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RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 
SEJE ZBORA ZDRUŽENEGA DELA 
IN SEJE ZBORA OBČIN SKUPŠČINE 
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24. junija 1987 

Dnevni red seje Zbora združenega dela in seje Zbora 
občin, ki sta sklicani za sredo, 24. junija 1987, je razširjen z 
obravnavo: 

- osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
določitvi prihodkov federacije, ki se v letu 1987 uporabljajo za 
potrebe gospodarstva; 

- predloga družbenega dogovora o skupnih osnovah in 
merilih za določanje osebnih dohodkov ter drugih prejemkov 
in nadomestil funkcionarjev v organih družbenopolitičnih 
skupnosti in družbenopolitičnih organizacij; 

- osnutka družbenega dogovora o spremembah in dopol- 
nitvah družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za 
oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke funkci- 
onarjev v SR Sloveniji; 

- predloga zakona o ratifikaciji pogodbe med SFRJ Jugo- 
slavijo, in Republiko Finsko o izogibanju dvojnemu obdavče- 
vanju dohodka in premoženja s protokolom. 
Dnevni red seje Zbora združenega dela pa je razširjen še z 
obravnavo: 

- osnutka zakona o dopolnitvi zakona o združitvi v Gospo- 
darsko zbornico Jugoslavije; 

- osnutka zakona o spremembi zakona o prometu blaga in 
storitev s tujino. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA 

OSNUTEK DOGOVORA 
o solidarni zagotovitvi električne energije SR Črni gori, ker se zaradi varstva 
kanjona Tare v njem ne bodo gradile hidroelektrarne (ESA-65) 

POBUDA 
za sprejetje dogovora o enotnih podlagah za ureditev temeljnih vprašanj 
ugotavljanja izvora premoženja 

str. 2 

str. 9 

PREDLOG DOGOVORA 
o enotnem urejanju pogojev in načinov za opravljanje gospodarskih dejavnosti s 
samostojnim osebnim delom s sredstvi v lasti občanov, pogodbenih organizacij 
združenega dela in združevanja v zadruge (ESA—181) str. ie 

POBUDA 
za sklenitev družbenega dogovora o zagotavljanju sredstev za nakup letal za 
gašenje gozdnih in drugih požarov ter motornih jadralnih letal za izvidništvo, z 
osnutkom dogovora (ESA-268) str. 23 

INFORMACIJA 
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
o 15. seji Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ, ki je bila 28. 5. 1987. str. 31 



OSNUTEK DOGOVORA 

o solidarni zagotovitvi električne energije SR Črni 

gori, ker se zaradi varstva kanjona Tare v njem ne 

bodo gradile hidroelektrarne (ESA-65). 

Zvezni izvršni svet je na seji 5. februarja 1987 sprejel 
osnutek dogovora o solidarni zagotovitvi električne ener- 
gije SR Črni gori, ker se zaradi varstva kanjona Tare v njem 
ne bodo gradile hidroelektrarne, in sklenil, da se pošlje 
izvršnim svetom skupščin republik in izvršnim svetom 
skupščin avtonomnih pokrajin s prošnjo, naj pošljejo ta 
osnutek dogovora svojim skupščinam kot udeleženkam 
pri sklepanju dogovora. 

Zvezni izvršni svet je sklenil predlagati, naj se stališča 
skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin uskla- 
dijo v Zveznem komiteju za energetiko in industrijo, da bi 
pripravili besedilo predloga dogovora o solidarni zagoto- 

vitvi električne energije SR Črni gori, ker se zaradi varstva 
kanjona Tare v njem ne bodo gradile hidroelektrarne, ki bo 
predložen v sprejetje podpisnikom dogovora. 

V skladu z navedenim sklepom Zveznega izvršnega 
sveta vam v prilogi pošiljamo osnutek dogovora o soli' 
darni zagotovitvi električne energije SR Črni gori, ker se 
zaradi varstva kanjona Tare v njem nebodogradiie hidro- 
elektrarne, s prošnjo, da zaprosite svoje skupščine, naj 
obvestijo o svojem predstavniku, ki bo določen za sodelo- 
vanje pri pripravi predloga tega dogovora, Zvezni komite 
za energetiko in industrijo. 

Na podlagi 244. člena ustave Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije sklepajo Zvezni izvršni svet, Skupščina Soci- 
alistične republike Bosne in Hercegovine, Skupščina Sociali- 
stične republike Črne gore, Sabor Socialistične republike 
Hrvatske, Sobranje Socialistične republike Makedonije, 
Skupščina Socialistične republike Slovenije, Skupščina Soci- 
alistične republike Srbije, Skupščina Socialistične avtonomne 
pokrajine Kosovo in Skupščina Socialistične avtonomne 
pokrajine Vojvodine (v nadaljnjem besedilu: podpisniki dogo- 
vora) 

DOGOVOR 
o solidarni zagotovitvi električne 
energije SR Črni gori, ker se zaradi 
varstva kanjona Tare v njem ne bodo 
gradile hidroelektrarne 

1. člen 
Glede na pomen kanjona Tare kot naravne dobrine izjemnih 

vrednot, ki ima pomen za vso državo, podpisniki dogovora 
soglašamo, da je naš skupni interes, da se kanjon Tare popol- 
noma in trajno zavaruje in ohrani v naravnem stanju in zaradi 
tega v njem ne gradijo hidroelektrarne. 

2. člen 
Podpisniki dogovora soglašamo, da se Socialistični repu- 

bliki Crni gori namesto graditve HE »Bijeli Brijeg« v kanjonu 

Tare solidarno zagotovi zadovoljitev energetskih in ekonom- 
skih interesov, ki ustrezajo tistim, ki bi jih imela, če bi se 
gradila ta elektrarna pod pogoji iz dogovora o izkoriščanju 
hidroenergetskega in vodnogospodarskega potenciala pore- 
čij rek Drine in Morače. 

3. člen 
Podpisniki dogovora soglašamo, da se Socialistični republiki 
Crni gori solidarno zagotovi 790 mio Kwh električne energije 
na leto, kolikršna bi bila povprečna letna proizvodnja HE 
»Bijeli Brijeg«. Od te količine električne energije bosta 50% ali 
395 mio kWh zagotovili Socialistična republika Bosna in Her- 
cegovina in Socialistična republika Srbija v enakih zneskih, 
preostalih 50% ali 395 mio kWh pa druge republike in pokra- 
jini v zneskih, določenih na podlagi meril: letna proizvodnja in 
poraba električne energije ter ustvarjeni družbeni proizvod v 
letu 1984. 

V skladu s prvim odstavkom tega člena bodo republike in 
pokrajini zagotovile naslednje količine električne eneraije na 
leto: a' 

- SR Bosna in Hercegovina 
- SR Črna gora 
- SR Hrvatska 
- SR Makedonija 
- SR Slovenija 
- SR Srbija 
- SAP Kosovo 
- SAP Vojvodina 

4. člen 
Podpisniki dogovora soglašamo, da se količine električne 

energije iz 3. člena zagotovijo Socialistični republiki Črni gori 
iz elektroenergetskih sistemov republik in pokrajin brez nje- 
nih obveznih investicijskih vlaganj pod naslednjimi pogoji: 

- da se električna energija dobavlja 35 let, začenši s 1 
julijem 1992; 

- da se električna energija dobavlja nepretrgano vsako leto 
(kot konstantna energija), dokler traja obveznost; 

- da se električna energija dobavlja po povprečni ceni, 
doseženi v prenosnem omrežju Jugoslavije pri 110 KV napeto- 
sti, ki izhaja iz tarifnih postavk za prodajo električne energije 
in se četrtletno določa v Skupnosti jugoslovanskega elektro- 
gospodarstva. 

5. člen 
Podpisniki dogovora soglašamo, da lahko republike in 

pokrajini, ki nimajo dovolj elektroenergetskih virov (SR Hrvat- 

VIŠJA CENA POROČEVALCA 

Predsedstvo Skupščine SR Slovenije je na svoji zadnji 
seji sklenilo, da se letna naročnina za Poročevalec poveča 
na 3.000, cena za posamezni izvod pa bo 200 din. 

Zaradi visokih tiskarskih stroškov je bilo to povečanje 
nujno in tako skuša tudi uredništvo prispevati delež k 
vsako leto višjim stroškom. 

Temeljne delegacije organizacij in skupnosti pa bodo še 
naprej prejemale po en izvoz brezplačno. Če pa temeljne 
delegacije in skupnosti želijo prejemati več izvodov jih 
lahko naročijo proti plačilu na naslov: Skupščina SR Slo- 
venije, uredništvo Poročevalca, Ljubljana, Šubičeva 4. 

197,5 mio kWh ali 25,00% 
22,5 mio kWh ali 2,84% 

145,5 mio kWh ali 18,41% 
42,5 mio kWh ali 5,38% 

101,5 mio kWh ali 12,85% 
197,5 mio kWh ali 25,00% 

24,0 mio kWh ali 3,05% 
59,0 mio kWh ali 7,47%. 
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ska, SR Makedonija, SR Slovenija in SAP Vojvodina; v nadalj- 
njem besedilu: republike in pokrajina), zagotovijo SR Črni 
gori količine električne energije iz 3. člena tega dogovora z 
graditvijo zmogljivosti v hidroenergetskih virih Crne gore pod 
naslednjimi pogoji: 

- da se zmogljivost, ki nadomešča HE v kanjonu Tare (v 
nadaljnjem besedilu: nadomestna zmogljivost), zgradi v 
hidroelektrarnah na Morači; 

- da so lahko specifične investicije (vlaganja na kWh) 
nadomestne zmogljivosti do 10% večje od specifičnih investi- 
cij HE »Bijeli Brijeg«; 

- da 50% sredstev, potrebnih za graditev nadomestne 
zmogljivosti, zagotovi SR Črna gora glede na specifične inve- 
sticije HE »Bijeli Brijeg«, ostala sredstva, potrebna za graditev 
nadomestne zmogljivosti, pa republike in pokrajina glede na 
specifične investicije HE »Bijeli Brijeg«, povečane do 10%, in 
sicer brez obveznosti vračanja; če pa so sredstva večja od 
10%, zagotovi ta znesek SR Črna gora; 

- da se sredstva brez obveznosti vračanja zagotovijo SR 
Črni gori v obdobju od 1. julija 1987 do 31. decembra 1992 po 
dinamiki graditve nadomestne zmogljivosti; 
- da je zgrajena nadomestna zmogljivost osnovno sredstvo 

Elektrogospodarstva Črne gore. 

6. člen 
SR Bosna in Hercegovina, SR Črna gora in SR Srbija 

soglašajo: 
- da na svojih elektroenergetskih virih (hidro in termo) 

omogočijo republikam in pokrajini, ki zagotavljajo sredstva 
brez obveznosti vračanja za graditev nadomestne zmogljivo- 
sti, da za svoje potrebe zgradijo dvakrat večje zmogljivosti od 
tistih, ki jih bodo zgradile za potrebe SR Črne gore s sredstvi 
brez obveznosti vračanja; 

- da omogočijo graditev 50% teh zmogljivosti hkrati z gra- 
ditvijo nadomestne zmogljivosti, preostalih 50% pa v nasled- 
njem srednjeročnem planskem obdobju; 

- da se električna energija iz teh zmogljivosti dobavlja 
elektrogospodarstvom zadevnih republik in pokrajine v času, 
za katerega se med seboj dogovorijo republike in pokrajina; 

- da se električna energija iz tako zgrajenih zmogljivosti 
dobavlja elektroenergetskim sistemom teh republik in pokra- 
jine po cenah iz teh zmogljivosti in po režimu, za katerega se 
bodo dogovorila elektrogospodarstva zadevnih republik in 
pokrajine. 

7. člen 
Podpisniki dogovora soglašamo, da se zaradi ugodnejših 

pogojev republik in pokrajin za uresničitev tega dogovora 
uvede posebno plačilo na rafinerijsko ceno naftnih derivatov 
v znesku 1,70 dinarja za liter oziroma kilogram, in sicer za 
motorne bencine, dieselsko gorivo, kurilno olje za gospodinj- 
stva, mazut, reaktivno gorivo in utekočinjeni naftni plin. 

Plačilo iz prvega odstavka tega člena bo uvećleno 1. julija 
1987, veljalo pa bo do 31. decembra 1991. Sredstva, ki se 
oblikujejo iz tega naslova, se vplačujejo na posebne račune v 
republikah in pokrajinah. •• 

Podpisniki dogovora soglašamo, da se plačilo iz prvega 
odstavka tega člena vsako poveča v sorazmerju z rastjo stop- 
nje inflacije. 

8. člen 
Podpisniki dogovora soglašamo, da elektrogospodarstvo 

Črne gore zaradi izpolnitve obveznosti, ki so jih prevzele 
republike in pokrajini, v skladu s 3., 4. in 5. členom tega 
dogovora sklene: 

- z elektrogospodarstvi republik in pokrajin, ki dobavljajo 
električno energijo SR Črne gori iz svojih elektroenergetskih 
sistemov, dolgoročne dogovore o dobavah letnih količin elek- 
trične energije; 

- z elektrogospodarstvi republik in pokrajine, ki zagotav- 
ljajo sredstva brez obveznosti vračanja za graditev nado- 
mestne zmogljivosti za potrebe SR Črne gore, dolgoročne 
pogodbe o financiranju graditve nadomestne zmogljivosti v 
HE na Morači. 

Podpisniki dogovora soglašamo, da elektrogospodarstva 
republik in pokrajine, ki za graditev nadomestne zmogljivosti 
zagotavljajo sredstva brez obveznosti vračanja, sklenejo v 
skladu s 6. členom tega dogovora dolgoročne pogodbe ozi- 
roma sporazume z elektrogospodarstvi SR Bosne in Hercego- 
vine, SR Črne gore in SR Srbije za graditev energetskih 
objektov za svoje potrebe. 

Pogodbe oziroma sporazumi iz prvega in drugega odstavka 
tega člena bodo sklenjeni v treh mesecih po uveljavitvi tega 
dogovora, s tem da bodo pogodbe oziroma sporazumi za 
graditev energetskih objektov, ki se bodo gradili v naslednjem 
planskem obdobju za potrebe republik in pokrajine, ki nimajo 
dovolj virov, sklenjeni do konca tekočega planskega obdobja. 

1» 
9. člen 

Podpisniki dogovora bodo ustanovili koordinacijski odbor 
za spremljanje izvajanja dogovora. 

V sestavo koordinacijskega odbora delegira vsak podpisnik 
dogovora po dva člana. 

Koordinacijski odbor bo v 30 dneh po podpisu tega dogo- 
vora sestavil program aktivnosti za izpolnitev obveznosti iz 
dogovora z določenimi roki in nosilci nalog za njihovo izvrše- 
vanje. 

10. člen 
Podpisniki dogovora soglašamo, da bomo sodelovali in se 

med seboj pravočasno obveščali o ukrepih za zagotovitev in 
uresničitev tega dogovora. 

11.člen 
Izvršni sveti skupščine - podpisnikov dogovora bodo naj- 

manj enkrat na leto poročali svojim skupščinam o uresničeva- 
nju tega dogovora. 

12. člen 
Ta dogovor začne veljati, ko ga podpišejo pooblaščeni 

predstavniki Zveznega izvršnega sveta in skupščin socialistič- 
nih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin. 

13. člen 
Ta dogovor se objavi v Uradnem listu SFRJ in v uradnih 

listih socialističnih republik in socialističnih avtonomnih po- 
krajin. 

