanju opredelitev za razgo- 
vore v RK SZDL. 
b) Oblikovani« svatov 

V skladu z opredelitvami iz a) bo treba z dovolj političnega 
angažiranja in posluha oblikovati sestavo (delegatske baze) 
zunanjega sestava svetov. 

To bi bilo, v skladu z ustavno vlogo Socialistične zveze, 
primerno izpeljati v njej. Problematika uveljavljanja svetov 
kulturnih organizacij, zlasti v njihovi družbeni polovici, bo 
morala biti v naslednjem obdobju ena od poglavitnih tem 
svetov za kulturo pri občinskih (ali mestnih) konferencah 
SZDL. 

Republiški komite za kulturo pa bo to politično akcijo 
spremljal in v njej s svojimi strokovnimi delavci sodeloval. 

Gre za nalogo, ki jo je zlasti treba opravljati v letu 1984, torej 
v času prilagajanja samoupravnih aktov kulturnih organizacij. 
C Ustanovitelji 

Ustanoviteljske pravice in obveznosti določajo 4. do 10. 
člen. Te določbe veljajo ustrezno tudi za že ustanovljene 
kulturne organizacije, saj jim prehodna določba (35. člen) 
nalaga, da morajo »v šestih mesecih uskladiti svojo organizi- 
ranost, registracijo, samoupravne splošne akte... v eme, 
četi«. To pomeni med drugim spreminjanje statutov kulturnih 
organizacij, pri tem pa bo treba mimo drugega natančneje in v 
skladu z zakonom opredeliti dejavnosti in njihov obseg (5. 
člen). Ustanovitelj pri tem ni samo po svojem delegatu zasto- 
pan v svetu, ki bo spremembe statuta sprejemal, temveč ima 
po 8. členu tudi pravico dati - ali odreči - soglasje k statutu. 

Ustanovitelji so različni. Prevladujejo SZDL, občine, repu- 
blika in OKS. Njihova naloga bo, da se ustanovitelji in pravo- 
časno vključijo v izpolnjevanje 35. člena zakona. 

Republiški komite za kulturo bo pripravil gradivo, s katerim 
bo ustanovitelje opozoril na njihovo vlogo v uveljavljanju 
zakona. Čas: do aprila 1984. 
Č Statuti kulturnih organizacij 

Pomemben del zakonskih določb bo mogoče izpolnjevati 
šele, ko jih bodo kulturne organizacije ustrezno oblikovale v 
svojih samoupravnih splošnih aktih, zlasti statutih (urejeno 
opredeljevanje dejavnosti in nalog, oblikovanje in delovanje 
sveta, strokovni svet, določbe o zagotavljanju javnosti itd.). 

Spremembe statuta mora seveda pripraviti kulturna organi- 
zacija, potrdi pa jih izvršni svet skupščine občine (8. člen). 
Zato bo najprimerneje na seminarju pod A 4 pripraviti upravne 
organe občin, da bodo znali dajati kulturnim organizacijam 
pojasnila, nasvete in pomoč, nazadnje pa obravnavati spre- 
membe statuta in pripraviti stališča za izvršni svet občine. 

Republiški komite za kulturo bo. kulturne organizacije 
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usmerjal po pomoč k občinskim upravnim organom, tem pa 
bo dajal po potrebi pojasnila in nasvete o posameznih vpraša- 
njih iz statutov. 

Ta dejavnost bo trajala najdlje do začetka leta 1985. 
Nekaterim kulturnim organizacijam je ustanovitelj repu- 

blika: 1 

(SNG Ljubljana in TOZD Moderna galerija, Slovenska filhar- 
monija, Vesna film) 

V teh primerih bo Republiški komite za kulturo opravil dela, 
ki so v zvezi s pristojnostjo ustanovitelja, do konca leta 1984. 

O Skupen programski svet kinomatografov 
O tem skupnem strokovnem svetovalnem organu svetov 

vseh kinematografov bo potreben sporazum, ki bo uredil 
njegovo nastajanje, delovanje, financiranje, način izrekanja 
njegovih mnenj in objavljanja teh mnenj. 

Republiški komite za kulturo je že pripravil osnutek takega 
sporazuma, sodeloval pa bo tudi v naslednjih fazah njegovega 
nastajanja. 

E Podzakonski predpisi 
Zakon napoveduje podzakonski predpis z natančnejšimi 

določbami o pogojih za začetek dela kulturne organizacije. 
Republiški komite za kulturo ga bo sprejel v zakonskem 
šestmesečnem roku. 

Potreben pa bo tudi podzakonski predpis o dokumentar- 
nem gradivu iz 21. člena, njegovemu nastajanju, hranjenju in 
dostopnosti. Pripravljen bo do konca leta 1984. 

F Usklajevanje osnutkov letnih delovnih načrtov 
Določba 18. člena bo prišla do veljave tako, da bodo v 

skupščini Kulturne skupnosti Slovenije uporabniki in izvajalci 
določili, katere kulturne organizacije so dolžne med seboj 
usklajevati osnutke delovnih načrtov, po potrebi pa tudi, kako 
naj to usklajevanje opravijo. 

Služba Republiškega komiteja za kulturo bo sodelovala pri 
pripravah teh odločitev, s strokovno službo Kulturne skupno- 
sti, in.če bodo odbori oziroma zbori, želeli, tudi pri obravnava- 
nju predlogov. 

Odločitve bi morale biti v skupščini Kulturne skupnosti 
Slovenije sprejete vsaj do jeseni 1984, sicer bi ne bil spošto- 
van rok iz 36. člena zakona. 

G Ko bo poteklo leto dni po uveljavitvi zakona, bo Republi- 
ški komite za kulturo pripravil poročilo o izpolnjevanju za- 
kona, zlasti o njegovih vsebinah iz B do F. 

H Reproduktivna kinematografija 
Zakon z nekaj določbami posebej posega v to dejavnost: 

skupni programski svet (17/1), obvezno objavljanje njegovih 
ocen (17/2), ki velja tudi za druge kinematografe (30. člen), 
obveznost slovenskih podnapisov, a tudi slovenščine pri pro- 
pagandnem gradivu (20. člen), po drugi strani pa posebne 
naloge kulturne organizacije za posojanje film v (28. člen). 

Vse to nujno navaja na utrditev in poenotenje kinemato- 
grafske mreže, na usklajevanje repertoarne ponudbe, na or- 
ganizacijsko povezovanje institucionalnih kinematografov z 
Vesna filmom, društvenih kinematografov pa med seboj in z 
institucijami. 

O tem je Republiški komite za kulturo pripravil posvete, 
omenjene že v A 2. 

V letu 1985 bo pripravil analizo uresničevanja pravkar nave- 
denih teženj. 

I Radio in TV 
Osebki v tej dejavnosti in kulturna komponenta njihovega 

dela so prvikrat zajeti v kulturni sferi. 
Uresničevanje zakona v radiodifuznih organizacijah - hkrati 

z uresničevanjem Zakona o javnem obveščanju - bo terjalo 
posebno pozornost in aktivnost tako ustanoviteljev (SZDL) 
kot občinskih organov. 

Republiški komite za kulturo bo v sodelovanju z Republi- 
škim komitejem za informiranje sproti sodeloval pri razreše- 
vanju morebitnih vprašanj, ki bi nastajala pri prilagajanju 
organizacije, registracije, samoupravnih aktov in delovanja 
radiodifuznih organizacij tem zakonu. 

