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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA 
  . 'S '■ ' 'Z , 

OSNUTEK ZAKONA 

o zaključnem računu o izvršitvi proračuna 

Socialistične republike Slovenije 

za leto 1984 (ESA-664) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 52. seji dne 21. 
2. 1985 določil besedilo: J 

- OSNUTKA ZAKONA O ZAKLJUČNEM RAČUNU O 
IZVRŠITVI PRORAČUNA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA LETO 1984. 
ki vam ga pošiljam v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena, 261., 262. in 308. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekre- 
tar za finance, 

—Ada GORJUP, namestnica republiškega sekretarja za 
finance, 

— Mihailo MADŽAROVIČ, pomočnik republiškega sekre- 
tarja za finance. 

1. člen 
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Sociali- 

stične republike Slovenije za leto 1984. 
2. člen 

Prihodki proračuna Socialistične republike Slovenije so bili 
doseženi in razporejeni po bilanci prihodkov in odhodkov za 
leto 1984, ki je sestavni del tega zaključnega računa. 

Skupni prihodki proračuna Socialistične republike Slove- 
nije za leto 1984 so znašali 39.687,095.178,50 din in so bili 
razporejeni na: 

a) omejevani del porabe v višini 12.428,669.249,00 din 
b) neomejevani del porabe v višini 25.410,970.855,75 din 

od tega za: 
- v obveznosti v SR Sloveniji v višini 1.767,094.374,55 din 
- odstopljena sredstva koristnikom izven SR Slovenije v 

višini 3.737,047.481,20 din 
- prispevek proračunu federacije 

v višini 19.906,829.000,00 din 
c) nerazporejene prihodke proračuna v višini 

1.847,455.073,75 din 

3. člen 
Nerazporejeni prihodki Socialistične republike Slovenije za 

leto 1984 v višini 1.847,455.073,75 din se razporedijo za 
naslednje namene: 

- v sredstva rezerve Socialistične republike Slovenije za 
dokončni poračun obveznosti za leto 1984 
v višini 664.027,00 din 

- regres za umetna gnojila in za zaščito rastlin 
v višini 1.329,310.046,75 din 

- obrambo pred točo v višini 100,000.000,00 din 
- sredstva za modernizacijo dela državnih organov 

v višini 200,000.000,00 din 
- sofinanciranje razlik v ceni političnoinformativnih dnev- 

nikov v višini 152,481.000,00 din 
- sredstva za materialne stroške organov za notranje 

zadeve v višini 65,000.000,00 din 

4. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SRS. 

VSEBINA 

POROČILO 
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BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA SR SLOVENIJE ZA LETO 1984 

A. PRIHDKI 

Sku- 
pina Konto Vrsta prihodka Realizacija 

71 

710 

Vrsta 1 - PRIHODKI CD DAVKA OD DOHODKA OZD 

Davdc iz dohodka TOZD 2.106.035.545*25 

2.106.035.545,25 

72 

73 

74 

720 

730 
731 

742 
743 

Vrsta 2 - PRIHODKI CD DAVKOV OD OSEBNIH DOIEDKOV 

Davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni 
stopnji 1.966.690.421,30 

Vrsta 3 - PRIHCDKt CD DAVKA CD PRCMETA PROIZVODCV 
IN STORITEV 

Taneljni davek od premeta proizvodov 
Posebni republiški davek od praneta proizvodov 
in cd plačil za storitve 

21.419.312.128,20 

13.598.009.137,80 

Vrsta 4 - PRIHODKI OD DRUGIH DAVKOV 

Davek od tujih oseb 
Davek cd skupnega prihodka občanov 

78.578.014,75 
202.233.736,05 

1.966.690.421,30 

35.017.321.266 

280.811.750,80 

77 Vrsta 5 - DRUGI PRIHODKI 
> 
778 Drugi prihodki 

Sredstva prenesena po ZR 
92.815.269,45 

223.420.925,70 

SKUPAJ prihodki (vrsta 1 do 5) 

316.236.195,15 

39.687.095.178,50 

B. ODHODKI 

Skupi- 
na KOnto Namen odhodka Realizacija 

40 Namen 1 - SREDSTVA ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV 

400 Sredstva za dohodek delovne skupnosti 
401 Sredstva za materialne stroške 
402 Sredstva za airortizacijo 

42 

420 

7.646.814.554 
1.134.683.919,20 

67.445.457 

41 Namen 2 - SREDSTVA ZA POSEBNE IN DRUGE NAMENE 
ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV 

410 Sredstva za osebne dohodke in druge osebne 
prejemke funkcionarjev in delegatov 

415 Sredstva za ira/esticije v osnovna sredstva 
l" 418 Sredstva za druge potrebe za delo upravnih organov 

379.371.774,50 
625.111.241 
956.708.678,55 

Namen 3 - SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO 

Sredstva za ljudsko obrambo 162.357.541,50 

8.848.943.930,20 

1.961.191.694,05 

162.357.541,50 

43 Namen/ 4 - SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVCUA, INTERVEN- 
CIJE V GOSPODARSTVU IN SPODBUJANJE HIT- 
REJŠEGA RAZVOJA GOSPCDARSKD MANJ RAZVITIH 
OBCČIJ 

431 KOtpenzacije, prenije,_regresi in povračila 
433 Druge potrebe in intervencije v gospodarstvu 
434 Sredstva za hitrejši razvoj gospodarsko manj raz- 

vitih območij v okviru DPS 
435 Sredstva za hitrejši razvoj gospodarsko manj 

razvitih območij izven otnočja DPS 

1.414.000.000 
193.100.723 

58.799.970,50 

659.130.000 

2.325.030.693,50 
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Skupi- 
na Konto Namen odhodka Realizacija 

44 Namen 5 - SREDSTVA, PRENEŠENA DRUGIM DPS 

445 Dopolnilna sredstva proračunu občine 348.017.000 

348.017.000 

45 Namen 6 - SREDSIVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

450 Sredstva za izobraževanje 
451 Sredstva za znanost 
452 Sredstva za kulturo ; 

454 Sredstva za socialno varstvo 
458 Sredstva za uveljavljanje pravic borcev, vojaških 

invalidov in družin padlih borcev 

25.003.957,50 
37.761.391,90 
12.285.825,50 
30.446.590,95 

1.039.094.374,55 

1.144.592.140,40 

46 Namen 7 - SREDSTVA ZA DRUGE SPD3ŠNE DRUŽBENE POTREBE 

461 Sredstva za družbenopolitične in družbene organizacije 
463 Sredstva za varstvo pred škodljivci in naravnijni nesrečami 
464 Sredbtva za odpravo psledic naravnih nesreč 
465 Sredstva za varstvo in izboljšanje človekovega okolja 
468 Sredstva za druge splošne družbene potrebe 

1.494.077.254 
19.146.666 
44.507.495,70 
11.000.000 

1.406.098.201,90 

2.974.829.617,60 

47 

48 

470 

481 
488 

Namen 8 - IZLOČANJE SREDSTEV REZERV 

Izločanje v stolno proračunsko rezervo 139.863.007 

139.863.007 

Namen 9 - DKJGI CDHJDKI 

Plačilo za bančne storitve in stroške plačilnega premeta 
Drugi odhodki DPS 

27.985.480,50 

100.259 
27.885.221,50 

44 

440 

Namen 10 - SREDSTVA, PRENESENA DRUGIM DPS 

Prispevek proračunu federacije za leto 1984 

19.906.829.000 

19.90» 829.000- 

SKUPAJ CDH3DKI (namen 1 do 10) 37.839.640.104,75 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

k osnutku zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna 
SR Slovenije za leto 1984 

Osnutek zaključnega računa o izvršitvi proračuna SR Slove- 
nije za leto 1984 temelji na usmeritvah resolucije o politiki 
družbenega in gospodarskega razvoja SR Slovenije v letu 
1984 in na določilih: 

-• zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v druž- 
benopolitičnih skupnostih, 

- zakona o knjigovodstvu in 
- zveznega zakona o začasni prepovedi razpolaganja z 

delom družbenih sredstev družbenopolitičnih skupnosti in 
samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti za 
porabo v letu 1984. 

V letu 1984 je v skladu z resolucijo in zveznim zakonom o 
omejevanju splošne in skupne porabe v tem letu omejevani 
del republiškega proračuna zaostajal za rastjo dohodka za 
33%. 

Neomejevani del republiškega proračuna, za katerega niso 
veljale omejitve po zveznem zakonu je vključeval naslednje 
obveznosti: 

1. Obveznosti v SR Sloveniji, ki so obsegale: 
- odkupne premije za pšenico letine 1984 in 
- sredstva za uveljavljanje pravic borcev, vojaških invali- 

dov in družin padlih borcev 
2. Odstopljena sredstva koristnikom izven SR Slovenije, ki 

so obsegala: 

- regres za umetna gnojila in za zaščito rastlin 
- prispevek skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami 

in državami v razvoju 
- zvezne kredite 
- financiranje programa graditve jugoslovanskega dela 

železniške proge Titograd-Skadar 
- sredstva za odplačilo anuitet za kredite dane SAP Ko- 

sovu 
- sredstva za odplačilo II. obroka kredita iz proračunske 

rezerve federacije 
~ sredstva za vračilo posojila za odpravo posledic potresa 

v Črni gori 
- sredstva za premoščanje razlik, nastalih zaradi različnih 

pogojev za vpis posojil in plasma sredstev Sklada federacije 
za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in A P 

- financiranje ustavnih obveznosti republike v zamejstvu 
- vzdrževanje in koriščenje avionov za gašenje gozdnih in 

drugih požarov 

3. Prispevek proračunu federacije 
Za zagotovitev normalnega funkcioniranja republiških 

upravnih in pravosodnih organov ter organizacij in istih orga- 
nov v dopolnjevanih občinah je Skupščina SR Slovenije v 
mesecu juliju in novembru 1984 sprejela spremembi zakona o 
proračunu SR Slovenije za leto 1984, s katerima je bil omeje- 
vani del porabe republiškega proračuna, na podlagi zveznega 
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zakona in ob upoštevanju predvidenega zaostajanja, usklajen 
z rastjo dohodka. 

S spremembo zakona o proračunu SR Slovenije za leto 
1984 so bila zagotovljena tudi sredstva za: 

- regres za umetna gnojila in za zaščito rastlin, 
- odkupne premije za pšenico letine 1984 in 
- vzdrževanje in koriščenje avionov za gašenje gozdnih in 

drugih požarov. 
Te nove obveznosti SR Slovenije izhajajo iz sprejetih 

medrepubliških dogovorov, ki ob sprejemanju zakona o pro- 
računu SR Slovenije za leto 1984, še niso bile znane. 

Oba rebalansa republiškega proračuna za leto 1984 sta bila 
realizirana brez dodatnih davčnih obremenitev. Na podlagi 
podatkov in ugotovitev o višji realizaciji prihodkov republiš- 
kega proračuna v letu 1984 od predvidene pa so bile v skladu 
z dolgoročnim programom ekonomske stabilizacije, ki nare- 
kuje razbremenitev gospodarstva, znižane davčne stopnje 
davka iz dohodka TOZD s 3,25% na 1,8%. Razen navedenega 
je Republiški sekretariat za finance v skladu s pooblastili do 
meseca novembra 1984 ustavil vsa vplačila akontacij tega 
davka ter omogočil refundacijo že vplačanih akontacij. 

Prihodki proračuna SR Slovenije za leto 1984 so bili realizi- 
rani v višini 39.687.095.178,50 din, odhodki pa v višini 
37.839.640.104,75 din in sicer: 
a) omejevani del porabe v višini 12.428.669.249,00 din 
b) neomejevani del porabe v višini 25.410.970.855,75 din 
za naslednje namene: 
— obveznosti v SR Sloveniji v višini 1.767.094.374,55 din 
— odstopljena sredstva koristnikom izven SR Slovenije v 
višini 3.737.047.481,20 din 
— prispevek proračunu federacije v višini 

19.906.829.000,00 din 

Razlika med realiziranimi prihodki v višini 
39.687.095.178,50 din in realiziranimi odhodki v višini 
37.839.640.104,75 din znaša 1.847.455.073,75 din. 

V skladu z določili 3. člena zakona o proračunu SR Slove- 
nije za leto 1984 se od prihodkov, s katerimi se pokriva 
omejevani del porabe v letu 1984, izloči 1% v sredstva 
rezerve SR Slovenije. Za dokončni proračun te obveznosti je 
SR Slovenija iz nerazporejenih sredstev proračuna SR Slove- 
nije za leto 1984 dolžna izločiti v sredstva rezerve še 664.027 
din. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je že v obrazložitvi k 
predlogu zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1985 
opozoril na odprte probleme republiškega proračuna, za 
katere bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v letu 1985. 
Odprti problemi, za katere je potrebno zagotoviti ustrezno 
višino sredstev, so naslednji: 

- regres za umetna gnojila 
- odkupne premije za pšenico 
- obrambo pred točo 
- modernizacijo dela državnih organov 
- sofinanciranje razlik v ceni političnoinformativnih dnev- 

nikov. 
Za delno razrešitev navedenih odprtih problemov Izvršni 

svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da se preostala neraz- 
porejena sredstva proračuna SR Slovenije za leto 1984 v 
skupni višini 1.846.791.046,75 din razporedijo za pokritje 
naslednjih obveznosti: 

1. regres za umetna gnojila in za sredstva za zaščito 
rastlin v višini t.329.310.046,75 din 

Na podlagi medrepubliškega dogovora znaša ocenjena 
obveznost SR Slovenije za regres za umetna gnojila za leto 
1985 2.395,5 mio din. Ocenjeni obseg sredstev je izračunan 
ob dejstvih, da se bo v letu 1985 regres zagotavljal za 
obdobje januar-december (v letu 1984 le za obdobje julij- 
—december), da bo znašal 17,5% cene umetnih gnojil, veljav- 
nih na dan 31. 12. 1984 in da bo znašal delež SR Slovenije v 
celotnem znesku potrebnih sredstev v SFRJ 14,855% ter ob 
predpostavkah, da se bo potrošnja gnojil povečala za 10% in 
da se bodo cene gnojil v letu 1985 povečale za 40%. Z 
zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1985 so bila 
glede na možnosti za regres za umetna gnojila zagotovljena 
le sredstva v višini 932 mio din. 

2. Sredstva za obrambo pred točo v višini 100.000.000 din 
Nosilec sredstev izgradnje sistema obrambe pred točo 

Hidrometeorološki zavod SR Slovenije je zaprosil za realiza- 
cijo programa za 214.038.447 din. Od tega 61.665.420 din za 

dokončanje in delovanje sistema obrambe pred točo v seve- 
rovzhodni in osrednji Sloveniji ter 152.373.027 din za izgrad- 
njo sistema obrambe pred točo na Primorskem. V drugi 
polovici leta 1984 je republika Italija ratificirala sporazum o 
izgradnji in delovanju skupnega sistema obrambe pred točo 
na širšem skupnem območju, s čimer so izpolnjeni formalni 
pogoji za pristop k realizaciji sistema. 

Z oziroma na to, da je obseg sredstv republiškega pro- 
računa za leto 1985 omogočala le zagotovitev sredstev v 
višini 27.762.666 din, Izvršni svet predlaga zagotovitev sred- 
stev v višini 100,0 mio din. Manjkajoča potrebna sredstva pa 
bo poskušal zagotoviti z najetjem posojila pri Zavarovalni 
skupnosti Triglav. 

3. Sredstva za modernizacijo deia državnih organov v 
višini 200.000.000 din 

V skladu z že doslej sprejetimi usmeritvami, da je nujno 
potrebno pospešiti modernizacijo dela republiških upravnih 
in tudi drugih organov, je potrebno v letu 1985 skladno s 
prizadevanji za zmanjšanje neproduktivnega zaposlovanja in 
povečanja učinkovitosti, zagotoviti sredstva za moderniza- 
cijo državne uprave v predlagani višini. 

4. Sofinanciranje razlik v ceni politično-informativnih 
dnevnikov v višini 152.481.000 din 

Izvršni svet ocenjuje, da zagotovljena sredstva v proračunu 
za leto 1985 ne bodo zadoščala za pokrivanje teh razlik v 
skladu z družbenim dogovorom o medsebojnih odnosih pri 
urejanju cen med družbenopolitičnimi skupnostmi, ustanovi- 
telji dnevnikov in TOZD, ki sodelujejo v proizvodnji dnevni- 
kov, po katerem se pokriva za »Delo« celotna razlika med 
proizvodno in prodajno ceno iz republiškega proračuna, za 
»Večer« in »Dnevnik« pa 50% razlike pokrivajo občine, 50% 
pa iz republiškega proračuna. Na podlagi omenjenega dogo- 
vora bi bilo potrebno zagotoviti iz sredstev proračuna SR 
Slovenije za leto 1985, za dokončno pokrivanje razlik v ceni 
politično-informativnih dnevnikov 152.481.000 din. Zato 
Izvršni svet predlaga zagotovitev sredstev v navedeni višini 
kot so bila angažirana za leto 1984. Ob tem pa je potrebno 
poudariti, da vsa za letos predvidena sredstva v republiškem 
in občinskih oziroma mestnih proračunih ne bodo zadoščala 
za pokritje že v začetku leta izdelanih ocen o gibanju mate- 
rialnih stroškov oz. rasti razlike med proizvodno in prodajno 
ceno dnevnikov ter da bo potrebno to problematiko glede na 
sedanje oz. omejene možnosti proračuna razreševati tudi s 
povišanjem cen dnevnikov. 

5. Sredstva za materialne stroške organov za notranje 
zadeve v višini 65.000.000 din 

Republiškemu sekretariatu za notranje zadeve niso bila s 
spremembama zakona o proračunu SR Slovenije za leto 
1984 zaradi omejenih možnosti v celoti zagotovljena 
potrebna sredstva za kritje materialnih stroškov. Da bi zago- 
tovil tekoče pokrivanje računov za materialne stroške v letu 
1984, je Republiški sekretariat za notranje zadeve začasno 
uporabil že angažirana, vendar še ne porabljena sredstva 
opreme. Za realizacijo že sklenjenih pogodb za nakup 
opreme pa mora v letošnjem letu začasno izposojena sred- 
stva vrniti. 

PRIHODKI PRORAČUNA SR SLOVENIJE, 
REALIZIRANI V LETU 1984 

Prihodki proračuna SR Slovenije za leto 1984 so bili po 
vrstah prihodkov realizirani v naslednji višini: 

Vrsta prihodka Plan in pozn. 
spremembe 

Realizacija Indeks 
(3:2) 

1 

4.200,000.000 2.106.035.545,25 50,1 

1.430,000.000 1.966,690.421,30 137,5 

1. Davek iz dohodka 
TOZD 

2. Davek iz osebnega 
dohodka delavcev 
po posebni stopnji 

3. Temeljni davek od 
prometa proizvodov 19,675.279,943 21.419,312.128,20 108,9 

4. Posebni republiški 
davek od prometa 
proizvodov in od 
plačil za storitve 11,931.000,000 13.598,009.137,80 114,0 
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5. Davek od tujih oseb 
6. Davek od skupnega 

prihodka občanov 
7. Drugi prihodki 

64.000,000 

250,000.000 
70,048.617 

78,578.014,75 122,8 

202,233.736,05 
92,815.269,45 

80,9 
132,5 

Skupaj 37.620,328.560 39.463,674.252,80 104,9 
Sredstva prenesena 
po ZR 223,420.925,70 223,420.925,70 100 
Skupaj 37.843,749.485,70 39.687,095.178,50 104,9 

1. Davek iz dohodka TOZD 
Davek iz dohodka TOZD je bil z zakonom o proračunu SR 

Slovenije za leto 1984 predviden v višini 4.200,000.000 din, 
realiziran pa v višini 2.106,035.545,25 din. 

Manjša realizacija prihodkov iz tega naslova je bila posle- 
dica zmanjšanih vplačil akontacij tega vira. Zaradi hitrejšega 
priliva sredstev ostalih virov republiškega proračuna je 
Republiški sekretariat za finance v skladu s pooblastili, do 
meseca novembra 1984 ustavil tudi vsa plačila akontacij 
davka iz dohodka TOZD ter omogočil refundacije že vplača- 
nih akontacij. Na koncu leta so bile znižane stopnje davka iz 
dohodka TOZD s 3,25% na 1,8%, kar se bo odrazilo šele v 
prilivih v mesecu marcu leta 1985. Dosežena realizacija 
davka iz dohodka TOZD v letu 1984 vsebuje predvsem 
poračun po zaključnem računu za leto 1983 in vplačane 
akontacije v decembru za mesec november 1984. 

V strukturi skupnih realiziranih prihodkov je znašala dose- 
žena realizacija davka iz dohodka TOZD 5,3%. 

2. Davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni 
stopnji: 

Izhajajoč iz sprejetih družbenopolitičnih usmeritev o 
zmanjševanju dopolnilnih delovnih razmerij, je bil davek iz 
osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji, ki se 
plačuje od prejemkov iz dopolnilnega delovnega razmerja, 
planiran v višini 1.430.000.000 din. Dosežena realizacija 
davka iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji pa 
je znašala 1.966.690.421,30 din, kar je za 536.690.421,30 din 
ali 37,5% več, kot je bilo predvideno. 

V strukturi skupnih realiziranih prihodkov je znašala dose- 
žena realizacija davka iz osebnega dohodka delavcev po 
posebni stopnji 5,0%. 

3. Temeljni davek od prometa proizvodov 
Temeljni davek od prometa proizvodov je v strukturi skup- 

nih realiziranih prihodkov proračuna SR Slovenije za leto 
1984 predstavljal 54,3%. Realiziran je bil v višini 
21.419.312.128,20 din, kar predstavlja 108,9% realizacijo 
predvidenega plana. Realizacija temeljnega davka od pro- 
meta proizvodov vključuje tudi 184.070.591 din temeljnega 
davka od prometa proizvodov, ki se plačuje pri uvozu in za 
potrebe JLA in se odvaja direktno za pokritje kotizacije. 

Priliv 50% deleža temeljnega davka od prometa proiz- 
vodov, ki ostaja v SR Sloveniji, služi za pokrivanje obveznosti 
SR Slovenije do prispevka proračunu federacije. 

4. Posebni republiški davek od prometa proizvodov in od 
plačil za storitve 

Dosežena realizacija posebnega republiškega davka od 
prometa proizvodov in od plačil za storitve je v letu 1984 
znašala 13.598.009,137,80 din aH 114,0% in je bila za 
1.667.009.137,80 din višja od predvidene. V strukturi skupnih 
realiziranih prihodkov je znašala dosežena realizacija poseb- 
nega republiškega davka od prometa proizvodov in od plačil 
za storitve 34,5%. 

5. Davek od tujih oseb 
Davek od tujih oseb je bil za leto 1984 predviden v višini 

64.000.000 din in realiziran z 78.578.014,75 din ali 122,8%. V 
strukturi skupnih realiziranih prihodkov je predstavljal le 
0,2%. 

6. Davek od skupnega prihodka občanov 
Davek od skupnega prihodka občanov, ki je pripadal repu- 

bliki v višini 50% je bil v letu 1984 predviden v višini 
250.000.000 din in realiziran z 202.233.736,05 din aH z 80,9%. 
V strukturi skupnih realiziranih prihodkov je znašala dose- 
žena realizacija davka od skupnega prihodka občanov le 
0,5%. 

7. Drugi prihodki 
Realizirani drugi prihodki v skupni višini 92.815.269,45 din 

obsegajo: 
- prihodke upravnih organov in druge prihodke v višini 
48.139.728,05 din, 

- prihodke iz naslova vplačanih anuitet po ukinjenem 
skladu za negospodarske investicije v višini 11.466.586,90 
din, 

- prihodke iz naslova ukinjenega republiškega davka iz 
osebnega dohodka po stopnji 1,3% v višini 33.208.954,50 din. 

1. SREDSTVA ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV 
IN SREDSTVA ZA POSEBNE IN DRUGE NAMENE 
ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV 

Sredstva za delo organov, ki so bila z zakonom o proračunu 
SR Slovenije za leto 1984 in spremembami tega zakona zago- 
tovljena v višini 10.186.361.545,20 din, so bila porabljena v 
višini 10.185.024.383,25 din ali 99,99%. 

V skladu z določili zakona o proračunu SR Slovenije za leto 
1984 so bila sredstva porabljena na namene, ki so prikazani v 
naslednji tabeli: 

Namen Realizacija Strukt. 

1 
- Sredstva za dohodek delovne 

skupnosti 
- Sredstva za materialne stroške 
- Sredstva za amortizacijo 
- Sredstva za osebne dohodke 

funkcionarjev 
- Sredstva za druge potrebe za 

delo upravnih organov 

7.646.814.554,00 
1.134.683.919,20 

67.445.457,00 

379.371.774,50 

956.708.678,55 

75,1 
11,1 
0,7 

3,7 

9,4 
SKUPAJ 10.185.024.383,25 100,0 

Dohodek delovnih skupnosti organov je bil realiziran v višini 
7.646.814.554 din za naslednje namene: 

bruto OD delovne skupnosti 
delo v posebnih pogojih 
sklad skupne porabe 

7.017.897.694 din 
408.744.075 din 
220.172.785 din 

ODHODKI PRORAČUNA SR SLOVENIJE, 
REALIZIRANI V LETU 1984 

Odhodki proračuna SR Slovenije za leto 1984 so bili po 
skupinah odhodkov realizirani v naslednji višini: 

Skupina odhodka Plan in poz. 
spremembe 

Realizacija Indeks 
(3:2) 

1 
1. Sredstva za delo 

upravnih organov in 
sredstva za posebne 
in druge namene za 
delo upravnih orga- 
nov 

2. Sredstva za ljudsko 
obrambo 

3. Sredstva za spodbu- 
janje razvoja, inter- 
vencije v gospodar- 
stvu in spodbujaje 
hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj 
razvitih območij 

4. Dopolnilna sredstva 
proračunu občine 

5. Sredstva za družbe- 
ne dejavnosti 

6. Sredstva za druge 
splošne družbene 
potrebe 

7. Izločanje v stalno' 
proračunsko rezer- 
vo 

8. Drugi odhodki ' 
9. Prispevek proraču- 

na federacije 

10.813,222.857,70 10.810,135.624,25 99,9 

164,503.263 162,357.541,50 98,7 

2.325,033.081 2.325,030.693,50 100 

350,000.000 348,017.000 99,4 

1.149,297.275 1.144,592.140,40 99,6 

2.983,291.298,50 2.974,829.617,60 99,7 

122,009.700 
29,563.010,50 

139,863.007 114,6 
27,985.480,50 94,7 

19.906,829.000 19.906,829.000 100 
Skupaj 37.843,749.485,70 37.839,640.104,75 99,9 



Pri dodeljevanju sredstev za bruto osebne dohodke so bili 
uspoštevani kriteriji, ki so bili dogovorjeni ob sestavi zakona 
o proračunu SR Slovenije za leto 1984 in določila Dogovora 
o družbeni usmeritvi razporejanja dohodka v 1984. letu. Skla- 
dno z navedenim dogovorom so v letu 1984 lahko rastla 
razporejena sredstva za osebne dohodke v organih, ki se 
financirajo iz republiškega proračuna od rasti sredstev za 
osebne dohodke v gospodarstvu. Odbor udeležencev dogo- 
vora, ki spremlja rast osebnih dohodkov v gospodarstvu, 
ocenjuje, da se bodo razporejena sredstva za osebne 
dohodke v letu 1984 povečala za 48% v primerjavi s popre- 
čjem v letu 1983. 

Zagotovljena sredstva z zakonom o proračunu za leto 1984 
in njegovimi spremembami so omogočila 43% rast osebnih 
dohodkov funkcionarjev in delavcev delovnih skupnosti v 
primerjavi s poprečjem v letu 1983. Uskladitev osebnih 
dohodkov do navedene stopnje rasti je bila realizirana do 31. 
12. 1984. 

Dokončna rast sredstev za osebne dohodke v gospodar- 
stvu za leto 1984 bo ugotovljena šele na podlagi podatkov iz 
zaključnih računov. Upoštevaje določila dogovora bo 
mogoče osebne dohodke v republiških organih uskladiti do 
stopnje rasti osebnih dohodkov, ki bo dosežena v gospodar- 
stvu. To uskladitev bo mogoče realizirati iz sredstev, ki so 
zagotovljena za usklajevanje osebnih dohodkov v letu 1985, 
kar bo vplivalo na zmanjšanje obsega sredstev, namenjenih 
za usklajevanje z rastjo osebnih dohodkov v gospodarstvu v 
letu 1985. 

V strukturi realiziranih sredstev za bruto osebne dohodke 
je v letu 1984 znašal delež organov za notranje zadeve 
4.730,037.784 din ali 67,4%, delež ostalih organov pa 
2.287,859.910 din ali 32,6%. 

Za delo v posebnih delovnih pogojih, so bila v letu 1984 
zagotovljena sredstva v višini 408,744.085 din. Navedena 
sredstva so bila porabljena za porkivanje dodatkov za delo 
preko polnega delovnega časa, delo na dan zveznih in repu- 
bliških praznikov, delo v nedeljah, nočno delo ter za delo v 
deljenem delovnem času. Od skupaj realiziranih sredstev za 
ta namen je bilo organom za notranje zadeve dodeljeno 
348,215.743 din, ostalim organom, ki so zaradi specifične 
narave dela upravičeni do teh sredstev, pa 60,528.342 din. 

V okviru sredstev sklada skupne porabe so se tudi v letu 
1984 zagotavljala funkcionarjem in delavcem delovnih skup- 
nosti organov sredstev za regresiranje prehrane in letnega 
dopusta, odpravnine in jubilejne nagrade v višini, ki jo je s 
sklepom določil izvršni svet. 

Pri dodeljevanju sredstev za osebne dohodke funkcionar- 
jev so bila upoštevana dogovorjena merila ob sestavi zakona 
o proračunu in določila Dogovora o družbeni usmeritvi raz- 
porejanja dohodka v 1984. letu. 

Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1984 so bila 
organom v globalu zagotovljena za pokrivanje materialnih 
stroškov le za 18,2% višja sredstva kot v letu 1983. Djanska 
rast materialnih stroškov je bila zaradi inflatornih gibanj že v 
1. polletju 1984 bistveno višja v primerjavi s planirano rastjo, 
v 2. polletju pa so se cene materiala, energije in storitev, ki v 
stukturi sredstev za materialne stroške prestavljajo večji del, 
še povišale. Kljub racionalnemu trošenju zagotovljena sred- 
stva niso zadoščala, zato je bilo za nemoteno poslovanje 
republiških organov nujno zagotoviti dodatna sredstva s 
spremembami zakona o proračunu. Večji del dodatno zago- 
tovljenih sredstev je bil namenjen za pokrivanje materialnih 
stroškov organov za notranje zadeve in organov, ki imajo v 
svojem sestavu inšpekcijske in skupne službe. Izvršni svet je 
na podlagi Družbenega dogovora o skupnih osnovah za ure- 
janje določenih stroškov opredelil višino izdatkov, ki so jih 
organi lahko izplačevali iz sredstev za materialne stroške. 
Sredstva, ki so bila v letu 1984 zagotovljena za pokrivanje 
materialnih stroškov v višini 1.134,683.919,20 din, so bila 
nakazana organom za notranje zadeve v višini 

. 650,053.859,20 din ali 57,3%, ostalim organom pa v višini 
484,630.060 din ali 42,7%. 

Organom, ki se financirajo iz republiškega proračuna, so 
bila v letu 1984 v skladu s finančnimi možnostmi proračuna 
zagotovljena sredstva za amortizacijo v višini 20% letnega 
odpisa osnovnih sredstev po minimalnih, zakonsko predpisa- 
nih stopnjah. 

Tudi sredstva, ki so bila z zakonom o proračunu za leto 

1984 zagotovljena za posebne namene republiških organov, 
zradi visokega porasta stroškov niso zadoščala za financira- 
nje dejavnosti iz 107. člena zakona o sistemu državne uprave 
in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije. S spremembami 
zakona o proračunu so bila zagotovljena za posebne 
namene dodatna sredstva predvsem zavodom za izvrševnje 
kazenskih sankcij, katerih dejavnost je bila zaradi specifične 
narave dela,najbolj motena. Za posebne namene so bila v 
letu 1984 zagotovljena in porabljena sredstva v višini 
956,708.678,55 din. 

V okviru sredstev za investicije v osnovna sredstva so bila 
v republiškem proračunu v letu 1984 zagotovljena sredstva 
za gradnjo stanovanj delavcev organov za notranje zadeve, 
za gradnjo stanovanj za nosilce družbenih fukcij in gradnjo 
stanovanj delavcev republiških organov. V skupni višini je 
bilo za ta namen porabljenih 142,226.000 din, kar predstavlja 
100% realizacijo. 

Za investicijsko vzdrževanje zgradb republiških upravnih in 
pravosodnih organov je bilo v proračunu SR Slovenije za leto 
1984 zagotovljeno 22,000.000 din. Sredstva so bila porabljena 
100% za popravila in vzdrževanje zgradb, ki.jih zasedajo 
republiški upravni in pravosodni organi. 

Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1984 je bilo 
zagotovljeno 400,000.000 din za nakup specialne opreme 
organom za notranje zadeve. Sredstva so bila nakazana v 
celoti. 

Za odplačilo anuitet in obresti kredita, ki je bil najet za 
računalnik Zavoda SRS za statistiko je bilo zagotovljeno 
115,000.000 din. Ker je bila glavnica kredita v letu 1984 repro- 
gramirana, je bilo za odplačilo obresti, ki izhajajo iz najetega 
kredita, porabljeno 48,989.383,50 din. 

2. SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO 
V okviru sredstev za ljudsko obrambo so bila sredstva v 

proračunu zagotovljena za odplačilo anuitet iz posojila za 
gradnjo skladišč in medrepubliški program namembne proiz- 
vodnje. Sredstva so bila porabljena 98,7%. 

3. SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA, 
INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU IN 
SPODBUJANJE HITREJŠEGA RAZVOJA 
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH OBMOČIJ 

V okviru sredstev za spodbujanje razvoja, intervencije v 
gospodarstvu in spodbujanje hitrejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih območij je znašala poraba v letu 1984 
2.325,030.693,50 din za pokrivanje naslednjih obveznosti: 

a) Za zagotovitev povečanja kmetijske proizvodnje oziroma 
znižanja stroškov kmetijske proizvodnje je bil v mesecu juliju 
1984 sprejet medrepubliški dogovor o zagotavljanju sredstev 
za regres za umetna gnojila in za sredstva za zaščito rastlin v 
letu 1984 in 1985. SR Slovenija je svoj delež obveznosti v višini 
686,000.000 din, ki izhaja iz navedenega medrepubliškega 
dogovora, v letu 1984 v celoti realizirala, sredstva zanj pa so 
bila zagotovljena s spremembo zakona o proračunu SR Slo- 
venije za leto 1984. 

V skladu z dogovorom o ukrepih za organiziran odkup 
pšenice letine 1984, ko so ga podpisale vse republike in AP, je 
SR Slovenija s spremembo zakona o proračunu SR Slovenije 
za leto 1984 zagotovila 728,000.000 din, ki so bila porabljena v 
celoti. 

b) Za druge potrebe in intervencije v gospodarstvu so bila 
sredstva zagotovljena za sofinanciranje razlik v ceni politično 
informativnih dnevnikov. V skladu z družbenim dogovdrom 
SR Slovenije pokriva za »Delo« negativno razliko med proiz- 
vodno in prodajno ceno v višini 100%, za »Dnevnik«, in 
» Večer« pa negativno razliko v višini 50%. V skupni višini je 
bilo za ta namen v republiškem proračunu za leto 1984 zago- 
tovljeno 150,126.856 din. Od teh sredstev, ki so bila porab- 
ljena v celoti je bilo 33,115.000 din porabljenih za pokritje 
negativne razlike med proizvodno in prodajno ceno politično 
informativnih dnevnikov za leto 1983. 

Od skupnih sredstev 150,126.856 din je bilo nakazano: 
-Delu- 123,478.160 din 
» Večeru« 18,728.768 
»Dnevniku« 7,919.928 din 

Za sofinanciranje drugih glasil so bila v republiškem pro- 
računu za leto 1984 zagotovljena sredstva za sofinanciranje 
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»Naše žene« v višini 181.914 din in TV-15 v višini 7,101.045 
din. Sredstva so bila porabljena v celoti. 

c) V proračunu SR Slovenije za leto 1984 so bila zagotov- 
ljena tudi sredstva v višini 58,800.000 din za pospeševanje 
skladnejšega regionalnega razvoja manj razvitih območij v SR 
Sloveniji. Sredstva so bila porabljena 100% za sofinanciranje 
stroškov izdelave razvojnih programov in inicialnih razvojnih 
načrtov, ki se nanašajo na območja, ki se štejejo za manj 
razvita območja v SR Sloveniji. 

d) V skladu z Zakonom o skladu solidarnosti z neuvrščenimi 
državami in državami v razvoju SR Slovenija vsako leto zago- 
tavlja sredstva za prispevek skladu solidarnosti. V letu 1984 je 
bilo za ta namen v proračunu zagotovljeno 659,130.000 din. 
Sredstva so bila porabljena 100%. 

4. DOPOLNILNA SREDSTVA PRORAČUNU 
OBČINE 

Na podlagi določil zakona o proračunu SR Slovenije za leto 
1984 so bila občinam, ki s svojimi prihodki niso mogle zagoto- 
viti izvajanja nalog na področju splošnih družbenih potreb v 
obsegu, določenem v navedenem zakonu, zagotovljena 
dopolnilna sredstva. > 

Za dopolnjevanje proračunov občin so bila v letu 1984 
predvidena sredstva v višini 350,000.000 din in porabljena 
99,4%. 

5. SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
V okviru sredstev za družbene dejavnosti je znašala poraba 

v letu 1984 1.144,592.140,40 din ali 99,6% predvidenih sred- 
stev za pokrivanje obveznosti s področja izobraževanja, zna- 
nosti, kulture, socialnega varstva in uveljavljanja pravic bor- 
cev, vojaških invalidov in družin padlih borcev. 

a) Sredstva za izobraževanje so bila porabljena v višini 
25,003.957,50 din za financiranje nalog, ki jih republiški 
organi in organizacije opravljajo na podlagi medrepubliških 
in mednarodnih pogodb ter za naloge, določene z zakon- 
skimi predpisi. Večji del sredstev je bil uporabljen za štipen- 
diranje kadrov za potrebe organov v federaciji, republiških 
upravnih organov, pravosodnih organov in ljudske obrambe, 
štipendiranje mladih iz zamejstva in otrok slovenskih izse- 
ljencev ter za štipendiranje kadrov iz manj razvitih DVR po 
meddržavnih sporazumih v skupni višini 17,703.693 din. 
Preostali del sredstev pa je bil uporabljen za pokrivanje 
stroškov srednje penološke šole v višini 950.000 din, obvez- 
nosti do slovenskega šolstva v zamejstvu, do osnovnega 
šolanja pripadnikov drugih narodov v Jugoslaviji in do šol- 
stva narodnosti v SR Sloveniji v višini 4,714.080 din, za izde- 
lavo učnih načrtov in pripravo učne tehnologije v višini 
1,383.624,50 din ter za stike s tujino s področja izobraževanja 
v višini 252.560 din. 

b) Sredstva za znanost so bila porabljena v višini 
37,761.391,90 din in sicer za: 

- sofinanciranje znanstveno raziskovalnih projektov eno- 
letnega in večletnega značaja za potrebe SR Slovenije v 
višini 20,961.391,90 din na podlagi verificiranih pogodb s 
strani Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. V okviru teh 
sredstev so se zagotavljala tudi sredstva za financiranje 
nekaterih nalog Centra za proučevanje sodelovanja z deže- 
lami v razvoju in Inštituta za narodnostna vprašanja na pod- 
lagi dolgoročnih pogodb, 

- sofinanciranje priprav dolgoročnega plana SR Slovenije 
v višini 11,000.000 din na podlagi odloka o pripravi in spre- 
jetju dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 
1986 do leta 1995 oziroma za določena področja tudi do leta 
2000, 

- sofinanciranje srednjeročnega plana SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990 v višini 5,800.000 din. 

c) S sredstvi za kulturo, ki so bila v letu 1984 porabljena v 
višini 12,285.825,50 din ali 99,9% predvidenih sredstev, je SR 
Slovenija sofinancirala drugo izdajo Enciklopedije Jugosla- 
vije v višini 6,575.500 din, izdajo Enciklopedije Slovenije v 
višini 2,076.138 din in projekt leksikografije v višini 1,589.200 
din na podlagi družbenih dogovorov. Preostali del sredstev 
je bil porabljen za sofinanciranje nalog, ki so jih nekdanji 
zvezni zavodi opravili za potrebe SR Slovenije, v višini 
1,564.789 din ter za kritje stroškov sodelovanja s tujino in 
medrepubliškega sodelovanja v višini 480.198,50 din. * 

d) Porabljena sredstva za socialno varstvo v višini 
30,446.590,95 din ali 99,3% predvidenih sredstev so bila 
namenjena za izpolnitev zakonskih obveznosti SR Slovenije 
iz naslova socialnega zavarovanja samostojnih umetnikov v 
višini 20,999.999,70 din, vzdrževanja pokopališč in grobov 
pripadnikov zavezniških in drugih tujih armad v SR Sloveniji 
v višini 8,910.000 din in odškodnin po sodnih sklepih v višini 
536.591,25 din. 

e) V letu 1984 zagotovljena sredstva za uveljavljanje pravic 
borcev, vojaških invalidov in družin padlih borcev v višini 
1,039.094.374,55 din, so bila tudi v celoti porabljena za 
pokritje obveznosti, ki izhajajo iz republiških predpisov in ki 
so prikazane v naslednji tabeli: 

Obveznost Plan in pozn. 
spremembe 

Realizacija Indeks 
(3:2) 

dodatek zaposle- 
nim udeležen- 
cem NOV 
zdravstveno var- 
stvo borcev NOV 
dopolnilno var- 
stvo vojaških in- 
validov 
varstvo civilnih 
invalidov vojne 
varstvo borcev za 
severno mejo in 
slovenskih voj- 
nih dobrovoljcev 
stroški dela po- 
sebne komisije 
za izjemno pri- 
znanje pravice 
do pokojnine po 
51. členu ZTPPIZ 
republiške pri- 
znavalnine 

3,000.000 3,000.000 100 

10,890.625 10,890.624,55 100 

817,625.000 

160,468.750 

6,142.500 

280.000 

40,687.500 

817,625.000 100 

160,468.750 100 

6,142.500 100 

280.000 

40,687.500 

100 

100 
Skupaj 1.039,094.3751.039,094.374,55 100 

6. SREDSTVA ZA DRUGE SPLOSNE DRUŽBENE 
POTREBE 

# 
V proračunu SR Slovenije za leto 1984 so bila za realizacijo 

drugih splošnih družbenih potreb predvidena sredstva v višini 
2.983,291.298,50 din. Z odobrenimi sredstvi, ki so bila realizi- 
rana v višini 2.974,829.617,60 din ali 99,7% predvidenih, je SR 
Slovenija financirala: 

a) obveznosti splošnega družbenega pomena ter dejavnost 
republiških družbenopolitičnih in družbenih organizacij in 
sicer: 

- ustavne obveznosti republike v zamejstvu v višini 
1.214.343.280 din, 

- financiranje narodnosti v višini 42.577.608 din za ure- 
sničevanje posebnih z ustavo določenih pravic italijanske in 
madžarske narodnosti in njunih pripadnikov na dvojezičnem 
območju SR Slovenije, 

- sofinanciranje dejavnosti institucij (NIP Edit, italijanska 
drama in italijanska Unija), ki delujejo za potrebe italijanske 
narodnosti na območju SR Slovenije in SR Hrvatske v višini 
15.326.266 din na podlagi dogovorjenih meril sofinanciranja 
in spremljanja programa teh institucij med SR Slovenijo in 
SR Hrvatsko, 

- dejavnost republiških družbenopolitičnih in družbenih 
organizacij v skupni višini 311.830.100 din (podroben pre- 
gled porabe teh sredstev je razviden iz tabele 8). 

b) Za nadaljevanje izgradnje sistema obrambe pred točo v 
severovzhodni in osrednji Sloveniji so bila v proračunu za 
leto 1984 zagotovljena sredstva v višini 19.146.666 din tudi v 
celoti porabljena. 

c) Za odplačilo dveh anuitet najetega kredita za nakup 
avionov za gašenje gozdnih in drugih požarov, je bilo v 
proračunu porabljeno 32.004.539,70 din. 