Beograd, 14. 1. 1987 
ZA ZVEZNI IZVRŠNI SVET 

ZA SKUPŠČINO SR BOSNE IN HERCEGOVINE 
ZA SKUPŠČINO SR ČRNE GORE 

ZA SABOR SR HRVATSKE 
ZA SOBRANJE SR MAKEDONIJE 

ZA SKUPŠČINO SR SLOVENIJE 
ZA SKUPŠČINO SR SRBIJE 

ZA SKUPŠČINO SAP KOSOVO 
ZA SKUPŠČINO SAP VOJVODINE 

OBRAZLOŽITEV 

i. 
Po večletnih raziskovanjih, študijskih in projektnih delih ter 

usklajevanju posamičnih in skupnih interesov so skupščine 
socialističnih republik Bosne in Hercegovine, Črne gore in 
Srbije junija 1984 sklenile dogovor o izkoriščanju hidroener- 
getskega in vodnogospodarskega potenciala porečij rek 

Drine in Morače (v nadaljnjem besedilu: dogovor treh repu- 
blik). 

Z dogovorom treh republik določena zasnova skupnega 
izkoriščanja potenciala rek Drine in Morače izhaja med dru- 
gim iz naslednjega: 

- da se potencial voda v porečjih Drine in Morače trajno 
uporablja v naravnem toku oziroma brez prevoda dela vode 

poročevalec 3 



Tare v Moračo; 

onJt?hS0Cla!'-ttlčni rePubliki Bosna in Hercegovina in Srbija v 
nia 50°/za90t?Vi}a s

h
R Crni 9ori brez obveznosti vrača- n/a 50/o sredstev, potrebnih za graditev HE »Bijeli Brijeg« ter 

virih SR RnŽn™ 9Zre' Ča °b investic'jskih laganjih zgradi na virih SR Bosne m Hercegovine in SR Srbije elektroenergetske 
*™°9'ji_vosti - 358 mio kWh /v vsaki po 179 mio kWh) Ta 

dvehZZnrur9IJa bi 50 Crni 90ri Ovijala iz sistemov dveh republik po povprečnih cenah v prenosnem omrežju 
se prednostno gradijo čelne hidroelektrarne (HE »Bijeli 

Brijeg" in HE »Buk Bijela«), ker so izjemnega pomena v 
sistemu, zlasti s stališča vodnega gospodarstva; 

- da se v ustreznih rokih določijo merila in razdelijo medse- 

ootenr lunL T^T130!1 ter razdeliJ° oziroma nadomestijo potenciali na skupnih vodnih tokovih; 
. 75^ se tehnične in druge rešitve iz dopolnilne investicijsko- tehnicne dokumentacije o ureditvi porečij Drine, Tare Pive 
uma m Morace, ki se nanašajo na porečje Drine lahko 

£, poravnajo smotrnejše in'ekonomične^ 
tenciala hldroenergetskega in vodnogospodarskega po- 

r0n,!hf?r?Vna^,h m6d Pr'Pravami za sklenitev dogovora treh 
jP{t*J* b''° postavljeno tudi vprašanje varstva kanjona TareV zvezi s tem je bilo tudi vse več zahtev iz države. To 
vprašanje je bilo postavljeno tudi v skupščinah treh republik 

d ,/?" obravnav' in sklenitvi dogovora treh republik 
akcfiakUnZ dogovora treh republik je bila intezivirana 
fnstih/rii rirnit Prej začela vrsta organizacij, znanstvenih institucij društev in posameznikov in katere namen je bil da 

trarne Va 3 kaniona Tare v njem ne gradijo hidroelek- 
Zaradi velikih naravnih vrednot kanjona Tare in zahtev da 

Snr,riJ°^l?wra"'' t° Pristojni organi in organizacije v SR Crni gori v skladu z dogovorom treh republik dali pobudo za 
Pn*m c'/fV re'STteV' P!? katerih bi se del kanjona ohranil v narav- nem stanju. To pobudo sta sprejela organa drugih dveh repu- 

naT°a
Ur?n^'at

S0 pokazala' da ie mogoče jez hidroelektrarne 
nmffh, T*!®? na Profllu "Blieli Brijeg« zgraditi uzvodno na 
dela kanjona S ' S® ohranil° 20 km najglobljega 

"JZr'T d£> 56 5 Premaknitvijo profila za zgraditev jezu za 
zahtev h Z zavaru'e del kanJona, ni oslabila intenzitete zahtev, da se kanjon Tare ohrani v celoti kot dobrina skuo- 

dl9JJinTeoai Za- VS° drŽaV0 in kot del svetovne naravne dediščine. Poleg ze omenjenih pobud za varstvo kanjona Tare 
L 'o?Prasanje sproženo tudi v Skupščini SFRJ, Ustav- nem sodiscu Jugoslavije, Svetu akademij znanosti republik in 

renče SZDL čloYekove9a okolia Zvezne konfe- rence SZDL, Skupščini Narodnega parka Durmitor idr. Upo- 
števajoč navedene zahtevke kot izraz skupnih teženj in intere- 
Sbila Vv%rZrV6' da sekan'on Tare ohrani vnaravnem stanju, je 
Tam ir m Hercegovini dana pobuda, da se kanjon Tare kot dobrina, ki ima pomen za vso državo, popolnoma 
zavaruje, da pa i/se republike in pokrajini hkrati zagotovijo SR 
Crni gori električno energijo v količini, ki bi se dobila z 

SVeata SR°rrn, ,eli BrJJo9o"-J° P°bUd° St3 Spreie,a iZVrŠna sveta SR Crne gore m SR Srbije. 

njem1™ P°bude izvršnih svetov treh republik je v nasled- 
- da se popolnoma zavaruje kanjon Tare; 
- da SR Črna gora zaradi varstva kanjona odstopi od 

graditve hidroelektrarne v kanjonu Tare; 
-da vse SR in SAP kot nadomestitev za odstopitev od 

graditve HE v kanjonu Tare solidarno zagotovijo SR Črni gori 
zadovoljitev energetskih in ekonomskih interesov, ki ustre- 
zajo tistim, ki bi jih imela, če bi HE »Bijeli Brijeg« zgradila pod 
pogoji iz dogovora treh republik. 

Da bi Zvezni izvršni svet seznanili s to pobudo in da bi se le- 
ta o njej izrekel, so mu izvršni sveti skupščin SR Bosne in 
Hercegovine, SR Črne gore in SR Srbije poslali utemeljeni 
predlog za uresničitev dogovora o izkoriščanju hidroenerget- 
skega m vodnogospodarskega potenciala porečij rek Drine in 
Morače, ker se v kanjonu Tare ne bodo gradile hidroelek- 
trarne. 

Na sestanku predsednika Zveznega izvršnega sveta s pred- 
sedniki izvršnih svetov republik in pokrajin, ki je bil 25. 7. 

1985, so bila v posebni točki dnevnega reda izmenjana mne- 
nja o predlogu za uresničitev dogovora o izkoriščanju hidro- 
energetskega in vodnogospodarskega potenciala porečij rek 
Drine m Morace, ker se v kanjonu Tare ne bodo gradile 
hidroelektrarne. 
•,no2 sestanku je Zvezni izvršni svet na seji dne 18. julija 1985 obravnaval in podprl predlog treh izvršnih svetov ter aa 

izrečejo m SVet°m vseh rePublik in pokrajin, da se o njem 
^.a sestanku predsednika Zveznega izvršnega sveta s pred- 

sedniki izvršnih svetov SR in SAP, ki je bil 2. novembra 1985 
so obravnavali mnenja in stališča republik in pokrajin v zvezi s 
predlogom in se dogovorili, naj Zvezni komite za energetiko 
m industrijo izdela osnutek dogovora o solidarni zagotovitvi 
električne energije SR Crni gori, ker se zaradi varstva kaniona 
lare v njem ne bodo gradile hidroelektrarne, ter ga pošlie 
izvrsnim svetom SR in SAP in Zveznemu izvršnemu svetu. Ta 
osnutek so obravnavali na dveh sestankih predsednika Zvez- 

p^frafi^rSne9a sveta s Predsedniki izvršnih svetov republik in 
Na sestanku predsednika Zveznega izvršnega sveta s pred- 

sedniki izvršnih svetov republik in pokrajin, ki je bil 1 4 1986 
so uskladili bistvena vprašanja za sklenitev tega dogovora. 

,ra sklenili, naj Zvezni komite za energetiko in industrijo izdela dokončno besedilo osnutka dogovora o solidarni zago- 
tovitvi električne energije SR Crni gori, ker se zaradi varstva 
kanjona Tare v njem ne bodo gradile hidroelekrarne (v nadalj- 
njem besedilu: osnutek dogovora), ter ga pošlje Zveznemu 
izvršnemu svetu m izvršnim svetom republik in pokrajin 
i akrat so dosegli soglasje in se dogovorili, da se ta dokument 
sprejme do konca maja 1986. 

Zvezni izvršni svet je na seji dne 10. aprila 1986 obravnaval 
m sprejel osnutek dogovora, ki mu ga je poslal Zvezni komite 
za energetiko m industrijo 4. aprila 1986, in predlaoal nai 
'zvrsni sveti republik in pokrajin osnutek dogovora takoj 
P°sjJeJO svojim skupščinam v obravnavo in sprejetje. 

Med obravnavanjem osnutka dogovora v izvršnih svetih in 
Skupščinah republik in pokrajin (v novih sestavah) so bile k 
osnutku dogovora dane določene pripombe. 
Jzvršni sveti skupščin SR in SAP so poslali pripombe svojih 

skupscm Zveznemu izvršnemu svetu in Zveznemu komiteju za 
energetiko in industrijo. 
o Nv3fnLZvein,ega kom'teja za energetiko in industrijo z dne 9. 7. 1986 je bilo sklenjeno, da bo 23. 7. 1986 v tem komiteju 
poseben sestanek pooblaščenih predstavnikov za energetiko 
na njem pa usklajena stališča in pripombe k osnutku dogo- 
vora. " 

Na sestanku, ki je bil 23. 7. 1986 v Zveznem komiteju za 
energetiko in industrijo, so obravnavali pripombe k osnutku 
dogovora, od katerih so nekatere uskladili, nekatere pa ne. 
Pnpombe k 4., 6. in 7. členu osnutka dogovora se nanašajo 

- ceno po kateri bodo SR BiH, SR Srbija in SAP Kosovo v 

gori S c enom dobavljale električno energijo SR Črni 
- stališče SR BiH in SR Srbije, da se elektroenergetski viri 

(porečji rek Drine in Morače) v 6. členu nadomestijo s hidro in 
termoenergetskim potencialom, kjer bi republike in pokrajini, 
ki zagotavljajo za graditev nadomestne zmogljivosti sredstva 
brez obveznosti vračanja, zgradile za svoje potrebe dvakrat večje zmogljivosti od tistih, ki jih bodo za potrebe SR Črne 
gore zgradile s sredstvi brez obveznosti vračanja; 

stališče SAP Vojvodine o ponovni preučitvi virov sredstev 
z uvedbo plačila 0,90 din za liter ali kilogram naftnih deriva- 
tov, da to ne bi vplivalo na položaj naftnega gospodarstva. 

Po sestankih med predstavniki SR Črne gore, SR BiH in SR 
Srbije, SR Crne gore in Makedonije ter drugih stikih je bila 
dana pobuda za posebni sestanek predsednika Zveznega 
izvršnega sveta in predsednikov izvršnih svetov republik in 
pokrajin. 

Na sestanku predsednika Zveznega izvšnega sveta in pred- 
sednikov izvršnih svetov skupščine republik in avtonomnih 
pokrajin dne 23. decembra 1986 so obravnavali odprta vpra- 
šanja iz osnutka dogovora. 

Na sestanku je bilo ugotovljeno, da so še vedno odprta 
nekatera vprašanja, ki zahtevajo dodatna pojasnila (4., 6. in 7. 
člen) in za katera so realni pogoji za dosego soglasja. 

Oceniti so tudi, da ima sklenitev tega dogovora večkratni 
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pomen za dolgoročno strategijo razvoja energetike Jugosla- 
vije, skupno izkoriščanje hidropotenciala in termopotenciala 
države ter reševanje deficita elektroenergetske bilance 
države. Zato je bilo sklenjeno, da si je treba še dodatno 
prizadevati za čim prejšnjo uskladitev in sklenitev tega dogo- 
vora, za kar je treba v nadaljnje delo pri doseganju soglasja 
vključiti tudi predstavnike elektrogospodarskih organizacij in 
skupnosti republik in pokrajin ter predstavnike JUGEL. 

Na sestanku je bilo sklenjeno, naj predsednik Zveznega 
komiteja za energetiko in industrijo organizira sestanek s 
predsedniki republiških in pokrajinskih komitejev za energe- 
tiko, predstavniki elektrogospodarskih organizacij republik in 
pokrajin in predstavnikom JUGEL, na katerem bi obravnavali 
in razjasnili odprta vprašanja ter pripravili osnutek dogovora, 
ki bi ga poslali republiškim in pokrajinskim skupščinam v 
obravnavo in sprejetje. 

Opozorjeno je bilo na to, da je treba dati predsednikom 
republiških in pokrajinskih komitejev za energetiko ter pred- 
stavnikom elektrogospodarstev v SR in SAP pred sestankom 
potrebna pooblastila in instrukcije, da •bi hitreje dosegli 
soglasje za rešitev tega vprašanja. 

Upoštevajoč te sklepe je bil v ZKEI 14. 1. 1987 sestanek, na 
katerem so obravnavali odprta vprašanja in ki so se ga udele- 
žili pooblaščeni predstavniki pristojnih republiških in pokra- 
jinskih upravnih organov za energetiko, elektrogospodarskih 
organizacij republik in okrajin ter predstavniki JUGEL. 

Na sestanku so uskladili vsa odprta vprašanja in se dogovo- 
rili, da ZKEI sestavi-novelira besedilo osnutka dogovora, spre- 
meni in dopolni njegovo obrazložitev ter ga prek ZIS in izvrš- 
nih svetov pošlje skupščinam republik in pokrajin v obrav- 
navo in sprejetje po hitrem postopku, da bi bil podpisan do 
sredine marca 1987. 

Na tem sestanku so med usklajevanjem podrobno obravna- 
vali odprta vprašanja in o njih dosegli soglasje na podlagi 
dodatnih predlogov in stališč iz republik in pokrajin. V zvezi s 
tem navajamo odprta vprašanja, dodatne predloge in stališča, 
o katerih je bilo doseženo soglasje. 
1. Cena električne energije, ki se dobavlja SR Črni gori 

V osnutku dogovora je bito predvideno, da se električna 
energija dobavlja po enotni povprečni ceni, po kateri zdru- 
ženo elektrogospodarstvo SR Srbije dobavlja električno ener- 
gijo v prenosnem omrežju elektrogospodarskim organizaci- 
jam drugih republik in pokrajin na podlagi dolgoročnih 
pogodb - po dejanski ceni 5,11 din/kWh, ki je veljala na dan 1. 
1. 1985, s tem da bi se le-ta usklajevala v sorazmerju s 
povprečno korekcijo cen električne energije v prenosnem 
omrežju v državi v skladu z veljavnimi predpisi o oblikovanju 
cen električne energije. 

Pripombo k temu odstavku (zadnja alinea 4. člena osnutka 
dogovora) sta imeli: SR Hrvatska, ki je predlagala, naj se 
električna energija dobavlja po ceni, oblikovani v skladu s 
skupnimi elementi za oblikovanje cen, določenimi v planskih 
indrugih aktih na ravni federacije, s katerimi se določa eko- 
nomska politika, oziroma usklajuje z veljavnimi predpisi o 
sistemu cen, ter SAP Kosovo, ki je zahtevala, naj se električna 
energija dobavlja po veljavnih cenah na dan dobave. 