V letu 1985 bo Republiški komite za kulturo pripravil analizo 
kulturnih dejavnosti radiodifuznih organizacij. ' • 

J Cena posredovanja, cena izvajalcu 
27. člen zakona v nekem smislu ponavlja splošnejše do- 

ločbe iz že obstoječe zakonodaje, vendar za področja, v 
katerih so te zakonske določbe še popolnoma neuveljavljene. 
Družbeno-samoupravno uokvirjanje vrednotenja kulturnou- 
metniških storitev pa je v marsičem zelo nujno tako za uve- 
ljavljanje enakopravnosti umetniškega dela z drugim družbe- 
nim delom, kot tudi za urejanje razmerij znotraj kulturne 
sfere. To slednje toliko bolj, ko v dejavnosti iz 1. člena vključu- 
jemo v pojem kulturnih prireditev, njihovega posredovanja in 
posredništva tudi široko področje kulturne zabave; za vre- 
dnotenje storitev na tem ožjem področju pa nimamo prav 
nobenih količkaj družbeno preverjenih meril. 

Republiški komite za kulturo ima v delu analizo o vrednote- 
nju in nagrajevanju kulturnoumetniškega dela. S to analizo bo 
zajetih več tipičnih storitev na področju umetnosti in kulture. 
To bo lahko strokovna podlaga za samoupravno določanje 
okvirov cen kulturnoumetniških storitev, morda tudi postop- 
kov za ugotavljanje cen, kar bi morala biti stvar Kulturne 
skupnosti Slovenije. 

Analiza bo pripravljena do julija 1984. 

K Ljubiteljske organizacije 
1. Nekaj določb zakona velja tudi za društva, kadar oprav- 

ljajo eno od dejavnosti iz 1. člena. 
Komite za kulturo bo vzpodbujal Zvezo kulturnih organiza- 

cij Slovenije, naj spremlja uresničevanje zakonskih določb pri 
kulturnih društvih in se zavzema za doslednost pri tem izpol- 
njevanju. Republiški komite za kulturo bo s svojimi predstav- 
niki sodeloval pri teh prizadevanjih Zveze kulturnih organiza- 
cij Slovenije. 

2. Drugi stavek 30. člena pomeni v pravnem položaju dru- 
štev novoto, ki bi lahko pomembno utrdila pravno obliko 
društva s tem, ko bi elastično vključevala vanjo oblike po- 
družbljanja, podobne tistim v združenem delu. Taka praksa bi 
po drugi strani odpravljala pomisleke zoper uporabo pravne 
forme društva v primerih, ko gre za družbeno pomembnejše 
dejavnosti. 

Komite bo ponudil svoje sodelovanje pri oblikovanju 
ustreznega vzorčnega primera uporabe določbe 2. stavka 30. 
člena tam, kjer bo tako razmerje med društvom in kulturno 
skupnostjo nastalo. 

3. Učinkovit organizacijski korak za uveljavljanje teženj 
zakona v reproduktivni kinematografiji utegne biti ustanovitev 
združenja družbenih kinematografov kot nove organizacijske 
oblike delovanja Zveze kulturnih organizacij Slovenije (in v 
njenem okviru). Ustanavljanje je v teku in strokovni sodelavci 
Republiškega komiteja za kulturo sodelujejo pri oblikovanju 
temeljnega akta takega združenja. 

L Delovna razmerja 
Dolčbe 22. 23. in 24. člena zakona so take narave, da bodo 

zaživele šele s konkretizacijo v samoupravnih splošnih aktih 
kulturnih organizacij. 

Republiški komite za kulturo bo dal zlasti Skupnosti sloven- 
skih gledališč pobudo, da bi pripravili vzorčen primer izpe- 
ljave navedenih določb v samoupravnem aktu ene od njenih 
članic. Pri tem bo po potrebi sodeloval z nasveti ali pa zaprosil 
za sodelovanje Republiški komite za delo. 

Hkrati bo v takem vzorčnem primeru mogoče uveljaviti še 
druge izjemne določbe s področja delovnih razmerij, ki jih je 
vseboval osnutek zakona, pa so izpadle, ker ponavljajo Zakon 
o delovnih razmerjih. v 

M Upravno kazenski postopek 
Ena od posledic zanemarjanja upravne funkcije v občinskih 

upravnih organih je tudi ta, da ostajajo upravno kazenske 
norme v zakonih s področja kulture skorajda neuporabljene. 

Republiški komite za kulturo bo na seminarju iz A 4 seznanil 
občinske upravne organe z njihovimi nalogami tudi pri 
upravno kazenskem postopku; terjal bo od njih dosledno 
nadziranje zakonitosti, ukrepanje v primerih ugotovljenih kr- 
šitev (tega) zakona; v poročilo o izpolnjevanju zakona (točke 

0t3 c'ru9em ugotovil tudi to, kako se uporabljajo določbe 
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N Šolstvo 
1. Nekatere določbe zakona bodo zelo pomembno povezo- 

vale osebke v teh kulturnih dejavnostih s šolstvom. Lahko bi 
rekli, da postaja sodelovanje s šolami sestavni del dejavnosti 
kulturnih organizacij. Tu pa gre za razmerje, ki večinoma 
nikakor ni utrjeno, kar se med drugim pozna tudi pri uresniče- 
vanju kulturne vzgoje v osnovni šoli in umetnostne vzgoje v 
usmerjenem izobraževanju. 

Pomembno bo torej med drugim seznanjati šolstvo s tistim 
delom zakona, ki neposredno nalaga kulturnim organizacijam 
načrtno sodelovanje s šolami, pa tudi z delegatskimi in dru- 
gimi praktičnimi možnostmi povezovanja šole s kulturno or- 
ganizacijo. 

A ne le seznanjati; potrebno bo vztrajno in odločno, tudi 
strokovno podkovano delo, da bi sčasoma vse bolje izkori- 
ščali možnosti, ki jih prinaša sodelovanje šola - kulturna 
organizacija za obe strani. 

Republiški komite za kulturo bo seznanjevaini del te naloge 
opravil s prispevki s šolniških glasil, sicer pa bo s svojimi 
strokovnimi delavci sodeloval pri prizadevanjih v Posebni 
izobraževalni skupnosti za kulturo, v Zavodu SRS za šolstvo, v 
aktivih učiteljev umetnostne vzgoje, v njihovih združbah, na 
seminarjih pedagogov in ravnateljev in podobno in opozarjal 
na priložnosti, ki jih odpira kulturna zakonodaja. 

Trajna naloga, ki jo Republiški komite za kulturo že oprav- 
lja, v letu 1984 pa jo bo treba intenzivirati. 

2. S stališča vseh treh umetnostnih akademij ter nekaj 
oddelkov Filozofske fakultete ureja zakon dejavnosti, ki so se 
jim študentje teh visokih šol zapisali. Pravno razumevanje 
duha zakona bo moralo biti sestavina vzgoje in izobraževanja 
v teh šolah. Republiški komite za kulturo bo na to še posebej 
opozoril, ponudil pa bo tudi sodelovanje svojih strokovnih 
delavcev, če bodo vodstva šol pripravila posebne oblike sez- 
nanjanja z zakonom in razpravljanja o njem. 

PREDLOG DOGOVORA 

o obnovi in modernizaciji oddajniškega in 

prenosnega sistema RTV Ljubljana za 

obdobje 1984-1986 (ESA-398) 

V prilogi vam pošiljamo predlog dogovora o obnovi in 
modernizaciji oddajniškega in prenosnega sistema RTV 
Ljubljana za obdobje 1984-1986, ki ga je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije obravnaval na 110. seji dne 29.12. 
1983. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini 
SR Slovenije, da predlog dogovora obravnava v smislu 
197. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih 
organih in v smislu prvega odstavka 71. člena in tretjega 
odstavka 254. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 

pooblasti Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da sklene 
navedeni dogovor. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- Marjan ŠIFTAR, član Izvršnega sveta in predsedhik 
Republiškega komiteja za informiranje, 

- Slobodan RAKOCEVIČ, namestnik predsednika Re- 
publiškega komiteja za informiranje. 

