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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah zakona o zajamčenem 

osebnem dohodku in izplačevanju osebnih 

dohodkov v organizacijah združenega dela, 

ki poslujejo z izgubo z osnutkom zakona 

(ESA - 432) 
' 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 115. seji dne 
2. februarja 1984 določil besedilo: 
- PREDLČGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH ZA- 
KONA O ZAJAMČENEM OSEBNEM DOHODKU IN IZPLA- 
ČEVANJU OSEBNIH DOHODKOV V ORGANIZACIJAH 
ZDRUŽENEGA DELA, KI POSLUJEJO Z IZGUBO Z OSNUT- 
KOM ZAKONA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena, 261., 262. ter drugega odstavka 260. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije. 

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

- Peter TOŠ, član Izvršnega sveta in predsednik Republi- 
škega komiteja za delo, 
- Ana POPOVIČ, namestnica predsednika Republiškega 
komiteja za delo. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah zakona o zajamčenem osebnem dohodku 

in izplačevanju osebnih dohodkov v organizacijah 

združenega dela, ki poslujejo z izgubo 

I. Ustavna podlaga 
Ustavna podlaga je podana z določbo 1. točke 321. člena 

ustave SR Slovenije, po kateri republika med drugim zagotav- 

IZ VSEBINE: 

Ija z ustavo določeni družbenoekonomski položaj in pravice 
delovnih ljudi v združenem delu na podlagi vzajemnosti in 
solidarnosti. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
o spremembah zakona o zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju osebnih dohodkov v 
organizacijah združenega dela, ki poslujejo z izgubo z osnutkom zakona (ESA - 432) 

ANALIZA 
Uresničevanja sprejetega srednjeročnega programa ukrepov in aktivnosti za pospeševanje 
obmejnega gospodarskega sodelovanja z Italijo, Avstrijo in Madžarsko (ESA-415) 

OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA 
o temeljih skupne politike na področju zaposlovanja in njenem uresničevanju v Socialistični 
federativni republiki Jugoslaviji 



II. Ocena stanja ter razlogi za spremembo 
zakona 

S 15. členom zakona o zajamčenem osebnem dohodku in 
izplačevanju osebnih dohodkov v organizacijah združenega 
dela, ki poslujejo z izgubo je določeno, da višino minimalnih 
življenjskih stroškov ugotovi in spremlja Zavod SR Slovenije 
za statistiko in jo objavi dvakrat letno v Uradnem listu SR 
Slovenije in sicer v maju in septembru. 

V zvezi z določbami tega člena je že v mesecu aprilu 
lanskega leta Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije po- 
sredoval Skupščini SR Slovenije pobudo za spremembo z 
obrazložitvijo, da sedanji način ugotavljanja višine z zakonom 
zajamčenega osebnega dohodka ne ustreza gibanju življenj- 
skih stroškov med letom. V tej pobudi je bila predlagana 
možnost večkratnega objavljanja minimalnih življenjskih stro- 
škov ter tudi novi termini objave minimalnih življenjskih stro- 
škov. Le-ti na podlagi kasnejše proučitve ne bi bistveno pripo- 
mogli k izboljšanju materialne in socialne varnosti delavcev, 
zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije tako oblikovani.spre- 
membi zakonske določbe tedaj" ni bil naklonjen. Republiški 
svet Zveze sindikatov Slovenije je nato napovedal obravnavo 
o omenjeni problematiki v kasnejšem času na drugih podla- 
gah. 

Na potrebo po spremembi določbe 15. člena zakona je v 
času od njegove uveljavitve do danes opozorilo tudi nekaj 
zahtev po uradnem tolmačenju roka, od katerega se objav- 
ljeni minimalni življenjski stroški uporabljajo ter tudi pri- 
pomba Zavoda SR Slovenije za statistiko, ki opozarja, da je 
višina minimalnih življenjskih stroškov družbeno dogovorjena 
in ne statistična kategorija, zato naj bi jo v Uradnem listu SR 
Slovenije objavljal eden izmed predlagateljev metodologije, 
Zavod pa bi ta podatek le izračunaval. 

V letu 1982 in 1983 je med drugim prišlo tudi do takih gibanj 
na področju rasti osebnih dohodkov in cen življenjskih po- 
trebščin, ki ne zagotavljajo več normalnega funkcioniranja 
ureditve, predpisane z zakonom o zajamčenem osebnem do- 
hodku in izplačevanju osebnih dohodkov v organizacijah 
združenega dela, ki poslujejo z izgubo. Rast cen življenjskih 
potrebščin je bila znatno hitrejša od rasti osebnih dohodkov. 
Cene življenjskim potrebščinam so v letu 1983 porasle za 
40,3%, povprečni osebni dohodek delavca pa po oceni pri- 
bližno 26%. Minimalni življenjski stroški, ki opredeljujejo 
»najnižji zajamčeni osebni dohodek« (povezava je določena v 
3. odstavku 8. člena tega zakona) so tako pričeli potiskati 
navzgor spodnjo mejo osebnih dohodkov in na ta način rušiti 
razmerja v delitvi sredstev za osebne dohodke. To je hkrati 
pomenilo tudi oženje razponov v osebnih dohodkih, česar v 
času, ko je še posebej pomemben individualni delovni prispe- 
vek, ne bi bilo razumno dopuščati, saj osnovna motivacija za 
boljše delo in gospodarjenje - ni zagotovljena. Najnižji zajam- 
čeni osebni dohodek, določen v SR Sloveniji na podlagi 
izračuna po metodologiji minimalnih življenjskih stroškov je 
poleg tega pričel tudi znatneje odstopati od zajamčenih oseb- 
nih dohodkov v drugih republikah in pokrajinah. 

Prikaz najnižjih zajamčenih osebnih dohodkov 
SFRJ1: 
SR Bosna in Hercegovina - najmanj 
SR Črna gora 
SR Hrvatska 
SAP Kosovo 
SR Makedonija - največ 
SR Srbija (ožja) - povprečno 
sicer 60% poprečja v občinah 
SAP Vojvodina 
v I. pol. leta povprečno 
v II. pol. leta povprečno 
SR Slovenije - do maja 
od maja do septembra 
po septembru 

v letu 1983 v 

6950 din 
6010 din 
7600 din 
5455 din 
6272 din 
7024 din 

6810 din 
7353 din 
7390 din 
8420 din 
9530 din 

1 Zneski »o Izračunani na podlagi določb republiških oziroma pokrajinskih zako- 
nov ter podatkov o povprečnih čistih osebnih dohodkih; za ožjo Srbijo in 
Vojvodino pa so to le povprečja, ker ureditev tam bazira na povprečjih občine in 
ne republike oziroma pokrajine. 2 Institut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana, v projektu Življenjski stroški v 
Sloveniji v Oceni normalne in minimalne količinske porabe dobrin ter odgovarja- 
jočih življenjskih stroškov za leto 1981 po vrstah potrošnikov v skladu s potrošni- 
škimi navadami v Sloveniji, januar 82, na str. 16 podaja rezultate anket o 
potrošnji po posameznih tipih gospodinjstev - iz tega je razvidno, da se potroš- 
nja 10% najrevnejših gospodinjstev giblje na 47% poprečne potrošnje, ker pa se 
odhodki po posameznih skupinah dobrin kaiejo kot prenizki glede na potrebe, ki 
jih je nujno zadovoljiti, se ta % dvigne na dobrih 50% povprečja. 

O problematiki zajamčenih osebnih dohodkov je 18. ja- 
nuarja letos razpravljal tudi Republiški svet Zveze sindikatov 
Slovenije ter ob tem sprejel stališča, ki opisano problematiko 
še razširjajo. Gre predvsem za razumevanje pojma »minimalni 
življenjski stroški«, ki v ekonomski teoriji zajema tudi dobrine 
trajnejšega značaja, v metodologiji, sestavljeni za namen tega 
zakona, pa dobrine trajnejšega značaja zaradi specifičnega 
namena zajamčenih osebnih dohodkpv, ki naj delavcu zago- 
tove »preživetje« le na kratek rok, niso upoštevane. Vsled tega 
je prišlo do nepravilne uporabe tega pojma pri določanju 
nekaterih socialnih korektivov. Sindikati se zato zavzemajo 
tudi za spremembo terminologije, uporabljene v tem zakonu. 

Vsa ta problematika, vezana v glavnem na en sam člen 
zakona, je po naši oceni dovolj tehten razlog za spremembe. 

Ker pa gre za manj pomembne spremembe, ki ne posegajo 
v samo sistemsko zasnovo zagotavljanja materialne in so- 
cialne varnosti sodimo, da je upravičeno uporabiti skrajšan 
postopek. 

III. Predlagane rešitve 
Opisana problematika naj bi se razrešila na naslednji način: 

- v 8, in 13. členu se spremeni izraz »minimalni življenjski 
stroški«, 

- v 15. in 16. členu se določi, da sprejeta metodologija ne bi 
bila več edino merilo za določanje najnižjega zajamčenega 
osebnega dohodka, saj ustava in zakon o združenem delu 
zahtevata tudi upoštevanje splošne stopnje produktivnosti 
celotnega družbenega dela. Poleg tega bi se spremenili ter- 
mini objave v Uradnem listu SRS, dopustila možnost objave 
večkrat na leto, spremenil nosilec objave v Uradnem listu SRS 
ter določil rok, od katerega dalje se objavljeni zneski uporab- 
ljajo za izračun osebnih dohodkov. 

Najpomembnejša sprememba se torej nanaša na določanje 
najnižjega zneska, ki zagotavlja materialno in socialno var- 
nost delavca. Ta naj bi po predlagani spremembi ne bil več 
avtomatično izračuntjiv, temveč bi ga določil Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije v soglasju z Republiškim svetom 
Zveze sindikatov Slovenije ter po predhodnem mnenju Go- 
spodarske zbornice Slovenije. Pri določanju tega zneska je 
potrebno upoštevati zlasti stopnjo rasti produktivnosti celot- 
nega družbenega dela, rast cen osnovnih življenjskih potreb- 
ščin kratkoročnega značaja, resolucijske usmeritve ter rast 
osebnih dohodkov. Variantno naj bi tudi določili, da na teh 
podlagah določen znesek ne bi smel biti manjši od z zakonom 
določene višine.2 

Na ta način naj bi se določanje zajamčenih osebnih dohod- 
kov po eni strani urejalo v skladu z določbami Ustave SRS (24. 
člen) ter zakona o združenem delu (131. člen), na drugi strani 
pa bi odpravili motnje, ki jih je sedanja ureditev povzročala v 
sistemu delitve osebnih dohodkov. 

Med predlaganimi spremembami je tudi boljša prilagoditev 
rokov objavljanja najnižjega zneska, ki zagotavlja materialno 
in socialno varnost delavca gibanju življenjskih stroškov med 
letom. Na eni strani je potrebno upoštevati čimbolj tekoče 
prilagajanje tega zneska realnim razmeram, po drugi strani pa 
se izogibati dodatnim stroškom zaradi večkratnega preraču- 
navanja. Zato je potrebno določiti tiste termine objave, ki bi 
zagotavljali enakomernejšo rast, hkrati pa ne bi zahtevali več 
kot dvakrat letno objavljanje v Uradnem listu SR Slovenije. 
Pomembno je dejstvo, da je »majski« termin določen zaradi 
določbe 19. člena zakona o zajamčenem osebnem dohodku o 
izplačevanju osebnih dohodkov v organizacijah združenega 
dela, ki poslujejo z izgubo, ki določa, da se ob nekriti izgubi 
začne z izplačevanjem zajamčenih osebnih dohodkov v ju- 
niju, torej šele po tromesečnem prehodnem obdobju po pred- 
ložitvi zaključnih računov. To utemeljitev kaže ohraniti. Kot 
drugi termin pa je potrebno dolqčiti tisti mesec v koledarskem 
letu, ki bi rast življenjskih stroškov »razdelil« na dva približno 
enaka dela. Po izračunih za zadnjih pet let bi temu najbolj 
usrezala meseca december ali januar. V primerih objav v maju 
in decembru oziroma maju in januarju bi bile stopnje rasti cen 
življenjskih potrebščin od maja 1979 dalje med posameznimi 
termini objave naslednje: 

I. maj-december 
december (predhodnega 
leta) - maj 
II. maj-januar 
(naslednjega leta) 
januar-maj 

79 80 81 82 83 
8,2 15,4 12,4 15,9 

16.1 22,0 13,2 16,9 

11.2 21,2 16,1 18,0 
12,5 16,2 9,6 14,8 



I 

Primernejša je odločitev za december, ker podatki o stop- 
njah rasti cen kažejo na manjša nihanja, pa tudi koledarsko 
leto je s tem terminom razdeljeno na manj neenaki polovici. 
Za izjemne razmere v rasti cen pa kaže dopustiti tudi možnost 
(čeprav izbrani termini tako možnost v kar največji meri izklju- 
čujejo) izjemne objave na podlagi pobude Republiškega sveta 
Zveze sindikatov Slovenije. 

Obveznost objavljanja v Uradnem listu SR Slovenije naj bi 

namesto Zavoda SR Slovenije za statistiko prevzel Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, s posebnim odstavkom pa naj bi se 
preciziral tudi začetek uporabe objavljenih zneskov. 

IV. Finančne posledice ter nove naloge 
Izvedba predlagane spremembe zakona ne bo zahtevala 

nobenih dodatnih stroškov. 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah zakona o zajamčenem osebnem dohodku 

in izplačevanju osebnih dohodkov v organizacijah 

združenega dela, ki poslujejo z izgubo 

1. člen 
V zakonu o zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju 

osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki poslu- 
jejo z izgubo (Uradni list SRS, št. 7/82) se v tretjemu odstavku 
8. člena in v prvemu odstavku 13. člena besede »ustreza višini 
ugotovljenih minimalnih življenjskih stroškov« nadomestijo z 
besedami »zagotavlja materialno in socialno varnost de- 
lavca«. 

2. člen 
15. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Najnižji znesek, ki zagotavlja materialno in socialno var- 

nost delavca (v nadaljnjem besedilu: znesek), določi Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije v soglasju z Zvezo sindikatov 
Slovenije in po predhodnem mnenju Gospodarske zbornice 
Slovenije. Pri določanju zneska je treba upoštevati doseženo 
splošno stopnjo produktivnosti celotnega družbenega dela, 
usmeritve vsakoletne republiške resolucije o izvajanju družb- 
venega plana na področju delitve sredstev za osebne do- 
hodke, cene osnovnih življenjskih potrebščin kratkoročnega 
značaja ter statistične podatke o gibanju osebnih dohodkov. 

Znesek se določi praviloma dvakrat letno, in sicer maja in 
decembra, na pobudo organov in organizacij iz prejšnjega 
odstavka pa lahko tudi večkrat. 

Znesek se objavi v Uradnem listu SRS, uporablja pa se pri 
izplačilnih osebnih dohodkov za mesec, v katerem je objav- 
ljen.« 

1. VARIANTNI DODATEK: Za prvim odstavkom se doda nov 
drugi odstavek, ki se glasi: 

»Znesek ne sme biti nižji od 55% poprečnega čistega oseb- 
nega dohodka delavca v gospodarstvu SR Slovenije v predho- 
dnem letu«. 

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti 
odstavek. 

2. VARIANTNI DODATEK: Za prvim odstavkom se doda nov 
drugi odstavek, ki se glasi: 

»Znesek v prvi polovici leta ne sme biti nižji od 55% popreč- 
nega čistega osebnega dohodka delavca v gospodarstvu SR 
Slovenije v predhodnem letu, v drugi polovici leta pa ne nižji 
od 55% poprečnega čistega osebnega dohodka delavca v 
gospodarstvu SR Slovenije v prvi polovici leta«. 

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti 
odstavek. 

3. člen 
16. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Osnovne življenjske potrebščine kratkoročnega značaja 

na predlog Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije 
skupno opredelijo Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Gospodarska zbornica 
Slovenije. 

Cene osnovnih življenjskih potrebščin kratkoročnega zna- 
čaja spremlja Zavod SR Slovenije za statistiko«. 

4. člen 
V zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezpo- 

selnosti (Uradni list SRS, št. 8/78 in 27/82) se od uveljavitve 
tega zakona dalje namesto višine ugotovljenih minimalnih 
življenjskih stroškov uporablja najnižji zhesek, ki zagotavlja 
materialno in socialno varnost delavca. 

5. člen 
Ta zakon začne vljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SRS. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

Spremembe posameznih dolpčb zakona o zajamčenem 
osebnem dohodku in izplačevanju osebnih dohodkov v or- 
ganzacijah združenega dela, ki poslujejo z izgubo, razrešujejo 
problematiko, ki se je v dveh letih izvajanja tega zakona 
pokazala kot nepopolno urejena. 

Najprej se s spremembo zakona spreminja pojem »mini- 
malni življenjski stroški". Po oceni sindikatov je ta pojem 
prispeval k neustrezni uporabi zajamčenih osebnih dohod- 
kov, zlasti na področju delitve osebnih dohodkov, kjer se 
najnižji znesek, ki zagotavlja materialno in socialno varnost 
neustrezno uporablja kot osebni dohodek za vrednotenje 
najenostavnejšega dela tudi v organizacijah združenega dela, 
ki pri svojem poslovanju ne izkazujejo izgube ter na področju 
socialne politike, kjer predstavlja merilo za nekatere socialne 
korektive. Minimalni življenjski stroški pa so v ekonomski 

teoriji opredeljeni kot izdatki, ki zagotavljajo delavcem in 
njihovim družinam zdrav in normalen razvoj za daljši čas in 
torej vključujejo tudi najpotrebnejše dobrine trajnejšega zna- 
čaja', za namen izvajanja zakona sprejeta metodologija za 
izračun minimalnih življenjskih stroškov pa vključuje le do- 
brine kratkoročnega značaja. Zato so spremenjene določbe 
8., 13. in 16. člena zakona. 

Predvsem pa se s spremembami zakona spreminja posto- 
pek in podlage za določanje najnižjega zneska, ki zagotavlja 
materialno in socialno varnost delavca. Določanje tega zne- 
ska je doslej temeljilo na avtomatizmu metodologije za izra- 
čun minimalnih življenjskih stroškov, poslej pa bi se določal 
na podlagi vseh za ta namen pomembnih podatkov in infor- 

'Sklepi predsedstva RS ZSS na seji dne 18. 1.1984 

poročevalec 3 



macij, ki ustrezajo ustavnim in zakonskim zahtevam -upošte- 
vanje splošne stopnje produktivnosti celotnega družbenega 
dela in spiošne razmere okolja, v katerih delavec dela in živi). 

V varianti je ponujena 
- tudi rešitev, da bi z zakonom zagotovili absolutno spodnjo 

mejo višine tega zneska, približno na nivoju, ki izhaja iz 
opravljenih študij v projektu »Življenjski stroški v Sloveniji«, 
izdelanem v Inštitutu za ekonomska raziskovanja v Ljubljani v 
letu 1982 - 55% poprečnega osebnega dohodka delavca v 
gospodastvu SRS; potrošnja 10% gospodinjstev z najnižjimi 
dohodki v SRS znaša namreč dobrih 50% poprečja. Na ta 
način naj bi se izognili motnjam v delitvi sredstev za osebne 
dohodke oziroma pritiskom v s meri »uravnilovke«, ki jih je 
sedanji sistem povzročal, s tem, da je potiskal navzgor spod- 
njo mejo osebnega dohodka delavca bistveno hitreje kot so 
se povečevala sredstva za osebne dohodke. 

Z 2. členom se določajo tudi novi termini objave v Uradnem 
listu SRS. Na podlagi podatkov za zadnjih nekaj let namreč 
ugotavljamo, da cene življenjskim potrebščinam v »zimski« 
polovici leta narastejo približno dvakrat toliko kot v »letni« 
polovici leta. 

Da bi zagotovili bolj enakomerno rast objavljenih zneskov, 
je v osnutku zakona predlagana spememba terminov za ob- 
javo na maj in december. Ta predlog je utemeljen na dejstvu, 
da je majski termin primeren in upravičen zaradi možnosti 
nastopa izplačevanja zajamčenega osebnega dohodka oo sili 

zakona v tistih organizacijah združenega dela, ki nekrite iz 
gube po zaključnem računu do izplačila osebnih dohodkov > 
juniju niso uspele pokriti. Sprememba okijave iz septembra \ 
december pa zagotavlja približno enakomerno rast zneski 
najnižjega osebnega dohodka med obema objavama. Na ti 
način bo presežena potreba po večkratnem objavljanju, ki pt 
jo zaradi zahtev po bolj elastičnem ravnanju v izjemnih razme- 
rah v osnutek zakona kljub temu vključujemo. To možnost na 
bi Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije uporabil v pri- 
meru res izjemnega razkoraka med rastjo cen življenjskih 
potrebščin in rastjo nominalnih osebnih dohodkov mec 
dvema objavama. 

Osnutek zakona predvideva obenem še dve manjši spre- 
membi, ki sta glede na spremembo o določanju najnižjega 
zneska, ki zagotavlja materialno in socialno varnost redakcij- 
skega značaja. Prva se nanaša na spernembo subjekta, zadol- 
ženega za objavo tega zneska, kar naj bi v bodoče opravlja 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Druga sprememba pa se 
nanaša na določitev roka, od katerega dalje se uporablja 
znesek objavljenih minimalnih življenjskih stroškov 

Zaradi nejasnosti, ki bi lahko nastale v zvezi z uporabe 
pojma »minimalni življenjski stroški« v zakonu o zaposlovanju 
in zavarovanju za primer brezposelnosti, se s tem zakonom do 
ustreznih zakonskih sprememb razrešuje tudi problem tolma- 
čenja teh določb (v 25., 25.a, 32. in 33. členu omenjenega 
zakona.) 

ČLENI, KI SE 

S.člen 
Obseg sredstev za zajamčene osebne dohodke po zakonu 

znaša 80% v predhodnem četrtletju povprečno mesečno iz- 
plačanih sredstev za osebne dohodke v temeljni organizaciji. 

V primeru povečanja oziroma zmanjšanja števila zaposlenih 
delavcev, se obseg sredstev iz prejšnjega odstavka sora- 
zmerno poveča oziroma zmanjša. 

Sredstva iz prvega odstavka tega čiena delijo delavci v 
temeljni organizaciji po določbah svojih samoupravnih sploš- 
nih aktov; pri tem osebni dohodek, namenjen za zadovoljeva- 
nje osebnih potreb, ob izpolnjevanju delovnih obveznosti za 
polni delovni čas, ne sme biti nižji od zneska, ki ustreza višini 
ugotovljenih minimalnih življenjskih stroškov. 

13. člen 
Za delavce v delovnem razmerju z delovnimi ljudmi, ki samo- 
stojno opravljajo dejavnost z osebnim delom s sredstvi v lasti 
občanov oziroma za delavce v delovnem razmerju s civilnimi 
pravnimi osebami, se višina zajamčenega osebnega dohodka 
določi s kolektivno pogodbo in ne sme biti nižja od zneska, ki 
ustreza višini ugotovljenih minimalnih življenjskih stroškov. 

SPREMENIJO 

Sredstva za izplačilo zajamčenih osebnih dohodkov delav- 
cem iz prejšnjega odstavka zagotavljajo delovni ljudje, ki 
samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom s sredstvi v 
lasti občanov, oziroma civilne pravne osebe. 

Će ni mogoče zagotoviti sredstev na način iz prejšnjega 
odstavka, se sredstva za izplačilo zajamčenih osebnih dohod- 
kov lahko krijejo tudi iz posebnega rezervnega sklada, obliko- 
vanega na podlagi določb obrtnega zakona. 

15. člen 

Višino minimalnih življenjskih stroškov ugotovi in spremlja 
Zavod SR Slovenije za statistiko in jo objavi dvakrat letno v 
Uradnem listu SRS, in sicer v maju in septembru. 

16. člen 
Višina minimalnih življenjskih stroškov se izračuna na 

osnovi metodologije, ki jo na predlog Republiškega sveta 
Zveze sindikatov Slovenije sprejmejo Republiški svet Zveze 
sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

do a; 9iin 

HI vop9V;!; 

4 poročevalec 



Socialistična republika Slovenija 
SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 

ANALIZA 

uresničevanja sprejetega srednjeročnega 

programa ukrepov in aktivnosti za 

pospeševanje obmejnega gospodarskega 

sodelovanja z Italijo, Avstrijo in 

Madžarsko (ESA -415)"   

UVOD 
1.1 Razvoj obmejnega gospodarskega sodelovanja je se- 

stavni del neuvrščene zunanje politike in mednarodnega so- 
delovanja Jugoslavije s sosednjimi državami in opredeljen kot 
stalna in prednostna naloga v dokumentih Predsedstva SFRJ, 
Predsedstva ZKJ ter v dokumentih, ki so jih sprejele republike 
in pokrajine ter družbenopolitične organizacije. 