Po podrobni obravnavi in proučevanju tega vprašanja je 
bilo usklajeno stališče, saj se spremeni zadnji odstavek 4. 
člena, in sicer tako, da bodo SR BiH, SR Srbija in SAP Kosovo 
dobavljale SR Črni gori električno energijo iz 3. člena osnutka 
dogovora po povprečni doseženi ceni v prenosnem omrežju 
Jugoslavije pri 110 kV napetosti, ki izhaja iz tarifnih postavk 
za prodajo električne energije in se četrtletno določa v 
Skupnosti jugoslovanskega elektrogospodarstva. 
2. 6. člen: energetski viri 

SR Bosna in Hercegovina in SR Srbija sta menili, da so v 
osnutku dogovora predlagane rešitve sprejemljive, razen v 
delu, v katerem je določena obveznost, da SR BiH, SR Srbija 
in SR Črna gora na svojih elektroenergetskih virih (porečji rek 
Drine in Morače) omogočijo republikam in pokrajini, ki zago- 
tavljajo sredstva brez obveznosti vračanja za graditev nado- 
mestne zmogljivosti, da za svoje potrebe zgradijo dvakrat 
večje zmogljivosti od tistih, ki jih bodo zgradile za potrebe SR 
Črne gore s sredstvi brez obveznosti vračanja. SR Bosna in 
Hercegovina in SR Srbija sta predlagali, naj se te zmogljivosti 
gradijo na skupnih hidro in termoenergetskih potencialih. 

Predstavniki pristojnih republiških organov SR Slovenije in 
SR Hrvatske so poudarili, da je treba v 6. členu osnutka 
dogovora omogočiti, da SR Slovenija, SR Hrvatska, SR Make- 
donija in SAP Vojvodina za svoje potrebe zgradijo zmogljivo- 
sti na hidropotencialu na porečjih Drine in Morače. 

To je veliko vprašanje za dosego popolnega soglasja o 
osnutku dogovora. 

V skladu s sklepi s prejšnjih sestankov v ZKEI in zahtevami 
iz najrentabilnejših zmogljivosti sta predstavnika SR BiH in 
SR Črne gore na sestanku dne 14. 1. 1987 v Zveznem komiteju 
za energetiko in industrijo dala dodatne predloge, s katerimi 
so izpolnjene zahteve SR Slovenije in SR Hrvatske. SR Črna 
gora je zaradi uskladitve tega vprašanja namreč predlagala, 
naj se SR Sloveniji, SR Hrvatski in SAP Vojvodini omogoči, da 
na virih reke Morače zgradijo do leta 1990 zmogljivosti 174 
mio kWh. Tako je tem republikam in pokrajini zagotovljeno, 
da na najkakovostnejšem hidropotencialu reke Morače reali- 
zirajo polovico zmogljivosti oziroma obveznosti SR BiH, SR 
Srbije in SR Črne gore do leta 1990 v celoti. Predlog SR Crne 
gore se nanaša na zmogljivost hidroelektrarn na Morači, 
katerih projekti so izdelani za začetek graditve z nadomestno 
zmogljivostjo. 

SR BiH je za svojo obveznost v obeh srednjeročnih planskih 
obdobjih za leto 1990 in po letu 1990 ponudila v skladu z 
zahtevami Skupščine SR Slovenije konkretne objekte na 
porečju Drine in drugih vodnih tokovih, in sicer: 

- HE MRSOVO na Limu - porečje Drine, moč 36 MW, letna 
proizvodnja 143 mio kWh; 

- HE ORLO\/AC II, letna proizvodnja 150 mio kWh; 
- TE LIVNO, moč 300 MW, letna proizvodnja 1.645 mio kWh. 
Sft Srbija ni definirala hidroenergetskih objektov-t ki so na 

razpolago za graditev do leta 1990, zato je SR Črna gora 
zaradi sklenitve dogovora, kot smo že poudarili, predlagala, 
da se obveznost SR Srbije in SR BiH v tem obdobju izpolni na 
virih reke Morače. 

Ker sta SR Slovenija in SR Hrvatska vztrajali, da se to 
vprašanje reši na porečjih rek Drine in Morače, je bilo na 
podlagi predlogov SR Črne gore in SR Bosne in Hercegovine, 
v katerih so predlagani konkretni objekti na porečjih rek Drine 
in Morače, sklenjeno, da se taka zahteva realizira, razen v 
količini 58 mio kWh obveznosti SR Srbije po letu 1990. SR 
Srbija bo za ta znesek predlagala svoje energetske potenciale 
(hidro in termo), na katerih bodo republike in pokrajina gra- 
dile objekte za svoje potrebe po letu 1990. 

V okviru obravnavanja tega vprašanja je bilo med doseda- 
njim postopkom usklajevanja ocenjeno, da je treba v osnutku 
dogovora (v 6. členu) omogočiti ponudbo graditve republi- 
kam in pokrajini, ki zagotavljajo sredstva brez obveznoti vra- 
čanja za graditev nadomestne zmogljivosti, da za svoje 
potrebe zgradijo objekte tudi na termoenergetskih virih, da bi 
lahko SR Slovenija, SR Hrvatska, SR Makedonija in SAP 
Vojvodina izbrale objekte za svoje potrebe v letu 1990 in po 
njem. To je zaželjeno tudi zaradi tega, ker je treba omogočiti, 
da se obveznosti iz tega dogovora izpolnijo v okviru drugih 
projektov in skupne graditve novih energetskih zmogljivosti. 

Po predlogu SR Črne gore in SR Bosne in Hercegovine je 
torej v celoti realizirana zahteva SR Slovenije in SR Hrvat- 
ske do leta 1990, po predlogu SR Srbije pa tudi po letu 1990. 
Dodatni predlogi, da se vključijo tudi termoenergetski 
potenciali, zagotavljajo še druge možnosti in ugodnosti za 
izbiro objektov za te republike in pokrajino. 

Na podlagi navedenega so spremenjeni 6. člen osnutka 
dogovora in drugi členi, ki jh je bilo treba nujno spremeniti in 
uskladiti s 6. členom. 

Ob vsem tem rešitev iz 6. člena prispeva k skupni uporabi 
hidro in termoenergetskih potencialov ter reševanju deficita v 
elektroenergetski bilanci države. 
3. Zagotovitev sredstev iz cene naftnih derivatov 

Kot smo že navedli, je SAP Vojvodina zahtevala, da se znova 
proučijo viri sredstev glede uvedbe plačila v višini 0,90 din za 
liter ali kg naftnih derivatov, da to ne bi vplivalo na položaj 
naftnega gospodarstva. 

V osnutku dogovora je predvideno, da se to plačilo uvede 
na rafinerijsko ceno naftnih derivatov, kar ne vpliva na položaj 
naftnega gospodarstva. Po tej obrazložitvi je bila ta pripomba 
usklajena. Zaradi dolgega postopka v zvezi z usklajevanjem 
osnutka dogovora je bilo treba v skladu z zadnjim odstavkom 
7. člena povečati plačilo v sorazmerju s stopnjo inflacije ter 
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spremeniti roke trajanja plačila. V skladu s tem je bilo uskla- 
jeno, da se plačilo uvede s 1. VII. 1987, da traja do 31 VII 1992 
ter da je začetni znesek od 1. VII. 1987 1,70 dinarja za liter ali 
kg naftnih derivatov. 

Predstavnik pristojnega republiškega organa SR Makedo- 
niJe,.le. na Stanku ZKEI dne 14. I. 1987 sporočil dodatno stalisce, ki se glasi: 

»Če bi se SR Makedonija odločila, da količine električne 
energije iz 3. člena osnutka dogovora dobavlja iz lastneqa 
elektroenergetskega sistema, bi bile specifične investicije 
ustrezne zmogljivosti, ki bi jih gradila ta republika za 50% 
večjeod specifičnih investicij HE »Bijeli Brijeg«, sredstva pa 
bi bila zagotovljena tako, kot je predvideno z omenjenim 
členom osnutka dogovora. 

V zvezi s tem je bilo na sestanku v ZKEI dne 14. I. 1987 
odločeno, daje ta predlog v nasprotju z osnutkom dogovora 
zlasti ker se SR Makedoniji, SR Sloveniji, SR Hrvatski in SAP 
Vojvodini, nudi da za lastne potrebe zgradijo dvakrat večje 
zmogljivosti od tistih, kijih SR in pokrajina gradijo za SR Črno 
goro s sredstvi brez vračilne obveznosti, in sicer na energet- 
skih (hidro m termo) virih SR Črne gore, SR BiH in SR Srbije 
vstevši tudi porečji Drine in Morače. SR Makedonija bo poleg 
tega zagotovila po računih o zagotovitvi sredstev iz rafinerij- 
ske cene naftnih derivatov iz 7. člena osnutka dogovora 
Potrebna in celo večja sredstva od vlaganj, potrebnih za njeno 
udeležbo pri graditvi skupne zmogljivosti s sredstvi brez vra- 
čilne obveznosti za SR Crno goro in za graditev zmogljivosti 
za lastne potrebe (po specifičnih investicijah kot za HE na 
Moraci). To vprašanje je bilo potem usklajeno 

Ker je kanjon Tare naravna dediščina izrednih vrednot in 
ker je kot takšen dobrina, pomembna za vso državo, je z 
osnutkom dogovora predvideno, da vse republike in pokrajini 
ukrepajo za celovito varstvo kanjona Tare v naravnem stanju 
Pri tem smo upoštevali, da je UNESCO ta kanjon uvrstil v 
svetovno naravno dediščino. 

Da bi zavarovali kanjon Tare, je v osnutku dogovora predvi- 
deno, da SR Crna gora ne gradi hidroelektrarn v kanjonu 
Tare, predvidenih z dogovorom treh republik. Ker bo imela 
zato SR Crna gora ogromne energetsko-ekonomske izgube 
ki jih ne more sama prevzeti, je z osnutkom dogovora predvi- 
deno, da vse republike in pokrajini solidarno zagotovijo SR 
Crni gori zadovoljitev energetskih in ekonomskih interesov, ki 
ustrezajo približno tistim, kakršne bi ta republika uresničila, 
ce bi po pogojih iz dogovora treh republik gradila HE »Biieii 
Brijeg«. ' 

Y, zvfz' s tem je treba poudariti, da se je SR Črna qora 
odločila za graditev HE na Tari pod pogoji iz dogovora treh 
republik, ker drugače ni imela možnosti, da zagotovi sredstva 
za graditev nujne elektroenergetske zmogljivosti, ki je 
neogibno potrebna za njen nadaljnji razvoj. Gospodarska 
struktura v SR Crni gori pogojuje namreč visoko porabo 
električne energije, ki je na prebivalca približno za 70% večja 
od povprečja države. Taka poraba je kljub dejstvu, da SR Črna 
gora pridobiva za 51% več električne energije na prebivalca 
od povprečja za državo, povzročila visok deficit v elektroener- 
getski bilanci republike, ki je na podlagi povprečne hidrolo- 
™ZZna?al V l8tu 1986 več kot 600 millionov kWh ali približno 20/o celotnih potreb in ki se bo v začetku naslednjega deset- 
letja povečal na več kot 1 milijardo kWh. Poleg tega je struk- 
tura porabe taka, da zahteva zagotovitev velikih količin elek- 
trične energije po nižjih čanah. Gre za takoimenovane speci- 
3lne porabnike (v glavnem proizvodnja aluminija in jekla) ki 
trosijo več kot 65% celotnih količin električne energije v 
republiki, medtem ko je ta kategorija porabnikov v državi 
udeležena približno z 20% celotne porabe električne energije. 

^ na ^ar' k' SR Črna gora zagotovila 790 mio kWh električne energije povprečno na leto pod zelo ugodnimi 
kerP' 50% sredstev za graditev tega bojekta zagotovili SR Bosna in Hercegovina in SR Srbija brez vračilne obvezno- 

sti. Od celotne letne proizvodnje HE na Tari se več kot 90% 
nanaša na kakovostno-temensko energijo. Poleg tega bi bile 
zagotovljene tudi velike količine električne energije zaradi 
pozitivnih vplivov na nizvodne hidroelektrarne. Tako bi bila 
omogočena proizvodnja pomembnih količin električne ener- 
gije po nizki lastni ceni, pri čemer bi se učinki dosegali v 
dolgem obdobju izkoriščanja hidroelektrarne na Tari. Zato 

gre torej za velike interese, zaradi katerih se je SR Črna gora 
pri sklenitvi dogovora treh republik odločila za graditev hikro- 
elektrarne na Tari pod pogoji iz omenjenega dogovora. 

Ker Črna gora ne bi gradila HE v kanjonu Tare zaradi 
njegovega varstva, je zato v osnutku dogovora izhodišče, da 
se Crni gori kot zamenjava za HE v kanjonu Tare zagotovi 
ustrezna količina električne energije pod pogoji, ki bi bili 
približno taki, kot bi jih imela z graditvijo HE »Bijeli Brijeg« na 
Tari po dogovoru trehr republik. 

Predlog, da se SR Črni gori zagotovi 790 mio kWh na leto, 
izhaja iz tega, da bi SR Črna gora realizirala to količino 
električne energije v HE »Bijeli Brijeg.« Če se ne bi gradile HE 
v kanjonu Tare zaradi njegovega varstva, bi navedeno koli- 
čino električne energije solidarno zagotovile vse republike in 
pokrajini, ker je kanjon Tare naravna dediščina in izjemnih 
vrednot pomembnih za vso državo. Tako bi vse republike in 
pokrajini konkretno ukrepale za varstvo kanjona Tare. 

V skladu z opredelitvami iz dogovora treh republik je v 3 
členu osnutka dogovora predvideno, da SR Bosna in Herce- 
govina in SR Srbija zagotovita SR Črni gori 50% navedene 
količine električne energije, t. j. 395 mio kWh na leto (vsaka po 
197,5 mio kWh). Ostalih 50% bi zagotovile drugo republike in 
pokrajini. 

Merila za določitev letnih količin električne energije, ki naj 
bi jih druge republike in pokrajini zagotovile na enakoprav- 
nem upoštevanju realizirane proizvodnje in porabe električne 
energije in ustvarjenega družbenega proizvoda v posamezni 
republiki oziroma pokrajini na podlagi podatkov iz leta 1984. 

Socialistični republiki Bosna in Hercegovina in Srbija zago- 
tavljata SR Črni gori 50% količin električne energije, predvide- 
nih v osnutku dogovora, čeprav bi bilo omenjenima republi- 
kama, s tem da se ne bi gradile HE »Bijeli Brijeg«, onemogo- 
čeno uresničevanje njunih interesov, ki bi bili zagotovljeni z 
graditvijo te hidroelektrarne po dogovoru treh republik. To se 
predvsem nanaša na njune vodnogospodarske interese. 
Široko območje v SR Bosni in Hercegovini in SR Srbiji 
namreč v dogledni prihodnosti računa na vode Drine za 
oskrbovanje prebivalstva in industrije, namakanje kmetijskih 
površin ipd. 

Čeprav je opredelitev za uporabo voda porečja Drine v 
naravnem toku pomembna, na sedanji stopnji zgrajenosti 
hidroakumulacij ne omogoča zadovoljitev navedenih zahtev 
uporabnikov voda. Z graditvijo akumulacij bi se dokaj spre- 
menilo tako stanje, pri čemer bi bila hidroakumulacija HE 
»Bijeli Brijeg« posebno pomembna. Če se ne bo gradila HE 
»Bijeli Brijeg«, se bo izgubilo tudi 140 mio kWh električne 
energije na leto, ki bi bila zagotovljena kot vpliv akumulacije 
HE »Bijeli Brijeg« na povečanje proizvodnje nizvodnih hidro- 
elektrarn. Od te količine bi SR Bosni in Hercegovini in SR 
Srbiji pripadalo 50% aH 70 mio kWh povprečno na leto. 
Omenjeni republiki torej izgubita pomembne vodnogospo- 
darske energetske interese, zaradi katerih sta se v glavnem 
opredelili, da SR Crni gori zagotovita 50% sredstev brez 
vračilne obveznosti za graditev HE »Bijeli Brijeg« po doao- 
voru treh republik. y 

V 4. členu osnutka dogovora je predvidena osnovna rešitev, 
da republike in pokrajini dobavljajo SR Črni gori električno 
energijo iz svojih elektroenergetskih sistemov. 