Na podlagi 579. člena zakona o združenem delu In 93. člena 
dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981-1965 (Ur. list SRS, 30/83), sklenejo: Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, Izvršni sveti skupščin občin In 
Radiotelevizija LJubljana n. sol. o. (v nadaljnjem besedilu: 
udeleženci dogovora) 

DOGOVOR 
O OBNOVI IN MODERNIZACIJI 
ODDAJNIŠKEGA IN PRENOSNEGA SISTEMA 
RADIOTELEVIZIJE LJUBLJANA ZA OBDOBJE 
1984-1986 

1. člen 
Izhajajoč s stališča Predsedstva RK SZDL Slovenije ob 

zaključku javne razprave o samoupravnem sporazumu o te- 
meljih srednjeročnega plana DO RTV Ljubljana za obdobje 
1981-1985, da je v tem obdobju potrebno z radijskim in 
televizijskim signalom prvega programa pokriti vso Slovenijo 
in v ta namen zagotoviti v republiki ustrezna sredstva. 

Udeleženci dogovora ugotavljajo: 
- da je omrežje radiodifuznih oddajnikov, pretvornikov in 

zvez nedeljiv del radijskega in televizijskega informacijskega 
sistema v SR Sloveniji in, da je delovanje in modernizacija 
tega omrežja posebnega družbenega pomena; 

- da je v dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1981-1985 določeno, da v tem srednjeročnem 
obdobju družbenopolitične skupnosti zagotovijo sredstva za 
vzdrževanje in modernizacijo prenosnih naprav za radiotele- 
vizijo, s katerimi bo zagotovljeno pokritje celotnega sloven- 
skega nacionalnega prostora z osrednjimi radijskimi in televi- 
zijskimi programi. 

2. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo v mejah svojih 

pravic in obveznosti zagotovili v obdobju 1984-1986 sredstva 
za obnovo in izgradnjo telile radiodifuznih objektov in naprav, 
ki so prednostno opredeljene v srednjeročnem planu razvoja 
Radiotelevizije Ljubljana. v tisoč din 
Naziv objekta Vrednost Sredstva Sredstva 

invest. RTV (65 DPS 
(po cenah %) (35%) 
okt. 1983) 

1. Obnova oddajnega 
centra Krvavec 

2. Obnova glavnega 
sistema TV in RA 

3. Izgradnja odd. centra 
Trdinov vrh 

4. Obnova odd. centra 
Boč (sovlaganja s PTT) 

5. Rekonstrukcija odd. 
stolpa na Pohorju 

6. Dograditev UKV mreže 
za I. RA program 

7. Pretvorniki za I. 
TV program 

225.000 146.250 78.750 

210.000 136.500 73.500 

143.000 92.950 50.050 

19.000 12.350 

8.450 13.000 

46.000 29.900 

6.650 

4.550 

16.100 

120.000 78.000 42.000 
Skupaj 776.000 504.400 271.600 

Planska vrednost naložb iz tega člena se vsako leto valori- 
zira v skladu z dokumentirano rastjo cen. 

3. člen 
SR Slovenija bo iz republiškega proračuna od skupnega 
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zneska 271,600.000 din zagotovila v obdobju 1984-1986 20% 
sredstev, tj. 54,320.000 din, preostali del, tj. 217,280.000 pa 
bodo zagotovile občine. 

4. člen 
Deleži posamezne občine se določijo v sorazmerju s števi- 

lom TV sprejemnikov na območju občine po stanju na dan 30. 
junija 1983. 

Višina deleža posamezne občine v skupnem oziroma let- 
nem znesku je razvidna iz priloge, ki je sestavni del tega 
družbenega dogovora. 

5. člen 
Družbenopolitične skupnosti - udeleženke dogovora so 

sporazumne, da bodo zagotavljale sredstva v mejah prevzetih 
obveznosti vsako leto v višini ene tretjine skupnega zneska, 
upoštevajoč valorizacijo planske vrednosti naložb iz 2. člena 
tega dogovora. 

Udeleženke se obvezujejo, da bodo letne obveznosti po tem 
dogovoru poravnale tromesečno in sicer: I. obrok do 31.3., II. 
obrok do 30. 6., III. obrok do 30. 9. ter IV. obrok do 31. 12. v 
tekočem letu. 

6. člen 
Radiotelevizija Ljubljana bo združena sredstva zbirala na 

posebnem računu izločenih sredstev. 
Radiotelevizija Ljubljana bo z usmerjanjem razpoložljivih 

sredstev skrbela za uresničevanje prioritetnih nalog, ki izha- 
jajo iz samoupravnega sporazuma o temeljih srednjeročnega 
plana razvoja DO RTV Ljubljana in iz tega dogovora. RTV 
Ljubljana bo zbrana sredstva izključno namensko uporabljala 
ter z njihovo smotrno uporabo in učinkovito organizacijo 
zagotovila, da bodo iz tega dogovora izvršene v predvidenih 
rokih ter s predvidenimi sredstvi. 

O izvrševanju nalog iz tega dogovora bo Radiotelevizija 
Ljubljana pripravljala letna poročila za odbor udeležencev 
tega dogovora. 

7. člen 
Za usklajevanje, spremljanje in nadzor nad izvajanjem tega 

dogovora se ustanovi odbor udeležencev. Delegate v odboru 
in njihovo število določijo udeleženci s posebnim sporazu- 
mom. 

Odbor udeležencev bo zlasti: 
- obravnaval letna poročila RTV Ljubljana o izvrševanju 

nalog iz tega dogovora; 
- potrjeval letne plane obnove in izgradnje radiodifuznega 

omrežja, ki se po tem dogovoru financira iz združenih sred- 
stev udeležencev dogovora; 

- potrjeval valorizacijo vrednosti objektov in naprav iz 2. 
člena tega dogovora; 

- reševal morebitna sporna vprašanja med udeleženci do- 
govora. 

8. člen 
Ta dogovor se lahko spremeni oziroma dopolni po enakem 

postopku, kot velja za njegovo sklenitev. Pobudo za spre- 
membo oziroma dopolnitev dogovora lahko da vsak udeleže- 
nec dogovora. 

9. člen 
Ta dogovor je sklenjen, ko ga sprejmejo in podpišejo vsi 

udeleženci in začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
SR Slovenije. 
Ljubljana, dne 
Podpisniki: 

Priloga k dogovoru o združevanju sredstev za obnovo In 
razvoj oddajnlškega in prenosnega sistema RTV Ljubljana 
(4. člen) 

STANJE TV SPREJEMNIKOV PO OBČINAH IN 
DELEŽ POSAMEZNE OBČINE - 30. 6. 1983 

Delež občin v tisoč din 
Občina 

Ajdovščina 
Brežice 
Celje 
Cerknica 
Črnomelj 
Domžale 
Dravograd 
Gornja Radgona 
Grosuplje 
Hrastnik 
Idrija 
Ilirska Bistrica 
Izola 
Jesenice. 
Koper 
Kranj 
Kamnik 
Kočevje 
Krško 
Laško 
Lenart 
Logatec 
Litija 
Ljubljana Bežigrad 
Ljubljana Center 
Ljubljana Moste-Polje 
Ljubljana šiška 
Ljubljana Vič-Rudnik 
Lendava 
Ljutomer 
Mariborske občine 
Metlika 
Mozirje 
Murska Sobota 
Nova Gorica 
Novo mesto 
Ormož 
Piran 
Postojna 
Ptuj 
Radovljica 
Ribnica 
Radlje ob Dravi 
Ravne na Koroškem 
Slovenske Konjice 
Sevnica 
Sežana 
Slovenj Gradec 
Slovenska Bistrica 
Šentjur pri Celju 
tmarje pri Jelšah 

kofja Loka 
Titovo Velenje 
Tolmin 
Tržič 
Trbovlje 
T rebnje 
Vrhnika 
Zagorje ob Savi 
Žalec 
Skupaj 

Število TV 
sprejem. 