Z zakonom o spremembi zakona o proračunu SR Slovenije 
za leto 1984 pa so bila zagotovljena tudi sredstva v višini 
12.502.956 din za vzdrževanje in koriščenje avionov za gaše- 
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nje gozdnih in drugih požarov v letu 1984. Sredstva o višini 
12.502.956 din so bila v skladu z medrepubliškim dogovorom 
porabljena v celoti. 

d) Za pokritje obveznosti iz naslova varstva in izbofjšanja 
človekovega okolja so bila v proračunu zagotovljena sred- 
stva v višini 11.000.000 din, ki so bila porabljena v celoti za 
financiranje programa vzpostavitve osnovne mreže meritve- 
nih postaj za varstvo zraka na območju SR Slovenije, 
e) Druge splošne družbene potrebe v skupni višini 
1.406.098.201,90 din in sicer za: 

- financiranje manjšinskega šolstva v skladu z zakonom o 
vzgojnoizobraževalnih organizacijah z italijanskim oziroma 
madžarskim jezikom in dvojezičnim vzgojnoizobraževalnih 
organizacij v SR Sloveniji. V skladu s tem zakonom je SR 
Slovenija tudi v letu 1984 zagotavljala 50% predračunske 
vrednosti investicijskih naložb in sicer za izgradnjo in adap- 
tacijo Osnovne šole »Drago Lugarič« Lendava, Osnovne šole 
»Edvard Kardelj« v Luciji, Osnovne šole Hrvatini, Srednje 
ekonomske in kovinarske šole z italijanskim jezikom Izola, 
Osnovne šole Dante Alighieri Izola in vzgojnovarstvene orga- 
nizacije Lendava. Planirana sredstva na tej postavki v višini 
20.350.000 din so bila realizirana 100%. 

- plačilo obveznosti SRS do zdravstveno-rekreacijskega 
centra za vojaške invalide in udeležence NOV v Strunjanu je 
bilo v letu 1984 zagotovljeno 8.600.000 din. Sredstva so bila 
porabljena v celoti za odplačilo dveh anuitet kredita, ki je bil 
najet za izgradnjo tega centra, na podlagi sprejetega družbe- 
nega dogovora. 

- sofinanciranje izgradnje Kulturnega doma Ivan Cankar 
v Ljubljani je bilo v republiškem proračunu zagotovljeno 
26.761.876 din. Sredstva so bila porabljena v celoti. 

- finciranje izvajanja geodetskih del na območju SR Slo- 
venije je bilo z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 
1984 zagotovljeno 66.468.218 din, ki so bila realizirana 
99,9%, v skladu s sprejetim letnim programom izvajanja geo- 
detskih del v SR Sloveniji. 

- plačilo deleža SR Slovenije, v skladu z družbenim dogo- 
vorom za izgradnjo Muzeja ljudske revolucije v Ljubljani. 

- za sofinanciranje sanacije, povečanje zmogljivosti, vzdr- 
ževanje in gradnjo visokogorskih planinskih postojank so 
bila sredstva realizirana 100%. 

- v skladu z zakonom o zagotovitvi sredstev za financira- 
nje programa graditve jugoslovanskega dela železniške 
proge Titograd-Skader v letih 1982 in 1983 je bila SR Slove- 
nija dolžna zagotoviti 325.128.000 din. V letu 1984 je bilo v 
proračunu SR Slovenije zagotovljeno za ta namen 
329.000.000 din, kiso bila porabljena v celoti, od tega je bilo 
3.872.000 din porabljenih za delno valorizacijo skupnega 
zneska sredstev za financiranje programa izgradnje nave- 
dene železniške proge za leto 1983, v skladu z odlokom o 
valorizaciji, ki je bil sprejet v decembru 1984. 

- odplačilo inozemskih dolgov Narodni banki Jugoslavije 
in jugoslovanski investicijski banki, plačilo provizije Narodni 
banki Jugoslavije za sredstva, odstopljena SR Sloveniji v 
trajno last ter plačilo obveznosti, na podlagi zakona o pre- 
nosu sredstev, pravic in obveznosti na določene TOZD so 
bila sredstva realizirana 97,6%. 

— realizacija obveznosti SR Slovenije do drugih republik 
in pokrajin oziroma federacije v skupni višini 617.399.070,70 
din, katerih razčlenjeni prikaz je podan na zadnji strani 
tabele 8. 

7. IZLOČANJE V STALNO PRORAČUNSKO 
REZERVO 

V letu 1984 se je na podlagi 3. člena zakona o proračunu SR 
Slovenije za leto 1984 vršil odvod 1% sredstev, obračunan od 
prihodkov, s katerimi se je pokrival omejevani del porabe. 

Razpoložljiva sredstva rezerve SR Slovenije so znašala na 
dan 31. decembra 1984 753,977.264,70 din in so obsegala: 

a) Prihodki 
- prenešena sredstva iz leta 1983 v višini 

615,034.057,70 din 
- sredstva izločena od priliva prihodkov, s katerimi se je 

pokrival limitirani del porabe proračuna SR Slovenije v letu 
1984 v višini 139,863.007 din 
- vračila obrokov danih brezobrestnih posojil v višini 

80,200.000 din 
Skupaj: 754,977.264,70 din 
b) Odhodki 
- pomoč SR Slovenije ob nesreči v rudniku Rembas 

1,000.000 din 
Skupaj: 1 000.000 din 

8. DRUGI ODHODKI -TEKOČA PRORAČUNSKA 
REZERVA 

Sredstva »tekoče proračunske rezerve« proračuna SR Slo- 
venije za leto 1984 so bila na podlagi sprejetih sklepov Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR SLovenije oziroma njegove koordi- 
nacijske komisije vključno s prenosi na druge postavke repu- 
bliškega proračuna v višini 33,936.989,50 din, porabljena v 
višini 61,822.211 din ali 100% predvidenih sredstev. S temi 
sredstvi so se v skladu z zakonom o financiranju splošnih 
družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih financirali 
odhodki, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sred- 
stva ali pa niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. 

10. OBVEZNOST SR SLOVENIJE DO PRISPEVKA 
PRORAČUNU FEDERACIJE 

Po zakonu o izvrševanju proračuna federacije za leto 1984 
je znašala obveznost SR Slovenije do prispevka proračuna 
federacije za leto 1984 19.906,829.000 din. 

SR Slovenija je celotno obveznost do prispevka proračunu 
federacije za leto 1984 realizirala do 31. 12. 1984, in sicer iz 
priliva temeljnega davka od prometa proizvodov v višini 
19.742,758.409 din ter iz temeljnega davka od prometa proiz- 
vodov, ki se plačuje pri uvozu in za potrebe JLA in se direktno 
odvaja v proračun federacije za pokrivanje kotizacije, v višini 
164,070.591 din. 
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PREGLED REALIZIRANIH PRIHODKOV PRORAČUNA SR SLOVENIJE V LETU 1984 
IN PRIMERJAVA Z LETOM 1983 

Tabela 1 

Vrsta dohodka Realizacija 
1983 

Plan in poznejše 
spremembe 1984 

Realizacija 
1984 

Indeks Indeks 
(4:3) (4:2) 

710 Davek iz dohodka TO3D 
7200 Republiški davSk iz. osebne- 

ga dohodka, po stopnji 1,3 % 
7201 Davek' iz osebnega dohodka 

delavcev po posebni stopnji 
730 Taiteljni davek od premeta 

proizvodov 
731 Posebni republiški davek od 

premeta proizvodov in od pla- 
čil za storitve 

742 Davek od tujih oseb 
743 Davek od skupnega prihodka 

občanov 
778 Drugi prihodki   

2.565.347.038,70 

2.492.951.502,65 

1.017.133.591,60 

14'. 636.643.588,85 

; 9.060.208.386,55 
60.095.230,15 

193.196.752,30 

4.200.000.000 

1.430.000.000 

19.675.279.943 

11.931.000.000 
64.000.000 

250.000.000 
70.048.617 

2.106.035.545,25 50,1 82,1 

1.966.690.421,30 137,5 193,4 

21.419.312.128,20 108,9 146,3 

13.598.009.137,80 
78.578.014,75 

114,0 150,1 
122,8 130,8 

202.233.736,05 80,9 104,7 
92.815'. 269,45 132,5   

SKUPAJ 30.062.978.280,30 37.620.328.560 39.463.674.252,80 104,9 131,3 
SREDSTVA PRENESENA. PO ZR 490.441.368,15 223.420.925,70 223.420.925,70 100,0 
SKUPAJ 30.553.419.648,45 37.843.749.485,70 39.687.095.178,50 104,9 

PREGLED REALIZIRANIH ODHODKOV PRORAČUNA SR SLOVENIJE V LETU 1984 
iN PRIMERJAVA Z LETOM 1983 

Namen odhodka 
Realizacija 
1983 

Plan in poznejše 
sprananbe 1984 

Realizacija 
1984 

Tabela 2 

Indeks Indeks 
(4:3) (4:2) 

40 SREDSTVA 2A DELO UPRAV- 
NIH CRGAtCV 6.142.103.039,70 8.848.943.930,20 99,9 144,1 

400 Sredstva za dohodek de- 
lovne skupnosti 5.351.347.154,45 

401 Sredstva za materialne 
stroške 736.976.008,25 

402 Sredstva za amortizacijo 53.779.877 

7.648.151.715,96 

1.134.683.919,20 
67.445.457 

7.646.814.554 

1.134.683.919,20 
67.445.457 

99,9 142,9 

100 154,0 
100 125,4 

41 SREDSTVA ZA POSEBNE IN 
DRUGE NAMENE ZA DELO UPRAV- 
NIH CRGAICV 1.584.761.104,50 1.961.191.694,05 123,8 

410 

415 

418 

Sredstva zg osebne dohodke 
in druge osebne prejemke 
funkcionarjev in delegatov 270.658.286,60 
Sredstva za investicije v 
osnovna sredstva 
Sredstva za druge potre- 
be za delo upravnih orga- 
nov 

540.600.796,30 

773.502.021,60 

- 379.371.774,50 

626.861.312,50 

956.708.678,55 

379.371.774,50 

625.111.241 

956.708.678,55 

100 

99,7 

100 

140,2 

116,7 

123,7 

42 420 SREDSTVA ZA IJUDSKD 
OBRAMBO 100.719.999,40 164.503.263 162.357.541,50 98,7 161,2 

43 SREDSTVA 7A SPODBUJANJE 
RAZVOJA INTERVHCUE V 
GOSPODARSTVU IN SPODBUJANJE 
HITREJŠEGA RAZVOJA GOSPO- 
DARSKO MANJ RAZVITIH 
omoči J 2.325.033.081_ 2. 325.030.693,50 

431 Kcmpenzacije., prenije, 
regresi in povračila 

433 Druge potrebe in inter- 
vencije v gospodarstvu 241.334.300 

434 Sredstva za hitrejši raz- 
voj gospodarsko manj raz- 
vitih območij v okviru DPS 45.000.000 

435 Sredstva za hitrejši raz- 
voj gospodarsko manj raz- 
vitih območij izven ob- 
močja DPS 326.800.000 

1.414.000.000 

193.103.081 

58.800.000 

659.130.000 

1.414.000.000 

193.100.723 

58.799.970,50 

659.130.000 

100 

100 

100 

100 

100 

80,0 

130,7 

201,7 
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44 445 DOPOLNILNA SREDSTVA PRO- 
RAČUNU OBČINE 195.106.600 350.000.000 348.017.000 99,4 178,4 

45 SREDSTVA ZA DRUŽBENE 
DEJAVNOSTI 881.912.416,60 1.149.297.275 1.144.592.140,40 99,6 129,8 

450 Sredstva za iztibraževanje 
451 Sredstva za znanost 
452 Sredstva za kulturo 
454 Sredstva za socialno 

varstvo 
458 Sredstva za uveljavljanje 

pravic borcev, vojaških 
invalidov in družin padlih 
borcev 

24.041.481,80 
25.300.000 
8.993.327 

26.017.607,80 

797.560.000 

28.911.533 
38.350.000 
12.291.367 

30.650.000 

1.039.094.375 

25.003.957,50 
37.761.391,90 
12.285.825,50 

30.446.590,95 

1.039.094.374,55 

86,5 
98,5 
99,9 

99,3 

100 

104,0 
149,3 
136,6 

117,0 

130,3 

46 SREDSTVA ZA DHJGE SPD0ŠNE 
 DRUŽBENE POTREBE 2.886.426.124,35 2.983.291.298,50 2.974.829.617,60 99,7 

47 

461 Sredstva za družbenopolitič- 
ne in družbene organizacije 875.947.275 1.494.099.694 1.494.077.254 100 170,6 

463 Sredstva za varstvo pred 
škodljivci in naravnimi nes- 
rečami 30.400.000 19.146.666 19.146.666 100 63,0 

464 Sredstva za odpravo posledic 
naravnih nesreč 18.701.008,10 44.508.095,50 44.507.495,70 100 238,0 

465 Sredstva za varstvo in iz- 
boljšanje človekovega okolja 10.000.000 11.000.000 11.000.000 100 110,0 

468 Sredstva za druge splošne 
družbene Fotrebe 1.951.377.841,25 1.414.536.843 1.406.098.201,90 99,4  

470 IZUDČMUE V STALNO PRORA- 
ČUNSKO REZERVO 184.315.313 122.009.700 139.863.007 114,6 75,9 

48 

44 

DRUGI ODHODKI 16.591.139,60 29.563.010,50 27.985.480,50 

PRISPEVEK PRORAČUNU FEDERACI- 
JE 19.906.829.000 19.906.829.000 

94,7 

481 Plačilo za bančne storitve 
in stroške plačilnega premeta 374.029,30 1.600.000 100.259 6,3 

488 Drugi odhodki DPS (tekoča 
proračunska rezerva)  16.217.110,30 27.963.010,50  27.885.221,50 99,7 

100 

168,7 

26,8 

171,9 

440 Prispevek proračunu federa- 
cije za preteklo leto 2.467.628.685,60 

440 Prispevek proračunu federa- 
 cije za tekoče letp 15.257.300.000   19.906.829.000 19.906.829.000 100 130,5 

SKUPAJ ODTOKI 30.329.998.722,75 37.843.749.485,70 37.839.640.104,75 99,9 124,8 
OMEJEVANA PORABA 
neomejevana poraba 

REALIZACIJA SREDSTEV ZA 

9.101.264.731 12.424.393.125,70 
21.228.733.991.75 25.419.356.360 

DELO ORGANOV V LETU 1984 

12.428.669.249 100 
25.410.970.855,75 99,9 

136.6 
119.7 

Tabela 3 

Namen Realizacija 
1983 

Plan in spre- 
membe 1984 

Realizacija 
1984 

Indeks 
4:2 

Indeks 
4:3 

400 DOHCDEK DELCVNE SKUPNOSTI 

- bruto OD delovne skupnosti 

- delo v posebnih pogojih 

- sklad skupne porabe . 

401 MATERIALNI STROŠKI 

402 AMORTIZACIJA 

410 OD PREDSTOJNIKA IN NAMESTNIKA 

418 POSEBNI NAMENI 

SPREMEMBE MED IEPGM 

5.351.347.154,45 

4.887.683.331,45 

290.516.680 

173.147.143 

736.976.008,25 

53.779.877 

270.658.286,60 

773.502.021,60 

7.646.814.554 

7.017.897.694 

408.744.073 

220.172.785 

1.134.683.919,20 

67.445.457 

379.371.774,50 

956.708.678,55 

1.337.161,95 

7.646.814.554 

7.017.897.694 

408.744.075 

220.172.785 

1.134.683.919,20 

67.445.457 

379.371.774,50 

956.708.678,55 

142,9 

143.6 

140.7 

127,2 

154,0 

125,4 

140,2 

123,7 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

SKUPAJ 7.186.263.347,90 10.186.361.545,20 10.185.024.383,25 141,7 99,99 
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415 - SREDSTVA ZA INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA 

Plan in poznejše 
sporernaibe 1984 

Realizacija 
1984 

Indeks 
(4:3) 

Tabela 4 

NAMEN 
J — 

Realizacija 
1983 

Indeks 
(4:2) 

415 SREDSTVA ZA INVESTICIJE V 
OSN3VNA SREDSTVA 540.600.796,30 626.861.312,50 625.111.241 99,7 116,0 

sredstva za odplačilo anuitet 
'in obresti za računalnik z 
opremo za Zavod SRS za sta- 
tistiko 59.003.252,75 48.989.383,50 
sofinanciranje programa graditve 
stanovanj za delavce organov za 
notranje zadeve v obdobju 
1982-1985 65.000.000 88.500.000 
sofinanciranje programa graditve 
stanovanj za nosilce družbenih 
funkcij v SRS v obdobju 1982-1985 16.250.000 28.250.000 
sofinanciranje progiSjra graditve . 
stanovanj za delavce republiških 
organov v obdobju 1982-1985 28.800.000 25.476.000 

odplačilo anuitet po finančnih 
programih in najetih posojilih .24.047.543,55 13.645.929 
investicijsko vzdrževanje zgradb 
republiških upravnih in pravosod- 
nih organov 17.000.000 22.000.000 
specialna oprema organov za notra- 
nje zadeve 307.000.000 400.000.000 
sredstva za investicijska vla- 
ganja v objekte in opremo poseb- 
nega pomena na področju pravo- 
sodja in kazenskih sankcij 23.500.000 

48.989.383,50 

■88.500.000 

28.250.000 

25.476.000 

11.895.857,50 

22.000.000 

400.000.000 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

87,9 

100,0 

100,0 

83,0 

136.2 

173,8 

88,5 

49,5 

129,4 

130.3 

42 - SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO 

ReaT izacija 
1983 . 

Realizacija 
1984 

indeks 
(4:3) 

Tabela 5 

NAMEN Plan in poz- 
nejše sprgnembe 
1984 

Indeks 
(4:2) 

420 - SREDSTVA ZA LJUDSKO 
OBRAMBO 100.719.999,40 164.503.263 162.357.541,50 3,7 161,2 

RS za Finance 82.000.000 147.503.263 147.168.351 99,8 179,5 
- medrepubliški program nameibne 

proizvodnje 82.000.000 

Republiški štab za teritorialno 
obrantoo 18.719.999,40 

147.503.263 

17.000.000 

147.168.351 

15.189.190,50 

96,8 

89,4 

179,5 

81,1 
- odplačilo anuitet iz posojila 

za gradnjo skladišč 18.719.999.40 17.000.000 15.189.190.50 89.4 81.1 

43 - SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAVOJA, INVESTICIJE V GOSPODARSTVU 
HITREJŠEGA RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH OBMOČIJ 

IN SPODBUJANJE 
Tabela 6 

NAMEN Realizacija 
1983 

431 - KOMPENZACIJE, PREMIJE, 
REGRESI IN POVRAČUA 

Plan in poznejše 
spranembe 1984 

Realizacija 
1984 

1.414.000.000 1.414.000.000 

Indeks 
(4:3) 

IOOJO 

Indeks 
(4:2) 

RK za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano  882.000.000 882.000.000 100,0 
- sredstva za regres za umetna 

gnojila in za zaščito rast- 
lin 

- sredstva za izplačilo raz- 
lik v cenah pri zamenjavi 
koruze za pšenico 

RK za tržišče in splošne gospo- 
darske zadeve 

686.000.000 

196.000.000 

532.000.000 

686.000.000 

196.000.000 

532.000.000 

100,0 

100,0 

100,0 
- Sredstva za izplačilo prani j 

za odkup pšenice in nakup moke 

433 DRUGE POTREBE IN INTERVEN- 
CIJE V GOSPODARSTVO 241.334.300 

532.000.000 

193.103.081 

532.000.000 

193.100.723 

100,0 

100,0 80,0 
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4330 - Sredstva za sofinanciranje 
razlik v caii politično- 
 informativnih dnevnikov 207.000.000 150.126.856 150.126.856 

^'RK za informiranje 207.000.000 150.126.856 150.126.856 
" Delo 177.509.966 
- Večer 18.810.434 
- Dnevnik „ 10.679.600 
4331 - Sredstva za sofinanciranje 
 drugih glasil   3.780.700 

123.478.160 
18.728.768 
7.919.928 

7.282.959 

123.478.160 
18.728.768 
7.919.928 

7.282.961 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
Republiška konferenca SZDL Slovenije 280.700 181.914 181.916 100,0 
- "Naša žena" 280.700 

Republiški odbor zveze združenj bor- 
cev NCV SRS 3.500.000 

181.914 

7.101.045 

181.916 

7.101.045 

100,0 
/ 

100,0 
- "IV - 15" 3.500.000 

4332 - Sredstva za financiranje go- 
 jitvenih lovišč  7.204.000 

7.101.045 

7.852.360 

7.101.045 

7.850.000 

100,0 

RK za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano  7.204.000 7.852.360 7.850.000 100,0 
- Triglavski narodni park Bled - 

gojitveno lovišče 3.105.000 
- Medved - Kbčevje 1.500.000 
- Kozorog - Kamnik 1.500.000 
- Jelen - Snežnik 1.099.000 
- Skupnost OZD za lovstvo in 

ribištvo 
433 - Sredstva za pospeševanje konje- 
 reje in ribištva 8.879.840 

3.176.360 
1.385.000 
1.385.000 
1.076.000 

830.000 

8.994.170 

3.174.000 
1.385.000 
1.385.000 
1.076.000 

830.000 

8.994.170 

99,9 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 

100,0 
RK za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano  2.799.840 2.894.170 2.894.170 100,0 
- Kbbilama Lipica 2.181.600 
- Zavod za ribištvo 618.240 

Republiški štab za teritorialno 
obrambo   6.080.000 

2.220.288 
673.882 

6.1004000 

2.220.288 
673.882 

6.100.000 

100,0 
100,0 

100,0 
- sredstva za pospeševanje konjereje 6.080.000 

za obrambne namene 
4334 - Sredstva za spodbujanje 

razvoja in varstva naravne 
in kulturne dediščine 14.469.760 

6.100.000 

18.846.736 

6.100.000- 

18.846.736 

100, U 

100,0 
RK za kulturo 14.469.760 18.846.736 18.846.736 100,0 

- Arboretum - Volčji-, potok 
- Spominski park Trebče 
- Triglavski narodni park Bled 

434 - SREDSTVA ZA HITREJŠI RAZVOJ 
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH 
OHOČIJ V OKVIRU DPS 

669.760 
3.700.000 

10.100.000 

45.000.000 

736.736 
3.000.000 

15.110.000 

58.800.000 

736.736 
3.000.000 

15.110.000 

100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
KCmisija za pospeševanje skladnej- 
šega regionalnega razvoja v IS  45.000.000 58.800.000 58.799.970,50 100,0 
- Sredstva za pospeševanje skladnej- 

šega regionalnega razvoja v SRS ' 45.000.000 

435 - SREDSTVA ZA HITREJŠI RAZVOJ 
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH 
0H40ČIJ IZVEN OBIOČJA DPS 326.800.000 

58.800.000 

659.130.000 

58.799.970,50 

659.130.000 

100,0 

100,0 

Republiški komite za mednarodno 
sodelovanje  326.800.000 659.130.000 659.130.000 100,0 
- Prispevek skladu solidarnosti z 

neuvrščenimi državami in država- 
mi v razvoju 326.800.000 659.130.000 659.130.000 100,0 

SKUPAJ (433+434+435) -613.134.300 2.325.033.081 2.325.030.693,50 100,0 
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45 - SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Tabela 7 

NAMEN Realizacija 
1983 

Plan in poznejše 
spreroanbe 1984 

Realizacija 
1984 

Indeks 
(4:3 

Indeks 
(4:2) 

450 - SREDSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE 28:911.533 25.003.957,50 86.5 

Sekretariat za kadrovska vprašanja 
v IS 5.266.096 7.769.893 6.419.893 82,6 

104.0 

121,9 
- Štipendiranje za potrebe organov 

v federaciji 1.612.016 
- Štipendiranje za potrebe republiških 

upravnih organov 3.654.080 

Republiški sekretariat za ljudsko 
obrambo 95.000 

2.041.281 

5.728.612 

105.000 

.1.741.281 

4.678.612 

105.000 

85,3 

81,7 

100,0 

108,0 

128,0 

110,5 
- Štipendije 95.000 

Republiški sekretariat za pravosodje 
In upravo   4.361.100 

105.00,0 

5.071.200 

105.000 

3.230.000 

100,0 

63,7 

110,5 

- Štipendije za potrebq pravosodja 3.311.100 3.847.600 
- Sredstva za srednjo penološko šolo 1.050.000 1.223.600 

Republiški komite za vzgojo in izob- 
raževanje ter telesno kulturo  11.519.285,80 12.899.440 

2.280.000 
950.000 

12.899.440 

59,3 
77,6 

100,0 

68,9 
90,5 

112,0 
- Obveznosti do slovenskega šolstva 

v zamejstvu 3.892.000 4.475.800 
- Obveznost do osnovnega šolanja pri- 

padnikov drugih narodov v Jugos- 
laviji in do šolstva narodnosti 
v SR Sloveniji 207.200 

- Štipendije mladih iz zamejstva 
in otrok slovenskih izseljencev 7.190.800 

- Stiki s tujino 229.285,80 
Zavocl SRS za mednarodno znanstveno, 
tehnično, prosvetno in kulturno so- 
delovanje 840.000 

238.280 

4.475.800 

238.280 

7.932.800 
252.560 

966.000 

7.932.800 
252.560 

966.000 

100,0 

100,0 

100,0 
100,0 

100,0 

115,0 

115,0 

110,3 
110,2 

115,0 
- Dodatno štipendiranje kadroviz 

manj razvitih DVR po meddržavnih 
sporazumih 840.000 

Zavo SRS za šolstvo 1.960.000 

966.000 

2.100.000 

966.000 

1.383.624,50 

100,0 

65,9 

115,0 

70,6 
- Izdelava učnih načrtov 
- Priprava učne tehnologije 

451 - SREDSTVA ZA ZNANOST 

550.000 
1:410.000 

25.300.000 

600.000 
1.500.000 

38.350.000 

65.114 
1.318.510,50 

37.761.391.90 
Republiški sekretariat za finance 15.300.000 21.550.000 20.951.391,90 
- Znanstvene raziskave v tekočsn 

letu 15.300.000 
Republiški kanite za družbeno 
planiranje   10.000.000 

21.550.000 

16.800.000 

20.961.391,90 

16.800.000 

10,9 
87,9. 

98.5 
97,3 

97,3 

100,0 

11,8 
93,5 

149,3 
137,0 

137,0 

168,0 
- Potrebe priprav dolgoročnega 

plana SRS 10.000.000 
- Srednjeročni plan SRS za obdobje 

1986 - 1990 
i452 - SREDSTVA ZA KULTURO 8.993.327 

11.000.000 

5.800.000 
12.291.367 

11.000.000 

5.800.000 
12.285,825.50 

Republiški komite za kulturo . 8.883.327 12.116.177 12.115.825,50 

100,0 

100,0 

99,9 

110,0 

136,6 

136,4 
- Sofiannciranje druge izdaje 

Enciklopedij e Jugoslavije 
- Sofinanciranje izdaje Enciklo- 

pedije Slovenije 
- Sofinanciranje projekta leksi- 

kografije 
- Sofinanciranje nekdanjih zveznih 

zavodov 
- Stiki s tujino 
-r Sofinanciranje simpozija "Modinci 

84" 
- Medrepubliško sodelovanje 

4.630.500 

1.250.000 

1.282.000 

1.583.963 
136.864 

6.575.500 

2.076.138 

1.589.200 

1.564.789 
150.550 

60.000 
100.000 

6.575.500 

2.076.138 

1.589.200 

1.564.789 
150.198,50 

. 60.000 
100.000 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 
99,8 

100,0 
100,0 

142.0 

166.1 

124,0 

98,8 
109,7 
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Republiški komite za raziskovalno 
dejavnost in tehnologijo   110.000 175.190 170.000 97,0 
— Stiki s tujino 110.000 175.190 

454 - SREDSTVA ZA SOCIfilMO VARSTVO 26.017.607,80 2£.650.000_ 
Republiški sdcretariat za finance  920.607,80  

170.000 

30.446.590,95 

97,0 

99,3 
740.000 536.591,25 72,5 58,3 

- Odškodnine po sodnih sklepih 920.607,80 740.000 
Republiški komite za kulturo 17.500.000 21.000.000 

536.591,25 
20.999.999,70 

72,5 
100,0 

- Socialno zavarovanje samostojnih 
umetnikov 17.500.000 

Republiški kanite za varstvo okolja 
in urejanje prostora  7.597.000 

21.000.000 

8.910.000 

20.999.999,70 

8.910.000 

100,0 

100,0 

- Vzdrževanje pokopališč in grobov, 
pripadnikov zavezniških in dragih 
tuijih arfiad v SRS 7.597.000 

458 - SREDSTVA ZA UVELJAVLJANJE 
PRAVIC BORCEV, VOJAŠKIH 
INVALIDOV IN DKJŽIN PADLIH 
BORCEV 797.560.000 

8.910.000 

1.039.094.375 

8.910.000 

1.039.094.374,55 

100,0 

100,0 
Republiški komite za borce in vojaš- 
ke invalide . 797.560.000 1.039.094.375 1.039.094.374,55 100,0 
- Dodatek zaposlenim udeležene on 

NOV 17.070.000 
- Zdravstveno varstvo borcev NOT 88.616,15 
- Dopolnilno varstvo vojaških inva- 

lidov 627.884.833,20 
- Varstvo civilnih invalidov vojne 120.100.000 
- Varstvo borcev za severno mejo 

in slovanskih vojnih dobrovolj- 
cev 

- Stroški dria posebne kemisije za 
izjemno priznanje pravice do po- 
kojnine po 51. členu zakona o te- 
meljnih pravicah iz pokojnin- 
skega in -invalidskega zavarovanja 

- Republiške priznavalnine 

3.935.795,70 

60.000 
28.420.754,95 

3.000.000 
10.890.625 

817.625,000 • 
160.468.750 

6.142.500 

280.000 
40.687.500 

3.000.000 
10.890.624,55 

817.625.000 
160.468.750 

6.142.500 

280.000 
40.687.500 

100,0 
100,0 

100,0 
100,0 

100,0 

100,0 
100,0 

130,2 
133,6 

156,1 

466,7 
143,2 

SKOPAJ (450+451+452+454+458) 881.912.416,60 1.149.297.275 1.144.592.140,40 99,6 129,8 

46 - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOSNE DRUŽBENE POTREBE 

NAMEN Realizacija 
1983 

Plan in poznejše 
sprangnbe 1984 

Realizacija 
1984 

461 SREDSTVA ZA DRUŽBENOPOLITIČNE" 
IN DRUŽBENE ORGANIZACIJE 875.947.275 1.494.099.694 1.494.077.254 

Sekretariat Izvršnega sveta Skup- 
ščine SRS 604.510.139 1.124.343.280 1.124.343.280 

Irdeks 
(4:3) 

100,0 

100,0 
- Ustavne obveznosti republike v 

zamejstvu 604.510.139 

Urad za narodnosti 46.003.228 

1.124.343.280 

57.903.874 

1.124.343.280 

57.903.874 

100,0 

100,0 
- Financiranje narodnosti 34.205.324 
- sofinanciranje s SR Hrvatsko 11.797.904 

Republiška konferenca SZDL Slovenije 89.996.645 

43.051.530 
14.852.344 

134.630.265 

42.577.608 
15.326.266 

134.630.265 

98,9 
103,2 

100,0 
- sredstva za delo 
- sredstva za proslave republiškega 

pcmena 
- republiška volilna komisija 

85.996.645 

4.000.000 

129.930.265 

4.400.000 
300.000 

129.930.265 

4.400.000 
300.000 

100,0 

100,0 
100,0 
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Republiška konferenca 234 Slovenije 48.525.384 $9.513.157 68.990.717 100,0 142,2 
- sredstva za delo 
- sredstva "AVNOJ 84" 
- mesec mladosti 
- financiranje mladinskega saninarja 

Alpe-Jadran 
- mladinske delovne akcije 
- regres za skupinska potovanja otrok 

in mladine 
- mladinski dem Bohinj 
- delovanje Univerzitetne konference 

zais 

22.274.384 
336.000 

• 224.000 

100.000 
18.900.000 

6.291.000 
400.000 

32.545.157 
386;400 
257.600 

115.000 
27.100.000 

6.291.000 
446.000 

1.872.000 

32.545.157 
38f.400 
257.600 

115.000 
27.100.000 

6.291.000 
423.560 

1.872.000 

100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 

100,0 
95,0 

100,0 

146,1 
115,0 
115,0 

115,0 
143,4 

100,0 
105,9 

Republišjci. odbor zveze združenj bor- 
cev KDV SRS 15.963.707 24.592.702 24.592.702 100,0 154,1 

- sredstva za delo 
- Sredstva za Republiški odbor zveze 

prostovoljcev za severno, mejo 
1918/19 

15.848.707 

115.000 

Republiška konferenca zveze rezervnih 
vojaških starešin SRS    5.346.531 

24.442.702 

150.00 

7.285.095 

24.442.702 

150.000 

7.285.095 

100,0 

100,0 

100,0 

154,2 

130,4 

136,3 
- sredstva za delo 

Slovenska izseljenska matica 

5.346.531 

9.098.955 
— sredstva za delo 7.686.142 
- sofinanciranje revije "Rodna gruda" 1.412.813 

Skupnost Slovenskih občin 750.177 

7.285.095 

11.883.751 

7.285.095 

11.883.751 
10.259.016 
1.624.735 

825.195 

10.259.016 
1.624.735 

825.195 

100,0 

100,0 
100,0 
100,0 

100,0 

136,3 

130,6 
133,5 
115,0 

110,0 
- sredstva za delo ^ 750.177 

Inštitut za zgodovino delavskega gi- 
banja 4.658.250 

825.195 

5.496.735 

825.195 

5.496.735 

100,0 

100,0 

110,0 

118,0 
- sredstva za delo 4.658.250 

Društvo za združene narode za SRS 667.313 

5.496.735 

734.044 

5.496.735 

734.044 

100,0 

100,0 

118,0 

110,0 
sredstva za delo 667.313 

Jugoslovanski center za teorijo in 
prakso samoupravljanja Bivard Kardelj 3.286.483 
- sredstva za delo 3.286.483 

Slovenska akademija znanosti in umet- 
nosti 40.320.503 

734.044 

3.878.050 
3.878.050 

46.437.158 

734.044 

3.878.050 
3.878.050 

46.437.158 

100,0 

100,0 
100,0 

100,0 

110,0 

118,0 
118,0 

115,2 
115,2 - sredstva za delo 40.320.503 46.437.158 46.437.158 100,0 

Mednarodni center za upravljanje 
podjetij v družbeni lastnini v 
deželah v razvoju   3.159.400 3.819.199 3.819.199 100,0 120,9 
- sredstva za delo 3.159.400 

Narodna in univerzitetna knjižnica 3.660.560 

3.819.199 

3.257.189 

3.819.199 

3.257.189 

100,0 

100,0 

120,9 

89,0 
- sredstva za delo 2.310.000 
- sredstva za obdelavo emigrantskega 

tiska 350.560 
- sredstva za prenovitev napeljave 

centralne kurjave 1.000.000 

463 - SREDSTVA ZA VARSTVO PRED ŠKOD- 
LJIVCI IN NARAVNIMI NESREČAMI 30.400.000 

2.666.991 

590.198 

19.146.666 

2.666.991 

590.198 

19.146.666 

100,0 

100,0 

100,0 

115,5 

168,4 

63,0 

Hidrareteorološki zavod SRS 30.400.000 19.146.666 19.146.666 100,0 63,0 
- sredstva za obrairbo pred točo 30.400.000 19.146.666 19.146.666 100,0 

464 - SREDSTVA ZA ODPRAVO POSLEDIC 
NARAVNIH NESREČ J 18.701.008,10 44.508.095,50 44.507.495,70 100,0 

63,0 

238,0 

RK za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano 18.701.008,10 44.508.095,50 44.507.495,70 100,0 238,0 
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- nabava avionov za gašenje gozdnih 
in drugih požarov' 18.701.008,10 

- vzdrževanje in koriščanje avionov 
za gašenje gozdnih in drugih požarov 

465 - SREDSTVA ZA VARSTVO IN OZBOLJ- 
ŠANJE ČLOVERDVEGA OTOIJA 10.000.000 

32.005.139,50 

12.502.956 

11.000.000 . 

32.004.539,70 100,0 

12.502.956 100,0 

11.000.000 100,0 

171,1 

110,0 

fiidrcmeteorološki zavod SRS 10.000.000 11.000.000 11.000.000 100,0 110,0 | 

110,0 

72.1 

- sredstvo za varstvo zraka 
468 - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE 

DRUŽBENE POTREBE 

10.000.000 

1.951.377.841,25 

11.000.000 

1.414.536.843 

11.000.000 100,0 

1.406.098.201,90 99,4 

4680 - Sredstva za druge Splošne 
družbene potrebe na cotoč- 
iu SRS 168.142.674.10 137.780.094 137.726.956.70 100.0 81.9 

RS za finance 6.000.000 6.600.000 6.600.000 100,0 110,0 
- visokogorske planinske postojanke 6.000.000 

RS za borce in vojaške invalide  12.180.000 

6.600.000 

9.000.000 

6.600.000 

9.000.000 

100,0 110,0 

- Muzej ljudske revolucije 12.180.000 

RK za vzgojo in izobraževanje ter te- 
lesno kulturo  18.564.224,10 

9.000.000 

20.350.000 

9.000.000 

20.350.000 

100,0 

100,0 

73,9 

109,6 
- manjšinsko šolstvo 
\ 

RK za kulturo 

18.564.224,10 

63.000.000 

20.350.000 

26.761.876 

20.350.000 

26.761.876 

100,0 

100,0 

109,6 

Kulturni dom Ivan Cankar 

Republiška geodetska uprava 

63.000.000 

59.798.450 

26.761.876 

66.468.218 

26.761.876 100,0 

66.415.080,50 99,9 

42,5 

111,1 
- geodetska dela na območju SRS 59.798.450 

Republiški odbor zveze združenj bor- 
cev NOV SRS^ 8.600.000 

66.468.218 

8.600.000 

66.415.080,50 99,9 

8.600.000,20 100,0 

111,1 

100,0 
- Zdravstveno-rekreacijski center za 

vojaške invalide in udeležence NOV 
v Strunjanu 8.600.000 

4681 - SREDSTWA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽ- 
BENE POTREBE IZVEN OEM3ČJR SRS 1.783.235.167.15 

8.600.000 

1.276.756.749 

8.600.000,20 100,0 

1.268.371.245.20 99.3 

100,0 

71.1 
RS za finance 1.783.235.167,15 1.276.756.749 1.268.371.245,20 99,3 71.1 
- odplačilo inozemskih dolgov NB Ju- 

goslavije 78.669.985 
- odplačilo inozemskih dolgov Jugoslo- 

vanski investicijski banki 29.486.974 
- odplačilo X. obroka kredita NB Ju- 

goslavije 13.321.627,40 
- plačilo provizije NB Jugoslavije za 

sredstva, odstopljena SRS v trajno 
last 3.402.727 

-plačilo obveznosti SRS na podlagi 
zakona v prenosu sredstev, pravic in 
obveznosti na določene TOZD 9.767.498,65 

- financiranje programa graditve ju- 
goslovanskega dela železniške proge 
Titograd-Skader 

- sredstva za odplačilo anuitet za 
kredite dane SAP Kosovo 193.446.507,70 

- sredstva za vračilo posojila za od- 
pravo posledic potresa v Črni gori 123.646.124,40 

- sredstva za sofinanciranje 10 "Sa- 
rajevo 84" 8.300.000 

- sredstva za sofinanciranje "SPENS 84" 
- odplačilo kredita, najetega iz pro- 

računske rezerve federacije 
- sredstva za premoščanje razlik, 

nastalih zaradi različnih pogojev 
za vpis posojil in plasma sredstev 
Sklada federacije za kreditiranje 
hitrejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in AP 135.193.723 

- sredstva za zvezne-izvozne sti- 
mulacije 1.188.000.000 

90.000.000 

78.000.000 

136.400.000 

4.537.000 

20.868.658 

329.000.000 

300.351.091 

140.000.000 

8.300.000 
5.000.000 

31.500.000 

132.800.000 

88.006.137 

77.341.824,50 

136.400.000 

4.536.970 

15.687.243 

329.000.000 

299.799.070,70 

140.000.000 

8.300.000 
5.000.000 

31.500.000 

132.800.000 

97,8 

99,2 

100,0 

100,0 

75,2 

100,0 

99,8 

100,0 

100,0 
100,0 

100,0 

100,0 

111,9 

262,3 

1.023,9 

133,3 

160,6 

155,0 

113,2 

100,0 

98,2 

SKUPAJ (461+463+464+465+468) 2.886.426.124,35 2.983.291.298,50 2.974.829.617,60 99,7 103,1 



SLUŽBA DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA 
VSR SLOVENIJI 

POROČILO 

o pregledu osnutka zaključnega računa za leto 1984 

Proračun Socialistične republike 
Slovenije 

Pregled osnutka zaključnega računa republiškega pro- 
računa za leto 1984 je bil izvršen na podlagi 41. do 45. in 47. 
člena Zakona o Službi družbenega knjigovodstva (Uradni list 
SFRJ, št 70/83), 19. člen Zakona o službi družbenega knjigo- 
vodstva v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 1/85) in 54. člena 
Zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbeno- 
političnih skupnostih (Uradni list SRS, št. 39/74 in 4/78). 

Pregled je opravil Gašperšič Alojz, inšpektor - svetovalec, 
podružnica Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, 
Ljubljana ter o tem sestavil zapisnik št. 301-1/85-06/49 z dne 
11.2. 1985. 

Predlog osnutka zaključnega računa o izvršitvi proračuna 
za leto 1984 je sestavljen po veljavnih zveznih in republiških 
predpisih, navodilih, dogovorih in sklepih. 

Zakon o proračunu SR Slovenije za leto 1984 je sprejela 
Skupščina SR Slovenije dne 27. 12. 1983 (Uradni list SRS, št. 
41/83) in dva Zakona o spremembah Zakona o proračunu SR 
Slovenije za leto 1984, ki jih je sprejela Skupščina SR Slove- 
nije dne 25. 7. 1984 (prvi rebalans) in dne 27. 11. 1984 (drugi 
rebalans) ter sta bila objavljena v Uradnem listu SRS št. 7 in 
36/84. 

od prometa proizvodov je bil v skupni vsoti realiziranih pri- 
hodkov udeležen v letu 1984 s 54,3% (struktura). 