Električna energija iz elektroenergetskih sistemov republik 
m pokrajin naj bi se začela dobavljati 1. julija 1992. Ta rok 
določen na podlagi načrtovanega roka za začetek obratova- 
nja H E »Bijeli Brijeg«, za katero so bila končana potrebna 
raziskovalna dela za izdelavo idejnega projekta, ki je že tudi 
izdelan. 

'Sodišče pri določitvi trajanja dobave električne energije 
SR Crne gore iz elektroenergetskih sistemov republik in 
pokrajin (35 lety sta bili doba amortizacije opreme in doba 
možnega izkoriščanja objekta ob zamenjavi opreme. Pri tem 
je treba upoštevati, da je to kompromisna rešitev glede na to, 
daje doba možne eksplotacije hidroelektrarn precej daljša od 
predlaganega roka trajanja obveznosti (na primer po sedanjih 
amortizacijskih stopnjah je amortizacijska doba gradbenih 
objektov hidroelektrarn 66,7). V vsem času, dokler traja 
obveznost, bi se električna energija dobavljala enakomerno 
med letom, torej kot konstantna energija. 

V zvezi s ceno električne energije, ki bi jo republike in 
pokrajini iz svojih elektroenergetskih sistemov dobavljale SR 
Crni gori, je v osnutku dogovora predvideno, da se ta energija 
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dobavlja po povprečni ceni v prenosnem omrežju Jugoslavije 
pri 110 kV napetosti, ki izhaja iz tarifnih postavk za prodajo 
električne energije, kvartalno pa jo določa Skupnost jugoslo- 
vanskega elektrogospodarstva. 

Po osnutku dogovora naj bi republike in pokrajine, ki ne 
razpolagajo z elektroenergetskimi viri, ob vlaganju SR Črne 
gore zagotovile 348,5 mio kWh na leto. Od tega naj bi po 
merilih iz 3. člena osnutka dogovora zagotovile: SR Hrvatska 
145,5, SR Makedonija 42,5, SR Slovenija 101,5 in SAP Vojvo- 
dina 59 mio kWh na leto. Te količine električne energije po 5. 
členu osnutka dogovora zagotovijo republike in pokrajini z 
graditvijo nadomestne zmogljivosti na potencialu reke 
Morače, pri čemer SR Črna gora zagotovi sredstva, potrebna 
za graditev 50% nadomestne zmogljivosti po specifičnih inve- 
sticijah HE »Bijeli Brijeg«, druga potrebna sredstva pa repu- 
blike in pokrajini po specifičnih investicijah, ki so lahko večje 
za 10% od specifičnih investicij HE »Bijeli Brijeg«, in sicer 
brez vračil ne obveznosti, če bi bile specifične investicije 
nadomestne zmogljivosti večje kot 10% glede na HE »Bijeli 
Brijeg«, bi znesek nad tem odstotkom zagotovila SR Crna 
gora. Navedene republike in pokrajina gradijo torej s sredstvi 
brez vračilne obveznosti za potrebe SR Crne gore v njenih 
virih zmogljivosti, in sicer: SR Hrvatska 72,75; SR Makedonija 
21,25; SR Slovenija 50,75 in SAP Vojvodina 29,5 mio kWh ali 
skupaj 174,25 mio kWh. 

V 5. členu osnutka dogovora je predvideno, da so lahko za 
nadomestno zmogljivost investicije za kWh večje do 10% od 
investicij za kWh v HE »Bijeli Brijeg«. S tem je zagotovljeno, 
da republike in pokrajini gradijo nadomestno zmogljivost v 
hidroelektrarnah, ki so po investicijskih vlaganjih približne 
vlaganjem v HE »Bijeli Brijeg«. 

HE »Bijeli Brijeg«je namreč s stališča investicijskih vlaganj 
za kWh eden najprimernejših objektov v državi. Investicijska 
vlaganja za kV/h v HE v Morači so približno 5% večja kot v HE 
»Bijeli Brijeg« in po računih »Energoprojekta« Beograd zna- 
šajo po cenah ob koncu 1984 - 56,76 din/kWh (brez interkalar- 
nih obresti). 

Ker republike in pokrajini, ki ne razpolagajo z elektroener- 
getskimi viri, financirajo s sredstvi brez vračilne vrednosti za 
graditev zmogljivosti 174,25 miokVVh na leto za SR'črno goro, 
lahko te republike in pokrajina po osnutku dogovora zgradijo 
na celotnih hidro in termo potencialih elektroenergetske 
zmogljivosti za proizvodnjo 348,5 mio kWh na leto za lastne 
potrebe. Del teh zmogljivosti (50% ali 174,25 mio kWh) bi se 
gradil vzporedno z nadomestno zmogljivostjo (v tekočem 
planskem obdobju), drugi del pa v naslednjem planskem 
obdobju, in sicer zato, ker so potrebna nadaljnja raziskovanja 
in priprave za graditev nekaterih zmogljivosti v porečjih nave- 
denih rek. 

Z rešitvijo iz 3., in 4. in 5. člena osnutka dogovora je SR Crm 
gori zagotovljena zadovoljitev energetskih in ekonomskih 
interesov, ki so približno taki kot bi jih imela, če bi se gradila 
HE »Bijeli Brijeg«. Pri tem je treba poudariti, da bi imela SR 
Črna gora glede graditve HE »Bijeli Brijeg« iz dogovora treh 
republik kljub rešitvam iz osnutka dogovora pomembne 
izgube: izgubi se pomemben energetski vir, čeprav se delno 
nadomesti za določen čas; izgubijo se ekonomski učinki 
glede ugodnih pogojev financiranja graditve tega objekta; 
izgubijo se pomembne količine kakovostne temenske ener- 
gije ter pomembne količine električne energije zaradi pozitiv- 
nih vplivov HE »Bijeli Breg« na nizvodne hidroelektrarne idr. 

V 7. členu osnutka dogovora je predvideno, da se zaradi 
ugodnejših pogojev republik in pokrajin za izpolnjevanje 
obveznosti iz tega dogovora uvede posebno plačilo na rafine- 
rijske cene naftnih derivatov (motorni bencin, dieselsko 
gorivo, kurilno olje, mazut, reaktivno gorivo in utekočinjeni 
naftni plin). Plačilo bi se uvedlo od 1. julija 1987 do 31. 
decembra 1992, in si&r skoraj za vse derivate, da bi bilo 

zajetje na enoto čim manjše. Po računu, izvedenem na pod- 
lagi podatkov o potrebah po porabi naftnih derivatov v državi 
v energetski bilanci Jugoslavije za leto 1986, izhaja, da bi 
znašalo to plačilo približno 1,7 dinarja za liter oziroma kilo- 
gram derivatov, kar nepomembno bremeni cene derivatov. 

Plačilo je v absolutnem znesku za liter oziroma kilogram 
derivatov, pri čemer se povečuje v sorazmerju s stopnjo 
inflacije. 

Republike in pokrajina, ki s sredstvi brez vračilne vrednosti 
financirajo graditev nadomestne zmogljivosti na virih SR Črne 
gore, bi z uvedbo plačila zagotovile predvsem svoj del sred- 
stev, potrebnih za graditev te zmogljivosti, kar je hkrati pri- 
bližno 50% vseh sredstev, potrebnih za graditev nadomestne 
zmogljivosti. Republike in pokrajini, ki dobavljajo električno 
energijo SR Črni gori iz svojih elektroenergetskih sistemov, bi 
iz sredstev, zagotovljenih iz naslova plačila, zagotovile sred- 
stva, potrebna za graditev zmogljivosti, ki lahko proizvede 
50% količine električne energije, ki jo dobavljajo SR Črni gori 
iz svojih sistemov. 

V 8. členu osnutka dogovora je predvideno, da obveznosti, 
ki so jih po dogovoru prevzele republike in pokrajini, izpolnju- 
jejo elektrogospodarstva republik in pokrajin z medsebojnimi 
dolgoročnimi pogodbami in sporazumi. 

Tako bi elektrogospodarstvo Črne gore sklenilo z elektro- 
gospodarstvom Bosne in Hercegovine, Srbije in SAP Kosovo 
dolgoročne pogodbe o dobavah energije iz njihovih sistemov, 
o času trajanja dobav, kakovosti in ceni električne energije, 
kot je to urejeno v 4. členi/ osnutka dogovora. Elektrogospo- 
darstvo SR Črne gore bi sklenilo tudi z elektrogospodarstvi 
SR Hrvatske, SR Makedonije, SR Slovenije in SAP Vojvodine 
dolgoročno pogodbo o graditvi nadomestne zmogljivosti, v 
kateri bi bila urejena vsa bistvena vprašanja v zvezi z gradi- 
tvijo te zmogljivosti (objekt, ki bi se gradil kot nadomestna 
zmogljivost, specifične investicije, dinamika zagotavljanja 
sredstev brez vračilne obveznosti ipd.), kot je to urejeno v 5. 
členu osnutka dogovora. 

Pri tem je treba poudariti, da je v 5. členu osnutka dogovora 
določen objekt (HE na Morači), ki se bo gradil kot nado- 
mestna zmogljivost, vlaganja za kWh pa so približna vlaga- 
njem v HE »Bijeli Breg«, ki je s tega stališča eden najprimer- 
nejših objektov v državi. 

V 8. členu osnutka dogovora je tudi predvideno, da elektro- 
gospodarstva SR Hrvatske, SR Makedonije, SR Slovenije in 
SAP Vojvodine sklenejo dolgoročne pogodbe oziroma spora- 
zume za elektrogospodarstvi SR Bosne in Hercegovine, SR 
Srbije in SR Črne gore za graditev ustreznih energetskih 
zmogljivosti na energetskih in hidro ter termo virih za njihove 

' potrebe (348,5 mio kWh na leto). 
V omenjenih aktih bodo elektrogospodarstva določila: 

objekte in zmogljivosti, ki se bodo gradile; zmogljivosti, ki se 
bodo gradile v tekočem, in zmogljivosti, ki se bodo gradile v 
naslednjem planskem obdobju; čas izkoriščanja teh zmoglji- 
vosti; ceno električne energije; režim dobave električne ener- 
gije in podobno. 

Pogodbe oziroma sporazume o graditvi hidroenergetskih 
zmogljivosti, ki se bodo gradile v naslednjem planskem 
obdobju za republike in pokrajino, ki nimajo elektroenerget- 
skih virov, bodo sklenila elektrogospodarstva v tekočem plan- 
skem obdobju. 

Zaradi pomena medsebojnih obveznosti, ki jih s tem dogo- 
vorom prevzemajo republike in pokrajini, in časa, za katerega 
se izpolnjujejo, je potrebno, da ta dogovor sprejmejo skupš- 
čine republik in pokrajin. 

Ker je uvedba plačila na rafinerijske cene naftnih derivatov 
bistvena komponenta za uspešno uresničevanje tega dogo- 
vora, je nujno potrebno, da je tudi Zvezni izvršni svet podpis- 
nik tega dogovora, ker je pristojen za uvedbo omenjenega 
plačila. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 64. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, na 49. 
seji dne 14. 04. 1987 obravnaval: 

OSNUTEK DOGOVORA O SOLIDARNI ZAGOTOVITVI 
ELEKTRIČNE ENERGIJE SR ČRNI GORI, KER SE ZARADI 
VARSTVA KANJONA TARE V NJEM NE BODO GRADILE 
HIDROELEKTRARNE, 

ki ga je v mnenje poslal Zvezni izvršni svet s prošnjo, da 

ga v obravnavo, sprejem in določitev predstavnika, ki bo v 
Zveznem komiteju za energetiko in industrijo sodeloval pri 
pripravi predloga dogovora, posredujemo Skupščini SR 
Slovenije. 

Ob obravnavanju navedenega osnutka dogovora je 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije oblikoval mnenje, ki 
vam ga pošiljamo v prilogi. 
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MNENJE IZVRŠNEGA SVETA 

SKUPŠČINE SR SLOVENIJE K 

OSNUTKU DOGOVORA O 

SOLIDARNI ZAGOTOVITVI 

ELEKTRIČNE ENERGIJE SR ČRNI 
GORI, KER SE ZARADI VARSTVA 

KANJONA TARE V NJEM NE 

BODO GRADILE 

HIDROELEKTRARNE 

Glede na osnutek dogovora o solidarni zagotovitvi elek- 
trične, energije SR Crni gori, ker se zaradi varstva kanjona 
Tare v njem ne bodo gradile hidroelektrarne (v nadaljnjem 
besedilu: osnutek dogovora), z dne 14. 1. 1987, ki ga je z 
dopisom, št. 325—2/87 z dne 13. 2. 1987 poslal Zvezni izvršni 
svet, in glede na besedilo osnutka dogovora z dne 4. 4. 1986, 
ki sta ga obravnavala Zbor občin Skupščine SR Slovenije dne 
18. 7. 1986, ugotavljamo naslednje spremembe: 

Prvi člen je dopolnjen, in sicer da se kanjon Tare popol- 
noma in .trajno' zavaruje in ohrani v naravnem stanju in se 
zaradi tega v njem ne gradijo hidroelektrarne. 

V 5. členu je v tretji alinei dopolnjeno, da sredstva, večja od 
10 odstotkov od specifičnih investijcij za HE Bijeli Brijeg, 
zagotovi SR Črna gora. Obdobje, v katerem se zagotavljajo 
sredstva brez obveznosti vračanja, je v predlaganem osnutku 
dogovora določeno od 1. 7. 1987 do 31. 12. 1992. 

V 6. členu je dopolnjeno, da je možno poleg gradnje hidro- 
elektrarn kot nadomestnih zmogljivosti graditi tudi termoelek- 
trarne. 

V 7. členu je povečano posebno plačilo za rafinerijsko ceno 
naftnih derivatov na 1,70 din za liter oziroma kilogram in sicer 
za obdobje od 1. 7. 1987 do 31. 12. 1992. 

V zadnjem odstavku 8. člena na strani 5 je besedilo ,za 
graditev hidroenergetskih objektov na virih porečja Drine'in 
Morače' nadomeščeno z ,za graditev energetskih objektov' 

V odstavku člena 8 na strani 6 je besedilo .hidroenergetski 
objekti na porečju Drine in Morače' nadomeščeno z eneraet- 
ski objekti'. ' 

Iz gornjih sprememb je razvidno, da je mogoča izgradnja 
nadomestnih zmogljivosti tako z graditvijo hidro - kot tudi 
termoelektrarn, pri čemer pride za SR Slovenijo v poštev 
samo sovlaganje v izgradnjo hidroelektrarn. Povečano ie 
posebno plačilo s 0,09 din na liter oziroma kilogram na 1,70 
din. SR Crna gora zagotavlja preostala sredstva za izgradnjo 
nadomestnega objekta, če so večja od 10 odstotkov specifič- 
nih investicij za HE Bijeli Brijeg. 

Iz priložene tabele I, ki je povzeta iz gradiva Republiškega 
sekretariata za gospodarske zadeve SR Črne gore je raz- 
vidno, da bi se v obdobju od 01/07-1987 do 31/12-1992 v SR 
Sloveniji zbralo s posebnim plačilom na naftne derivate 17,9 
mlrd din, kar ne bi v celoti zadoščalo za financiranje gradnje 
hidroenergetskih objektov v omenjenem obdobju in bi morala 
SR Slovenija manjkajoča sredstva v višini 6,1 mlrd din zagoto- 
viti na drug način. V SR Hrvatski, SR Makedoniji in SAP 
Vojvodini bi zbrana sredstva iz naslova posebnega plačila na 
naftne derivate v obdobju 1987-1992 zadoščala za izgradnjo 
hidroelektrarn. ' 

Predstavnik SR Slovenije je že na sestanku 23/07-1986, ki je 
bil na Zveznem komiteju za energetiko in industrijo, poudaril 
o? jeJreba za Ponovno predložitev osnutka v obravnavo Skupščini SR Slovenije točneje določiti hidroenergetske 
objekte, ki pridejo v poštev za nadomestno gradnjo z nepo- 
vratnimi sredstvi. Podrobneje je treba tudi opredeliti določila 
skupnih vlaganj v te objekte, določiti dobo uporabe skupno 
?9raj?ne9a objekta, višino potrebnih investicijskih sredstev, koriščenja amortizacije in druge potrebne podatke za izbor 
najoptimalnejšega objekta. 