Letno 1984-1986 

4.895 
5.678 

19.812 
4.488 
3.946 

18.793 
2.191 
4.864 
5.318 
4.232 
4.836 
3.804 
4.184 

11.050 
13.030 
20.346 
7.312 
5.075 
6.569 
5.010 
3.559 
3.116 
4.348 

16.228 
12.614 
19.782 
23.299 
23.092 

5.251 
4.040 

63.677 
1.787 
4.362 

13.762 
17.572 
13.472 
3.768 
5.189 
5.423 

14.795 
12.129 

2.450 
4.177 
7.998 
4.860 
3.389 
6.990 
5.335 
8.041 
4.288 
5.989 
8.660 

12.128 
6.412 
4.547 
7.474 
3.516 
4.118 
4.845 

10.363 

654 
758 

2.647 
599 
527 

2.511 
293 
650 
710 
565 
646 
508 
555 

1.476 
1.741 
2.718 

976 
678 
877 
669 
475 
416 
580 

2.168 
1.685 
2.642 
3.112 
3.085 

701 
539 

8\507 
238 
582 

1.838 
2.347 
1.800 

503 
693 
724 

1.976 
1.620 

327 
558 

1.068 
649 
452 
934 
712 

1.074 
572 
800 

1.157 
1.620 

856 
607 
998 
469 
550 
647 

1.384 
542.278 72.427 217.280 

OBRAZLOŽITEV 
dogovora o obnovi In modernizaciji oddajnlškega In prenosnega sistema 

Radiotelevizije Ljubljana za obdobje 1984-1986 

I. Ena od značilnosti RTV dejavnosti je, da za svoje delova- 
nje terja znatna sredstva za programsko produkcijske in te- 
hnične prenosne objekte in naprave. Doslej je RTV Ljubljana 
to obsežno finančno breme nosila sama s tem, da je dokajšnji 
del svojih prihodkov (naročnina, reklame) namenila za ob- 
novo in razvoj. Lahko rečemo, da je RTV Ljubljana z zavestjo 

in čutom dobrega gospodarja na ta način zgradila zgleden 
RTV center z območnimi regionalnimi studiji (Koper, Maribor) 
ter postavila obsežno ter spričo izjemno razgibanega reliefa 
Slovenije zahtevno mrežo oddajnikov in pretvornikov. Oddaj- 
niki in zveze posredujejo programe preko 36 oddajniških enot 
srednjevalovne mreže, petih oddajnikov UKV in TV oddajniške 
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mreže oz. s 86 UKV pretvorniki in z 247 TV pretvorniki. 
1. Zadnja leta ugotavljamo, da sta obnova in razvoj sloven- 

skega radiodifuznega sistema ogrožena, na eni strani zaradi 
nazadovanja rasti naročnine in drugih lastnih prihodkov, na 
drugi strani pa zaradi izjemnega porasta cen v gradbeništvu 
in industriji, zaradi tečajnih razlik, dražjega uvoza. V ilustra- 
cijo ugotovitve, da je dejansko ogrožen ne le nadaljnji razvoj 
RTV Ljubljana, temveč tudi dosežena raven in obseg progra- 
mov, naj navedemo nekaj podatkov: 
Obseg programa v urah 

1980 l-VI 1983 
Radio Ljubljana 
(3 programi) 17.020 8.515 
Radio Koper 6.720 3.362 
Radio Maribor 2.456 1.370 
TV Ljubljana 2.910 1.346 
TV Koper 2.096 1.294 

Čeprav trend upadanja ekonomske moči RTV Ljubljana 
spremljamo že od leta 1974, se je po letu 1980 znašla v doslej 
najtežjem položaju. 

Gibanje celotnega prihodka v letih 1980-1983: 

Celotni Verižni indeks 
prihodek 

v milijon din 
1980 1.309 100,0 

Razporeditev sredstev celotnega prihodka v obdobju 

v milijon din 
1980 1981 

Celotni prihodek 1.309 1.577 
Mater, stroški 477 604 
Amortizacija 113 144 
Obveznosti iz doh. 59 149 
Osebni dohodki 472 558 
Skupna poraba 66 73 
Rezervni sklad 12 14 
Poslovni sklad 110 35 

Materialni stroški so leta 1980 v strukturi celotnega pri- 
hodka predstavljali 36%, leta 1981 38%, leta 1982 34%, letos 
pa se je razmeje še poslabšalo, saj je RTV za materialne 
stoške lahko namenila le slabih 33%. 

Podatki o amortizaciji kažejo, da je v obdobju 1971-1975 
stopnja rasti amortizacije znašala 20%, leta 1982 pa že 84,9%. 
To povečanje gre izključno na račun sredstev tekočega poslo- 
vanja. Zaradi neskladja med celotnim prihodkom in stroški 
poslovanja so se sredstva, namenjena za razvoj, postopoma 
krčila: v letih 1971-1975 so se na poslovni sklad razporejala 
sredstva po 18,2% stopnji, v letih 1976-1980 po 4,9%, v letu 
1981 pa so se v primerjavi z letom 1980 zmanjšala za 65% in 
dosegla le še 42 mio din. V letu 1982 je delež poslovnega 
sklada v celotnem prihodku znašal le še 0,5%, letos pa neza- 
dostno povečanje naročnine in s tem prihodkov ne dopušča 
oblikovanja poslovnih skladov programskih TOZD. 

Na osnovi prikazanih ugotovitev o gibanju celotnega pri- 
hodka in sredstev za program in razvoj ugotaljamo naslednje: 

- Ekonomski položaj RTV Ljubljana se je od leta 1980 
glede na prejšnje obdobje bistveno poslabšal; 

- Osnovni vzrok tega poslabšanja je v razkoraku med 
splošno rastjo cen in rastjo cene naročnine kot cene radijskih 
in TV programov in padanju prihodkov od ekonomske propa- 
gande; 

- Učinki varčevalnih ukrepov ne morejo več zadržati dose- 
žene ravni programov, zato je ogrožena osnovna družbena 
funkcija RTV Ljubljana; 

- Razvoj tehnične osnove stagnira, zanesljivost obratova- 
nja tehničnih naprav se slabša. 

Nujno je, da se z ustreznimi ukrepi zaustavi nadaljnje siro- 
mašenje ekonomske moči RTV in zagotovi pogoje za ohrani- 
tev sedanjega obsega in strukture radijskih in televizijskih 
programov ter zagotovitev normalnega delovanja obstoječe 
tehnične osnove in razvoja, ki bi omogočal popolnejše pokri- 
vanje SR Slovenije z radijskimi in televizijskimi signali in 

1981 1.577 120,5 
1982 1.886 119,6 
1983 (ocena) 2.175 115,3 

Nominalno povečanje celotnega prihodka v posameznem 
letu se je kaj kmalu izgubilo v inflaciji, saj pomeni povečanje 
celotnega prihodka v letu 1983 v primerjavi z letom 1980 več 
kot 50% zaostajanje za rastjo cen blaga in storitev, ki jih RTV 
uporablja pri svoji dejavnosti (celotni prihodek je večji za 
66%, cene na drobno pa za 148%). Zmanjšanje realne vredno- 
sti sredstev pa je nujno privedlo do rušenja ravnotežja med 
nalogami RTV programov in razpoložljivimi sredstvi. Letos 
(ocena) bo celotni prihodek v primerjavi z letom 1980 večji za 
46%. Glavni vir prihodkov je naročnina. Z upadanjem prihod- 
kov ekonomske propagande postaja naročnina pri ustvarja- 
nju celotnega prihodka vse bolj pomembna; v letu 1980 je 
znašal njen delež 79%, letos pa že okoli 90%. 