Ugoden priliv temeljnega davka od prometa proizvodov je 
omogočil pravočasno plačilo (do 31. 12.1984) celotne obvez- 
nosti SR Slovenije do prispevka proračunu federacije za leto 
1984 po planu in to v višini 19.906,829.000,00 din 

na podlagi Zakona o skupnem obsegu proračunskih 
odhodkov federacije za leto 1984 (Uradni list SFRJ, št. 70/83) 
in je vključen kot del skupne vsote realiziranih prihodkov 
republiškega proračuna namenjene za nelimitirano porabo v 
letu 1984. 

Preostali del nelimitirane porabe je bil namenjen: 
- za obveznosti v SR Sloveniji v višini 1.767.094.374,55 din 
- odstopljena sredstva koristnikom izven SR Slovenije v 

višini 3.737,047.481,20 din 
Skupaj 5.504.141.855,75 din 
S prispevkom proračuna federacije 19.906.829.000,00 din 

predstavljajo skupaj nelimitirano 
porabo proračuna SR Slovenije 25.410.970.355,75 din 

PREGLED DOSEŽENIH PRIHODKOV PRORAČUNA SR SLOVENIJE ZA LETO 
1984 

12.200.972.200 din 
25.419.356.360 din 

1.767.094.375 din 

I. PRIHODKI PRORAČUNA SR SLOVENIJE ZA 
LETO 1984 

Zakon o proračunu SR Slovenije za leto 1984 in njegovih 
spremembah je predvideval: 

Skupaj (bruto) planirani prihodki proračuna SR Slovenije v 
višini 37.620.328.560 din 

ki se razporedijo: 
za limitirano porabo (na ravni SRS) 
za nelimitirano porabo 
od tega: 
- za obveznosti v SR Sloveniji 
- odstopljena sredstva koristnikom izven SR Slovenije 

3.745.432.985 din 
- prispevek proračunu federacije za leto 1984 

19.906.829.000 din 

Realizacija prihodkov proračuna je naslednja: 
Realizirani prihodki 

- za limitirano porabo (na ravni SR Slovenje) 
12.428.669.249,00 din 

- za nelimitirano porabo 25.410.970.855,75 din 
- za nerazporejeni del (presežek prihodkov) 

1.847.455.073,75 din 
Skupaj realizirani prihodki (bruto) proračuna SR Slovenije 

39.687.095.178,50 din 
V navedeno realizacijo prihodkov so vključena tudi sredstva 

proračuna po ZR/83 vendar le v višini 223.420.925,70 din 
kot del celotnega presežka prihodkov proračuna SRS za 

leto 1983 v višini 648.978.440,70 din, 
ki je bil v višini 425.557.515,00 din 

porabljen za redno funkcioniranje republiških upravnih 
organov še za leto 1983 (obveznost iz leta 1983). 

V letu 1984, to je za čas od 1. 1. do 31. 12. 1984, so bili 
skupni prihodki proračuna SR Slovenije doseženi 4,9% več od 
predvidenih, dočim je bil temeljni davek od prometa proiz- 
vodov, kot vir za financiranje obveznosti SR Slovenije do 
prispevka proračunu federacije v predvideni višini 

19.675.279.943 din 
realizira za 21.419.312.128,20 din 

torej za 1.744.032.185,20 din 
več od predvidenega oziroma več za 8,9%. Temeljni davek 

Vrsta prihodkov 
1 

Plan 
2 

Realizacija 

Davek iz dohodka 
TOZD 4.200.000.000 
Davek iz OD delav- 
cev 1.430.000.000 
Temeljni davek od 
prometa proizvo- 
dov' 19.675.279.943 21.419.312.128,20 

Davek od tujih 
oseb 
Davek cd skupnega 
prihodka občanov 250.000.000 
Drugi prihodki 

Indeks 
3:2 —4  

2.106.035.545,25 50,1 

1.966.690.421,3C 137,5 

108,9 
Posebni republiš- 
ki davek oa pro- " 
meta proizvodov 
in od plačil za 
storitve 11.931.000.000 13.598.009.137,80 114,0 

64.000.000 78.578.014,75 122,8 

202.233.736,05 80,9 
70.048.617 92.815.269,45 132,5 

SKUPAJ 37.620.328.560 39.463.674.252,80 104,9 
Sredstva preneše- 
na po ZR/83 223.420.925,70 223.4 20.925,7 0 100,0 

Skupaj prihodki 
za razporeditev 37.843.749.485,70 39.687.095.178,50 104,9 

V splošnem je bil priliv prihodkov republiškega proračuna 
za leto 1984 ugoden, kar je razvidno iz pregleda evidenc 
proračuna v primerjavi s planom. 

Iz sprednje razpredelnice je razvidno, da so prihodki, razen 
prihodkov davka iz dohodka TOZD in davka od skupnega 
prihodka občanov, ki niso dosegli predvidevanj, presegli 
načrtovane prihodke. 

II. ODHODKI PRORAČUNA SR SLOVENIJE 
ZA LETO 1984 

Razporeditev sredstev republiškega proračuna za leto 1984, 
je bil načrtovan z Zakonom o proračunu Socialistične repu- 
blike Slovenije za leto 1984 ter z Zakonom o spremembah 
tega zakona ter realiziran za naslednje namene: 
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RAZPORED PRIHODKOV REPUBLIŠKFGA PRORAČUNA SR SLOVENIJE ZA LE- 
TO 1984 - ODHODKI 

Realizacija 
T" 

Indeks 
3:2 

• Sredstva za delo uprav- 
nih organov in za poseb- 
ne in druge namene 10.813.222.857,70 

• Sredstva za ljudsko 
obrambo 164.503.263 
Sredstva za spodbujanje 
razvoja, intervencij v , 
gospodarstvu in hitrej- 
šega razvoja gospodar- 

• sko manj razvitih pod- 
ročij 

- Dopolnilna sredstva 
proračunu občine 

- Sredstva za družbene 
dejavnosti 

- Sredstva za druge 
splošne družbene • zadeve 

- Izločanje v proračun- 
sko rezervo 

- Drugi odhodki 
- Prispevek proračunu 

federacije 

2.325.033.081 

350.000.000 

1.149.297.275 

2.983.291.298,50 

122.009.700 
29.563,010,50 

19.906.829.000 

10.810.135.624,25 

162.357.541,50 

2.325.030.693,50 

348.017.000 

1.144.592.140,40 

2.974.829.617,60 

139.863.007 
27.985.480,50 

19.906.829.000 

99,9 

98,7 

100,0 

.99,4 

09.6 

99.7 

114,6 
94,7 

100,0 

SKUPAJ CDHODKI 37.843.749.485,70 37.839.640.104,75 

37.839.640.104,75 din 

12.428.669.249,00 din 
25.410.970.855,75 din 

19.906.829.000,00 din 
1.767.094.374,55 din 

3.737.047.481,20 din 

19.742.758.409,00 din 

164.070.591,00 din 

Odhodki proračuna SR Slovenije so 
bili izvršeni v letu 1984 v višini 
do 99,9% sprejetega plana 
od tega so bili odhodki izvršeni 
- za limitirano porabo (na ravni SR 

Slovenije) 
- za nelimitirano porabo 
Od nelimitiranega dela porabe izvrše- 
ni za namene: 
- prispevek proračunu federacije 
- obveznosti v SR Sloveniji 
- odstopljena sredstva koristnikom 

izven SR Slovenije 
Zgoraj navedeno obveznost do prispevka proračuna federa 

cije, kot del nelimitiranega dela republiškega proračuna vse- 
buje po virih: 
- temeljni prometni davek od prome 

ta proizvodov (TDPP) 
- temeljni prometni davek, ki se 

plačuje pri uvozu za potrebe JLA in 
se direktno odvaja v proračun fede- 
racije za pokrivanje kotizacije 
Spredaj navedena proračunska poraba sredstev, je bila 

izvršena v smislu Zakona o proračunu SR Slovenije in njego- 
vih spremembah, na podlagi zakonov, odlokov, družbenih 
dogovorov in sklepov ( Izvršni svet Skupščine SR Slovenije) 
oz. odločb. Knjigovodstva (AOP) in finančna dokumentacija 
sta usklajeni. Podana je pravilnost porabe tekoče proračun- 
ske rezerve (sklepi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in 
njegove koordinacijske komisije) ter sredstev obvezne 
rezerve SR Slovenije oz. rezervnega sklada v smislu zakona. 

Prihodki proračuna SR Slovenije so bili doseženi in razpo- 
rejeni po bilanci prihodkov in splošnega razporeda prihodkov 
proračuna SR Slovenije za leto 1983, upoštevajoč posamezne 
konte po predpisanem kontnem planu za proračune DPS. 

Iz navedenega sledi, upoštevajoč Zakon o začasni prepo- 
vedi razpolaganja z delom družbenih sredstev DPS in SIS, 
družbenih dejavnosti za porabo v letu 1984, Družbenega 
dogovora o izvajanju politike na področju splošne porabe na 
ravni občin v SR Slovenije v letu 1984, ter Resolucije o politiki 
družbenega gospodarskega razvoja SR Slovenije v 1984 letu 
na področju splošnih družbenih potreb v občinah (rast izvir- 
nih prihodkov za splošno porabo počasnejša za 33% od rasti 
dohodka v letu 1984), potrditev predlaganega osnutka zaklju- 
čnega računa o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1984, 
ki določa: 

12.428.669.249,00 din 
25.410.970.855,75 din 

1.767.094.374,55 din 
izven SR Slovenije v 

3.737.047.481,20 din 

Skupni prihodki proračuna SR Slovenije so znašali 
39.687.095.178,50 din 

in so bili razporejeni na: 
a) limitirani del porabe 
b) nelimitirani del porabe 
Od tega za: 
- obveznosti v SR Sloveniji v višini 

- odstopljena sredstva koristnikom 
višini 

- prispevek proračunu federacije v višini 
19.906.829.000,00 din 

c) nerazporejene prihodke (presežek prihodkov) v višini 
1.847.455.073,75 din 

Nerazporejeni prihodki proračuna SR Slovenije za leto 1984 
se razporedijo v bilanco prihodkov in odhodkov proračuna 
SR Slovenije za leto 1985 za naslednje namene: 

- za izločitev v sredstva obvezne rezerve SR Slovenije v 
skladu z zakonom v višini 664.027,00 din 

- za regres za umetna gnojila in za zaščito rastlin v višini 
1.329.310.046,75 din 

- za obrambo pred točo v višini 100.000.000,00 din 
- za sredstva za modernizacijo dela državnih organov v 

višini 200.000.000,00 din 
- za sofinanciranje razlik v ceni politično informativnih 

dnevnikov v višini 152.481.000,00 din 
- za sredstva za materialne stroške organov za notranje 

zadeve . 65.000.000,00 din 
Obrazložitev presežka prihodkov proračuna SR Slovenije 

za leto 1984 
Iz proračunskih evidenc je razvidno: 
Prihodki: 
- skupni znesek doseženih prihodkov po bilanci oz. evi- 

dencah proračuna SR Slovenije 39.948.582.102,50 din 
- skupni znesek doseženih prihodkov po Poročilu 

39.687.095.178,50 din 
Razlika 261.486.924,00 din 
Odhodki: 
- skupni znesek realiziranih odhodkov 
po bilanci oz. evidenci proračunov SR Slovenije 

38.101.127.028,75 din 
- skupni znesek realiziranih odhodkov po Poročilu 

37.839.640.104,75 din 
Razlika . 261.486.924,00 din 
Primerjana razlika med doseženimi prihodki po bilanci oz. 

evidenci proračuna SR Slovenije in med Poročilom, kakor 
tudi med realiziranimi odhodki po bilanci oz. evidenci pro- 
računa SR Slovenije, napram Poročila le-tega, o izvršitvi 
zaključnega računa proračuna za leto 1984, se nanaša na 
razliko v prometu po obračunu med: 

- porabljenimi sredstvi dela presežka prihodkov po zaklju- 
čnem računu proračuna SR Slovenije za leto 1983 
(648.978.440,70 din) to je tisti del za funkcioniranje upravnih 
organov porabljen še za leto 1983vvišini 425.557.515,00 din 

in 
- med sredstvi za kotizacijo iz naslova temeljnega promet- 

nega davka od prometa proizvodov, ki se direktno odvaja v 
proračun federacije v višini 164.070.591,00 din 

Razlika 261.486.924,00 din 
Predstavlja večji izkaz prometa realiziranih prihodkov oz. 

odhodkov v evidencah in bilanci zaključnega računa pro- 
računa napram po obračunu realiziranih prihodkov in odhod- 
kov izkazanih v Poročilu, ki daje realen izkaz stanja realizira- 
nih prihodkov in realiziranih odhodkov proračuna SR Slove- 
nije za leto 1984, s pripombo, da je bil v Poročilu zajet le tisti 
del celotnega presežka prihodkov zagotovljenega po zaklju- 
čnem računu za leto 1983 (648.978.440,70 din), ki se nanaša 
na porabo v letu 1984 in to v višini 223.420.025,70 din 

Presežek prihodkov po bilanci oz. evidencah proračuna SR 
Slovenije za leto 1984: 

Skupaj realizirani prihodki 39.948.582.102,50 din 
skupaj realizirani odhodki 38.101.127.028,75 din 
Presežek prihodka 1.847.455.073,75 din 
Presežek prihodkov po obračunu izkazan v Poročilu pro- 

računa SR Slovenije za leto 1984: 
Skupaj realizirani prihodki 39.687.095.178,50 din 
skupaj realizirani odhodki 37.839.640.104,75 din 
Presežek prihodkov 1.874.455.073,75 din 
Presežek prihodkov proračuna SR Slovenije se razporedi 

po spredaj navedenem, predlaganem osnutku Zakona zaklju- 
čnega računa o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1984. 
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IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

MNENJE 
Odbora za družbenoekonomski razvoj Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije k poročilu o uresničevanju stališč Skupščine SR Slovenje za usmerjanje 
skladnega razvoja in delitve dela na področju prometa in zvez 

Odbor Zbora združenega dela za druž- 
benoekonomski razvoj je na seji dne 18. 
januarja 1985 obravnaval poročilo o ure- 
sničevanju stališč Skupščine SR Sloveni- 
je za usmerjanje skladnega razvoja in 
delitve dela na področju prometa in zvez. 

Odbor ugotavlja, da se sprejeta skup- 
ščinska stališča ne uresničujejo v celoti 
zadovoljivo, čeprav so v posameznih 
vrstah prometa in zvez doseženi predvi- 
deni cilji. Največji zaostanek je prav go- 
tovo pri prestrukturiranju prometa v ko- 
rist železnice, kar je po svoje tudi razum- 
ljivo, saj so bile precej manjše od planira- 
nih tudi vlaganja v modernizacijo in raz- 
širitev kapacitet na železnici. Prav tako 
pa se še vedno pojavlja nelojalna konku- 
renca naših prevoznikov na tujih trgih. 
Vse te in še druge slabosti zato nujno 
vplivajo na slabšanje materialnega polo- 
žaja cele panoge, pri čemer velik delež k 
temu prispevajo tudi ukrepe tekoče eko- 
nomske politike (cene, kreditno-mone- 
tarna politika). 

Odbor meni, da je treba nadaljnji raz- 
voj prometa in zvez zastaviti tako, da to 
ne bo omejitveni dejavnik celotnega go- 
spodarskega in družbenega razvoja. V ta 
namen bo treba v planskih aktih določiti 
prednostne naloge, saj vseh potrebnih 
nalog zaradi zoženih materialnih možno- 
sti tudi v naslednjem srednjeročnem ob- 
dobju ne bo možno uresničiti. Določitev 

prednostnih nalog pa terja upoštevanje 
dejavnosti prometa in zvez kot zaokrože- 
nega in celovitega sistema. 

Največji problemi so po mnenju odbo- 
ra v železniškem gospodarstvu, kjer tudi 
z uresničevanjem svojega akcijskega 
programa in z uvajanjem novih oblik pre- 
vozov v blagovnem prometu ne uspevajo 
pokrivati primanjkljaja za financiranja 
enostavne in razširjene reprodukcije. 
Odbor meni, da bi bilo treba sredstva za 
modernizacijo zagotoviti, saj je to tudi 
eden od predpogojev za večjo varnost v 
železniškem prometu. Hkrati je pomemb- 
no odpravljati tudi ozka grla (npr. postaja 
Sežana). Za izboljšanje finančnega polo- 
žaja železnice je tudi nujno urediti raz- 
merje cen cestnega in železniškega pre- 
voza. 

Tudi na področju drugih vrst prometa 
in zvez še vedno ostajajo določene nera- 
cionalnosti, ki slabijo konkurenčno spo- 
sobnost domačih prevoznikov in njihovo 
finančno učinkovitost. Še naprej se po- 
večujejo transportne poti in transportni 
čas, kar terja takojšnje aktivnosti, sicer 
se bo zlasti tranzit blaga izogibal naše 
republike. Pomemben korak k izboljša- 
nju položaja predstavlja prav gotovo pri- 
četek izgradnje Karavanškega predora, 
vendar sam predor ne bo rešil vsega. 
Važno povezavo predstavlja tudi podalj- 
šanje avtoceste od Razdrtega do italijan- 

ske meje. Urejene prometnice pomenijo 
solidno osnovo za optimalizacijo prome- 
ta in za dosledno uresničevanje sporazu- 
ma o racionalnem pretoku blaga. Pripra- 
viti je treba in v organizacijah združene- 
ga dela čimprej uveljaviti metodologijo 
za spremljanje transportnih stroškov. Na 
področju PTT prometa pa je treba prou- 
čiti, ali je še naprej sprejemljivo, da orga- 
nizacije združenega dela s tega področja 
- kot edine iz gospodarske infrastrukture 
- izdvajajo sredstva za pospeševanje hi- 
trejšega razvoja gospodarsko manj razvi- 
tih republik in pokrajin. 

Odbor podpira tudi predloženi akcijski 
program za uresničevanje skupščinskih 
stališč, pri čemer pa meni, da je treba v 
letošnjem letu, zlasti pa v planskih aktih 
za prihodnje srednjeročno obdobje, za- 
gotoviti tak razvoj celotne panoge, da le- 
ta ne bo omejitveni dejavnik, da se bo še 
bolj podredila izvoznim prizadevanjem in 
da bo sposobna zadovoljiti tranzitne po- 
trebe prek naše države. 

Odbor predlaga, da Zbor združenega 
dela v skladu z 52. členom poslovnika 
Zbora Združenega dela ne obravnava po- 
ročila, temveč da se le-tega objavi v Po- 
ročevalcu, skupaj z mnenjem odbora. 
Posebno pozornost nadaljnjemu razvoju 
prometa in zvez pa bo treba posvetiti pri 
pripravi dolgoročnih in srednjeročnih 
planskih aktov na vseh nivojih. 

MNENJE 
Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin Skupščine SR 
Slovenije k poročilu o uresničevanju stališč Skupščine SR Slovenije za usmerjanje 
skladnega razvoja in delitve dela na področju prometa in zvez  

Odbor Zbora občin za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj je na seji 14. 
februarja 1985 obravnaval poročilo o 
uresničevanju stališč Skupščine SR Slo- 
venije za usmerjanje skladnega razvoja 
in delitvi dela na področju prometa in 
zvez, ki ga je Skupščini SR Slovenije po- 
slal v obravnavo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. 

Predstavnik Izvršnega sveta je seznanil 
člane odbora z nekaterimi novejšimi po- 

datki o gospodarskih rezultatih na po- 
dročju prometa in zvez. Iz teh podatkov 
izhaja, da so bili v preteklem letu na tem 
področju doseženi nekateri pomembni 
rezultati, tako pri gospodarski rasti, ki je 
bila večja kot v ostalem gospodarstvu, 
kot pri uresničevanju skupščinskih sta- 
lišč. Vendar se akumulativna sposobnost 
organizacij s področja prometa in zvez še 
naprej poslabšuje. Če pa bi se takšen 
trend nadaljeval, bi nato lahko privedlo v 
položaj, da bi področje prometa pred- 

stavljalo omejitveni faktor za hitrejši go- 
spodarski razvoj v celoti. 

Člani odbora so poročilo sprejeli in v 
celoti podprli akcijski program za uresni- 
čevanje skupščinskih stališč o skladnem 
razvoju in delitvi dela ter dolgoročnega 
programa gospodarske stabilizacije na 
področju prometa in zvez za leto 1985, ki 
so ga sprejeli Republiški komite za pro- 
met in zveze, Splošno združenje prometa 
in zvez in Republiški odbor sindikata de- 
lavcev prometa in zvez. 
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POROČILO 

o uresničevanju stališč Skupščine SR Slovenije za 

usmerjanje skladnega razvoja in delitve dela na 

področju prometa in zvez (ESA-608) 

POVZETEK 
Stališča Skupščine SR Slovenije za usmerjanje skla- 

dnega razvoja in delitve dela na področju prometa in zvez 
(Ur. L SRS, št. 5/77) obvezujejo nosilce nalog, da stalno 
spremljajo in analizirajo učinke sprejetih ukrepov za izva- 
janje dogovorjenih razvojnih usmeritev ter o ugotovitvah 
sproti, najmanj pa enkrat letno, poročajo Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije, le-ta pa Skupščini SR Slovenije. 
Ob obravnavi poročila za preteklo leto je Skupščina SR 
Slovenije ocenila poseben izvedbeni Akcijski program za 
uresničevanje skupščinskih stališč ter dolgoročnega pro- 
grama ekonomske stabilizacije na področju prometa in ga 
podprla. Ta program so skupno sestavili in ga vsak pose- 
bej sprejeli Republiški komite za promet in zveze, Splošno 
združenje prometa in zvez in Republiški odbor Sindikata 
delavcev prometa in zvez. Letošnje poročilo obravnava 
izvršitev v njem opredeljenih nalog: 

Za sestavo poročila so služili prispevki organizacij zdru- 
ženega dela posameznih zvrsti prometa in zveze poročilo 
Splošnega združenja prometa in zvez, poročilo Odbora za 
integralni transport Gospodarske zbornice Slovenije in 
dejavnost Republiškega komiteja prometa in zvez ter nje- 
govih strokovnih služb v obdobju, ki ga poročilo zajema. 

V poročilu ni ocene o stanju varnosti v posameznih 
zvrsteh prometa in zvez. Republiški komite za promet in 
zveze je obravnaval varnost železniškega, cestnega in 
prometa na žičnicah v okviru letnega poročila Republi- 
škega prometnega inšpektorata. Prav tako je izvzeta pro- 
blematika prometne varnosti, ki je delovno področje Re- 
publiškega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem pro- 
metu ter Republiškega sekretariata za notranje zadeve. Po 
železniški nesreči v Divači je komite sodeloval pri izdelavi 
Poročila o stanju varnosti v železniškem prometu na ob- 
močju SR Slovenije, ki ga je sestavila posebna komisija 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in je bilo obravna- 
vano na skupščini. Razen tega pa Republiški komite za 
promet in zveze pripravlja v skladu s priporočili predsed- 
stva CK ZKS in predsedstva Skupščine SR Slovenije, 
oceno stanja varnosti vseh zvrsti prometa in zvez v repu- 
bliki. 

Izvoz prometnih storitev ni posebej obdelan, ker bo to 
področje sestavni del poročila o zunanjetrgovinski me- 
njavi gospodarstva kot celote. Pri tem pa ugotavljamo, da 
je k večjemu obsegu dela največ prispevalo povečanje v 
mednarodnem prometu. 

Ugotavljamo, da se gospodarski položaj panoge kot 
celote slabša, in sicer bolj kot v gospodarstvu. To ima za 
posledico vse manjšo reproduktivno sposobnost OZD pro- 
meta in zvez ter obstaja nevarnost, da bodo le-te postale v 
prihodnosti resen omejitveni faktor pri razvoju gospodar- 
stva in družbe. 

Minimalna reproduktivna sposobnost se že nekaj let 
kaže pri ŽG Ljubljana, ki mu tudi letos obseg dela raste. Za 
izboljšanje gospodarskega položaja so potrebni ukrepi 
tako v tekoči ekonomski politiki, kakor tudi pri zagotavlja- 
nju sredstev za razširjeno reprodukcijo. 

Dokler bo imelo ŽG Ljubljana določen prioritetni red pri 
prevzemu blaga za prevoz in dokler ne bo sposobno 
zadovoljiti povpraševanja po tistih vrstah prevoza, ki so 
ocenjene kot optimalne, bo blago ostajalo na cestah in se 
bodo cestni prevozniki razvijali hitreje kot to določajo 
stališča Skupščine SR Slovenije iz leta 1977, Družbeni 
dogovor o prometni politiki Jugoslavije in Dolgoročni pro- 
gram gospodarske stabilizacije. Povprečne prevozne raz- 

dalje se namreč povečujejo pri ŽG in pri cestnih prevozni- 
kih. 

Rast obsega dela v cestnem prometu spremljajo pozi- 
tivni premiki, ki se kažejo v nadaljevanju preusmeritve 
potnikov v mestnem potniškem prometu na javni cestni 
prevoz. Ugodni so tudi podatki, ki kažejo, da se poraba 
naftnih derivatov giblje v dovoljenih okvirjih kljub večjemu 
obsegu opravljenega dela. 

Optimalizacija potniškega prometa med cestnimi pre- 
vozniki, kakor tudi med njimi in ŽG Ljubljana ostaja še 
vedno odprta naloga, kateri bo potrebno posvetiti vso 
pozornost. 

Nove zmogljivosti, ki so bile zgrajene v Luki Koper, 
postavljajo pred udeležence transportne verige nalogo po 
usklajenem in dogovorjenem nastopu na trgu transportnih 
storitev, predvsem v mednarodnem tranzitu. 

Dogovor o kriterijih za kreditiranje plasmaja domače 
Opreme, ladij in tirnih vozil v državi do leta 1985 zaenkrat 
ni rešil vprašanja financiranja gradnje ladij za domače 
ladjarje v domačih ladjedelnicah, saj niso zagotovljena 
doponilna sredstva za kreditiranje plasmaja domače 
opreme, niti niso določene finančne organizacije, preko 
katerih se bodo dajali krediti v te namene. Hkrati Dogovor 
ne rešuje problematike plačila devizne udeležbe za grad- 
njo ladij v domačih ladjedelnicah. Možnosti nakupa novih 
ali rabljenih ladij v tujini pa otežkočajo veljavni predpisi. 

Vsi dosedanji poskusi, da bi uvedli učinkovit sistem 
prenosa deviz domačih naročnikov prevozov na izvajalce 
prometnih storitev niso dali želenih rezultatov. To pomeni, 
da večina uporabnikov pomorskih storitev na mednarod- 
nih relacijah ne poravnava svojih deviznih obveznosti do 
ladjarja. Doseženi rezultati v prvem polletju so sicer nekaj 
boljši kot v preteklem letu, vendar še nezadovoljivi. 

Neizvajanje omenjenega odloka povzroča poleg devizne 
nelikvidnosti tudi velik izpad dohodka, ker se zmanjšuje 
osnova za uveljavljanje stimulacije na izvoz. 

V zračnem prometu je potrebno opozoriti na možnosti, 
ki jih slovenskemu in jugoslovanskemu gospodarstvu po- 
nuja odločitev lnex-Adria Avioprometa za nakup letala 
AIRBUS 320. Gre namreč za dolgoročno sodelovanje na 
področju industrijske in tehnološke kooperacije, v katero 
se lahko vključijo posamezne OZD. 

Kljub težavnemu gospodarskemu položaju PTT teče iz- 
gradnja »Programa 100« in so se začele priprave na grad- 
njo in eksploatacijo javnega omrežja za prenos podatkov 
JUPAK. 

Skupščina SR Slovenije je hkrati z obravnavanjem poro- 
čila za leto 1983 o izvajanju stališč za usmerjanje skla- 
dnega razvoja in delitve dela na področju prometa in zvez 
sprejela na predlog vseh nosilcev prometnih storitev nov 
»Akcijski program za uresničevanje stališč o skladnem 
razvoju in delitvi dela ter dolgoročnega programa gospo- 
darske stabilizacije na področju prometa in zvez v SR 
Sloveniji«, ki združuje vse naloge in aktivnosti, ki jih je 
potrebno uresniiti v letih 1984 in 1985. V akcijskem pro- 
gramu zajete naloge in aktivnosti so v pretežni večini 
trajnejšega značaja. V poročilu za leto 1984 smo navedli, 
katere naloge so uresničene oziroma kako se tiste, ki 
imajo dolgoročnejši pomen, uresničujejo. Zato predla- 
gamo, da naloge zajete v akcijskem programu, ob upošte- 
vanju v letu 1984 realiziranih nalog, ostanejo obveznosti in 
vodilo za delo vsem nosilcem prometnih storitev tudi v letu 
1985. 

22 poročevalec 



I. UVOD 
Stališča Skupščine SR Slovenije za usmerjanje skladnega 

razvoja in delitve dela na področju prometa in zvez (Ur. I. SRS, 
št. 5/77) obvezuje nosilce nalog, da stalno spremljajo in 
analizirajo učinke sprejetih ukrepov za izvajanje dogovorjenih 
razvojnih usmeritev ter o ugotovitvah sproti, najmanj pa en- 
krat letno, poročajo Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, 
le-ta pa Skupščini SR Slovenije. Ob obravnavi poročila za 
preteklo leto, je Skupščina SR Slovenije ocenila poseben 
izvedbeni Akcijski program za uresničevanje skupščinskih 
stališč ter dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije 
na področju prometa in ga podprla. Ta program so skupno 
sestavili in ga vsak posebej sprejeli Republiški komite za 
promet in zveze, Splošno združenje prometa in zvez in Repu- 
bliški odbor Sindikata delavcev prometa in zvez. Letošnje 
poročilo obravnava izvršitev v njem opredeljenih nalog. 

Za sestavo poročila so služili prispevki organizacij združe- 
nega dela posameznih zvrsti prometa in zvez, poročilo Sploš- 
nega združenja prometa in zvez, poročilo Odbora za inte- 
gralni transport Gospodarske zbornice Slovenije in dejavnost 
Republiškega komiteja prometa in zvez ter njegovih strokov- 
nih služb v obdobju, ki ga poročilo zajema. 

V poročilu ni ocene o stanju varnosti v posameznih zvrsteh 
prometa in zvez. Republiški komite za promet in zveze je 
obravnaval varnost železniškega, cestnega in prometa na 
žičnicah v okviru letnega poročila Republiškega prometnega 
inšpektorata. Prav tako je izvzeta problematika prometne var- 
nosti, ki je delovno področje Republiškega sveta za preven- 
tivo in vzgojo v cestnem prometu ter Republiškega sekreta- 
riata za notranje zadeve. Po železniški nesreči v Divači je 
komite sodeloval pri izdelavi Poročila o stanju varnosti v 
železniškem prometu na področju SR Slovenije, ki ga je 
sestavila posebna komisija Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in je bilo obravnavano na skupščini. Razen tega pa 
Republiški komite za promet in zveze priprava v skladu s 
priporočili predsedstva CK ZKS in predsedstva Skupščine SR 
Slovenije, oceno stanja varnosti vseh zvrsti prometa in zvez v 
republiki. 

Izvoz prometnih storitev ni posebej obdelan, ker bo to 
področje sestavni del poročila o zunanjetrgovinski menjavi 
gospodarstva kot celote. 

Poročilo temelji na podatkih za obdobje I.—VI. 1984 in jih 
primerja z enakim obdobjem 1983 s tem, da uporablja tudi 
ocene za obdobje I.—IX. oziroma za celo leto 1984, kjer je to 
potrebno oziroma smo razpolagali z ustreznimi podatki. 

II. URESNIČEVANJE TEMELJNIH CILJEV 
SKLADNEGA RAZVOJA IN IZVAJANJE 
SPREJETIH NALOG 

Tako kot v gospodarstvu in družbi nasploh so glavni raz- 
vojni cilji v dejavnostih prometa in zvez opredeljeni v Resolu- 
ciji o politiki družbenega in gospodarskega razvoja SR Slove- 
nije v letu 1984. Zato je prav, da na začetku pogledamo, kako 
se resolucijski cilji uresničujejo. 

Predvsem moramo ugotoviti, da se gospodarski položaj 
dejavnosti tudi letos slabša, in sicer bolj kot gospodarstvo v 
celoti1. 

To ima za posledico manjšo reproduktivno sposobnost 
OZD prometa in zvez ter nevarnost, da bodo le-te postale v 
prihodnosti resen omejitveni faktor pri razvoju gospodarstva 
in družbe kot celote. 

Podatki o rasti obsega dela v prvem polletju 1984 za vse 
zvrsti prometa in zvez so spodbudni2. Ne uresničujejo pa so 
zadovoljivo cilji preusmeritve prevoza blaga s ceste na želez- 
nico in optimalizacije potniškega prometa javnih cestnih pre- 
voznikov, kakor tudi ne med njimi in Železniškim gospodar- 
stvom Ljubljana. 

Republiški komite za promet in zveze je obravnaval predlog 
za izdajo zakona o prevozih v cestnem prometu s tezami "za 
osnutek. Zakon, ki bo predvidoma sprejet v prihodnjem letu, 
bo urejal prevoz oseb in stvari ter pogoje, ki jih morajo 
izpolnjevati izvajalci pri opravljanju te dejavnosti. 

' Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje: Globalna ocena uresničevanja 
usmeritev družbenega plana SR Slovenije la obdobje 1981—1985 v leu 1984 z 
ocenami možnosti razvoja v letu 1985 (Jesenska analiza) str. 45. 
2. Fizični obseg prometnih storitev v obdobju I.—VI. 1984 

Organizacije združenega dela, Republiški komite za promet 
in zveze in drugi ogani so varnosti v prometu in zvezah 
posvečali precejšnjo pozornost, vendar moramo pri tem izpo- 
staviti problem preskrbe z rezervnimi deli in opremo, ki je 
skoraj izključno odvisna od uvoza in zaradi pomanjkanja 
deviz otežkočena. 

Splošno združenje prometa in zvez Slovenije je podalo 
pobudo republiškim organom in družbeno političnim organi- 
zacijam, za oblikovanje stališč o organizaciji SIS za promet, 
kot je to določeno v družbenem dogovoru o temeljih plana SR 
Slovenije za obdobje 1981-1985 in v akcijskem programu. 
Potniški promet: 
Obdobje Prepeljani potniki Potniški km 

v tisočih v milijonih 
1-6/83 145.679 4.020 
1-6/84 159.293 4.284 
Indeks 109,3 106,6 
Blagovni promet: 
Obdobje Prepeljano blago V milijonih tkm 

V tisočih tonah 
1-6/83 21.535 3.502 
1-6/84 22.516 3.823 
Indeks 104,6 109,2 

Na skupnem posvetu 19. 9.1984 v Skupščini SR Slovenije je 
bilo opredeljeno izhodišče, da novega SIS za promet v SR 
Sloveniji ni potrebno organizirati, ker imamo na tem pdoročju 
že razvite posamezne SIS materialne proizvodnje. Pač pa je 
potrebno v okviru Gospodarske zbornice Slovenije - Odbor 
za integralni transport, Splošnega združenja prometa in zvez 
Slovenije ter Republiškega komiteja za promet in zveze, do- 
seči večjo stopnjo usklajenosti srednjeročnega in dolgoroč- 
nega planiranja prometa kot celovitega kompleksnega si- 
stema. 
2.1. ŽELEZNIŠKI PROMET 

Kljub nekaterim pozitivnim premikom moramo ugotoviti, da 
se usmeritve iz stališč Skupščine SR Slovenije za usmerjanje 
skladnega razvoja in delitve dela na področju prometa in zvez, 
ki govorijo o železnici kot hrbtenici kopenskega transporta, 
ne uresničujejo v celoti tako, kot je opredeljeno. 

Celotni prihodek Železniškega gospodarstva Ljubljana se- 
stavljajo transprotni prihodki in povračila gospodarstva za 
kritje stroškov enostavne reprodukcije. Družbeni plan SR 
Slovenije za obdobje 1981-1985 je opredelil, da se bodo 
stroški enostavne reprodukcije pokrivali poleg s povračili 
gospodarstva na osnovi samoupravnega sporazuma in za- 
kona, predvsem s hitrejšo rastjo cen transportnih storitev od 
splošne rasti cen, tako da bo delež slednjih v pokrivanju 
stroškov enostavne reprodukcije iz leta v leto večji. V prete- 
klih letih tega planskega obdobja pa tudi letos se taka predvi- 
devanja ne uresničujejo3. Primanjkljaj sredstev za enostavno 
reprodukcijo so v Železniškem gospodarstvu Ljubljana krili iz 
amortizacije in po sklepih Skupščine SIS za železniški in luški 
promet tudi iz sredstev, ki jih gospodarstvo združuje za razšir- 
jeno reprodukcijo4. 

S spremembami in dopolnitvami družbenega plana razvoja 
SR Slovenije za obdobje 1981-1985 je bil obseg sredstev za 
razvoj železnice znižan na 14 milijard dinarjev. Ker sredstva 
niso bila zagotovljena skladno s planom (izpad bančnih sred- 
stev, hitra rast tečajnih razlik ipd.) in ker so bila združena 
sredstva gospodastva za razširjeno reprodukcijo večji del 
uporabljena za enostavno reprodukcijo5, je bil plan za ob- 
dobje 1981-1985 uresničen v prvih treh letih le s 35,7%6. V 
letu 1983 je stopnja realizacije plana sicer nekoliko višja in 
znaša 41,7%, vendar ne vpliva na ugotovitev, da tudi letos 
plan razvoja Železniškega gospodarstva Ljubljana ne bo ure- 
sničen7. 

3 Delež povračil v CP je bil v letu 1981 32,9%; 1982 22,1%; 1983 31,3%; 1984 
24,3% (ocena). 

- Splošna oziroma rast cen železniških storitev Je bila v letu 1981 36,9% oz. 
23,3%, 1983 28,0% oz. 23,9%, 1983 40,0% oz. 39,0%. Kljub dvakratnemu poviša- 
nju cen v letu, In sicer Junija v poprečju za 26% in oktobra za 14,2%, se ta odnos 
ne bo spremenil. 4 V letu 1981 373 mlo din, 1982 2.588 mlo din, 1983 mlo din, 1984 2.700 mlo din 
(ocena). 5 V obdobju 1981-1983 je bilo od 3.638 mlo din porabljeno za enostavno repro- 
dukcijo 2.588 mlo din ali 71,1% 6 Po cenah 1983 leta Je bil plan 34.342 mlo din, realizacija plana pa 12.269 mlo 
7 Rebalanslranl plan razvoja ŽG Ljubljana v letu 1984 |e predvideval vrednost 
vlaganj v višini 10.300 mlo din, ocena realizacije pa je 4.300 mlo din. 
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Navedeni podatki o enostavni in razširjeni reprodukciji ka- 
žejo torej, da se ekonomski položaj Železniškega gospodar- 
stva Ljubljana v tem planskem obdobju nenehno slabša. 

2. 1. 1. ŽELEZNIŠKI BLAGOVNI PROMET 
Prevoz blaga je letos pričel ponovno rasti8. Najbolj so se 

povečale oblike integralnih prevozov s paletami in kontejnerji, 
medtem ko prevoz masovnih tovorov, kot so premog, cement 
in žitarice pada. Prevozi v sistemu »NOČNI SKOK« ne rastejo 
tako hitro kot druge vrste prevoza in so na lanskoletni ravni. 

V prvih devetih mesecih tega leta se je tudi povečal tranzit 
za 21 % v primerjavi z enakim lanskim obdobjem9. To poveča- 
nje se nanaša predvsem na povečan obseg tranzitnega pro- 
meta za Romunijo, Madžarsko, Avstrijo in Zvezno republiko 
Nemčijo. Pozitivno je, da sta v tranzit vključeni tudi luki Koper 
in Bakar, saj gre preko njih večji del tranzita, ki ga prepelje 
Železniško gospodarstvo Ljubljana. 

Čeprav količine tovora, prepeljanega na paletah, ne dose- 
gajo z akcijskim programom postavljenih ciljev10, je vzpodbu- 
dno, da ta vrsta prevoza blaga zopet raste11. Železniško go- 
spodarstvo je različnim tehničnim in organizacijskim ukre- 
pom dodalo tudi komercialne v obliki nižjih tarif z namenom, 
da bi vzpodbudilo naročnike k večji uporabi palet. Prevoz na 
paletah še vedno ni zadostno uveljavljen in se zanimanje zanj 
manjša zaradi visokih nabavnih cen palet. 

Prevoz blaga v kontejnerjih je letos v prvem polletju za 19% 
večji kot v enakem obdobju lani. Razveseljivo je, da gre za to 
povečanje na račun kopenskega12 in luškega tranzita", kjer je 
stopnja rasti 21-odstotna. Za 15% več prepeljanega blaga v 
kontejnerjih v zunanjetrgovinski menjavi kaže na njihovo vse 
večjo uporabo tudi pri naših organizacijah združenega dela. 

Po lanskem nazadovanju je letos začel rasti prevoz tovornih 
vozil z vlaki. Na oprtnem vlaku, ki vozi na relaciji Ljubljana- 
-Munchen, je bilo v prvem polletju prepeljanih 987 vozil, kar 
je za 35% več kot v enakem obdobju lani. Uvedba oprtnega 
prometa na glavnih smereh v državi in do Luke Koper je še 
vedno odprta postavka v akcijskem programu, čeprav Želez- 
niško gospodarstvo Ljubljana predvideva uvedbo te vrste 
prevoza na relacijah Ljubljana-Zagreb-Beograd in Ljubljana- 
-Koper. Zaradi prednosti, ki se kažejo v prihranku goriva in v 
neplačevanju cestnih taks in ne nazadnje zaradi univerzalnih 
dovolilnic, so seslovenski cestni prevozniki začeli letos preu- 
smerjati na oprtni vlak, vendar se ga v večji meri še vedno 
poslužujejo tuji prevozniki. 

Preusmeritev večjih količin blaga s ceste na železnico še ni 
popolnoma zaživela. Ugodne rezultate sicer beležimo pri pre- 
vozu rud in koncentratov ter pri prevozu za metalurško indu- 
strijo14, medtem ko je prevoz gradbenega materiala in nekovin 
ostal na lanskoletni ravni. Prevoz premoga in žitaric pa celo 
pada. Indeks pri prevozu premoga za prvo polletje letos znaša 
91, predvsem zaradi ugodnih vodnih razmer, povečane proiz- 
vodnje hidroelektrarn in istočasno manjše porabe premoga v 
termoelektrarnah ter zaradi pomanjkanja vagonov za prevoze 
na področju republike.15. V drugem polletju, ko so potrebe po 
prevozu večje, pa postaja akuten problem pomanjkanja vago- 
nov na celotni dobaviteljski mreži. Indeks pri prevozu žitaric 
pa je, zaradi manjšega prevoza v izvozu na progah Železni- 
škega gospodarstva Ljubljana, celo samo 57,8. 

Postavljeni cilji, da bi železnica pri prevozu cementa iz 
Anhovega dosegla 65 odstotni delež, iz cementarne Trbovlje 
pa 50 odstotni, še vedno niso uresničeni. Po podatkih Železni- 
škega gospodarstva Ljubljana se je delež v prevozu cementa 
po železnici iz Anhovega zmanjšal na 39% v primerjavi s 50% 
v enakem obdobju lanskega leta. Pri prevozu iz cementarne 
Trbovlje pa je stanje še slabše, kjer je delež železnice padel od 
30% v lanskem ietu na 20% v letošnjem letu. Vzroki za to so v 
pomanjkanju zaprtih vagonov in v manjših dobavah cementa 

" V primerjavi z obdobjem |anuar-)ulij 1983 znata indeks opravljenega dela v 
Istem obdobju letos merjen z netotonskimi km 110; v količinah piepellaneoa 
blaga po 104. 
• V letu 1984 je bilo prepeljano 2.801.935 ton, v letu 1983 2.317.430 ton. 10 V akcijskem programu ukrepov za povečanje učinkovitejšega poslovanja za 
obdobje 1981-1985 je bilo v letu 1984 predvideno 2.850.000 prepeljanih palet. 
" Število prepeljanih palet v prvem polletju 1983 je 1,042.953, v enakem obdoblu 
letos pa 1,088.933. 12 Zaradi večje blagovne menjave med Grčijo In ZR Nemčijo. 13 Zaradi večjega tranzita za Avstrijo in Madžarsko. 