Obmejno gospodarsko sodelovanje predstavlja pomemben 
delež v celotnem gospodarskem sodelovanju Jugoslavije s 
sosednjimi državami in trajno ter realno vzpodbudo za razvoi 
celotnega gospodarskega sodelovanja. Obmejno gospodar- 
sko sodelovanje je pomemben dejavnik nadaljnjega razvoja 
Obmejnih območij in predstavlja osnovo za izvajanje politike 
odprte meje, ustvarja ugodne pogoje za zaposlovanje v ob- 
mejnih predelih, omogoča stike narodnosti in narodnih skup- 
nosti s tradicijo in kulturo matičnega naroda ter pospešuje 
njihovo istočasno demokratično vključevanje v družbeno in 
gospodarsko življenje okolja v katerem živi. V pogojih omeje- 
vanja mednarodne trgovine ima obmejno gospodarsko sode- 
lovanje še dodaten pozitivni pomen. 

Skupščina SR Slovenije je že leta 1975 sprejela resolucijo o 
obmejnem gospodarskem sodelovanju. Ob obravnavi poro- 
čila o njenem uresničevanju leta 1981, je zadolžila Izvršni svet, 
da pripravi program ukrepov in aktivnosti za pospeševanje 
obmejnega gospodarskega sodelovanja za obdobje 1981-85. 
Program je Izvršni svet pripravil. V njem so konkretizirane 
naloge Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Gospodarske 
zbornice Slovenije, Samoupravne interesne skupnosti SRSza 
ekonomske odnose s tujino, Narodne banke Slovenije in 
poslovnih bank, organizacij združenega dela ter drugih sa- 
moupravnih organizacij in skupnosti za uresničevanje obmej- 
nega gospodarskega sodelovanja. Naloge in aktivnosti, ki 
izvirajo iz programa, posamezni nosilci izpolnjujejo. 

Skupščina SR Slovenije je ob razpravi o obmejnem sodelo- 
vanju SR Slovenije s sosednjimi državami in pokrajinami v 
letu 1983 zadolžila Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, naj ji v 
prvem četrtletju 1984 predloži poročilo o uresničevanju nje- 
nih 21. 4. 1983 sprejetih sklepov in stališč ter skupaj z Gospo- 
darsko zbornico Slovenije in drugimi nosilci analizo uresniče- 
vanja srednjeročnega programa ukrepov in aktivnosti za po- 
speševanje obmejnega gospodarskega sodelovanja. 

Predloženo gradivo, ki sta ga skupaj pripravila Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije, 
predstavlja realizacijo teh nalog. 

Analizi so bile priložene ie tabele. Ki so na razpolago v dokumentaciji skupščine 
SR Slovenije 

II. 

PREGLED URESNIČEVANJA NALOG 
IZ SREDNJEROČNEGA PROGRAMA 

2.1. Organiziranost, sistem planiranja in 
usklajevanja planov 

V SR Sloveniji so bile leta 1980 ustanovljene interesne 
skupnosti za obmejno oz. sosedsko sodelovanje z Italijo, 
Avstrijo in Madžarsko. Namen teh interesnih skupnosti je 
predvsem vsakoletno planiranje obsega obmejne blagovne 
menjave in usklajevanje planov, sprejemanje ukrepov za izvr- 
ševanje planov, združevanje sredstev in koordiniranje skup- 
nih aktivnosti pri nadaljnjem razvoju obmejnega gospodar- 
skega sodelovanja. 

Najpomembnejša naloga interesnih skupnosti je planiranje 
in usklajevanje tistega dela planov ekonomskih odnosov s 
tujino, ki se nanašajo na obmejno blagovno menjavo. Ker so v 
te skupnosti doslej vključene pretežno le organizacije združe- 
nega dela iz SR Slovenije, so tudi plani obmejne blagovne 
menjave usklajeni le zanje, prav tako veljajo le zanje tudi 
ukrepi, ki jih skupnosti sprejemajo za usmerjanje menjave in 
uresničevanje planov. Menjava je doslej potekala v skladu s 
plani, uresničevali so se tudi ukrepi o usmerjanju uvoza. 

Za kvalitetnejše in celovito usmerjanje blagovne menjave je, 
glede na novo določilo Odloka o skupni devizni politiki Jugo- 
slavije v letu 1984, ki omejuje obseg obmejne blagovne me- 
njave na 15% celotne menjave s posamezno sosednjo državo, 
potrebno vključiti v interesne skupnosti organizacije združe- 
nega dela iz SFR, ki sodelujejo v tej menjavi. Interesne skup- 
nosti morajo postati mesto dogovarjanja o razporeditvi pred- 
videnega uvoza in izvoza na posamezne organizacije združe- 
nega dela. 

Interesne skupnosti vseh svojih nalog pri usklajevanju 
skupnih aktivnosti (razen planiranja) v preteklem obdobju 
niso povsem zadovoljivo opravile. V obmejni blagovni menjavi 
opažamo nekatere nepravilnosti kot so npr. neusklajen na- 
stop pri prodaji določenih proizvodov, pomanjkljivo dogovar- 
janje o pogojih prodaje, prav tako v njihovem okviru še ni 
steklo združevanje sredstev za skupne programe in podobno. 

Vendar pa so, v kratkem času svojega obstoja, skupnosti 
dokazale, da so najustreznejša oblika za samoupravno uskla- 
jevanje in koordiniranje obmejnega gospodarskega sodelova- 
nja, ter da so sposobne, v svojem okviru in s svojimi ukrepi 
zagotoviti tudi uresničevanje predvidenega letnega obsega 
menjave po sporazumih o obmejnem gospodarskem sodelo- 
vanju. 
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2.2. Združevanje sredstev 
V Programu ukrepov in aktivnosti za pospeševanje obmej- 

nega gospodarskega sodelovanja za obdobje 1981 -1985 je za 
razvijanje višjih oblik gospodarskega sodelovanja v obmejnih 
območjih predvideno združevanje dinarskih sredstev v po- 
slovnih bankah in interesnih skupnostih ter združevanje deviz 
v Samoupravni interesni skupnosti za ekonomske odnose s 
tujino. 

Združevanje dinarskih sredstev - in na tej podlagi angažira- 
nje sredstev temeljnih bank in zainteresiranih organizacij 
združenega dela - poteka praktično le v Ljubljanski banki- 
združeni banki. V samoupravnem sporazumu so se članice te 
banke opredelile, da bodo za vsako leto v tem srednjeročnem 
obdobju združevale 300 mio din kot 70% delež v naložbah v 
okviru obmejnega gospodarskega sodelovanja. Ta določba 
samoupravnega sporazuma o temeljih srednjeročnega plana 
Ljubljanske banke-združene banke za obdobje 1981-1985 se 
ob zadostitvi gospodarskih razmer v celoti ni uresničevala. V 
zadnjih letih je bilo za te namene v celotnem sistemu banke 
usmerjeno po 200 do 400 mio din letno, (za leto 1984 je 
predvideno nominalno okoli 500 mio din), vendar pod drugač- 
nimi, neugodnejšimi pogoji. Znižuje se delež združenih sred- 
stev in povečuje angažiranje sredstev temeljnih bank, pred- 
vsem pa sredstev zainteresiranih organizacij združenega 
dela. Tako je v letu 1984 predvideno le financiranje 30% 
celotne vrednosti naložb iz združenih sredstev Ljubljanske 
banke-združene banke, ostalo pa naj bi prispevale organiza- 
cije združenega dela in temeljne banke. Ta usmeritev temelji 
na politiki razvijanja ekonomsko uspešnih večjih oblik gospo- 
darskega sodelovanja, ki naj odpirajo in zagotavljajo proiz- 
vodne, tehnološke in komercialne interese organizacij zdru- 
ženega dela pri njihovem vključevanju v mednarodno delitev 
dela. To toliko bolj, ker bo tudi obmejno gospodarsko sodelo- 
vanje potekalo v vse bolj zaostrenih pogojih gospodarjenja z 
denarjem. Vendar pa se pod takimi pogoji organizacije zdru- 
ženega deia težko odločajo za nove skupne naložbe v okviru 
obmejnega gospodarskega sodelovanja Zaradi tega je v Re- 
soluciji o politiki gospodarskega razvoja SR Slovenije v letu 
1984 predvideno, da se del presežka prihodkov nad odhodki, 
ki bo ugotovljen v zaključnem računu Narodne banke Slove- 
nije za leto 1983 usmeri tudi za dopolnilno financiranje pro- 
gramov pospeševanja obmejnega gospodarskega sodelova- 
nja, zlasti njegovih višjih oblik. Na ta način bi pridobili do- 
datna dinarska sredstva pod ugodnimi pogoji in jih usmerili v 
prioritetne naložbe v okviru obmejnega gospodarskega sode- 
lovanja. 

Razen Ljubljanske banke-združene banke nobena druga 
poslovna banka v SR Sloveniji ni imela posluha za uresniče- 
vanje sklepov Skupščine SR Slovenije o združevanju dinar- 
skih sredstev za razvoj višjih oblik obmejnega gospodarskega 
sodelovanja. Med temi je potrebno omeniti predvsem Jugo- 
slovansko izvozno kreditno banko, filiala Koper, ki je nosiika 
plačilnega prometa po Tržaškem sporazumu, ter Temeljni 
banki Jugobanke in Beograjske banke v SR Sloveniji. Nave- 
dene banke tega združevanja nimajo predvidenega niti v 
planskih dokumentih za leto 1984. 

Poleg tega Ljubljanska banka prispeva k finančni krepitvi 
obstoječih podjetij; ki delujejo v okviru obmejnega gospodar- 
skega sodelovanja, z določenim reprogramiranjem odobrenih 
kreditov. 

Prav tako Ljubljanska banka izvršuje, v ne najbolj ugodnih 
pogojih, politiko odobravanja deviznih kreditov v okviru ob- 
mejnega gospodarskega sodelovanja. 

V Interesnih skupnostih za razvoj sosedskega sodelovanja z 
Avstrijo se od vsakega uvoza po sejemskih kompenzacijskih 
poslih združuje 2,5% dinarske protivrednosti, s katero Gospo- 
darska zbornica Slovenije financira predstavitev slovenskega 
gospodarstva na sejmih v zamejstvu, organizira prodajne raz- 
stave, financira študije in druge aktivnosti za povečanje na- 
šega izvoza in razvoja višjih oblik obmejnega gospodarskega 
sodelovanja. V interesnih skupnostih za razvoj obmejnega 
gospodarskega sodelovanja z Italijo združevanje dinarskih 
sredstev še ni steklo. 

Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s 
tujino je v svojem samoupravnem sporazumu, ki velja za 
tekoče srednjeročno obdobje, predvidela združevanje deviz- 
nih sredstev za razvoj višjih oblik obmejnega gospodarskega 
sodelovanja in sodelovanja z državami v razvoju v višini 1% 

ustvarjenega deviznega priliva organizacij združenega dela iz 
SR Slovenije. 80% teh sredstev se uporabna za kreditiranje in 
ustanavljanje lastnih in mešanih podjetij v obmejnem gospo- 
darskem sodelovanju. Po sklepu Samoupravne interesne 
skupnosti za ekonomske odnose s tujino se sredstva iz vrnje- 
nih kreditov uporabljajo za enake namene, s čemer se po- 
stopno povečuje njihov obseg. 

2.3. Sistemski pogoji obmejnega 
gospodarskega sodelovanja 

Obmejno gospodarsko sodelovanje poteka v skladu z ve- 
ljavnim sistemom. Zaradi specifičnosti tega sodelovanja so 
vanj vgrajeni nekateri ukrepi, ki obmejno gospodarsko sode- 
lovanje pospešujejo. 

Blagovna menjava, ki poteka po sklenjenih meddržavnih 
sporazumih v obmejnem gospodarskem sodelovanju in v ok- 
viru sejemskih kompenzacijskih aranžmajev se odvija, kot je 
to v sporazumih določeno, v razmerju 1:1. 

Organizacije združenega dela iz deviznega priliva, realizira- 
nega z izvozom blaga v okviru obmejnega gospodarskega 
sodelovanja s sosednjimi državami, ne izdvajajo deviznih 
sredstev za potrebe federacije in druge splošne in skupne 
potrebe, za razliko od rednega deviznega priliva, od katerega 
se v letu 1984 izdvaja 54,1%. Kljub temu pa se glede uvoza 
blaga podrejajo temeljni družbeni opredelitvi, da mora prevla- 
dovati reprodukcijski material in surovine za proizvodnjo za 
izvoz, oziroma blago, ki je prioritetno potrebno za nujno 
oskrbo trga in prebivalsva (npr. naftni derivati v začetku 
turistične sezone, zdravila). S tem bistveno pomagajo pri 
premagovanju težav pri oskrbi izvozne industrije z reproduk- 
cijskim materialom in oskrbi domačega trga z najnujnejšim 
blagom. 

Uvoz blaga po sporazumih o obmejnem gospodarskem 
sodelovanju poteka enako kot ves ostali uvoz blaga s konver- 
tibilnega področja v skladu z veljavnim blagovnim režimom, 
carinskim sistemom ter ostalimi predpisi, ki urejajo plačeva- 
nje uvoznih dajatev. Posebnih ugodnosti na navedenih po- 
dročjih doslej nismo uspeli uveljaviti. 

Tako v Zakonu o prometu blaga in storitev s tujino, v 
katerem je opredeljen način določanja in delitve kontingentov 
za izvoz in uvoz blaga, ni predviden poseben postopek za 
določanje kontingentov pri uvozu blaga v okviru obmejnega 
gospodarskega sodelovanja. Organizacije združenega dela se 
morajo za pridobitev kontingenta pogajati v splošnih združe- 
njih Gospodarske zbornice Jugoslavije, kjer pa za nekatere 
specifične vrste blaga, ki se proizvajajo v lastnih in mešanih 
podjetjih onkraj meje, težko pridobivajo soglasja. 

Tudi na področju plačevanja posebne uvozne dajatve za 
izravnavo davčne obremenitve je uvoz blaga v okviru obmej- 
nega gospodarskega sodelovanja, kljub nekajletnim prizade- 
vanjem za uveljavitev olajšav vsaj za uvoz iz lastnih in mešanih 
podjetij, izenačen z vsem ostalim uvozom blaga s konvertibil- 
nega področja. 

Ureditev, po kateri uvoz blaga v okviru obmejnega gospo- 
darskega sodelovanja v blagovnem režimu, carinskem si- 
stemu ter pri plačevanju posebnih uvoznih dajatev ni užival 
posebnih ugodnosti v primerjavi z ostalim uvozom, vendarle 
ni negativno vplivala na tokove obmejnega gospodarskega 
sodelovanja. Nasprotno, v zadnjih letih seje obseg te menjave 
s tujino bistveno povečal, z Italijo v zadnjih treh letih več kot 
za štirikrat. Ker nismo uveljavili carinskih olajšav ter ugodno- 
sti v blagovnem režimu pa so obstojale nekatere težave pri 
uvozu blaga, proizvedenega v lastnih in mešanih podjetjih, 
ustanovljenih v okviru obmejnega gospodarskega sodelova- 
nja. 

V letu 1984 je po Odloku o skupni devizni politiki SFRJ za 
leto 1984 predvideno, da se lahko obseg blagovne menjave v 
okviru maloobmejnega prometa s sosednjimi državami, ki 
poteka v skladu z meddržavnimi sporazumi s temi državami - 
razen brezcarinskega - giblje v višini do 15% od skupne 
blagovne menjave s posamezno državo. 

To pomeni, da bo potrebno obstoječo obmejno blagovno 
menjavo z Italijo, ki je v preteklem letu obsegala cca 25% 
celotne menjave s to državo, ustrezno zmanjšati, nekoliko pa 
se bodo povečale možnosti obmejnega gospodarskega sode- 
lovanja z Madžarsko. Za omejevanje obsega obmejne bla- 
govne menjave se v SR Sloveniji nismo zavzemali, mnenja 
smo bili; da ni tako pomemben problem obseg te menjave, 
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ampak je odločujoča uvozna in izvozna struktura. Pomembno 
je, da preko teh sporazumov izvažamo tako blago, ki ga na to 
tržišče v redni menjavi težko plasiramo, uvažamo pa tiste 
proizvode, ki jih vsekakor moramo uvoziti za našo izvozno 
proizvodnjo in oskrbo prebivalstva. V nasprotnem primeru bi 
bil za ta uvoz potreben odliv konvertibilnih deviznih sredstev. 

2.4. Višje oblike obmejnega gospodarskega 
sodelovanja 

Lastna in mešana podjetja so bila doslej ustanovljena le v 
obmejnem območju Italije in Avstrije, kjer deluje skupno 16 
podjetij.1 • 

Poleg tega imajo organizacije združenega dela iz SR Slove- 
nije s podjetji na obmejnem območju Italije in Avstrije sklenje- 
nih 9 pogodb o dolgoročni proizvodni kooperaciji. 

Z madžarskimi partnerji so naše organizacije združenega 
dela sklenile dve pogodbi o dolgoročni proizvodni koopera- 
ciji, ABC Pomurka pa je sklenila dolgoročno pogodbo za 
oskrbo veleblagovnice v Szombathe!yju. 

Pri ustanavljanju lastnih in mešanih podjetij v obmejnem 
območju si prizadevamo, da bi zgradili ekonomsko zdrave in 
močne subjekte, ki bi služili predvsem našemu izvozu in ki bi 
predstavljali podlago za dolgoročno gospodarsko sodelova- 
nje v obmejnem območju. 

Manj številne so skupne naložbe in druge višje oblike ob- 
mejnega gospodarskega sodelovanja v obmejnem območju 
na naši strani. Zato bodo v bodoče potrebne večje aktivnosti 
in spodbujevalni ukrepi za razširitev tega sodelovanja. 

2.5. Sodelovanje na področju turizma 
Stiki na področju turizma so bili v letu 1983 manj intenzivni, 

prišlo je tudi do stagnacije pri dogovarjanju o nekaterih večjih 
skupnih projektih, kot so npr. Kanin, Peca, ipd. Ocenjujemo, 
da se takšna situacija v letu 1984 ne bo nadaljevala, saj 
obstajajo izgledi za okrepitev tako medsebojne turistične 
izmenjave, kot tudi za skupen nastop na tretjih trgih. 

2.6. Sodelovanje na področju bančništva 
Razvito je sodelovanje Ljubljanske banke z bančnimi insti- 

tucijami v obmejnih deželah in pokrajinah v Italiji in Avstriji. 
Pri tem je pomembno sodelovanje s Tržaško kreditno banko v 
Trstu, Kmečko banko v Gorici in Zvezo slovenskih zadrug v 
Celovcu. Poleg tega ima Ljubljanska banka-združena banka 
svoji predstavništvi v Trstu in Celovcu. 

III. 
SODELOVANJE IZVRŠNEGA SVETA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN GOSPODARSKE 
ZBORNICE SLOVENIJE S SOSEDNJIMI 
DEŽELAMI IN POKRAJINAMI 

3.1. Sodelovanje Skupščine SR Slovenije in 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

Skupščina SR Slovenije in njen Izvršni svet imata intenzivne 
stike s predstavniškimi telesi in vladami vseh sosednjih ob- 
mejnih območij. 

Skupščina SR Slovenije vzdržuje intenzivne stike s pred- 
stavniškimi telesi večine obmejnih pokrajin iz sosednjih dežel. 
Tako je prišlo do razgovorov med predsednikom Skupščine 
SR Slovenije in predsedniki Deželnega sveta Avtonomne de- 
žele Furlanije-Julijske krajine, Deželnih zborov avstrijskih 
zveznih dežel Koroške in Štajerske ter s skupino poslancev 
madžarskega parlamenta iz Železne županije. Podobni stiki 
bodo vzpostavljeni tudi z Županijo Zala. Z Avtonomno deželo 
Furlanijo-Julijsko krajino obstajajo tudi stiki na ravni komisij. 

Na ravni Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je po- 
trebno omeniti razgovore predsednika Izvršnega sveta s pred- 
sednikom Deželnega odbora Avtonomne dežele Furlanije- 
Julijske krajine, z deželnimi glavarji avstrijskih zveznih dežel 
Štajerske, Koroške in Gradiščanske in županijskih svetov Že- 

'Kratek pregled novejše problematike lastnih in mešanih podjetij Je obdelan pri 
obravnavi sodelovanja z Italijo in Avstrijo In v prilogah 4 In 6. 

lezne županije in županije Zala v LR Madžarski. Vsi ti stiki so 
pripomogli k tesnejšemu medsebojnemu sodelovanju in 
predstavljajo iztočnico za reševanje številnih konkretnih od- 
prtih vprašanj skupnega pomena. Na njihovi podlagi se je 
okrepilo delo kontaktnih komitejev, posebej za sodelovanje z 
avstrijsko Koroško in štajersko ter deželnimi odborniki Avto- 
nomne dežele Furlanije-Julijske krajine. Na teh srečanjih je 
bila obravnavana tekoča problematika obmejnega gospoda- 
skega sodelovanja, sodelovanja bank, zbornic, luk, sodelova- 
nja pri prometnih povezavah, na področju zdravstva in zaščite 
delovne si|e ter varstva okolja. 

Z avstrijjsko zvezno deželo Koroško imamo ustanovljene 
tudi mešane delovne skup'ne za sodelovanje na področju 
energetike, skupno nastopanje na tretjih trgih in za izgradnjo 
turističnih središč na Peci in Peči. Aktivna je še slovensko- 
štajerska komisija za regionalni in prostorski razvoj, ki ima 
podkomisije za vprašanja energetike, prometne infrastruk- 
ture, varstvo pred požari in reševanje, turizem ter prostorsko 
urejanje. 

3.2. Sodelovanje Gospodarske zbornice 
Slovenije 

Gospodarska zbornica Slovenije ima redne stike z gospo- 
darskimi zbornicami v sosednjih deželah in obmejnima župa- 
nijama LR Madžarski. Ti razgovori pripomorejo k ustvarjanju 
ugodnega razpoloženja za razvoj vseh oblik obmejnega go- 
spodarskega sodelovanja. Posebno se v zadnjem času opaža 
velik interes za razvoj proizvodnega sodelovanja, ki je bil v 
preteklosti manj prisoten. 

Posebno živahni so stiki Gospodarske zbornice Slovenije s 
slovenskim deželnim gospodarskim združenjem iz Trsta in 
predstavniki skupnega gospodarskega odbora Koroških Slo- 
vencev. Gospodarske skupnosti slovenske narodne skupnosti 
imajo namreč življenjski interes za dobrososedsko sodelova- 
nje in so se zato uspele dejansko uveljaviti kot povezovalni 
člen jugoslovanskega gospodarstva z gospodarstvi sosednjih 
držav. V ta namen se povezujejo tudi z gospodarskimi zborni- 
cami ostalih socialističnih republik in socialističnih avtono- 
mnih pokrajin. 

Poseben pomen za razvoj obmejnega gospodarskega sode- 
lovanja predstavljajo tudi sejemske prireditve oz. predstavitve 
gospodarstev in turistične ponudbe v obmejnih območjih, ki 
se vsako leto organizirajo v SR Sloveniji in na obmejnih 
območjih sosednjih držav. 

Gospodarska zbornica Jugoslavije ima v Trstu in Celovcu 
predstavništvi, ki koordinirata nastope našega združenega 
dela v zamejstvu, predvsem je njuna vloga pomembna pri 
iskanju primernih partnerjev za skupno proizvodno sodelova- 
nje. 

IV. 

PREGLED STANJA PO POSAMEZNIH DRŽAVAH 

Italija 
4.1. Obmejna blagovna menjava 

Obmejna blagovna menjava se odvija na podlagi Tržaškega 
in Goriškega sporazma, ki sta bila podpisana leta 1955. Z 
njima sta jugoslovanska in italijanska vlada skušali delno 
ohraniti blagovne tokove, ki so potekali na območju, ki ga je 
razdelila nova meja, s čimer bi bil omogočen nadaljnji gospo- 
darski razvoj teh obmejnih območij. 

V obmejnem gospodarskem sodelovanju so bili v preteklem 
obdobju doseženi najvidnejši rezultati prav na področju ob- 
mejne blagovne menjave. Ta se vsako leto povečuje, tako da 
je v letu 1982 dosegla 278 mio dolarjev (v letu 1981 - 172 mio 
dolarjev), v letu 1983 pa je bil skupen obseg menjave po obeh 
sporazumih 475 mio dolarjev, kar pomeni 71% povečanje v 
primerjavi z istim obdobjem v letu 1922 (podrobneje priloga 
2). Dosežena blagovna menjava po teh dveh sporazumih 
predstavlja skoraj 25% celotne menjave med SFRJ in Repu- 
bliko Italijo. 