Prihodki od ekonomske propagande znašajo le še okoli 7% 
vseh prihodkov, medtem ko so pred letom 1980 predstavljali 
16 do 20%. Pogoji za pridobivanje ekonomsko propagandnih 
naročil se že nekaj let zaostrujejo; že tako skromna sredstva 
za ekonomsko propagando v gospodarstvu pa so bila letos 
obremenjena z 10% davkom. Se posebno je zaskrbljujoče 
upadanje povpraševanja po ekonomski propagandi na TV 
Kopru s strani italijanskih naročnikov, kar pomeni tudi zmanj- 
šanje deviznih sredstev, ki so nujna za poslovanje (leta 1980 je 
TV Koper realiziral prek 60 mio din, pretežno v devizah, iz 
ekonomske propagande, 1982 pa le 20 mio din). 

1980-1983 

verižni indeks 
1902 1983 (ocena) 1981 1982 1983 

1.886 2.174 120,5 119,6 .115,3 
648 7,10 127,7 107,4 109,4 
247 267 127,4 171,5 108,0 
179 229 248,3 112,7 136,3 
694 841 118,2 124,3 121,1 

91 109 110,6 124,6 119,7 
16 18 116,6 114,2 112,5 
11 - 31,8 31,4 

omogočal slediti razvoju radiodifuzije v svetu. 
2. Samoupravni sporazum o temeljih plana razvoja DO RTV 

Ljubljana za srednjeročno obdobje od 1981 do 1985 leta je bil 
sprejet po široki javni razpravi, ki jo je organiziralo v letu 1980 
Predsedstvo RK SZDL. Cilji sporazuma so med drugim: zago- 
tovitev optimalne tehnične kakovosti RTV programov ter nji- 
hove dostopnosti čim večjemu številu gledalcev in poslušal- 
cev, trajen in skladen družbenoekonomski razvoj po načelu 
združevanja dela in sredstev, enoten tehnološki razvoj radio- 
televizijske tehnike ter skupno uvajanje sodobne tehnične in 
tehnološke osnove dela na osnovi enotnega sistema standar- 
dov, gospodarno poslovanje z družbenimi sredstvi itd. 

Kljub utemeljenosti potreb po investicijah v razširjeno re- 
produkcijo je RTV sprejela samoupravni sporazum, po kate- 
rem iz lastnih sredstev, ob sovlaganju družbenopolitičnih- 
skupnosti, v prioritetnem redu naložb upošteva temeljno vo- 
dilo, to je zagotovitev dosedanjega obsega produkcije, pre- 
dvajanja in emitiranja programov, z drugimi besedami - pred- 
vsem zamenjavo iztrošenih delovnih sredstev in dokončanje 
tistih že začetih projektov, kjer bi nadaljnje zavlačevanje po- 
vzročilo občutno materialno ali družbeno politično škodo. 
Samo izjemoma bi kot najnujnejšo prioriteto upoštevali pri- 
spevek k sofinanciranju tistih investicijskih projektov, ki so že 
bili družbeno dogovorjeni in je obstajala pripravljenost sofi- 
nanciranja iz sistemskih virov SR Slovenije. 

V tem srednjeročnem obdobju je RTV kot 
nujne iz lastnih virov načrtovala naslednje 
naložbe: \ 
1. Tehnologija za produkcijo in 

predvajanje radijskih 
programov 379.655.000 din 

2. Tehnologija za produkcijo in 
predvajanje televizijskih 
programov 417.303.000 din 
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3. Omrežje oddajnikov in zvez 
4. Delovna sredstva za 

avtomatsko obdelavo 
podatkov in obnova drugih 
delovnih sredstev 

5. Sredstva za investicije za 
tekoče obnavljanje drobne 
opreme, ki jih TOZD, DSSS in 
DS Storitve ne bodo 
združevale (del amortizacije) 

6. Pokrite obveznosti za nabavo v 
postopku 1980, ki bodo 
zapadle v plačilo v 1.1981 

7. Naložbe v dejavnost TOZD ZKP 

612.580.000 din 

88.300.000 din 

65.200.000 din 

13.279.000 din 
71.800.000 din 

Skupaj 1.648.117.000 din 

in iz virov družbenega dogovora: 
1. Izgradnja oddajnega centra 

Trdinov vrh 94.000.000 din 
2. Pretvornik Lendava za 

madžarski TV program 4.800.000 din 
3. Izgradnja TV pretvornikov po 

kriteriju družbenopolitičnih 
potreb (obmejni kraji) in za 
gospodarsko šibke regije 17.200.000 din 

4. Obnova oddajnega centra 
Krvavec ' 64.000.000 din 

5. Obnova hrbtenice sistema 
programskih (RA in TV) in 
funkcionalnih zvez 79.000.000 din 

6. Dograditev UKV-FM 
oddajniške mreže za I. radijski 
program 20.000.000 din 

Skupaj 270,000.000 din 
^Opomba: Ovrednotenje projektov je iz leta 1980) 
Že ob sprejetju sporazuma je RTV zaradi omejenih finanč- 

nih možnosti in razmer, ki jih je narekovala stabilizacija, 
preložila nekatere pomembne investicije na obdobje 
1986-1990 (leta 1980 ocenjene na 637.025.000 din), kot npr. 
tehnološko dokončanje RTV centra v Ljubljani, izpopolnitev 
tehnične opreme za SLO, dograditev studia B in tehnologija 
za TV studio Koper itd. 

Kljub izredno težavnemu materialnemu položaju je RTV na 
podlagi samoupravnega sporazuma v obdobju 1980-1982 
usmerjala vsa razpoložljiva lastna sredstva v obnovo in poso- 
dobitev tehnično produkcijske baze Radia in TV in sicer: 

- adaptirala je celotno radijsko hišo v gradbenem in tehno- 
loškem smislu, 

- zgradila studije za sinhronizacijo TV programov (sloveni- 
zacija programa) ter v ta namen uvozila in montirala ustrezno 
opremo; 

- nabavila opremo za elektronsko snemanje na terenu ter 
opremo za podnaslavljanje programov v slovenščino. 

Na oddajniškem področju je obnovila in posodobila sred- 
njevalovno oddajniško omrežje (oddajniki Domžale, Beli Križ, 
Murska Sobota). Doslej je postavila že 127 TV pretvornikov za 
I. TV program. V tem času je RTV tudi začela z lastnimi 
sredstvi graditi oddajniški center Trdinov vrh (15 mio din), 
oddajniški center Krvavec (52 mio din) in v tujini nabavila za te 
namene ustrezen sistem zvez (16 mio din lastnih sredstev in 
tuji blagovni kredit). 

Nadaljnje uresničevanje vseh v samoupravnem sporazumu 
o temeljih plana razvoja RTV predvidenih nalog bo v letu 
1983/84 potekalo v enako ali celo v še bolj zaostrenih razme- 
rah ter bo terjalo skrajno racionalno ravnanje in usmerjanje 
razpoložljivih sredstev za resnično prioritetne naloge. 