Na razgovoru predstavnikov Izvršnega sveta SR Črne gore 
in Izvršnega sveta SR Slovenije, ki je bil 05/02-1987 v Ljubljani, 
so predstavniki Izvršnega sveta SR črne gore poudarili, da so 
močno zainteresirani, da se dogovor sprejme do konca marca 

tega leta in da dajejo za nadomestno gradnjo potencial reke 
Morače s štirimi elektrarnami skupne moči 238 MW in možno 
proizvodnjo 717 GWh letno. Če bi se vse republike in pokrajini 
odločile za investiranje tega projekta, bi to zadostovalo za 
predvideno solidarnostno gradnjo nadomestnih zmogljivosti 
in za gradnjo elektrarn za lastne potrebe republik in pokrajin v 
razmerju 1:2. Izvršni svet SR Črne gore bo proučil možnost, 
da SR Slovenija na osnovi.sovlaganja poveča delež zmogljivo- 
sti za lastne potrebe. 

V osnutku dogovora so poudarjeni samo ekonomski inte- 
resi SR Crne gore. V delu, ki obravnava interese drugih 
republik, je nedorečen. Ureditev medsebojnih odnosov pre- 
pušča dogovarjanju in usklajevanju elektrogospodarstvu SR 
Slovenije in SR Crne gore, To dogovarjanje se lahko zaplete 
in zavleče, ker niso žnani vsi pomembni podatki za analizo 
ekonomske upravičenosti izgradnje elektroenergetskih 
zmogljivosti. 

Elektrogospodarstvo Slovenije je v svoji analizi o ekonom- 
ski upravičenosti izjgradnje nadomestnih objektov na hidro- 
potencialih v SR Crni gori na reki Morači privzelo nekaj 
osnovnih predpostavk. Te predpostavke niso verificirane s 
predstavniki SR Crne gore, so pa evidentirane v predlogu 
Jugoslovanskega elektrogospodarstva (JUGEL) o pogojih in 
načelih za izgradnjo skupnih elektroenergetskih objektov v 
Jugoslaviji. 

Specifičn| investicijski stroški v hidroelektrarni na Morači s 
skupno močjo 238 MW in možno letno proizvodnjo 717 GVVh 
po podatkih Republiškega sekretariata za gospodarske 
zadeve SR Crne gore znašajo 147,5 din/kWh in so nižji v 
primerjavi s specifičnimi investicijskimi stroški v višini 196,7 
din/kWh za HE Vrhovo. Povprečna proizvodna cena električne 
energije iz hidroelektrarn na Morači znaša 5,00 din/kWh, iz HE 
Vrhovo pa 7,00 din/kWh (brez vračanja posojil in ob upošteva- 
nju 50-letne dobe uporabe). 

Pri izračunu specifičnih stroškov pa niso upoštevani stroški 
prenosa, rente in pogoji sovlaganja, ki naj bi jih, kot predvi- 
deva, osnutek dogovora, elektrogospodarstvi SR Slovenije in 
SR Crne gore sprejeli s sporazumom šele po podpisu dogo- 
vora. Ugotovljeno je, da bi ob upoštevanju navedenih Stro- 
škov znašala cena električne energije na Morači okrog 8,30 
din/kWh, kar je okoli 20 odstotkov več kot pri HE Vrhovo. Iz 
omenjene analize Elektrogospodarstva Slovenije izhaja, da bi 
se ceni iz HE Vrhovo in HE na Morači približno izenačili, če bi 
se razmerje vlaganj 1:2 v nadomestni objekt in za lastne 
potrebe SR Slovenije povečal na okrog 1:4. 

Na osnovi teh ugotovitev menimo, da je treba, da Elektrogo- 
spodarstvo Slovenije intenzivira razgovore z elektrogospo- 
darstvi SR Bosne in Hercegovine, SR Črne gore in SR Srbije 
za graditev nadomestne zmogljivosti za potrebe SR Črne gore 
in za graditev energetskih objektov za svoje potrebe. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da Skupščina 
SR Slovenije sprejme naslednje sklepe: 

1. Skupščina SR Slovenije podpira in sprejme osnutek 
dogovora o solidarni zagotovitvi električne energije SR Črni 
gori, ker se zaradi varstva kanjona Tare v njem ne bodo 
gradile hidroelektrarne. 

2. Pred podpisom dogovora morajo biti med elektrogospo- 
darstvi obeh republik razščiščena vsa bistvena vprašanja in 
upoštevan ekonomski interes za graditev nadomestnih zmog- 
ljivosti za potrebe SR Črne gore in za graditev hidroenerget- 
skih objektov za potrebe SR Slovenije. 

3. Dogovor bo SR Slovenija podpisala, ko bo predhodni 
sklep pod točko 2 uresničen. 

4. Skupščina SR Slovenije pooblašča predsednika Republi- 
škega komiteja za energetiko, da v Zveznem komiteju za 
energetiko in industrijo sodeluje pri pripravi predloga dogo- 
vora in da ga v njenem imenu podpiše. 
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RAZPOLOŽLJIVA IN POTREBNA SREDSTVA ZA IZGRADNJO ELEKTRARN PO DOGOVORU 
O SOLIDARNI ZAGOTOVITVI ELEKTRIČNE ENERGIJE V SR ČRNI GORI 

- v mlrd din 
- predračunske vrednosti z investicijskim količnikom za HE na Morati 
- 1 $ ustreza 430 din 

SR, SAP 
Potrebna sredstva 

Sredstva 
zbrana 

s posebnim 
plačilom na 
rafinerijsko 

ceno naftnih 
derivatov 
v znesku 

1,70 din za 
liter oz. kg od 
1/7-87 do 31/ 

12-92 

Skupno potrebna sredstva Delež SR Delež SR in SAP v izgradnji 
in SAP 348,5 mio kWh za svoje " 

v izgradnji potrebe 
174,25 mio 

kWh za 
Črno goro 

1987-1992 

1987-1992 po letu 1992 1987-1992 po letu 1992 skupaj 

Razlika med zbranimi in 
potrebnimi sredstvi 

1987-1992 skupaj 

1 
Hrvatska 
Makedonija 
Slovenija 
Vojvodina 
SKUPAJ 

35,4 
12,2 
17,9 
14,2 
79,7 

17,2 
5,02 

12,0 
6,98 

17,2 
5,02 

12,0 
6,98 

41,2 41,2 

17,2 
5,02 

12,0 
6,98 

41,2 

34,4 
10,04 
24,0 
13,96 
82,4 

Vir: gradivo - Republiški sekretariat za poslove privrede, SR Crna Gora (januar 1987). 

8 
17,2 

5,02 
12,0 
6,98 

41,2 

51,6 
15,06 
36,0 
20,94 
123,6 

+ 1,0 
+2,16 
-6,1 
+0,24 
-2,7 

10 
-16,2 
- 2,8 
-18,1 
- 6,7 
-43,9 

POBUDA 

za sprejetje dogovora o enotnih podlagah za 

ureditev temeljnih vprašanj ugotavljanja izvora 

premoženja  

V prilogi vam pošiljam osnutek dogovora o enotnih 
podlagah za ureditev temeljnih vprašanj ugotavljanja 
izvora premoženja s pregledom razlik med zakonskimi 
besedili republik in avtonomnih pokrajin, ki urejajo ugo- 
tavljanje izvora premoženja in nezakonito pridobljenega 
premoženja, ki ga je Zvezni izvršni svet dostavil Skupščini 
SFRJ z dopisom 35 št. 5-2/87 z dne 30. aprila 1987. 

Zvezni izvršni svet je hkrati zaprosil, naj pristojno 
delovno telo Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
uskladi stališča skupščin republik in avtonomnih pokrajin 
zaradi priprave predloga tega dogovora in njegovega pod- 
pisovanja. 

Spričo tega, da Skupščina SFRJ ni udeleženec pri skle- 
nitvi tega dogovora, se postopek usklajevanja stališč 
skupščin republik in avtonomnih pokrajin ne more opraviti 
v pristojnem delovnem telesu zbora, vendar bo Odbor 
Zbora republik in pokrajin za finance v skladu s 3. alineo 
drugega odstavka 244. člena ustave SFRJ v okviru nepo- 
srednega sodelovanja s skupščinami republik in avtonom- 
nih pokrajin koordiniral delo v zvezi s pripravami predloga 
tega dogovora in njegovega podpisovanja. 

Na podlagi tega predlagam, naj pristojni zbori Skupš- 
čine SR Slovenije pošljejo svoja stališča Odboru Zbora 
republik in pokrajin za finance do 22. junija 1987. 

Ustavna podlaga 

Ustavna podlaga za izdajo tega zakona je drugi odsta- 
vek 244. člena ustave SFRJ, po katerem se skupni interesi 
uresničujejo z neposrednim sodelovanjem in dogovorom 
republik, avtonomnih pokrajin, občin in drugih družbeno- 
političnih skupnosti. 

Ocena stanja, razlogi in cilji, ki jih želimo 
doseči 

V vseh partijskih dokumentih (kongresih ZKJ, sklepih s 
skoraj vseh sej CK ZKJ) in sklepih s sej drugih družbeno- 
političnih organizacij se stalno iz leta v leto vztraja na tem, 
da se preprečijo vse socialne razlike, ki niso rezultat dela, 
in odvzame nezakonito pridobljeno premoženje, saj ti 
pojavi zlasti spričo sedanje ekonomske krize in socialnega 
razslojevanja grozijo, da razvrednotijo glavne pridobitve 
jugoslovanske socialistične samoupravne družbe. 

V dolgoročnem programu ekonomske stabilizacije je v 
delu - temeljni in okviri dolgoročnejše socialne politike, 
druga knjiga, str. 105 navedeno: ». . . Področja in smeri 
boja za omilitev in odpravo neopravičenih socialnih razlik 

morajo biti naslednja: pod 2. točko ... »Z zakoni, predpisi 
in dogovori (na skupnih temeljih in enotno) je treba one- 
mogočiti neopravičeno pridobivanje premoženja, zagotav- 
ljajoč pri tem popolno varstvo in integriteto družbenega 
premoženja, z njihovim doslednim izvajanjem pa je treba 
zagotoviti, da se tako pridobljeno premoženje odvzame.« 

Različno obravnavanje vprašanja, ali je treba premože- 
nje (premično in nepremično) odvzeti ali obdavčiti nje- 
govo denarno vrednost, ko nastanejo v postopku za to 
pogoji, je opredelilo posamezne republike in pokrajini, da 
izdajo posebne zakone o ugotavljanju izvora premoženja, 
na podlagi katerih se nezakonito pridobljeno premoženje 
odvzame (SR Hrvatska, SR Makedonija, SR Srbija, SAP 
Kosovo in SAP Vojvodina) oziroma da se tako pridobljeno 
premoženje ne odvzame, marveč obdavči kot neprijavljeni 
dohodek oziroma prihodek po zakonih o davkih občanov 
(SR Bosna in Hercegovina, SR Črna gora in SR Slovenija). 

V zakonih o ugotavljanju izvora premoženja, ki so jih 
sprejele posamezne republike in avtonomni pokrajini, so 
različno urejena temeljna vprašanja, ki se nanašajo na 
materialno-pravno in procesno vsebino posameznih 
določb zakonov. V teh zakonih so različno urejena vpra- 
šanja: 
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_ obveznost občanov, da prijavljajo premoženje (pre- 
mično in nepremično) večje vrednosti ter vpoaled v hra- 
mine vloge občanov); 

- katero premoženje se šteje za nezakonito pridobljeno; 
- krajevna in stvarna pristojnost za vodenje postopka; 
- ugotavljanje vrednosti premoženja, ki je predmet po- 

stopka; r 

- odvzem nezakonito pridobljenega premoženja' 
- veljavnost zakona - ali je treba izključiti uporabo 

zakona za premoženje, ki je bilo pridobljeno po preteku 
določenega obdobja ali ne; 
- merila za začetek postopka - ali je treba začeti postopek 

po prosti presoji, na podlagi zbranih podatkov, ali določiti 
določene pogoje, ki na to zavezujejo pristojni organ, da začne 
postopek, ko so zato izpolnjeni pogoji. Postopek se na primer 
začne zoper občane, ki so v zadnjih desetih letih pridobili 
nepremično in premično premoženje, katerega vrednost pre- 
sega določeni denarni znesek idr.; 
- dokazi v postopku, dokazno breme; 
- sankcija za nespoštovanje rokov za izvršitev posameznih 
dejanj v postopku idr. 

Na podlagi sprejetih sklepov komisije za družbenoekonom- 
ski m politični sistem, ki je obravnavala to vprašanje na 20. 
seji dne 11. novembra 1986, je Zvezni sekretariat za finance 
izdelal obnovljeno besedilo pregleda razlik med zakonskimi 
besedili republik in avtonomnih pokrajin, ki urejajo ugotavlja- 
nje izvora premoženja, s predlogom ocen in stališč Zveznega 
izvršnega sveta za rešitev teh problemov, in osnutkom dogo- 
vora o enotnih podlagah za ureditev temeljnih vprašanj ugo- 
tavljanja izvora premoženja. 

Navedeno gradivo je bilo na dnevnem redu 80 seje Zvez- 
nega izvršnega sveta 29. januarja 1987 (22. točka), na kateri je 
svet odložil njegovo obravnavanje, pri čemer naj Zvezni sekre- 
tariat za finance na podlagi stališč Zveznega komiteja za 
zakonodajo z dne 26. januarja 1987 pošlje svetu obnovljeno 
besedilo osnutka dogovora o enotnih podlagah za ureditev 
temeljnih vprašanj ugotavljanja izvora premoženja. 

Po tem sklepu je bilo izdelano novo besedilo osnutka dogo- 
vora, ki se glede tega, ali je treba v postopku ugotavljanja 
izvora premoženja odvzeti ali obdavčiti premoženje, katerega 
porekla ni mogoče dokazati (1. člen dogovora), bistveno razli- 
kuje od opredelitve s seje komisije za družbenoekonomski in 
politični sistem, kije bil 11. novembra 1986, koje bilo sprejeto 

Na podlagi drugega odstavka 244. člena ustave SFRJ skle- 
pajo Skupščina Socialistične republike Bosne in Hercego- 
vine, Skupščina Socialistične republike Črne gore, Sabor 
Socialistične republike Hrvatske, Sobranje Socialistične repu- 
blike Makedonije, Skupščina Socialistične republike Slove- 
nije, Skupščina Socialistične republike Srbije, Skupščina 
socialistične avtonomne pokrajine Kosovo in Skupščina Soci- 
alistične avtonomne pokrajine Vojvodine 

DOGOVOR 
o enotnih podlagah za ureditev temeljnih 
vprašanj ugotavljanja izvora premoženja 

1. člen 
Republike in avtonomni pokrajini (v nadaljnjem besedilu: 

udeleženke dogovora) se strinjamo, da postopek za ugotavlia- 
n'?i!fVi0ra Premoženia občanov uredimo z zakonom Udeleženke dogovora se strinjamo, da predpišemo, da se v 
postopku ugotavljanja izvora premoženja denarna vrednost 
premoženja katerega porekla ni mogoče dokazati, obdavči 
smiselno zakonu o davkih občanov. 