14 Pri koncentratih In rudah znaSa Indeks rasti 114, pri metalurgiji pa 116. 1S Do 26. 11. 1984 je bilo samo Iz Rudnika lignita iz Titovega Velenja s kamioni 
prepeljanih 22.484 ton premoga. 

domačim kupcem. Količine, ki so namenjene izvozu v Italijo, 
prevažajo do Luke Koper pretežno cestni prevozniki. Splošno 
združenje gradbeništva in industrije gradbenega materiala 
Slovenije pripravlja v sodelovanju z medobčinskimi gospo- 
darskimi zbornicami kratkoročni program preusmeritve pre- 
voza cementa s ceste na železnico. Pri ocenah možnosti za 
večje preusmeritve je potrebno upoštevati, da so nekateri 
cestni prevozniki vlagali lastna sredstva v razširitev in moder- 
nizacijo proizvodnje cementarne Anhovo, da bi si tako zago- 
tovili tovor za prevoz. V ta namen so tudi povečali vozni park 
specializiranih vozil. Za preusmeritev viška zmogljivosti, ki je 
posledica manjšega obsega prevoza cementa, bodo cestni 
prevozniki potrebovali določen čas. 

V tovornem prometu opažamo rast prevoza na krajših rela- 
cijah, kar ni v skladu s prometno politiko. Obrt voz je na 
kratkih razdaljah skoraj enak kot na dolgih. S tem so stroški 
prevoza na kratkih razdaljah sorazmerno višji, saj so skoraj 
enaki stroškom na dolgih relacijah16. Razumljivo je torej, da 
na teh relacijah prihodki ne pokrivajo stroškov, in da bo 
Železniško gospodarstvo Ljubljana nadaljevalo z ukrepi za 
hitrejšo rast cen na kratkih relacijah, kot na daljših17. Ti pojavi 
še zaostrujejo razmere pri pomanjkanju prevoznih zmogljivo- 
sti in silijo železniško gospodarstvo v negospodarske ukrepe, 
kot sta omejitev prevoza in določitev prioritetnega reda18. 

Pri naporih za zadovoljitev povpraševanja po prevozu si v 
Železniškem gospodarstvu Ljubljana pomagajo z uporabo 
vagonov drugih ŽTP na mreži JŽ in z najemanjem vagonov od 
tujih železniških uprav19. Za uporabo vagonov drugih ŽTO je 
Železniško gospodarstvo Ljubljana v sedmih mesecih letos 
plačalo 183 milijonov dinarjev, kar jeza 24% več kot v enakem 
obdobju lani. Najem tujih vgonov pa je v prvem polletju letos 
znašal 593 milijonov deviznih dinarjev ali za 48% več kot v 
istem obdobju lani. Namesto plačevanja najemnin bi bilo bolj 
gospodarno kupovati lastne vagone, česar se zavedajo tudi v 
Železniškem gospodarstvu Ljubljana, saj so za letos predvi- 
deli nakup 300 odprtih in 100 zaprtih vagonov. Zaradi pomanj- 
kanja sredstev, predvsem bančnih kreditov, so sklenili po- 
godbe za nakup samo 125 odprtih in 50 zaprtih vagonov. 

Organizacije združenega dela, ki v večji meri in v daljših 
obdobjih prevažajo blago po železnici, bi lahko precej pripo- 
mogle k odpravljanju pomanjkanja vagonov z nakupom last- 
nih. Tak ukrep v najrazvitejših gospodarstvih ni nenavaden saj 
je delež t. i. »privatnih« voz na železnici bistveno višji kot pri 
nas20. 

Na boijši izkoristek prevoznih zmogljivosti vpliva čas nakla- 
danja in razkladanja vagonov, ki se skrajšuje z modernizira- 
njem mehanizacije. Železniško gospodarstvo Ljublana je za 
letos načrtovalo 120 milijonov dinarjev za nakup nove 
opreme, a je zaradi pomanjkanja sredstev uspelo investirati le 
30 milijonov. Ker vpliva čas manipulacije s tovorom tudi na 
proizvodnjo, so nekateri večji uporabniki sami nabavili nove 
ali posodobili obstoječe prekladalne naprave21). 

V velikem zaostanku je realizacija programa izgradnje indu- 
strijskih tirov, ki so zelo pomembni za pridobivanje tovorov na 
železnico, saj je z njihovim povezovanjem v enovit železniški 
sistem prevoz blaga najbolj racionalen. 

1K V letu 1983 je 13% vseh vagonov prepeljalo blago na razdalji do 50 km. 
Prihodek Je znašal le 5% skupnega prihodka. 17 Ob dvigu cen 1. 11. 1983 so se najbolj dvignile cene na kratkih relacijah. 18 Prioritete: 

- Izvoz v celoti 
~ Luški tranzit v celoti 
- Nakladanje drugih ŽTP In ŽTO (dvojne operacije) 
- Nočni skok v celoti, izenačenje voz 
- Kriti potrebe za druge ŽTO in lokalne potrebe" za dvojne operacije 
- Kriti lokalne potrebe v vezanih krogih, kjer nI praznega teka voz 
- Kritje večjih uporabnikov: rudniki, cementarne, cinkarne, železarne in goz- 

darstvo. 19 Oa bi Železniško gospodarstvo Ljubljana prepeljalo vse količine blaga, ki se 
prevažajo v odprtih visokostenskih vagonih, bi potrebovalo še 942 enot, kar 
znaša 11,2% od skupnga voznega parka. 20 Odstotek »privatnih voz« je v ZR Nemčiji 15, Švici 23, Italiji 13, Franciji 33 In 
Avstriji 9. Na prograh Železniškega gospodarstva Ljubljana je le 2,2% takih 
vagonov. 

21) Djuro Salaj - razkiadalec premoga - grabitelj z zmogljivostjo 96 ton na uro, 
ki Je trikrat več od dosedanje Rudnik Trbovlje - gradi prenosnih vagonov 
Toplarna Ljublana - izsipni jašek za štiri osne vagone Intereuropa Koper - na 
Jesenicah zgradila industrijski tir in nabavila opremo za premik vagonov ter 
nakladanje kontejnerjev 

Luka Koper - povezala terminal za razsute tovore z industrijskimi tiri 
Sežana - dograjen prekladalni tir za prekladanje lesa z vagona na kamion 
Raša - klanči prekladanje cementa. 
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2. 1. 2. ŽELEZNIŠKI POTNIŠKI PROMET 
V letu 1980 je bil za področje potniškega prometa sprejet 

sporazum o skladnem razvoju in delitvi dela med javnim 
cestnim in železniškim prometom. Splošno združenje pro- 
meta in zvez je na osnovi tega v letu 1983 za leto 1984 opravilo 
usklajevanje voznih redov in pri tem poskušalo odpraviti ozi- 
roma skrajšati cestne prevoze povsod tam, kjer jih lahko 
nadomesti železniški promet. _ 

Skupno število prepeljanih potnikov po železnici v obdobju 
od I do VI. 1984 v primerjavi z enakim obdobjem leta 1983 
nadalje narašča (21,1 %), predvsem zaradi večjega števila pot- 
nikov v lokalnem prometu (29.5%), čeprav v mednarodnem 
prometu število potnikov upada (indeks 80,6) 

Povečuje se število prodanih delavskih in dijaških mesečnih 
vozovnic. ) Vzroka za preusmeritev potnikov na železnico sta 
predvsem varčevanje z gorivi in večja prodaja vozovnic nepo- 
sredno v delovnih organizacijah. Porast pepeljanih potnikov 
beležimo tudi na zelenih vlakih, pri spremljanih avtomobilih in 

-spalnikih23) , . 
Na progi Ljubljana - Kamnik se je število potnikov povečalo 

za 20%, v zaključni fazi pa so priprave na uvedbo enotne 
vozovnice na tej progi. . . 

Železniško gospodarstvo Ljubljana še proučuje možnosti 
za ponovno vzpostavitev potniškega prometa na progi Liub~ 
Ijana - Kočevje, vendar tega zaradi pomanjkanja finančnih 
sredstev ne bo mogoče v kratkem uresničiti, saj bi za posodo- 
bitev proge potrebovali okoli 350 mio din24). 

Republiški komite za promet in zveze je v okviru svojih 
pristojnosti spremljal gospodarski položaj železniškega go- 
spodarstva. Posebna pozornost je bila posvečena problema- 
tiki cen prevoznih storitev ter zagotavljanju povračil za pokri- 
vanje dela sredstev enostavne reprodukcije. Republiški ko- 
mite za promet in zveze je sodeloval tudi pri obravnavah 
problematike plačevanja prevoznih stroškov na tujih relaci- 
jah, pri pripravi planskih dokumentov za naslednje srednje- 
ročno obdobje ter pri uresničevanju dolgoročnega in kratko- 
ročnega programa preusmerjanja prevoza tovorov s ceste na 
železnico. ... 

Republiški komite za promet in zveze je tekoče spremljal, 
sodeloval in dajal pobude v okviru svojih pristojnosti Železni- 
škemu gospodarstvu Ljubljana za izboljšanje dela in varnosti 
v železniškem prometu. Se posebno pa je bila aktivnost 
usmerjena v pripravo enotne potniške vozovnice za železniški 
in cestni promet na relaciji Ljublana - Kamnik. 

Na zveznem nivoju je Republiški komite za promet in zveze 
aktivno sodeloval pri pripravi dogovora o ukrepih in aktivno- 
stih, s katerimi bodo zagotovljeni pogoji gospodarjenja želez- 
niškega prometa in pri operativnih nalogah za realizacijo 
družbenega dogovora o prometni politiki Jugoslavije. 

Organi Gospodarske zbornice Slovenije in Splošnega zdru- 
ženja prometa in zvez so tekoče spremljali gospodarski polo- 
žaj Železniškega gospodarstvo Ljubljana ter dajal pobude za 
izboljšanje stanja. ...... • 

Samoupravna interesna skupnost za železniški in luški pro- 
met je uspešno opravljala naloge povezovalca med izvajalci in 
uporabniki železniških in luških storitev. 

2.2. JAVNI CESTNI PROMET 
Cestni promet je glede na pomembno vlogo v prevozu 

potnikov in visok delež v transportu blaga izrednega splošno- 
gospodarskega in družbenega pomena. V njem se pojavljajo 
tri skupine izvajalcev prometnih storitev: OZD prometne 
dejavnosti, OZD drugih dejavnosti z lastnimi prevoznimi sred- 
stvi in zasebni prevozniki25). Tolikšna heterogenost medse- 
bojno nepovezanih prevoznikov predstavlja pomembno oviro 

22) Povečanje delavskih vozovnic znaša 9,3%, dijaških 8,3% za prvo poletje 
letošnjega leta v primerjavi z enakim obdob|em lani. 

23) V zelenih vlakih se Je število potnikov v prvih mesecih letošnjega leta 
povečalo za 3,6% pri sprmljanih avtomobilih za 31,4%, spalnik 31%. 

24) Znesek zajema obnovo zgornjega ustroja proge, zavarovanja cestnih 
prehodov. Izgradnjo peronov n zgraditev postajališč. 
^ečn?hS«>zHt'vnJavnem*c'estnem,0prometu,^ 991 

prepeljanih 17,9 mio ton blaga, v režijskem prometu pa 877 mio tonskih kilome- 
trov in prepeljanih 50,5 mio ton blaga.  i<n a km v 

Poprečna pot 1 tone blaga je znašala v javnem cestnem prometu 181,4 km, v 
režijskem prometu pa 17,4 km. 

raiconalnejšemu in bolj vsklajenemu razvoju cestnega pro- 
meta, tako znotraj njega samega dosežena raven samo- 
upravne, dohodkovne in operativne povezanosti OZD javnega 
cestnega prometa še ne omogoča hitrejšega in uspešnejšega 
uresničevanja dogovorjene prometne politike. Poleg tega se 
prometne organizacije soočajo z vrsto problemov pri zagotav- 
ljanju nemotenega izvajanja prevoznih storitev, ki izvirajo iz 
raznolikosti in visoke stopnje odpisanosti prevoznega parka, 
odvisnosti od uvoza rezervnih delov in opreme in slabe 
domače preskrbljenosti z avtogumami. Ekonomski položaj 
cestnih prevoznikov poslabšuje stalno naraščanje cen pogon- 
skih goriv, maziv in drugih stroškov poslovanja. Vse to so 
vzroki, da nekatere naloge akcijskega programa za uresniče- 
vanje stališč Skupščine SR Slovenije niso še opravljene ali pa 
niso dale rezultatov, kot bi jih ob ustreznejšem upoštevanju 
ekonomskih prednosti posameznih vrst prevozov bilo realno 
pričakovati. 

2.2.1. FIZIČNI OBSEG CESTNEGA PROMETA 
Po podatkih Zavoda SRS za statistiko je bilo v javnem 

censtem tovornem prometu v obdobju januar-junij 1984 
opravljenih 1676 mio tonskih kilometrov, kar predstavlja 7,4% 
povečanje v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta. 
Povečanje obsega storitev se kaže tudi v količini prepeljanega 
blaga, ki je glede na primerjalno obdobje večja za 4,4%, in je 
znašala 9 mio ton. Poprečna pot 1 tone prepeljanega blaga se 
je podaljšala od 180 km na 185 km, kar nasprotuje zastavlje- 
nemu cilju prometne politike o preusmeritvi tovorov s cest na 
železnico na daljših relacijah. Vzroki takšnih gibanj so pred- 
vsem v pomanjkanju železniških kapacitet, zato se nekateri 
tovori po sili razmer prevažajo s tovornimi vozili26). 

V javnem cestnem potniškem prometu (brez mestnega pre- 
voza) je bilo v prvih šestih mesecih leta 1984 prepeljanih 144,1 
mio potnikov oziroma za 7,7% več kot v istem obdobju prete- 
klega leta. Povečala se je tudi količina opravljenih potniških 
kilometrov, vendar po nižji stopnji 4,2%, kar kaže na porast 
potnikov v dnevni migraciji, kot posledici nadaljnjega omeje- 
vanja porabe goriva za osebna vozila zaradi hitre rasti njegove 
cene. Povečanje obsega cestnega potniškega prometa je zao- 
stajalo za rastjo istih storitev v železniškem prometu. 

Enaka ugotovitev velja tudi za sorazmerno visoke stopnje 
rasti obsega storitev v mestnem potniškem prometu. V obrav- 
navanem obdobju se je število potnikov povečalo za 16.2% 

Poraba pogonskega goriva se v javnem cestnem prometu 
(brez mestnega poniškega prometa) giblje v mejah zakonsko 
predpisanih količin. Pri dieselskem gorivu je bilo v prvem 
polletju porabljenih 45,5% letne razpoložljive količine7). Delna 
prekoračitev linearne razdeljene porabe v šestmesečnem 
obdobju je pri bencinu, kjer znaša delež izkoriščene letne 
količine 51,9%28). Skupna letna dovoljena poraba pogon- 
skega goriva je bila v prvem polletju reatizima s 45,7%. 

V mestnem potniškem prometu znaša šestmesečna poraba 
pogonskega goriva 49,5% celoletne razpoložljive količine. 

2.2.2. JAVNI CESTNI TOVORNI PROMET 
Sredi leta 1984 so javni cestni prevozniki začeli uporabljati 

za prevoz motornih vozil oprtni vlak na relaciji Ljublja- 
na-Munchen z možnostjo prevoza do Kolna. Doslej zapostav- 
ljeni oprtni prevoz sedaj teče trikrat tedensko in prevaža po 
šest vozil. To je prvi korak k uresničevanju te oblike varčeva- 
nja z gorivi. Preusmeritev tovornih vozil na vlak je bila prven- 
stveno pogojena s pomanjkanjem dovolilnic za mednarodni 
cestni prevoz blaga. Odbor za integralni transport pri Gospo- 
darski zbornici ŠR Slovenije je predlagal Jugoslovanskim 
železnicam, ki naj temelji na objektivnih možnostih železnice 
in potrebnah gospodarstva. Kratkoročno pa je potrebno pred- 
vsem izboljšati kvaliteto oprtnega prevoza s skrajšanjem 
potovalnega časa ter razpoložljive kapacitete usmeriti v med- 
narodni tranzit proti severozahodnim evropskim državam, v 
katerih ta oblika prevoza pridobiva vse večji pomen29). 

w) Z Gospodarsko zbornico SAP Vojvodina še potekajo rezgovori o organiza- 
ciji transporta blaga za SR Slovenijo po železnici. Do konca let bo določen tudi 
nosilec koordinacije. 27) 69.758.162 1 od skupno dovoljene porabe 153.400.965 1. 28) 2.297.964 1 od razpoložljivih 4.427.525 1. M) Republika Avstrija je podvojila cestne takse z namenom preusmeriti težke 
tovore s ceste na železnico; podobno tudi ZR Nemčija, ki s politiko cestnih taks 
in sistemom izrabe dovolilnic vzpodbuja uporabo oprtnega prometa. 
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Z namenom preusmeriti prevoze blaga s cestnega na želez- 
niški promet po sistemu »nočni skok«, je Splošno združenje 
prometa in zvez Slovenije pričelo priprave za izdelavo posnet- 
kov blagovnih tokov v posameznih regijah Slovenije. Podatke 
bodo zbirali po enotni metodologiji njihovega zajemanja in 
nato opredelili optimalne oblike prevoza posameznih vrst 
blaga. Pričakujemo, da bodo sprejete odločitve pripomogle k 
hitrejšemu uresičevanju nalog OZD s prevoznimi kapacite- 
tami za lastne potrebe, kot so opredeljene v samoupravnem 
sporazumu o skladnem razvoju in delitvi dela med cestnim in 
železniškim prometom pri prevozu blaga ter programu dolgo- 
ročne ekonomske stabilizacije v prometu. Heterogenosti in 
organizacijske nepovezanosti izvajalcev cestnih prometnih 
storitev postopno odpravljajo tudi zasebni prevozniki z usta- 
navljanjem obrtnih zadrug po posameznih območjih (Ljub- 
ljana, Kranj, Maribor, Koper, Šempeter pri Novi Gorici, Met- 
lika), kar omogoča njihovo enotnejšo vključitev v začrtane 
smeri razvoja cestnega prometa. Družbeni dogovor o usklaje- 
nem razvoju cestnih prevoznikov v SR Sloveniji ni bil izdelan v 
roku, določenim z akcijskim programom. Poslovna skupnost 
»Avtoprevozništvo« kot koordinator izvedbe tega ukrepa pri- 
pravlja strokovne osnove in predvideva, da bi javna razprav o 
tem dokumentu potekala v prvem polletju 1985, sočasno z 
razprvo o srednjeročnem planu razvoja cestnega prometa v 
obdobju 1986-1990. 

Javni cestni prevozniki so v letu 1984 uskladili in uveljavili 
enotne prevozne tarife za celotno jugoslovansko področje. Za 
domači trg so določene maksimalne, za mednarodni tran- 
sport pa minimalne prevozne tarife. 

V mednarodnem transportu blaga se cestni prevozniki kljub 
stalnemu povečevanju obsega storitev soočajo z nekaterimi 
ovirami njegovega hitrejšega razvoja30'. Kaže se premajhna 
zainteresiranost združenega dela, ki samostojno določa tran- 
sportne paritete in pri tem vse manj angažira domače prevoz- 
nike v zunanjetrgovinski menjavi blaga31'. V mednarodni tran- 
sport se občasno vključujejo prevozniki, ki z namenom, da bi 
pridobili potrebne devize za" nabavo uvoznega repromateriala, 
kršijo dogovorjeno minimalno tarifo in ustvarjajo nelojalno 
konkurenco. Rast mednarodnega transporta ovira tudi po- 
manjkanje dovolilnic za prevoz blaga, tako bilateralnih kot 
tranzitnih. Prodornejša usmeritev v mednarodni cestni tran- 
sport je torej odvisna od odprave navedenih problemov. V ta 
namen so že predlagani selektivnejši kriteriji za pridobitev 
zunanjetrgovinske registracije na področju mednarodnega 
cestnega prometa, ukrepi za zagotovitev zadostnih kontin- 
gentov dovolilnic za mendarodne prevoze blaga in druge 
naloge. Od njihove izvršitve zavisi tudi uspešnost javnih cest- 
nih prevoznikov v izpolnjevanju prevoznih obveznosti pove- 
čevanja izvoza prometnih storitev. 

Tujim cestnim prevoznikom, ki opravljajo tranzitne prevoze 
blaga v jugoslovanske luke, so v letu 1984 pričeli izdajati 
dovoljenja že na mejnih prehodih. 

2.2.3. JAVN! CESTNI POTNIŠKI PROMET 
Projekt optimalizacije medkrajevnega potniškega prometa 

v SR Sloveniji predstavlja začetek bolj sistematičnega ureja- 
nja javneg prevoza potnikov. Njegovo uresničevanje poteka z 
različno uspešnostjo v okviru treh programov. 

Prvi je program optimalizacije medkrajevnega potniškega 
prometa, ki je bil izdelan za celotni slovenski cestni križ 
(Rateče - Mokrice; Sečovlje - Lendava) in je temeljil na 
usklajenosti interesov vseh prevoznikov po načelih ustvarja- 
nja skupnega prihodka. S programom določena intervalna 
ureditev voznih redov naj bi doprinesla k racionalizaciji in 
večji ekonomski uspešnosti izvajanja storitev ob istočasnem 
večanju potovalne hitrosti, kvalitete prevoza in varnosti potni- 

L.uP?i, 9a,n f.CJiS ki °P,avliaj° mednarodni javni cestni promet, so v obdobju |anuar-|unl| 1984 povečale ustvarjeni prihodek ne tu|lh trgih za 58,7% v 
primerjavi * enakim obdobjem preteklega leta. Delež deviznega prihodka v 
celotnem prihodku se |e povečal od 22.22% na 23,277, ali za 4 7% 
vn,S<S!?lh Na."^n6 ,ba?,kt slovenll® realizirani prihodki od cestnega pre- voza blaga na tujih relacijah v obdobju Januar-junIJ 1984 znašali 3.485,278.000 

nnJl^i'U,J9i8c3o"/0 °,b86? Prepeljanega blaga v zunanjetrgovinski menjavi povečal za 15,2% v primerjavi z letom 1982. V tekočem letu se stopnja rasti 
f" znaSa la obd°bie 1-8 14,2% glede na enako obdobje leta 1983. 
tflSi i SO V ' "0m kopenskem prometu cestni prevozniki prepeljali 12,4% količin Izvoznega blaga, 9,4% količin uvoznega blaga In 13,6% blaga v tranzit- 
nem prometu. Preostale količine so bile prepeljane z železnico 

kov v medkrajevnem prometu. Projektne rešitve so na zborih 
delavcev in drugih samoupravnih organih potrdile vse OZD 
cestnega potniškega prometa, podprli pa so jih tudi Republi- 
ški komite za promet in zveze, Gospodarska zbornica Slove- 
nije - Splošno združenje prometa in zvez in Republiški odbor 
sindikata delavcev prometa in zvez. Kljub temu jih prevozniki 
ob sprejemanju novih voznih redov niso upoštevali, z obrazlo- 
žitvijo, da v pogojih hitrega naraščanja potniških tokov ni 
sprejemljivo zmanjševanje prevoznih kapacitet in gostote pre- 
vozov na posameznih medkrajevnih linijah. Še nadalje so 
ohranili preteklo ureditev medkrajevnega prometa, ki s pogo- 
stimi postajališči in nizko potovalno hitrostjo dejansko oprav- 
lja funkcijo primestnega prometa. Zato je Republiški komite 
za promet in zveze, ki je tekoče spremljal uresničevanje pro- 
jekta optimalizacije medkrajevnega potniškega prometa, zao- 
stril odgovornost pri izvrševanju te naloge in sprejel kon- 
kretne usmeritve za nadaljne delo. Spodbudil je takojšen 
začetek etapnega uresničevanja projekta optimalizacije na 
območju Gorenjske regije. Zahteval je analizo in dopolnitev 
izhodišč ter ciljev razvoja medkrajevnega potniškega pro- 
meta, ob jasni opredelitvi njegove funkcije v primerjavi s 
primestnim in mestnim potniškim prometom. Republiški ko- 
mite za promet in zveze je nadalje opozoril na nujnost dopol- 
nitve samoupravnih aktov, ki urejajo medsebojne odnose 
izvajalcev storitev v medkrajevnem potniškem prometu in na 
izgradnjo enotnega informacijskega sistema. Vse udeleženke 
v projektu optimalizacije medkrajevnega potniškega prometa 
je zadolžil, da preko Šplošnega združenja prometa in zvez 
Slovenije zagotovijo enotno akcijo za ponovno opredelitev 
nalog pri razvoju medkrajevnega in primestnega prometa, 
upoštevajoč pri tem pozitivne izkušnje in slabosti pri doseda- 
njem uresničevnju naloge. 

Z drugim programom sta se Alpetoru in Integral sporazu- 
mela o enotni in optimalnejši ureditvi medkrajevnega in pri- 
mestnega prometa na področju Gorenjske. Ustvarjanje skup- 
nega prihodka z uvedbo enotne vozovnice, usklajenosti de- 
lovnih nalog voznikov, skupno programiranje izvajanja in 
razvoja dejavnosti potrjuje usklajenost interesov v medseboj- 
nem sodelovanju. To že kaže pozitivne rezultate pri znižanju 
stroškov na enoto storitve in predvsem pri hitrejšem prilagaja- 
nju potrebam potnikov. 

Tretji program optimalizacije sledi pozitivnim izkušnjam 
etapnega reševanja na Gorenjskem in obsega medkrajevni 
potniški promet na Primorskem in, vključno s primestnim, na 
Notranjskem. Udeleženke sporazuma o optimalizaciji med- 
krajevnega prometa po načelih skupnega prihodka z uvedbo 
enotne vozovnice so Avtopromet Gorica, Slavnik Koper in 
Integral Ljubljana. Cilji sporazuma, ki bo po programu nave- 
denih organizacij uveljavljen v začetku leta 1985, so večja 
kakovost potniškega prometa, večja izkoriščenost delovnih 
sredstev, bolj urejen delovni čas voznikov in večja varnost v 
prometu. 

V medkrajevnem potniškem prometu sezonsko usklajujejo 
vozne rede na vzporednih linijah avtobusni prevozniki in 
Železniško gospodarstvo. Na področjih, kjer prevozi potnikov 
niso zagotovljeni z železniškim prometom, avtobusni prevoz- 
niki omogočajo navezavo nanj z linijami, ki se medsebojno 
dopolnjujejo in usklajujejo ob vsakoletni pripravi voznih re- 
dov v SR Sloveniji. 

Po ureditvi intervalnega voznega reda in ploskovnega pre- 
voza potnikov do železniških postaj je bila na relaciji Kamnik - 
Ljubljana uvedena kombinirana predplačilna vozovnica, ki 
omogoča potnikom prevoz z avtobusom do železniških po- 
staj, prevoz z vlakom v Ljubljano in nato še koriščenje avtobu- 
sov mestnega prometa. 

Čeprav je akcijski program naložil, da je potrebno v pri- 
mestnem potniškem prometu na posameznih območjih SR 
Slovenije uvesti enojno vozovnico ne glede na prevoznika, se 
ta proces še ni začel. Samo za relacijo Kamnik-Ljubljana sta 
ZG Ljubljana in Integral uspela izdelati sistem enotne vozov- 
nice, ki bo lahko začel delovati v roku enega meseca po 
odobritvi ustreznih conskih tarif. Pri tem moramo poudariti, 
da izvršitev te naloge teče izredno počasi in je soočena z 
najrazličnejšimi problemi, kljub stalnim prizadevanjem in po- 
budam, ki jih daje Republiški komite za promet in zveze. 

Republiški komite za promet in zveze je v sodelovanju z 
Republiškim sekretariatom za notranje zadeve organiziral se- 
stanek z odgovornimi delavci OZD cestnega prometa o pro- 

26 
poročevalec 



blematiki zagotavljanja večje varnosti v prometu in sprejel 
usmeritve za odpravljanje ugotovljenih pomanjkljivosti. Ak- 
tivno se je vključeval v zagotavljanje rezervnih delov in avto- 
gum za cestna vozila. Zveznemu komiteju za promet in zveze 
je posredoval informacijo o problematiki dovolilnic za medna- 
rodni prevoz blaga s predlogom aktivnosti njenega kratkoroč- 
nega in dolgoročnega razreševanja. Tekoče je spremljal 
uspešnost poslovanja javnih cestnih prevoznikov in obravna- 
val upravičenost predlogov sprememb cen njihovih storitev. 

V okviru Gospodarske zbornice SR Slovenije in Splošnega 
združenja prometa in zvez je bil izdelan predlog selektivnejših 
kriterijev za pridobitev zunanjetrgovinske registracije na po- 
dročju mednarodnega cestnega prometa. Splošnemu združe- 
nju prometa Jugoslavije je bila dana pobuda, da se izvede 
postopek uskladitve strategije izvoza prometnih storitev s 
strategijo izvoza blaga, v katerem je potrebno zagotoviti zapo- 
slitev vseh kapacitet prometnih panog ob optimalnem uve- 
ljavljanju njihovih komparativnihi prednosti. Posebna pozor- 
nost je bila namenjena izobraževalnim programom usmerje- 
nega izobraževanja za področje dejavnosti in hitrejšemu uva- 
janju raziskovalnih dosežkov v prakso. 

2.3. LUŠKI PROMET 
Luka Koper, kot edina slovenska pomorska luka, beleži v 

prvih devetih mesecih 1984 porast obsega opravljenih stori- 
tev; saj so pretovorili 1.835.000 ton, kar je za 8% iznad 
doseženega v enakem obdobju leta 1983. Najvišja stopnja 
rasti prometa je dosežena pri generalnih in razsutih tovorih, 
spodbudni pa so tudi rezultati v prometu kontejnerjev, ki se je 
povečal za 10%. Podatki o strukturi prometa po smereh 
kažejo, da je gibanje uvoznega in izvoznega prometa v Luki 
Koper posledica ukrepov v naši zunanjetrgovinski menjavi, 
saj se je povečal delež izvoznega in zmanjšal delež uvoznega 
prometa. Na področju tranzitnega prometa beležijo porast za 
2%. V letu 1984 ocenjujejo, da bodo dosegli promet 2.430.000 
ton kljub temu, da so v zaostreni mednarodni politični in 
gospodarski situaciji zašle v krizo tudi vse svetovne luke, 
vključno z jadranskimi. 

Na področju ekonomskih odnosov s tujino dosega Luka 
Koper že vrsto let ugodne rezultate32, že zlasti, če upoštevamo 
razmerje med deviznimi prilivi in odlivi. 

Luka Koper je v tem srednjeročnem obdobju, z izgradnjo II. 
faze kontejnerskega terminala z zmogljivostjo 110.000 TEU33 

ustvarila pogoje za pospešeno uvajanje vseh oblik integral- 
nega transporta v slovenskem in širšem jugoslovanskem pro- 
storu. S tehnološko opremo, privezi ter skladiščnimi prostori 
je to eden od najsodobnejših tovrstnih terminalov v lukah. V 
sedanjem trenutku pa je čutiti premajhno aktivnost organiza- 
cij združenega dela, ki organizirajo pretok blaga, da bi lahko 
Luka Koper v večji meri izkoristila svoje zmogljivosti in po- 
stala pravi zbirnik za prekomorski integralni transport. 

V okviru specializacije za razsute tovore je bila v juniju 1984 
predana v poizkusno obratovanje I. faza terminala za premog 
in ostale razsute tovore, zmogljivosti 1,5 mio ton letno. Ta 
investicija dejansko pomeni valorizacijo geografske lege 
Luke Koper ter njeno nadaljnje vključevanje v mednarodno 
delitev dela. Opozoriti pa je potrebno, da pri pridobivanju 
premoga in ostalih razsutih tovorov obstaja v Evropi močna 
konkurenca tako med železnicami kot med lukami. Zato Luka 
Koper vodi aktivnosti za pritegnitev teh blagovnih tokov v letu 
1985, in sicer z enotno ponudbo na celotni transportni relaciji 
z uveljavitvijo železnice in špediterja. 

Ob administrativnih preprekah in nasprotovanju Skupnosti 
jugoslovanskih železnic za vpis trajektne železniške linije 
Koper-Mersin v mednarodno CIM konvencijo ter močnem 
interesu turške strani, ki razmišlja o lastni liniji med Mersinom 
in eno od severnojadranskih luk, obstaja nevarnost, da bo šel 
del blagovnih tokov mimo Luke Koper. Zato Luka Koper ob 
pomoči Republiškega komiteja za promet in zveze nadaljuje z 
aktivnostmi za otvoritev te trajektne železniške linije. Tako je 
bilo ob obisku turškega ministra za promet dogovorjeno, naj 
se za otvoritev te linije sporazumejo zainteresirana turška in 
naša podjetja. 

32 v obdobju januar-junlj znaša devizni priliv 7,1 mlo dolarjev In je v primerjavi z 
enakim obdobjem lani večji za 2%. Pokritje uvoza z Izvozom oz. odliva s prilivom 
znaša 737%, za konvertibilno področje pa 517% 
° standardna enota za merjenje opravljenega dela v kontejnerskem prometu 

Osnutek zakona o posebnih pogojih opravljanja zunanjetr- 
govinskega prometa v carinskih conah je v skupščinskem 
postopku. Ta zakon predvideva posebne pogoje uvoza blaga 
v carinskih conah in prost izvoz iz njih, kar pomeni, da se na 
izvoz ne nanašajo predpisi o izvozu blaga na podlagi kontin- 
genta in dovoljenja za izvoz. S predlaganimi rešitvami bo 
dosežen večji izvoz storitev, povečal se bo tranzit blaga, hkrati 
pa bo dosežena večja izkoriščenost transportnih in skladišč- 
nih zmogljivosti, s tem pa tudi večji devizni priliv. 

Republiški komite za promet in zveze je v okviru svojih 
pristojnosti spremljal gospodarski položaj ter izvajanje raz- 
vojnih usmeritev Luke Koper. V okviru delovne skupnosti 
ALPE-ADRIA je sodeloval pri predstavitvi severnojadranskih 
luk v Munchnu, ki pomeni novo vzpodbudo nadaljnjega raz- 
voja in sodelovanja med njimi. Republiški komite za promet in 
zveze in Splošno združenje prometa in zvez sta v okviru svojih 
pristojnosti dajala priporočila oziroma mnenja k uvozu 
opreme za funkcionalnejše pretovarjanje in skladiščenje 
blaga ter odpravo ozkih grl. 

2.4. POMORSKI PROMET 
Svetovno tržišče pomorskih prevozov preživlja že tretje leto 

globjo krizo v okviru že dalj časa trajajoče recesije svetovnega 
gospodarstva. Ponudba ladijskega prostora presega povpra- 
ševanje, hkrati pa so v svetu prisotne vse močnejše težnje, 
predvsem v linijskih prevozih, po protekcionistični delitvi to- 
vora na osnovi dvostranskih sporazumov34, ki je bolj restrik- 
tivna kot so določila konvencije Združenih narodov o kodeksu 
obnašanja pomorskih linijskih konferenc35. Posledice se ka- 
žejo v tem, da se ne dosegajo cilji niti glede fizičnega obsega 
poslovanja, niti glede deviznega priliva. Ekonomski položaj 
pa otežuje še vedno nerešeno vprašanje gradnje ladij v doma- 
čih ladjedelnicah ter omejene možnosti uvoza novih in rablje- 
nih ladij. 

Splošna plovba Piran je kot edini slovenski ladjar razpola- 
gala koncem leta 1983 s 24 ladjami s skupno 265.003 BRT, kar 
pomeni štiri ladje manj kot ob vstopu v tekoče srednjeročno 
obdobje. Vse bolj zaskrbljuje starost ladij36, ki so zaradi zasta- 
rele tehnično-tehnološke opremljenosti vse manj konku- 
renčne v mednarodnem blagovnem pomorskem prometu. 

Dogovor o kriterijh za kreditiranje plasmaja domače 
opreme, ladij in tirnih vozil v državi do leta 198537 zaenkrat ni 
rešil vprašanja financiranja gradnje ladij za domače ladjarje v 
domačih ladjedelnicah, saj niso zagotovljena dopolnilna 
sredstva za kreditiranje plasmaja domače opreme, niti niso 
določene finančne organizacije, preko katerih se bodo dajali 
krediti v te namene. Hkrati Dogovor ne rešuje problematike 
plačila devizne udeležbe za gradnjo ladij v domačih ladjedel- 
nicah. Možnosti nakupa novih ali rabljenih ladij v tujini pa 
otežkočajo veljavni predpisi38. 

Vsi dosedanji poskusi, da bi uvedli učinkovit sistem pre- 
nosa deviz domačih naročnikov prevozov na izvajalce pro- 
metnih storitev niso dali željenih rezultatov. To pomeni, da 
večina uporabnikov pomorskih storitev na mednarodnih rela- 
cijah ne poravnava svojih deviznih obveznosti do ladjarja. 
Doseženi rezultati v prvem polletju so sicer nekaj boljši kot v 
preteklem letu39, vendar še nezadovoljivi. Zaradi devizne ne- 
likvidnosti, kot posledice nedoslednega izvajanja odloka o 
pogojih in načinu prenosa deviz na izvajalce storitev v medna- 
rodnem pomorskem prometu, ladjarji nimajo možnosti, da bi 
iz bruto deviznega priliva, po izločanju deviz za splošne in 
skupne družbene potrebe, poravnali devizne stroške v tujini 
Za poravnavo teh obveznosti so morale banke najemati krat- 
koročne kreditne linije, visoke obresti in tečajne razlike pa so 
bremenile dohodek Splošne plovbe Piran. Neizvajanje ome- 

34 delitev prometa na osnovi 50:50 udeležbe samo ladjarjev držav, ki sta udele- 
ženi v tej menjavi 35 delitev tovora po načelu 40% tonaže izvoznik, 40% uvoznik ter 20% tonaže 
tretje države x 36 povprečna starost ladij Splošne plobe Piran na koncu leta 1983 Je znašala 
37 dogovor o merilih za kreditiranje plasmaja domače opreme, ladij in tirnih vozil 
v državi do leta 1985, Ur. I. SFRJ, št. 25/84 38 režim uvoznih kontingentov DK, visoke uvozne dajatve, previsoko izločanje 
dela deviz pa pokrivanje skupnih In splošnih družbenih potreb 39 V prvem polletju so Splošni plovbi Piran domači uporabniki prenesli 42,2% 
deviz, v letu 1983 pa komaj 30,7% fakturirane devizne realizacije 40 Koncem junija 1984 je znašal znesek neporavnanih deviznih obveznosti 21,4 
mio 354 
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njenega odloka povzroča poleg devizne nelikvidnosti tudi 
velik izpad dohodka, ker se zmanjšuje osnova za uveljavljanje 
stimulacije na izvoz. 

Za izboljšanje poslovanja in povečanja deviznega priliva so 
v Splošni plovbi Piran sprejeli vrsto ukrepov. Tako so glede na 
visok delež stroškov za gorivo izdelali dodatni program za 
optimalizacijo hitrosti vsake posamezne ladje v odvisnosti od 
komercialnih pogodbenih obveznosti, razpoložljivosti tovora 
in zakrčenosti luk v prosti plovbi. Gorivo so kupovali na 
področjih, kjer je bil odnos med kvaliteto in ceno najprimer- 
nejši in uvajali, kjer narava pogona to dopušča, težja, manj 
kvalitetna in cenejša pogonska goriva. Uvedli so vodenje ladij 
preko specializirane tuje firme, ki z računalniki spremlja polo- 
žaj le-teh in jim glede na vremenske pogoje daje navodila za 
najbolj ekonomično plovbo. Okrepili so obstoječe in uvedli 
nov krak linije okoli sveta na relaciji Japonska-Vzhodna obala 
Indije-Bangladeš-Japonska, za prevoz pretežno generalneaa 
tovora. 3 

Splošna plovba Piran je zainteresirana za ponovno vzposta- 
vitev ferry linije Koper-Bližnji vzhod-Koper, ko se bodo raz- 
mere na Bližnjem vzhodu normalizirale. Ocenjujejo, da bi jo 
morali vzdrževati vsi udeleženci s samoupravnim sporazume- 
vanjem o združevanju dela in sredstev na osnovi skupnega 
vlaganja in delitve rizika. 

Republiški komite za promet in zveze je tekoče spremljal 
problematiko Splošne plovbe Piran. Na svojih sejah je obrav- 
naval devizno problematiko in uresničevanje razvojnih ciljev 
Splošne plovbe Piran ter z Republiškim komitejem za medna- 
rodno sodelovanje zavzel stališča do odprtih vprašanj dejan- 
skega prenosa deviz za izvajalce storitev, uvoza ladij na hipo- 
tekami kredit, izvoznih spodbud, združevanja deviz za 
splošne in skupne družbene potrebe v primeru, da se devizni 
priliv realizira s prodajo rabljenih ladij ter do prioritetnega 
pokrivanja deviznih stroškov v tujini. 

2.5. ZRAČNI PROMET 

2.5.1. LETALIŠKE STORITVE 
Obseg opravljenih storitev na letališčih Ljubljana in Maribor 

tudi v letošnjem letu zaostaja za zastavljenimi cilji rasti fizič- 
nega obsega potniškega in blagovnega prometa za obdobje 
1981-1985 1. Neugodna gibanja, ki so bila zabeležena v prete- 
klih letih, pa so se letos ustavila. Tako beležimo prvič po treh 
letih ponovno rast obsega opravljenih storitev, ki so izključno 
posledica povečanja v mednarodnem prometu42. 

Letališče Portorož, ki je predvsem namenjeno razvoju letal- 
skega turizma, prav tako ne dosega planskih predvidevanj. 
Letošnji manjši promet letal, panoramskih poletov in ostalih 
komercialnih poletov je posledica predvsem nestabilnega 
vremena na področju Republike Avstrije in Zvezne republike 
Nemčije, odkoder prihaja največ letalskih gostov. Poleg tega 
je bilo letališče Portorož na začetku sezone zaprto zaradi 
rekonstrukcije in podaljšanja vzletno pristajalne steze. Spod- 
budna pa je odločitev turističnega gospodarstva zagotoviti 
organizacijske in kadrovske pogoje za pospešitev prodaje 
charterskih letov, kakor v receptivnem tako tudi v emitivnem 
turizmu. 

Letališče Ljubljana je doseglo precejšen napredek na po- 
dročju organizacije zbirnega tovornega prometa, ki neposre- 
dno pospešuje uvajanje sodobnih oblik transporta in zagotav- 
lja znižanje deleža transportnih stroškov v gospodarstvu, 
hkrati pa tudi omogoča intenzivnejšo vključitev tranzitnih 
blagovnih tokov iz sosednjih držav. Organizacija zbirnega 
prometa je v popolnosti zaživela za Združene države Amerike. 
Pripravljajo tudi organizacijo zbirnika za dežele v razvoju. 

Kljub vsem priporočilom in prizadevanjem delavcev obeh 
letališč za združitev v eno delovno organizacijo ni napredka. 
Nerešeno je namreč še vedno vprašanje pokrivanja planirane 
izgube letališča Maribor, ki je prisotna vse od ustanovitve 
dalje in je posledica premajhnega prometa letal in potnikov. 
Delavci letališča Ljubljana ocenjujejo, da ni možnosti oziroma 
interesa za združitev letališč v eno organizacijo, dokler se 

41 SaS o temijih plana SIS za letališko dejavnost SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 predvideva 9% povprečno rast prometa leta, 13% potnikov In 17% 
blaaa 
42 Število sprejetih in odpravljenih letal se Je povečalo za 6,6%, število potnikov 
za 15,9% in prepeljano blago za 3,9% 

sistemsko ne uredi pokrivanje izgube letališča Maribor v ok- 
viru mariborske regije. 