Lastni vir sredstev Radiotelevizije za investicije v letu 1983 
je samo amortizacija v znesku 303,303.000 din. Ker RTV po- 
slovnega sklada zaradi nizkih prihodkov ne bo imela, bo treba 
iz sredstev amortizacije poravnati tudi dolgove, ki za leto 1983 
znašajo 86,503.800 din. Za investiranje je tako ostalo le še 
216,799.200 din. V takšnih materialnih razmerah je bila dana 
prioriteta predvsem nadomeščanju iztrošene in amortizirane 
tehnične opreme za produkcijo in predvajanje RTV progra- 
mov. 

Ob tem ostaja odprto vprašanje, kako v tem letu zbrati 
sredstva za pokritje obveznosti RTV do kulturnega doma Ivan 
Cankar (cca 20 mio), ker že najnujnejše investicije presegajo 
lastna razpoložljiva sredstva. Tako naj bi RTV v I. 1983/84 
zagotovil nadaljnjo obnovo ključnih postavk infrastrukture, 
kot so: postavitev novega antenskega stolpa oddajnega cen- 
tra Krvavec, nabava v tujini in montaža aparatur za radijske in 
TV zveze ter nabava usmerniških naprav, postavitev novega 
antenskega stolpa oddajnega centra Trdinov vrh, sovlaganja v 
obnovo oddajnega centra Boč in rekonstrukcija antenskega 
stolpa na oddajniku Pohorje ter postavitev 12 TV pretvorni- 
kov. 

3. Že leta 1974 (26. 11.) je RK SZDL sklenila, da naj se iz 
RTV naročnine financirajo programi, za obnovo in razvoj 
tehnične baze radiodifuzije pa je potrebno zagotoviti sistem- 
ske vire, kar pa doslej ni bilo realizirano. 

Skupščina RTV je bila koncem leta 1979 informirana o 
kritičnih točkah v tehnično-tehnološki verigi radiotelevizije 
Ljubljana. O teh perečih problemih je bil posebej govor tudi v 
široki javni razpravi o osnutku samoupravnega sporazuma o 
temeljih plana DO RTV Ljubljana za obdobje 1981-1985. V 
razpravah je prevladovalo enotno mnenje, da je RTV Ljubljana 
inštitucija nacionalnega pomena in da jo je zato treba obrav- 
navati kot prednostno dejavnost. Poudarjeno je bilo, da bi 
morala v tem srednjeročnem obdobju imeti prednost zagoto- 
vitev enakomernejšega pokrivanja Slovenije s TV in radijskim 
signalom, tako da bi vsem prebivalcem v Sloveniji zagotovili 
enake možnosti za spremljanje RTV oddaj. Zato bi morali 
največ sredstev nameniti predvsem širjenju tehnične baze 
oddajnikov in pretvornikov, še posebej na območjih, kjer je 
pokrivanje z radijskim in TV signalom pomembno tudi za 
Slovence onstran meje. Na temelju javne razprave je P RK 
SZDL sprejelo stališče, da krčenje investicijskih programov v 
nobenem primeru ne bi smelo ogroziti uresničevanja enega 
izmed ciljev srednjeročnega plana, da bi v tem obdobju pokrili 
z radijskim in TV signalom I. programa'vso Slovenijo in v ta 
namen tudi v republiki zagotovili ustrezna sredstva. Te usme- 
ritve je ponovno podprla skupščina RTV Ljubljana 11. 10. 
1983, ko je razpravljala o materialnem položaju RTV Ljub- 
ljana. 

Ob teh načelnih izhodiščih pa ugotavljamo, da prav infra- 
struktura radiodifuzije v SR Sloveniji (oddajniki - pretvorniki 
in zveze) že nekaj let stagnira. Zaradi pomanjkanja sredstev za 
investicije se začenja pokritost prebivalstva z RTV signali 
zmanjševati; prepočasi se obnavljajo iztrošene naprave na eni 
strani, na drugi pa prisotnost tujih signalov povzroča motnje 
in zmanjšuje že doseženo stanje pokritosti. Ob takem stanju 
obstaja popolnoma odprto vprašanje, kako in kdaj bomo 
odpravili tkim. bele in sive lise v Sloveniji. Kritičnost pri 
nadaljnjem odpravljanju belih - sivih lis je še večja, ker so 
območja, ki so še ostala nepokrita, gospodarsko nerazvita in 
ni moč uveljavljati principov, da bi se sredstva zbirala lokalno 
in tudi sicer ni izpolnjen družbeno sprejet kriterij, da se nad 
1000 prebivalcev za I. program financira 50:50 (gradnja-50% 
zainteresirana DPS, tehnologija - 50% RTV; nepokritih krajev 
nad 1000 prebivalcev ni več). 

Rezultat prizadevanj za iskanje sistemskih virov za financi- 
ranje tehnične baze je 93. člen Dogovora o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985, ki predvi- 
deva, da bo SR Slovenija iz republiškega proračuna zagoto- 
vila del sredstev za vzdrževanje in modernizacijo prenosnih 
naprav za Radiotelevizijo, s kakterimi bo zagotovljeno pokritje 
celotnega slovenskega nacionalnega prostora z osrednjimi 
radijskimi in televizijskimi programi na osnovi dogovorov, ki 

.jih bo sprejela skupščina SR Slovenije, občine in posebne 
družbenopolitične skupnosti pa bodo zagotovile ostali del 
sredstev za isti namen. Ta planska usmeritev je ostala neokr- 
njena tudi ob letošnji reviziji Dogovora. S predloženim dogo- 
vorom naj bi realizirali obveznost iz dogovora o temeljih plana 
SRS za obdobje 1981-1985 in to v najnujnejšem obsegu 
oziroma zagotovili potrebna dodatna sredstva za izvedbo 
ključnih nalog pri obnovi in modernizaciji radiodifuznega 
omrežja, ki naj bi omogočile pokritost vse Slovenije s I. 
radijskim in TV programom. 

Pripominjamo, da je P RK SZDL Slovenije na sejah marca in 
novembra letos ponovno poudarilo, da je treba v letu 1984 
sprejeti in začeti uresničevati dogovor, s katerim bi družbeno- 
politične skupnosti do leta 1986 zagotovile sredstva za mo- 
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dernizacijo in obnovo tehnične baze RTV, ki je v posameznih 
delih že izredno istrošena. Predsedstvo je sprejelo stališče, da 
bi morali to obveznost iz dogovora o temeljih plana, ki doslej 
iz različnih objektivnih razlogov ni bila uresničena, zapisati 
tudi v resolucijo o politiki družbenega in gospodarskega 
razvoja SRS v letu 1984. Nujnost pospešitve sklenitve tega 
dogovora pa je bila poudarjena tudi v nekaterih drugih raz- 
pravah o osnutku resolucije. 

II. Kratka utemeljitev k posameznim postavkam - projek- 
tom, ki jih RTV predlaga v okrnjenem programu za sofinanci- 
ranje na podlagi družbenega dogovora za obdobje 1984 do 
1986: 

1. Obnova OC Krvavec 
Oddajni center Krvavec je bil zgrajen leta 1965. Prek Kr- 

vavca in nanj vezane pretvorniške mreže pokriva z radijskimi 
in televizijskimi programi več kot tretjino slovenskega prebi- 
valstva. 