2. člen 
Udeleženke dogovora se strinjamo, da predpišemo, da 

morajo občani glede na stalno prebivališče prijaviti občin- 
skemu upravnemu organu za družbene prihodke premoženje 
večje vrednosti. 

Udeleženke dogovora se strinjamo, da predpišemo, da so s 
premoženjem večje vrednosti po prvem odstavku tega člena 
mišljene nepremične in premične stvari, premoženjske pra- 
vice in drogo premoženje občanov, ki presega celotni znesek 
trikratnega letnega osebnega dohodka, ustvarjenega v repu- 
bliki oziroma avtonomni pokrajini. 

stališče, da je treba odvzeti tako pridobljeno premoženje, zato 
mora Zvezni izvršni svet v tem smislu sprejeti dokončno 
stališče glede tega vprašanja. 

Na seji ZIS z dne 23. marca 1987 je svet pod 7. točko 
obravnaval in sprejel pregled razlik med zakonskimi besedili 
republik in avtonomnih pokrajin, ki urejajo ugotavljanje izvora 
premoženja in nezakonito pridobljenega premoženja v bese- 
dilu, ki je bilo poslano na sejo sveta z dne 29. januarja 1987 

Svet je tudi odločil: 
- da da pobudo za sklenitev dogovora med republikami in 

avtonomnima pokrajinama, s katerim bi bila enotno določena 
vprašanja na področju ugotavljanja izvora premoženja; 

- da določi besedilo osnutka dogovora o enotnih podlagah 
za ureditev temeljnih vprašanj ugotavljanja izvora premoženja 
v besedilu, ki ga je poslal Zvezni sekretariat za finance (18 št 
5-2/84 z dne 2. marca 1987); 
- da se v besedilu dogovora vključijo v nadaljnjem 

postopku obravnavanja tudi pripombe Zveznega komiteia za 
zakonodajo; 

- da naloži generalnemu sekretarju Zveznega izvršnega 
sveta, da pošlje Skupščini SFRJ pregled razlik med zakon- 
skimi besedili republik in avtonomnih pokrajin, ki urejajo 
ugotavljanje izvora premoženja in nezakonito pridobljenega 
premoženja, z osnuttom dogovora o enotnih podlagah za 
ureditev temeljnih vprašanj ugotavljanja izvora premoženja. 

Svet je na seji dne 2. aprila pri verifikaciji zapisnika s seje z 
dne 23. marca spremenil sklep v zvezi s 7. točko dnevnega 
reda, tako da je na 18. strani spremenil zadnji odstavek ki se 
glasi: 

»naj generalni sekretar Sveta pošlje Skupščini SFRJ osnu- 
tek tega dogovora s pregledom razlik med zakonskimi bese- 
dili republik in avtonomnih pokrajin, ki urejajo ugotavlanje 
izvora premoženja in nezakonito pridobljenega premoženja, s 
prošnjo, da Skupščina SFRJ pošlje osnutek tega dogovora 
skupščinam republik in skupščinama avtonomnih pokrajin 
kot podpisnikom dogovora, postopek usklajevanja stališč 
skupscin republik in skupščin avtonomnih pokrajin zaradi 
priprave predloga tega dogovora in njegovega podpisovanja 
pa opravi v pristojnem delovnem telesu Zbora Skupščine 
SFRJ«. 

Na podlagi teh sklepov je predlagatelj izdelal predlog dogo- 
vora, ki ga je skupaj s pregledom razlik med zakonskimi 
besedili o ugotavljanju izvora premoženja poslal general- 
nemu sekretariatu ZIS v nadaljnjo pristojnost. 

Udeleženke dogovora se strinjamo, da predpišemo, da>se 
vrednost premoženja iz drugega odstavka tega člena ugotovi 
v trenutku izdaje odločbe prve stopnje. 

3. člen 
Udeleženke dogovora se strinjamo, da predpišemo, da je 

predmet ugotavljanja izvora premoženja premoženje, ki ga 
ima občan na dan uveljavitve zakona, ki ureja ugotavljanja 
izvora premoženja, ter premoženje, ki ga pridobi med njeqovo 
veljavnostjo. M 

Udeleženke dogovora se strinjamo, da se mora ugotavljati 
tudi poreklo^ tistega premoženja, ki ga je občan podaril ali 
kako drugače odtujil v dobro svojih družinskih članov ali 
drugih oseb. 

Udeleženke dogovora se strinjamo, da ni predmet ugotav- 
lianja premoženje, pridobljeno pred več kot destimi leti od 
dneva sklepa o začetku postopka za ugotavljanje izvora pre- 
moženja. K 

Udeleženke dogovora se strinjamo, da se postopek za ugo- 
tavljanje izvora premoženja obnovi na podlagi zakona o 
splošnem upravnem postopku. 

4. člen 
Udeleženke dogovora se strinjamo, da predpišemo, da se 

postopek za ugotavljanje izvora premoženja ne vodi, če je bilo 
premoženje pridobljeno s sredstvi, ustvarjenimi z osebnim 
delom v tujini ter z drugimi oblikami pridobivanja lastnine, ni 
pa bilo pridobljeno z dejanji, ki so po predpisih Socialistične 
federativne republike Jugoslavije ali socialističnih republik 
oziroma avtonomnih pokrajin kaznivo dejanje. 

1 Alternativa drugega odstavka 2. člena - namesto besede: »trikratnega., nai bi 
bila beseda: »štirikratnega«. 
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5. člen 
Udeleženke dogovora se strinjamo, da postopek za ugotav- 

ljanje izvora premoženja začne in vodi občinska uprava za 
družbene prihodke, izdaja odločbe na prvi stopnji in opravlja 
druge zadeve v zvezi z izvajanjem zakona o prijavljanju in 
ugotavljanju izvora premoženja. 

6. člen 
Udeleženke dogovora se strinjamo, da predpišemo, da se 

postopek za ugotavljanje izvora premoženja začne in vodi 
glede na stalno prebivališče občana, če pa le-to ni znano, 
potem pa glede na začasno prebivališče občana. 

Udeleženke dogovora se strinjamo, da predpišemo, da se v 
primeru, da ni mogoče ugotoviti stalnega prebivališča ozi- 
roma začasnega prebivališča občana na območju republike 
ali avtonomne pokrajine, pristojnost določi glede na kraj, kjer 
je premoženje. 

7. člen 
Udeleženke dogovora se strinjamo, da predpišemo, da 

lahko dajo predlog za začetek postopka za ugotavljanje izvora 
premoženja samoupravna delavska kontrola in interna kon- 
trola^ temeljnih organizacijah združenega dela, skupščine 
družbenopolitičnih skupnosti, javno tožilstvo, javno pravobra- 
nilstvo, upravni organi, družbenopolitične organizacije in nji- 
hovi organi, organizacije združenega dela, krajevne skupnosti 
in društva. 

8. člen 
Udeleženke dogovora se strinjamo, da predpišemo, da se 

vrednost premoženja ugotovi: 
1. za nepremičnine po določeni kupoprodajni ceni oziroma 

glede na dejansko vrednost zgrajenega objekta v čas gra- 
ditve. 

Udeleženke dogovora se strinjamo, da predpišemo, da se v 
primeru, da je razlika med pogodbeno ceno in prometno 
vrednostjo ob pridobitvi nepremičnine kot rezultat posebnega 
razmerja občana in družbeno-pravne osebe, kot vrednost 
nepremičnine vzame prometna vrednost ob pridobitvi; 

2. za pemične stvari - po nabavni ceni ob nakupu; 
3. za plemenite kovine- po odkupni ceni od Narodne banke 

Jugoslavije ob njihovem nakupu. 

9. člen 
Udeleženke dogovora se strinjamo, da predpišemo, da v 

šestih mesecih po podpisu dogovora uskladimo svoje zakone 
s tem dogovorom. 

10. člen 
Ta dogovor začne veljati, ko ga podpišejo pooblaščeni 

predstavniki skupščin republik in skupščin avtonomnih po- 
krajin. 

11. člen 
Ta dogovor se objavi v Uradnih listih republik in pokrajin. 

Za Skupščino SR Bosne in Hercegovine 

Za Skupščino SR Črne gore 

Za Sobranje SR Makedonije 

Za Sabor SR Hrvatske 

Za Skupščino SR Slovenije 

Za Skupščino SR Srbije 

Za Skupščino SAP Kosovo 

Za Skupščino SAP Vojvodine 

Obrazložitev pravnih rešitev 

V 1. členu je predvideno obdavčevanje denarne vrednosti 
premoženja, katerega izvora ni mogoče dokazati. 

2. člen ureja obvezno prijavljanje premoženja organu za 
družbene prihodke in tudi to, kaj je mišljeno s premoženjem 
večje vrednosti. 

3. člen ureja časovno veljavnost (rok) za ugotavljanje izvora 
premoženja ter posebne oblike pridobivanja premoženja, ki 
utegne biti predmet ugotavljanja. 

4. člen predvideva omejitev za vodenje postopka za premo- 
ženje, zakonito pridobljeno v tujini. 

5. člen predpisuje stvarno pristojnost za vodenje postopka 
uprave za družbene prihodke. 

6. člen ureja krajevno pristojnost za začetek postopka za 
ugotavljanje izvora premoženja. 

7. člen ureja aktivno legitimacijo subjektov za začetek po- 
stopka. 

8. člen ureja način ugotavljanja vrednosti premoženja. 
9. člen predpisuje rok, v katerem je treba predpise o ugotav- 

ljanju izvora premoženja uskladiti s tem dogovorom. 

PREGLED RAZLIK 

med zakonskimi besedili republik in avtonomnih pokrajin, ki urejajo 
ugotavljanje izvora premoženja in nezakonito pridobljenega premoženja, 

s predlogom in ocen in stališč Zveznega izvršnega sveta za rešitev teh 
problemov       

1. Z ustavo SFRJ so določeni vsebina družbenoekonom- 
skega odnosa, značaj in položaj produkcijskih sredstev ter 
materialni in družbeni položaj delovnih ljudi in občanov (11. 
in 12. člen ustave SFRJ). 

Izhajajoč iz odnosov, konstituiranih z ustavo SFRJ, in upo- 
števajoč vse pogostejše in raznovrstnejše pojave, ki te odnose 
fundamentalno ogrožajo, je treba pravno izraziti razredno 
socialni smisel zakona o ugotavljanju izvora premoženja in 
odzvemu nezakonito pridobljenega premoženja ter kar naj- 
bolj poskrbeti za učinkovito izvajanje teh zakonov. 

2. V dolgoročnem programu ekonomske stabilizacije je v 

delu - Temelji in okviri dolgoročnejše socialne politike 
(druga knjiga, 105. stran) navedeno: »...Področja in smeri 
boja za omilitev in odpravo neupravičenih socialnih razlik 
morajo biti naslednji: ... pod 4. z zakoni, predpisi m dogovori 
(na skupnih temeljih in enotno) je treba onemogočiti neupra- 
vičeno pridobivanje premoženja, t.j. zagotoviti popolno var- 
stvo in integriteto družbenega premoženja, z njihovim dosled- 
nim izvajanjem pa je treba zagotoviti, da se tako pridobljeno 
premoženje odvzame«. 

3. V sklepih o nalogah za preprečevanje in odpravljanje 
socialnih razlik, ki niso rezultat dela, ki jih je sprejel Zvezni 



zbor Skupščine SFRJ (Uradni list SFRJ št. 58/84) je v drugi 
alinei 1. točke poudarjeno, da: »... se morajo službe za druž- 
bene prihodke ter drugi pristojni organi odločneje angažirati 
pri preverjanju izvora premoženja ter da je treba s predpisi o 
preverjanju izvora premoženja določiti obveznost občanov, 
da prijavljajo nepremično premoženje nad določeno vred- 
nostjo«. Nadalje je v 8. točki sklepov navedeno, da »Zvezni 
zbor Skupščine SFRJ priporoča skupščinam republik in 
skupščinama avtonomnih pokrajin: 

- da čim prej uskladijo svoje predpise o preverjanju izvora 
premoženja z dogovorom, ki ureja organizacijo in delovanje 
služb za družbene prihodke, ter da določijo obveznost obča- 
nov, da prijavljajo premoženje nad določeno vrednostjo, ter 
da uvedejo evidenco o nepremičnem premoženju občanov 
kot vir podatkov za obdavčevanje; 

- da sprejmejo druge ukrepe iz svoje pristojnosti, ki vpli- 
vajo na odpravo socialnih razlik, ki niso rezultat dela.«. 

4. V vseh partijskih dokumentih (s kongresov ZKJ, v sklepih 
s skoraj vseh sej CK ZKJ) in sklepih s sej drugih družbenopoli- 
tičnih organizacij se že leta in leta vztraja pri preprečevanju 
socialnih razlik, ki niso rezultat dela, in odvzemu nezakonito 
pridobljenega premoženja, saj prav ti pojavi zlasti danes 
spričo ekonomske krize in socialnega razslojevanja grozijo, 
da razvrednotijo temeljne pridobitve jugoslovanske sociali- 
stične samoupravne družbe. 

5. Republiški sekretariat za finance SR Bosne in Hercego- 
vine je na podlagi stališč in ukrepov Predsedstva SFRJ in 
Zveznega izvršnega sveta z dne 26. novembra 1985 dal prek 
Zveznega sekretariata za finance pobudo, naj se glavna vpra- 
šanja v zvezi s preverjanjem izvora premoženja in odvzemom 
nezakonito pridobljenega premoženja enotno uredijo z dogo- 
vorom o temeljih za ureditev ugotavljanja izvora premoženja. 

II. 
1. Za ureditev premoženjsko-pravnih razmerij", ki se tičejo 

prijavljanja in preverjanja izvora premoženja, so po ustavi 
SFRJ pristojne republike in pokrajini. 

V zakonih o ugotavljanju izvora premoženja, ki so jih spre- 
jele posamezne republike in avtonomni pokrajini, so različno 
urejena glavna vprašanja, ki se nanašajo na materialno 
pravno in procesno vsebino posameznih zakonskih določb Ti 
zakoni urejajo: 

- obveznost občanov, da prijavljajo premoženje (nepre- 
mično in premično) večje vrednosti, in vpogled v hranilne 
vloge občanov; 

katero premoženje se šteje za nezakonito pridobljeno 
premoženje; 

- krajevno in stvarno pristojnost za vodenje postopka; 
- ugotavljanje vrednosti premoženja, ki je predmet do- 

stopka; ^ 
- odvzem nezakonito pridobljenega premoženja; 
- veljavnost zakona — ali naj zakon ne velja za premože- 

nje, ki je bilo pridobljeno po poteku določenega časovneaa 
obdobja, ali ne; 

- merila za začetek postopka: ali je treba postopek začeti 
po prosti presoji, na podlagi zbranih podatkov ali določiti 
določene pogoje, ko mora pristojni organ začeti postopek, ko 
se ti pogoji stečejo. Kot primer naj navedemo, da se postopek 
začenja proti občanom, ki so v zadnjih desetih letih pridobili 
nepremično in premično premoženje, katerega vrednost pre- 
sega določeni denarni znesek, idr.; 

- dokaze v postopku, dokazno breme; 
- sankcije za nespoštovanje rokov za izvršitev posameznih 

dejanj v postopku idr. 
2. V republikah, ki z zakonskimi predpisi ne odvzemajo 

nezakonito pridobljenega premoženja, temveč od tako pri- 
dobljenega premoženja odmerjajo davek, t. j. obdavčijo nepri- 
javljeni dohodek oziroma prihodek, se postopek za ugotavlja- 
nje izvora premoženja vodi po zakonu o davkih občanov2, ki 
1 Zakon o ugotavljanju Izvora premoženja so sprejel: SR Hrvatska |nNsrw)n» 
novine« it. 12/75,18/75, 53/77 In 14/84); SR Srbija (..Službeni glasnik! ll 9/74 1^ 
76 In 24/82); SR Makedonija (..Službeni vjesnik« 5t. 20/74 in 24/82) SAP Voivo- 
rsUs) 4/73124/7529/84,: SAP KOSOV° (»Sluibeniiis,« it 11™4 

nK^°®l°pei< za ugotavljanje izvora premoženja po določbah zakona o davkih občanov se vodi v: SR Bosni in Hercegovini (»Službeni list« št 37/72 1D/7? 
S«T,3'«7t\30/74' 22/?5' 39/78' 23/« i" 39/U) ;lRCr„igort(,sYJžbenNis, M 
fn 9/85) SloVenlii ("Uradni llsl" «• 21/74, 39/74, 5/76, 10/76, 31/76, 8/78, 44/82 

se bistveno razlikuje od postopka, določenega v zakonih o 
ugotavljanju izvora premoženja, ker ne ureja ali le delno ureja 
navedena vprašanja, saj je predmet postopka v teh zakonih 
obdavčevanje dohodka oziroma prihodka od premoženja ne 
pa odvzem premoženja. 