V razvojnem planskem aktu43 je posvečena posebna pozor- 
nost zagotavljanju varnosti zračne plovbe. Glede na majhno 
število članic SlS-a za letališko dejavnost SR Slovenije, ki 
združujejo sredstva za razvoj letališke infrastrukture, ni priča- 
kovati, da bi v tem srednjeročnem obdobju Letališče Ljub- 
ljana izdelalo idejni in glavni projekt južnega potniškeaater- 
minala. 
2.5.2. PREVOZ POTNIKOV IN BLAGA 

' Pregled prometa lnex Adrie Avioprometa v osmih mesecih 
letošnjega leta kaže, da letos ponovno beležijo rast obsega 
potniškega prometa in to izključno v mednarodnem pro- 
metu44. 

Na področju blagovnega prometa beležijo padec, ki pa je bil 
zaradi nezanesljivosti trga že vnaprej planiran. Ob tem je 
potrebno omeniti, da je uporaba ietal samo za blagovni tran- 
sport še vedno občasna, prevozi blaga pa so samo enosmerni. 
Na prvi redni mednarodni liniji za Lamaco blagovni promet 
nenehno raste, predvsem na letih iz Jugoslavije. Za večje 
količine povratnega blaga pa bo potrebna še intenzivnejša 
obdelava trga na Cipru in Bližnjem vzhodu. 

V letu 1984 je lnex Adria Aviopromet vključila v domači 
redni promet nova letala DASH-7. Letala, ki so primerna za 
kratke lete in za manjša letališča so izboljšala predvsem 
povezave SR Bosne in Hercegovine z ostalimi republikami. 

Prizadevanja našega letalskega prevoznika, da bi še razvijal 
redni mednarodni promet, so v letu 1984 potekala v iskanju 
pravnih in tržnih možnosti za uvajanje novih mednarodnih 
linij. Kažejo se prvi rezultati v prostoru ALPE-ADRIA, kjer ni 
rednih mednarodnih letalskih povezav kljub močnemu go- 
spodarskemu in kulturnemu sodelovanju. Ob podpori svobo- 
dne države Bavarske bo v začetku decembra lnex Adria Avio- 
promet s 50. sedežnim letalom DASH-7 odprl linijo za Munc- 
hen . 

V letu 1984 so stekla pripravljalna dela za izgradnjo I. faze46 

vzdrževalno tehnične baze na letališču Ljubljana. S tehnično 
tehnološkega vidika bo nova investicija omogočila večjo kva- 
liteto opravljenih storitev in razširitev vzdrževalne dejavnosti 
na letalih, ki sestavljajo sedanjo floto lnex Adrie Avioprometa. 
Z omenjenimi prednostmi, ki jih predstavlja nova inveticija bo 
zagotovljena večja varnost zračnega prometa, poleg tega pa 
bo s krajšim časom vzdrževanja izboljšana rednost prometa 
oziroma zmanjšane zamude letal. 

Na področju politike cen je doseženo, da se cene storitev za 
prevoz potnikov v notranjem zračnem prometu oblikujejo 
svobodno in izven družbene kontrole cen, čeprav le-te zaradi 
depresivne politike v preteklosti še niso ekonomske. 

Republiški komite za promet in zveze je na svoji seji obrav- 
naval dolgoročni program razvoja prevoznih zmogljivosti lnex 
Adrie Avioprometa v obdobju 1984-1993. V okviru tega pro- 
grama je naš letalski prevoznik podpisal sporazum z Evrop- 
sko letalsko industrijo AIRBUS o nakupu petih potniških letal 
tipa AIRBUS 320 in opcijo za še nadaljnja tri taka letala. Gre za 
pogodbo v vrednosti rek 200 milijonov dolarjev pa tudi za 
siceršnje dolgoročno sodelovanje na področju industrijske in 
tehnološke kooperacije naše industrije z udeleženci tega po- 
membnega evropskega letalskega projekta. Prihod prvega 
letala se pričakuje v letu 1989. 

V sodelovanju z Zvezno upravo za kontrolo letenja je komite 
uredil vprašanje letenja tujih športno-turističnih letal izven 
zračnih poti in na letališčih, ki niso namenjena za mednarodni 
zračni promet. Na zvezni ravni pa je sodeloval s predlogi za 
pripravo osnutka zakona o zračni plovbi. 

Ob pripravi predloga za izdajo zakona o letališčih je Repu- 
bliški komite za promet in zveze zaradi odprtih vprašanj v 
zvezi z zagotovitvijo sistemskega vira financiranja letališke 
dejavnosti ter zaradi novih obveznosti, ki bi jih zakon uvedel 
za organizacije združenega dela s področja gospodarstva, 
pripravil posebno gradivo. Gradivo je bilo obravnavano v 
organih in telesih Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter 
v svetu za družbeno ekonomski sistem pri RK SZDL. Na 

43 Samoupravni sporazum o temeljih srednjeročnega plana Samoupravne Inter- 
esne skupnosti za letališko dejavnost Slovenije 
44 V prvih osmih mesecih so prepeljali v mednarodnem prometu 12% več 
potnikov kot v enakem obdobju preteklega leta. 
45 3x tedensko SaraJevo-LJubljana-Miinchen 
46 I. faza zajema: razširitev tehnične platforme v izmeri 40x90 m, razširitev 
hangarja v izmeri 11,15x74 m in prizidek k staremu hangarju v Izmeri 25x25m 
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podlagi teh razprav je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
ocenil, da je v času, ko se pripravlja celovita analiza o delova- 
nju in ustreznosti samoupravnih interesnih skupnosti nepri- 
merno nadaljevati s postopkom za sprejem zakona o letališčih 
ter predlagal Skupščini SR Slovenije, da obravnavo predloga 
za izdajo zakona o letališčih, ki je bila planirana koncem tega 
leta, preloži na kasnejši čas. 

2. 6. PTT PROMET 
Prevoz poštnih pošiljk med republikami in pokrajinama ter 

v mednarodnem prometu je skoraj v celoti organiziran po 
železnici s potujočimi poštami, ki se razen občasnih zamud 
vlakov odvija zadovoljivo. 

Organizacija prevoza poštnih pošiljk znotraj SR Slovenije 
sloni predvsem na lastnih motornih prevoznih sredstvih, 
delno se odvija z javnimi prevozniki v cestnem prometu, v 
manjši meri pa tudi po železnici. V ZO PTT Slovenije je izdelan 
poseben program prevoza poštnih pošiljk za primer večjega 
pomanjkanja tekočih goriv. Sprejete so tudi smernice nadalj- 
nih preusmeritev prevoza poštnih pošiljk na železnico pri 
čemer pa so vprašljivi roki prevoza, ki so določeni v zakonu o 
ptt storitvah. Pri oblikovanju voznega reda prevoza poštnih 
pošiljk za leto 1984/1985 so PTT organizacije predvidele v 
večji meri prevoz pošiljk po železnici od nekaterih manjših 
pošt do poštnih centrov. Organiziran je tudi prevoz paketov v 
zaprtih železniških vagonih. 

Za večjo preusmeritev prevoza poštnih pošiljk na železnico 
obstaja še vrsta problemov kot upoštevanje potreb PTT orga- 
nizacij pri voznih redih železnic, omogočanje prevoza poštnih 
pošiljk na vseh vrstah vlakov, zgraditev železniških tirov do 
poštnih centrov, sprememba utečenega sistema lastnega pre- 
voza ptt pošiljk in drugih. Rešitev teh problemov zahteva 
večja finančna sredstva ter bo zaradi tega potrebno daljše 
časovno obdobje za večjo preusmeritev prevoza poštne tva- 
rine na železnico. 

Kljub temu, da so se v preteklem obdobju povečale telefon- 
ske zmogljivosti, zlasti število telefonskih priključkov, se raz- 
korak med potrebami in zmogljivostmi telefonskega omrežja 
iz leta v leto veča.47 Ta razkorak se kaže tudi v naraščanju 
preobremenjenosti telefonskega omrežja, v skokovitem nara- 
ščanju nerealiziranega telefonskega prometa ter v padanju 
kvalitete telefonskih storitev, kar vse ovira nadaljnje poveče- 
vanje lokalnih telefonskih zmogljivosti. 

Prepustnost telefonskega omrežja je močno ogrožena 
predvsem zaradi prepočasne izgradnje spojnih vodov med 
telefonskimi centralami v medkrajevnem* in mednarodnem 
prometu. Nekateri vzroki za tako stanje so med drugim tudi, 
da večjega dela opreme doma ne proizvajamo, uvoz je ome- 
jen, da kasne dobave domače opreme, da PTT organizacijam 
primanjkuje vseh vrst sredstev za investicije itd. 

Ob opisanem stanju v telefonski mreži ter slabih možnostih 
za nadaljnji razvoj, pa je močno ogroženo zagotavljanje hitrej- 
šega razvoja sistema zvez ptt in postopnega zmanjševanja 
širjenj_a posebnih sistemov zvez velikih uporabnikov 6EGS, 
RTV, ZG itd.) 

Kljub temu, da je bil že v letu 1980 sprejet družbeni dogovor 
o splošnem načrtu zvez Jugoslavije, se na zvezni in reubliški 
ravni imetniki sistemov zvez šele dogovarjajo o metodologiji, 
kraju in načinu usklajevanja načrtov razvoja zvez posameznih 
imetnikov. Istočasno pa nadaljujejo z izgradnjo in širitvijo 
lastnih sistempv zvez ter pri tem angažirajo znatna družbena 
sredstva. 

Nekoliko boljše kot v telefonskem so razmere v telegraf- 
skem prometu. Tako se SR Slovenija z 8,9 teleks naročniki na 
10.000 prebivalcev uvršča med srednjerazvite države na po- 
dročju telegrafije. Z izgradnjo načrtovane nove elektronske 

47 V SR Sloveniji se |e povečalo Število telefonskih naročnikov na 100 prebival- 
cev od 11,3 v letu 1982 le na 12,2 telefonska naročnika na 100 prebivalcev v letu 
1983 (v Jugoslaviji 9,12). 
Za primerjavo, k|e smo v Evrol, naj bodo podatki, da |e Imela SR Slovenl|a leta 
1982 20, Švedska 83, Danska 70, Nizozemska 57, Avstrija 43, Belgija 40, Italija 37, 
Španija 35, Grčija 30! ČSSR 23, NOR 21, Madžarska 15 In Poljska 11 vključenih 
telefonskih aparatov na 100 prebivalcev. 

Leta 1982 |e bilo v SR Sloveniji Inštallranih 285.132 telefonskih priključkov leta 
1983 pa 304.417 ali le 7 % več. Število telefonskih naročnikov pa |e naraslo od 
219.870 na 237.140 ali za 12%. Istočasno Je bilo koncem leta 1983 v SR Sloveniji 
108.000 nerešenih vlog za nove telefonske priključke. 

telegrafske centrale v Ljubljani pa se bo to stanje še izbolj- 
šalo. 

Priprave na gradnjo in eksploatacijo javnega omrežja za 
prenos podatkov JUPAK v Sloveniji uspešno potekajo. Na 
podlagi mednarodne licitacije za dobavo opreme in gradnjo 
slovenskega dela omrežja JUPAK je PTT izbrala ponudbo 
švedske tovarne Ericsson Informatics System in njegovega 
kooperanta tovarno Nikola Tesla iz Zagreba. 

Posebna koordinacijska skupina Skupnosti jugoslovanskih 
PTT, ki so jo sestavljali predstavniki vseh republik in pokrajin 
je potrdila pravilnost izbora za slovenski del omrežja, kot del 
enotnega jugoslovanskega omrežja. Glede na pogodbene 
roke za dobavo opreme in izvedbo del se predvideva, da bo 
omrežje za prenos podatkov vključeno v redno obratovanje v 
začetku leta 1986. Za uspešno delovanje je izredno po- 
membna tudi priprava uporabnikov na vključevanje v 
omrežje. To bo uporabnikom nudilo velike možnosti uporabe, 
vendar pa bo zahtevalo ustrezen način delovanja računalni- 
ške opreme. V ta namen je že formirana delovna skupina 
uporabnikov, ki skupaj s proizvajalci računalniške opreme 
rešuje problematiko prilagoditve obstoječe opreme. 

Za zagotavljanje PTT zmogljivosti za mednarodni in med- 
krajevni promet se v letu 1983 in 1984 začeta investicijska dela 
nadaljujejo in pričenjajo nova48. 

Trenutno najpomembnejša investicija PTT Slovenije je vse- 
kakor Izgradnja telekomunikacijskih zvez skupnega pomena v 
SR Sloveniji (Program 100)49. Ta program je izrednega po- 
mena za nadaljnji razvoj telefonije v SR Sloveniji. Z njim bodo 
odpravljena največja ozka grla v propustnosti telefonskega 
omrežja ter dana možnost za nadaljnjo izgradnjo lokalnih 
telefonskih zmogljivosti. Pri tej investiciji so v glavnem rešeni 
tudi vsi problemi glede uvoza opreme ter podpisane pogodbe 
z inozemskimi dobavitelji opreme. 

Republiški komite za promet in zveze je v tem obdobju 
aktivno sodeloval pri izvajanju akcije za izgradnjo javnega 
omrežja za prenos podatkov ter pri pripravi pobude za dopol- 
nitev zveznega odoka o začasni prepovedi uvoza opreme za 
potrebe PTT. V okviru svojega programa dela je aktivno sode- 
loval z vodstvom ZO PTT Slovenije pri razreševanju aktualnih 
odprtih vprašanj investicijske izgradnje in tekočega poslova- 
nja. 

Glede na to, da je v mesecu decembru 1983 Zvezni komite 
za promet in zveze dal v postopek predlog za izdajo zakona o 
sistemu zvez Jugoslavije s tezami za osnutek, v letu 1984 ni 
bilo mogoče nadaljevati z delom pri pripravi republiškega 
zakona. Republiški zakon o sistemu zvez je pri osnovnih 
rešitvah odvisen od zveznega zakona, le-ta pa do danes še ni 
bil sprejet niti kot predlog za izdajo. Zato te naloge Republiški 
komite za promet in zveze v letu 1984 ni mogel opraviti. 

V zaključni fazi je priprava predloga sistema stalnega pove- 
zovanja imetnikov sistemov zvez za delo v izrednih razmerah. 
Ta sistem bo predvidoma vzpostavljen v naslednjem letu. Pri 
tem zlasti pogrešamo večjo aktivnost v ostalem jugoslovan- 
skem prostoru, ki naj zagotovi realizacijo enotnega jugoslo- 
vanskega sistema zvez. 

Samoupravna interesna skupnost za PTT promet je v tem 
obdobju nadaljevala s svojo aktivnostjo pri kreiranju nadalj- 
njega razvoja PTT sistema. Pri tem je zlasti pomembna njena 
vloga pri finančnem angažiranju za hitreši razvoj telefonije v 
SR Sloveniji. 

V okviru SIS združujejo uporabniki precejšnja finančna 
sredstva za investicijsko izgradnjo, kar predstavlja znaten 
delež k sredstvom za razširjeno reprodukcijo PTT zmogljivo- 
sti. Tako postaja SIS za ptt promet pomemben faktor v razvoju 
ter mesto povezave in dogovarjanja izvajalcev ter uporabikov 
PTT storitev. 

" v oktobru 1984 so pričeli gradnjo koaksialnega kabla Ljubljana - Kranj. 
Zaključek del se predvideva koncem leta 1984. Nadaljujejo dela pri polagan|u 
koaksialnega kabla Maribor - Murska Sobota (III. faza), zaključek del se predvi- 
deva v novembru 1984. Dela na RR postaji Krvavec bodo končana v novembru 
1984, v letu 1985 pa bodo vgradili radlorelejno opremo. Prva faza razširitve TATC 
in MATC (1000 priključnih točk) Je v polskusnem obratovanju. Druga faza razširi- 
tve Je v teku. Celotna predračunska vrednost teh Investicij Je 741.000.000 din. 
" Ta program obsega izgadnjo RR sistemov L|ubljana - Krvavec - Krim - Boč - 
Maribor z odcepi za Trbovlje In Mursko Soboto; Ljubljana - Krim - Nanos - 
Koper (Postojna, Nova Gorica) ter vgraditev novih VF sistemov za koaksialne 
kable v smereh L|ubljana - Kranj, Ljubljana - Koper (Kozina - Italija) ter 
Ljubljana - Celje - Maribor (Avstrija). 
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2.7 ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA KI 
ORGANIZIRAJO PRETOK BLAGA 

Skladiščno transportne in špediterske organizacije združe- 
nega dela imajo izredno pomembno vlogo pri organiziranju 
tehnološko in ekonomsko optimalnega blagovnega prometa. 
Ta se kaže od kompletiranja pošiljk različnih dobaviteljev 
glede na kapacitete prevoznih sredstev do izbire najugodnej- 
šega načina transporta in transportne poti. 

Obseg dela špediterskih organizacij in blagovno transport- 
nih centrov se iz leta v leto povečuje50), vendar, pa, ob upošte- 
vanju vplivnosti njihovih storitev na zniževanje skupnih stro- 
škov prevozov blaga zaradi racionalnega izkoriščanja in opti- 
malnega izbora transportnih sredstev še vedno ne dosega 
željene rasti. Vzrokov, da proizvodne in trgovinske organiza- 
cije vse premalo uporabljajo prednosti zbirnega prometa 
blaga, je več: zbirni promet zahteva pri uporabnikih točnost in 
plansko usklajevanje potreb, česar pogosto ne morejo zago- 
toviti; vsi stroški pretoka blaga so za prevoznike še vedno 
neznanka, ker jih ne spremljajo po posebni metodologiji in 
zato pogosto obravnavajo stroške storitev zbirnega prometa 
kot dodatno obremenitev; neustrezna kadrovska in izobra- 
zbena struktura delavcev, ki odločajo o pretoku blaga. 

Skladno z našo izvozno usmerjenostjo se je najbolj povečal 
zbirni promet blaga za izvoz. Vendar pa sedanji sistem deviz- 
nega obračunavanja mednarodnih transportnih storitev 
usmerja zunanjetrgovinske organizacije združenega dela, da 
se vse pogosteje odločajo za transportno pariteto franko 
jugoslovanska meja. To pomeni, da poleg zmanjševanja de- 
viznega priliva zaradi izključevanja domačih prevoznikov pre- 
haja organizacija prometa z naših na inozemska podjetja. 
Takšna gibanja so še bolj izrazita pri uvozu blaga. V posamez- 
nih zbirnih mestih zahodne Evrope količine blaga niso več 
zagotavljale zapolnitve zbirnih vagonov posameznih sloven- 
skih špediterjev. 

Ta problem so špediterji v Sloveniji razrešili z dogovorom o 
skupnem nastopu, s katerim so določili kriterije medseboj- 
nega razporejanja posameznih zbirnih vagonov. O dogovoru, 
ki je bil dosežen kot posledica ekonomske prisile po racional- 
nejšem obnašanju, so bili obveščeni tuji poslovni partnerji, ki 
so s svoje strani pripomogli k njegovemu uspešnejšemu izva- 
janju. Letalski zbirni promet je bil uveden na letališču Brnik, 
zaenkrat pa je zaživel na liniji Ljubljana-New York. 

Skladiščno transportne in špediterske organizacije združe- 
nega dela so uskladile delovni čas, ki omogoča večjo izkori- 
ščenost transportnih sredstev. V vseh blagovno transportnih 
centrih je zagotovljeno izvajanje storitev ob nedeljah in praz- 
nikih ter podaljšano delo v nočnem času, kar omogoča korist- 
nikom, da v kateremkoli času odpremijo ali prevzamejo bla- 
govne pošiljke. Za hitrejše odpremljanje blagovnih pošiljk pa 
še vedno ostaja nerazrešen problem organiziranja skladiščne 
službe v popoldanskem času in dela prostih dneh v proiz- 
vodnih in trgovskih organizacijah, kar povzroča velike ča- 
kalne čase pri natovarjanju ali raztovarjanju transportnih 
sredstev. 

Pri Gospodarski zbornici SR Slovenije je bil konstituiran 
Odbor za skladiščno pretovorno in špeditersko dejavnost. 
Odbor je obravnaval razvojne programe dejavnosti in sprejel 
sklepe o uskladitvi delovnega časa blagovno transportnih 
centrov s potrebami transportnih organizacij. 

Republiški komite za promet in zveze je spremljal delo 
špediterskih in skladično pretovornih organizacij ter predla- 
gal ukrepe za hitrejši razvoj dejavnosti in krepitev njene vloge 
v procesu pretoka blaga. 

III. SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI 
UKREPOV 

Kljub nekaterim pozitivnim premikom moramo ugotoviti da 
se usmeritve iz stališč Skupščine SR Slovenije za usmerjanje 
skladnega razvoja in delitev dela na področju prometa in zvez 
ki govorijo o železnici kot hrbtenici kopenskega transporta' 
ne uresničujejo v celoti tako, kot je opredeljeno. 

Poprečna dolžina prevoza blaga raste tako v železniškem 
kot v cestnem prometu, kar pomeni, da zahteve po preusmeri- 

=°) V letu 1984 se obseg zbirnega prometa povečuje različno po posameznih 
blagovno transportnih centrih in znaša od 10-40%. 

tvi ne dajejo rezultatov. Če pa ob tem vemo, da Železniško 
gospodarstvo pri obstoječi sestavi tovornega prometa le-tega 
ne more več povečevati 51) in da ima za sprejem blaga na 
prevoz uveljavljen prioritetni red, je razumljivo, da se tovor še 
vedno prevaža po cesti na razdaljah, ki niso ekonomsko 
upravičene. Zahteve po nadaljnji preusmeritvi tovora s ceste 
na železnico ne bodo uresničene, če ukrepi ekonomske poli- 
tike ne bodo izboljševali ekonomskega položaja železnice in 
če sredstva, ki jih združuje gospodarstvo za razširjeno repro- 
dukcijo ne bodo uporabljena izključno v ta namen. 

V celoti gledano pa se gibanja preusmeritve, začeta leta 
1978, ko je delež cestnih prevoznikov v javnem kompenskem 
prevozu blaga znašal 48,4% in se je do leta 1983 znižal na 
42,3%, v letošnjem letu nadaljujejo in v prvem polletju delež 
cestnih prevoznikov znaša 42,0%, od skupno prepeljanih koli- 
čin blaga. 

Tako kot v preteklih letih moramo tudi letos ugotoviti, da vsi 
napori za zmanjšanje režijskega prevoza ne dajejo željenih 
rezultatov. To še vedno ostaja najpomembnejši način za pre- 
voz blaga, saj je bilo v letu 1983 54,4% skupnih letnih količin 
blaga prepeljanega v tej vrsti kopenskega prevoza, pri čemer 
je pomembno, da je dolžina pri teh prevozih najkrajša in 
znaša 17,4 km. 

Že tako slabo gospodarsko stanje Železniškega gospodar- 
stva Ljubljana in Splošne plovbe dodatno otežuje finančna 
nedisciplina uporabnikov, ki ne prenašajo deviz prevoznikom 
za prevoze opravljene na inozemskih relacijah oziroma v 
mednarodnem prevozu. Železniško gospodarstvo Ljubljana si 
pomaga z najemanjem kratkoročnih kreditov in s prelivanjem 
deviznih prilivov od tranzita za pokrivanje obveznosti do tujih 
železniških uprav, Splošna plovba pa s preusmeritvijo kapaci- 
tet na tuje trge. Zato podpiramo predlog prevoznikov, da naj 
se učinkovitejše izvajanje predpisov zagotovi z ustreznimi 
sankcijami. 

Dejavnost profneta in zvez kot celota sledi izvoznim priza- 
devanjem gospodarstva, kar potrjujejo ustrezni podatki o rasti 
mednarodnega prometa. Razen tega pa si prevozniki še nada- 
lje prizadevajo, da bi povečali izvoz prometnih storitev, pred- 
vsem s pridobivanjem tranzitnih prevozov blaga. 

Projekt optimalizacije medkrajevnega potniškega prometa 
kljub očitnim prednostim, ki jih ima pred sedanjim sistemom, 
razen na Gorenjskem, še ni zaživel. S tem pa tudi ne more 
zaživeti prevoz v sistemu cestnega križa. Nesmotrno je, da še 
opravljamo sedanje medkrajevne linije, ki se s pogostimi 
postajališči in majhno potovalno hitrostjo izenačujejo s funk- 
cijo primestnega prometa. Ta naloga bo morala v letu 1985 
dobiti prioritetni pomen, ker od njene uspešne in pravilne 
izvršitve zavisijo tudi izboljšave v primestnem prometu in 
vzpostavitev optimalnega povezovanja med cestnim in želez- 
niškim potniškim prometom. 

izgradnja I. faze terminala za razsute tovore in II. faze za 
kontejnerske postavlja pred Luko Koper pomembno nalogo 
pri plasmaju nove kapacitete predvsem na tujih trgih. Me- 
nimo, da bi vsi udeleženci tranzitne verige morali enotno 
nastopati pri oblikovanju ustreznih ponudb. 

Skladiščno transportne in špediterske organizacije združe- 
nega dela so uskladile delovni čas, ki omogoča večjo izko- 
riščenost transportnih sredstev. V vseh blagovno transportnih 
centrih je zagotovljeno izvajanje storitev ob nedeljah in praz- 
nikih ter podaljšano delo v nočnem času, kar omogoča korist- 
nikom, da v kateremkoli času odpremijo ali prevzamejo bla- 
govne pošiljke. Za hitrejše odpremljanje blagovnih pošiljk pa 
se vedno ostaja nerazrešen problem organiziranja skladiščne 
službe v popoldanskem času in dela prostih dneh v proizvod- 
nih in trgovskih organizacijah, kar povzroča velike čakalne 
čase pri natovarjanju ali raztovarjanju transportnih sredstev. 

Ob stalnem razvoju PTT zmogljivosti se še vedno soočamo 
z obstojem posebnih sistemov zvez, katere so in jih še gradiio 
nekateri veliki sistemi - EGS, RTV, ŽG in drugi. Čim kasneje 
bomo začeli delati na povezavi posebnih sistemov in njihovi 
vključitvi v osnovni sistem PTT zvez, tem manj možnosti bo za 
to in neracionalno porabljena sredstva bodo vse večja. 

Dejstvo, da je delež prevoznih stroškov v vrednosti bla- 
govne proizvodnje 15 do 16 odstotkov in da je delež izdatkov 
za prometne storitve okrog 9 odstotkov, je bilo zadosten 

" Poročilo o Stanju varnosti v železniškem prometu na območju SR Slovenije, 
Poročevalec štev. 10,18. 9.1984, str. 22 In 25 (korISčenost kapacitet). 
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razlog za odločitev, da je potrebno pri programiranju novih 
investicij upoštevati tudi izračun transportnih stroškov glede 
na predvideno lokacijo, ki naj med drugimi kriteriji upošteva 
predvsem vidik racionalnejše uporabe energetskih virov ter 
uporabo predvsem sodobnih oblik integralnega transporta. 
Odbor za integralni transport pri Gospodarski zbornici Slove- 
nije je posredoval Komisiji za oceno investicij SR Slovenije 
metologijo za vrednotenje investicij z vidika transportnih 
stroškov, tako da za oceno novih investicijskih programov ni 
ovir, da bi jih vrednotili tudi po kriteriju transportnih stroškov. 

Pri pregledu izpolnjevanja »Akcijskega programa za ure- 
sničevanje stališč za usmerjanje v skladnem razvoju in delitvi 
dela ter dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije na 
področju prometa in zvez v SR Sloveniji« smo ugotovili, da so 
bile v letu 1984 zaključene naslednje naloge: 

- V okviru Odbora za skladiščno in špeditersko dejavnost 
v Splošnem združenju prometa in zvez naj se uskladijo 
zahteve o delovnem času vblagovno transportnih centrih, ki 
bo zagotavljal racionalno uporabo transportnih sredstev. 

- Prouči se možnost ustanovitve Samoupravne interesne 
skupnosti za promet Slovenije. 

- Za Luko Koper in ostale jugoslovanske luke razdeljevati 
dovoljenja tujim cestnim tovornim prevoznikom, ki opravljajo 
tranzitne prevoze v luke, že na mejnih prehodih. 

- Inex Adria Aviopromet bo začel uvajati regionalni in 
redni mednarodni zračni promet. 

- Nadaljevati prizadevanja za prosto oblikovanje cen v 
notranjem zračnem prometu. 

- V SR Sloveniji je treba izdelati in samoupravno sprejeti 
objektivne kriterije za vzdrževanje cest. 

- Predlog za izdajo zakona o organizaciji cestnega pre- 
voza s tezami za osnutek. 

- za gradnjo ladij za domače ladjarje v domačih ladjedelni- 
cah sprejeti dogovor o kriterijih za kreditiranje plasmaja 
domače opreme ladij in tirnih vozil v domovini za obdobje do 
1985. leta, v temeljnih bankah pa doseči selektivnost pri 
kreditiranju gradnje in nakupa domačih ladij. 

- V nadaljevanju dajemo pregled stalnih nalog in nalog, ki 
so bile začete v letu 1984 ter bodo zaključene v letu 1985: 

- V občinah se zagotovi racionalna organizacija lokalnega 
blagovnega transporta. 

- Pripraviti je potrebno družbeni dogovor o usklajenem 
razvoju cestnih prevoznikov v SR Sloveniji. 

- Izboljšati organiziranost organizacij združenega dela 
cestnih prevoznikov v blagovnem in potniškem prometu po 
načelu povezovanja istovrstnih dejavnosti. 

- V primestnem potniškem prometu bo na posameznih 
področjih SR Slovenije uvedena enotna vozovnica ne glede 
na prevoznika. 4 

- V posameznih občinah v SR Sloveniji naj se pripravijo 
programi ukrepov za postopno usmerjanje potnikov v mest- 
nem središču ter v industrijskih in turističnih območjih na 
javni cestni promet. 

- Tovor, ki je primeren za letalski prevoz, se bo v našem 
zunanjetrgovinskem prometu usmerjal na domača letališča in 
domačega prevoznika. 

- Pospešiti in zaključiti je treba začeto aktivnost za združi- 
tev letališč v SR Slovenjji. 

- Osnutek zakona o sistemih zvez in PTT prometu. 
- Predlog za izdajo zakona o organizaciji cestnega pre- 

voza s tezami za osnutek 
- Blago, ki je po svojih karakteristikah primerno za paleti- 

zacijo in kontejnerizacijo, naj se usmeri v te oblike prevoza. 
Takšen prevoz je potrebno vzpodbujati s tarifno politiko (nor- 
malna tarifa naj velja za paletni in kontejnerski prevoz), ter z 
drugimi ukrepi tekoče ekonomske politike. 

- Na relaciji, kjer ima ŽG Ljubljana že uveden oprtni pro- 
met, se preusmeri tovorna vozila na železnico, zlasti tovorni 
za Luko Koper in v tranzitu. Oprtni promet je potrebno organi- 
zirati tudi na najpomembnejših smereh na mreži Jugoslovan- 
skih železnic. 

- Blago, ki ga prevažajo organizacije združenega dela za 
lastne potrebe na vzporednih relacijah, kjer ima ŽG Ljubljana 
uveden prevoz po sistemu Nočni skok, se preusmeri na želez- 
niški promet. 

- Pri prevozih blaga v naši zunanjetrgovinski menjavi je 
potrebno na podlagi ustreznih paritet zagotoviti večjo ude- 

ležbo domačega prevoznika, v smeri večjega pridobivanja 
deviznega priliva in enotnega nastopa na tujem trgu. 
- Pri povečanju izvoza prometnih storitev bodo organiza- 

cije združenega dela, izvajalke storitev, spoštovale načelo že 
doseženih pogojev na zunanjem tržišču (glede cene in drugih 
pogojev). 
- Organizacije združenega dela s področja špediterske in 

agencijske dejavnosti morajo izbirati prometno sredstvo v 
skladu z dogovorjenimi usmeritvami oziroma s predloženim 
programom. 

- Skupna akcija ŽG in uporabnikov storitev za hitrejše 
razkladanje in nakladanje vagonov s posodobitvijo tran- 
sportne manipulacije (tiri in prekladna mehanizacija). 
- V blagovno transportnih centrih naj organizacije združe- 

nega dela, ki organizirajo pretok blaga, v večji meri uvajajo 
zbirni promet, zlasti na področju notranjega in izvoznega 
prometa. V to akcijo vključiti tudi ŽG Ljubljana, Luko Koper in 
letališče. 
- Pri novih investicijah in rekonstrukcijah industrijskih 

objektov je potrebno, v skladu z določilom 53. člena dogovora 
o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985, upoštevati tudi izračun transportnih stroškov in 
predvideno lokacijo, ki naj med drugimi kriteriji upošteva 
predvsem vidik racionalnejše porabe energetskih virov ter 
uporabo sodobnih oblik integralnega transporta. 
- Na prevoz po železnici naj se nadalje preusmerja blago, 

ki se prevaža v večjih količinah in na daljših relacijah, pred- 
vsem pa: nafta in derivati, nevarne kemikalije, eksplozivni 
materiali, premog, rude in koncentrati, gradbeni material, 
žitarice in mlinski proizvodi, nekovine ter proizvodi črne in 
barvne metalurgije. 

- Na železniški promet je potrebno v večji meri usmeriti 
prevoz poštnih pošiljk. 
- V skladu s samoupravnim sporazumom o skladnem raz- 

voju in delitvi dela se prevozi potnikov v medkrajevnem pro- 
metu preusmerijo na proste kapacitete, s katerimi razpolaga 
ŽG Ljubljana. Seznami prostih kapacitet ŽG Ljubljana po 
posameznih medkrajevnih linijah bodo podlaga za usklajev- 
naje voznih redov. 
- ŽG Ljubljana nadaljuje in pospeši akcije za večjo izko- 

riščenost in kakovost potniškega prometa. 
- Pri prevozih blaga v naši zunanjetrgovinski menjavi je 

potrebno zagotoviti večjo udeležbo domačega prevoznika in s 
tem pridobivanje deviznega priliva, predvsem z enotnim in 
skupnim nastopom na tujem trgu. 

- V skladu s sistemom ekonomskih odnosov s tujino je 
potrebno doseči hitrejše obnavljanje in razširitev voznega 
parka in transportne mehanizacije iz uvoza. Pri tem se je 
potrebno prvenstveno usmeriti v integralne oblike transporta 
za zagotavljanje rednosti in kvalitetnosti prevoza. 

- Zagotoviti hitrejši razvoj sistema zvez za splošne potrebe 
in postopno zmanjševati širjenje posebnih sistemov zvez. 
- Nadaljevati z usklajevanjem planov razvoja zvez ptt pro- 

meta in nosilcev posebnih sistemov zvez ter s tem skupno 
izgradnjo in uporabo telekomunikacijskih sistemov zvez. Pri 
tem se močneje nasloniti na domačo raziskovalno in razvojno 
dejavnost. 

- Zagotoviti tt zmogljivosti za mednarodni in medkrajevni tt 
promet. 

K predhodno navedenim nalogam, ki ostajajo obveznost in 
vodilo za delo vsem nosilcem storitev prometa in zvez v 
naslednjem letu dodajamo naslednje predloge za razrešitev v 
poročilu ugotovljenih novih vprašanj: 
- Obstaja realna nevarnost, da bo za pretok blaga iz Evrope 

na Bližnji in Srednji vzhod uvedena trajektna železniška linija 
med Turčijo in drugimi jadranskimi lukami, v kolikor se ne 
bomo uspeli dogovoriti, da se ta linija uvede med Koprom in 
Mersinom. Zato bodo pristojni organi v republiki ponovno 
predlagali zveznim organom vpis trajektno železniške linije 
Kcper-Mersin v mednarodno CIM konvencijo. 

- Pristojni organi bi morali zagotoviti, da dogovor o merilih 
za kreditiranje plasmaja domače opreme, ladij in tirnih vozil v 
državi do leta 1985 postane operativen, kar pomeni, da bi 
morali kvantificirati vire, ki so v dogovoru predvideni ter 
določiti finančno institucijo, ki bo s tako zbranimi sredstvi 
upravljala. 
- Pristojni organi si bodo morali prizadevati za poenostavi- 

tev pogojev in predpisov za uvoz ladij in letal, ter tako omo- 
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gočiti, da se krediti za ladje in letala, kupljena s hipotekarnimi 
krediti odplačujejo iz bruto deviznega priliva, znižati carinske 
in uvozne dajatve ter omogočiti nakup ladij ter letal preko 
leasinga. 
- Mimo prepustnosti prog-in vozlišč je omejitveni faktor na 

železnici tudi pomanjkanje vagonov in lokomotiv. Zato bi 
organizacije združenega dela, ki v večji meri in v daljših 
obdobjih prevažajo blago po železnici, lahko pripomogle k 
odpravi pomanjkanja vagonov z združevanjem sredstev v ŽG 
neposredno ali pa preko SIS za železniški in luški promet. 

- Razvoj oprtnega prometa z vlaki v prihodnosti zavisi od 
objektivnih možnosti ne samo ŽG Ljubljana, ampak tudi od 
SJZ kot celote in od njihovega poslovnega interesa. Cestni 
prevozniki, ki so letos začeli v večji meri uporabljati to vrsto 

prevoza bodo s to usmeritvijo nadaljevali, če bodo v tem našli - 
svoj poslovni interes. Da bi lahko z ukrepi ekonomske politike 
vzpodbujali takšno usmeritev, bi bilo potrebno izdelati pri- 
merjalno študijo o prednostih in koristih tovrstnega prevoza. 

Poročilu prilagamo dopolnjeni »Akcijski program za ure- 
sničevanje skupščinskih stališč o skladnem razvoju in delitvi 
dela ter dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije na 
področju prometa in zvez v SR Sloveniji za leto 1985«, v 
katerem so določeni roki in nosilci izvršitve posameznih 
nalog. Ta program so obravnavali in sprejeli Republiški 
komite za promet in zveze, Splošno združenje prometa in zvez 
in Republiški odbor Sindikata delavcev prometa in zvez Slo- 
venije. 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA PROMET IN ZVEZE 
SPLOŠNO ZDRUŽENJE PROMETA IN ZVEZ 
REPUBLIŠKI ODBOR SINDIKATA DELAVCEV PROMETA IN 
ZVEZ 

AKCIJSKI PROGRAM 

za uresničevanje skupščinskih 

stališč o skladnem razvoju in 

delitvi dela ter dolgoročnega 

programa gospodarske 

stabilizacije na področju prometa 
in zvez v SR Sloveniji v letu 1985 

I. Ukrepi na področju kopenskega prevoza 
a) Blagovni prevoz 

1. Blago, ki je po svojih karakteristikah primerno za paleti- 
zacijo in kontejnerizacijo, naj se usmeri v te oblike prevoza. 
Takšen prevoz je potrebno vzpodbujati s tarifno politiko (nor- 
malna tarifa naj velja za paletni in kontejnerski prevoz), ter z 
drugimi ukrepi tekoče ekonomske politike. 

NOSILEC: Odbor za integralni transport v Gospodarski 
zbornici Slovenije in splošna združenja, Železniško gospo- 
darstvo Ljubljana, Poslovna skupnost »Avtoprevozništvo«, 
Republiški komite za promet in zveze 

ROK: stalna naloga 
2. Železniško gospodarstvo Ljubljana naj nadaljuje z že 

uvedenim oprtnim prometom. Oprtni promet je potrebno or- 
ganizirati tudi na najpomembnejših smereh na mreži Jugoslo- 
vanskih železnic. 

NOSILEC: Splošno združenje prometa in zvez, Odbor za 
integralni transport v Gospodarski zbornici Slovenije, Želez- 
niško gospodarstvo Ljubljana, Poslovna skupnost »Avtopre- 
vozništvo« , 

ROK: stalna naloga 
3. Blago, ki ga prevažajo organizacije združenega dela za 

lastne potrebe na vzporednih relacijah, kjer ima Železniško 
gospodarstvo Ljubljana uveden prevoz po sistemu Nočni 
skok, se preusmeri na železniški promet. 

NOSILEC: Odbor za integralni transport v Gospodarski 
zbornici Slovenije, Splošno združenje prometa in zvez in 
Železniško gospodarstvo Ljubljana. 

ROK: stalna naloga 
4. Pri prevozih blaga v naši zunanjetrgovinski menjavi je 

potrebno na podlagi ustreznih paritet zagotoviti večjo ude- 
ležbo domačega prevoznika, v smeri večjega pridobivanja 
deviznega priliva in enotnega nastopa na tujem trgu. 

NOSILEC: Odbor 2a integralni transport v Gospodarski 
zbornici Slovenije, Republiški komite za promet in zveze, 
splošna združenja in Poslovna skupnost »Avtoprevozništvo« 

ROK: stalna naloga 
5. Pri povečevanju izvoza prometnih storitev bodo organi- 

zacije združenega dela, izvajalke storitev, spoštovale načelo 

že doseženih pogojev na zunanjem tržišču (glede cene in 
drugih pogojev). 

NOSILEC: Splošno združenje prometa in zvez preko grupa- 
cij Splošnega združenja prometa SFR Jugoslavije, Republiški 
komite za promet in zveze 

ROK: stalna naloga 
6. Organizacije združenega dela s področja špediterske in 

agencijske dejavnosti morajo izbirati prometno sredstvo v 
skladu z dogovorjenimi usmeritvami oziroma s predloženim 
programom. 

NOSILEC: Odbor za skladiščno in špeditersko dejavnost v 
Splošnem združenju prometa in zvez in Republiški komite za 
promet in zveze 

ROK: stalna naloga 
7. Skupna akcija Železniškega gospodarstva in uporabnir 

kov storitev za hitrejše razkladanje in nakladanje vagonov s 
posodobitvijo transportne manipulacije (tiri in prekladalna 
mehanizacija). 

NOSILEC: Odbor za integralni transport pri Gospodarski 
zbornici Slovenije, Splošno združenje prometa in zvez, Želez- 
niško gospodarstvo Ljubljana 

ROK: stalna naloga 
8. V blagovno transportnih centrih naj organizacije združe- 

nega dela, ki organizirajo pretok blaga, v večji meri uvajajo 
zbirni promet, zlasti na področju notranjega in izvoznega 
prometa. V to akcijo vključiti Železniško gospodarstvo Ljub- 
ljana, Luko Koper in letališče. 

NOSILEC: Odbor za skladiščno in špeditersko dejavnost v 
Splošnem združenju prometa in zvez, Železniško gospodar- 
stvo Ljubljana, Luka Koper, letališča 

ROK: stalna naloga 
9. V občinah se zagotovi racionalna organizacija lokalnega 

blagovnega transporta. 
NOSILEC: Splošno združenje prometa in zvez, Republiški 

komite za promet in zveze, Izvršni svet Skupščin občin v SR 
Sloveniji, Medobčinske Gospodarske zbornice 

ROK: III. trimesečje 1985 
10. Pri novih investicijah in rekonstrukcijah industrijskih 

objektov je potrebno, v skladu z določilom 53. člena Dogo- 
vora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985, upoštevati tudi izračun transportnih stroškov in 
predvideno lokacijo, ki naj med drugimi kriteriji upošteva 
predvsem vidik racionalnejše uporabe energetskih virov ter 
uporabo sodobnih oblik integralnega transporta. 