Stanje objekta in dela tehničnih naprav je tako, da ni moč še 
naprej iskati improviziranih rešitev. Potrebna je temeljita ob- 
nova. V najbolj kritičnem stanju je antenski stolp, ki lahko 
zaradi prevelikih obremenitev in dotrajanosti vsak čas omaga. 
Energetske razmere ne ustrezajo programskim zahtevam od- 
dajanja. Sam objekt je premajhen in UKV-FM oddajnike je 
RTV že namestila v neprimerne bivalne prostore, medtem ko 
oddajnika za tkim. II. televizijski program ni možno nikamor 
postaviti (sedaj ta program oddajajo prek manjšega pretvor- 
nika in improviziranih anten). Neizogibno je bilo pričeti z 
nekaterimi obnovitvenimi deli, predvsem s postavitvijo anten- 
skega stolpa, saj bi zrušitev obstoječega pomenila direktno 
prekinitev RTV programov za osrednji del Slovenije (1/3 pre- 
bivalcev Slovenije) in prekinitev programskih zvez, ki napajajo 
oddajniške mreže po vsej Sloveniji, obenem pa še prekinitev 
zvez za izmenjavo programov z RTV centri v Jugoslaviji in 
Evrovizijo. Doslej je RTV za obnovo oddajnika Krvavec (grad- 
nja 98 metrskega antenskega stolpa, energetski priključek) 
vložila 68,282.722,15 din svojih sredstev. V naslednjih letih 
(1983-1985) pa bo treba še okrog 157,000.000 din. 

2. Magistralne zveze 
Zveze so temeljni in nepogrešljivi element sistema radiodi- 

fuzije. Brez njih ni možna izmenjava RTV programov, še manj 
pa oddajanje. Od razvitosti zvez je odvisna tudi vsebina pro- 
gramov in končno tudi programska učinkovitost. 

Obstoječi sistem zvez deluje že 18 let in je iztrošen ter 
»moralno« zastarel. Že dolgo je ovira programskemu razvoju, 
ker je premalo prepusten za programske izmenjave med RTV 
centri in neelastičen glede mobilnega povezovanja v Slove- 
niji. Ob vsem pa ni moč dobiti rezervnih delov - podsestavov. 
V stanju, v kakršnem je sistem zvez, bo najprej okrnjena 
medštudijska izmenjava RTV programov. 

Obnovitev sistema programskih zvez je RTV načrtovala že v 
prejšnjem srednjeročnem obdobju. Zaradi kritičnega stanja 
projekta ni moč še nadalje odlagati. RTV je opremo za magi- 
stralne RTV zveze že naročila, deloma v tujini v vrednosti 3,15 
milijard Lit, deloma pa od domačih proizvajalcev (17,7 milijo- 
nov din). Doslej je RTV iz svojih sredstev (amortizacije) pokril 
polovico kupnine, preostalo polovico sredstev pa bo treba 
zagotoviti v naslednjih treh letih. Projekt je usklajen z vsemi 
imetniki zvez (PTT, EGS) in pomeni sestavni del republiškega 
sistema zvez. 

3. Gradnja OC Trdinov vrh (Gorjanci) 
Izgradnja OC Trdinov vrh pomeni uresničitev že davno 

postavljene družbene zahteve, da se tudi največji kompleks 
sivih in belih lis odpravi. Gospodarsko sorazmerno skromno 
razvita območja Bele krajine, del Posavja in del Dolenjske so z 
osrednjimi slovenskimi RTV programi nepokrita (130.000 pre- 
bivalcev). Brez OC na Trdinovem vrhu tudi ni osnovnih tehnič- 
nih pogojev za postavljanje TV pretvornikov ob Kolpi, kjer 
sedaj lahko sprejemajo le program RTV Zagreb. Prek OC 
Trdinov vrh bo speljana tudi takoimenovana južna magistrala 
zveza za neposredno programsko povezavo z BiH in Črno 
goro, ki bo neposredno v funkciji že za zimske olimpijske igre 
1984. 

Objekt je zasnovan večnamensko (za potrebe PTT in Elek- 

trogospodarstva Slovenije, ki bosta po podpisanem spora- 
zumu pokrila sorazmeren del investicije) in v funkcionalnem 
smislu skrčen na minimum. V letu 1981 so bila opravljena 
pripravljalna dela, postavljen daljnovod in trafo postaja v 
skupni vrednosti 13,073.669,00 din. Letos je bil zgrajen anten- 
ski stolp v investicijski vrednosti 28,2 milijona din. Do konca 
leta 1983 bodo končana investicijska in druga zaključna grad- 
bena dela, kar bo obremenilo RTV za nadaljnih 16 milijonov 
din V celoti ostaja odprto vprašanje financiranja antenskih 
sistemov za TV in radio ter oddajnikov za TV in radijske 
programe v investicijski vrednosti cca 100 milijonov din. 

4. Gradnja oddajnega centra na Boču 
Nosilec investicije je PTT Maribor. Sovlagatelj pri tej gradnji 

je poleg EGS, ŽTP, UJV in JLA tudi RTV Ljubljana. Gre za 
gradnjo antenskega stolpa (80 m) ter stavbe za aparature z 
ustreznimi elektroenergetskimi priključki. Vrednost investi- 
cije je 100 milijonov din. Od tega odpade na RTV cca 19 
milijonov din. Doslej je RTV vložila v to investicijo 14 milijonov 
din, do konca leta 1983 pa bi morala poravnati še razliko v 
znesku cca 5 milijonov din. Očitno pa bo prisiljena to plačilo 
prenesti v naslednje leto. 

5. Rekonstrukcija antenskega stolpa 
na oddajniku Pohorje 

Sedanji stolp je RTV postavil leta 1961. Pri tem stolpu gre v 
bistvu za priredbo bivšega naftnega stolpa. Stolp uporabljajo 
tudi drugi imetniki sistemov zvez (PTT, EGS, RT Zagreb). 
Stolp je potrebno zvišati za 13 m, obnoviti sidranje ter ga v 
celoti obnoviti. Dela bodo izvedena deloma v letu 1983, de- 
loma v naslednjem letu. 

6. Dograditev UKV mreže 
S I. UKV-FEM oddajniško mrežo RTV sedaj kvalitetno po- 

kriva okrog 40% slovenskega prebivalstva. Najbolj prizadeta 
so območja ob vzhodni in zahodni meji, na zahodu še posebej 
zaradi vdora privatnih radijskih postaj v Italiji (ob meji). Ob 
nepokritosti ne bi smeli prezreti tudi nevarnosti izgube med- 
narodno že dogovorjenih - pridobljenih frekvenc, kar se 
utegne zgoditi leta 1984, ko bo mednarodna planska konfe- 
renca za celotno UKV-FM področje, namenjeno radiodifuziji. 
Investicija v UKV oddajniško mrežo bo znašala 46,000.000 din 
ter bo obsegala postavitev in montažo oddajniških naprav na 
celotni sedanji oddajniški mreži. Oprema bo domače izdelave. 

7. TV pretvorniki 
Slovenija je sedaj s I. TV programom prek 5 oddajnikov in 

127 pretvornikov pokrita okrog 96% (samo s pretvorniki 30%). 
Pri več kot dveh tretjinah postavitev televizijskih pretvornikov 
so s sofinanciranjem sodelovale predvsem prizadete krajevne 
skupnosti. RTV je pri izgradnji pretvornikov za naselja z naj- 
manj 1000 prebivalci financirala tehnično opremo: pretvornik, 
antenski stolp z antenami ter nizko napetostno inštalacijo z 
zaščito, krajevna skupnost pa: izgradnjo hišice, dovod elek- 
trične energije in potrebno ozemljitev. Za naselja z manj kot 
1000 prebivalci se je prispevek RTV zmanjševal sorazmerno s 
številom prebivalcev. 