V obmejni blagovni menjavi z Italijo izvaža ali uvaža blago 
1089 organizacij združenega dela iz vse SFRJ (podatek sep- 
tember 1983) in to iz: SR Bosne in Hercegovine 58, SR Crne 
gore 10, SR Hrvatske 451, SR Makedonije 25, SR Slovenije 
335, SR Srbije 129, SAP Vojvodine 66, SAP Kosovo 15. 
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Posle izvoza in uvoza zanje opravlja 34 organizacij združe- 
nega dela (24 iz SR Slovenije in 10 iz SR Hrvatske), ki so 
registrirane za obmejno blagovno menjavo na podlagi Odloka 
o maloobmejnem in sosednjem prekomorskem prometu (Ur. 
I. SFRJ 40/77) in morajo imeti sedež temeljne organizacije 
združenega dela na obmejnem območju. Med 24 organizaci- 
jami združenega dela iz SR Slovenije, ki imajo pooblastilo za 
poslovanje po Tržaškem in Goriškem sporazumu, štejemo 
tudi 3, ki imajo sedeže delovnih organizacij v SR Hrvatski 
(Koopexport Sežana, Sljemepromet Sežana, Voće Šempeter 
pri Novi Gorici) in 1, ki ima sedež delovne organizacije v SR 
Srbiji (Centrocoop Koper). V letu 1983 so izrazile svoj interes 
za ustanovitev temeljnih organizacij združenega dela v ob- 
mejnem območju z Italijo še po ena organizacija iz SR Srbije, 
SR Makedonije, SR BiH in SAP Vojvodine. 
Potrebno je ugotoviti, da se v obmejnem blagovnem prometu 
izboljšuje tako izvozna kot uvozna struktura blaga (Priloga 3). 
V zadnjih letih se je povečal izvoz: 
- naših končnih izdelkov, 
- proizvodov, ki jih sicer zaradi omejitev (prelevmani, plafoni 
itd.), kljub sporazumu o gospodarskem sodelovanju med 
Evropsko gospodarsko skupnostjo in SFRJ, na to tržišče 
težko izvažamo (živina, meso, mleko, obutev, vezane plošče 
itd.). 
Uvoz blaga za široko potrošnjo se je izrazito zmanjšal in 
predstavlja le 2% uvoza po obmejnih sporazumih in je omejen 
na: limone in druge artikle za nujno oskrbo občanov in indivi- 
dualnih kmetijskih proizvajalcev, rezervne dele za kmetijsko 
mehanizacijo in druge proizvode za kmetijsko proizvodnjo ter 
na uvoz blaga proizvedenega v mešanih podjetjih v zamej- 
stvu. 
Tako strukturo uvoza smo dosegli z usmerjanjem v Interesni 
skupnosti za razvoj obmejnega gospodarskega sodelovanja z 
Italijo, ki je sprejela sklep, da bodo njene članice 30% prilivov 
od izvoza usmerjale za naslednje namene: 
- uvoz reprodukcijskega materiala za proizvodnjo, ki je na- 
menjena izpolnjevanju in preseganju planiranega izvoza in 
deviznega priliva izven okvira obmejnega gospodarskega so- 
delovanja, 
- uvoz reprodukcijskega materiala in tudi končnih izdelkov 
za osnovno preskrbo prebivalstva, 
- uvoz iz lastnih oz. mešanih podjetij, ustanovljenih v okviru 
obmejnega gospodarskega sodelovanja, 
- uvoz reprodukcijskega materiala za tiste organizacije zdru- 
ženega dela, katerim preti zastoj v proizvodnji, kar bi imelo 
posledice v celotni reprodukcijski verigi za izvoz na konverti- 
bilno področje usmerjene proizvodnje, 
- uvoz za potrebe proizvodnje, ki je organizirana na obmej- 
nem področju in predstavlja člen v reprodukcijski verigi za 
izvoz na konvertibilno področje. 
Podatki o realiziranem uvozu kažejo, da se ta sklep uresni- 
čuje. 
Poleg omenjenega, je Samoupravna interesna skupnost za 
ekonomske odnose s tujino na predlog Izvršilnega odbora 
Interesne skupnosti za Italijo, v letu 1983 sprejela sklep, po 
katerem 20% od ustvarjenih prilivov po obmejnih sporazumih 
z Italijo, organizacije združenega dela iz SR Slovenije združu- 
jejo za uvoz blaga potrebnega za skupne družbene potrebe. 
Tako so bile lani uvožene precejšnje količine naftnih deriva- 
tov, reprodukcijski material za potrebe zdravstva, komunale 
in republiških rezerv. Organizacije združenega dela Iz SR 
Hrvaške so lani za te namene izvajale 15%2 prilivov, medtem 
ko za OZD iz ostalih republik in avtonomnih pokrajin ta 
obveznost ni bila uvedena. 

Plačilni promet opravlja na naši strani po Tržaškem spora- 
zumu jugoslovanska izvozna in kreditna banka Beograd - 
filiala Koper, po Goriškem sporazumu pa Narodna banka 
Slovenije. Z italijanske strani opravljata ta promet filiali Banca 
d'ltalia v Trstu in Gorici. 

Med SR Slovenijo in SR Hrvatsko na eni strani in Avtono- 
mno deželo Furlanijo-Julijsko krajino na drugi strani poteka 
od leta 1962 kot posebna oblika menjave tudi sejemski kom- 
penzacijski posel Alpe-Adria, ki je za SR Slovenijo v letu 1983 
znašal 4,3 milijarde Lit v vsako smer. 

Med SR Črno goro in južnim delom Italije (Bari) poteka od 
leta 1971 obmejno sodelovanje v sejemskem aranžmaju Cen- 

av letu 1984 znižano na 10% 

trojug; obseg menjave je v letu 1982 znašal 6,48 milijarde Lir v 
vsako smer. 

4.2. Mešana komisija za obmejno gospodarsko 
sodelovanje z Italijo 

Med SFRJ in Republiko Italijo so dalj časa potekali razgo- 
vori o formiranju Mešane medvladne komisije za obmejno 
gospodarsko sodelovanje in blagovno menjavo. Z italijansko 
stranjo je že usklajen tekst verbalne note, s katero bo usta- 
novljena mešana komisija. Prav tako sta usklajena nova pred- 
loga brezcarinskih list C in D Tržaškega sporazuma, ki sta 
priložena noti o ustanovitvi komisije. Brezcarinski listi sta 
vrednostno povečani od dosedanjih 13 mlrd. Lit na 35,44 
mlrd. Lit v vsako smer in znatno je izboljšana njuna struktura. 

Komisija bo imela naslednje naloge: 
- proučevanje ekonomskega položaja v obmejnih območ- 

jih, 
- proučevanje in spremljanje vseh oblik obmejnega gospo- 

darskega sodelovanja, 
- proučevanje in formuliranje predlogov za razvijanje so- 

delovanja v skladu z določili Osimskih sporazumov o obmej- 
nem gospodarskem sodelovanju, 

- spremljanje odvijanja obmejne blagovne menjave, 
- letno ugotavljanje efektivne izkoriščenosti list A, B, C in D 

Tržaškega sporazuma in list A in B Goriškega sporazuma, 
- izvajanje spremembe in povečanja list A in B na osnovi 

reciprocitete ob spoštovanju obveznosti, ki izhajajo iz med- 
državnih sporazumov, 

- letno povečanje ali zmanjševanje vsakega od kontingen- 
tov predvidenih v listah C in D Tržaškega sporazuma, na 
osnovi ugotovljene efektivne izkoriščenosti, 

- v duhu Osimskih sporazumov predlaga pristojnim orga- 
nom spremembe sporazuma o ustanovitvi in pristojnostih 
mešane komisije ter spremembe list kontingentov, kadar to 
zahtevajo potrebe tržišča v obmejnih območjih, 

- urejanje vprašanj v zvezi s Sporazumom o ribolovu v 
Tržaškem zalivu. 

Z italijansko stranjo je dogovorjeno, da bo komisija usta- 
novljena neposredno po izmenjavi not in bo pričela takoj z 
delom v okviru tistih svojih pristojnosti, za katere ni potrebna 
ratifikacija (liste brezcarinskega uvoza in izvoza po Tržaškem 
sporazumu' morajo biti ratificirane). 

Besedilo verbalne note s priloženimi brezcarinskimi listami, 
je na naši strani v postopku potrditve v republikah in pokraji- 
nah. 

4.3. Višje oblike obmejnega gospodarskega 
sodelovanja: 

V obmejnem delu Italije je ustanovljenih 6 mešanih podjetij 
in to: Veplas in Hobles v Beneški Sloveniji, Tomos Gorica in 
Meblo Italiana v Goriški pokrajini, ter IFAPI in IRET v Tržaški 
pokrajini. Od teh je bil Hobles Špeter Slovenov ustanovljen v 
tem srednjeročnem obdobju. V naslednjem letu je v programu 
ustanovitev dveh mešanih podjetij v Goriški pokrajini; eno na 
področju gradbeništva in eno na področju obdelave papirja. 
(Priloga 4). 

Med organizacijami združenega dela iz SR Slovenije in 
podjetji v Avtonomni deželi Furlaniji-Julijski krajini je do sedaj 
sklenjenih 7 pogodb o dolgoročni proizvodni kooperaciji, ki 
se uspešno razvijajo. 

Projekti, ki so bili predvideni v srednjeročnem programu pa 
so v naslednji fazi: 

- ustanavljanje obrata Mipota v sodelovanju z Iskro je v 
teku, 

- izgradnja prašičerejske farme v sodelovanju Grmada- 
Emona je v zamudi zaradi težav z lokacijo (onesnaževanje 
okolja), 

- Lek še ni našel primernega italijanskega partnerja za 
izgradnjo farmacevtskega proizvodnega obrata, 

- v Reziji je bilo ustanovljeno podjetje MIR, ki že začenja 
svoje sodelovanje s TIK Kobarid in Metalko Ljubljana, 

- RTV Ljubljana sodeluje s tržaškim podjetjem Ponteco, ki 
je usposobilo pretvorniško mrežo televizije Koper v Italiji, 

- Timav iz Sežane se povezuje s podjetjem Adriatour iz 
Trsta pri razvoju navtičnega turizma, 

- Zadružna zveza Slovenije sodeluje na strokovnem po- 
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fročju s Kmečko zvezo in konzorcijem kmetijskih zadrug 
Srmada, ki se vključuje tudi v blagovne tokove med državama 
ia agroindustrijskem področju in kot posrednik z velikimi 

zadružnimi italijanskimi organizacijami AICO in iTALCOOP, 
- Grmada, pri pitanju govedi v zadružnem hlevu, sodeluje z 

Emono, tehnično pomoč pri zadružni mlekarni v Repentabru 
pa ji nudijo Ljubljanske mlekarne, 
| - Obrtne sekcije pri Slovenskem deželnem gospodarskem 
tdruženju sodelujejo z Zvezo združenj samostojnih obrtnikov • 
Slovenije in Splošnim združenjem drobnega gospodarstva 
Slovenije. Obrtniški konzorcij Gometal iz Gorice je podpisal 
pogodbo o poslovno-tehničnem sodelovanju z ETA iz Cerkna 
i|n pogodbo o dolgoročni proizvodni kooperaciji z Iskro iz 
Špodnje Idrije; Tržaški tehnični konzorcij z Mehanotehniko iz 
Izole. 

Organizacije združenega dela so se ob registraciji za ob- 
mejno blagovno menjavo obvezale, da bodo pripravile pro- 
grame širšega vključevanja v obmejno območje, predvsem na 
področju dolgoročnih kooperacij, skupnih vlaganj in drugih 
višjih oblik ter sodelovanja z našo narodnostno skupnostjo v 
zamejstvu. Iz poročil, ki so jih dolžne predložiti Gospodarski 
:bornici Slovenije, izhaja, da se programi pri številnih organi- 
zacijah ne uresničujejo. Marsikatera organizacija je opustila 
)rojekte, ki jih je predvidela v svojem programu in se ukvar- 
ala le s trgovskimi posli. Recesija, ki vlada v Italiji kot tudi pri 
las, ne more biti opravičilo za take odločitve, zato bo Gospo- 
iarska zbornica Slovenije podrobno ocenila uresničevanje 
'seh programov in predlagala odvzem registracij tistim orga- 

nizacijam, ki ne poslujejo v skladu s skupščinskimi in drugimi 
usmeritvami o obmejnem gospodarskem sodelovanju. 

1.4. Sodelovanje na področju turizma 
Sodelovanje na področju turizma je razvito predvsem z 

\vtonomno deželo Furlanijo-Julijsko krajino in Venetom. Že 
ialj časa dogovorjeni projekt izgradnje skupnega zimskega 
športnega centra na Kaninu še ni realiziran, bolje pa poteka 
izmenjava turistov med Benetkami in obalno kraškim območ- 
em SR Slovenije. 

1.5. Sodelovanje na področju cestnih povezav 
Dela na Sabotinski cesti potekajo po programu. Pred vi- 

ioma bo cesta, tako na jugoslovanski kot na italijanski strani, 
rgrajena do konca leta 1984. 

Za osimske ceste bomo lahko uporabili sredstva letnih 
>brokov iz odškodnine za bivšo italijansko imovino na jugo- 
slovanskem območju STO, ki nam jih bo v skladu s spo raz u- 
nom dala kot kredit italijanska stran (za posodobitev cest na 
ugoslovanskem območju). V SR Sloveniji moramo tako opre- 
leliti, za katere od osimskih cest bi ta sredstva uporabili, z 
talijansko stranjo pa se je že začela izmenjava mnenj o vrsti 
creditov in kreditnih pogojih (na ravni Avtonomne dežele 
:urlanije-Julijske krajine in SR Slovenije). 

1.6. Sodelovanje na področju energetike 
Glede povezave plinovodnih omrežij Jugoslavije in Italije pri 

Sorici za transport alžirskega plina bodo v kratkem razgovori 
i okviru delovne skupine med SR Slovenijo in Avtonomno 
leželo Furlanijo-Julijsko krajino za varstvo okolja. Na razgo- 

jvorih bodo preverili tehnične in prostorske možnosti priključi- 
tve našega plinovoda na italijansko omrežje. 

1.7. Sodelovanje med lukami 
Razvija se sodelovanje med lukami Koper, Reka, Trst in 

Benetke. Ustanovljeno je bilo stalno koordinacijsko telo se- 
rernojadranskih luk, ki je izdelalo program sodelovanja ter 
opredelilo nadaljnje aktivnosti luk. Prav tako so bile ustanov- 
jene tudi delovne skupine. Luke skupno sodelujejo pri različ- 
lih komercialno-propagandnih akcijah. 

V okviru Delovne skupnosti Aipe-Jadran bodo severnoja- 
Jranske luke organizirale skupno predstavitev v Augsburgu 
ta Bavarskem v marcu leta 1384. 

Najbolj je razvito sodelovanje med lukama Koper in Trst, ki 
;odelujeta zlasti na področju tehničnih posodobitev (skupna 
labava plovnega dvigala za posebno težke tovore). Realiza- 
;ija dogovorjenega teče počasi. 

Avstrija 

5.1. Blagovna menjava 
O tako plodni obmejni blagovni menjavi kot se razvija med 

Jugoslavijo oz. Slovenijo in Italijo na osnovi Tržaškega in 
Goriškega sporazuma ne moremo govoriti pri obmejnem go- 
spodarskem sodelovanju med SFRJ oz. Slovenijo in Repu- 
bliko Avstrijo. Poglavitni vzrok je v tem, da je Avstrija doslej 
zavračala sklenitev meddržavnega sporazuma o obmejnem 
gospodarskem sodelovanju, ki bi poleg dosedanjih oblik 
ortogočal predvsem širši razvoj višjih oblik gospodarskega 
sodelovanja. 

Edina oblika pospeševanja gospodarskega sodelovanja 
med posameznimi republikami in avtonomnima pokrajinama 
v SFRJ in posameznimi avstrijskimi deželami so sejemski 
kompenzacijski posli, ki pa ne morejo nadomestiti meddržav- 
nega sporazuma o obmejnem gospodarskem sodelovanju. 
Tudi pri sejemskih kompenzacijskih poslih z Avstrijo sodelu- 
jejo organizacije združenega dela iz vse SFRJ na podlagi 
dogovorov med avstrijskimi deželnimi zbornicami in gospo- 
darskimi zbornicami Slovenije, Hrvatske, BiH, Srbije, Make- 
donije in Vojvodine. Ti posli so pomemben dejavnik za pospe- 
ševanje gospodarskega sodelovanja, saj nudijo nove možno- 
sti za plasman naših novih artiklov na avstrijsko tržišče, pa 
tudi rednejšo oskrbo naše industrije z najvažnejšimi surovi- 
nami in repromaterialom. Že v lanskem letu je Interesna 
skupnost za Avstrijo pri razdelitvi sejemskega kontingenta 
upoštevala predvsem interes tistih delovnih organizacij iz 
Slovenije, ki razvijajo vašje oblike gospodarskega sodelova- 
nja. S to politiko bo SR Slovenija nadaljevala tudi pri razdelitvi 
sejemske kvote za leto 1983. 

V programu ukrepov in aktivnosti za pospeševanje obmej- ' 
nega gospodarskega sodelovanja za obdobje 1981-1985 je 
navedeno, da se bodo sejemski kompenzacijski sporazumi 
prilagodili tako, da bo praviloma potek njihove realizacije 
koledarsko leto. Doslej so se namreč posamezni sporazumi 
uresničevali tudi po več let. Enako je skleni! Zvezni izvršni 
svet maja 1983. Ob tem pa za leto 1983 ni bil določen obseg 
sejemskih kompenzacijskih poslov, zaradi česar se bo realiza- 
cija sporazumov za leto 1983 pomaknila v leto 1984. No glede 
na to je Gospodarska zbornica Slovenije oz. njena Služba za 
obmejno gospodarsko sodelovanje že opravila vse usklaje- 
valne razgovore z avstrijskimi trgovinskimi zbornicami za leto 
1983. Ti razgovori so potekali uspešno, saj je bile avstrijski 
strani jasno povedano, da je potrebno v teh gospodarskih 
razmerah zmanjšati uvoz blaga široke potrošnje in da dajemo 
poudarek predvsem .uvozu reprodukcijskega materiala za 
našo izvozno proizvodnjo. Podatki o realizaciji sejemskih 
kompenzacijskih poslov za leti 1981 in 1982 so v prilogi 5. 

Pri realizaciji teh poslov prihaja do posebnih težav zaradi 
nekaterih omejitev, ki jih je Zvezno ministrstvo za kmetijstvo 
in gozdarstvo Republike Avstrijo uvedlo tudi za sejemsko 
menjavo (gre za količinske in vrednostne omejitve našega 
izvoza svežega sadja, povrtnin, živine, mesa, mesnih konzerv, 
vina). Predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije so avstrij- 
sko stran opozorili, da lahko te omejitve negativno vplivajo na 
nadaljnji razvoj sodelovanja. 

5.2. Višje oblike obmejnega gospodarskega 
sodelovanja 

Skupaj z avstrijskimi partnerji so slovenske organizacije 
združenega dela na avstrijskem Koroškem ustanovile 10 me- 
šanih podjetij: Elan - Brnca, IPH - Žitara vas, Tovarna celu- 
loze Obir - Rebrca, TOPSPORT ~ Pliberk, INTRADE - Celo- 
vec, Žaga Trampusch - Nonča vas, IMP Metal - St. Jakob, 
Alpetour - Pliberk, Hoteli Korotan in Obir. (Podroben pregled 
v Prilogi 6). Sklenjeni sta bili tudi dve pogodbi o dolgoročni 
proizvodni kooperaciji. 

Naloge iz srednjeročnega programa aktivnosti na tem po- 
dročju se uresničujejo kot sledi: 

- Podjetje SEBA iz Celovca šo vedno išče primernega part- 
nerja v SR Sloveniji za sodelovanje na področju gradbenih 
del, 

- turistična dejavnost na Koroškem se odvija z aktivnostjo 
podjetja Globtrade na Dunaju, ki ima v iasti hotel Obir in v 
dolgoročnem najemu hotel Korotan, 
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- Marles Maribor je odstopil od ustanovitve mešanega po- 
djetja za izdelavo oken in balkonskih ograj ter montažo stano- 
vanjskih hiš, 

- Ferromoto Maribor je še nadalje zainteresiran za ustano- 
vitev mešanega podjetja za sortiranje sadja in zelenjave ter za 
promet z agroživilskimi proizvodi. Išče primernega partnerja 
ter ustrezen program, 

- Almira in Sukno Zapuže sta odstopila od ustanovitve 
mešanega podjetja v Rožu za izdelavo tehničnih pletenin in 
umetni krzen, 

- Fructal Alko in KZ Goriška Brda sta odstopila od predvi- 
dene polnilnice vin in sokov v Vrbi, 

- ETA Kamnik je odstopila od predvidenega obrata za 
predelavo,vrtnin v Globasnicj, 

- Gorenje Muta in Jeklotehna - Agrotehnika sta odstopila 
od možnosti povezave z zadrugo v Globasnici, 

- Mercator Ljubljana in Murka Lesce sta v dogovorih za 
sofinanciranje izgradnje marketov s široko blagovno po- 
nudbo v Pliberku in Bmci, in sicer z namenom pospeševati, 
tudi preko te oblike, izvoz jugoslovanskega blaga na avstrijski 
trg, 

- Hmezad Žalec je zainteresiran za skupna vlaganja na 
področju pospeševanja kmetijstva, predvsem za nasad hmelja 
v Podjuni ter za projekt za gojitev in predelovanje zdravilnih 
zelišč, 

- Autocommerce Ljubljana načrtuje ustanovitev mešanega 
podjetja za proizvodnjo diesel črpalk, 

- Zadružna zveza Slovenije sodeluje Z Zvezo slovenskih 
zadrug na Koroškem pri izmenjavi strokovnih izkušenj pri 
razvoju kmetijke dejavnosti. 

Številni projekti, ki so jih naše organizacije združenega dela 
načrtovle kot svoj prispevek h krepitvi obmejnega gospodar- 
skega sodelovanja niso bili uresničeni predvsem zaradi zao- 
strenih gospodarskih razmer pri nas in v Avstriji. 

5.3. Sodelovanje na področju prometa, turizma 
in energetike 

- Glede izgradnje predora skozi Karavanke tečejo z naše 
strani aktivnosti za pridobitev kredita pri nemških gradbenih 
izvajalcih in Evropski investicijski banki. Pričakujemo, da 
bodo pogovori o kreditih z nemškimi partnerji zaključeni, ko 
bo znana višina kredita, ki ga bo Evropska investicijska banka 
odobrila SFRJ in v okviru tega delež kredita za gradnjo pre- 
dora. Medtem pa v SR Sloveniji potekajo dela pri gradnji 
južne ljubljanske obvoznice in cestne povezave z bodočim 
predorom. V letošnjem letu bo dana v promet avtocesta Ljub- 
Ijana-Kranj-Naklo. 

Na cesti od mejnega prehoda Šentilj v smeri preko Mari- 
bora, ki predstavlja podaljšek Pyhrenske avtoceste, je bilo 
opravljenih že več del. Moderniziran meddržavni cestni pre- 
hod Šentilj in I. faza hitre ceste skozi Maribpr že služita 
svojemu namenu, v teku pa so dela pri izgradnji II. faze hitre 
ceste skozi Maribor. 

- Železniška proga Koper-Nova Gorica, Gorica-Jesenice 
je bila pred kratkim obnovljena in usposobljena za osne 
pritiske 20 ton (prej je bil dovoljeni osni pritisk na tej progi 16 
ton). Primerna je tudi za »hucke-pack« promet. Ta že poteka 
na relaciji Muncherv-Karavanški predor-Ljubljana. Zanj je po- 
trebno pridobiti zainteresirane partnerje v Avstriji. 

- Vprašanje odprtja in usposobitve mejnih prehodov Pavil- 
čevo sedlo in Koprivna-Luže za promet z motornimi vozili je 
slovenska delegacija postavila na 2. sestanku Kontaktnega 
komiteja za sodelovanje med SR Slovenijo in avstrijsko de- 
želo Koroško, aprila 1983. Na naš predlog je bilo to vprašanje 
obravnavano tudi na VII. rednem zasedanju Mešane jugoslo- 
vansko-avstrijske komisije za obmejni promet v novembru 
1983. Avstrijska delegacija je izjavila, da zaenkrat ne vidi 
možnosti za usposobitev mejnega prehoda Pavličevo sedlo za 
promet z motornimi vozili. 

- Glede mejnega prehoda Koprivna-Luže, katerega odprtje 
je povezano tudi z načrtovanjem in izgradnjo jugoslovansko- 
avstrijskega smučarskega središča »Interalpcenter Peca«, je 
avstrijska stran zagotovila, da bo o našem predlogu obvestila 
pristojne organe. Na naši strani že tečejo nekatera priprav- 
ljalna dela za odprtje tega prehoda. V letu 1983 so bili zgrajeni 
3 kilometri makadamske ceste v Koprivno, preostali kilometer 
do državne meje bo dograjen v letu 1984. 

- Mešana delovna skupina SR Slovenije in Zvezne dežele 
Koroške za izgradnjo turističnega središča »Interalpcenter 
Peca« se je sestala v novembru 1983. Na sestanku je bilo 
ugotovljeno, da sta zasnovi za ureditev smučarskega središča 
na jugoslovanski in avstrijski strani Pece pretežno medse- 
bojno usklajeni. Koroška stran je pozitivno ocenila našo načr- 
tovalno postopno (trifazno) izgradnjo projekta in se tudi sama 
opredelila za tak način gradnje. Na sestanku je bila imeno- 
vana posebna skupina strokovnjakov z obeh strani, ki bo 
podrobno proučila idejne projekte, predlagala morebitne 
izboljšave in skrbela za medsebojno usklajevanje in projekti- 
ranje. Skupina se bo predvidoma sestala v drugi polovici 
januarja 1984. 