NOSILEC: Gospodarska zbornica Slovenije in Komisija za 
oceno investicij v SR Sloveniji 

ROK: stalna naloga 
11. Na prevoz po železnici naj se nadalje preusmerja blago, 

ki se prevaža v večjih količinah in na daljših relacijah, pred- 
vsem pa: nafta in derivati, nevarne kemikalije, eksplozivni 
materiali, premog, rude in koncentrati, gradbeni material, 
žitarice in mlinski proizvodi, nekovine ter proizvodi črne in 
barvne metalurgije. 

NOSILEC: Odbor za integralni transport v Gospodarski 
zbornici Slovenije, splošna združenja, Republiški komite za 
promet in zveze, Železniško gospodarstvo Ljubljana, Po- 
slovna skupnost »Avtoprevozništvo« 

ROK: stalna naloga 
12. Pripraviti je potrebno družbeni dogovor o usklajenem 

razvoju cestnih prevoznikov v SR Sloveniji. 
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NOSILEC: Poslovna skupnost »Avtoprevozništvo«, Splošno 
združenje prometa in zvez, Zveza obrtnih združenj, Republiški 
komite za promet in zveze, Republiški odbor sindikata delav- 
cev prometa in zvez 

ROK: konec leta 1985 
13. Na železniški promet je potrebno v večji meri usmeriti 

prevoz poštnih pošiljk. 
NOSILEC: Združene ptt organizacije Slovenije, Železniško 

gospodarstvo Ljubljana 
ROK: stalna naloga 
14. Izboljšati organiziranost organizacij združenega dela - 

cestnih prevoznikov v blagovnem in potniškem prometu po 
načelu povezovanja istovrstnih dejavnosti. 

NOSILEC: Poslovna skupnost »Avtoprevozništvo«, Repu- 
bliški odbor sindikata delavcev prometa in zvez, Splošno 
združenje prometa in zvez 

ROK: 1985 
15. Predlog za izdajo zakona o organizaciji cestnega pro- 

meta s tezami za osnutek. 
NOSILEC: .Republiški komite za promet in zveze 
ROK: IV. trimesečje 1985 
16. Priprava predloga Zveznemu komiteju za promet in 

zveze ter Skupnosti jugoslovanskih železnic za pridobitev 
soglasja za vpis železniške trajektne linije Koper-Mersin v 
konvencijo CIM. 

NOSILEC: Republiški komite za promet in zveze 
ROK: leto 1985 
17. Določijo se finančne organizacije, preko katerih se bodo 

dajali krediti za financiranje plasmaja domače opreme, ladij in 
tirnih vozil v državi do leta 1985. 

NOSILEC: Republiški sekretariat za finance, Gospodarska 
zbornica Slovenije 

ROK: I. trimesečje 1985 
18. Združevanje sredstev za nakup vagonov. 
NOSILEC: Samoupravna interesna skupnost za železniški 

in luški promet ter večji uporabniki 
ROK: stalna naloga 
19. Izdelava študije o prednostih in gospodarskih koristih 

oprtnega prevoza v primerjavi s cestnim. 
NOSILEC: Splošno združenje prometa in zvez, Odbor za 

integralni transport pri Gospodarski zbornici Slovenije, Želez- 
niško gospodarstvo Ljubljana in Poslovna skupnost »Avtopre- 
vozništvo« 

ROK: leto 1985 

b) Potniški promet 
20. V skladu s samoupravnim sporazumom o skladnem 

razvoju in delitvi dela se prevozi potnikov v medkrajevnem 
prometu preusmerijo na proste kapacitete, s katerimi razpo- 
laga Železniško gospodarstvo Ljubljana. Seznami prostih 
kapacitet Železniškega gospodarstva Ljubljana po posamez- 
nih medkrajevnih linijah bodo podlaga za usklajevanje voznih 
redov. 

NOSILEC: Splošno združenje prometa in zvez, Republiški 
komite za promet in zveze, Železniško gospodarstvo Ljub- 
ljana in Poslovna skupnost »Avtoprevozništvo« v sodelovanju 
z zainteresiranimi skupščinami občin 

ROK: stalna naloga 
21. V primestnem potniškem prometu bo na posameznih 

področjih SR Slovenije uvedena enotna vozovnica ne glede 
na prevoznika. 

NOSILEC: Poslovna skupnost »Avtoprevozništvo«, Želez- 
niško gospodarstvo Ljubljana, Integral TOZD MPP, Republiški 
komite za promet in zveze ter skupščine občin 

ROK: leto 1985 
22. V posameznih občinah v SR Sloveniji naj se pripravijo 

programi ukrepov za postopno usmerjanje potnikov v mest- 
nem središču ter v industrijskih in turističnih območjih na 
javni cestni promet. 

NOSILEC: Izvršni sveti skupščin občin, medobčinske 
gospodarske zbornice 

ROK: leto 1985 
23. Izdelati analizo in dopolniti izhodišča ter cilje optimal- 

nega razvoja medkrajevnega potniškega prometa. 

NOSILEC: Poslovna skupnost »Avtoprevozništvo, Splošno 
združenje prometa in zvez, Republiški komite za promet in 
zveze 

ROK: II. trimesečje 1985 

II. Ukrepi na področju pomorskega, zračnega in 
ptt prometa 

24. Inex Adria Aviopromet bo nadaljeval z urejanjem regio- 
nalnega in rednega mednarodnega zračnega prometa. 

NOSILEC: lnex Adria Aviopromet, Republiški komite za 
promet in zveze 

ROK: stalna naloga 
25. Tovor, ki je primeren za letalski prevoz, se bo v našem 

zunanjetrgovinskem prometu usmerjal na domača letališča. 
NOSILEC: Splošno združenje prometa in zvez 
ROK: stalna naloga 
26. Pospešiti in zaključiti je treba začete razprave o mož- 

nostih za združitev letališč v SR Sloveniji. 
NOSILEC: delovni organizaciji obeh letališč, pristojne druž- 

benopolitične skupnosti in SIS za letališko dejavnost 
ROK: leto 1985 
27. Pri prevozih blaga v zunanjetrgovinski menjavi je 

potrebno zagotoviti večjo udeležbo domačega prevoznika in s 
tem pridobivanje deviznega priliva, predvsem z enotnim in 
skupnim nastopom na tujem trgu. 

NOSILEC: Gospodarska zbornica Slovenije ter špediterji in 
agenti 

ROK: stalna naloga 
28. V skladu s sistemom ekonomskih odnosov s tujino je 

potrebno doseči hitrejše obnavljanje in razširitev voznega 
parka in transportne mehanizacije iz uvoza. Pri tem se je 
potrebno prvenstveno usmeriti v integralne oblike transporta 
za zagotavljanje rednosti in kvalitetnosti prevoza. 

NOSILEC: organizacije združenega dela v Samoupravni 
interesni skupnosti za ekonomske odnose s tujino 

ROK: stalna naloga 
29. Zagotoviti hitrejši razvoj sistema zvez za splošne 

potrebe in postopno zmanjševati širjenje posebnih sistemov 
zvez. 

NOSILEC: Splošno združenje prometa in zvez, SIS za ptt 
promet Slovenije, Združene ptt organizacije Slovenije. 

30 Nadaljevati z usklajevanjem planov razvoja zvez ptt pro- 
meta in nosilcev posebnih sistemov zvez ter s tem skupno 
izgradnjo in uporabo telekomunikacijskih sistemov zvez. 

NOSILEC: Splošno združenje prometa in zvez, SIS za ptt 
promet Slovenije, Združene ptt organizacije Slovenije 

ROK: stalna naloga 
31. Zagotoviti tt zmogljivosti za mednarodni in medkrajevni 

tt promet. 
NOSILEC: Združene ptt organizacije Slovenije in Republiški 

komite za promet in zveze prek Skupnosti JPTT in Zveznega 
komiteja za promet in zveze. 

ROK: stalna naloga 
32. Osnutek zakona o sistemih zvez in PTT prometa. 
NOSILEC: Republiški komite za promet in zveze. 
ROK: IV. trimesečje 1985 
33. Pri razvoju zvez ptt prometa in pri izgradnji ter uporabi 

telekomunikacijskih sistemov zvez se je treba močneje naslo- 
niti na domačo raziskovalno in razvojno dejavnost. 

NOSILEC: SIS za ptt promet Slovenije, Združene ptt organi- 
zacije Slovenije 

ROK: stalna naloga 
34. Pristojnim organom predlagati poenostavitev pogojev 

in prepisov za uvoz ladij in letal. 
NOSILEC: Republiški komite za mednarodno sodelovanje, 

Republiški komite za promet in zveze 
ROK: leto ,1985 
35 Izdelati poročilo o stanju varnosti v prometu. 
NOSILEC: Republiški komite za promet in zveze, izvajalci 

prometnih storitev 
ROK: I. trimesečje 1985 
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IZ DOKUMENTACIJSKE SLUŽBE SKUPŠČINE SRS SMO PREJELI 

V Poročevalcu št. 7/1985 smo objavili: Analizo uresničevanja 
politike razvoja kmetijstva, gozdarstva in živilske industrije v SR 
Sloveniji, Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o kmetijskih zemljiščih, Predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju kmetijskih 
zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij), Predlog 
za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdru- 
ževanju kmetov, Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o preživninskem varstvu kmetov, Predloa 
zakona o gozdovih. 

Z namenom, da se tudi dokumentacijska služba v Sekretariatu 
"Informacije Skupščine SR Slovenije čim bolj neposredno 
vključuje v delegatsko informiranje, pa smo za današnjo šte- 
vilko pripravili k omenjenemu gradivu še dopolnilno informacijo 
1 flcer na osnovi dokumentiranega gradiva, ki ga hrani ta služba in ki je dostopno tudi zunanjim uporabnikom. Informacija 
naj bi opozorila na javno objavljena mnenja in sprejeta stališča 
družbenopolitičnih organizacij o vprašanjih, kijih bodo obravna- 
vah v Poročevalcu objavljeni akti in gradiva, vsebovala bo poda- 

strokovne literature, ki so na voljo v dokumentacijski 
službi m posredovala pregled gradiv in aktov drugih republik in 
pokrajin, ki se nanašajo na obravnavano vprašanje. S takimi 
informacijami bomo v bodoče dopolnjevali tudi druge akte in 
gradiva, objavljena v Poročevalcu. 

Izbor razprav in člankov iz kartoteke 
Dokumentacijske službe Skupščine SR 
Slovenije (1983-1985): 

11. SEJA CK ZKS (4. 11. 1981) 
- preobrazba kmetijstva in gozdarstva (Miloš Prosenc). Komu- 

nist, Ljubljana, 6. 11. 1981, priloga; Delo, 9. 11. 1981, str 4-5 
SEJA PREDSEDSTVA CK ZKS ( 26. 10. 1981) 
- predlog akcijskega programa o nalogah ZK pri razvoju in 

socialistični preobrazbi kmetijstva in gozdarstva (poročilo o seji) 
Delo, Ljubljana, 27. 10. 1981, str. 1. Borba, 27. 10. 1981 str 3 

SEJA PREDSEDSTVA CK ZKS (28. 3. 1983) 
- sklepi in usmeritve za delovanje komunistov na področju 

kmetijstva in živilstva 
- sklepi in usmeritve za deiovanje komunistov na področju 

gozdarstva in lesne predelave. Komunist, Ljubljana, 1. 4 1983 str 20-22 
8. SEJA PREDSEDSTVA RK SZDL SLOVENIJE (22. 4. 1980) 
- naloge SZDL na področju kmetijsko zemljiške politike v SR 

Sloveniji. Informacije RK SZDL Slovenije 26. 5. 1980, št. 3 
9. SEJA PREDSEDSTVA RK SZDL SLOVENIJE (20. 5. 1980) 
- sprejem sklepov o kmetijsko-zemljiški politiki, o kateri je raz- 

pravljalo Predsedstvo RK SZDL Slovenije na 8. seji (gradivo je 
dostopno v dokumentacijski službi RK SZDL Slovenije) 

22. SEJA PREDSEDSTVA RK SZDL SLOVENIJE (19. 12. 1980) 
- uresničevanje stališč in sklepov Predsedstva RK SZDL Slove- 

nije o kmetijsko-zemljiški politiki (gradivo je dostopno v dokumen- 
tacijski službi RK SZDL Slovenije) 

43. SEJA PREDSEDSTVA RK SZDL SLOVENIJE (23. 2. 1982) 
- poročilo o razpravi, ki jo je organizirala SZDL Slovenije v zvezi 

s kmetijsko zakonodajo (gradivo je dostopno v dokumentacijski 
službi RK SZDL Slovenije) 

Avsec Franc: PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE UDRUŽE- 
NIH ZEMLJORADNIKA. Socijalna politika, Beograd, 1984/4 str 3 

Bajt Aleksander: TRIDESET LET GOSPODARSKE RASTI. Gospo- 
darska gibanja, Ekonomski inštitut Pravne fakultete, Ljubljana 
1984/142, julij-avgust, str. 32 

Berbič dr. Ana: OVIRA IN SPODBUDA ZA RAZVOJ KMETIJSTVA 
IN PODEŽELJA. Sodobno kmetijstvo, Ljubljana, 1984/4, str. 151 

Ceferin Emil: NASTANEK IN PRENEHANJE LASTNOSTI ZDRU- 
ŽENEGA KMETA V ORGANIZACIJAH ZDRUŽENIH KMETOV Zdru- 
ženo delo, Ljubljana 1984/3 str. 416. 

Čeferin Emil: KMET PO ZAKONU O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH IN 
ZDRUZENI KMET. Združeno delo, Ljubljana, 1982/3, str. 395 

Biias Miroslav: DA Ll JE POLJOPRIVREDA NAŠA RAZVOJNA 
ŠANSA? Marksistička misao, Beograd, 1984/4, str. 133 

Gaspič Marija: SADAŠNJE STANJE I DAUI PRAVCI RAZVOJA 
PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA ZEMLJORADNIKA. 
Revija rada, Beograd, 1983/7-8, str. 32 

Gliha Slavko, Miroslav Rednak: IZRABA KMETIJSKEGA PRO- 
STORA V LUČI DOLGOROČNE PREHRANITVENE BILANCE 
Občan, Ljubljana, 1984/11, str. 14, 31. 5. 1984 

Guzelj Igor: LESA IMAMO VELIKO, VENDAR KLJUB VSEMU 
PREMALO ZA INDUSTRIJO. Delo, Ljubljana, 20. 8. 1983, str. 12 

Jakovljevski Anka: OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROIZ- 
VODNO EKONOMSKIH MODELA RAZVOJA POLJOPRIVREDE. 
Ekonomika poljoprivrede, Beograd, 1984/6, str. 363 

Klemenčič Vladimir: IZRABA ZEMLJE IN PROSTORA V SLOVE- 
NIJI. Naši razgledi, Ljubljana, 1983/7, str. 208+179 

Kocijančič Drago: KOLIKO NEOBDELANIH KMETIJSKIH ZEM- 
LJIŠČ JE V SLOVENIJI? Občan, Ljubljana, 1982/27, str. 15 

Kraigher Sergej: OSNOV BUDUČIH PLANOVA (tiskovna konfe- 
renca o programu dolgoročnega razvoja kmetijstva) Politika- 
,Beograd, 3. 11. 1982. str. 7; Delo, Ljubljana, 13. 11. 1982, str. 16 

Kovačič Matija: JE SANACIJA AGRARNE STRUKTURE EDINA 
MOŽNOST? Naši razgledi, Ljubljana, 23. 3. 1984, št. 6, str 1-2 

Koželj S.: SODELOVANJE KMETIJSKIH IN GOZDARSKIH 
ORGANIZACIJ S KMETI. Naše gospodarstvo, Maribor, 1983/3-4 
str. 129 

Kožulj Franjo: KMETIJSTVO IN SODOBNA INDUSTRIJSKA 
CIVILIZACIJA. Teorija in praksš, Ljubljana, 1984/5-6. str. 129 

Krašovec Stane: UNIČEVANJE KMETIJSKE ZEMLJE. Naši raz- 
gledi, Ljubljana, 22. 4. 1983, št. 8, str. 1-2 

Marine, Andrej: STABILNOST KMETIJSTVA IN KMETA (razprava 
na posvetu poslovodnih organov in predsednikov samoupravnih 
organov in organizacij združenih kmetov v Lipici). Delo, Liubliana 
12. 2. 1983 str. 18. 

Matičič, Brane: PROBLEMI PRI URESNIČEVANJU PLANA URE- 
JANJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN MELIORACIJ V SLOVENIJI 
Sodobno kmetijstvo, Ljubljana, 1983/2, str. 55 • 

Milojevič, Aleksa: SELO, POLJOPRIVREDA I POLJOPRIVRE- 
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IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČIN SIS 

SAMOUPRAVNA INTERESNA SKUPNOST 
ZA EKONOMSKE ODNOSE S TUJINO 

SKLEP 

o sprejetju usklajenih planov eknomskih odnosov s tujino 

za leto 1985 (ESA-569) 

V resoluciji o politiki uresničevanja usmeritev družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 
1985 so kot spremljajoči dokument navedeni tudi uskla- 
jeni plani OZD v SISEOT. 

Skupščina Samoupravne interesne skupnosti SR Slo- 
venije za ekonomske odnose s tujino je na seji 14. 2. 
1985 sprejela sklep o sprejetju usklajenih planov eko- 
nomskih odnosov s tujino za leto 1985, ki ga objavljamo v 
celoti. 

Skupščina Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije je za 
ekonomske odnose s tujino na podlagi 28. člena Statuta Samo- 
upravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s 
tujino na 52. seji dne 14. 2. 1985 sprejela 

SKLEP 
O SPREJETJU USKLAJENIH PLANOV EKONOMSKIH 

ODNOSOV S TUJINO ZA LETO 1985 
I. Sprejme se global usklajenih planov ekonomskih odnosov s tujino 

za leto 1985 - konvertibilni in klirinški del:' 
1. IZVOZ BLAGA TER UVOZ BLAGA 
a) Konvertibilni del 

V letu 1985 bo znašal izvoz blaga na konvertibilno področje 226.535 
mio din", kar pomeni 14% več kot v letu 1984 in uvoz blaga 201.722 
mio din, oziroma 8% več kot v letu 1984, saldo pa bo znašal 24.813 
mio din. 

- v mio din, 1 S = 124,80 din 
Ocena real. Uskla. pl. Pl. stop. rasti Naloge in cilji 

1984 1985 v% v Reso I. S RS 
- st. rasti v % 

1. izvoz blaga 199.054 226.535 14 16 
2. uvozblaga 187.354 201.722 8 10 
3. saldo blaga +11.700- +24.813 
b) Klirinški del 

V letu 1985 bo znašal izvoz blaga 68.085 mio din, uvoz blaga 71.420, 
saldo pa bo - 3.335 mio din, tako da se bo skupni izvoz povečal za 
14%. 

- v mio din, 1 S = 124,80 din 
Ocena real. Uskla. pl. Pl. stop. rasti Naloge in cilji 

1984 1985 v% vResol.SRS 
- st. rasti v % 

1. izvoz blaga 59.086 68.085 15 skup. poveč. 
2. uvozblaga 57.278 71.420 25 izv. bi. in st. 
3. saldo blaga +1.808 -3.335 za 12% 
2. DEVIZNI PRILIV OD IZVOZA BLAGA IN STORITEV TER DEVIZNI 
ODLIV ZA UVOZ BLAGA IN STORITEV 
a) Konvertibilni del 

V letu 1984 bo znašal devizni priliv od izvoza blaga in storitev 194.065 
miodin, kar pomeni 120 več kot v letu 1984, devizni odliv za uvoz blaga 
in storitev pa bo znaša 194.065 mio din, kar je za 8% več kot v letu 1984, 
saldo pa bo znašal 30.964 mio din. 

- v mio din, 1 $ = 124,80 din 
Real. 84 Uskla. pl. Planir. st. Naloge in cilji 

ocena 1985 rasti v % vResol.SRS 
1. devizni priliv 173.106 194.065 12 real. deviz. 
2. devizni odliv 151.252 163.101 8 pril.vviš. 
3. saldo +21.854 +30.964 205.520 mio 

din (1.650 
mio S) 

b) Klirinški del 
V letu 1984 bo znašal devizni priliv 73.340 mio din, devizni odliv 

74.387 mio din, saldo pa bo znašal - 1.047 mio din. 

- v mio din, 1 $ = 124,80 din 
Real 84 - Uskla. pl. Planir. st. Naloge in cilji 

ocena 1985 rasti v% v Resol. SRS 
1. devizni priliv 63.632 73.340 15 
2. devizni odliv 59.571 74.387 25 
3. saldo . -4.061 -1.047 

II. Global usklajenih planov ekonomskih odnosov s tujino SR Slove- 
nije za leto 1985 je rezultat usklajevanja planov v enotah skupnosti, v 
katerem je bilo mogoče na strani izvoza plane nalogam in ciljem 
Resolucije približati, ne pa jih z njimi tudi popolnoma uskladiti. 

Na strani uvoza so v letu 1985 plani uvoza reprodukcijskega mate- 
riala in blaga široke potrošnje s konvertibilnega področja opredeljeni 
z družbeno priznanimi reprodukcijskimi potrebami, določenimi z 
Enotnimi merili po 70. členu Zakona o deviznem poslovanju, ki so z 
nalogami in cilji Resolucije usklajena, plani uvoza opreme pa z Odlo- 
kom o začasni prepovedi uvoza opreme ter je s tem zagotovljena tudi 
globalna uskladitev planov uvoza z nalogami in cilji Resolucije. 

III. Rezultati usklajevanja planov kažejo na to, da bodo planirani cilji 
doseženi le ob realizaciji predvidenih pogojev poslovanja v letu 1985 
ter da bi bilo mogoče ob primernih ukrepih ekonomske politike 
doseči tudi resolucijske naloge in cilje. 

IV. Organizacije zruženega dela oziroma enote skupnosti, ki še niso 
uskladile planov uvoza z možnostmi, ki so opredeljene z Enotnimi 
merili oziroma Odlokom, opravijo to uskladitev v skladu z možnostmi 
razporejanja družbeno priznanih reprodukcijskih potreb v enoti skup- 
nosti oziroma posebni obliki, z upoštevanjem, da omogočajo rela- 
tivno boljši izvozni rezultati oziroma nadpoprečno pvečanje izvoza 
tudi večji uvoz. 

V. Global planov ekonomskih odnosov s tujino SR Slovenije za leto 
1985 predstavlja projekcijo plačilno-bilančnega in devizno-bilančnega 
položaja SR Slovenije za leto 1985,'usklajeni plani organizacij združe- 
nega dela pa so spremljajoči akt k Resoluciji SR Slovenije za leto 
1985. 

VI. Da se omogoči primerljivost planov s tekočo realizacijo, odbor 
za plan sprejete plane revalorizira na veljavni statistični tečaj za leto 
1985 z individualnimi' faktorji, ki odražajo valutno strukturo poslova- 
nja posamezne OZD v letu 1984. 

VII. SISEOT bo organizirala spremljanje realizacije usklajenih pla- 
nov in v primeru odstopanja od sprejetih ciljev ukrepala v okviru 
svojih pristojnosti. 

V skladu z načelom kontinuiranega planiranja je potrebno sprem- 
ljati pogoje poslovanja OZD in v primeru potrebe pristopiti k spre- 
membi planov. 
ČGIobal usklajenih planov zajema 93% vseh izvoznih OZD v SR Sloveniji glede 
na obseg konvertibilnega izvoza. 
" Vsi zneski so navedeni po tečaju 1$- 124,80 dinarjev. 
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VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

- Kako zagotoviti, da bodo delavci 
deležni pravic iz dela prek rednega 
delovnega časa v drugi organizaciji? 

Skupina delegatov, držav- 
nih organov - 1. okoliš Ljub- 
Ijana-center, je na svoji seji, 
dne 23.11.1984 ob obravnavi 
gradiva za 41. sejo Zbora 
združenega dela, dne 27. 11. 
1984, postavila ob obravnavi 
Predloga za izdajo zakona o 
spremembah zakona o uved- 
bi in stopnjah republiških dav- 
kov in taks z osnutkom zako- 
na, naslednje delegatsko 
vprašanje: 

Po predlogu za izdajo Zako- 
na o spremembah zakona o 
uvedbi in stopnjah republiš- 
kih davkov in taks z osnutkom 
zakona, se od osebnega do- 
hodka, ki ga delavec doseže z 
delom prek rednega delovne- 
ga časa (po 77. členu Zakona 
o delovnih razmerjih) v drugi 
organizaciji in bi se všteval v 
pokojninsko osnovo ne bi 
plačeval republiški davek po 
posebni stopnji, saj se od 
osebnih dohodkov, ki se všte- 
vajo v pokojninsko osnovo ne 
plačujejo posebni davki. 

Vendar pa želimo pri tem 
opozoriti, da mora SPIZ zago- 
toviti tak način izračuna po- 
kojninske osnove iz naslova 
osebnega dohodka za oprav- 
ljeno delo prek polnega de- 
lovnega časa, da bo resnično 
zagotovljen njegov vpliv na 
pokojninsko osnovo. 

Po sedanjem izračunu po- 
prečne osnove iz osebnega 
dohodka za redno delo in 
nadurno delo v drugi organi- 
zaciji, ki izhaja iz 22. člena in 
21. člena Statuta SPIZ, lahko 
nastopijo tudi primeri, ko si 
delavec z vštevanjem oseb- 
nih dohodkov prek rednega 
delovnega časa lahko celo 
zmanjša pokojninsko osnovo, 
ki bi jo sicer dosegel samo z 
rednim delom. 

Naj izračun, ki sedaj izhaja 
iz 21. člena Statuta SPIZ po- 
nazorimo s primeri: 

1. Dopolnilno delo v drugi 
organizaciji je vrednoteno 
nižje, kot delo v rednem de- 
lovnem času: 

8 ur rednega dela a 100 
din= 800 (pokojninska osno- 
va iz rednega dela) 

2 uri v drugi organizaciji 
10 a 80 din= 
160/960 (prispevek za SPIZ) je 
plačan od te osnove) 

- Poprečna vrednost 96 di- 

narjev se pomnoži s številom 
ur, ki jih delavec opravi v re- 
dnem delovnem času: 96x8= 
768 - tako izračunan znesek 
se po določbi 21. člena Statu- 
ta SPIZ všteva v pokojninsko 
osnovo, torej ne znesek iz ka- 
terega se je prispevek plačal 
(960 dinarjev). 

Če delavec iz našega pri- 
mera ne bi delal prek rednega 
delovnega časa, bi se mu v 
tem primeru všteval v pokoj- 
ninsko osnovo znesek 800 di- 
narjev. 

2. Samo bistveno večji 
osebni dohodek bi lahko vpli- 
val na delno povečanje pokoj- 
ninske osnove, vendar bi se 
po sedanjem izračunu tudi v 
tem primeru prispevek SPIZ 
plačal od večje osnove, kot bi 
se vštevala v pokojninsko 
osnovo. 

3. Če bi imel delavec vorga- 
nizaciji, kjer opravlja dopolnil- 
no delo enak osebni dohodek, 
kot v organizaciji, kjer dela 
poln delovni čas, se mu po- 
kojninska osnova pri takem 
izračunu nič ne spremeni, 
čeprav plačuje prispevek 
SPIZ. 
Primeri kažejo, da dejansko z 
načinom izračuna pokojnin- 
ske osnove, ki jo SPIZ pozna 
po 21. členu Statuta ne zago- 
tavlja delavcem pravice 
izračuna pokojninske osnove 
iz dela prek polnega delovne- 
ga časa, čeprav se načelno 
za to zavzema. Zagotoviti je 
potrebno, da se bo v pokoj- 
ninsko osnovo všteval dejan- 
ski neto osebni dohodek za 
delo prek polnega delovnega 
časa v drugi organizaciji, saj 
naj bi delavec po enaki stop- 
nji plačeval od tega osebnega 
dohodka tudi prispevek za 
SPIZ. 

SPIZ zato prosimo, da poja- 
sni, kako na kakšen način bo 
zagotovljeno delavcem, da 
bodo na podlagi 21. in 22. čle- 
na Statuta (v vsakem primeru) 
deležni pravic iz dela prek re- 
dnega delovnega časa v dru- 
gi organizaciji. 

Na delegatsko vprašanje je 
predsednik Rudi Bregar, Sku- 
pščine Skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavaro- 
vanja v SR Sloveniji poslal na- 
slednji pisni odgovor: 

Delegatsko vprašanje, ki ga 
je postavila skupina delegatov 
ob obravnavi Predloga za izda- 
jo zakona o spremembah za- 
kona o uvedbi in stopnjah re- 
publiških davkov in taks z 
osnutkom zakona, se nanaša 
na vštevanje osebnega dohod- 
ka, ki ga delavec doseže z de- 
lom prek polnega delovnega 
časa v drugi temeljni organiza- 
ciji (77. člen Zakona o delovnih 
razmerjih) v pokojninsko 
osnovo. Poudariti je potrebno, 
da je vprašanje v povezavi z 
določilom 34. člena Zakona o 
davkih občanov, ki v 3. odstav- 
ku določa, da se posebne 
stopnje republiškega davka 
določijo za prejemke za delo, 
ki traja prek polnega delovne- 
ga časa, razen za tako delo, ki 
ga je delavec po predpisih o 
delovnih razmerjih oziroma po 
samoupravnem splošnem aktu 
dolžan opraviti, po zakonu o 
delovnih razmerjh pa pred- 
stavlja tako delo poseben de- 
lovni pogoj. Posebne stopnje 
republiškega davka se določi- 
jo tudi za prejemke iz delovne- 
ga razmerja prek polnega de- 
lovnega časa v drugi temeljni 
organizaciji. Ob tem je potreb- 
no upoštevati tudi določila Za- 
kona o obračunavanju pri- 
spevkov za zadovoljevanje 
skupnih potreb na področju 
družbenih dejavnosti, ki v 11. 
členu določa, da se v osnovo 
za obračunavanje in plačeva- 
nje prispevkov iz osebnega do- 
hodka za pokojninsko in inva- 
lidsko zavarovanje in za zdrav- 
stvo ne všteva tisti del osebne- 
ga dohodka, • od katerega se 
plačuje republiški davek iz 
osebnega dohodka po poseb- 
ni stopnji. 

Ob vsem navedenem pa Sta- 
tut skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v SR 
Sloveniji v 22. členu določa, da 
se delavcu v pokojninsko 
osnovo šteje tudi osebni doho- 
dek, ki ga je prejel za delo prek 
polnega delovnega časa v dru- 
gi temeljni organizaciji, in si- 
cer tako, da se le-ta preračuna 
na polni delovni čas. Določilo 
22. člena statuta namreč teme- 
lji na 77. členu Zakona o delov- 
nih razmerjih, ki dopušča mož- 
nost, da sme delavec, ki že de- 
la poln delovni čas, izjemoma 
delati še v eni temeljni organi- 
zaciji, vendar največ tretjino 
polnega delovnega časa. Delo 
prek polnega delovnega časa v 
drugi temeljni organizaciji je 
po svoji vsebini povsem ize- 
načeno z rednim delovnim ra- 
zmerjem, kar je tudi vodilo 
skupnost, da je v svojem sa- 

moupravnem aktu povzela 
zgoraj navedeno rešitev. 

Ureditev v statutu skupnosti 
temelji torej na določilih zako- 
na o delovnih razmerjih, med- 
tem ko zakon o davkih obča- 
nov ureja navedeno področje 
zgolj samo z vidika davčnih 
obveznosti, kar pa ne more 
predstavljati temeljne podlage 
za ureditev v statutu skup- 
nosti. 

Neskladje, ki se ob tem po- 
javlja je predstavljalo osnovo 
za vrsto razgovorov, ki so bili 
opravljeni s predstavniki vseh 
pristojnih republiških organov 
(Republiški sekretariat za fi- 
nance, Republiški komite za 
delo, Služba družbenega knji- 
govodstva Slovenije, itd.), še 
posebej glede na dejstvo, da 
prav sedaj poteka postopek 
sprejemanja Zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o davkih občanov. Ustrezne 
rešitve vprašanja do sedaj še 
ni bilo moč najti, saj predlog 
tudi navedenega zakona v ce- 
loti povzema rešitev, ki jo vse- 
buje določilo 34. člena veljav- 
nega Zakona o davkih 
občanov. 

Drugo vprašanje, ki ga dele- 
gati postavljajo, je vprašanje 
preračunavanja osebnega do- 
hodka, ki ga je delavec prido- 
bil z delom prek polnega de- 
lovnega časa, na poln delovni 
čas. Rešitev, ki jo vsebuje 21. 
in tudi 22. člen statuta skup- 
nosti temelji na določilu 64. 
člena Zakona o temeljnih pra- 
vicah iz pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja, ki do- 
loča, da se v zavarovalno dobo 
šteje ves čas, prebit v delov- 
nem razmerju s polnim delov- 
nim časom. Glede na takšno 
določilo zveznega zakona, se v 
zavarovalno dobo ne šteje čas, 
ki ga je delavec dosegel z de- 
lom prek polnega delovnega 
časa in se mu zato tudi osebni 
dohodek, ki ga je prejel za ta- 
kšno delo, preračuna na poln 
delovni čas. Edina izjema od 
navedenega sistema preraču- 
navanja osebnega dohodka za 
izračun pokojninske osnove je 
bila storjena za delavce v pre- 
mogovnikih. Glede na izjemne 
razmere in nujnost zagotavlja- 
nja zadostnih energetskih vi- 
rov za slovensko gospodar- 
stvo, je bil sprejet poseben 
družbeni dogovor s katerim se 
delavcu v premogovniku pri 
izračunu pokojninske osnove 
upošteva celotni osebni doho- 
dek, ki ga je dosegel z delom 
prek polnega delovnega časa, 
brez preračunavanja na poln 
delovni čas, vendar za največ 
48-urni delavnik. 
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POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV z 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE DO 
POBUDE SKUPINE DELEGATOV ZA 
DELEGIRANJE DELEGATOV ZA ZBOR 
ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE IZ OBČINE RAVNE NA 
KOROŠKEM 

Skupina delegatov iz občine Ravne na Koroškem predlaga 
spremembo ustreznih predpisov, ki bi omogočili inšpekcij- 
skim službam lažji nadzor nad obračunavanjem prometnega 
davka, zlasti ob upoštevanju dejstev, da zasebni gostilničarji 
prosto oblikujejo svoje prodajne cene. 

Stališče: 

Po določbi 21. člena pravilnika o vodenju poslovnih knjig 
{Uradni list SRS, št. 39/83) so zasebni gostilničarji dolžni 
voditi posebno kartoteko pijač in to za vsako vrsto pijače 
posebej. Na kartico je potrebnb sproti beležiti vsako nabavo 
pijač in tudi vsako prodajo (oddajo v točilnico). Pravilnik terja 
evidentiranje tudi vsakokratne nabavne in prodajne cene. 
Menim, da so te zahteve dovolj konkretne in nudijo tudi vse 
potrebne elemente za kontrolo in obračun vseh prometnih 
davkov, zlasti še ker taka individualna kartica omogoča tudi 
hitro kontrolo nabave in zalog po posameznih vrstah pijač v 
gostišču. 

Seveda pa je potrebno zagotoviti, da se skladiščne kartice 
vodijo tekoče in ažurno ter tudi vanje vpisujejo vsi zahtevani 
podatki. Kontrolirati pa je potrebno tudi spremembe prodaj- 
nih cen. Menimo, da že veljavna ureditev omogoča učinkovito 
kontrolo ter da s spremembo evidenc ne bi bilo mogoče bolj 
poenostaviti kontrole. 
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NOVI PREDPISI 

Učinkovitejše družbeno nadzorstvo nad 

mamili  

• Izdajanje mamil in iz njih proizvedenih mamil bo potekalo po strožjem režimu 
od sedanjega 
• Najmanj enkrat letno bo, v Uradnem listu SFRJ objavljen, poseben seznam 
zdravil, ki so deloma ali v celoti izdelana iz mamil 
• Višje denarne kazni za kršilce določb tega zakona 

Delegati Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ bodo aprila 
obravnavali Predlog za izdajo 
zakona o spremembah In do- 
polnitvah Zakona o proizvod- 
nji in prometu mamil, z Osnut- 
kom zakona (AS 503). Šestlet- 
no izvajanje omenjenega Za- 
kona je pokazalo, da so po- 
trebne manjše spremembe in 
dopolnitve posameznih do- 
ločb, da bi tako zakonske čle- 
ne prilagodili potrebam prakse 
in učinkoviteje preprečevali 
zlorabo mamil. 

Spremembe so namenjene 
predvsem celovitejši ureditvi 
pogojev in načinov izdajanja 
mamil, namenjenih za potrebe 
medicine in za proizvodnjo 
zdravil iz teh substanc. Mimo 
tega je predviden enoten po- 
stopek odvzema mamil, upo- 
rabljenih ali pa pridobljenih s 
kaznivim dejanjem, kakor tudi 
mamil, ko gre za gospodarske 
prestopke ali prekrške. Precej 
višje so nadalje denarne kazni 
za kršitve določb omenjenega 
Zakona, in sicer so usklajene z 
inflacijo v minulem obdobju, 
prav tako pa so prilagojene ve- 
čji družbeni nevarnosti zlorabe 
mamil. 

POSEBNI SPISKI 
ODOBRENIH ZDRAVIL 

Veljavni Zakon določa, da se 
mamila za medicinske in vete- 
rinarske namene na drobno iz- 
dajajo le v skladu s predpisi o 
prometu z zdravili. V pravilni- 

kih o predpisovanju in izdaja- 
nju zdravil, poudarja obrazlo- 
žitev Osnutka zakona, je nave- 
den le spisek mamil, niso pa 
popisana vsa zdravila, ki vse- 
bujejo mamila. Ker je že sedaj 
v uporabi veliko število odo- 
brenih zdravil, ki vsebujejo tu- 
di mamila, v postopku pa je 
tudi dopolnitev spiska mamil z 
novimi substancami toksiko- 
magenega vpliva, ki se upo- 
rabljajo v farmacevtski indu- 
striji, ni več mogoče celovito 
nadzorovati predpisovanja in 
izdajanja teh zdravil. S tem je 
seveda večji riziko njihovega 
nekontroliranega prometa in 
uporabe, opozarja obrazloži- 
tev Osnutka zakona. 

Da bi zaostrili predpisovanje 
in izdajanje mamil, ki se upo- 
rabljajo v medicinske in farma- 
cevtske namene, kakor tudi 
določanja odobrenih zdravil, 
ki vsebujejo mamila, Osnutek 
zakona predpisuje, da bo treba 
najmanj enkrat letno v Ura- 
dnem listu SFRJ objaviti po- 
sebne spiske odobrenih zdra- 
vil, ki so v celoti ali deloma 
izdelana iz mamil. 

Urejen je tudi način izdaja- 
nja mamil in zdravil, in sicer po 
posebnem, strožjem režimu od 
veljavnega. Mamila oziroma 
zdravila za medicinske name- 
ne se bodo izdajala na način, 
ki ga bo predpisal zvezni 
upravni organ, pristojen za 
zdravstvo. Ce pa se bodo ti 
preparati uporabljali za veteri- 
narstvo, se bodo izdajali po 

predpisih, ki jih bo izdal pri- 
stojni zvezni organ za podro- 
čje veterinarstva. Mamila, na- 
menjena učnim in znanstveno- 
raziskovalnim potrebam, se 
bodo izdajala na podlagi dovo- 
ljenja organa, ki ga bodo do- 
ločili republiški oziroma po- 
krajinski predpisi. 

VIŠJE KAZNI 
Zaradi večje družbene ne- 

varnosti kot posledice kršitev 
posameznih zakonskih določb 
Osnutek predpisuje mnogo 
višje denarne kazni za kršilce 
teh določb. Kazni se gibljejo v 
razponu od 25.000 do 10 mili- 
jonov dinarjev. 

Denarna kazen od 5000 do 
200.000 dinarjev je predvidena 
za prekršek delavca carinarni- 
ce, ki zveznemu upravnemu 
organu, pristojnemu za zdrav- 
stvo, v določenem roku ne 
pošlje uporabljenega dovolje- 
nja za izvoz oziroma uvoz ma- 
mil. Na ta način bo zagotovlje- 
na kar največja odgovornost 
teh delavcev pri doslednem 
spoštovanju predpisanih ro- 
kov za pošiljanje takih poročil, 

ki so hkrati tudi podlaga za 
pripravo poročila mednaro- 
dnemu nadzornemu organu. 

Osnutek zakona predpisuje 
tudi enak postopek z mamili, ki 
so odvzeta pri storitvi kaznive- 
ga dejanja, kakor tudi za ma- 
mila, ki so uporabljena ali pa 
so prizadeti do njih prišli s sto- 
ritvijo gospodarskega prestop- 
ka in prekrška. Mamila se v teh 
primerih odvzamejo brez na- 
domestila, če jih ni mogoče 
uporabiti za proizvodnjo in na- 
daljnjo predelavo, pa se uniči- 
jo pod nadzorstvom posebne 
komisije. S tem ne bo le zago- 
tovljen enoten postopek, tem- 
več tudi evidenca mamil in 
oseb, ki so jim mamila odvze- 
ta. Na ta način bodo zbrani tu- 
di vsi potrebni podatki, ki jih 
naša država, v skladu z Enotno 
konvencijo o mamilih, mora 
pošiljati pristojnemu oraanu 
OZN. 

Obrazložitev Osnutka zako- 
na na koncu tudi poudarja, da 
bodo predlagane spremembe 
in dopolnitve zagotovile učin- 
kovitejše izvajanje Zakona, kar 
bo pozitivno vplivalo tudi na 
materialne in družbene 
odnose. 

r 

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O PROIZVODNJI IN PROMETU MA- 
MIL - AS 503 
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IZVAJANJE ZAKONOV 

Zaradi nezadovoljivega ravnanja z invalidi 

dela se povečuje število invalidskih 

upokojencev  

• Invalidsko zavarovanje še ni urejeno na ustrezen način in niso ustvarjeni vsi 
potrebni pogoji za zagotavljanje pravic invalidov 
• Tekoče usklajevanje pokojnin, ki je različno po republikah in pokrajinah, vodi 
do neenakopravnega položaja upokojencev 

& Sedanje določanje pokojninske osnove, ob visoki inflaciji in visokih 
življenjskih stroških, spodbuja uporabnike starostne pokojnine, da čim dlje 
obdržijo status aktivnega delavca 

Čeprav je od spremembe no- 
vega zakona o temeljnih pravi- 
cah iz pokojninskega in inva- 
lidskega zakona minilo le leto 
dni, je Zvezni komite za delo, 
zdravje in socialno politiko, v 
sodelovanju z Zvezno skup- 
nostjo pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja Jugosla- 
vije pripravil informacijo o 
izvajanju tega zakonskega ak- 
ta, ki ga bodo obravnavali de- 
legati v Zveznem zboru Sku- 
pščine SFRJ. 

V informaciji je govor o pro- 
cesu normativnega zaokroža- 
nja novega sistema pokojnin- 
skega in invalidskega zavaro- 
vanja po republikah in pokraji- 
nah, o spremembi tega zako- 
na, kot tudi o problemih in do- 
seženih rezultatih. Splošna 
ocena je, da se ta zvezni akt 
spreminja na zadovoljiv način 
in da se je pravočasno končal 
proces podrobnega urejanja 
temeljnih pravic iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavaro- 
vanja v zakonih republik in po- 
krajin, statutih in drugih samo- 
upravnih splošnih aktih skup- 
nosti pokojninskega zavarova- 
nja. Toda precej zamuja ureja- 
nje teh pravic v organizacijah 
združenega dela in delovnih 
skupnostih, kar otežuje in zavi- 
ra zagotavljanja pravic na pod- 
lagi preostale delovne sposob- 
nosti in ustrezno izvajanje in- 
validskega zavarovanja. 