3. Poleg navedenih zakonskih predpisov, ki različno obrav- 
navajo glavna vprašanja s tega upravnega področja, je v 
dogovoru o temeljnih vprašanjih položaja, organizacije in 
delovanja upravnih organov za družbene prihodke" ena 
sama določba (6. člen), ki se nanaša na to snov, tiče pa se 
organov, pristojnih za vodenje postopka, in se glasi: 

»Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da posto- 
pek za ugotavljanje izvora premoženja vodi občinski upravni- 
organ za družbene prihodke na podlagi posebnega zakona 

O predlogu o odvzemu nezakonito pridobljenega premože- 
nja odloča redno sodišče.« 

V drugih zakonskih in podzakonskih aktih ta snov ni ure- 
jena (urejena je le v navedenih aktih in družbenih dogovorih). 

III. 
Razlike med posameznimi določbami v zakonih republik in 

avtonomnih pokrajin so glede glavnih vprašanj, ki urejajo 
razmerja na tem upravnem področju, v naslednjem: 

1. Odvzem ali obdavčevanje premoženja 
r®zl|čnega obravnavanja vprašanja ali je treba pre- 

moženje (premično in nepremično), ko se v postopku stečeio 
pogoji, odvzet, ali obdavčiti njegovo denarno vrednost so se 

nn«re2rVepUblike in pokraiini opredelile, da izdajo posebne zakone o ugotavljanju izvora premoženja, po katerih 

ska SR Srbiia premoženie odvzame (SR Hrvat- 
rtin'J~ ' Makedonija, SAP Kosovo in SAP Vojvo- 
temtp£ZnhHma*S<l ♦ Pndobiieno premoženje ne odvzame, temveč obdavči kot neprijavljeni dohodek oziroma prihodek 
po zakonih o davkih občanov (SR Bosna in Hercegovina SR 
Crna Gora3 in SR Slovenija) s ' 

2. Prijavljanje premoženja 

r,^82n°/r
t!
J-avljanje Prern°ženja in podatkov o načinu nje- govega pridobivanja je predpisano v SR Sloveniji in SR Make- 

V SR Srbiji je bila ta obveznost4 predpisana z zakonom 

aut!?™ ,8blla kasneje odpravljena5 V drugih republikah in avtonomnih pokrajinah nastane taka obveznost samo takrat 

fsRSe^ne P°S,0P.ek 23 u9otavJjanje izvora premoženja SR Sloveniji so občinske skupščine po zakonu o davkih 
občanov pooblaščene, da pod določenimi pogoji lahko nalo- 

nodatkpan0m na j3Vni P02iv Prožijo upravi za prihodke 
n tpm tat nepremičnem in premičnem premoženju in 
Dodatkov * pr!dobJ,L pog°je in merila za predložitev 
nega dogovora J° SkUPŠČine 03 P°dlagi medseboi- 

V SR Makedoniji mprajo občani glede na kraj svoieaa 

oman^cel'ofn al'Šča Pristoinemu občinskemu organu celotno nepremično premoženje, ki qa imaio na 
ozemlju SFRJ, ter spremembe, ki nastanejo zaradi pridobiva- 

kiterfh';®7^"®9a Premoženja. Pri tem so določeni tudi roki, v katerih je treba prijaviti premoženje. 

„rI^prtT je treba v vseh rePublikah in pokrajini enotno urediti v skladu s prevzetimi obveznostmi republik in pokraiin 

al'nfh'razMkah ZVSZneSa Zb°ra Skupščine s™ o s°ci: 

3. Stvarna pristojnost 

V prvem odstavku 6. člena dogovora o temeljnih vprašanjih 
položaja, organizacije in delovanja upravnih organov za druž- 

** Dogovor je objavljen, v Uradnem listu SFRJ št. 59/84. 
3 v SR Črni gori je bil zakon o ugotavljanju izvora premoženja in odvzemu 
nezakonito pridobljenega premoženja razveljavljen z zakonom o Izvršnem svetu 
in republiških upravnih organih (..Službeni list SR CG« št. 17/97). 
4 2. člen zakona o prijavljanju premoženja In ugotavljanju izvora premoženia 
(»Službeni glasnik SRS« št. 9/74). 
5 Zakon o ugotavljanju izvora premoženja (Službeni glasnik SRS« št. 24/82). 
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bene prihodke je predpisano, da postopek za ugotavljanje 
izvora premoženja vodi občinski upravni organ za družbene 
prihodke na podlagi posebnega zakona, v drugem odstavku 
pa je predpisano, da o predlogu za odvzem nezakonito pri- 
dobljenega premoženja odloča redno sodišče. 

V zakonih o ugotavljanju izvora premoženja tistih republik 
in pokrajin, ki take zakone imajo, je urejeno, da - kadar se 
ugotovi, da je bilo premoženje pridobljeno na nezakonit 
način, izda odločbo o odvzemu premoženja služba za druž- 
bene prihodke, ki je vodila postopek (SR Hrvatska, SR Make- 
donija, SR Srbija, SAP Kosovo6 in SAP Vojvodina). V SR Črni 
gori, SR Bosni in Hercegovini in SR Sloveniji vodijo službe za 
družbene prihodke poseben postopek za odmero davka od 
neprijavljenega dohodka oziroma prihodka in o tem izdajo 
odločbo o odmeri davka. 

Menimo, da bi moral zaradi učinkovitega in ekonomičnega 
vodenja postopka izdati odločbo o odvzemu premoženja 
organ, ki vodi postopek, t.j. službe za družbene prihodke. 

4. Krajevna pristojnost 

V vseh republikah in obeh avtonomnih pokrajinah je kra- 
jevna pristojnost določena glede na kraj stalnega prebivališča 
občana ob začetku postopka. 

V SR Srbiji, SR Makedoniji in SAP Kosovo so določbe o 
krajevni pristojnosti razširjene: kadar občan nima stalnega 
prebivališče ali le-to ni znano, se postopek vodi glede na kraj 
začasnega prebivališča, kadar pa občan nima niti stalnega 
prebivališča niti začasnega prebivališča, se postopek vodi 
glede na kraj, kjer je premoženje. 

Menimo, da je treba to vprašanje iz navedenih razlogov 
enotno predpisati v vseh republikah in obeh pokrajinah. 

5. Veljavnost zakonov 

Obdobje, v katerem se bo ugotavljal izvor premoženja, je 
prav tako bistveno vprašanje za vodenje postopka. V zakonih 
republik in pokrajin ni določen enak čas, v katerem se prido- 
biva premoženje, katerega izvor je predmet preverjanja. To 
časovno obdobje je v SR Bosni in Hercegovini ter SR Črni gori 
pet let, v SR Sloveniji in SR Srbiji deset let, medtem ko v 
drugih republikah in avtonomnih pokrajinah ni določeno, 
koliko časa zakoni veljajo. 

Menimo, da tako različno urejanje veljavnosti zakonov v 
posameznih republikah in pokrajinah ogroža enakopravni 
položaj delovnih ljudi in občanov na enotnem jugoslovan- 
skem območju. 

6. Merila za začetek postopka 

Merila za začetek postopka niso urejena v predpisih repu- 
blik in avtonomnih pokrajin, razen v SR Sloveniji. Pristojni 
organi po prosti presoji na podlagi podatkov o posedovanju 
premoženja in porabi sredstev ugotavljajo, ali je začetek 
postopka za ugotavljanje izvora premoženja nujen. 

V SR Sloveniji7, je bila ob koncu leta 1983 uvedena posebna 
evidenca, ki upravam za prihodke zagotavlja podatke o vred- 
nosti premoženja, zajema pa občane: 

- ki so v minulem oziroma tekočem letu pridobili premično 
in nepremično premoženje, katerega skupna vrednost pre- 
sega petkratni povprečni letni neto osebni dohodek delavcev 
v gospodarstvu v republiki iz predhodnega leta; 

- ki so v zadnjih desetih letih kupili oziroma pridobili 
premično in nepremično premoženje, katerega skupna vred- 
nost presega 5,000.000 dinarjev. 

V premično in nepremično premoženje iz navedenih alinej 
ni všteto premoženje, ki so ga občani podedovali. 

Menimo, da je pravna varnost občanov in njihovega premo- 
ženja ogrožena zato, ker ni meril za začetek postopka, zaradi 
česar bi morale republike in avtonomni pokrajini sprejeti 
skupna merila za začetek postopka za ugotavljanje izvora 
premoženja. 

7. Dokazi v postopku 

Dokazna sredstva, ki jih smejo uporabljati občani, so v 
predpisih republik in avtonomnih pokrajin različno urejena. 

V zakonih o davkih občanov v SR Bosni in Hercegovini in 
SR Črni gori je urejen samo način dokazovanja denarnih 
prihrankov in kreditov, v SR Makedoniji, SR Hrvatski, SAP 
Vojvodini in SAP Kosovo pa so podrobneje predpisani dokazi, 
ki jih smejo občani uporabljati v postopku, medtem ko v SR 
Srbiji in SR Sloveniji niso posebej našteta dokazna sredstva. 

Menimo, da bi bilo delo služb za prihodke hitrejše in učin- 
kovitejše, če bi bila enotno predpisana dokazna sredstva za 
glavne vire pridobivanja premičnega in nepremičnega premo- 
ženja. 

8. Sankcije 

Učinkovitega izvajanja norm, ki urejajo razmerja na 
področju ugotavljanja izvora premoženja, ni mogoče zagoto- 
viti brez predpisanih ustreznih sankcij. 

V SR Bosni in Hercegovini, SR Črni gori in SR Sloveniji so 
sankcije predpisane v zakonih o davkih občanov. 

V SR Makedoniji in SR Hrvatski so pedpisani različni zneski 
denarnihfkazni, s tem da je v SR Makedoniji kaznivo dejanje 
tudi, če občan z namenom, da se izogne postopku, v določe- 
nem roku ne prijavi nepremičnega premoženja, da netočne 
podatke o premoženju ali med postopkom premoženje odtuji, 
poškoduje ali uniči. Za to kaznivo dejanje je predvidena kazen 
zapora do enega leta. 

V SAP Vojvodini je kaznivo dejanje prav tako konstituirano 
za podobna dejanja kot v SR Makedoniji. 

V SR Srbiji in SAP Kosovo niso določene nobene sankcije v 
postopku. 

Navedene razlike med temeljnimi elementi za urejanje ugo- 
tavljanja izvora premoženja in odvzem nezakonito pridoblje- 
nega premoženja nedvomno opozarjajo na to, da je treba to 
snov enotno urediti. 

IV. 
Na podlagi sklepa Zveznega izvršnega sveta s 400. seje, ki je 

bila 13. junija 1985, je Zvezni sekretariat za finance zaradi 
izvajanja sklepov Zveznega zbora skupščine SFRJ poslal 
teleks8 republiškim in pokrajinskim sekretariatom za finance, 
le-ti pa so mu s svojimi teleksi9 in poročili10 o aktivnostih pri 
izvrševanju sklepov Zveznega zbora Skupščine SFRJ poslali 
naslednje podatke: 

SR Bosna in Hercegovina 

Iz teleksa je razvidno, da v tej republiki odmerjajo davek od 
neprijavljenega prihodka oziroma dohodka, nezakonito pri- 
dobljenega premoženja pa ne odvzemajo in ne uporabljajo 
določbe iz dogovora o upravah za prihodke (6. člen), da 
službe za prihodke vodijo postopek za ugotavljanje izvora 
premoženja in da o predlogu za odvzem premoženja odloča 
sodišče. 

Prav tako še ni uvedena obveznost občanov, da zaradi 
evidentiranja prijavljajo premoženje nad določeno vred- 
nostjo. 

SR Črna gora 
Iz teleksa je razvidno, da se nezakonito pridobljeno premo- 

ženje ne odvzema in da ni uvedena obveznost občanov, da 
prijavljajo premoženje nad določeno vrednostjo zaradi njego- 
vega evidentiranja. 6. člen dogovora o upravah za prihodke se 
ne uporablja, ker se premoženje ne odvzema. 

SR Makedonija 
V teleksu je ugotovljeno, da ni opravljena uskladitev z 

dogovorom o upravah za prihodke, da o predlogu za odzem 

6 V SAP Kosovo postopek še naprej vodijo občinske komisije (7. člen zakona o 
ugotavljanju izvora premoženja; »Službeni list SAPK« št. 51/76). 
7 Informacija o dejavnosti na področju ugotavljanja izvora premoženja občanov 
v SR Sloveniji, akt št. Kab/J z dne 13. 6. 1985. 

8) Teleks Zveznega sekretariata za finance št. 1906 z dne 7. junija 1985. 
9) Teleks SR Bosne in Hercegovine št. 02-021-89/85 z dne 14. junija 1985, SR 
Hrvatske št. 07-1513/85 z dne 12. 6. 1985, SR Črne gore št. 08-841/1-85 z dne 
14. 6. 1985, SR Makedonije št. 14-1442/1 z dne 17. 6. 1985, SAP Kosovo 08 št. 
43-5/85 z dne 17. 6. 1985, SAP Vojvodine št. 34/85 z dne 13. 6. 1985. 
10) Poročilo SR Slovenije št. Kab/J z dne 13. 6. 1985, SR Srbije št. 467-45 z dne 
12. 6. 1985. 
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premoženja odloča sodišče, temveč odločbe o odzemu pre- 
moženja izdajajo uprave za prihodke. 

Nadalje je ugotovljeno, da morajo občani v tej republiki 
prijaviti celotno nepremično premoženje, pridoblieno na 
ozemlju SFRJ. 

SR Hrvatska 
Iz teleksa je razvidno, da se postopek vodi po zakonu o 

ugotavljanju izvora premoženja in da odločbe o odvzemu 
nezakonito pridobljenega premoženja izdajajo uprave za pri- 
hodke. 

Taka rešitev tudi ni v skladu s 6. členom dogovora o upra- 
vah za prihodke, po katerem o predlogu za odvzem premože- 
nja odloča sodišče. 

Ni oivedena obveznost občanov, da prijavljajo premoženje 
nad določeno vrednostjo. Občan mora premoženje nad dolo- 
čeno vrednostjo prijaviti samo takrat, kadar je proti njemu 
začet postopek. Iz poročila je razvidno, da je v teku izdelava 
enotne evidence nepremičnega premoženja. 

SR Srbija 
Iz poročila je razvidno, da veljavni zakon o ugotavljanju 

izvora premoženja ni usklajen s 6. členom dogovora o upra- 
vah za prihodke, ni pa uvedena niti obveznost občanov, da 
prijavljajo premoženje nad določeno vrednostjo. Vendar je v 
teku izdaja novega zakona, s katerim bodo izvedeni sklepi o 
socialnih razlikah. 