Po predvidenem planu izgradnje bodo smučišča usposob- 
ljena po letu 1990. Do tedaj je porebno zgraditi cesto z obeh 
strani meje in odpreti meddržavni mejni prehod na Lužah. 

- Prošnjo občine Arnoldstein (Podklošter) za uporabo ju- 
goslovanskega ozemlja za izgradnjo žičnic na Peči je Zvezni 
komite za zakonodajo že obravnaval in predlagal Zveznemu 
sekretariatu za zunanje zadeve, da se to vprašanje uredi z 
meddržavnim sporazumom. 

- Sestanek Mešane delovne skupine SR Slovenije in 
Zvezne dežele Koroške za energetiko je bil v novembru 1983. 
Koroška stran je zainteresirana za izgradnjo HE Svinjščica 

, (Koralpe). Dogovorjeno je bilo, da bi oba partnerja zaenkrat 
planirala pričetek obratovanja v letu 1990. 

V dani energetski situaciji tako Koroška kot Avstrija nimata 
nobenega posebnega interesa za vključitev v program izgrad- 
nje Energetsko-industrijske cone Koper na področju energe- 
tike. Kljub temu koroška stran želi občasne informacije o 
nadaljnji izgradnji EIC Koper. 

- Na zasedanju Stalne jugoslovansko-avstrijske komisije za 
Muro, novembra 1983 je bil sprejet dogovor o izgradnji šest 
hidroelektrarn na obmejnem odseku Mure (tri jugoslovanske 
in tri avstrijske, oziroma šest hidroelektrarn, iz katerih bo 
vsaka stran izkoriščala polovico pridobljene energije). Dogo- 
vorjeno je bilo, da elektrogospodarstvi obeh strani začneta s 
pripravljalnimi deli za določitev mikrolokacij zanje. 

Madžarska 

6.1. Obmejna blagovna menjava 
Leta 1977 je bil sklenjen sporazum o obmejnem gospodar- 

skem sodelovanju med SFR Jugoslavijo in LR Madžarsko, ki 
poleg drugih oblik gospodarskega sodelovanja predvideva 
tudi obmejno blagovno menjavo. Izvozno-uvozne blagovne 
liste za to menjavo se vsakoletno dogovarjajo na sestankih 
mešanega komiteja za gospodarsko sodelovanje, skupaj z 
blagovnimi listami generalne menjave. V okviru tega spora- 
zuma je bil leta 1978 sklenjen sporazum med Konsumexom iz 
Budimpešte in ABC Pomurko iz Murske Sobote o oskrbova- 
nju blagovnice Borostyanko v Szombathelyju, ki je bil leta 
1982 podaljšan za nadaljnjih 5 let. Blagovnico Borostyanko je 
zgradila slovenska gradbena operativa. 

Obmejna blagovna menjava, vključno z oskrbo blagovnice 
Borostyanko, je v letu 1982 dosegla 3.5 mio US dolarjev v 
vsako smer. Enak obseg fizične reauzacije te menjave je bil 
dosežen v prvih 11 mesecih 1983. (Priloga 7). 

Leta 1981 so zainteresirane organizacije združenega dela iz 
SR Slovenije na pobudo Gospodarske zbornice Slovenije 
organizirale razstavo blaga, ki ga namenjajo v obmejno bla- 
govno menjavo z LR Madžarsko, v Szombathelyju. Leta 1982 
je bila razstava v Zalaegerszegu in leta 1983 zopet v Szombat- 
helyju. Madžari pa vsako leto razstavljajo proizvode name- 
njene obmejni blagovni menjavi na mednarodnem kmetijsko- 
živilskem sejmu v Gornji Radgoni. 

Razstave in mednarodni kmetijsko živilski sejem so po- 
membni za razvoj višjih oblik gospodarskega sodelovanja, saj 
se ob teh priložnostih sestanejo gospodarstveniki in pred- 
stavniki upravnih organov in zbornic z obeh strani meje in se 
dogovarjajo predvsem o pospeševanju teh oblik sodelovanja. 

Glavni artikli, ki jih SR Slovenija izvaža na osnovi obmej- 
nega gospodarskega sodelovanja z LR Madžarsko, so nasled- 
nji: orodje, obutev, zavese, pivo, kostanj, topli pod, sedežne 
garniture, ribje konzerve, zobna pasta, izdelki iz kakaa, plete- 
nine, alpi proizvodi itd. 

Na uvozni strani so glavni artikli naslednji: žive kokoši, ajda, 
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proso, pivske steklenice, melasa, žarnice, moltopren pena, 
sir, tkanine, deli za obutev, svinjske glave itd. 

Obmejna blagovna menjava z Madžarsko lani ni naraščala 
tako hitro, kot npr. menjava z Italijo. Glavni vzrok je bilo 
omejevanje izvoza in uvoza, ki ga je na podlagi regionalnih 
soglasij usmerjal Zvezni sekretariat za zunanjo trgovino. 

Avgusta 1983 je prišlo do težav pri plačilnem prometu po 
sporazumu o obmejnem gospodarskem sodelovanju z Mad- 
žarsko, saj naše organizacije združenega dela niso bile opro- 
ščene izdvajanja dela deviz za solidarnostno odplačevanje 
fiksnih in garantiranih obveznosti do tujine. Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije je zato Zveznemu izvršnemu svetu predla- 
gal, naj ta obveznost ne velja za menjavo po obmejnih spora- 
zumih, s čimer se bo lahko še naprej odvijala v dogovorjenem 
razmerju 1:1. Zvezni izvršni svet tega predloga v letu 1983 ni 
sprejel. 

Zato je Koordinacijski odbor za obmejno gospodarsko so- 
delovanje Sekcije za gospodarsko sodelovanje z LR Madžar- 
sko pri Gospodarski zbornici Jugoslavije dal, v sodelovanju z 
zainteresiranimi organizacijami združenega dela in zborni- 
cami iz SR Hrvatske, SR Slovenije in avtonomne pokrajine 
Vojvodine, pobudo za ustanovitev posebnega računa za ob- 
mejno blagovno menjavo SFRJ-LR Madžarska. Ta predlog 
sta zavrnila Zvezni sekretariat za finance in Narodna banka 
Jugoslavije (mnenje Zveznega sekretariata za zunanjo trgo- 
vino je bilo pozitivno). 

V letu 1984 se težave v plačilnem prometu ne bi smele 
ponavljati, saj so v predpisih predvidene oprostitve izdvajanja 
deviz pri poslovanju po obmejnih sporazumih. 

Prav tako je bil zavrnjen predlog Koordinacijskega odbora 
za obmejno gospodarsko sodelovanje, da zvezni upravni or- 
gani blagovnih list za obmejno blagovno menjavo SFRJ-LR 
Madžarska ne bi omejevali na 10% redne menjave med drža- 
vama. 

Poseben problem obmejne blagovne menjave z LR Madžar- 
sko pa je stališče madžarske strani, da je pripravljena v tej 
blagovni menjavi izvažati le presežke svojega blaga. Zato 
naše zainteresirane organizacije združenega dela praviloma 
težko dobijo ustrezno blago za svojo izvozno proizvodnjo 
oziroma za potrebe kmetijstva (zelo smo na primer zainteresi- 
rani za umetna gnojila). Gospodarska zbornica Slovenije in 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije si pri ustreznih organih 
LR Madžarske prizadevata za rešitev tega problema. 

Na področju višjih oblik gospodarskega sodelovanja med 
našimi organizacijami združenega dela in podjetji iz Železne 
županije in županije Zala so bile sklenjene tri pogodbe in 
sicer: Sporazum o oskrbovanju blagovnice Borostyanko v 
Szombathelyju med ABC Pomurko iz Murske Sobote in Kon- 
sumexom iz Budimpešte, med Planiko iz Kranja in Sabario iz 
Szombathelyja in med obrtnim podjetjem »Sobota« iz Murske 
Sobote in Mizarsko zadrugo iz Kormenda. V pripravi so še tri 
pogodbe o dologoročni proizvodni kooperaciji in poslovno- 
tehničnem sodelovanju, prav tako so v teku razgovori o 12 
predlogih skupnega proizvodnega sodelovanja med sloven- 
skimi delovnimi organizacijami in podjetji iz obeh obmejnih 
županij (Priloga 8). 

6.3 Sodelovanje na področju kmetijstva 
Razgovori za dolgoročno oskrbo tovarne sladkorja v Or- 

možu s sladkorno peso, pridelano v sosednjih madžarskih 
županijah že dalj časa potekajo. Zadnji so bili na ravni kmetij- 
skih delegacij SFR Jugoslavije in LR Madžarske 9. in 10. 
decembra 1983 v Somboru. V skladu z razgovori naj bi v 
naslednjem petletnem obdobju na območju LR Madžarske 
posejali 8.000 do 10.000 ha pese letno za predelavo v Jugosla- 
viji. Od tega bo Tovarna sladkorja v Ormožu prejela letno 
pridelek pese iz cca 2.000 ha. 

SR Slovenija je poleg sladkorne pese zainteresirana še za 
skupno proizvodnjo oljnic ter za izmenjavo semen. Tako bi iz 
Madžarske uvažali semena trave in detelje ter izvažali semen- 
ski krompir. 

6.4. Sodelovanje na področju turizma 
Sodelovanje našega turističnega gospodarstva s turistič- 

nimi organizacijami na obmejnem območju LR Madžarske se 
je v letih 1982-83 okrepilo in razširilo na nove oblike. Vendar 
pa so na to sodelovanje v letu 1983 negativno vplivali sprejeti 

restriktivni ukrepi na naši strani, predvsem polog na iznos 
dinarjev, na madžarski strani pa obvezna menjava dinarjev v 
forinte. 

Turistične organizacije iz Pomurja tradicionalno (že več kot 
10 let) sodelujejo z gostinsko-turističnimi organizacijami iz 
Železne županije in županije Zala na področju kulinarike in 
udeležbami na turističnih strokovnih prireditvah. Že dalj časa 
se pogovarjajo tudi o obojestranski izmenjavi tujih turistov v 
obliki krajših ekskurzij v turistično zanimive kraje na obmej- 
nem območju, vendar do realizacije tega še ni prišlo. 

O tem sta se med drugim pogovarjala tudi predsednik 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in predsednik župa- 
nijskega sveta Železne županije septembra 1983 v Radencih. 

Razširilo se je sodelovanje med mestoma Ljubljano in 
Szombathelyjem, kjer je izmenjava slovenske oz. madžarske 
kuhinje in turističnih delavcev že tradicionalna Na Gostinsko- 
turističnem zboru v Radencih novembra 1983, je bila pred- 
stavljena turistična ponudba obmejnih županij. V Szombathe- 
lyju je Turistična zveza Slovenije decembra 1983 podpisala 
protokol o sodelovanju na področju turizma in gostinstva 
med Ljubljano in Szombathelyjem. V njem je predvideno, da 
bo Szombathely na sejmu Alpe-Adria marca 1984 v Ljubljani 
popestril svoj nastop s predstavitvijo kulinarike in slaščičar- 
skih izdelkov. Razširilo naj bi se sodelovanje Železne županije 
na turistično-folklorni prireditvi »Ohcet v Ljubljani 84« z na- 
stopom madžarske folklorne skupine in posameznih izdelo- 
valcev njihove domače umetne obrti. Tudi naši izdelovalci 
umetne obrti bodo navezali neposredne stike z madžarskimi 
partnerji v Szombathelyju. Dogovorjeno je, da se bodo turi- 
stične organizacije iz Ljubljane udeležile razstav v Szombat- 
helyju in Zalaegerszegu. 

6.5. Sodelovanje na področju urbanizma 
V srednjeročnem programu za obdobje 1981-85 je oprede- 

ljeno, da bo na območju SR Slovenije pripravljen plan pro- 
storske ureditve obmejnega predela Srebrni breg (tromeja) - 
Hodoš (oziroma Orszek na Madžarskem) - Lendavske Gorice. 
Zato je Republiški komite za varstvo okolja in urejanje pro- 
stora tekoče spremljal pripravo predloga Zasnove prostorske 
ureditve jugoslovansko-madžarskega obmejnega območja, ki 
se pripravlja v okviru Stalne jugoslovansko-madžarske komi- 
sije za urbanizem in urejanje prostora. V zvezi s prostorsko 
ureditvijo omenjenega področja potekajo v Sloveniji dela po 
sprejetem programu. Slovenska stran (Inštitut za geografijo 
Univerze E. Kardelja v Ljubljani) je izdelala elaborat Predlog 
prostorske ureditve obmejnega območja Srebrni breg in Len- 
davske gorice. Madžrska stran (VATI, Zavod LR Madžarske za 
prostorsko planiranje iz Budimpešte) pa je pripravila študijo 
prostorske ureditve Orseg-Lenti. Pripravljeni so tudi grafični 
prikazi za celotno območje na obeh straneh meje. Končni 
elaborat bo predstavljen kot celota v slovenskem in madžar- 
skem jeziku. Opravljeno delo bo služilo kot osnova za dogo- 
varjanje o posegih, ki bodo v interesu obeh dežel. 

V okviru sodelovanja SR Slovenije z LR Madžarsko na 
področju urbanizma in varstva okolja je SR Slovenijo oktobra 
1983 obiskal direktor osrednjega državnega urada za varstvo 
okolja LR Madžarske dr. Gyorgy Gonda. Ob obisku je bilo 
med drugim ugodno ocenjeno sodelovnje na področju ureja- 
nja prostora v jugoslovansko-madžarskem obmejnem ob- 
močju. Dr. Gonda je povabil predsednika Republiškega komi- 
teja za varstvo okolja in urejanje prostora na povratni obisk na 
Madžarsko maja 1984. 

6.6. Sodelovanje na področju prometa in zvez 
Z LR Madžarsko že od leta 1971 potekajo razgovori o 

gradnji nove železniške proge v smeri Murska Sobota-Mono- 
šter. Študija za to povezavo je končana, skupno je dogovor- 
jena tudi trasa in izmenjana potrebna dokumentacija. Pove- 
zava med SR Slovenijo in LR Madžarsko bi bila po novi progi 
krajša za 39 km, kar bi vplivalo na znižanje transportnih 
stroškov in omogočilo večje vključevanje Luke Koper v med- 
narodni promet. 

V SR Sloveniji je omenjena proga predvidena v Dogovoru o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-85 
in vključena v samouprvni sporazum o temeljih plana Samou- 
prvne interesne skupnosti za železniški in luški promet za 
obdobje 1981-85. Začetek gradnje je realno pričakovati po 
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letu 1985, vendar se predstavniki madžarskih železnic o tem 
še niso dokončno izjasnili. Zato bo vprašanje izgradnje proge 
osrednja tema na razgovorih ob predvidenem obisku namest- 
nika madžarskega ministra za pošto in promet v začetku 
februarja 1984 v Ljubljani. 

Septembra 1983 je bil v Radencih razgovor med predstav- 
niki Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in Železne župa- 
nije ter županije Zala, na katerem je naša stran ponovno 
predlagala razširitev dosedanjega sodelovanja z Luko Koper 
Madžari za to, niso imeli novih predlogov, saj je zanje reška 
luka bližja. Glede na to, da ima madžarski tranzit pomemben 
delež pri poslovanju Luke Koper, bo SR Slovenija ob obisku 
namestnika madžarskega ministra za pošto in transport v SR 
Sloveniji februarja 1984, podrobneje informirala o možnostih 
Luke Koper in o graditvi terminala za premog in sipke tovore. 

Med SR Slovenijo in LR Madžarsko obstojajo tradicionalno 
dobri odnosi tudi na področju PTT prometa. Vzpostavljena je 
direktna telefonska zveza med Mursko Soboto in Szombathe- 
lyjem. Združene PTT organizacije Slovenije so dale še neka- 
tere druge pobude za izboljšanje poštnega prometa in tele- 
fonskih povezav, vendar o teh pobudah madžarska stran še ni 
posredovala svojih stališč. 

V. 

SKLEPNE UGOTOVITVE S PREDLOGI 
AKTIVNOSTI 

Iz predložene Analize izhaja, da se sklepi in stališča Skup- 
ščine SR Slovenije z dne 21. 4. 1983 ter srednjeročni program 
ukrepov in aktivnosti za pospeševanje obmejnega gospodar- 
skega sodelovanja z Italijo, Avstrijo in Madžarsko v veliki meri 
uresničujejo. Tako so bili doseženi spodbudni rezultati pri 
planiranju in usklajevanju planov obmejnega gospodarskega 
sodelovanja kot dela skupnih planov ekonomskih odnosov s 
tujino organizacij združenega dela. Povečuje se delež uvoza 
blaga, ki se po kriterijih interesnih skupnosti prednostno 
usmerja, uveljavljeno je samoupravno združevanje dinarjev in 
deviz za krepitev višjih oblik obmejnega gospodarskega sode- 
lovanja. Sistem obmejnega gospodarskega sodelovanja se do 
konca leta 1983 ni bistveno spremenil in so organizacije 
združenega dela lahko dolgoročnejše planirale to vrsto me- 
njave, razen pri sejemskih kompenzacijskih poslih, kjer kon- 
tingenti za leto 1983 še niso bili razdeljeni. 

Med nalogami iz programa, ki še niso izvršene, je treba 
omeniti predvsem naslednje: 

- združevanje dinarjev v Interesni skupnosti za obmejno 
gospodarsko sodelovanje z Italijo za financiranje začetnih 
študij in pripravljalnih del ob ustanavljanju lastnih in mešanih 
podjetij v zamejstvu, 

- uveljavitev carinskih olajšav in zmanjšanje uvoznih daja- 
tev za uvoz blaga proizvedenega v lastnih in mešanih podjet- 
jih na tem območju, 

- uveljavitev enostavnejšega postopka za pridobitev bla- 
govnega režima pri uvozu blaga po obmejnih sporazumih, 

- zagotovitev virov sredstev za kreditiranje skupinskih pro- 
jektov, pomembnih za drobno gospodarstvo, kmetijstvo, turi- 
zem, vodno gospodarstvo in varstvo okolja, 

- sprememba nosilcev plačilnega prometa na naši strani 
po Tržaškem in Goriškem sporazumu 

Na podlagi izkušenj v dosedanjem poslovanju po sporazu- 
mih o obmejnem gosoodarskem sodelovanju Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije 

načrtujeta v letu 1984 naslednje aktivnosti za uresničitev 
nalog opredeljenih v srednjeročnem programu aktivnosti ter 
za nadaljnje izboljšanje kvalitete obmejnega gospodarskega 
sodelovanja: 

- razširitev samoupravne organiziranosti v interesnih 
skupnostih za obmejno gospodarsko sodelovanje z Italijo, 
Avstrijo in Madžarsko tako, da bodo vanje vključene vse 
organizacije združenega dela iz SFRJ, ki uvažajo in izvažajo 
blago po obmejnih sporazumih oziroma sejemskih aranžma- 
jih. V tem okviru bi se OZD dogovorile o razporeditvi obsega 
menjave na posamezne subjekte, medsebojno uskladile plane 
uvoza in izvoza, sprejemale ukrepe za izvrševanje planov, se 
dogovarjale o skupnem nastopu in pogojih nastopa v tujini in 
preprečevanju nelojalne konkurence ter z vsem tem zagoto- 
vile uresničevanje predvidenega letnega obsega obmejne bla- 
govne menjave po sporazumih o obmejnem gospodarskem 
sodelovanju. Tako bi dosegli ugodnejše pogoje pri izvozu in 
uvozu blaga, predvsem pa bi poenotili mehanizem poslova- 
nja, ki ga sedaj avtonomno določajo SISEOT posameznih 
republik in avtonomnih pokrajin. Organizator teh aktivnosti 
naj bo Gospodarska zbornica Slovenije. 

- uveljaviti je treba združevanje dinarskih sredstev v Inter- 
esni skupnosti za obmejno gospodarsko sodelovanje z Italijo. 
Ta sredstva naj služijo predvsem za začetna dela pri pripravi 
novih projektov višjih oblik gospodarskega sodelovanja na 
obeh straneh meje. V samoupravnem sporazumu, ki naj ga 
pripravi Gospodarska zbornica Slovenije naj bo predvidena 
višja obveznost združevanja dinarjev za tiste organizacije 
združenega dela, ki so registrirane za opravljanje obmejne 
blagovne menjave in še niso dovolj vključene v krepitev višjih 
oblik ter v sodelovanju s slovensko narodno skupnostjo v 
zamejstvu. Proučiti je potrebno tudi možnost uporabe tako 
združenih dinarjev za kreditiranje skupinskih projektov. 

- združevanje dinarskih sredstev za pospeševanje obmej- 
nega gospodarskega sodelovanja naj ne poteka le v Ljubljan- 
ski-banki-združeni banki, ampak tudi pri Jugoslovanski 
izvozni in kreditni banki, filiali Koper ter pri temeljnih bankah 
Jugobanke in Beograjske banke s sedežem v SR Slovenije. 

- del sredstev presežkov prihodkov nad odhodki družbe- 
nopolitičnih skupnosti, ki bodo ugotovljeni v zaključnem ra- 
čunu Narodne banke Slovenije za leto 1983, naj se na podlagi 
opredelitev iz Resolucije o politiki družbenega in gospodar- 
skega razvoja SR Slovenije v letu 1984 uporabi kot dopolnilni 
dinarski vir za odkup deviz za naložbe v lastna in mešana 
podjetja ustanovljena v okviru obmejnega gospodarskega 
sodelovanja. Organizator aktivnosti pri razporejanju sredstev 
naj bo Gospodarska zbornica Slovenije. 

- v SISEOT naj se nadaljuje zbiranje 1 % deviznih prilivov, 
ki jih ustvarijo organizacije združenega dela iz SR Slovenije, 
za potrebe obmejnega gospodarskega sodelovanja in držav v 
razvoju. Ta sredstva naj se uporabljajo za razvoj in utrjevanje 
lastnih in mešanih podjetij, da bodo poslovno uspešnejša in 
bodo imela boljše možnosti za reprodukcijo in uveljavitev na 
svetovnem trgu. 

- organizacije združenega dela naj Gospodarski zbornici 
Slovenije do 30.6. 1984 predložijo pročilo o uresničevanju 
programov obmejnega gospodarskega sodelovanja, ki so jih 
spejele ob registraciji za to poslova, ije. Gospodarska zbor- 
nica Slovenije naj do 30.9. 1984 predlaga Koordinacijskemu 
odboru pri Izvršnem svetu Skupščline SR Slovenije za organi- 
zacije združenega dela, ki opravljajo posle zunanjetrgovin- 
skega prometa, odvzem registracije za tiste organizacije zdru- 
ženega dela, ki ne uresničujejo sprejetih programov. 
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OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA 

o temeljih skupne politike na področju 

zaposlovanja in njenem uresničevanju v 

Socialistični federativni republiki 

Jugoslaviji   

Ocena stanja na področju zaposlovanja v SFRJ in cilji, ki 
jih želimo doseči 

Zahvaljujoč dinamični rasti zaposlenosti v/ preteklih dveh 
srednjeročnih obdobjih (stopnja rasti je približno 4,1%) ure- 
sničuje svojo pravico do dela v družbenem sektorju približno 
6 milijonov zaposlenih. Poleg tega je v individualnem nekme- 
tijskem sektorju, ki se je razvijal počasneje, angažiranih in 
zaposlenih še približno 400 tisoč oseb, individualno pa se s 
kmetijstvom aktivno ukvarja približno 2,5 milijona prebival- 
cev. 

Možnosti za povečevanje zaposlenosti v družbenem sek- 
torju so se v času gospodarske stabilizacije znatno spreme- 
nili. Povprečna stopnja rasti zaposlenosti je bila v letu 1981 
2,9%, v letu 19822,3%, do konca planskega obdobja pa naj bi 
predvidoma znašala približno 2%1. 

V prvih treh mesecih leta 1983 je znašalo povprečno število 
delavcev 6.003,6 tisoč, kar je za 2,1% več kot v istem obdobju 
predhodnega leta; zato upamo, da bo uresničena planirana 
2% stopnja rasti zaposlenosti, ni pa upanja, da bi jo presegli. 

Po drugi strani pa se je tudi ob dinamični rasti zaposlenosti 
povečevalo število oseb, ki iščejo zaposlitev, vendar po stop- 
nji, ki je bila iz leta v leto nižja; najnižjo raven je dosegla leta 
1981, ko je znašala le 2,9%. 

Leta 1982 se je število oseb, ki iščejo zaposlitev, povečalo 
za 6,7%, tako da je doseglo doslej najvišjo raven - 862 tisoč 
brezposelnih. 

Število oseb, ki iščejo zaposlitev, je znašalo v prvih treh 
mesecih leta 1983 915,4 tisoč, kar je za 56 tisoč ali za 6,5% več 
kot v istem obdobju predhodnega leta. Na podlagi takšnih 
gibanj lahko sklepamo, da bo leta 1983 več kot 950 tisoč 
brezposelnih. 