IZBOLJŠEVANJE 
SISTEMA 
ZAVAROVANJA 

Ob sprejetju tega pomemb- 
nega zakonskega akta je pred- 
lagatelj izhajal iz potreb, da se 
pokojninsko in invalidsko za- 
varovanje postavi na načela 

vzajemnosti in solidarnosti, 
minulega dela in samouprav- 
ljanja. Težil je k uresničitvi po- 
stavke, da bo to zavarovanje 
sestavni del združenega dela, 
da se pokojnine določajo na 
podlagi delovnega prispevka, 
ki ga je delavec dal s svojim 
tekočim in minulim delom in 
da pri zagotavljanju materialne 
in socialne varnosti upokojen- 
cev delijo usodo delavcev v 
združenem delu. Eno od te- 
meljnih načel je bilo, da se 
spodbudi zainteresiranost de- 
lavcev, da v času svojega 
skupnega delovnega časa ne- 
prestano vlagajo v razširjeno 
reprodukcijo in v razvoj mate- 
rialne osnove dela. 

Takšno izboljšanje sistema 
zavarovanja je prelito v dolo- 
čbe zakona, ki se nanašajo na 
valorizacijo osebnih dohodkov 
iz prejšnjih let, ki štejejo v po- 
kojninsko osnovo, na usklaje- 
vanje pokojnine v zvezi z giba- 
njem osebnih dohodkov zapo- 
slenih, na najnižjo pokojnino, 
na novo določeno pokojnino, 
novo določanje pojrrta invali- 
dnosti, višino družinske pokoj- 
nine, pravice invalidov dela in 
borcev NOB ter podobno. 

Izdelava teh temeljnih pravil 
za zadovoljiv način se ure- 
sničuje v zakonih republik in 
pokrajin, statutih in drugih sa- 
moupravnih splošnih aktih 
skupnosti pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja, je po- 
udarjeno v informaciji. Prav ta- 
ko se je začelo urejati pokoj- 
ninsko in invalidsko zavarova- 
nje tistih delovnih ljudi, kate- 
rim je treba, po zveznem zako- 
nu, zagotoviti socialno in ma- 
terialno varnost. Kot primer 
naj navedemo, da je v pripravi 
obvezno uvajanje pokojnin- 

skega in invalidskega zavaro- 
vanja individualnih kmetov, ki 
je zdaj prostovoljno, proces v 
zvezi z obveznim zavarova- 
njem združenih kmetov pa je 
že končan. 

V republikah in pokrajinah je 
bila velika pozornost posveče- 
na ekonomskim in materialnim 
pogojem za zagotavljanje pra- 
vic iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja. Tako je 
ostala dosedanja raven teh 
pravic, toda z določenimi iz- 
boljšanji. V nekaterih primerih 
je prišlo do manjšega krčenja 
možnosti uresničevanja do- 
ločenih pravic, ki so sicer 
manjšega pomena za material- 
no in socialno varnost upoko- 
jencev. 

V informaciji je nato poudar- 
jeno, da so prav tako ostale 
tudi tiste razlike, ki so bile v 
dosedanji obdelavi teh pravic 
poudarjene, ki pa so deloma 
posebnega pomena za enako- 
praven položaj njihovih upo- 
rabnikov (pogoji za pridobiva- 
nje invalidske pokojnine in do- 
ločanje višine, pogoji za ure- 
sničevanje pravic na podlagi 
preostale delovne zmožnosti, 
možnosti pridobivanja pravic 
za denarno nadomestilo za te- 
lesno poškodbo itd.). 

V okvir sambupravnega ure- 
janja pravic iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja 
ima pomembno mesto samo- 
upravno urejanje v organizaci- 
jah združenega dela. Gre pred- 
vsem za invalidsko zavarova- 

nje oziroma za pravice invali- 
dov dela na podlagi preostale 
delovne zmožnosti, kot tudi o 
spremenjeni delovni zmožno- 
sti in nevarnosti pred invali- 
dnostjo. Organizacije združe- 
nega dela, kot je že poudarje- 
no, še niso sprejele svojih sa- 
moupravnih splošnih aktov, s 
katerimi bi določile ta vpraša- 
nja in tako niso ustvarjeni niti 
potrebni normativni pogoji za 
zagotavljanje pravic invalidov 
dela v delovnih kolektivih in 
,njihovih skupnostih. 

PROBLEMI PRI 
IZVAJANJU ZAKONA 

Od začetka spremembe tega 
zakona so se pojavili problemi, 
na katere v informaciji posebej 
opozarjajo. Predvsem okolišči- 
na, da se valorizacija osebnih 
dohodkv pri določanju pokoj- 
ninske osnove opravi po višini 
osebnih dohodkov v letu pred 
zadnjim letom zaposlitve, ob 
zelo visoki rasti osebnih do- 
hodkov, življenjskih stroškov 
in inflacije v letih 1983 in 1984, 
zelo nezadovoljivo vpliva na 
višino pokojninskih prejem- 
kov. Zaradi tega si uporabniki 
starostne pokojnine prizade- 
vajo, da čim dlje obdržijo sta- 
tus aktivnega delavca. Najve- 
čkrat nezadovoljni z novimi 
predpisi o prenehanju dela po 
zakonu, poskušajo z določe- 
nim korigiranjem pokojninske- 
ga staleža odložiti upokojitev. 
To kaže na potrebo, da se še 
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INFORMACIJA O IZVAJANJU ZAKONA O TEMELJNIH C 

PRAVICAH IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA 
ZAVAROVANJA 
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enkrat obravnava vprašanje 
začetka veljave te določbe 
zveznega zakona. 

Pred začetkom veljave zako- 
na o temeljnih pravicah iz po- 
kojninskega in invalidskega 
zavarovanja je prišlo do takš- 
nih ekonomskih gibanj, ki so 
pokazala, da je prehod na te- 
koče usklajevanje pokojnin 
nujni ukrep za zaščito življenj- 
skega standarda upokojencev. 
Praksa je navrgla potrebo, je 
poudarjeno v informaciji, da je 
z usklajevanji treba začeti ta- 
koj, ter je tudi opravljeno in da 
le-to poteka postopoma in po 
čim bolj enakomerni dinamiki 
in ne pri tem čakati na leto 
1986. 

Način in obseg tekočega us- 
klajevanja pokojnin se je odvi- 
jal različno po republikah in 
pokrajinah. Po podatkih iz ok- 
tobra lani je bilo usklajevanje 
pokojnin z rastjo osebnih do- 
hodkov najvišje v SR Sloveniji 
(znašalo je 23,52 odstotka), 
najnižje pa v SR Makedoniji - 
samo 10,50 odstotka. Takšne 
razlike imajo neposreden vpliv 
na materialni položaj upoko- 
jencev, povzročajo njihovo ne- 
zadovoljstvo, kot tudi zahteve, 
da se to vprašanje enotno ure- 
di in se tako zagotovi enako- 
praven položaj vseh upokoje- 
nih delavcev v državi. 

Dejstvo je da so razlike, o 
katerih je govor, predvsem po- 
sledica finančnih težav v posa- 
meznih republikah in pokraji- 
nah kljub temu pa si je treba, 

upoštevajoč te težave, še do- 
datno prizadevati, da se najde- 
jo ustrezne rešitve, je poudar- 
jeno v informaciji. 

INVALIDSKO 
ZAVAROVANJE 

Določeni problemi so se v 
največji meri pokazali na pod- 
ročju invalidskega zavarova- 
nja, posebej v neustreznem 
urejanju invalidnosti in preo- 
stale delovne zmožnosti, ne- 
popolnem izkoriščanju preo- 
stalih delovnih zmožnosti in 
usmeritve, da se optimalno iz- 
koristi pravica do invalidske 
pokojnine, ne pa da se le-ta 
uporablja kot skrajni varstveni 
ukrep takšnega delavca. Na ta- 
kšno stanje vpliva več dejavni- 
kov. Predvsem zaostajanje pri 
urejanju pravic na podlagi 
preostale delovne zmožnosti v 
TOZD in delovnih skupnostih, 
težave in počasno prehajanje 
na oceno invalidnosti in preo- 
stale delovne zmožnosti vskla- 
du s tem zakonom. Premajhna 
aktivnost vseh subjektov, po- 
sebej delovnih organizacij' in 
delovnih skupnosti za ure- 
sničevanje potrebnih pogojev 
za čim popolnejše izkoriščanje 
preostalih delovnih zmožnosti 
delavcev, oremajhna zaintere- 
siranost ostalih odgovornih 
subjektov za ustvarjanje nor- 
mativnih, materialnih in drugih 
pogojev za izvajanje invalid- 
skega zavarovanja, kot tudi 
neustreznega urejanja pogo- 

jev za pridobivanje pravic za 
prekvalifikacijo in dokvalifika- 
cijo invalidov. Nezadovoljivo 
upoštevanje invalidov je v veli- 
ki meri posledica ekonomskih 
in drugih težav organizacij 
združenega dela, ki niso zado- 
voljne z rešitvami tega zakona. 
Zaradi tega je treba k reševa- 
nju problemov invalidskega 
zavarovanja pristopiti na čim 
bolj organiziran način, pose- 
bej zaradi tega ker le-ti povzro- 
čajo nezadovoljiv družbeni in 
materialni položaj invalidov 
dela s preostalim delom spo- 
sobnosti in vplivajo na poveča- 
no izkoriščanje invalidskih po- 
kojnin. Kot primer naj omeni- 
mo, da je leta 1984 prišlo do 
porasta števila invalidskih 
upokojencev in to tam kjer jih 
je prej bilo precej manj (na pri- 
mer v SAP Vojvodini). 

Niso se še začeli uporabljati 
določeni instrumenti iz pokoj- 
ninskega in invalidskega zava- 
rovanja, je poudarjeno v infor- 
maciji. To se posebej kaže pri 
ponovnem določanju pokojnin 
na podlagi povečanja osebnih 
dohodkov ustvarjenih na pod- 
lagi minulega dela po ure- 
sničevanju pravic do pokojni- 
ne. To pa zaradi tega ker v 
sistemu delitve osebnih do- 
hodkov še ni realizirano njiho- 
vo uresničevanje na podlagi 
minulega dela po prenehanju 
delovnega razmerja. Prav tako 
tudi ni rešeno vprašanje ureja- 
nja pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja bor- 

cev-pripadnikov Demokratične 
armade Grčije. 

Na koncu informacije je po- 
udarjeno, da bi morali po- 
spešiti postopek za neposre- 
dno uresničevanje pravic iz 
pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. K temu bit prispe- 
valo, če bi popolneje zajeli in 
registrirali podatke v matičnih 
evidencah. 

Prav tako je treba čim prej 
zagotoviti valorizacijo prejš- 
njih osebnih dohodkov glede 
na raven osebnih dohodkov v 
zadnjih letih dela. Treba je ure- 
sničiti tudi čim bolj enoten pri- 
stop v vseh republikah in po- 
krajinah v postopnem prehodu 
na popolno tekoče usklajeva- 
nje pokojnin po gibanju oseb- 
nih dohodkov, glede na njihov 
izjemen pomen na materialni 
položaj upokojencev, v pogo- 
jih občutne rasti življenjskih 
stroškov in inflacije. 

Treba je na čim bolj organi- 
ziran način zagotoviti zaokro- 
ženost samoupravnega ureja- 
nja pravic iz invalidskega zava- 
rovanja v organizacijah zdru- 
ženega dela in delovnih skup- 
nostih ter sprejeti druge po- 
trebne ukrepe zaradi dosle- 
dnega zagotavljanja invalid- 
skega varstva. To pa zaradi te- 
ga, da bi še čim popolneje iz- 
koristile preostale delovne 
zmožnosti invalidov dela in or- 
ganizacije združenega dela 
afirmirale kot najpomembnejši 
nosilec zagotavljanja varstva 
invalidov dela. 

ANALIZE IN OCENE 

Razvoj domače proizvodnje nafte in plina 

mora biti prednostna naloga v prihodnjem 

obdobju 

# Naša država sodi med tiste v svetu, kjer se je po letu 1973 najbolj povečal 
delež tekočih goriv v strukturi porabe primarne energije 

# Zanemarjen proces zamenjave nafte in naftnih derivatov z drugimi vrstami 
energije, predvsem s premogom 

# Treba je določiti prehodno obdobje, ko bi postopoma opuščali 
administrativne ukrepe in bi naftno gospodarstvo začelo poslovati po 
ekonomskih zakonitostih 

# Uvoz nafte je treba omejiti na nujne okvire in izboljšati razmerja med porabo 
belih in črnih derivatov 

# Cena domače nafte mora biti izenačena s ceno uvožene nafte 
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Ob upoštevanju sklepov 
Zbora republik in pokrajin, 
sprejetih 28. decembra 1984, 
ko je bila sprejeta Resolucija o 
ekonomskem razvoju države v 
letu 1985, so delegati tudi za- 
htevali, da je do konca februar- 
ja v Zboru zaključena vsestran- 
ska razprava o problemih naft- 
nega gospodarstva. Zvezni ko- 
mite za energetiko in industri- 
jo je pripravil in poslal v obrav- 
navo delegatom Zbora repu- 
blik in pokrajin Skupščine 
SFRJ Analizo o tekočih in dol- 
goročnih problemih razvoja 
naftnega gospodarstva Jugo- 
slavije. 

NEGATVNI VPLIV 
SVETOVNE KRIZE 

Prvi del Analize opisuje sta- 
nje in vzroke težav v naftnem 
gospodarstvu. Pri tem poudar- 
ja, da se je proizvodnja do- 
mače surove nafte v Jugoslavi- 
ji povečevala od leta 1960 do 
1981, ko je začela stagnirati, 
po letu 1983 pa ta proizvodnja 
upada. Leta 1984 je bilo proi- 
zvedenih okoli 4 milijone ton 
surove nafte. Dinamičen mate- 
rialni razvoj naftnega gospo- 
darstva p& so spremljale in 
spremljajo številne težave, 
protislovja in slabosti. 

Svetovna energetska (naft- 
na) kriza je po letu 1973 in poz- 
neje zelo negativno ekonom- 
sko vplivala tudi na jugoslo- 
vansko gospodarstvo, posebej 
na področje energetike. Hitre- 
jša rast cen nafte na svetov- 
nem tržišču ni bila dovolj veli- 
ko ekonomsko opozorilo za 
pravočasno sprejerrlanje odlo- 
čnih ekonomskih in drugih 
ukrepov za varčevanje energi- 
je. Prav tako pa se ekonomska 
politika države ni učinkovito 
prilagodila nastalemu energet- 
skemu položaju. Premog je bil 
vse bolj odrinjen, zamenjevala 
sta ga nafta in naravni plin, 
tako da Jugoslavija sodi med 
tiste držve v svetu, kjer se je po 
letu 1973 najbolj povečal delež 
tekočih goriv v strukturi pora- 
be primarne energije. 

Naftno gospodarstvo se je 
poleg tega pri nas v glavnem 
avtonomno razvijalo, pri 
čemer ne gre le za njegove 
realne možnosti, temveč tudi 
za razmerja do drugih vrst 
energije (elektrogospodarstvo, 
rudniki premoga in drugo). Po- 
samezne energetske panoge 
so se razvijale na podlagi par- 
cialnih interesov republik in 
pokrajin, brez dovolj velikega 
upoštevanja skupnih interesov 
države kot celote. 

Premajhno izkoriščanje 
zgrajenih rafinerijskih zmoglji- 
vosti, pravi Analiza, je kritična 
točka dosedanjega razvoja 
naftnega gospodarstva, saj so 

te zmogljivosti v povprečju le 
50-odstotno izkoriščene, ugo- 
dna pa ni niti ekonomska 
struktura naftnih derivatov, ker 
prevladujoč položaj zavzema 
mazut. Prav zaradi neusklaje- 
nosti in disproporcev pri raz- 
voju in strukturi proizvodnje 
ter porabe naftnih derivatov, 
Jugoslaviji zdaj primanjkujejo 
večje količine teh derivatov. 

Na preskrbljenost negativno 
vpliva tudi pomanjkanje nujnih 
deviznih sredstev za plačeva- 
nje uvoza potrebnih količin 
nafte, tako da izhod iz težavne- 
ga ekonomskega položaja za- 
enkrat iščemo z administrativ- 
nimi ukrepi. Ti pa niso prinesli 
večjih učinkov, saj so prakti- 
čno izčrpane zvezne devizne 
rezerve, precej pa so zmanjša- 
ne tudi zvezne materialne re- 
zerve nafte in naftnih derivatov 
zaradi pogostih intervencij na 
domačem tržišču. 

ZANEMARJENO 
NADOMEŠČANJE 
NAFTE 

Mnoge slabosti pri poslova- 
nju naftnega gospodarstva so 
se enostavno reševale s po- 
večevanjem odvisnosti od tuji- 
ne in povečevanjem zadolže- 
nosti na ta račun. Zanemarjen 
pa je bil proces zamenjave naf- 
te in naftnih derivatov z drugi- 
mi oblikami energije, pred- 
vsem s premogom. Tako se že 
leta zmanjšuje delež domače- 
nafte, in sicer s 33 odstotkov v 
letu 1960 na 75 odstotkov v 
letu 1984. 

Mimo tega ni tako majhno 
število organizacij združenega 
dela v gospodarstvu in družbe- 
nih dejavnostih, med katerimi 
prevladujejo zlasti tiste, ki že 
leta poslujejo, podobna men- 
taliteta pa je tudi v gospo- 
dinjstvih in pri občanih, v kate- 
rih vse bolj prevladuje razmiš- 
ljanje in ravnanje o nekakšnem 
garantiranem preskrbovanju s 
potrebnimi količinami naftnih 
derivatov, kot da mora biti to 
skrb nekega državnega organa 
in ne priznanih subjektov. 

S pridobitvijo posebnega 
statusa in obravnave, so nafta 
in naftni derivati v precejšnji 
meri iztrgani iz celotnega bla- 
govnega gibanja na enotnem 
jugoslovanskem tržišču. Za 
nafto veljajo različne specifi- 
čnosti, ki nimajo podlage v 
ekonomski logiki in zameglju- 
jejo izhod iz težav in protislo- 
vij, v katerem se je znašlo naft- 
no gospodarstvo. Zaradi tega 
njegovega razvoja ni bilo mo- 
goče zasnovati na ekonomsko 
racionalnih kriterijih, kar je tu- 
di vplivalo na zgraditev dvakrat 
večjih rafinerijskih zmogljivo- 
sti kot jih potrebujemo. 

Ob motenih ekonomskih in 
drugih razmerjih med proizva- 
jalci in porabniki naftnih deri- 
vatov, vse bolj pogosto prihaja 
do neizenačene preskrbe ju- 
goslovanskega enotnega tr- 
žišča s temi nujnimi energet- 
skimi viri. Poleg tega je več kot 
80 odstotkov naftnega gospo- 
darstva skoncentrirano le v SR 
Hrvatski in SAP Vojvodini (INA 
in NAFTAGAS), tako da niti re- 
gionalna razporeditev rafine- 
rijskih in petrokemičnih zmog- 
ljivosti ni ustrezno razporejena 
v jugoslovanskem prostoru. 

Prometna mreža naftnih de- 
rivatov je zelo ekstenzivno or- 
ganizirana in neenotna, tržišče 
pa je na prometnem področju 
zaprto. Ozko grlo celotne re- 
produkcije naftnega gospo- 
darstva je tudi transport nafte 
in naftnih derivatov, številni 
problemi pa so tudi pri poslo- 
vanju jugoslovanskega nafto- 
voda, saj so njegove zmoglji- 
vosti izkoriščene pod 30 od- 
stotki zmogljivosti. 

UPOČASNJEN RAZVOJ 
DOHODKOVNIH 
ODNOSOV 

Zastoji pri razvoju samo- 
upravnih družbenoekonom- 
skih odnosov v naftnem go- 
spodarstvu so po besedah 
Analize eden vzrokov sedanjih 
težav na tem gospodarskem in 
infrastrukturnem področju. 
Pogosto posluževanje admini- 
strativnih ukrepov, ob krepitvi 
paternalističnega odnosa dr- 
žave do te gospodarske pano- 
ge, so vplivali na zmanjševanje 
ekonomske in samoupravne 
vloge delavcev in upočasnjen 
razvoj dohodkovnih odnosov 
med proizvajalci in porabniki 
naftnih derivatov. 

Kljub sprejetim ukrepom in 
dejavnosti in nekaterim pozi- 
tivnim dosežkom, samouprav- 
na organiziranost v naftnem 
gospodarstvu še ni ustrezna. 
Temeljne organizacije združe- 
nega dela se za svojo eksisten- 
co borijo po zgledih prejšnjih 
podjetij, tako da prihaja do nji- 
hovega zapiranja, rušenja do- 
hodkovnega sožitja in podo- 
bnih pojavov. 

Po svoji strani je na težave v 
naftnem gospodarstvu vplivalo 
tudi neuresničevanje ustavne 
zasnove samoupravnega do- 
hodkovnega interesnega orga- 
niziranja, posebej na področju 
ekonomskih odnosov s tujino. 
Republiški in pokrajinski SIS 
za'ekonomske odnose s tujino 

vse bolj postajajo posredniki 
med samoupravnim združe- 
nim delom in državnimi or- 
gani. 

Precej problemov je tudi pri 
pripravi in izvajanju energet- 
ske bilance države. Dokument 
se v glavnem pripravlja »zgo- 
raj« - v zveznih) upravnih orga- 
nih s sodelovanjem predstav- 
nikov republiških in pokrajin- 
skih organov, tako da je bilan- 
ca zapis želja, ne pa realnih 
možnosti. Obstoječa metoda 
priprave energetske bilance 
države spodbuja potrošniške 
apetite v republikah in pokraji- 
nah. To še toliko bolj, ker je 
večja poraba energije v te- 
kočem letu izhodišče za večjo 
porabo energije v naslednjem. 

OPUŠČANJE 
ADMINISTRATIVNIH 
REŠITEV 

Ob upoštevanju težav in pro- 
tislovij v naftnem gospodar- 
stvu, precejšen del Analize go- 
vori o smereh reševanja ak- 
tualnih problemov na tem go- 
spodarskem področju. Med 
drugim je poudarjeno, da je 
opuščanje oblikovanih admini- 
strativnih razmerij izhodišče 
uspešnega reševanja nako- 
pičenih problemov. S samimi 
administrativnimi ukrepi pač 
ni mogoče zagotoviti dodatnih 
količin nafte in naftnih deriva- 
tov, prav tako pa na ta način ni 
mogoče dobiti potrebnih de- 
viznih sredstev za plačevanje 
njihovega uvoza. 

V skladu s stabilizacijskim 
programom je treba namesto 
takih rešitev n& ravni federaci- 
je, republik ali pokrajin, po- 
novno uveljaviti ustavna nafce- 
la o samoupravnem združe- 
nem delu v samoupravni proiz- 
vodni praksi, jih nadalje opera- 
cionalizirati in učinkovito izva- 
jati. 

Ker administrativnih ukre- 
pov ni mogoče čez noč opusti- 
ti, saj niso odpravljeni vzroki, 
ki so vplivali na njihov spre- 
jem, je treba določiti potrebno 
prehodno obdobje, v katerem 
bi v naprej omejili trajanje izva- 
janja administrativnih ukrepov 
in preprečili njihovo spremi- 
njanje v trajne sistemske reši- 
tve. To obdobje je hkrati treba 
izkoristiti za dokončen prehod 
na poslovanje po ekonomskih 
zakonitostih, da bi delavci pra- 
vočasno prevzeli na sebe pol- 
no materialno in drugo odgo- 
vornost za redno preskrbo z 
naftnimi derivati. 

r 
TEKOČI IN DOLGOROČNI RAZVOJNI PROBLEMI 

^ NAFTNEGA GOSPODARSTVA JUGOSLAVIJE 
!booooooooooooocoxooccooooooo5ccooo«»oay 
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Glede nadaljnjega razvoja 
socialističnih samoupravnih 
družbenoekonomskih odno- 
sov je poudarjeno, da naftno 
gospodarstvo v ničemer ne 
more biti specifično in ne mo- 
re imeti posebne družbene 
obravnave ali privilegiranega 
ekonomskega položaja v pri- 
merjavi z drugimi deli gospo- 
darstva ali družbe. Naftno go- 
spodarstvo mora postati se- 
stavni del celotnega združene- 
ga dela, z njim mora biti pove- 
zano s čvrstimi ekonomskimi 
in dohodkovnimi interesi, na 
taki podlagi pa mora biti po- 
memben kohezivni dejavnik 
vsega gospodarstva na enot- 
nem jugoslovanskem tržišču. 

Ker je zagotavljanje deviznih 
sredstev, nujnih za uvoz nafte 
in proizvodnjo domače nafte, 
materialno izhodišče nemote- 
ne preskrbe porabnikov, je 
nujno treba takoj in konkretno 
začeti izvajati načela stabiliza- 
cijskega programa, po katerih 
mora biti tisti, ki sedaj rabi 
naftne derivate kot surovino ali 
energijo tudi neposredno naj- 
bolj odgovoren za zagotavlja- 
nje deviznih sredstev, potreb- 
nih za plačilo uvožene nafte. V 
sedanjih razmerah je ekonom- 
ska nujnost, da prizadeti, ki ne 
more zagotoviti teh sredstev, 
obvezno preide na alternativne 
vire energije. Izjeme pri spoš- 
tovanju teh načel pa morajo 
biti zelo restriktivne. 

V praksi se mora tudi dosle- 
dno uresničiti ustavna zasnova 
samoupravnega dohodkovne- 
ga intresnega organiziranja, 
posebej na področju ekonom- 
skih odnosov s tujino. V Sl- 
SEOT ali z njihovim posredo- 
vanjem je treba doseči nepo- 
sredno samoupravno povezo- 
vanje organizacij združenega 
dela naftnega gospodarstva in 
porabnikov naftnih derivatov v 
enotnem jugoslovanskem go- 
spodarskem prostoru. 

BLAGOVNI ZNAČAJ 
NAFTE 

Analiza posebej poudarja, 
da morajo imeti nafta in naftni 
derivati blagovni značaj ter da 
morajo biti odnosi za uvoženo 
in doma proizvedeno nafto 
enaki. Domača nafta ne sme 
imeti posebne in izjemne eko- 
nomske obravnave v primerja- 
vi s premogom, električno 
energijo in drugimi energetski- 
mi viri. 

Pri oblikovanju cen nafte in 
naftnih derivatov na domačem 
trgu mora imeti prevladujoč 
vpliv svetovna cena, saj je vsak 
drugačen način oblikovanja 
teh cen v nasprotju z logiko 
ekonomskih zakonitosti in so- 
dobnimi pogoji gospodarjenja. 
Ce bi se naftni derivati doma 

prodajali po nižjih cenah, bi se 
pojavilo vprašanje pokrivanja 
razlike med višjo uvozno ceno 
in nižjo domačo za vse uvože- 
ne količine nafte in naftnih de- 
rivatov. Zaradi tega je treba 
vnaprej preprečiti možnosti 
oblikovanja negativnih tečaj- 
nih razlik. 

Z ustrezno cenovno politiko 
je prav tako čimprej treba pre- 
delovalcem nafte zagotoviti 
tak položaj, da jim bo vseeno, 
ali bodo nafto prodajali na do- 
mačem ali tujem trgu. Enako je 
treba obravnavati tudi porab- 
nike, ki kupujejo te derivate. 
To mora biti, poudarja Analiza, 
dolgoročna usmeritev pri ure- 
janju družbenoekonomskih in 
cenovnih odnosov v naftnem 
gospodarstvu in njegovem po- 
vezovanju z drugimi deli go- 
spodarstva in družbe. 

Nosilec sredstev razširjene 
reprodukcije za razvoj te go- 
spodarske panoge morajo biti 
tudi porabniki naftnih deriva- 
tov, posebej veliki porabniki. 
Njihov delež v skupnem do- 
hodku mora postati najpo- 
membnejša oblika samouprav- 
ne koncentracije sredstev ra- 
zširjene reprodukcije za na- 
daljnji razvoj domače proiz- 
vodnje nafte in plina ter ustrez- 
nih predelovalnih zmogljivosti. 

Prihodnji razvoj rafinerijskih 
in petrokemičnih zmogljivosti 
mora ustrezati interesom vse 
države, regionalno mora biti 
enakomernejši in bolj razpro- 
strt, vendar bodo pri tem od- 
ločilna ekonomska merila. Tu- 
di uvoz nafte mora biti bolj or- 
ganiziran, cenejši in učinkovi- 
tejši in samoupravno usklajen 
na ravni vse države. Na ta 
način je mogoče zagotoviti tu- 
di učinkovitejše družbeno nad- 
zorstvo tokov uvoza nafte in 
njenih derivatov. Ob politiki re- 
gionalne razporeditve uvoza 
nafte je nujno treba upoštevati 
tudi ekonomske interese Jugo- 
slavije v posameznih državah 
in celotnih odnosih z njimi, ka- 
kor tudi plačilne pogoje, pri 
čemer je maksimalno treba iz- 
koristiti ugodnosti plačevanja 
nafte s klirinškega območja. 

RAZISKOVANJE 
DOMAČIH VIROV 
NAFTE 

Med smermi reševanja pro- 
blemov v naftnem gospodar- 
stvu Analiza omenja tudi kore- 
nitejšo usmeritev k raziskova- 
nju domačih naftnih virov in 
maksimalnemu možnemu po- 
večanju proizvodnje domače 
nafte z opiranjem na lastne sile 
in sposobnosti. Zaradi tega je 
treba v kar največji meri pod- 
preti začeta geološka razisko- 
vanja v državi, prav tako pa 

spodbujati tudi raziskovanja 
nahajališč nafte v tujini, da bi 
tako dolgoročneje rešili pro- 
bleme preskrbe z nafto in naft- 
nimi derivati. Bistven pogoj za 
vse to je tudi tehnično-tehno- 
loško, organizacijsko in ka- 
drovsko usposabljanje. 

Da bi povečali proizvodnjo 
domače nafte, je treba širše in 
intenzivnejše uporabljati so- 
dobne sekundarne metode, pri 
čemer je treba upoštevati sve- 
tovne izkušnje in intenzivirati 
lastno znanstveno raziskova- 
nje na tem področju. Po Stra- 
tegiji dolgoročnega razvoja 
energetike do leta 2000 je 
načrtovano precejšnje poveča- 
nje črpanja nafte in pridobiva- 
nja naravnega plina, in sicer v 
glavnem iz perspektivnih, ven- 
dar neodkritih nahajališč na 
Jadranu in v Panoniji. 

Predelava uvožene in do- 
mače nafte mora biti v prihod- 
njem obdobju ekonomsko ra- 
cionalnejša. To je mogoče do- 
seči le s precejšnjim poveča- 
njem stopnje izkoriščenosti in- 
staliranih rafinerijskih zmoglji- 
vosti, ne pa z mehaničnim po- 
večevanjem cen naftnih deri- 
vatov. Zaradi tega je treba obli- 
kovati pogoje za dohodkovno 
ravnanje rafinerij v skladu s 
tržnimi zakonitostmi in zago- 
toviti tako poslovno usmeritev, 
da bo ključen ekonomski pri- 
tisk na hitrejše spreminjanje 
obstoječe stihijsko oblikovane 
strukture potreb na področju 
porabe naftnih derivatov. 

VARČEVANJE 
ENERGIJE 

Reševanja problemov varče- 
vanja energije, racionalizacije 
njene porabe in nadomeščanja 
tekočih goriv s trdimi, omenja 
gradivo, se je treba lotiti 
ustvarjalno, praktično in druž- 
beno organizirano. Boj za 
zmanjševanje porabe energije 
mora predvsem potekati v te- 
meljnih organizacijah združe- 
nega dela in krajevnih skup- 
nostih ter v drugih samouprav- 
nih organizacijah in skup- 
nostih, tako da bodo delovni 
ljudje in občani v jedru te ak- 
cije. 

Zamenjava tekočih goriv s 
trdimi, posebej s premogom, 
povsod tam, kjer je to tehnično 
in tehnološko možno, mora bi- 
ti bistvena sestavina dolgoro- 
čne energetske usmeritve, za- 
snovane na pospešenem raz- 
voju domačih virov energije in 
radikalnejšem zmanjševanju 
naftne uvozne odvisnosti. Te- 
meljni nosilec te preusmeritve 
morajo biti izključno porabniki 
črnih naftnih derivatov. Prav 
tako pa mora povečevanje iz- 
kopa domačega premoga po- 
stati ekonomski interes in po- 

treba predvsem porabnikov 
mazuta samih. 

Med bistvenimi pogoji hitre- 
jšega in uspešnejšega reševa- 
nja ekonomskih problemov, 
namenjenih varnemu in dolgo- 
ročnemu zagotavljanju preskr- 
be porabnikov z naftnimi deri- 
vati, je po mnenju Analize tudi 
aktivnejše vključevanje naftne- 
ga gospodarstva v mednaro- 
dno delitev dela in njen večji 
delež na mednarodnem tr- 
žišču. Med te pogoje sodi tudi 
razvijanje multilateralnega in 
bilateralnega sodelovanja na 
tem področju. 

Zaradi tega mora ta gospo- 
darska panoga postati bistveni 
dejavnik ekonomskih odnosov 
s tujino in tehnološkega raz- 
voja naftne, petrokemične in 
drugega izvozno usmerjenega 
gospodarstva. Zaradi tega mo- 
rajo nujno organizacije zdru- 
ženega dela naftnega gospo- 
darstva dobiti bolj proste roke 
tako pri uvozu kot izvozu re- 
zultatov svojega dela. Do- 
mačim porabnikom naftnih de- 
rivatov pa je treba omogočiti, 
da jih sami uvažajo, tako da ne 
bodo odvisni od organizacij 
združenega dela naftnega go- 
spodarstva. 

Planiranje in programiranje 
vključevanja naftnega gospo- 
darstva v mednarodno delitev 
dela mora postati sestavni del 
uresničevanja celotnega siste- 
ma samoupravnega družbene- 
ga planiranja. Pri tem mora biti 
cilj zagotovitev pogojev in 
predpostavk za krepitev njego- 
ve izvozne usmeritve. Jugoslo- 
vansko gospodarstvo, vklju- 
čno tudi naftno, mora pripravi- 
ti enotno konkretno ponudbo 
svoje proizvodnje .v zamenjavo 
za nafto in sicer z ustreznimi 
dolgoročnimi aranžmaji, ali pa 
mora sprejeti oziroma zahteva- 
ti ponudbo držav izvoznic naf- 
te, ki bi ustrezala tem državam. 
Analiza poudarja, da je treba 
zagotoviti pogoje in sprejeti 
ukrepe, da bi naše gospodar- 
stvo in industrija z investira- 
njem v lastni razvoj hkrati tudi 
prilagodila svojo ponudbo raz- 
vojnim programom naših naj- 
pomembnejših preskrbovalcev 
z nafto, posebej tistih iz držav 
v razvoju. 

OCENE IN STALIŠČA 
ZIS 

Ko je Zvezni izvršni svet 
obravnaval omenjeno Analizo, 
je sprejel ocene in stališča o 
tekočih in dolgoročnih proble- 
mih razvoja naftnega gospo- 
darstva Jugoslavije, ki jih je 
prav tako poslal delegatom 
Zbora republik in pokrajin. 

Njegove ocene o položaju in 
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problemih naftnega gospodar- 
stva so skoraj identične mne- 
njem Zveznega komiteja za 
energetiko in industrijo. ŽIS pa 
je sprejel več stališč glede 
reševanja perečih problemov 
na tem področju. Predvsem 
poudarja, da je razvoj domače 
proizvodnje nafte in plina ena 
prednostnih nalog v prihod- 
njem obdobju. Zaradi tega je 
treba že letos omogočiti po- 
večevanje črpanja nafte in pri- 
dobivanja plina iz obstoječih 
in novih nahajališč. Treba je 
tudi sprejeti ukrepe ekonom- 
ske politike, ki bi spodbudili to 
proizvodnjo. Med drugim je 
treba zagotoviti nujna devizna 
sredstva, sprejeti carinske in 
davčne olajšave za uvoz opre- 
me in rezervnih delov, za ra- 

ziskovanje in eksploatacijo 
nafte in plina. 

Nadalje je treba zagotoviti 
skupno načrtovanje in večje 
združevanje dela in sredstev v 
naftnem gospodarstvu, finan- 
čna sredstva pa je treba pred- 
vsem zagotavljati v okviru naft- 
nega gospodarstva, kakor tudi 
z združevanjem velikih porab- 
nikov. Nujno je treba tudi upo- 
rabiti sredstva Mednarodne 
banke za obnovo in razvoj in 
sredstva drugih organizacij, 
kakor tudi tujih firm, ki se zani- 
majo za skupno vlaganje. 

Glede na realne možnosti 
domače naftne in plinske pro- 
izvodnje je še naprej treba uva- 
žati manjkajoče količine. Ven- 
dar pa je treba ta uvoz omejiti 

na nujne potrebe, kar zahteva 
tudi nujno združevanje znan- 
stvenih in raziskovalnih orga- 
nizacij, da bi skupaj nastopale 
in vlagale v eksploatacijo naft- 
nih nahajališč v državah v raz- 
voju. 

Za smotrno in ekonomsko 
najugodnejšo izkoriščanje naf- 
te v rafinerijski predelavi, je 
treba še nadalje izboljševati ra- 
zmerja med belimi in črnimi 
derivati, in sicer v korist belih. 
Na to bo mogoče predvsem 
vplivati z ukrepi ekonomske 
politike, ki bi spodbujali proiz- 
vodnjo in porabo belih deriva- 
tov. Tudi v bodoče pa je treba 
preprečevati gradnjo objektov, 
ki v energetske namene trošijo 
tekoča goriva. 

Stališča ZIS nadalje poudar- 
jajo, da morata biti izenačeni 
obravnavi domače in uvožene 
nafte. Ceno domače nafte je 
treba izenačiti s ceno uvožene 
ustrezne kakovosti, na ta način 
akumulirana sredstva pa je tre- 
ba izključno uporabiti za razši- 
ritev materialnih temeljev naft- 
nega gospodarstva. V prime- 
rih, ko nafto uvažamo na kredit 
bodo kreditni stroški priznani 
v ceni naftnih derivatov. 

Prav tako je treba zagotoviti 
pogoje za krepitev izvozne 
usmeritve naftnega gospodar- 
stva in njegovo hitrejše 
vključevanje v mednarodno 
delitev dela. To mora postati 
sestavni del uresničevanja ce- 
lotnega sistema samoupravne- 
ga družbenega planiranja. 

Se naprej krepiti konkurenčnost turistične 

ponudbe naše države 

• Leta 1984 se je tujski turistični promet povečal za 19 odstotkov, devizni priliv 
od tujskega turizma pa za 25 odstotkov v primerjavi z istim obdobjem 
prejšnjega leta 
• Domači turistični promet se je zmanjšal za 2 odstotka v primerjavi z letom 
1983, kar je posledica padca realnega življenjskega standarda, visokih cen 
turističnih storitev in zamujanja turistične ponudbe 
• Možnosti ponudbe blaga na turističnem trgu so neizkoriščene, ponudba blaga 
je nezadovoljiva, izbira pa preskromna 

9 Boljša preskrbljenost turističnih področij in to predvsem zahvaljujoč boljšemu 
povezovanju organizacij združenega dela turističnega gospodarstva s tistimi iz 
drugih dejavnosti 
• Predvideno je, da naj bi se v letu 1985 povečal tujski turistični promet za pet, 
domači pa za en odstotek 

Gibanja v turizmu, posebej 
tujskem, so imela v letu 1984 
pozitiven trend. Ustvarjena je 
bila rast nočitev tujih turistov 
za 19 odstotkov, deviznega pri- 
liva na tej podlagi pa za 25 
odstotkov, kar je v okvirih, ki. 
so bili predvideni v dokumen- 
tih ekonomske politike za pre- 
teklo leto. Kljub temu pa je de- 
vizni priliv od turizma manjši 
od naših možnosti in to zaradi 
tega ker je še vedno nezadost- 
na ponudba in preskromna 
izbira blaga (industrijskega, 
obrtnega in drugega), za kate- 
rega je veliko zanimanje med 
tujimi turisti. 

V domačem turizmu ni bila 
dosežena načrtovana raven, 
kar je posledica padca realne- 
ga življenjskega standarda, vi- 

sokih cen storitev in nepra- 
vočasnih ponudb turističnih 
zmogljivosti za domače turi- 
ste. Domači turistični promet 
je bil za en odstotek manjši kot 
leta 1983. To je poudarjeno v 
gradivu Ocena turistične sezo- 
ne v letu 1984 s predlogom 
ukrepov za razvoj turizma v le- 
tu 1985, ki ga je pripravil Zvez- 
ni sekretariat za tržišče in 
splošne gospodarske zadeve 
ter ga poslal v obravnavo dele- 
gatom v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ. 

nosti federacije, določeni v re- 
soluciji o razvoju v letu 1984, 
so bili, kot je poudarjeno v gra- 
divu, pravočasno sprejeti in so 
pozitivno vplivali na krepitev 
konkurenčnosti turistične po- 
nudbe naše države na medna- 
rodnem turističnem trgu. Tako 
so imeli tuji turisti 10 odstot- 
kov popusta, če so turistične 
storitve plačevali z dinarskimi 
čeki Narodne banke Jugoslavi- 
je in enak odstotek popusta pri 
bencinskih bonih. En odstotek 
od registriranega deviznega 

priliva v preteklem letu je bil 
izločen za informativno-propa- 
gandno dejavnost v tujini. 

Poleg tega se je izboljšala 
preskrbljenost turističnega tr- 
ga, ki je imel prednost pri pre- 
skrbi z naftnimi derivati, po po- 
sebnem odloku pa je bil oprav- 
ljen interventni uvoz v višini 60 
milijonov dolarjev. Za pripravo 
turistične sezone so bili odo- 
breni tudi posebni krediti 
bank. 

Izboljšali so se tudi pogoji 
gospodarjenja izvoznega dela 

POVEČANA 
TURISTIČNA 
PONUDBA 

Ukrepi ekonomske politike 
na področju turizma iz pristoj- 

spiKVSO^SOOOOGOSOOOCCKVSOOCOCOOOCOCOSOSCOSOS^ 

OCENE TURISTIČNE SEZONE V LETU 1984 S PRED- 
LOGOM UKREPOV ZA RAZVOJ TURIZMA V LETU 
1985 
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turističnega gospodarstva in 
to z izenačevanjem višine 
spodbujanja za izvoz turisti- 
čnih storitev z višinami za 
izvoz blaga in stopenj temelj- 
nega davka na promet kurilne- 
ga olja za ogrevanje gostinskih 
objektov s stopnjo tega davka 
za kurjenje industrijskih peči, 
uveden je bil režim prostega 
oblikovanja cen v gostinstvu in 
turizmu, kot tudi z drugimi 
ukrepi. 

Nekateri ukrepi pa so bili 
sprejeti prepozno, posebej ti- 
sti, ki zadevajo plačilo s tujimi 
obračunskimi čeki in dinarski- 
mi čeki in retransfer neizko- 
riščenih bencinskih bonov. 
Nekateri predlogi so še kot 
predlog, kot so metodologija 
spremljanja skupnega deviz- 
nega priliva in realnega do- 
ločanja deviznega priliva OZD 
turističnega gospodarstva. 

KONKURENČNE CENE 
TURISTIČNIH 
STORITEV 

Turistična ponudba se je v 
preteklem letu povečala za 
okrog 30.000 novih ležišč v 
vseh vrstah in oblikah namesti- 
tve, nekoliko pa je bila oboga- 
tena in razširjena tudi turisti- 
čna ponudba v celoti. Velik del 
investicij je bil usmerjen v re- 
konstrukcijo in modernizacijo 
turističnih objektov, kot tudi 
na razširitev izvenpenzionske 
ponudbe. 