V zadnjih dveh letih, kljub postavljanju novih pretvornikov, 
odstotek pokritosti stagnira. Pokritost zmanjšuje razmah pri- 
vatnih TV postaj v Italiji. Ogrožen in narušen je sistem našega 
pretvorniškega omrežja v primorskih obmejnih krajih. Ni iz- 
gledov, da bi ta problem lahko rešili drugače kot s poveča- 
njem moči in rekonstrukcijo mreže na prizadetem območju. 
Samo rekonstrukcija te mreže pretvornikov (tehnične naprave 
in instalacijski material brez upoštevanja dela) je ocenjena na 
20,000.000 din. Da bi Slovenijo s I. TV programom pokrili od 
98 do 99%, je potrebnih še 43 pretovomikov. Med temi je 
samo še nekaj takih, kjer je moč prej zapisane in v Skupščini 
RTV verificirane kriterije upoštevati, saj gre v veliki večini za 
gospodarsko šibka in redko naseljena območja. 

Makro lokacije za nove TV pretvornike (po abecednem 
redu) so: Bočna, Breginj (II), Cekovnik, Čiginj, Dobrna, Dole- 
nja Trebuša, Gozd Martuljek, Golo Brdo, Gradišče na Koz- 
jaku, Grosuplje, Hotederšica, Jelšane, Jevnica, Jurklošter, Ko- 
privna, Košaki, Kranj, Lendava, Ljubno, Log pod Mangrtom, 

poročevalec 23 



Perman, Polhov Gradec, Podkraj, Podsreda, Podvolovjek, 
Presika, Puštal, Radovana, Rob, Robanov kot, Rut, Sava, 
Socerb, Soča, Sovodenj, Stoperce, šmarata, Šmartno, Topol- 
šica, Trava, Trbonje, Trebuša, Vinica, Višnja gora, Vojnik, Zali 
Log, Zidani most, Žetale, Žiri. 

Skupna vrednost (tehnične naprave in objekti) je 
120,000.000 din. Zaradi splošnega pomanjkanja sredstev in 
nezadostnih izvedbenih kapacitet vsega programa ne bo moč 
uresničiti v tekočem srednjeročnem obdobju. Za rešitev naj- 
bolj urgentnih primerov bi morali na osnovi dogovora zagoto- 
viti 42,000.000 din, medtem ko bi večji del potrebnih sredstev 
zagotavljala RTV iz amortizacije (kot je razvidno iz 2. točke 
obrazložitve). 

III. Republiški komite za informiranje je na seji 25.12.1981 
podprl osnutek družbenega dogovora o združevanju sredstev 
za obnovo in modernizacijo oddajniškega in prenosnega si- 
stema Radiotelevizije Ljubljana v letu 1982 ter predlagal, da 
ga obravnava Izvršni svet skupščine SR Slovenije. V skladu s 
sklepom Izvršnega sveta je Republiški komite za informiranje 
februarja 1982 poslal izvršnim svetom skupščin občin, mesta 
Ljubljane in obalne skupnosti v obravnavo osnutek tega do- 
govora. Stališča in mnenja izvršnih svetov so bila naslednja: s 
predlaganim načinom združevanja sredstev so soglašali štirje 
izvršni sveti; z dogovorom ni soglašalo deset izvrlnih svetov: 
kot osnovni razlog navajajo, da so občine sprejemale prora- 
čune za leto 1982 v skladu z določili zakona o financiranju 
splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih 
že v letu 1981. Sprejem proračuna pomeni tudi dokončno 
razporeditev prihodkov in zato dodatno vključevanje obvez- 
nosti v letu 1982 po njihovem mnenju ni sprejemljivo; ostali 
izvršni sveti so v načelu podprli dogovor, vendar pod pogo- 
jem, da se predvidena sredstva zagotovijio izven dovoljene 
porabe oziroma iz morebitnih proračunskih presežkov, za 
dopolnjevano občino pa ob zagotovitvi namenskih dopolnil- 
nih sredstev. 

Glede na načelne in konkretne pripombe, ki so jih izrazili 
izvršni sveti v razpravah o osnutku družbenega dogovora ter v 
skladu s stališči Republiškega sekretariata za finance, je Re- 
publiški komite za informiranje ocenil, da v letu 1982 dogo- 
vora ne bi bilo mogoče realizirati, zato je pripravil nov osnutek 

dogovora za obdobje 1983 do 1986. 
V nadaljnjih razpravah je bilo sklenjeno, naj Republiški 

komite za informiranje pripravi nov dokument in sicer dogo- 
vor o obnovi in modernizaciji oddajniškega in prenosnega 
sistema Radiotelevizije Ljubljana za obdobje 1984-1986; na ta 
način se v tem srednjeročnem obdobju ne bi povečale letne 
finančne obveznosti občin, predvidene za obnovo in moderni- 
zacijo oddajniškega in prenosnega sistema RTV Ljubljana v 
obdobju 1983 do 1985, hkrati pa bi se upoštevale tudi usmeri- 
tve za revizijo srednjeročnih planov, naj se investicije, za 
katere v tem srednjeročnem obdobju ni moč zagotoviti fi- 
nančnih sredstev, prenesejo v celoti ali delno v naslednje 
plansko obdobje. 

Pri pripravi tega dogovora je RK za informiranje skušal, 
tako kot pri pripravi prejšnjih delovnih verzij družbenega 
dogovora o obnovi in modernizaciji oddajniškega in preno- 
snega sistema Radiotelevizije Ljubljana, v največji možni meri 
upoštevati pripombe in predloge iz razprav izvršnih svetov 
skupščin občin. 

93. člen dogovora o temeljih plana SRS za obdobje 1981 do 
1985 določa, da SR Slovenija zagotavlja iz republiškega pro- 
računa del sredstev za vzdrževanje in modernizacijo preno- 
snih naprav za Radiotelevizijo, s katerimi bo zagotovljeno 
pokritje celotnega slovenskega nacionalnega prostora z 
osrednjimi radijskimi in televizijskimi programi, občine in 
posebne družbenopolitične skupnosti pa bodo zagotovilo 
ostali del sredstev za isti namen. Ob tem velja opozoriti, da 
citirani člen ne opredeljuje vira sredstev občin, ampak prepu- 
šča rešitev tega vprašanja samim občinam. Kar zadeva po- 
sebne DPS, so le-te predvidene kot udeleženke dogovora, 
vendar s tem ne prevzemajo neposrednih materialnih obvez- 
nosti, ker nimajo lastnih izvirnih sredstev; obveznosti dopol- 
njevanih občin pa naj bi skušali zagotoviti tudi v okviru mož- 
nosti v sistemu dopolnilnega finansiranja. Sredstva, ki jih 
nekatere občine na druge načine že združujejo za gradnjo 
pretvornikov za prvi TV progrma (2. člen, t. 7), naj bi obraču- 
navali v okviru deleža, predvidenega po tem dogovoru, razen 
v primeru, ko gre za prostovoljna dela krajanov, ki jih v tej 
zvezi ni mogoče finančno vrednotiti oz. bi to pomenilo izpad 
že načrtovanih sredstev. 

RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJ 
ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
25. januarja 1984 

Dnevni red sej Zbora združe- 
nega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije, ki so 
sklicane za sredo, 25. januarja 
1984, je razširjen z obravnavo: 
- poročil o poteku sprejema- 

nja resolucij o družbenoeko- 
nomskem razvoju in ekonom- 
ski politiki v letu 1984 s sprem- 
ljajočimi akti v skupščinah SR 
Slovenije in SFR Jugoslavije 
ter o usmeritvah za njihovo 
uresničevanje. 
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