Brezposelnost je zlasti huda, če upoštevamo, da je najbolj 
izrazita v gospodarsko manj razvitih območjih in da zajema 
mlade, šolane in ženske, katerih delež v brezposelnosti stalno 
raste. V strukturi oseb, ki iščejo zaposlitev, je 49% strokovnja- 
kov, 76% starih do 30 let, več kot polovica pa so ženske 
(57%). Istočasno je na začasnem delu v tujini približno 780 
tisoč državljanov SFRJ, od tega 600 tisoč v evropskih državah. 
Glede na situacijo na tržiščih dela v državah, kjer so zaposleni 
naši državljani, lahko pričakujemo, da se bo povečalo vrača- 
nje državljanov SFRJ z začasnega dela v tujini. 

Problema brezposelnosti, zlasti še mladih in strokovnih 
kadrov ni mogoče rešiti hitro zlasti zato, ker je med njimi 
veliko tistih, ki so usposobljeni za neproizvodne poklice, 
vendar so možnosti, da se ti problemi uspešneje rešujejo. 
Imamo namreč veliko neizkoriščenih in premalo izkoriščenih 
možnosti za produktivnejše zaposlovanje. Da bi te možnosti 
veliko bolje izkoristili, moramo takoj določiti skupne in po- 
sebne ukrepe in delovati v vseh republikah in avtonomnih 
pokrajinah. 

Za opredelitev skupnih ukrepov in aktivnosti ter zagotovitev 
njihovega uspešnega uresničevanja je treba skleniti družbeni 
dogovor o temeljih skupne politike na področju zaposlovanja 
in o njenem uresničevanju v Socialistični federativni republiki 
Jugoslaviji. 

tata) je znašala v obdobju 1976-1981 mod 2 In 2,5%. 
r (upokojitev, mortall- 

Namen sklenitve tega družbenega dogovora je, da do konca 
tekočega srednjeročnega obdobja ustvarimo pogoje za usta- 
vitev nadaljnjega povečevanja brezposelnosti oziroma da jo 
začnemo zmanjševati, da bi dolgoročno zagotovili popolno 
zaposlenost. 

Razlogi, zaradi katerih predlagamo sklenitev družbenega 
dogovora 

Družbeni dogovor o temeljih skupne politike zaposlovanja v 
SFRJ je bil sklenjen 18. 9. 1977 (objavljen je v Uradnem listu 
SFRJ, št. 56/77). Udeleženci tega družbenega dogovora so: 
republiške in pokrajinske konference SZDL, sveti zvez sindi- 
katov republik in pokrajin, republiške in pokrajinske konfe- 
rence ZSMJ, izvršni sveti republik in pokrajin, gospodarske 
zbornice republik in pokrajin, republiške in pokrajinske skup- 
nosti za zaposlovanje ter ustrezni zvezni organi in organiza- 
cije- ... 

Ta družbeni dogovor je bil med prvimi družbenimi dogovori 
in med začetnimi izkušnjami na področju družbenega dogo- 
varjanja, ki je veljal za vso državo. Rešitve nekaterih vprašanj s 
področja zaposlovanja pri nas ter ukrepi in aktivnosti, dolo- 
čeni v tem družbenem dogovoru, so bili podlaga v procesu 
oblikovanja sistemskih rešitev na področju zaposlenosti in 
zaposlovanja v republikah in avtonomnih pokrajinah. Ker so 
se spremenili pogoji gospodarjenja, pa so se spremenile tudi 
značilnosti in razsežnosti problema zaposlenosti in zaposlo- 
vanja. O tem problemu je bil govor na XII. kongresu Zveze 
komunistov Jugoslavije, IX. kongresu Zveze sindikatov Jugo- 
slavije, Zvezni konferenci SZDU, III. kongresu samoupravljal- 
cev, v zveznih družbenih svetih za vprašanja gospodarske 
stabilizacije in v drugih najodgovornejših organih in organi- 
zacijah. V resoluciji XII. kongresa ZKJ »Naloge Zveze komuni- 
stov pri razvoju socialističnih samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov ter v materialnem in socialnem razvoju 
družbe- je bilo poudarjeno: »Zveza komunistov Jugoslavije in 
druge organizirane socialistične sile morajo voditi odločno 
družbeno akcijo za ustvarjanje pogojev za hitrejše produk- 
tivno zaposlovanje zlasti mladih kvalificiranih kadrov v nepo- 
sredni proizvodnji, kar bo prispevalo k razvoju proizvodnih sil 
in povečanju družbenega proizvoda države. Posebno pozor- 
nost je treba posvetiti hitrejšemu zaposlovanju žensk in do- 
slednejšemu izvajanju politike sprejemanja pripravnikov«. 

Zaposlovanje je postalo zlasti v pogojih gospodarske stabi- 
lizacije eno najzahtevnejših in najtežjih družbenoekonomskih 
problemov pri nas. 

Istočasno je tudi skupen problem vseh republik in pokrajin 
oziroma družbe v celoti. ... 

Za njegovo reševanje se morajo zlasti angažirati delegatske 
skupščine in združeno delo. Zaradi družbenega pomena sred- 
stev za proizvodnjo so delavci v združenem delu glavni nosilci 
politike zaposlovanja, zlasti pa so odgovorni za njeno uresni- 
čevanje. 

Tudi vse subjektivne družbene sile se morajo angažirati, da 
bi zagotovili široko družbeno akcijo na političnem, zakono- 
dajnem in drugem področju in da bi na ta način zgradili m 
uresničili politiko na področju zaposlovanja na podlagi dol- 
goročnega programa gospodarske stabilizacije oziroma na 
skupnih temeljih na enotnem jugoslovanskem področju dela. 
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Temeljna načela, na katerih mora temeljiti družbeni 
dogovor 

Družbeni dogovor o skupnih temeljih in uresničevanju poli- 
tike na področju zaposlovanja v Socialistični federativni repu- 
bliki Jugoslaviji mora temeljiti na naslednjih temeljnih nače- 
lih: 

- vsi, ki razpolagajo in upravljajo družbena sredstva, zlasti 
pa delavci v združenem delu, imajo pravico in dolžnost, da 
stalno povečujejo možnosti za novo zaposlovanje; 

- zaposlovanje je bistveni dejavnik uresničevanja dolgo- 
ročnega programa gospodarske stabilizacije, ki bo prispeval 
k večjemu obsegu in višji kakovosti proizvodnje in storitev; 

- pri ustvarjanju pogojev za večje zaposlovanje morajo biti 
upoštevane regionalne ekonomske in demografske značilno- 
sti s težnjo, da se zmanjšujejo regionalne razlike pri zaposle- 
nosti; 

- z ustvarjanjem pogojev za večje zaposlovanje pri nas 
bomo odpravili vzroke začasnega zaposlovanja državljanov 
SFRJ v tujini in zagotovili možnosti za njihovo postopno 
vrnitev in zaposlovanje oziroma delovno angažiranje v domo- 
vini; 

- zaposlenost in zaposlovanje morata imeti ustrezen 
tretma v načrtih družbenoekonomskega razvoja; 

- večje zaposlovanje bomo zagotovili predvsem z razširi- 
tvijo materialne podlage dela ter z ekonomsko opravičenimi 
in smotrnimi investicijami, njihovo enakomernejšo razporedi- 
tvijo, krepitvijo delovne discipline in produktivnosti dela; 

- ena glavnih poti za hitrejšo in enakomernejšo opravičeno 
rast in razvoj zaposlenosti je združevanje dela in sredstev 
organizacij združenega dela nasploh, zlasti pa iz gospodar- 
sko razvitih območij z delom in sredstvi organizacij združe- 
nega dela iz gospodarsko mani razvitih območij; 

- večje zaposlovanje in delovno angažiranje bcmo zagoto- 
vili tudi z vsemi oblikami zbiranja sredstev občanov; 

- večje zaposlovanje in delovno angažiranje bomo zagoto- 
vili s hitrejšim razvojem drobnega gospodarstva; 

- hitrejši razvoj in zboljšanje socialnoekonomskih življenj- 
skih in delovnih pogojev na vasi spodbujata delovno zmožno 
prebivalstvo, da ostane na vasi, v kmetijstvu in v drugih 

Na podlagi 124. člena ustave Socialistične federativne 
republike Jugoslavije sklepajo Skupščina Socialistične fe- 
derativne republike Jugoslavije ter skupščine socialističnih 
republik in socialističnih avtonomnih pokrajin, svet Zveze 
sindikatov Jugoslavije in sveti zveze sindikatov republik in 
avtonomnih pokrajin, Gospodarska zbornica Jugoslavije ter 
gospodarske zbornice republik in avtonomnih pokrajin, 
Zvezna konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva 
Jugoslavije ter konference Socialistične zveze delovnega 
ljudstva republik in avtonomnih pokrajin, zvezna konferenca 
Zveze socialistične - mladine Jugoslavije ter konference 
zveze socialistične mladine republik in avtonomnih pokra- 
jin, Zadružna zveza Jugoslavije ter zadružne zveze republik 
in avtonomnih pokrajin, republiške (zveze) in pokrajinski 
samoupravni interesni skupnosti za zaposlovanje ter repu- 
bliške in pokrajinski samoupravni interesni skupnosti 
usmerjenega izobraževanja 

DRUŽBENI DOGOVOR 
o temeljih skupne politike na področju 
zaposlovanja in njenem uresničevanju v 
Socialistični federativni republiki Jugoslaviji 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
Udeleženci tega družbenega dogovora (v nadaljnjem bese- 

dilu: udeleženci dogovora) prevzemamo obveznost, da bomo 
v mejah svojih pravic in dolžnosti delovali in ukrepali, da 
ustvarimo družbenoekonomske pogoje, da do konca teko- 
čega srednjeročnega planskega obdobja ustavimo nadaljnjo 
rast brezposelnosti in na podlagah, določenih s tem družbe- 

dejavnostih in s tem prispeva k zmanjšanju migracij iz vasi v 
mesto. 

Možni udeleženci pri sklenitvi družbenega dogovora 
Izhajajoč iz sklepov Zveznega zbora Skupščine SFRJ, ki se 

nanašajo na sklenitev družbenih dogovorov (Uradni list SFRJ, 
št. 49/79), bi morali biti udeleženci omenjenega družbenega 
dogovora Zvezni zbor Skupščine SFRJ ter skupščine republik 
in skupščini avtonomnih pokrajin. 

Da bi izpopolnili politiko zaposlovanja in zagotovili njeno 
uresničevanje na podlagi dolgoročnega programa gospodar- 
ske stabilizacije, morajo biti angažirano vse družbene sile, 
predvsem pa delegatske skupščine. Ker ureditev določenih 
vprašanj s področja zaposlovanja sodi po ustavi SFRJ (281. in 
285. člen) v pristojnost Zveznega zbora Skupščine SFRJ, 
predlagamo, naj bo udeleženec pri sklenitvi tega družbenega 
dogovora. 

Ureditev posameznih vprašanj s tega področja ter njihovo 
izvajanje sodi tudi v pristojnost republik in avtonomnih pokra- 
jin. Zato predlagamo, naj bodo udeleženci pri sklenitvi druž- 
benega dogovora. 

Ker so za izpolnjevanje in izvajanje politike zaposlovanja 
zainteresirani vsi subjekti v družbi in ker je treba v tem smislu 
zagotoviti najširšo družbenopolitično akcijo, predlagamo, naj 
bodo udeleženci pri sklenitvi družbenega dogovora: 

- Svet Zveze sindikatov Jugoslavije in sveti zvez sindikatov 
republik in avtonomnih pokrajin; 

- Gospodarska zbornica Jugoslavije ter gospodarske zbor- 
nice republik in avtonomnih pokrajin; 

- Zvezna konferenca SZDLJ ter republiške in pokrajinski 
konferenci Socialistične zveze; 

- Zvezna konferenca Zveze socialistične mladine Jugosla- 
vije ter republiške in pokrajinski konferenci Zveze sociali- 
stične mladine; 

- Zadružna zveza Jugoslavije ter zadružne zveze republik 
in avtonomnih pokrajin; 

- Republiške (zveze) ter pokrajinski samoupravni interesni 
skupnosti za zaposlovanje; 

- Republiške in pokrajinski samoupravni interesni skupno- 
sti usmerjenega izobraževanja. 

nim dogovorom, začnemo postopno zmanjševati število brez- 
poselnih ter dosežemo popolno produktivno zaposlenost na 
vsem ozemlju SFRJ. 

2. člen 
Udeleženci dogovora prevzemamo obveznost, da bomo za- 

radi uresničevanja temeljev skupne politike na področju za- 
poslovanja, določenih v tem družbenem dogovoru, ukrepali in 
delovali, da s plani družbenoekonomskega razvoja, predpisi 
ter programi zaposlovanja krepimo odgovornost vseh subjek- 
tov v-družbi za njeno izvajanje. 

II. TEMELJI SKUPNE POLITIKE NA PODROČJU 
ZAPOSLOVANJA 

3. člen 
Udeleženci dogovora se strinjamo, da je ustvarjanje večjih 

možnosti za zaposlovanje, reševanje problemov brezposelno- 
sti in odpravo vzrokov za odhod državljanov SFRJ na začasno 
delo v tujini skupen interes socialističnih republik in sociali- 
stičnih avtonomnih pokrajin in daJahko ta interes zagotovimo 
predvsem z dinamičnim in stabilnim gospodarskim razvojem 
ob upoštevanju družbeno opravičene solidarnosti in vzaje- 
mnosti. 

Udeleženci dogovora se strinjamo, da je treba skupne inte- 
rese in cilje na področju zaposlenosti in zaposlovanja uresni- 
čevati predvsem: z načrti in programi družbenoekonomskega 
razvoja, v katerih sta zaposlenost in zaposlovanje bistveni 
dejavnik razvoja; s popolnejšo uporabo materialne osnove 
dela, z njenim stalnim širjenjem in enakomernejšim razpore- 
janjem v skladu s potrebami gospodarskega razvoja in demo- 
grafskimi pogoji; s spodbujanjem združevanja dela in sred- 
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stev organizacij združenega dela nasploh, zlasti pa tistih iz 
gospodarsko razvitih območij, z organizacijami združenega 
dela v gospodarsko manaj razvitih območjih; z razširitvijo 
materialne osnove dela prek spodbujanja združevanja in zbi- 
ranja sredsev občanov; s sistemskimi rešitvami, ki bodo spod- 
bujale vsestranski razvoj drobnega gospodarstva zaradi do- 
polnitve proizvodnih potreb prebivalstva; z zboljševanjem so- 
cialnoekonomskih življenjskih in delovnih pogojev na vasi in 
v kmetijstvu; z uskladitvijo izobraževalnega sistema s potre- 
bami družbe; s prekvalifikacijo in dokvalifikacijo za defici- 
tarne poklice v združenem delu; s spodbujanjem organizirane 
teritorialne gibljivosti delavcev; z določitvijo enotnih meril o 
prednosti pri zaposlovanju; z usklajevanjem pogojev za prido- 
bitev pravice do materialnega zagotovila med začasno brez- 
poselnostjo ter z razširitvijo in zboljševanjem socialne varno- 
sti delavcev med začasno brezposelnostjo. 

III. URESNIČEVANJE TEMELJEV SKUPNE 
POLITIKE NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA 

4. člen 
Udeleženci dogovora prevzemamo v mejah svojih pravic in 

dolžnosti obveznost, da bomo ukrepali in delovali, da samou- 
pravno načrtovanje razvoja temeljnih in drugih organizacij 
združenega dela, družbenopolitičnih skupnosti in drugih sa- 
moupravnih organizacij in skupnosti uskladimo s cilji in nalo- 
gami razvojne politike in politike na področju zaposlovanja in 
da nosilci družbenoekonomskega razvoja določijo programe 
zaposlovanja z ukrepi in roki za izvršitev, s katerimi bo zaradi 
hitrejšega in stabilnejšega povečevanja zaposlenost zagotov- 
ljeno popolnejše angažiranje sedanjih tehničnih in delovnih 
potencialov. 

Udeleženci dogovora prevzemamo obveznost, da bomo 
spremljali uresničevanje načrtov in programov zaposlovanja 
in po potrebi ukrepali in delovali za njihovo popolnejše ure- 
sničevanje. 

5. člen 
Udeleženci dogovora prevzemamo obveznost, da bomo v 

mejah svojih pravic in dolžnosti zagotovili popolnejšo upo- 
rabo obstoječe materialne osnove dela ter njeno razširitev v 
skladu s potrebami družbenoekonomskega razvoja in zapo- 
slovanja. 

Udeleženci dogovora prevzemamo obveznost, da bomo v 
mejah svojih pravic in dolžnosti z ustreznimi ukrepi spodbu- 
jali popolnejše izkoriščanje postavljenih zmogljivosti ter 
uvedbo dela v več izmenah, zlasti v proizvodnji, za katero je 
zagotovljen trg in je namenjena izvozu, ter v proizvodnji, ki 
temelji na uporabi domačih surovin in znanja. 

Udeleženci dogovora prevzemamo obveznost, da bomo 
ukrepali in delovali, da v vseh organizacijah združenega dela 
znova proučijo stopnjo izkoriščenosti proizvodnih zmogljivo- 
sti in v skladu s potrebami in možnostmi izdelajo programe za 
njihovo večje izkoriščanje, vštevši tudi potrebo, da se imobili- 
zirana sredstva in oprema zaupajo delovnim ljudem, ki jih 
lahko smotrno uporabljajo. 

6. člen 
Da bi se povečala produktivnost dela in zaposlovanje prev- 

zemamo udeleženci dogovora obveznost, da bomo v mejah 
svojih pravic in dolžnosti s politiko delitve, ustrezno organiza- 
cijo dela, razvojem družbenih dejavnosti in prilagajanjem 
njihovega delovnega časa, boljšim varstvom delavcev ter 
večjo stopnjo odgovornosti zaposlenih zagotovili pogoje za 
popolnejšo izrabo delovnega časa. 

Udeleženci dogovora prevzemamo obveznost, da bomo 
ustrezno ukrepali in delovali, da ustvarimo pogoje in dolo- 
čimo skupne programe za skrajšanje delovnega časa pri delih 
in nalogah, ki se opravljajo v težkih in za zdravje škodljivih 
pogojih, ter za skrajšanje delovnega časa pri drugih delih in 
nalogah, da bi se povečala produktivnost dela in zaposlova- 
nje. 

7. člen 
Udeleženci dogovora prevzemamo obveznost, da bomo 

ukrepali in delovali, da investicijska politika spodbuja večje 

zaposlovanje prek hitrejšega razvoja delovno-intenzivnih pro- 
izvodnih in tehnološko opravičenih zmogljivosti, predvsem na 
območjih z veliko brezposelnostjo in da se pri tem zagotovi 
izbira najboljše tehnologije v skladu s potrebami in mož- 
nostmi za zaposlovanje v konkretnih okoljih. 

8. člen 
Udeleženci dogovora prevzemamo obveznost, da bomo v 

mejah svojih pooblastil ukrepali in delovali, da se na podlagi 
usklajenih načrtov razvoja in dohodkovnega povezovanja or- 
ganizacij združenega dela investicijska vlaganja bolj usmer- 
jajo v vire delovno zmožnega prebivalstva oziroma v gospo- 
darsko manj razvita območji. 

Udeleženci dogovora prevzemamo odgovornost, da bomo z 
ustreznimi ukrepi spodbujali organizacije združenega dela, 
da razvijajo vse oblike združevanja dela in sredstev, zlasti pa z 
organizacijami združenega dela na gospodarsko manj razvi- 
tih območjih. 

Udeleženci dogovora prevzemamo odgovornost, da bomo v 
mejah svojih pravic in dolžnosti v skladu z zakonom ukrepali, 
da se sredstva Sklada za kreditiranje hitrejšega razvoja go- 
spodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo bolj usmer- 
jajo v projekte, ki zagotavljajo zaposlovanje več delavcev. 

Udeleženci dogovora bomo v mejah svojih pravic in dolžno- 
sti spodbujali odhajanje strokovnjakov v gospodarsko manj 
razvita območja in odpravljali vzroke, zaradi katerih strokovni 
kadri odhajajo s teh področij! 

9. člen 
Udeleženci dogovora prevzemamo obveznost, da bomo 

ustrezno ukrepali in delovali, da družbenopolitične skupnosti 
v skladu s potrebami in možnostmi uporabljajo vse primerne 
oblike združevanja in pritegnitve denarnih sredstev občanov 
za razširitev materialne osnove združenega dela in zaposlova- 
nje. 

Udeleženci dogovora prevzemamo obveznost, da bomo v 
mejah svojih pravic in dolžnosti ukrepali in delovali, da orga- 
nizacije združenega dela bolj uporabljajo zakonske možnosti 
glede združevanja in pritegnitve denarnih sredstev občanov 
za razširitev materialne osnove dela in odpiranje novih delov- 
nih mest ter giede večjih olajšav državljanov SFRJ, ki so na 
začasnem delu v tujini, pri uvozu opreme, ter spodbujanja, da 
svoje devizne prihranke v tujini vlagajo v razširitev materialne 
osnove združenega dela, da bi na podlagi združenih sredstev 
uveljavili pravico do zaposlovanja. 

Sredstva iz drugega odstavka tega člena družbenega dogo- 
vora se bodo združevala in zbirala na podlagi javnega razpisa 
oziroma natečaja s sklenitvijo pogodbe o načinu vlaganja. 

10. člen 
Udeleženci dogovora prevzemamo obveznost, da bomo v 

mejah svojih pravic in dolžnosti spodbujali organizacije zdru- 
ženega dela, da prevzamejo obveznost, da sklenejo delovno 
razmerje z občani, ki vlagajo denarna sredstva, če takšna 
vlaganja poleg zadovoljevanja pogojev iz 10. člena tega druž- 
benega dogovora temeljijo tudi na naslednjih načelih: da 
vložena sredstva praviloma ne morejo biti manjša od celot- 
nega zneska povprečnega letnega čistega osebnega do- 
hodka, ustvarjenega v predhodnem letu v gospodarstvu repu- 
blike oziroma avtonomne pokrajine, in da mora občan, ki 
vlaga sredstva, izpolnjevevati pogoje za sklenitev delovnega 
razmerja. 

11. člen 
Udeleženci dogovora prevzemamo obveznost, da v-skladu s 

svojimi pravicami in dolžnostmi uredimo pogoje za združeva- 
nje in pritegnitev denarnih sredstevobčanov v skladu z merili 
iz 9. in 10. člena tega družbenega dogovora. 

12. člen 
Glede na potrebo po razvoju drobnega gospodarstva okuž- 

be neg a sektorja, osebnega dela s sredstvi, ki so lastnina 
občanov, in pogodbenih organizacij združenega dela ter za- 
radi velikega pomena, ki ga ima razvoj teh oblik gospodarje- 
nja za povečanje proizvodnje, storitev in zaposlenosti, vštevši 
tudi zaposlovanje državljanov SFRJ, ki se vračajo z začasnega 
dela v tujini, prevzemamo udeleženci dogovora obveznost, da 
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bomo v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi ukrepali in 
delovali, da se v skladu z razvojnimi načrti in programi organi- 
zacij združenega dela in družbenopolitičnimi skupnostmi 
sprejme program razvoja drobnega gospodarstva. 

Udeleženci dogovora prevzemamo obveznost, da bomo v 
mejah svojih pravic in dolžnosti ukrepali, da programi razvoja 
drobnega gospodarstva obsegajo naslednje: da se večje or- 
ganizacije združenega dela osvobodijo proizvodnje in stori- 
tev, ki so po naravi procesa učinkovitejši v drobnem gospo- 
darstvu; ukrepe stimulativne davčne politike prispevkov; poe- 
nostavitev postopka za odobritev osebnega dela s sredstvi, ki 
so lastnina občanov in ustanovitev pogodbenih organizacij 
združenega deia; izpopolnitev predpisov, ki urejajo pridobiva- 
nje, uporabo in kreditiranje graditve poslovnega prostora za 
drobno gospodarstvo, vštevši tudi uporabo dela stanovanj- 
skega prostora za opravljanje obrtnih in podobnih dejavnosti; 
carinske olajšave v zvezi s potrebami po ustanovitvi in delu 
organizacij drobnega gospodarstva, zlasti za povratnike z 
začasnega dela v tujini; disperzijo organizacij drobnega go- 
spodarstva na poljedelska območja. 