Cene turističnih storitev 
naše države na mednarodnem 
turističnem trgu so bile zelo 
konkurenčne, predvsem glede 
na cene v Grčiji in Italiji, manj 
pa v primerjavi s cenami v Špa- 
niji. Cene paketnega aranžma- 
ja so se povečale v povprečju 
za pet odstotkov, v privatni na- 
mestitvi pa tudi do 12 odstot- 
kov v primerjavi z letom 1983. 
V izvenpenzionski porabi so se 
cene povečale v povprečju za 
40 odstotkov. Na krepitev ce- 
novne konkurence domače tu- 
ristične ponudbe je dovolj vpli- 
val tečaj dinarja. Čeprav rela- 
tivno poceni za tuje turiste so 
bile cene namestitve in penzio- 
nov v glavni sezoni večje tudi 
do 50 odstotkov za tuje kot za 
domače turiste. 

Posebna pozornost je bila 
posvečena kakovosti turisti- 
čnih storitev in so bile glede 
tega opravljene pravočasne 
priprave. Sprejemanje turistov 
na meje je bilo učinkovitejše, 
povečala se je prepustna moč 
mejnih prehodov in skrajšal 
čas pri vstopu in izstopu iz dr- 
žave. Nekatere izboljšave so 
bile dosežene tudi s prilagaja- 
njem delovnega časa potre- 
bam turistov, kljub temu pa so 
bile pripombe na delovne čase 

trgovin in ptt služb. Vse to 
priča, da je bila v primerjavi s 
prejšnjimi leti v letu 1984 raven 
doseženih kakovostnih stori- 
tev v turizmu višja in da se 
glavne pripombe nanašajo na 
neposlovno obnašanje. 

Informativno-propagandna 
dejavnost v tujini je prispevala 
k ustvarjanju zadovoljivejše 
podobe o turističnih zmožno- 
stih in pogojih bivanja v naši 
državi. Rezultat tega je bilo po- 
večano zanimanje tujcev za le- 
tovanje v Jugoslaviji, manj pa 
je bilo tudi negativnih člankov 
v tujih časopisih. 

Tudi sedanji sistem financi- 
ranja turistične in informativne 
dejavnosti v tujini (izločanje 
enega odstotka ustvarjenega 
deviznega priliva od turizma v 
preteklem letu) ne zagotavlja 
organiziranja te dejavnosti na 
dolgoročni podlagi. Razen te- 
ga je dinamika odobravanja 
teh sredstev, posebej deviznih, 
v razkoraku s planiranjem pro- 
pagandnih akcij, kar seveda 
zmanjšuje njihovo učinkovi- 
tost. 

BOLJŠA 
PRESKRBLJENOST 
TURISTIČNEGA 
PODROČJA 

Preskrbovanje turističnega 
področja je bilo boljše kot leta 
1983, razen zaradi občasnega 
pomanjkanja nekaterih osnov- 
nih kmetijskoživilskih proiz- 
vodov (kava, olje, mleko in 
mlečni izdelki, čokolada). Po- 
manjkanje širše izbire blaga ši- 
roke porabe je glavni omeju- 
joči dejavnik večje proizvodnje 
in večjega deviznega priliva 
prek turizma. 

K boljši preskrbljenosti trga 
je predvsem prispevalo veliko 
število samupravnih sporazu- 
mov (691) med organizacijami 
združenega dela turističnega 
gospodarstva in tistih iz drugih 
dejavnosti, predvsem pa 
agroindustrijskega komplek- 
sa. Razen tega je bilo sklenje- 
no 17 samoupravnih sporazu- 
mov s katerimi so se proizva- 
jalci posameznih izdelkov in 
prometne organizacije združe- 
nega dela zavezale za pred- 
nostno preskrbovanje turisti- 
čnega področja. 

Pri realizaciji intervencijske- 
ga uvoza za 60 milijonov dolar- 
jev so se pokazali problemi v 
preskrbovanju lastnega deviz- 
nega deleža (za večino izdel- 
kov znaša okrog 50 odstot- 
kov), dinarske in devizne nelik- 
vidnosti, zapletenega uvoza in . 
drugo. Večina OZD je bila 
mnenja, da so bile garancije 
Narodne banke Jugoslavije za 
uvoz določenih izdelkov izda- 
ne prepozno. 

POVEČAN DEVIZNI 
PRILIV 

V devetih mesecih pretekle- 
ga leta, kot je poudarjeno v 
gradivu, je bilo ustvarjenih 
39,7 milijona nočitev tujih turi- 
stov, ali za 19 odstotkov več 
kot v istem obdobju leta 1983. 
Do konca leta je bilo pričako- 
vati, da bo ustvarjenih blizu 42 
milijonov nočitev. 

V domačem turističnem pro- 
metu so bila v devetmesečnem 
obdobju zabeležena negativna 
gibanja. Ustvarjenih je bilo 
48,7 milijona nočitev ali za 2 
odstotka manj kot v primerjavi 
z istim obdobjem leta 1983. To 
je predvsem posledica padca 
realnega osebnega dohodka 
zaposlenih ter visokih cen turi- 
stičnih storitev, pa tudi zamu- 
janja ponudb za domače turi- 
ste za preteklo sezono. Obe- 
nem je naraslo število poto- 
vanj naših državljanov v tujino, 
katerih je bilo v tem obdobju 
zabeleženih celo 7 milijonov. 

Devizni priliv od turizma je 
do konca oktobra 1984 znašal 
958 milijonov dolarjev, ali za 
25 odstotkov več v primerjavi z 
istim obdobjem preteklega le- 
ta. S konvertibilnega področja 
je bilo ustvarjeno 918 milijo- 
nov dolarjev. Takšna gibanja 
so v skladu s predvidevanji v 
resoluciji o razvoju za leto 
1984. Čeprav je struktura de- 
viznega priliva nekoliko izbolj- 
šana, ni zadovoljiva. V menjal- 
nicah je bilo lani odkupljenih 
precej več tujih plačilnih sred- 
stev, pri realizaciji dinarskih 
čekov pa ni bilo težav. 

MOŽNOSTI ZA 
PRODAJO DOMAČEGA 
BLAGA 

Možnosti za prodajo blaga 
prek turizma niso dovolj izko- 
riščene. Ponudba blaga je ne- 
zadovoljiva, izbira pa preskro- 
mna. Večina proizvodnih in tr- 
govskih organizacij združene- 
ga dela poudarja, da niso do- 
volj stimulirane za turistični 
trg. Razlog je v tem, ker te or- 
ganizacije zaradi neustreznih 
rešitev v deviznem sistemu ne 
morejo priti do deviz na podla- 
gi prodanega blaga. 

Čeprav ni zanesljivih kazal- 
cev o tem, kolikšen je obseg 
prodaje blaga tujim turistom, 
je zanesljivo, da so možnosti 
za povečanje tovrstne porabe 
in povečanje priliva deviz s 
prodajo blaga skoraj neomeje- 
ne. So tudi predlogi, da bi tu- 
jim turistom tudi za prodajo 
blaga razširili popust deset od- 
stotkov na dinarski ček NBJ. 

Mednarodno sodelovanje in 
sodelovanje z mednarodnimi 

organizacijami na področju tu- 
rizma je pomemben pogoj za 
nadaljnji razvoj te panoge. V 
zadnjih letih je to sodelovanje, 
posebej v bilateralnih odnosih, 
pojemajoče, deloma tudi zara- 
di omejenih finančnih sred- 
stev. Osrednja pozornost je 
usmerjena na liberalizacijo in 
poenostavitev obmejnih for- 
malnosti, vzpostavljanje učin- 
kovitejših prometnih zvez, so- 
delovanje na področju marke- 
tinga, propagande in razširitev 
sodelovanja s tujimi partnerji 
na področju skupnih vlaganj v 
turizem. 

Sodelovanje z zahodno- 
evropskimi državami je zado- 
voljivo, z državami vzhodne 
Evrope pa precej slabo. 

PROGNOZE ZA 
LETOŠNJO 
TURISTIČNO SEZONO 

Na podlagi nekaterih prog- 
noz o pogojih in možnostih za 
razvoj mednarodnega turizma 
v letu 1985 v svetu in v Evropi, 
kot tudi večjega izkoriščanja 
obstoječih ter gradnje novih 
namestitvenih zmogljivosti, ra- 
cionalnejšega in učinkovite- 
jšega poslovanja je možno, da 
se letos poveča tuji turistični 
promet za okrog pet odstot- 
kov. Po predvidevanjih so tuji 
organizatorji potovanj za le- 
tošnje leto zakupili za 15 od- 
stotkov več naših turističnih 
zmogljivosti, kot v primerjavi s 
preteklim letom. Po vsem tem 
bi moral tudi devizni priliv na- 
raščati hitreje in to celo za 20 
odstotkov. Predvidevanja ka- 
žejo, da naj bi leta 1985 do- 
mači turistični promet narasel 
za en odstotek v primerjavi z 
letom prej. 

Za realizacijo predvidenih 
ciljev in nalog na tem področju 
je nujno, da pristojni zvezni or- 
gani in organizacije pravoča- 
sno, pred glavno turistično se- 
zono sprejmejo ukrepe tekoče 
ekonomske politike, ki bodo 
omogočili hitrejši razvoj turi- 
zma. Še naprej bo treba spoš- 
tovati ukrepe s področja turi- 
zma iz leta 1984, da bi ustvarili 
pogoje za nadaljnjo krepitev 
konkurenčnosti naše turisti- 
čne ponudbe in omogočili pra- 
vočasni nastop na tujih trgih. 
To pomeni, da se še naprej 
odobrava popust za bencin 10 
odstotkov, izloča za propagan- 
dno dejavnost, odobrava po- 
pust 10 odstotkov, ko se stori- 
tve plačujejo z dinarskim 
čekom NBJ in da se le-ta more- 
biti razširi še na kakšno blago, 
da se poenostavi tehnika 
obračunavanja teh čekov, kot 
tudi, da se zagotovi uvoz neka- 
terih izdelkov, za katere so za- 
interesirani tuji turisti. 
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Nova organizacija, dolžina in razporeditev 

delovnega časa so ključni dejavniki 

hitrejšega in večjega zaposlovanja.  

# Nujna je hitra, koordinirana in sinhronizirana družbena aktivnost, da bi 

preučili dolžino, organizacijo in razporeditev delovnega časa zaposlenih 
Q Obvezno in časovno opredeljeno skrajševanje delovnega časa za okoli 30 
odstotkov vseh zaposlenih delavcev, ki delajo v težkih in neugodnih delovnih 
pogojih 

& Selektivno in postopno skrajševanje delovnega časa delavcev, ki lahko 
povečajo produktivnost, uvedejo večizmensko delo in tako podaljšajo 
obratovalni čas oziroma izkoriščanje opreme in strojev 

Polna produktivna zaposle- 
nost vseh oseb, sposobnih za 
delo, je eden najpomembne- 
jših dolgoročnih ciljev naše 
družbe. Problem nezaposleno- 
sti je postal splošni jugoslo- 
vanski probleifc, pri čemer je 
zaostrenost teh problemov po 
republikah in pokrajinah razli- 
čna, različna pa je tudi na po- 
sameznih območjih v republi- 
kah in pokrajinah, tako da je ta 
problem treba reševati postop- 
no v regionalnih okvirih v tem 
in prihodnjem desetletju. Prav 
zaradi teh razlogov je Zvezni 
zavod za družbeno planiranje 
pripravil, Zvezni izvršni svet pa 
poslal v obravnavo Skupščini 
SFRJ Predlog programa dejav- 
nosti in ukrepov za večje in 
hitrejše zaposlovanje oziroma 
delovno angažiranje za delo 
sposobnih oseb, in sicer s po- 
večevanjem števila delovnih 
izmen in skrajševanjem delov- 
nega časa (z Analitično infor- 
macijo). Ta dokument naj bi 
sprožil in progrSmsko usmeril 
organizirano in sinhronizirano 
dejavnost vseh družbenih sub- 
jektov pri določanju smeri ak- 
tivnosti in zagotavljanju po- 
trebnih pogojev in uspešnejše 
reševanje problemov brezpo- 
selnosti z boljšim izkorišča- 
njem razpoložljivih zmogljivo- 
sti, podaljševanjem obratoval- 
nega časa ter izkoriščanja 
opreme, kakor tudi z organizi- 
ranjem večizmenskega dela. 
Šele, ko bodo ustvarjeni vsi 
pogoji, je predvideno tudi se- 
lektivno skrajševanje delovne- 
ga časa delavcev in pospešena 
rast zaposlovanja. 

Ta problem pa morajo pred- 
nostno reševati delavci, zapo- 
sleni v družbenem sektorju. V 
ta namen morajo sprejeti 
ustrezne ukrepe za prestruktu- 

riranje proizvodnih sil in reor- 
ganizacijo družbenega dela, in 
sicer z odpiranjem novih obra- 
tov drobne industrije, kakor tu- 
di z drugimi programskimi de- 
javnostmi produktivnega za- 
poslovanja. K temu jih obvezu- 
je tudi Dolgoročni program 
ekonomske stabilizacije, ki za- 
hteva povečanje individualne 
in družbene reproduktivnosti 
dela in skrajševanje delovnega 
časa zaposlenih, v skladu z do- 
seženo ravnijo produktivnosti 
dela, kakor tudi podajševanje 
obratovalnega časa, tako da 
bodo bolje izkoriščeni oprema 
in stroji. S tem bi tudi skrajše- 
vali ekonomsko dobo uporabe 
opreme ter omogočili hitrejše 
zaposlovanje kadrov, ki iščejo 
delo. 

SELEKTIVNO 
SKRAJŠEVANJE 
DELOVNEGA ČASA 

V skladu s temi generalno 
sprejetimi izhodišči omenjeni 
znanstveno-raziskovalni pro- 
jekt predlaga okvirni program 
ukrepov in dejavnosti za spre- 
membo dolžine, organizacije 
in razporeditve delovnega 
časa ter za doseganje višje rav- 
ni produktivnosti in splošne 
učinkovitosti gospodarjenja, s 
čimer bi zagotovili tudi nujne 
pogoje za učinkovitejše zapo- 
slovanje. Predvsem je predla- 
gano obvezno in postopno 
skrajševanje delovnega časa 
delavcev, ki delajo v težkih in 
neugodnih delovnih pogojih. 
Nadalje je napovedano selek- 
tivno in postopno skrajševanje 
delovnega časa delavcev, ki 
lahko v posamezni delovni uri 
dvignejo raven produktivnosti 
dela, uvedejo večizmensko de- 
lo in tako podaljšajo obratoval- 

ni čas ter bolje izoristijo opre- 
mo, stroje in naprave. Tretja 
smer dejavnosti in ukrepov, ki 
jih predlaga Program, je name- 
njena pripravam za postopno 
in generalno skrajševanje de- 
lovnega časa vseh delavcev, in 
sicer delno do konca leta 1990, 
v večji meri pa do leta 2000. 

Gradivo glede tega posebej 
poudarja, da bi bilo v sedanjih 
zahtevnih ekonomskih razme- 
rah, ko upada splošna družbe- 
na produktivnost, generalno 
skrajševanje delovnega časa 
delavcev prvorazredni družbe- 
noekonomski absurd. Zaradi 
tega se avtorji omenjenega 
Programa ne zavzemajo za 
skrajševaje delovnega časa 
delavcev z vidika povečevanja 
življenjskega standarda, tem- 
več z vidika intenzivnejšega in 
produktivnejšega dela, pose- 
bej z izkoriščanjem tehničnih 
zmogljivosti. To je tudi izho- 
dišče za hitrejše delovno anga- 
žiranje brezposelnih ljudi. 

Posebej je tudi poudarjeno, 
da skrajševanje delovnega 
časa delavcev ni v nasprotju z 
Ustavo in Zakonom o združe- 
nem delu. 

TEŽJA DELA IN 
NEUGODNI DELOVNI 
POGOJI 

Program omenja, da po oce- 
nah strokovnjakov za medici- 

no dela okoli 10 odstotkov za- 
poslenih delavcev v družbe- 
nem sektorju dela v izjemno 
težkih in zdravju škodljivih de- 
lovnih pogojih. Za te ljudi ni 
dovolj, če so le stalno pod 
zdravniškim nadzorstvom, 
temveč jim je treba tudi skra- 
jšati delovni čas. Skrajševanje 
delovnega časa bi bilo potreb- 
no tudi za okoli 20 odstotkov 
zaposlenih v gospodarstvu, ki 
prav tako delajo v takih delov- 
nih pogojih, da je za ohranitev 
njihovega zdravja potrebno 
zdravniško nadzorstvo. 

V obeh primerih je skrajše- 
vanje delovnega časa zaradi 
ohranitve zdravja, zmanjševa- 
nja stopnje invalidnosti in 
ohranitve delovne sposobnosti 
teh ljudi za podaljšano pro- 
ftjktivno delo, temeljni namen 
te pobude. Ta merila niso le 
humana, temveč prinašajo tudi 
ekonomske učinke, saj bo pri- 
šlo do zmanjševanja stroškov 
za zdravstveno varstvo in do 
povečevanja proizvodnje in 
dohodka na enoto delovnega 
časa. 

Poleg tega se Program za- 
vzema tudi za selektivno skra- 
jševanje delovnega časa v ti- 
stih organizacijah združenega 
dela, ki lahko na tak način po- 
večajo svojo produktivnost de- 
la in splošno ekonomijo poslo- 
vanja, podaljšajo obratovalni 
čas in s tem izkoriščanje insta- 

PREDLOG PROGRAMA AKTIVNOSTI IN UKREPOV ZA 
VEČJE IN HITREJŠE ZAPOSLOVANJE OZIROMA DE- 
LOVNO ANGAŽIRANJE OSEB, SPOSOBNIH ZA DE- 
LO, IN SICER S POVEČANJEM ŠTEVILA DELOVNIH 
IZMEN IN SKRAJŠEVANJEM DELOVNEGA ČASA-Z 
ANALITIČNO INFORMACIJO 
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liranih tehničnih zmogljivosti, 
povečajo proizvodnjo, doho- 
dek in izvoz ter zmanjšajo 
uvozno odvisnost naše države 
pri normalnem poteku proce- 
sov družbene reprodukcije. Ne 
nazadnje naj bi s tem zagotovi- 
li tudi stabilnejšo in kako- 
vostnejšo preskrbo jugoslo- 
vanskega tržišča in hitrejše za- 
poslovanje brezposelnih. 

Čeprav Jugoslavija še ni na 
taki stopnji ekonomskega raz- 
voja, da bi lahko generalno 
skrajšala delovni čas zaposle- 
nih, povprečen položaj v na- 
cionalnem gospodarstvu ni 
identičen stanju v vsaki temelj- 
ni ali drugi organizaciji združe- 
nega dela. Imamo namreč tudi 
take organizacije, ki so tako 
tehnično in tehnološko oprem- 
ljene, da so lahko konkuren- 
čne na svetovnem tržišču. Za- 
radi tega bi jim morali omo- 
gočiti samostojno in fleksibil- 
no določanje dolžine razpore- 
janja in organizacije delovne- 
ga časa delavcev, organizacije 
delovnega dneva in uporabe 
različnih oblik skrajševanja de- 
lovnega čaša v kombinaciji 
vseh proizvodnih dejavnikov. 

Na podoben način je treba 
obravnavati tudi tiste organi- 
zacije združenega dela, ki z 
uvajanjem večizmenskega de- 
la povečujejo celotno produk- 
tivnost in raven ekonomizira- 
nja ter upravljanja z družbeni- 
mi sredstvi in tako prispevajo k 
hitrejšemu zaposlovanju. Tem 
organizacijam ne bi smeli 
omejevati možnosti skrajševa- 
nja delovnega časa, saj bi mo- 
rale organizacije samostojno 
urejati in reševati vsa ta vpra- 
šanja, in sicer v skladu s svoji- 
mi specifičnimi pogoji in na 
optimalen način. Kakor je po- 
udarjeno, mora biti edini ome< 
jevalni dejavnik obveznost, da 
delavec ne sme delati manj kot 
pet delovnih dni v tednu, da 
čas letnega dopusta ne sme 
biti daljši od predpisanega in 
da se za doseganje polne po- 
kojnine, pokojninska doba ne 
sme skrajšati. 

DRUŽBENA 
ORGANIZIRANOST PRI 
IZVAJANJU NALOG 

Jasno je, da večje in hitrejše 
zaposlovanje delovno sposob- 
nih oseb s povečevanjem šte- 
vila delovnih izmen in skrajše- 
vanjem delovnega časa pred- 
vsem sodi v neposredno samo- 
upravno pristojnost in obvez- 

nost organizacij združenega 
dela. Kakor je poudarjeno v 
Programu, tega problema ni 
mogoče uspešno rešiti izolira- 
no, temveč mora biti sestavni 
del celotnega programiranja in 
planiranja razvoja. Usmeritev 
pri tem je dogovorjena politika 
ekonomske stabilizacije in fi- 
nančne konsolidacije. S tako 
družbeno dejavnostjo je treba 
začeti takoj, potekati pa mora 
sinhronizirano, kontinuirano 
in koordinirano. 

V omenjenem Programu je 
prav tako zapisano, da Pro- 
gram ekonomske stabilizacije 
obvezuje vse družbene subjek- 
te na področju reprodukcije, 
naj po ingerencah in specifi- 
čnostih svojega družbenoeko- 
nomskega in političnega delo- 
vanja določijo lastne progra- 
me ukrepov in dejavnosti, pri 
čemer morajo upoštevati druž- 
beno pogojenost in medseboj- 
no odvisnost celotne družbene 
reprodukcije. Pri izpolnjevanju 
teh nalog je treba v kar največji 
meri angažirati znanstveni in 
strokovni potencial družbe. 

Na koncu pa je tudi poudar- 
jeno, da mora imeti skrajševa- 
nje delovnega časa delavcev, 
ki delajo v težkih in neugodnih 
delovnih pogojih, prednost, 
kar je treba določiti tudi v do- 
govorih republik in pokrajin. 
Za delavce, ki delajo v normal- 
nih delovnih pogojih, je treba 
delovni čas tudi selektivno 
obravnavati in dolžino delov- 
nega časa pogojevati z izpol- 
njevanjem določenih družbe- 
nih meril. 

ČLOVEŠKI VIRI DELA 
IN NJIHOVO 
IZKORIŠČANJE 

Priloga k Programu dejavno- 
sti in ukrepov za večje in hitre- 
jše zaposlovanje, je Analitična 
informacija Zveznega zavoda 
za družbeno planiranje, name- 
njena oceni stanja in možnosti 
boljšega izkoriščanja človeš- 
kih in materialnih virov dela. 
Informacija operira s konkret- 
nimi kazalci in podatki o števi- 
lu in strukturi brezposelnih, o 
delovni angažiranosti in »pre- 
sežku« v sedanji strukturi za- 
poslenih delavcev, o odsotno- 
sti z dela, enoizmenskem delu 
in delu preko polnega delov- 
nega časa, o izkoriščanju pro- 
izvodnih zmogljivosti in po- 
dobno. 

Iz množice podatkov in ocen 
je mogoče sklepati, da sedanja 
brezposelnost v državi ni po- 
sledica prekinitev delovnega 
razmerja, temveč je njen vzrok 
premajhna absorbcijska moč 
gospodarstva, da delovno an- 
gažira razpoložljivi človeški 
potencial, in sicer na produk- 
tivni podlagi, da bi tako zago- 
tovili hitrejši in skladnejši 
družbenoekonomski razvoj. 
Kako je sicer mogoče pojasniti 
velike probleme, ki nastajajo 
pri izkoriščanju človeških po- 
tencialov dela in znanja. Orga- 
nizacije združenega dela imajo 
v sedanji strukturi zaposlenih 
od 20 do 30 odstotkov »pre- 
sežka« delavcev. Pri tem leta 
dolgo ne najdejo ustrezno 
rešitev za njihovo prekvalifika- 
cijo, dokvalifikacijo, da bi po- 
večali učinkovitost in produk- 
tivnost gospodarjenja. 

Absurdno je nadalje, da 
kljub velikemu številu ljudi, ki 
iščejo delo, nekatere gospo- 
darske organizacije nimajo do- 
volj delavcev določenega pro- 
fila. To je predvsem posledica 
tega, da smo dolga leta zapo- 
stavljali vlogo načrtovanja ka- 
drov. 

V vrsti protislovij je prav tako 
treba omeniti, da ima zdaj 35 
odstotkov zaposlenih nižjo 
izobrazbo od srednje, medtem 
ko je v strukturi brezposelnih, 
ki iščejo delo, približno 50 od- 
stotkov ljudi s končano sred- 
njo, višjo in visoko šolo. Tudi 
pri tem podatku je treba ra- 
zmišljati o vzrokih, da uvožena 
tehnologija in kupljena opre- 
ma ni bila uporabljena za na- 
daljnji razvoj domačega zna- 
nja, kakor tudi potrebni struk- 
turni usklajenosti tehnike in te- 
hnologije po eni strani in 
ustreznega kadrovskega po- 
tenciala po drugi. 

PRETEŽNO 
ENOIZMENSKODELO 

Značilnost delovnega anga- 
žiranja industrijskih delavcev 
je pretežno enoizmensko delo. 
Analiza poudarja, da dela okoli 
40 odstotkov delavce v eni 
izmeni, približno 37 odstotkov 
v dveh, le 20 odstotkov zapo- 
slenih pa v treh izmenah. Pov- 
prečni količnik zamenjljivosti 
delavcev znaša 1,47 odstotka 
in se že leta ne spreminja. Če 
bi se na primer ta koeficient 
povečal na komaj 2 odstotka, 
bi se industrijska proizvodnja v 
državi povečala za več kot 30 

odstotkov. Tedaj bi zaposlili 
novih 200.000 ljudi, produktiv- 
nost v industriji pa bi se letno 
povečala za 10 odstotkov. 

Zanimivo je tudi poudariti, 
da se letni sklad delovnega 
časa delavcev v družbenem 
sektorju gospodarstva povpre- 
čno ne izkoristi v 20 do 30 od- 
stotkih. Okoli tretjina delovne- 
ga časa delavcev, ki delajo, se 
ne izkoristi učinkovito in tako 
ta čas ostane brez ustrezne va- 
lorizacije v proizvodnih rezul- 
tatih. Zaradi bolezni in poš- 
kodb pri delu na vsakega za- 
poslenega letno odpade 15 de- 
lovnih dni. Drugače rečeno, 
vsak dan zaradi tega ne dela 
4,5 odstotka zaposlenih. Letno 
na ta način izgubimo preko 93 
milijonov delovnih dni, to pa je 
enako številki, da 300.000 de- 
lavcev vse leto ne prihaja na 
delo. 

Ko Analiza govori o razlogih 
upočasnjene gospodarske ra- 
sti, ugotavlja, da je to posledi- 
ca slabe strukture in nizke 
učinkovitosti izkoriščanja ma- 
terialnih rezerv dela, ne pa po- 
sledica manjših investicij in 
pomanjkanja opreme. Vse do 
leta 1980 se^ je tehnična 
opremljenost dela znatno po- 
večevala. Osnovna sredstva na 
delavca so se povečala za 
dvainpolkrat, vrednost opreme 
pa za triinpolkrat. Pri tem pa se 
že od leta 1976 zmanjšuje 
učinkovitost izkoriščanja 
osnovnih sredstev in investicij. 

Trend produktivnosti dela v 
gospodarstvu se zadnja leta 
stalno zmanjšuje. Za primerja- 
vo Analiza navaja, da se je do 
leta 1980 družbeni proizvod na 
delavca zmanjšal za 0,7 od- 
stotka, leta 1980 pa celo za 3,4 
odstotka. Vse to je negativno 
vplivalo tudi na akumulacijsko 
in reprodukcijsko sposobnost 
gospodarstva, ki se je v za- 
dnjem desetletju zmanjšala ce- 
lo za 50 odstotkov, izgube pa 
stalno naraščajo. 

Analiza na koncu opozarja 
na premajhno izkoriščenost 
proizvodnih zmogljivosti in do- 
daja, da to sodi med najzahtev- 
nejše strukturne probleme ju- 
goslovanskega gospodarstva 
in ekonomske neracionalnosti. 
Industrijske zmogljivosti so 
povprečno izkoriščene od 70 
do 80 odstotkov, pri čemer se 
raven izkoriščenosti zmanjšu- 
je. Omenjeno je tudi, da v pov- 
prečju okoli 10 odstotkov stro- 
jev in naprav sploh ne izko- 
riščamo 

46 poročevalec 



Sprejemajo se celoviti ukrepi za 

zatiranje zlorabe mamil  

• Učinkovitejši ukrepi za zagotavljanje mamil v lekarnah 
• Dejavnost za učinkovitejše zdravljenje in rehabilitacijo narkomanov 
• Dobro mednarodno sodelovanje pri preprečevanju nedovoljenega prometa z 
mamili 

Sklepi Zveznega zbora Sku- 
pščine SFRJ o preprečevanju 
zlorabe mamil in psihotropi- 
čnih substanc, sprejeti novem- 
bra 1983, so spodbudili zainte- 
resirane družbene strukture k 
sprejetju konkretnih ukrepov 
za preprečevanje narkomanije. 
Načrtovane dejavnosti že daje- 
jo vidne rezultate, pri čemer 
gre tako za angažiranje posa- 
meznih družbenih subjektov 
pri sprejemanju preventivnih 
ukrepov, kot za učinkovitejše 
preprečevanje nedovoljenega 
prometa in proizvodnje mamil 
v Jugoslaviji. 

Te ugotovitve prinaša Po- 
ročilo Zveznega komiteja za 
delo, zdravstvo in socialno var- 
stvo o izvajanju sklepov Zvez- 
nega zbora, ki so ga dobili v 
obravnavo delegati Zveznega 
zbora skupščine SFRJ. 

SKUPNI KONCEPT 
BOJA 

Zloraba mamil, poudarja 
omenjeni dokument, je v posa- 
meznih okoljih dosegla za- 
skrbljujoče razsežnosti. Neu- 
godne družbene posledice pa 
so v Jugoslaviji mnogo manjše 
kot b'i bilo mogoče pričakovati 
glede na obseg ilegalnega 
mednarodnega prometa ma- 
mil, ki poteka skozi našo drža- 
vo, kakor tudi na bližino ob- 
močij, kjer so preskrbovalna 
središča z mamili. 

Ne glede na splet takih »ola- 
jševalnih« okoliščin, v republi- 
kah in pokrajinah, kjer imajo 
težave zaradi zlorabe mamil, 
kakor tudi v posameznih druž- 
benih strukturah, so bili spre- 
jeti celoviti preventivni ukrepi 
za preprečevanje teh zlorab. Ti 
ukrepi in dejavnosti se usklaju- 
jejo in usmerjajo preko Komi- 
sije za mamila, ki jo je obliko- 
val Zvezni izvršni svet. 

Glede proizvodnje in prome- 
ta mamil, ki se uporabljajo v 
medicinske in znanstveno raz- 
iskovalne namene, so izboljša- 
ni ukrepi za njihovo zagotav- 
ljanje, ki jih predpisujejo posa- 
mezni zakoni. Lekarne so 
opremljene z železnimi omara- 
mi za hranjenje mamil, v neka- 

terih mestih, kjer so zabeležili 
vlome v lekarne, pa imajo ma- 
mila shranjena ie v nekaterih, 
posebej zavarovanih lekarnah. 
V nekaterih družbenopoliti- 
čnih skupnostih so tudi recepti 
za mamila posebne barve. Ta- 
ko jih je mogoče lažje nadzo- 
rovati in razpoznati. V drugih 
okoljih pa imajo boljšo eviden- 
co izdanih blokov receptov 
zdravnikov. Vsi ti ukrepi so 
vplivali tudi na zmanjševanje 
števila vlomov v lekarne in na 
manjše število falsificiranih re- 
ceptov. 

V zdravstvenih organizaci- 
jah so bili tudi sprejeti nekateri 
ukrepi za ustreznejši postopek 
zdravljenja in rehabilitacije 
narkomanov. V vsej državi so 
oblikovane doktrinarne podla- 
ge za izvajanje te naloge. Pred- 
lagano je prav tako, da se pri- 
pravi podrobno strokovno me- 
todološko navodilo za zdrav- 
ljenje in rehabilitacijo z mamili 
zasvojenih ljudi, ki bo izviralo 
iz Temeljne enotne medicin- 
ske doktrine o zdravljenju in 
rehabilitaciji narkomanov, 
sprejete v Zveznem zavodu za 
zdravstveno varstvo. 

Evidenca o narkomanih in 
razširjenosti narkomanije je v 
posameznih republikah in po- 
krajinah različno organizirana. 
Evidenca, ki jo vodijo zdrav- 
stvene organizacije, ni celovi- 
ta, saj ne upošteva enotne me- 
todologije za identifikacijo za- 
svojenosti, slabo pa je organi- 
zirano tudi zbiranje podatkov. 
Vendar Poročilo omenja, da 
potekajo priprave za poenote- 
nje te evidence na ravni posa- 
meznih republik in pokrajin. 
Zaenkrat je torej najbolj zanes- 
ljiva evidenca organov za no- 
tranje zadeve o prekrških na 
področju mamil, saj nudi naj- 
bolj celovit pregled o zlorabi 
mamil v državi. 

PREPREČEVANJE 
ILEGALNEGA 
PROMETA 

Zvezni sekretariat za notra- 
nje zadeve, navaja nadalje Po- 
ročilo, je sprejel več konkret- 
nih ukrepov za preprečevanje 

nedovoljenega prometa z ma- 
mili. S skupnimi akcijami z or- 
gani za notranje zadeve repu- 
blik in pokrajin je bilo zaple- 

.njenih nekaj ilegalnih pošiljk 
mamil, transportiranih skozi 
našo državo. Samo v dveh ak- 
cijah v Beogradu in Skopju je 
bila odvzeta prostost 19 ose- 
bam, ki so bile vpletene v to 
nedovoljeno dejavnost. 

Tesnejše je tudi sodelovanje 
s polcijami drugih držav in In- 
terpolom. V okviru te dejavno- 
sti je bilo presekanih nekaj 
mednarodnih kanalov. Inten- 
zivno je tudi sodelovanje s 
specializiranimi organizacija- 
mi OZN in drugimi mednaro- 
dnimi organizacijami, pristoj- 
nimi za preprečevanje nedovo- 
ljene trgovine z mamili. 

Poročilo prav tako omenja, 
da je Zvezni sekretariat za no- 
tranje zadeve sprejel ukrepe za 
kadrovsko okrepitev in tehni- 
čno usposabljanje službe, da 
bi tako učinkoviteje deloval na 
tem področju. 

PROGRAMI NA 
PODROČJU 
IZOBRAŽEVANJA 

Posamezne družbenopoliti- 
čne skupnosti so sprejele 
ustrezne programe za angaži- 
ranje posameznih družbenih 

' struktur pri preprečevanju zlo- 
rabe mamil. Poročilo posebej 
omenja programe na področju 
izobraževanja in vzgoje, zdrav- 
stvenega prosvetljevanja, jav- 
nega informiranja in podobno. 
V te programe se uvaja tudi 
gradivo, namenjeno prepreče- 
vanju zlorabe mamil. V ure- 
sničitev teh programov so 
vključeni tudi drugi subjekti, 
na primer krajevne skupnosti, 
mladinske organizacije, Rdeči 
križ in starši. 

Predpisi o prometu, proiz- 
vodnji, kaznovalnih ukrepih, 

obveznem zdravljenju narko- 
manov in drugih vprašanjih 
ustrezajo obsegu zlorab nedo- 
voljenega prometa in proiz- 
vodnje mamil v državi. Glede 
tega Poročilo ugotavlja, da teh 
predpisov ni potrebno bistve- 
no spreminjati. Nujno pa je, da 
dajo pravosodni organi pred- 
nost preiskavam glede tihotap- 
ljenja, preprodaje, ilegalne 
proizvodnje ali zlorabe mamil, 
kakor tudi da se za delikte te 
vrste izrekajo strožje kazni. 

Bolje je treba vključiti tudi 
socialne službe v preventivno 
delo pri preprečevanju narko- 
manije. Ni namreč ustreznih 
programov za odpravljanje 
vzrokov zlorabe mamil, kakor 
tudi ne za socialno skrb, reha- 
bilitacijo in socialno reintegra- 
cijo ozdravljenih zasvojencev. 

Zdravljenje narkomanov še 
ni ustrezno, čeprav so že dose- 
ženi prvi rezultati. Usklajena 
so na primer temeljna stališča 
o medicinski obravnavi zasvo- 
jencev v vsej državi. Vendar pa 
te osebe še niso organizirane 
pri izvajanju posameznih na- 
log v sistemu splošne ljudske 
obrambe in družbene samo- 
zaščite, tako da je treba ta pro- 
blem obravnavati tudi z vidika 
varnosti države. 

V programe rednih dejavno- 
sti zainteresiranih organov in 
organizacij je treba, ugotavlja 
Poročilo, vključiti tudi ukrepe 
in dejavnosti za preprečevanje 
zlorabe mamil, zgodnje odkri- 
vanje zasvojencev, za posto- 
pek z narkomani, njihovo izo- 
braževanje, za njihovo skrb, 
rehabilitacijo in socialno rein- 
tegracijo. Le na ta način oziro- 
ma z doslednim angažiranjem 
vseh družbenih subjektov bo- 
do trajno odpravljeni vzroki, ki 
povzročajo zlorabo mamil, 
učinkovito pa bo tudi pre- 
prečevanje teh pojavov in one- 
mogočanje njihovega nadalj- 
njega širjenja. 
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MEDNARODNE POGODBE * 

Učinkovitejše in hitrejše kroženje našega 

blaga v tujini 

• Osrednje mesto pri usklajevanju mejnih kontrol blaga ima carinska služba 
• Zaradi olajšave postopka v državah tranzita in uvoza je predvidena večja 
strogost pri kontroli biaga in dokumentacije blaga in dokumentacije v državi 
izvoza 

- Naše transportne organi- 
zacije že dve desetletji opozar- 
jajo na vse večje probleme, ki 
nastaja zaradi neusklajenosti 
mejnih kontrol, ki so obvezne 
za blago, ki gre čez mejo, zlasti 
v tujini, pa tudi pri nas. Vse te 
probleme bo mogoče rešiti ko 
bo Zbor republik in pokrajin 
ratificiral Mednarodno kon- 
vencijo o usklajevanju mejnih 
kontrol blaga (AS 502), ki je 
bila sprejeta 21. oktobra 1982 v 
Ženevi. Toda konvencija ne bo 
dala pričakovanih rezultatov, 
je poudarjeno v obrazložitvi, 
če si mednarodne skupnosti 
ne bodo prizadevale, da zaživi 
tudi v manj razvitih državah, 
zlasti pa, če ne bodo po svojih 
močeh k uspehu prispevali tu- 
di vsi udeleženci v mednarodni 
trgovini. Hkrati s konvencijo je 
bila sprejeta resolucija, s kate- 
ro je bilo državam članicam 
konvencije priporočeno, da dr- 
žavam v razvoju na njihovo za- 
htevo nudijo potrebno tehni- 
čno pomoč, ter deklaracija o 
obnašanju udeležencev v med- 
narodni trgovini v okviru us- 
klajevanja mejnih kontrol. De- 
klaracija priporoča vrsto opra- 
vil, za katera se morajo zavze- 
mati udeleženci v mednarodni 
trgovini in transportu, in sicer 
glede medsebojne obveščeno- 
sti, opremljenosti potrebnih 

prostorov na meji in primerno- 
sti (čistoče) prevoznih sred- 
stev. 

Omenjena akta sta pomemb- 
na tudi za Jugoslavijo, prvi za- 
radi naše politične usmeritve 
do držav v razvoju, drugi pa 
zaradi praktičnih potreb naše 
države kot pomembne tranzit- 
ne države. 

Namen konvencije, ki je se- 
stavljena iz osnovnega besedi- 
la konvencije in sedmih anek- 
sov, je uskladiti delo carinske 
službe in drugih mejnih kon- 
trolnih služb - sanitarne, vete- 
rinarske in fitosanitarne služ- 
be, kontrole tehničnih standar- 
dov in kontrole kakovosti. 

Konvencija je v glavnem 
izraz naših hotenj glede potre- 
be po usklajevanju, ena njenih 
bistvenih določb pa zaradi laž- 
jega postopka v državah tran- 
zita in uvoza predvideva tudi 
večjo strogost pri kontroli bla- 
ga in dokumentacije (izdaja 
certifikatov) v državi izvoza. Pri 
tem ni odmikov od naše notra- 
nje zakonodaje, ampak se le-ta 
še naprej razvija, tako da drža- 
ve prevzemajo obveznosti za 
potrebna finančna sredstva za 
zadostno število strokovnega 
kadra ter za opremo in prosto- 
re, primerne za kontrolo glede 
na vrsto transporta, blago, ki' 
ga je treba kontrolirati in na 

zahteve prometa. Carinski 
službi je priznano osrednje 
mesto glede usklajevanja. Ca- 
rina je namreč navzoča na 
vseh mejah, njne intervencije 
so vseobsežne, vendar je treba 
druge kontrole še bolje organi- 
zirati in čim bolje uskladiti s 
carinsko kontrolo. 

Za vse anekse so tudi sicer 
skupne določbe o potrebi po 
medsebojnem obveščanju, or- 
ganiziranju kontrole in njenem 
usklajevanju, o vertikalnem so- 
delovanju z ustreznimi služba- 
mi drugih pogodbenic, kot tu- 
di z drugimi kontrolnimi služ- 
bami v državi ter določbe o 
olajšavah pri tranzitu. 

V obrazložitvi je poudarjeno, 
da je naša država zainteresira- 
na za ratifikacijo te mednaro- 
dne konvencije zato, da bi bil 
promet pošiljk našega blaga 
učinkovit tudi v tujini in da bi 
bilo blago zavarovano pred ne- 
potrebnim zadrževanjem ter 
diskriminatorskimi odnosi, s 
tem pa Judi pred škodo in izgu- 
bami. To velja tudi za pošiljke 

iz tujine v našo državo in čez 
njo. Po drugi strani pa mora 
biti konvencija tudi za našo dr- 
žavo spodbuda za boljšo no- 
tranjo organiziranost, da bi us- 
kladili delo mejnih kontrol 
blaga. 

Ker se konvencija opira na 
državne zakonodaje glede de- 
lovanja posameznih kontrol, 
ne odstopa od naše zakonoda- 
je. Del posameznih obveznosti 
iz konvencije (zlasti glede 
medsebojne izmenjave infor- 
macij z ustreznimi službami 
drugih pogodbenic), ki še niso 
urejene v naši zakonodaji, je 
treba urediti, morda s specifi- 
čnimi dvostranskimi pogodba- 
mi. Potrebne bodo tudi dopol- 
nitve ustreznih zveznih predpi- 
sov, s katerimi se urejajo posa- 
mezna področja, ki se nanaša- 
jo na to gradivo in sprejemanje 
predpisov, ki izvirajo iz ome- 
njene deklaracije o obnašanju 
udeležencev v mednarodni tr- 
govini in transportu in sicer v 
mejah usklajevanja mejnih 
kontrol. 
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PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI MEDNARODNE 
KONVENCIJE O USKLAJEVANJU MEJNIH KONTROL 
BLAGA - AS 502 ^ 
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V št. 7, 26. 2. 1985, je prišlo na strani 74 do napake v 
naslovu in uvodnem delu. Pravilno se mora glasiti Skup- 
ščina gospodarske zbornice Slovenije in ne Skupščina 
gospodarske zveze Slovenije. Bralcem se za napako 
opravičujemo. 
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