13. člen 
Da bi ustvarjali pogoje za večie delovno angažiranje in 

zaposlovanje delovno zmožnega prebivalstva v kmetijstvu in 
na vasi bomo udeleženci dogovora ukrepali in delovali za 
pospeševanje kmetijske proizvodnje in zboljšanje socialno- 
ekonomskih življenjskih in delovnih pogojev na vasi, ki bodo 
obsegali zlasti naslednje: spodbujanje dohodkovnega pove- 
zovanja individualnega dela v kmetijstvu z družbeno organizi- 

t rano kmetijsko proizvodnjo in vseh oblik zadružništva; dvig 
tehnične ravni dela v kmetijstvu; spodbujanje razvoja prede- 
lovalnih in drugih zmogljivosti v kmetijskih, hribovsko-planin- 
skih in obmejnih območjih države; večjo specializacijo proiz- 
vodnje in bolj organiziran odkup; stimulativno in selektivno 
kreditno politiko; usposabljanje kadrov; ustvarjanje pogojev 
za popolno zdravstveno in pokojninsko in invalidsko zavaro- 
vanje individualnih kmetijskih proizvajalcev 

14. člen 
Udeleženci dogovora prevzemamo obveznost, da bomo 

ukrepali in delovali, da se na podlagi predpisov, družbenih 
dogovorov, samoupravnih sporazumov in samoupravnih 
splošnih aktov organizacij združenega dela in drugih samo- 
upravnih organizacij in skupnosti ustvarjajo pogoji za večje 
zaposlovanje strokovnjakov, upoštevajajoč predvsem: da še 
na prosta mesta strokovnih izvršilcev del in nalog sprejemajo 
predvsem brezposelni strokovnjaki; da se samoupravne inter- 
esne skupnosti za izobraževanje in zaposlovanje ter organiza- 
cije zduženega dela, ki potrebujejo kadre, bolj zainteresirajo 
za poklicno usmeritev in dodatno usposabljanje ter prekvalifi- 
kacijo brezposelnih strokovnjakov, da se v samoupravnih 
splošnih aktih organizacij združenega dela predvidijo delovne 
izkušnje le za opravljanje de! in nalog, za katere je to nujno 
zaradi njihove zahtevnosti in če je to predvideno v zakonu; da 
se smejo kot pogoj za opravljanje določenih del in nalog 
predvideti največ dve stopnji strokovne izobrazbe; da se 
ustvarijo pogoji za čimprejšnjo vključitev v delovni proces 
delavcev, ki se šolajo, ob ugodnejših pogojih za šolanje ob 
delu- in med njim, zlasti če gre za specializacijo za konkretne 
potrebe združenega dela 

15. člen 
Udeleženci dogovora prevzemamo obveznost, da bomo z 

ukrepi in delovanjem zagotovili, da organizacije združenega 
dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti v skladu 
s svojimi tekočimi dolgoročnimi potrebami in številom zapo- 
slenih delavcev sklenejo vsako leto delovno razmerje za ne- 
določen čas z določenim številom pripravnikov. Če zaradi 
objektivnih razlogov to ni mogoče, bodo organizacije združe- 
nega dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti 
sklenile vsako leto delovno razmerje za določen čas z določe- 
nim številom pripravnikov zaradi usposabljanja strokovnjakov 
za samostojno opravljanje del in nalog ali bodo nafnesto tega 
združevale sredstva z drugimi organizacijami združenega 
dela ter drugimi samoupravnimi organizacijami in skup- 
nostmi, ki se bodo uporabljala za zaposlovanje pripravnikov. 

16. člen 
Udeleženci dogovora bomo ukrepali in delovali, da se v 

enem letu od dneva, ko bo podpisan ta družbeni dogovor, 
najpozneje pa v dveh letih, znova proučijo zmogljivosti izo- 
braževalnih organizacij in uskladijo,s potrebami samouprav- 
nih organizacij in skupnosti po kadrih zlasti s stališča izobra- 
ževanja kadrov na vseh stopnjah srednjega usmerjenega izo- 
braževanja, število mest v visokih in višjih šolah pa občutno 
zmanjša, posebno na področju družbenih ved. 

Udeleženci dogovora prevzemamo v mejah svojih pravic in 
dolžnosti obveznost, da bomo zaradi večjega in učinkovitej- 
šega zaposlovanja in delovnega angažiranja strokovnjakov 
ukrepali in delovali glede usklajevanja izobraževalnega si- 
stema s potrebami združenega deia, tako da bi se zmanjšalo 
število poklicev in specialnosti na vseh stopnjah poklicno- 
usmerjevalne in vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter uskla- 
dili načrti za vpis med vzgojno-izobraževalnimi organizaci- 
jami in organizacijami združenega dela. 

17. člen 
Udeleženci dogovora prevzemamo obveznost, da bomo 

ukrepali in delovali, da se v družbenih dogovorih v republikah 
in avtonomnih pokrajinah ter občinah ali za več občin dolo- 
čijo merila glede prednosti pri zaposlovanju tistih, ki iščejo 
zaposlitev, pri čemer se prednost pri zaposiovanju poleg 
izpolnjevanja osnovnih pogojev, ki se zahtevajo, določi na 
podlagi: časa čakanja na zaposlitev, pripravljenosti, da se 
delovno razmerje sklene za določen čas, ter uspeha v šoli, 
socialnoekonomskega položaja idr. 

Udeleženci dogovora si bomo prizadevali, da imajo pre- 
dnost pri zaposlovanju tisti, ki so bili dfje časa v delovnem 
razmerju izven kraja, v katerem imajo stalno prebivališče, 
zlasti v gospodarsko manj razvitih območjih, tisti, ki so spre- 
jeli delo za določen čas ter dela in naloge z nižjo strokovno 
izobrazbo od tiste, ki jo imajo, pod pogojem, da ni bilo takšnih 
oseb. 

18. člen 
Udeleženci dogovora prevzemamo obveznost, da bomo v 

mejah svojih pravic in dolžnosti ustvarjali pogoje za organizi- 
rano teritorialno gibljivost na vsem ozemlju Socialistične fe- 
derativne republike Jugoslavije. 

Da bi intenzivirali medrepubliško in medpokrajinsko zapo- 
slovanje prevzemamo udeleženci dogovora obveznost, da 
bomo razvijali sodobni sistem informiranja o možnostih za 
zaposlovanje in o potrebah po delavcih. Republiške (zveze) in 
pokrajinski skupnosti za zaposlovanje kot udeleženci tega 
družbenega dogovora prevzemamo obveznost, da najpozneje 
v 12 mesecih po uveljavitvi tega družbenega dogovora sprej- 
memo programe za uvedbo sodobnega sistema informiranja 
o ponudbah in potrebah po zaposlovanju. 

Udeleženci dogovora prevzemamo obveznost, da bomo 
ukrepali in delovali, da organizacije združenega dela ter 
druge samoupravne organizacije in skupnosti tudi z drugimi 
ukrepi spodbujajo organizirano teritorialno gibljivost, zlasti 
pa: z zagotavljanjem nastanitve in h^ane, ustvarjanjem pogo- 
jev za šolanje otrok, s strokovnim usposabljanjem in prekvali- 
fikacijo, vključevanjem delavcev v družabno življenje okolja, v 
katerem delajo, kar bo urejeno z družbenim dogovorom in 
samoupravnim sporazumom. 

19. člen 
Udeleženci dogovora prevzemamo obveznost, da bomo 

ukrepali in delovali, da se dopolnilno delo in delo upokojen- 
cev zmanjša in skrajno omeji, kjerkoli je to mogoče pa tudi 
odpravi 

20. čien 
Udeleženci pogovora prevzemamo obveznost, da bomo z 

ustreznimi ukrepi in delovanjem zagotovili večjo prožnost 
glede sklepanja delovnega razmerja in delovnega časa zapo- 
slenih z ustvarjanjem potrebnih institucionalnih pogojev za 
delo, krajše od polnega delovnega časa, opravljanjem zača- 
snih in občasnih del, samozaposlovanjem, z delom s sredstvi, 
ki so družbena lastnina. 
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21. člen 
Udeleženci dogovora prevzemamo obveznost, da bomo 

ukrepali in delovali, da se poveča odgovornost delavcev pri 
izkoriščanju materialnih dejavnikov proizvodnje in da se zdru- 
ženo delo učinkoviteje osvobaja nedelavnežev. 

22. člen 
Udeleženci dogovora prevzemamo obveznost, da bo mate- 

rialno zagotovilo delavcev med začasno brezposelnostjo 
takšno, da olajša proces prilagajanja števili in strukture zapo- 
slenih pogojem in potrebam proizvodnje in storitev, da zago- 
tavlja socialno-ekonomsko varnost začasno brezposelnih de- 
lavcev in spodbuja njihovo dokvalifikacijo, prekvalifikacijo in 
ponovno zaposlovanje. 

Udeleženci dogovora prevzemamo obveznost, da se so- 
cialno-ekonomska varnost začasno brezposelnih delavcev 
zagotavlja: 

1) s pravico do denarnega nadomestila in zdravstvenega 
zavarovanja na načelu obveznega socialnega zavarovanja, pri 
čemer pravica do denarnega nadomestila ne sme biti odvisna 
od gmotnega stanja začasno brezposelnega delavca in njego- 
vih družinskih članov v času izplačila denarnega nadomestila; 

2) z ustrezno strokovno in materialno pomočjo med zača- 
sno brezposelnostjo in pri ponovnem zaposlovanju; 

3) s strokovnim usposabljanjem in prekvalifikacijo zaradi 
zaposlitve; 

4) s priznavanjem časa brezposelnosti, v katerem se je 
uveljavljala pravica do denarnega nadomestila po načelu ob- 
veznega zavarovanja, v delovno dobo za uveljavljanje pravice 
do denarnega nadomestila med začasno brezposelnostjo. 

23. člen 
Udeleženci dogovora se strinjamo, da je treba s predpisova- 

njem pogojev za uveljavljanje pravice do denarnega nadome- 
stila med začasno brezposelnostjo zagotoviti približno enake 
osnove socialne varnosti delavcev v Jugoslaviji; zato se bomo 
udeleženci dogovora v mejah svojih pravic in obveznosti 
zavzemali, da se s predpisi uredi: 

1) da traja uživanje pravce do denarnega nadomestila naj- 
manj tri mesece za devet do 12 mesecev nepretrganega dela 
oziroma za 12 mesecev dela s presledki v zadnjih 18 mesecih; 

2. da znaša najnižje denarno nadomestilo 75% zajamče- 
nega osebnega dohodka, določenega z zakonom republike 
oziroma avtonomne pokrajine; 

3. da se sme delavcu, ki ima pravico do denarnega nadome- 
stila, pod pogoji, ki so določeni v zakonu, izplačati enkratno 
denarno nadomestilo ali podpora, dati kredit ipd., s tem da 
dobljena sredstva uporabi za svojo delovno angažiranje z 
osebnim delom v obrti, turizmu, kmetijstvu itd.; 

4. da mora prejemnik denarnega nadomestila sprejeti za- 
poslitev v stalnem prebivališču in izven njega, razen če mu to 
ne dopuščajo v zakonu določene okoliščine, in da se mu 
ustavi izplačevanje denarnega nadomestila, če ne sprejme 
zaposlitve. 

Udeleženci dogovora se bomo v mejah svojih pravic in 
obveznosti zavzemali za to, da se začasno brezposelni osebi, 
ki se med prejemanjem denarnega nadomestila ni zaposlila, 
je pa v težkem socialno-ekonomskem položaju, zagotovi pre- 
jemanje denarne pomoči. 

24. člen 
Udeleženci dogovora prevzemamo v mejah svojih pravic in 

dolžnosti obveznost, da se s predpisi zagotovi pravica do 
zdravstvenega varstva začasno brezposelnim delavcem, ki so 
pred prenehanjem delovnega razmerja imeli pravico do 
zdravstvenega varstva najmanj šest mesecev nepretrgano ali 
dvanajst mesecev s prekinitvami v zadnjih dveh letih, ter 
osebam, prijavljenim za zaposlitev po končanem strokovnem 
usposabljanju ali šolanju. 

25. člen 
Udeleženci dogovora prevzemamo obveznost, da bomo 

ukrepali in delovali, da se prepreči neupravičeno posredova- 
nje pravnih in fizičnih oseb pri zaposlovanju pri tujih deloda- 
jalcih in tako spoštuje načelo organiziranega zaposlovanja 
jugoslovanskih državljanov v tujini. 

26. člen 
Samoupravne interesne skupnosti za zaposlovnaje v repu- 

blikah oziroma avtonomnih pokrajinah kot udeleženci tega 
družbenega dogovora prevzemajo obveznost, da s strokov- 
nim usposabljanjem organizirajo pripravo občanov za zapo- 
slitev v tujini v skladu z mednarodno pogodbo. 

27. člen 
Udeleženci dogovora prevzemamo obveznost, da bomo 

spremljali ukrepe, ki jih sprejemajo ali jih nameravajo sprejeti 
države imigracije v zvezi s tujimi delavci, zlasti pa državljani 
SFRJ, ki delajo in živijo v tujini, da bi pravočasno zavarovali 
državljane SFRJ, ki delajo in živijo v tujini, in ustvarili pogoje 
za njihovo postopno in organizirano vrnitev ter ponovno 
vključitev v gospodarstvo in družbeno življenje v državi. 

28. člen 
Udeleženci dogovora prevzemamo v mejah svojih pravic in 

dolžnosti obveznost, da se na podlagi ukrepov razvojne poli- 
tike z razvijanjem gospodarjenja na podlagi osebnega dela, s 
produktivnejšim angažiranjem v kmetijstvu, z vlaganjem dela 
prihrankov delavcev za odpiranje novih delovnih mest, z olaj- 
šavami za nakup opreme za gospodarjenje, z ustrezno davčno 
politiko idr. ustvarijo pogoji za postopno vrnitev jugoslovan- 
skih državljanov z dela v tujini in za njihovo vključitev v 
aktivno gospodarsko in družbeno življenje v Jugoslaviji, da bi 
se tako uresničilo načelo začasnosti zaposlitve in bivanja 
jugoslovanskih državljanov v tujini ter njihova postopna vrni- 
tev v Jugoslavijo. 

29. člen 
Udeleženci dogovora prevzemamo obveznost, da bomo v 

mejah svojih pravic in obveznosti ukrepali in delovali, da bodo 
državljani SFRJ, ki začasno delajo in bivajo v tujini, pravoča- 
sno in čim popolneje obveščeni o pogojih in možnostih za 
zaposlitev ter delovno angažiranje pri nas nasploh, zlasti pa 
na območjih, iz katerih so ali v katera se želijo vrniti. 

IV. EVIDENCA BREZPOSELNIH 

30. člen 
Udeleženci dogovora se strinjamo, da se zaradi zagotovitve 

podatkov o brezposelnih osebah med evidentiranimi ose- 
bami, ki iščejo zaposlitev, in analitičnega proučevanja obsega 
dejanske brezposelnosti v državi, določijo merila, na podlagi 
katerih bodo samoupravne interesne skupnosti za zaposlova- 
nje zagotavljale podatke o brezposelnih. 

31. člen 
Udeleženci dogovora se strinjamo, da se za osebe, ki iščejo 

zaposlitev, štejejo vsi tisti, ki se prijavijo pristojnim samou- 
pravnim interesnim skupnostim za zaposlovanje zaradi zapo- 
slitve, razen rednih učencev, rednih študentov in tistih, ki so 
na odslužitvi ali doslužitvi rednega vojaškega roka v Jugoslo- 
vanski ljudski armadi. 

Udeleženci dogovora prevzemamo obveznost, da bomo v 
šestih mesecih po podpisu tega družbenega dogovora ukre- 
pali, da se ustrezni predpisi in samoupravni splošni akti uskla- 
dijo s prvim odstavkom tega člena. 

Da bi zagotovili podatke o brezposelnih osebah med tistimi, 
ki iščejo zaposlitev, se v skladu s tem družbenim dogovorom 
šteje za brezposelno osebo oseba, ki izpolnjuje naslednje 
pogoje: 

1. da nima možnosti, da s svojim delom zagotovi zase 
oziroma za družino nujna sredstva za življenje; 

2. da v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji sprejme 
vsako zaposlitev, ki ustreza njenim delovnim zmožnostim in 
strokovnim sposobnostim ter družinskim razmeram; 

3. da je prijavljena in da se redno prijavlja samoupravni 
interesni skupnosti za zaposlovanje v kraju stalnega prebivali- 
šča oziroma kraju zadnjega prenehanja delovnega razmerja; 

4. da sprejme ponujeno možnost, da se strokovno usposobi 
ali prekvalificira, če je to družbenoekonomsko opravičeno, s 
tem da ji je vnaprej zagotovljena zaposlitev. 
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32. člen 
Za osebo, ki nima možnosti, da s svojim delom zagotovi 

zase oziroma za družino nujna sredstva za življenje, se po tem 
družbenem dogovoru šteje oseba, ki izpolnjuje naslednje 
pogoje: 
1. da ni lastnik ali uporabnik kmetijskega zemljišča in da ne 
živi v kmečkem gospodinjstvu, ki ima ali je v njeni lasti 
kmetisko zemljišče, vendar. 

a) ni v delovnem razmerju; 
b) ni uživalec osebne ali družinske pokojnine; 
c) ni registrirana za opravljanje dejavnosti z osebnim delom 

s sredstvi, ki so lastnina občanov, ni registrirana, da z oseb- 
nim delom samostojno kot poklic opravlja poklicno dejavnost 
in ne opravlja dejavnosti, ki se ne registrira kot opravljanje 
dejavnosti z osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov, 
ali poklicne dejavnosti; 

2. da je lastnik ali uporabnik kmetijskega zemljišča, ali da 
živi v gospodinjstvu, ki ima ali je v njeni iasti kmetijsko 
zemljišče, vendar: 

a) če je z usmerjenim izobraževanjem usposobljena za 
opravljanje določenega poklica najmanj III ali višje stopnje 
strokovne izobrazbe; 

b) katere mesečni prihodki iz kmetijstva znašajo za zadevno 
leto na gospodinjskega člana, ki živi od kmetijstva, največ 
50% zajamčenega osebnega dohodka, določenega v občini, v 
kateri živi, s tem da se prihodek kmečkega gospodinjstva 
določi po tem dogovoru z valorizacijo katastrskega prihodka 
po koeficientu najmanj 6, 

Dejstva iz 1. in 2. točke tega člena se dokažejo z javnimi 
listinami. 

33. člen 
Za osebo, ki je pripravljena sprejeti zaposlitev v Sociali- 

stični federativni republiki Jugoslaviji, se po tem družbenem 
dogovoru šteje oseba, ki išče zaposlitev, in: 

1) sprejme vsako zaposlitev za določen ali nedoločen čas v 
kraju stalnega prebivališča, če takšna zaposlitev ustreza njeni 
strokovni izobrazbi in drugim delovnim sposobnostim, pri- 
dobljenim z delom; 

2) sprejme vsako zaposlitev za nedoločen čas izven kraja 
stalnega prebivališča pod pogojem, da ta zaposlitev ustreza 
njeni strokovni izobrazbi in delovnim sposobnostim, da je 
upoštevamo njeno družinsko stanje in obveznosti do družine, 
da se ji ali se ji bo zagotovila nastanitev oziroma družinsko 
stanovanje, pogoji za šolanje otrok in drugi pogoji za življenje 
in delo v skladu z republiškim oziroma pokrajinskim družbe- 
nim dogovorom oziroma samoupravnimi sporazumi, ki se 
sklenejo v občinah oziroma za več občin. 

34. člen 
Republiške (zveze) in pokrajinski skupnosti za zaposlovanje 

kot udeleženci tega družbenega dogovora prevzemamo ob- 
veznost, da bomo v 12 mesecih po podpisu tega družbenega 
dogovora določili v skladu z merili iz tega družbenega dogo- 
vora, minimum enotnih metodoloških osnov za ugotavljanje, 
kdo se lahko šteje za brezposelnega, da bi zagotovili podatke 
o brezposelnih osebah med tistimi, ki iščejo zaposlitev. 

V. KONČNE DOLOČBE 

35. člen 
Udeleženci dogovora prevzemamo obveznost, da bomo v 

dveh mesecih po podpisu tega družbenega dogovora ustano- 
vili odbor za spremljanje njegovega izvajanja. 

Odbor ima 9 članov. 
Vsak član odbora ima svojega namestnika, ki ga v primeru 

zadržanosti ali odsotnosti nadomešča z vsemi pravicami in 
pooblastili člana odbora. 

Po enega člana in enega namestnika odbora določijo spo- 
razumno udeleženci iz federacije, republik in avtonomnih 
pokrajin. 

Mandat članov odbora je štiri leta. 

36. člen 
Odbor spremlja izvajanje tega družbenega dogovora in o 

tem obvešča udeležence. 
Odbor sprejme poslovnik o svojem delu. 

37. člen 
Spremembe in dopolnitve tega družbenega dogovora lahko 

predlaga vsak njegov udeleženec. 
Ta družbeni dogovor se spremeni in dopolni po istem 

postopku, ki velja za njegovo sprejetje. 

38. člen 
Ta družbeni dogovor začne veljati osmi dan po objavi v 

Uradnem listu SFRJ, 
% Podpisniki družbenega dogovora: 

Beograd, 11. avgusta 1983 

OBRAZLOŽITEV OSNUTKA 

K 1. in 2. členu 
1. in 2. člen družbenega dogovora urejata predmet družbe- 

nega dogovora, natančnejše in nadaljnje cilje, ki jih želimo 
doseči z njegovim izvajanjem, način in njegovega uresničeva- 
nja, poudarjena pa je tudi dolžnost udeležencev dogovora, da 
krepijo odgovornost vseh subjektov, ki sodelujejo pri uresni- 
čevanju politike zaposlovanja. 

K 3. členu 
3. člen družbenega dogovora ureja skupne temelje politike 

na področju zaposlovanja, pri čemer pri opredeljevanju skup- 
nih temeljev izhaja iz stališč in sklepov najvišjih političnih 
organov ter drugih odgovornih organov in organizacij v dr- 
žavi. Točno sta opredeljena mesto in vloga politike zaposlova- 
nja v okviru politike družbenoekonomskega razvoja, poudar- 
jen pa je tudi skupen interes vseh republik in avtonomnih 
pokrajin, da se problemi brezposelnosti rešujejo z ustvarja- 
njem večjih možnosti za zaposlovanje nasploh na podlagi 
tako urejenih osnov 

K 4. členu 
V 4. členu so predvideni ukrepi in delovanje udeležencev 

dogovora na področju načrtovanja in programiranja zaposlo- 
vanja, zlasti pa organizacije, združenega dela in družbenopoli- 
tične skupnosti, da bi bili usklajeni s cilji ih nalogami razvojne 
politike in politike zaposlovanja. 

Predvideni so ukrepi in aktivnosti udeležencev, načrti zapo- 
slovanja temeljijo na določenih skupnih temeljih, da se spre- 
jemajo v določenih rokih in da se z medsebojnim sodelova- 
njem vseh udeležencev načrtovanja zagotovi realizacija načr- 
tov in programov zaposlovanja. 

K 5. do 8. členu 
V določbah 5. do 8. člena so predvideni ukrepi in delovanje 

udeležencev dogovora, katerih izvajanje bi zagotovilo večje 
# zaposlovanje, predvsem z boljšim in popolnejšim izkoriščanje 

sedanjih zmogljivosti, s popolnejšim izkoriščanjem delovnega 
časa, ustrezno organizacijo dela in z ustrezno investicijsko 
politiko. Predvideni so tudi ukrepi in delovanje, na podlagi 
katerih bi se zagotovil hitrejši razvoj procesa združevanja dela 
in sredstev organizacij združenega dela nasploh, zlasti pa 
tistih iz razvitih območij z organizacijami v gospodarsko manj 
razvitih območjih, da bi na ta način dosegli večje zaposlova- 
nje. 

K 9., 10. in 11. členu 
Ob zmanjšanih možnostih za investiranje v družbenem sek- 

torju utegne pritegnitev denarnih sredstev občanov znatno 
prispevati k razvoju materialne osnove dela, na tej podlagi pa 
tudi k večjemu zaposlovanju. Ker je pritegnitev sredstev za te 
namene dovoljena z zakonom in ker se ta možnost ni dovolj in 
na različne načine uporabljala, so v omenjenih členih predvi- 
deni ukrepi in delovanje, katerih izvajanje bi pospešilo ta 
proces, seveda pa je treba upoštevati določena skupna me- 
rila. 
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K 12. členu 
Ker je treba hitreje razvijati družbeni sektor drobnega go- 

spodarstva, osebno delo s sredstvi, ki so lastnina občanov, ter 
pogodbene organizacije združenega dela in ker je ocenjeno, 
da je razvoj takšnih oblik gospodarjenja zelo pomemben za 
povečanje celotne zaposlenosti, zlasti zaposlenosti državlja- 
nov, ki se vračajo z začasnega dela v tujini, so v navedenem 
členu predvideni številni ukrepi in delovanje, katerih izvajanje 
bi zagotovilo večje zaposlovanje na tem področju. 

K 13. členu 
Z ukrepi in delovanjem iz 13. člena družbenega dogovora se 

zagotavlja večje zaposlovanje delovno zmožnega prebivalstva 
v kmetijstvu, zadržuje odliv prebivalstva z vasi ter zmanjšuje 
pritisk na zaposlovanje v družbenem sektorju z namenom, da 
se čimbolj izkoristijo možnosti za zaposlovanje v kmetijstvu, 
zlasti v pogojih povečanih potreb po proizvodnji hrane. 

K 14., 15. in 16. členu 
Z ukrepi in delovanjem udeležencev tega družbenega do- 

govora je treba zagotoviti čim večje zaposlovanje ter delovno 
angažiranje brezposelnih. Ker je v strukturi brezposelnih naj- 
več strokovnjakov in je zaradi tega problem brezposelnosti 
ravno teh oseb še zlasti zaostren, smo si v omenjenih členih 
prizadevali, da na podlagi ukrepov in delovanja zagotovimo, 
da bo med vsemi novozaposlenimi čim več strokovnjakov. 
Vztrajali smo predvsem pri ukrepih za uskladitev izobraževal- 
nega sistema s potrebami združenega dela. 

K 17. členu 
Ker zaradi sedanjih ekonomskih razmer v državi in zaradi 

števila oseb, ki iščejo zaposlitev, ni mogoče zagotoviti zapo- 
slitve za vse prijavljene osebe, ki iščejo zaposlitev, so v tem 
členu družbenega dogovora določene prednosti pri zaposlo- 
vanju tistih, ki iščejo zaposlitev, da bi na ta način zagotovili 
zaposlitev tistim kategorijam brezposelnih, ki jim je delo naj- 
bolj potrebno, pri čemer smo upoštevali tudi potrebe združe- 
nega dela. 

K 18. členu 
Izvajanje ukrepov in dejavnosti, predvidenih v tem členu 

družbenega dogovora, bi prispevalo k zmanjšanju pritiskov 
na zaposlovanje v gospodarsko manj razvitih regijah, s pove- 
čanim obsegom organiziranih migracij pa bi bile zadovoljene 
tudi potrebe po delavcih v regijah, ker jih primanjkuje. Ukrepi 
in dejavnosti morajo spodbujati predvsem ekonomsko opravi- 
čeno migracijo in morajo biti v skladu s potrebami razvoja 
posameznih regij. 

Med pomembnimi ukrepi je predvideno tudi sprejetje pro- 
grama za uvedbo sodobnega sistema informiranja o ponud- 
bah in potrebah po zaposlovanju. 

K 19. členu 
V tem členu družbenega dogovora je določeno, da je treba 

bistveno zmanjšati dopolnilno delo in delo upokojencev in ga 
omejiti na najnujnejšo mero, izhajajoč iz domneve, da je 
mogoče na ta način zagotoviti precejšen prostor za novo 
zaposlovanje, zlasti mladih in šolanih kadrov. 

K 20. členu 
Glede na ogromno brezposelnih, predvsem mladih in stro- 

kovnih kadrov, se morajo uporabiti ne le ukrepi ekonomskega 

značaja, temveč tudi ustrezni ukrepi institucionalno pravnega 
značaja kot so spremembe in dopolnitve delovno-pravnega 
sistema z uvedbo možnosti za skrajšanje delovnega časa, s 
prožnejšim odnosom pri ustvarjanju pogojev za opravljanje 
občasnih in začasnih del, kar mora prispevati k učinkovitejši 
uporabi družbenih delovnih sredstev in s tem večjem zaposlo- 
vanju. 

K 21. členu 
Zaradi velike družbene vrednosti delovnih sredstev in odgo- 

vornosti zaposlenih, da jih smotrno in učinkovito uporabljajo, 
predvsem pa zaradi razširitve materialne osnove združenega 
dela, so udeleženci dogovora prevzeli s to določbo obvez- 
nost, da bodo v mejah svojih pravic in dolžnosti sprejeli 
ukrepe, da se poveča odgovornost zaposlenih pri uporabi 
materialnih dejavnikov proizvodnje in da se združeno delo v 
celoti učinkoviteje kot doslej osvobodi nedelavnežev. 

K 22., 23. in 24. členu 
Ker je vprašanje socialne varnosti delavcev med začasno 

brezposelnostjo urejeno z republiškimi in pokrajinskimi SL - 
ss/az/mk zakoni na enotnih podlagah, vendar ob določenih 
razlikah glede pogojev za pridobitev ali izgubo posameznih 
pravic, je v teh členih družbenega dogovora predvidena dolž- 
nost udeležencev, da se sistem socialne varnosti delavcev 
med začasno blezposelnostjo razširja, zboljšuje in v mejah 
možnosti izenači glede pogojev za uveljavljanje posamičnih 
pravic 

K 25. do 29. členu 
Integralni del politike zaposlovanja v SFRJ je ustvarjanje 

pogojev, da se zmanjša odhajanje na začasno delo v tujino in 
zaposlovanje oziroma da se delovno angažirajo državljani 
SFRJ, ki se vračajo z dela iz tujine Zato so ukrepi in dejavno- 
sti za ustvarjanje takšnih pogojev sestavni del ustreznih ukre- 
pov in dejavnosti, predvidenih v drugih določbah tega druž- 
benega dogovora. V 25. do 29. členu so izjemoma predvideni 
samo nekateri dodatni ukrepi in dejavnosti, predvsem za 
organizirano zaposlovanje v tujini in ohranitev načela zača- 
snosti, zlasti pa organiziranega postopnega vračanja in zapo- 
slovanja v skladu z možnostmi gospodarskega razvoja. 

K 30. do 34. členu 
Ti členi urejajo merila in način, po katerih je treba proučiti 

obseg dejanske brezposelnosti v državi, da bi lahko analizi- 
rali, spremljali in ustrezno ukrepali. V ta namen so določena 
enotna merila, na podlagi katerih bodo samoupravne inte- 
resne skupnosti za zaposlovanje vodile evidenco o osebah, ki 
iščejo zaposlitev, in v okviru teh evidenc tudi o brezposelnih 
osebah. Na ta način je bil istočasno zadovoljen tudi sklep 
komisije za spremljanje izvajanja družbenega dogovora o 
merilih za evidentiranje podatkov o brezposelnih osebah, da 
se ta družbeni dogovor spremeni in dopolni z uvedbo enotnih 
meril za vso državo, da bi dobili enotne in čimbolj točne 
kazalce. Zaradi ekonomičnosti je to vprašanje urejeno v tem 
družbenem dogovoru, in če bo sklenjen, bo veljavni dogovor, 
ki obravnava to vprašanje, prenehal veljati. 

K 35. do 38. členu 
Ti členi urejajo ustanovitev odbora za spremljanje izvajanja 

tega družbenega dogovora, način njihovega dela ter način 
spremljanja izvajanja in način za njegovo spremembo in do- 
polnitev. 

poročevalec 19 



Iz Skupščine SFRJ 

NOVI PREDPISI 

Odgovornost posameznikov za slabo 

poslovanje organizacij združenega dela 

• S predloženimi spremembami in dopolnitvami zakona potekajo nujna 
usklajevanja z določbami novega 146. člena Zakona o združenem delu 

• Izplačilo osebnih dohodkov med sanacijo v skladu z republiškimi in 
pokrajinskimi zakoni 

Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ Predlog za iz- 
dajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o sanaciji 
in prenehanju organizacij 
združenega dela z Osnutkom 
zakona (AS 344). Hkrati je 
Zvezni izvršni svet tudi predla- 
gal, da bi ta Zakon sprejeli po 
skrajšanem postopku. Za spre- 
jetje tega Zakona je pristojen 
Zvezni zbor. 

Predlog najnovejših spre- 
memb in dopolnitev Zakona je 
oblikovan v skladu z določba- 
mi novega 146. člena Zakona o 
združenem de(u. Poleg tega 
naj bi spremenili nekatere ne- 
dorečene člene veljavnega Za- 
kona, kakor tudi njegovih do- 
polnitev, sprejetih junija 1983. 
leta. 

ODGOVORNOST ZA 
IZGUBE 

Kot določa Osnutek zakona, 
za nastalo izgubo v organiza- 
ciji združenega dela po perio- 
dičnem obračunu ugotavljajo 
poleg odgovornosti delavcev, 
organov upravljanja in poslo- 
vodnega organa tudi posamič- 

no odgovornost članov teh or- 
ganov. Z določili 53. člena ve- 
ljavnega Zakona je bila ta od- 
govornost - v zvezi z zaklju- 
čnim računom - predvidena 
tudi doslej. Ni pa bila natančno 
določena v drugih ustreznih 
določilih. 

Tako dopolnitev Zakona 
predlaga ZIS tudi, ko gre za 
sprožanje sanacije in natanč- 
no določanje rokov pri postop- 
ku za ugotavljanje odgovorno- 
sti za nastale izgube. Namreč, 
tudi tu med drugim določbe 
predvidevajo ugotavljanje mo- 
rebitne odgovornosti posa- 
meznih članov organov uprav- 
ljanja oziroma poslovodnega 
organa. 

Druga predlagana novost v 
Zakonu se nanaša na izplačilo 
akontacije osebnih dohodkov 
v temeljnih organizacijah 
združenega dela, ki so po pe- 
riodičnem obračunu poslovale 
z izgubo. Tako je med drugim 
določeno, da morajo te orga- 
nizacije od dne, ko poteče rok 
za oddajo periodičnega obra- 
čuna do začetka poslovanja 
brez izgube, izplačevati akon- 
tacije osebnih dohodkov v 

skladu z republiškimi oziroma 
pokrajinskimi zakoni. Doslej 
so taka izplačila temeljila na 
splošnih samoupravnih aktih, 
v skladu z Zakonom. 

Prav zaradi usklajevanja z 
ustreznimi določili Zakona o 
združenem delu Osnutek 
predvideva, da je treba sred- 
stva za pokrivanje izgube po 
zaključnem računu vplačati na 
žiro račun temeljne organiza- 
cije oziroma žiro račun delov- 
ne organizacije, v katere sesta- 
vi je TOZD. 

Glede stečajnega postopka 
v temeljni organizaciji, ki je 
poslovala preko žiro računa 
delovne organizacije, osnutek 
predlaga, novo določilo, ki 
pravi, da je treba sredstva take 
temeljne organizacije izločiti 
in prenesti na poseben račun. 

Z ustreznim dopolnilom je v 
Zakonu razširjen tudi krog 
subjektov, ki jim je temeljna 

organizacija dolžna dostaviti 
svoj sanacijski program in za- 
htevek za pokritje izgube. Med 
drugim je predvideno, da je 
treba tak program in zahtevo 
poslati tudi tistim temeljnim 
organizacijam, s katerimi je te- 
meljna organizacija, ki je po- 
slovala z izgubo, sklenila sa- 
moupravni sporazum tudi o 
drugih oblikah medsebojnega 
povezovanja in trajnejšega po- 
slovnega sodelovanja, ne pa 
samo o združevanju dela in 
sredstev. 

Predlagani ostrejši kazenski 
ukrepi in občutno višje denar- 
ne kazni za tiste organizacije, 
ki ne spoštujejo določil tega 
Zakona, naj bi prispevali kveč- 
jemu upoštevanju zakonskih 
določil. Zato so predlagane tu- 
di spremembe posameznih ka- 
zenskih določil - posamezne 
gospodarske prekrške pa je 
Osnutek zakona prekvalificiral 
v gospodarske prestopke. 

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O SANACIJI IN PRENEHANJU 
ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA - AS 344 

Trajni in stabilni viri za financiranje 

zveznih blagovnih rezerv  

• Osnovni vir financiranja zveznih blagovnih rezerv mora biti še naprej proračun 
federacije 

P Sredstva od temeljnega prometnega davka določenih proizvodov se bodo 
vplačevala na prehodni žiro račun federacije 
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OSNUTEK ZAKONA O DOLOČANJU VIROV SREDSTEV 
ZA FINANCIRANJE ZVEZNIH BLAGOVNIH REZERV - 
AS 338 

Zvezni izvtšni svet je poslal v 
obravnavo delegatom Zbora 
republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ Osnutek zakona o ugo- 
tavljanju virov sredstev za fi- 
nanciranje zveznih blagovnih 
rezerv (AS 338). S tem Zako- 
nom so določeni viri sredstev 
za oblikovanje, obnavljanje, 
uporabo in hranjenje zveznih 
blagovnih rezerv, kakor tudi za 
graditev in vzdrževanje prosto- 
rov za njihovo skladišče, 

ZAGOTAVLJANJE 
SREDSTEV 

Zakon o zveznih blagovnih 
rezervah, sprejet ieta 1981 ure- 
ja tudi vprašanje zagotavljanja 
sredstev za te namene. Ta 
sredstva se zagotavljajo iz več 
virov (proračun federacije, 
sredstva, ki jih je federacija da- 
la zveznim direkcijam za rezer- 
ve prehrambnih proizvodov in 
industrijskih izdelkov, sredstva 
iz pozitivne razlike, ustvarjene 
pri poslovanju z zveznimi bla- 
govnimi rezervami, sredstva 
anuitet za kredite, odobrene 
organizacijam združenega de- 
la za graditev skladiščnih pro- 
storov, sredstva posebnega re- 
zervnega sklada in druga sred- 
stva, ki jih direkcije uporablja- 
jo brez obveznosti vračanja). 

Kakor poudarja obrazložitev 
Osnutka zakona pa sredstva, 
zagotavljena za te namene, ne 
zadostujejo za delovanje zvez- 
nih blagovnih rezerv. Zaradi 
tega niso uresničeni niti pro- 
grami oblikovanja zveznih bla- 
govnih rezerv niti investicijski 
programi graditve skladišč. 
Skupščina SFRJ je zaradi tega 
aprila leta 1983 sklenila, da je 
treba poiskati trajne in stabilne 
vire sredstev za financiranje 
zveznih blagovnih rezerv. 

Pri tem je predlagatelj Zako- 
na upošteval, da morajo zvez- 
ne blagovne rezerve v federa- 
ciji delovati enotno in racio- 
nalno, na vseh ravneh pa je 

treba oblikovati koncept pro- 
grama oblikovanja blagovnih 
rezerv. Trdni viri in trajna sred- 
stva za te namene pa so nujna 
ne le zaradi ustreznega delo- 
vanja splošne ljudske obram- 
be, temveč tudi zaradi nemote- 
nega delovanja enotnega ju- 
goslovanskega tržišča in vpli- 
va rezerv na proizvodnjo posa- 
meznih živil in izdelkov. 

Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ, ki sprejema Zakon o 
zveznih blagovnih rezervah pa 
ne more v tem predpisu urediti 
tudi vprašanja vira sredstev za 
financiranje zveznih blagovnih 
rezerv. Tako ZIS predlaga 
sprejetje posebnega Zakona, 
ker je za finančna vprašanja 
pristojen Zbor republik in po- 
krajin. 

VIRS FINANCIRANJA 
Po Osnutku zakona mora bi- 

ti temeljni ' vir financiranja 
zveznih blagovnih rezerv še 
vnaprej proračun federacije. 
Ker pa je samo iz tega vira tež- 
ko zbrati dovolj sredstev, 
Osnutek zakona predvideva 
tudi druge vire. Poleg že pred- 
videnih je predlagano, da bi 
zvezne blagovne rezerve fi- 
nancirali tudi s kreditnimi 
sredstvi, s sredstvi primarne 
emisije, kakor tudi z drugimi 
sredstvi, določenimi z aktom 
Skupščine SFRJ. 

Posebne določbe predpisu- 
jejo način izdvajanja, usmerja- 
nja in uporabe sredstev. Tako 
je predvideno, da davčni zave- 
zanci vplačujejo sredstva od 
temeljnega prometnega davka 
na motorni bencin (86 in 98 
oktanski), kavo, sladkor in juž- 
no sadje razen limon, ki pripa- 
dajo federaciji, na prehodni ži- 
ro račun federacije. Po ustvar- 
janju prihodka bo Služba druž- 
benega knjigovodstva vsakih 
deset dni prenesla zbrana 
sredstva na žiro račun Direk- 
cije, 

Prav tako je predlagano, da 
bi sredstva za oblikovanje, ob- 
navljanje in uporabo zveznih 
blagovnih rezerv, za graditev 
skladišč in za njihovo opremo 
uporabljali v skladu z Zako- 
nom o temeljih sistema bla- 
govnih rezerv in o zveznih bla- 
govnih rezervah. 

Osnutek zakona določa tudi 
vir sredstev za financiranje 
zveznih blagovnih rezerv v pri- 
meru vojnega stanja ali nepo- 
sredne vojne nevarnosti. V teh 
primerih se sredstva zagotav- 
ljajo v vojnem proračunu fede- 
racije. Določba, ki ureja to 
vprašanje, se izvaja, kakor po- 
udarja obrazložitev, le v teh 
primerih, medtem ko se vsi 
drugi členi Zakona uporabljajo 
v primeru vojne ali neposredne 
vojne nevarnosti le, če so po- 
goji za njihovo izvajanje. 

DRUŽBENI DOGOVOR 
Deiegati so skupaj z Osnut- 

kom zakona dobili tudi Pobu- 
do za sklenitev družbenega 
dogovora o ugotavljanju virov 
sredstev za financiranje bla- 
govnih rezerv z Osnutkom 
družbenega dogovora (AS 
342). Za sprejetje tega dogovo- 
ra je pristojen Zbor reublik in 
pokrajin. 

Čeprav Zakon o zveznih bla- 
govnih rezervah in zakoni za 
blagovne rezerve republik in 
pokrajin urejajo način zago- 
tavljanja sredstev za oblikova- 
nje blagovnih rezerv in gradi- 
tev prostorov za njihovo skla- 
diščenje, se je pokazalo, ome- 
nja obrazložitev, data*sredstva 
niso zagotovljena. Zaradi tega 
so sprejeti ukrepi, da bi poleg 
proračunskih sredstev zagoto- 
vili tudi druga sredstva, vendar 
ukrepi niso prinesli ustreznih 
rezultatov. 

Raven in struktura blagov- 
nih rezerv je na vseh ravneh 
taka, da rezerve ne ustrezajo 
svojemu temeljnemu namenu 
- stabilizaciji tržišča z večjo 
ponudbo blaga. Pomanjkanje 
finančnih sredstev za nakup 
blaga je usodno vplivaio na to, 
da ni bil dosežen planiran ob- 

seg blagovnih rezerv. 
Prav pomanjkanje trajnih 

trdnih virov sredstev za finan- 
ciranje blagovnih rezerv je ra- 
zlog, da je hkrati s predlagani- 
mi zakonskimi določbami o 
ugotavljanju virov sredstev za 
financiranje zveznih blagovnih 
rezerv sprožen tudi postopek 
za sklenitev omenjenega druž- 
benega dogovora. 

Tako za financiranje blagov- 
nih rezerv in graditev skladišč - 
nih prostorov Osnutek družbe- 
nega dogovora predivdeva, 
poleg zagotavljanja finančnih 
sredstev s trajnimi in stabilni- 
mi viri, tudi način "izločanja 
sredstev od celotnega piihod- 
ka proračuna. Predlagano je, 
da udeleženci tega družbene- 
ga dogovora od celotnega pri- 
hodka svojega proračuna na- 
menjajo 2 odstotka sredstev za 
financiranje blagovnih rezerv. 

Predvideno pa je tudi zaje- 
manje dela temeljnega pro- 
metnega davka od prodaje 
motornega bencina, plinskega 
olja - diesel goriva, kurilnega 
olja, kurilnega olja - mazuta, 
kave, sladkorja in južnegia sa- 
dja z izjemo limon, ki pripada 
republikam in pokrajinama. 

Družbeni dogovor pa prediv- 
deva tudi ustvarjanje prihodka 
iz razlike med ceno blaga, kije 
na zalogi v trgovinah, ko pride 
do spremembe cene. Predla- 
gano je, da bi prihodek, 
ustvarjen na ta način, razpore- 
dili tak, da bi 50 odstotkov do- 
bile organizacije za zvezne 
blagovne rezerve, 50 odstot- 
kov pa organzacije za blagov- 
ne rezerve republik in pokra- 
jin. 

Udeleženci tega družbenega 
dogovora morajo biti Skupšči- 
na SFRJ in republiške ter po- 
krajinske skupščine. Ker pa je 
vsebina družbenega dogovora 
zelo pomembna tudi za orga- 
nizacije združenega dela. ki 
proizvajajo in prodajajo ome- 
njene izdelke, morajo ta dogo- 
vor podpisati tudi Gospodar- 
ska zbornica Jugoslavije in re- 
publiške ter pokrajinske go- 
spodarske zbornice. 

Plačilo prihodka tudi prek žiro računa 

delovne organizacije   

Delegati Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ so dobili v 
obravnavo Predlog za izdajo 
zakona o dopolnitvah Zakona 
o ugotavljanju in razporejanju 
celotnega prihodka in dohod- 
ka z Osnutkom zakona (AS 
339). Veljavni Zakon je treba 
dopolniti predvsem zaradi nje- 

gove uskladitve z dopolnitvami 
146. člena Zakona o združe- 
nem delu, ki se bo začel upo- 
rabljati 1. marca 1984. Ker novi 
Zakon o ugotavljanju in razpo- 
rejanju celotnega prihodka in 
dohodka, ki je že v postopku, 
njegove določbe pa smo pov- 
zeli v zadnji številki glasila, ne 

bo sprejet do 31. marca 1384, 
je predlagana dopolnitev ve- 
ljavnega Zakona, in sicer po 
skrajšanem postopku. 

Poleg te spremembe so 
predlagane tudi druge dopol- 
nitve, da bi veljavni Zakon us- 
kladili z Zakonom o Službi 

OSNUTEK ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA 
O DOLOČANJU IN RAZPOREJANJU CELOTNEGA 
PRIHODKA IN DOHODKA - AS 339 
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družbenega knjigovodstva in z 
Zakonom o zagotavljanju pla- 
čil med uporabniki družbenih 
sredstev. 

PLAČANI PRIHODKI 
Dopolnitev 146. člena ZZD 

predpisuje, da se lahko delavci 
v temeljni organizaciji odloči- 
jo, da namesto preko žiro ra- 
čuna temeljne organizacije 
ustvarjajo celoten prihodek in 
razpolagajo s sredstvi preko 
žiro računa delovne organiza- 
cije v sestavi katere je temeljna 
organizacija. Osnutek Zakona 
pri tem predlaga, da se kot pla- 

čani prihodki obravnavajo 
zneski, plačani preko žiro ra- 
čuna delovne organizacije. 

Druga dopolnitev, predlaga- 
na zaradi usklajevanja veljav- 
nega Zakona z določbami Za- 
kona o Službi družbenega 
knjigovodstva, predvideva, da 
se kot plačani prihodki sma- 
trajo tudi denarni zneski, pla- 
čani s kompenzacijami, oprav- 
ljenimi do zadnjega dne obra- 
čunskega obdobja, oziroma v 
roku 15 dni od dneva izteka 
obračunskega obdobja, in si- 
cer v skladu s tem in drugimi 
zveznimi zakoni. 

Ker spremembe in dopolni- 

tve Zakona o zagotavljanju 
plačil med uporabniki družbe- 
nih sredstev predlagajo ukini- 
tev jamstva za obveznosti na 
podlagi izvoza blaga in stori- 
tev, ki ga daje izvoznik organi- 
zaciji - proizvajalki izvoženega 
blaga (tako jamstvo pa ni po- 
trebno, če je plačilo tujega 
dolžnika zagotovljeno s po- 
močjo inštrumentov, ki se 
uporabljajo pri plačilnem pro- 
metu s tujino). Osnutek zako- 
na predlaga ustrezno dopolni- 
tev veljavnega Zakona o ugo- 
tavljanju in razporejanju celot- 
nega prihodka in dohodka. 
Predvideno je, da se v prihod- 

nje kot plačani prihodek te- 
meljne organizacije združene- 
ga dela, ki je izvozila izdelke 
oziroma storitve preko organi- 
zacije združenega dela, ki se 
ukvarja z izvozom blaga in sto- 
ritev v bodoče-smatrajo tudi 
denarni zneski, ki jih vključuje- 
jo plačilni inštrumenti, ki jih 
tuji dolžnik daje izvozniku. 

Funkcionar, ki vodi zvezni 
upravni organ, pristojen za fi- 
nančne zadeve, pa bo predpi- 
sal način ugotavljanja celotne- 
ga prihodka temeljne organi- 
zacije - proizvajalke izvoznih 
izdelkov oziroma izvajalke 
izvoženih storitev. 

Odloženo odplačilo kreditov 

organizacijam s SAP Kosovo 

V osnutku zakona je predlog za vračanje anuitet, ki se obračunavajo v letu 
1983, zapadejo pa januarja 1984 organizacijam združenega dela na področju 
dela na področju SAP Kosovo 

Gospodarstvo SAP Kosovo 
je imelo zadnja leta velike eko- 
nomske težave. Akumulacijska 
in reprodukcijska sposobnost 
Pokrajine je precej nižja kot v 
povprečju v državi, zadolže- 
nost pa je večja. Obveznosti 
SAP Kosovo do Sklada federa- 
cije za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj raz- 
vitih republik in avtonomnih 
pokrajin za leto 1984 znašajo 3 
milijarde 160 milijonov dinar- 
jev. Zaradi velike nelikvidnosti 
gospodarstva pa Pokrajina ne 
more poravnati obveznosti 
Skladu. Zaradi tega je predla- 
gano sprejetje Zakona, ki bi 
organizacijam združenega de- 
la z območja SAP Kosovo 
omogočil odložitev odplačeva- 
nja anuitet do konca leta 1985. 

Zaradi tega je Zvezni izvršni 
svet poslal Skupščini SFRJ v 
obravnavo in sprejetje Osnu- 
tek zakona o spremembi in do- 
polnitvi Zakona o odložitvi vra- 
čanja anuitet za kredite, odo- 
brene organizacijam združe- 
nega dela z območja SAP Ko- 
sovo iz sredstev Sklada fede- 
racije za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj raz- 
vitih republik in avtonomnih 
pokrajin (AS 341). Za sprejetje 
tega Zakona je pristojen Zbor 
republik in pokrajin. 

VRAČANJE ANUITET 
Osrednja sprememba, ki- jo 

predlaga Osnutek zakona je 

odložitev vračanja anuitet za 
kredite, ki se obračunavajo za 
leto 1983, v plačilo pa dospejo 
1. januarja 1984, in sicer go- 
spodarskim organizacijam 
združenega dela z območja 
SAP Kosovo. 

Po določbah veljavnega Za- 
kona je tem organizacijam od- 
loženo vračanje anuitet do 
konca leta 1985, in sicer za 
kredite, ki se obračunavajo do 
konca leta 1981 in njihove 
anuitete. Nove rešitve Zakona 
pa naj bi organizacijam omo- 
gočile odložitev vračanja anui- 
tet za kredite, ki se obračuna- 
vajo v letih 1981, 1982, 1983 in 
dospevajo v plačilo 1. januarja 
1982, 1983 in 1984. 

Osnutek zakona prav tako 
predlaga, da organizacije 
združenega dela vrnejo anui- 
tete v petih enakih letnih obro- 
kih, s tem da se odplačevanje 
začne 1. januarja 1986. Sku- 
pen znesek teh anuitet pa zna- 
ša 3 milijarde 160 milijonov di- 
narjev. 

Republike in pokrajini mora- 
jo, določa Osnutek zakona, 
Skladu federacije zagotoviti 
brezobrestno posojilo v višini 
in rokih dospetja odloženih 
anuitet, in sicer sorazmerno 
deležu anuitet po obveznicah 
temeljnih organizacij združe- 
nega dela z njihovega območ- 
ja Za leto 1982 morajo repu- 
blike in pokrajini zagotoviti 
sredstva in jih nakazati Skladu 
v treh enakih mesečnih obro- 

kih, s tem da prvo plačilo zapa- 
de 15 dni po uveljavitvi tega 
Zakona. 

OBVEZNOSTI 
REPUBLIK IN 
POKRAJIN 

Če posamezna republika ali 
pokrajina ne zagotovi brezo- 
brestnega posojila Skladu do 
dneva dospetja kuponov, se 
po določbah veljavnega Zako- 
na odloži izplačilo kupona šte- 
vilka 1 z obveznice Sklada za 
posojilo za leto 1979 (Osnutek 
zakona predvideva podoben 
ukrep tudi za leto 1980) nosil- 
cem obveznic z območja te re- 
publike ali pokrajine. Izplačilo 
bo odloženo vse dotlej, dokler 
republika ali pokrajina ne za- 
gotovi brezobrestnega posoji- 
la Skladu federacije, najdaljši 
rok za odložitev plačila anuitet 
pa je konec leta 1985. 

Sklad federacije bo vrnil 
sredstva brezobrestnega po- 
sojila republikam in pokrajina- 
ma v petih enakih letnih obro- 
kih, ki dospevajo 1. januarja, s 

tem da se odplačilo začne leta 
1986. 

Osnutek zakona pa tudi do- 
loča, da bodo republike in po- 
krajini zagotovile brezobrest- 
no posojilo za znesek kupona 
števjlka 1 obveznic Sklada, ki 
so vplačani do dneva uveljavi- 
tve tega Zakona in sorazmer- 
nega dela razlike med zne- 
skom odloženih anuitet in ce- 
lotnega zneska kupona števil- 
ka 1 obveznic Sklada za poso- 
jilo za leto 1980. 

Republike in pokrajini mora- 
jo v omenjenih rokih vplačati 
brezobrestno posojilo, da bi 
lahko Sklad federacije izpolnil 
svoje obveznosti do organiza- 
cij združenega dela na podlagi 
dospelih kuponov nosilcem 
obveznosti posojila. Če repu- 
blike in pokrajini ne bodo pra- 
vočasno poravnale svojih ob-> 
veznosti, bo Služba družbene- 
ga knjigovodstva v korist Skla- 
da prenesla ustrezni znesek 
sredstev iz proračuna posa- 
mezne republike oziroma po- 
krajine. 

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI 
ZAKONA O ODLOŽITVI VRAČANJA ANUITET NA 
KREDITE DANE ORGANIZACIJAM ZDRUŽENEGA DELA 
S PODROČJA SAP KOSOVO IZ SREDSTEV SKLADA 
FEDERACIJE ZA KREDITIRANJE HITREJŠEGA 
RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH REPUBLIK 
IN AVTONOMNIH POKRAJIN - AS 341 
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Stabilni viri financiranja - pogoj za 

uspešen izvoz poglavitnih dobrin 

• Nedoločena letna vrednost razpoložljivega kreditnega potenciala 
Jugoslovanske banke za mednarodno ekonomsko sodelovanje 

• Največji del sredstev za dopolnilno kreditiranje izvoza bi morali zagotoviti iz 
primarne emisije 

• Nedosledno izpolnjevanje sprejetih obveznosti posameznih poslovnih bank 

Upoštevajoč sklepe Zbora 
republik in pokrajin, ki so bili 
sprejeti maja 1983 je Zvezni 
izvršni svet poslal delegatom 
Skupščine SFRJ Informacijo o 
zagotavljanju trajnih stabilnih 
virov sredstev za kreditiranje 
opreme, ladij in izvajanje inve- 
sticijskih del v tujini prek Ju- 
goslovanske banke za medna- 
rodno ekonomsko sodelova- 
nje, s stališči Zveznega sekre- 
tariata za finance o pripombah 
Splošnega združenja industri- 
je za predelavo kovin in Naro- 
dne banke Jugoslavije. Ta do- 
kument je bil nekajkrat dopol- 
njen z najnovejšimi podatki in 
ocenami, kot tudi s predlogi za 
sprejem možnih ukrepov za re- 
ševanje problemov cjopolnil- 
nega kreditiranja izvoza pogla- 
vitnih dobrin. 

KRATKOROČNE 
NAMESTO TRAJNIH 
REŠITEV 

V uvodnem delu informacije 
je poudarjeno, da so bile na- 
mesto trajnih in stabilnih virov 
sredstev, doslej sprejete vsako 
leto posebej rešitve za zago- 
tavljanje kreditnega potenciala 
Jugoslovanske banke za med- 
narodno ekonomsko sodelo- 
vanje. 

Medtem ni bila prekinjena 
odobritev novih izvirnih po- 
slov, ker so organi te banke 
sprejemali sklepe o takšnih 
poslih, čerpav največkrat ni bi- 
lo jasno ali bodo sredstva pra- 
vočasno zagotovljena. To je bil 
tudi razlog za sprejem zakona 
o začasni prepovedi razpola- 
ganja z delom družbenih sred- 
stev, s katerim se v skladu s 
cilji iz resolucije za leto 1983 iz 
kreditnega potenciala poslov- 
nih bank usmerja 21s milijard 
dinarjev v korist Jugoslovan- 
ske banke za mednarodno 
ekonomsko sodelovanje. Obe- 
nem je bila Združenju bank Ju- 
goslavije predložena sklenitev 
Samoupravnega sporazuma 
bank o usmerjanju 1,50 od^ 
stotka imobiliziranega dela 
kreditnega potenciala vsake 
banke ,posebej. Oktobra leta 

1983 pa je bil podpisan tudi 
Dogovor o načinu zagotavlja- 
nja sredstev za realizacijo Pro- 
grama izvoza opreme, ladij in 
izvajanje investicijskih del v tu- 
jini na kredit v obdobju od leta 
1981-1985. Medtem je bil 
sprejet tudi Zakon o spremi- 
njanju kratkoročnih in dolgo- 
ročnih kreditov prek Narodne 
banke Jugoslavije v znesku 19 
milijard dinarjev z namenom, 
da bi Jugoslovanski banki za- 
gotovili sredstva na trajni pod- 
lagi, sprejeti pa so bili tudi dru- 
gi ukrepi z istim namenom. 

VIRI SREDSTEV 
V informaciji je nato pa po- 

sameznih letih prikazan način 
zagotavljanja sredstev za do- 
polnilno kreditiranje izvoza od 
začetka rednega poslovanja 
Jugoslovanske banke za med- 
narodno ekonomsko sodelo- 
vanje od 1. januarja 1980 do 
konca leta 1982. Ta sredstva se 
zagotavljajo v glavnem iz štirih 
virov: iz združenih virov članic 
bank in odplačil za dane kredi- 
te, nato iz združenih sredstev 
na podlagi samoupravnega 
sporazuma poslovnih bank, z 
reeskontnimi krediti iz primar- 
ne emisije in ostalih virov kre- 
ditiranja. 

Tako je banka leta 1980 raz- 
polagala s 6886 milijoni dinar- 
jev, že leta 1982 pa z 18.765 
milijoni dinarjev. S temi sred- 
stvi je bil leta 1981 z 10.246 
milijonov dinarjev dopolnilno 
kreditiran izvoz poglavitnih 
dobrin v vrednosti 516 milijo- 
nov dolarjev, medtem ko je bi- 
lo za leto 1983 predvideno kre- 
ditiranje planiranega izvoza 
722 milijonov dolarjev z dinar- 
skimi sredstvi v vrednosti 40 
milijard dinarjev. 

Izvozni uspehi pri poslih te 
vrste so odvisni od več dejav- 
nikov. To so med drugim ve- 
čletni posli pa je zato nujna 
kontinuiteta pri kreditiranju in 
pravočasno zagotavljanje sta- 
bilnih virov sredstev. Zaradi te- 
ga je predvideno oblikovanje 
več virov sredstev za dopolnil- 
no kreditiranje izvoza. 

V praksi pa so bili zastopani 

samo nekateri od njih. Tako je 
bilo predvideno, da bodo ime- 
la združena sredstva članov te 
banke in odplačila prejšnjih 
plasmajev pomembnejšo vlo- 
go. Toda resnični značaj teh 
sredstev se je v zadnjih letih, 
pod delovanjem inflacije, pre- 
cej razvrednotil. To je v infor- 
maciji pokazano s primerjalni- 
mi podatki, po katerih so na 
začetku poslovanja te banke ta 
sredstva predstavljala 43(6 od- 
stotka njenega kreditnega po- 
tenciala, leta 1983 pa so se zni- 
žala na 15 odstotkov. 

SREDSTVA 
POSLOVNIH BANK 

Medtem je naraščal delež 
združenih sredstev poslovnih 
bank pri jugoslovanski banki 
na podlagi samoupravnih spo- 
razumov. V letu 1979 so bi le le- 
te v kreditnem potencialu te 
banke udeležene z 8 odstotki, 
konec avgusta leta 1983 pa s 
30,7 odstotka. Ta sredstva so 
združile na rok osem let, kar 
približno ustreza dogovorje- 
nim plasmajem Jugoslovanske 
banke za mednarodno eko- 
nomsko sodelovanje. 

Vendar sprejetih obveznosti 
na podlagi samoupravnega 
sporazuma niso vse banke 
pravočasno izpolnjevale in je 
tako ostalo nevplačanih 442,74 
milijonov dinarjev. Edino po- 
slovne banke iz SR Bosne in 
Hercegovine so svoje obvez- 
nosti v celoti poravnale. 

Samoupravni sporazum za 
leto 1983 je sprejelo 114 od 
skupaj 166 temeljnih bank iz 
vseh republik in pokrajin. 

Pomembmo je naraščal de- 
lež primarne emisije pri zago- 
tavljanju sredstev za dopolnil- 
no kreditiranje izvoza poglavit- 
nih dobrin. V letu 1980 so le-ta 

predstavljala 19 odstotkov od 
skupnih potrebnih sredstev, v 
letu 1982 pa 47,7 odstotka. Ob 
tem pa so bila ta sredstva do- 
ločena za vsako leto z odlo- 
kom o kreditnomonetarni poli- 
tiki. 

Vendar pa se izvozne zadeve 
te vrste praviloma sklepajo na 
dve do tri leta pred dogovorje- 
nimi roki za konec. Zato je 
banka včasih odobravala do- 
polnilno kreditiranje, čeprav ni 
vedela s kakšnimi sredstvi bo 
razpolagala. To pa ni bilo v 
skladu s pozitivnimi zakonski- 
mi predpisi in so bili organi te 
banke v neprestani dilemi pri 
obravnavanju posameznih za- 
htev. 

V informaciji je ob tem pod- 
črtano, da se je uporaba krat- 
koročnih reeskontnih kreditov 
iz primarne emisije za te na- 
mene začela leta 1975. Tedaj je 
bilo na ta način pokritih 70 od- 
stotkov povpraševanj, v ob- 
dobju od leta 1977 do 1982 pa 
so bila povpraševanja v celoti 
izpolnjena. Že leta 1983 je bila 
politika kreditiranja spreme- 
njena in je bilo s temi sredstvi 
pokritih samo 35 odstotkov 
kreditnega potenciala bank. 

DOLGOROČNI CILJI 
KREDITIRANJA 

Medtem se je obrestna mera 
na sredstva iz primarne emisije 
povečala od 1 odstotka v letu 
1982 na 18 odstotkov lani. 
Obenem je obrestna mera na 
svetovnem trgu za prodajo po- 
glavitnih dobrin ostala na dva- 
krat nižji ravni. Zaradi tega se 
je nadaljevalo delo tudi za 
konstituiranje ostalih virov 
sredstev v skladu z zakonom o 
Jugoslovanski banki za med- 
narodno ekonomsko sodelo- 
vanje. 

INFORMACIJA O ZAGOTAVLJANJU TRAJNIH IN 
STABILNIH VIROV SREDSTEV ZA KREDITIRANJE 
IZVOZA OPREME, LADIJ IN IZVAJANJE 
INVESTICIJSKIH DEL V TUJINI PREK 
JUGOSLOVANSKE BANKE ZA MEDNARODNO 
EKONOMSKO SODELOVANJE S PREDLOGOM MOŽNIH 
UKREPOV 
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Upoštevajoč cilje dolgoroč- 
nega reševanja problema izvo- 
za poglavitnih dobrin bo, po 
ocenah te banke, do leta 1985 
treba zagotoviti 150 milijard 
dinarjev, v dolgoročnem ob- 
dobju od leta 1986 do 1990 pa 
še 470 milijard dinarjev za do- 
polnilno kreditiranje. Ocenje- 
no je, da bi lahko izvoz pogla- 
vitnih dobrin na kredit nara- 
ščal povprečno po stopnji 25 
odstotkov v letu 1984, nato pa 
do leta 1990 po stopnji 15 od- 
stotkov. 

TEKOČI PROBLEMI 
KREDITIRANJA 

V informaciji so nato na 
kratko našteti tekoči problemi 
in nujni ukrepi za zagotavlja- 
nje sredstev za dopolnilno kre- 
ditiranje. Po ocenah bank naj 
bi skupna vrednost izvoznih 
poslov letos dosegla 900 mili- 
jonov dolarjev. Na podlagi te- 
ga bo treba za dopolnilno kre- 
ditiranje takšnega programa 
izvoza zagotoviti 62,5 milijarde 
dinarjev. 

To vsoto bi dobili z združe- 
vanjem sredstev članic Jugo- 
slovanske banke in odplačili v 
vrednosti 8,6 milijarde, nato z 
združenimi sredstvi na podlagi 
samoupravnega sporazuma 
poslovnih bank 26,2 in ree- 
skortnimi krediti iz primarne 
emisije 27,7 milijarde dinarjev. 
Obenem banka predlaga, da 
se zaradi konstituiranja stabil- 
nih virov kreditiranja vzposta- 
vijo močni mehanizmi in avto- 
matsko prelivanje sredstev s 
pomočjo ustreznih instrumen- 
tov. Tako bi kreditni potencial 
banke v stalni obliki predstav- 
ljala združena sredstva članic 
banke do vrednosti 15 odstot- 
kov, nato združena sredstva na 
podlagi samoupravnih spora- 
zumov poslovnih bank do 40 
odstotkov, medtem ko bi osta- 
lih 45 odstotkov zagotovili iz 
primarne emisije. Ti odstotki 
pa bi se, odvisno od stabiliza- 
cijskih razmer, postopoma 
menjali. Te spremembe pa naj 
bi se, kot je predloženo, opra- 
vile v dveh fazah. 

V prvi fazi bi bil sprejet pose- 
ben zakon o ureditvi zagotav- 
ljanja dela sredstev z letnimi 
ukrepi kreditno-monetarne 
politike. Prav tako bi bil zago- 
tovljen tudi avtomatski delež iz 
drugih virov sredstev. Za to fa- 
zo je tudi alternativni predlog. 
Če bi bila ocena, da zakonsko 
urejanje ne bi bilo uspešno za 
večletno angažiranje sredstev 
primarne emisije je predlog, 
da Zbor republik in pokrajin 

sprejme ustrezne sklepe, s ka- 
terimi bi podprli predlog, da se 
banki zagotavlja 45 odstotkov 
potrebnih sredstev z neposre- 
dnimi letnimi ukrepi kreditno- 
monetarne politike in to kot in- 
strument selektivnega krediti- 
ranja. Ta sredstva bi se zago- 
tavljala z vračilnim rokom 10 
let, mehanizem določanja let- 
nih zneskov pa bi bil enak kot 
je predlagano v primeru, da bo 
predložen poseben zakon. 
Obenem bi se 40 odstotkov 
potrebnih sredstev zagotavlja- 
lo na podlagi samoupravnega 
sporazuma poslovnih bank, 
ostalih 15 odstotkov pa s pove- 
čanjem števila članic bank, na- 
to s povečanjem članske vloge 
in na druge načine. 

ISKANJE NOVIH 
MOŽNOSTI 

V predlogih za drugo fazo so 
za zdaj prikazane samo neka- 
tere možnosti. Med drugim je 
omenjeno, da naj bi Narodna 
banka Jugoslavije in Jugoslo- 
vanska banka za mednarodno 
ekonomsko sodelovanje, sku- 
paj z organizacijami združene- 
ga dela izvoznega gospodar- 
stva, postopoma, organizirano 
in v skladu z možnostmi, za- 
menjale sedanji kreditno-de- 
pozitni mehanizem z novim in- 
strumentarijem. Zasnovan naj 
bi bil na financiranju z ustrez- 
no politiko monetarizacije tu- 
jih vrednostnih papirjev. Pri 
tem je poudarjeno, da bi bilo 
treba najprej urediti številne 
zahtevne odnose v okviru de- 
viznega sistema, kot tudi pro- 
bleme tečajnih razlik, obresti 
in drugo. Prav tako je treba 
preučiti možnost neposredne- 
ga racionalnega zadolževanja 
te banke v tujini, nato možnost 
neposrednega koriščenja bla- 
govnih kreditov za uvoz suro- 
vin in reprodukcijskega mate- 
riala za potrebe proizvodnje, ki 
je namenjena novemu izvozu 
poglavitnih dobrin na kredit in 
podobno. 

Kljub temu pa prevladuje 
mnenje, da teh problemov niti 
v končni perspektivi ni mogo- 
če rešiti le s prostimi ekonom- 
skimi osnovami oziroma, da 
bo tudi v bodoče za kreditira- 
nje teh zadev nujna družbena 
podpora. 

POVEČANI STROŠKI 
OD OBRESTI 

Na koncu je prikazana tudi 
problematika povečanja stro- 
škov na podlagi obresti za do- 
polnilne kredite Jugoslovan- 
ske banke za mednarodno 

ekonomsko sodelovanje. 
Ta banka namreč s 70 od- 

stotki svojih sredstev dopolnil- 
no kreditira poslovne banke v 
državi na podlagi izvoznih kre- 
ditov, ki so jih le-te odobrile 
organizacijam združenega de- 
la. Poudarjeno je, da je do leta 
1982 banka plačevala obresti 
za ta sredstva v višini od 4,5 do 
6 odstotkov. To je bilo včasih 
mogoče, ker je banka na sred- 
stva iz emisije plačevala obre- 
sti samo 1 odstotek. Medtem 
pa se je situacija precej spre- 
menila. V preteklem letu je Bila 
prisiljena, da poveča obresti 
na odobrena sredstva na 11 do 
15 odstotkov, ker je tudi sama 
na sredstva iz emisije plačeva- 
la 18 odstotkov obresti. To je 
precej vplivalo na sposobnost 
naših izvoznikov, ki so lahko 
plačevali le največ do 8 odstot- 
kov obresti, da bi ostali v kon- 
kurenci s tujimi partnerji. Zara- 
di tega je ZIS sprejel ustrezne 
ukrepe v obliki regresa zaradi 
povečanja stroškov izvoza na 
tej podlagi. Da bi pa tudi v letu 
1984 vzdržali konkurenčno 
sposobnost je predlog, da se 
za te potrebe prav tako zago- 
tovi 5 milijard dinarjev. 

Sicer pa prevladuje n.nenje, 
da je sistemsko najboljša reši- 
tev, če se sredstva za regres 
obresti zagotavljajo iz Sklada 
za spodbujanje izvoza pri In- 
teresni skupnosti Jugoslavije 
za ekonomske odnose s tujino. 

Ko se je Zvezni izvršni svet 
seznanil s to informacijo, je 
predlagal, da Zbor republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ pod- 
pre predložene rešitve za za- 
gotavljanje sredstev za krediti- 
ranje izvoza opreme, ladij in 
izvanje investicijskih del v tuji- 
ni na kredit, kot tudi smeri bo- 
doče politike na tem področju. 

K informaciji so predložena 
tudi stališča Zveznega sekreta- 
riata za finance ob pripombah 
Splošnega združenja industri- 
je za predelavo kovin in Naro- 
dne banke Jugoslavije o vsebi- 
ni in predloženih rešitvah v 
tem dokumentu. 

Splošno združenje industrije 
za predelavo kovin Jugoslavije 
med drugim meni, da je te- 
meljna pomanjkljivost predlo- 
ženih rešitev v tem, ker je mo- 
netarizacija kot kakovosten vir 
sredstev odložena, dokler se 
ne uresniči perspektivno 
izboljšanje položaja izvozni- 
kov. Prav tako meni, da niso 
dobre rešitve iz predloga za 
prvo fazo reševanja problema, 
ker ni upoštevana kvantifikaci- 
ja in niso določene osnove, iz 
katerih bi se izračunale obvez- 

nosti posameznih udeležencev 
pri zagotavljanju sredstev za 
banko. 

Zvezni sekretariat za finance 
je zavrnil to pripombo zaradi 
tega, ker je Zbor republik in 
pokrajin zahteval, da se pred- 
ložijo samo mogoči viri sred- 
stev na trajnih in stabilnih 
osnovah za dopolnilno krediti- 
ranje izvoza prek te banke. Po- 
drobno preučevanje problema 
je pokazalo, da z monetariza- 
cijo vrednostnih papirjev takš- 
ne rešitve ne bi dosegli iz več 
razlogov. Zato je bila pri pred- 
laganju konkretne rešitve upo- 
števana likvidnost poslovnih 
bank. Le-te bi vnaprej vedele, 
da bo del razpoložljivega po- 
tenciala v naslednjem letu an- 
gažiran in usmerjen v dopol- 
nilno kreditiranje izvoza prek 
te banke, kar je zelo pomemb- 
no za njihovo poslovno poli- 
tiko. 

Na pripombo banke Jugo- 
slavije, da pri izdelavi tega gra- 
diva ni bilo sodelovanja z njo 
in na njeno opozorilo, da bo 
ona proti vsaki rešitvi, ki bo 
zasnovana na določanju fik- 
snih obveznosti za posamezne 
institucije, če pri tem kvantifi- 
kacije ne bodo zasnovane na 
realnih kazalcih, je Zvezni se- 
kretariat za finance podrobno 
obrazložil, kako je potekala iz- 
delava tega dokumenta. Ob 
tem je navedeno kako in kdaj 
so bili obravnavani predlogi 
Narodne banke Jugoslavije. 
Prav tako je ocena, da je pred- 
log Narodne banke Jugoslavije 
o monetarizaciji 10 do 15 od- 
stotkov vrednostnih papirjev 
za zdaj nerealen, ker na ta na- 
čin ni mogoče trajno zagotovi- 
ti skupnega zneska potrebnih 
sredstev za dopolnilno krediti- 
ranje izvoza. 

Zvezni sekretariat za finance 
;iato poudarja, da niti o enem 
predlogu ni bilo doseženo so- 
glasje vseh udeležencev pri iz- 
delavi informacije. Ob tem je 
bil dolžan pripraviti rešitve za 
leti 1984 in 1985, kar je naredil 
v sodelovanju z Jugoslovan- 
sko banko za mednarodno 
ekonomsko sodelovanje. Ob 
tem je posebej opozoril, da je' 
na podlagi dogovorjenih po- 
slov za izvoz in sklenjenih do- 
govorov s tujimi partnerji v letu 
1984, planiran izvoz na kredit v 
vrednosti 900 milijonov dolar- 
jev. Ta izvoz bo lahko uresni- 
čen, če bi odpravili težave v 
zvezi z zagotavljanjem potreb- 
nih sredstev za dopolnilno kre- 
ditiranje prek Jugoslovanske 
banke za mednarodno eko- 
nomsko sodelovanje. 
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