SR Slovenija 
Iz poročila je razvidno, da se nezakonito pridobljeno pre- 

moženje ne odvzema, temveč se neprijavljeni prihodek ozi- 
roma dohodek obdavčuje, zato se ne uporablja določba 
6. člena dogovora o upravah za prihodke, da o predlogu za 
odvzem premoženja odloča sodišče. 

Nadalje je ugotovljeno, da so tekoče spremljanje pridobiva- 
nja prihodkov občanov in primerjanje s povečanjem njiho- 
vega premoženja ter trošenje sredstev za določeno obdobje 
bistveno pomembni za ukrepanje na področju ugotavljanja 
izvora premoženja. Uprave za družbene prihodke lahko to 
spremljajo tudi na podlagi obstoječih evidenc oziroma podat- 
kov, ki jih morajo po veljavnih predpisih dajati drugi organi in 
organizacije, pa tudi občani. Veljavni zakon dopušča tudi 
možnost, da se občinske skupščine dogovorijo in predpišejo 
da morajo občani na javni poziv priložiti podatke o svojem 
premoženju in o tem, kako so ga pridobili. 

V zvezi z izvajanjem postopka za spremljanje pridobivanja 
dohodkov občanov in ugotavljanja izvora premoženja je bila v 
SR Sloveniji ob koncu leta 1983 uvedena posebna evidenca, 
ki naj bi upravam za družbene prihodke zagotovila podatke o 
vrednosti premoženja in o dohodkih tistih občanov ki so v 
tekočem Jetu ali v zadnjih desetih letih pridobili nepremično 
ali premično premoženje večje vrednosti. Z evidenco so zajeti 
občani, ki so v minulem oziroma tekočem letu pridobili pre- 
mično ali nepremično premoženje, katerega skupna vrednost 
je večja od petkratnega povprečnega letnega čistega oseb- 
nega dohodka delavcev v gospodarstvu republike iz predhod- 
nega leta, ter občani, ki so v zadnjih desetih letih kupili 
oziroma pridobili premično in nepremično premoženje kate- 
rega skupna vrednost presega 5,000.000 dinarjev. 

Vse predpisane evidence vodijo uprave na posebnem 
obrazcu, ki ga je skupaj z navodilom za izvajanje postopka za 
spremljanje pridobivanja prihodkov občanov in ugotavljanja 
izvora premoženja predpisala republiška uprava za družbene 
prihodke. Ce uprava za družbene prihodke na podlagi podat- 
kov iz lastnih evidenc in podatkov občana, danih na poziv, 
ugotovi, da vrednost njegovega premoženja oziroma njegova 
poraba v določenem obdobju znatno presega njegove obdav- 
čene in neobdavčene dohodke v istem obdobju, začne proti 
njemu postopek za ugotavljanje izvora premoženja. 

SAP Kosovo 
Iz teleksa je razvidno, da ni bil sprejet nov zakon o službah 

za družbene prihodke, ki bi prevzel določbo iz 6. člena dogo- 
vora o temeljnih vprašanjih položaja, organizacije in delova- 
nja upravnih organov za družbene prihodke, da postopek za 
ugotavljanje izvora premoženja vodijo službe za družbene 

prihodke. Osnutek zakona o službah za prihodke je obravna- 
val izvršni svet, vendar ga je vrnil, ker ni bil podpisan navedeni 
dogovor. Ponovni postopek za njegovo izdajo še ni začet. 

Nista predpisana obvezno prijavljanje premoženja nad 
določeno vrednostjo in njegovo evidentiranje. 

SAP Vojvodina 
Iz teleksa izhaja, da so bile leta 1984 s spremembo zakona o 

ugotavljanju izvora premoženja (»Službeni list SAP Vojvo- 
dine« št. 4/73, 16/75 in 29/84) odpravljene pokrajinske komi- 
sije za ugotavljanje izvora premoženja, zadeve o ugotavljanju 
izvora premoženja pa prenesene na pokrajinski sekretariat za 
finance. Usklajevanje tega zakona z dogovorom o temeljnih 
vprašanjih položaja, organizacije in deiovanja upravnih orga- 
nov za družbene prihodke še ni končano. Po pričakovanjih bo 
zakon izdan do konca leta 1986, posebne evidence o premo- 
ženju nad določeno vrednostjo oziroma nepremičnem premo- 
ženju občanov kot viru podatkov za obdavčevanje pa ne 
vodijo. 

Na podlagi stanja o sprejetih ukrepih Zvezni sekretariat za 
finance meni, da so razlike pri urejanju te snovi ostale tudi po 
sprejetju sklepov o nalogah za preprečevanje in odpravo 
socialnih razlik, ki niso rezultat dela. 

V. 
ccrcj?''6 na PriRoročila 'z sklepov Zveznega zbora Skupščine SFRJ ter smeri za omejitev in odpravo socialnih razlik v 
dolgoročnem programu ekonomske stabilizacije, da je treba s 
predpisi in dogovori na skuj3#ih temeljih in enotno onemogo- 
čiti neopravičeno pridobivanje premoženja, Zvezni sekretariat 
za finance predlaga, naj Zvezni izvršni svet: 

1. oceni, da od pristojnih organov republik in avtonomnih 
pokrajin ni mogoče pričakovati, da bodo pravočasno izpolnili 
priporočila Zveznega zbora Skupščine SFRJ iz sklepov o 
nalogah za preprečevanje in odpravljanje socialnih razlik, ki 
niso rezultat dela, nanašajo pa se na ugotavljanje izvora 
premoženja, da je stanje na tem področju zelo zapleteno in da 
so bistvene materialne in formalne razlike n^ed predpisi repu- 
blik in avtonomnih pokrajin, ki urejajo ugotavljanje izvora 
premoženja; 

2. oceni, da razlike med temeljnimi vprašanji, ki urejajo 
ugotavljanje izvora premoženja, lahko vplivajo na enak polo- 
žaj delovnih ljudi in občanov na enotnem jugoslovanskem 
območju. Razlike pri urejanju posameznih vprašanj, ki se 
nanašajo na postopek za ugotavljanje izvora premoženja 
(obvezno prijavljanje in evidentiranje premoženja, stvarna in 
krajevna pristojnost, odvzem nezakonito pridobljenega pre- 
moženja ali obdavčevanje neprijavljenega dohodka ali pri- 
hodka, časovna veljavnost zakona, merila za začetek 
postopka, dokazi v postopku, sankcije idr.) v zakonih republik 
in avtonomnih pokrajin utegnejo bistveno vplivati na enotnost 
socialističnih samoupravnih odnosov in temelje političnega 
sistema, ker so pravice in obveznosti delovnih ljudi in obča- 
nov v postopku za ugotavljanje izvora premoženja različno 
urejene po republikah in avtonomnih pokrajinah. 

Tako stanje je bistveno vplivalo in še naprej vpliva na 
učinkovito preprečevanje socialnih razlik, ki niso rezultat 
dela, in sicer s pravnim institutom ugotavljanja izvora premo- 
ženja, s tem pa tudi na učinkovitost pravnega sistema na 
premoženjsko-pravnem in davčnem področju; 

3. sklene, da je treba sprejeti opredelitev, da se postopek za 
ugotavljanje izvora premoženja in nezakonito pridobljenega 
premoženja vodi v občinskih upravnih organih, pristojnih za 
družbene prihodke, oziroma v rednem postopku za uresniče- 
vanje sistema davčne politike. S tem v zvezi so nujna prizade- 
vanja za nadaljnje strokovno, materialno in kadrovsko uspo- 
sabljanje občinskih in drugih upravnih organov, pristojnih za 
družbene prihodke; 

4. sprejme stališče, po katerem je učinkovito in dosledno 
izvajanje instituta ugotavljanja izvora premoženja in odvzema 
nezakonito pridobljenega premoženja v funkciji varstva druž- 
bene lastnine in odprave nastajanja socialnih razlik, ki ne 
temeljijo na rezultatih dela, da je treba sprejeti opredelitev, da 
se nezakonito pridobljeno premoženje odvzame delovnim 
ljudem in občanom, kadar so za to izpolnjeni pogoji, ne pa da 
se njegova denarna vrednost obdavčuje kot neprijavljeni 
dohodek oziroma prihodek po zakonih o davkih občanov; 

5. sprejme stališče, da je treba podpreti pobudo za sklenitev 
dogpvora skupščin republik in avtonomnih pokrajin, s kate- 
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rim bi bila izenačena temeljna merila za ureditev teh vprašanj 
v republiških in pokrajinskih zakonih, ker po ustavi SFRJ ni 
možnosti, da federacija z zveznim zakonom enotno uredi 
prijavljanje in ugotavljanje izvora premoženja; 

6. obvesti Zvezni zbor Skupščine SFRJ, da se na podlagi 

MNENJE IZVRŠNEGA SVETA 

SKUPŠČINE SR SLOVENIJE K 

OSNUTKU DOGOVORA O 

ENOTNIH PODLAGAH ZA 

UREDITEV TEMELJNIH 

VPRAŠANJ UGOTAVLJANJA 

IZVORA PREMOŽENJA 

Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ je Skupščini SR 
Slovenije predložil v soglasje osnutek dogovora o enotnih 
podlagah za ureditev temeljnih vprašanj ugotavljanja izvora 
premoženja, ki ga je pripravil Zvezni izvršni svet. V osnutku 
dogovora se predlagajo naslednje pomembnejše enotne pod- 
lage za ureditev temeljnih vprašanj navedenega področja: 

- obdavčitev denarne vrednosti premoženja, katerega 
izvora občan ni mogel dokazati; 

- obvezno prijavljanje premoženja večje vrednosti in nje- 
gova opredelitev; 

- obdobje, za katerega se izvor premoženja ugotavlja; 
- stvarna in krajevna pristojnost za vodenje postopka ugo- 

tavljanja izvora premoženja; 
- aktivna legitimacija subjektov za začetek postopka. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije daje naslednje mnenje: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije podpira pobudo za 

sklenitev dogovora, s katerim bi bila poenotena podlaga za 
ureditev temeljnih vprašanj ugotavljanja izvora premoženja v 
republiških in pokrajinskih zakonih, zato predlaga Skupščini 
SR Slovenije, da sprejme pobudo za sklenitev dogovora. 

K rešitvam v dogovoru pa je mnenje Izvršnega sveta Skupš- 
čine SR Slovenije naslednje: 

Predlagana ureditev v osnutku dogovora, po kateri naj bi se 
denarna vrednost premoženja, za katerega občan v postopku 
ugotavljanja izvora premoženja ne bi mogel dokazati izvora, 
obdavčila, smiselno zakonu o davkih občanov, ni sprejem- 
ljiva. Občan lahko izvor premoženja praviloma vedno dokaže, 

dosedanjega stanja in dosedanjih aktivnosti popolnoma ne 
uresničujejo sklepi o nalogah za preprečevanje in odpravlja- 
nje socialnih razlik, ki niso rezultat dela, nanašajo pa se na 
prijavljanje in ugotavljanje izvora premoženja, ter v tem smi- 
slu podpre pobudo za sklenitev dogovora. 

razen v primerih, ko je premoženje oziroma sredstva, iz kate- 
rih premoženje izvira, pridobljeno na nezakonit način. Prido- 
bitev premoženja oziroma sredstev na nezakonit način pa je z 
zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo posamezna področja, že 
sankcionirana tudi z odvzemom tako pridobljenega premo- 
ženja. 

Glede na navedeno ugotovitev je možno zoper občana, ki 
poseduje premoženje, katerega vrednost presega njegove 
dohodke, pa ni bilo ugotovljeno, da bi to premoženje pridobil 
z kaznivim dejanjem ali prekrškom, ukrepati le, če premože- 
nje izvira iz dohodkov, ki so obdavčljivi, pa davek od njih ni bil 
plačan. Zato Izvršni svet predlaga, da se v dogovoru predvidi 
ureditev, po kateri bi se zoper občana, ki ima premoženja 
oziroma troši sredstva, ki so znatno večja od njegovih dohod- 
kov, od katerih je plačal davek oziroma niso obdavčljivi, 
uvedel postopek, v katerem bi se navedena razlika ugotovila 
in obdavčila kot dohodek, ki je obdavčljiv, pa ga občan ni 
napovedal. 

Ustrezno predlaganemu načinu ukrepanja v obliki obdavče- 
vanja nenapovedanega dohodka, bi dogovor moral opredeliti 
enotne podlage za ureditev naslednjih temeljnih vprašanj: 

- zakonite pogoje za uvedbo postopka za odmero davka od 
nenapovedanega dohodka; 

- obdobje, za katero bi se lahko ugotavljal nenapovedani 
dohodek; 

- stvarno in krajevno pristojnost za uvedbo in vodenje 
postopka; 

- način uvedbe postopka; 
- način ugotavljanja vrednosti premoženja; 
- način spremljanja pridobivanja premoženja. 
Nekatere od navedenih podlag za urejanje temeljnih vpra- 

šanj ugotavljanja izvora premoženja predloženi osnutek 
dogovora sicer vsebuje, vendar rešitvi, ki jo preglagamo ne 
ustrezajo, razen opredelitve stvarne pristojnosti za uvedbo in 
vodenja postopka. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR 
Slovenije, da pooblasti Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
da v skladu s sprejetimi stališči Skupščine SR Slovenije sode- 
luje pri pripravi in usklajevanju predloga dogovora ter po 
končanem usklajevanju predlaga Skupščini SR Slovenije v 
obravnavo in sprejem predlog navedenega dogovora. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 56. seji dne 11. 
6. 1987 na podlagi 64. člena poslovnika Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije obravnaval: 
- OSNUTEK DOGOVORAV O ENOTNIH PODLAGAH ZA 
UREDITEV TEMELJNIH VPRAŠANJ UGOTAVLJANJA 
IZVORA PREMOŽENJA, 

ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ob obravnavi 
osnutka dogovora o enotnih podlagah za ureditev temelj- 
nih vprašanj ugotavljanja izvora premoženja oblikoval 
mnenje, ki vam ga pošiljamo v prilogi. 
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PREDLOG DOGOVORA 

o enotnem urejanju pogojev in načinov za 

opravljanje gospodarskih dejavnosti s 

samostojnim osebnim delom s sredstvi v lasti 

občanov, pogodbenih organizacij združenega dela 

in združevanja v zadruge (ESA-181) 

ZVEZNI KOMITE ZA ENERGETIKO IN 
INDUSTRIJO 

nrn^'l0gJ t6ga dopisa vam Pošiljamo usklajeno besedilo predloga dogovora o enotnem urejanju pogojev in načinov za 
opravljanje gospodarskih dejavnosti s samostojnim osebnim 
delom s sredstvi v lasti občanov, pogodbenih organizacij 
združenega dela in združevanja v zadruge. 

H^VeŠCaH° vas' da so bili v postopku usklajevanja besedila 
tni?nZrl" Je P°tekal° ma'a 1987 v Zveznem komiteju za energetiko in industrijo, obravnavani vsi predlogi in pobude, 

Na podlagi 244. člena ustave SFRJ sklenejo Skupščina 
Socialistične republike Bosne in Hercegovine, Skupščina 
Socialitične republike Crne gore, Sabor Socialistične repu- 
b ike Hrvaške, Sobranje Socialistične republike Makedonije, 
Skupščina Socialistične republike Slovenije, Skupščina Soci- 
alistične republike Srbije, Skupščina Socialistične avtonomne 
pokrajine Kosova in Skupščina Socialistične avtonomne 
pokrajine Vojvodine 

DOGOVOR 
O ENOTNEM UREJANJU POGOJEV IN 
NAČINOV ZA OPRAVLJANJE 
GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI S 
SAMOSTOJNIM OSEBNIM DELOM S 
SREDSTVI V LASTI OBČANOV, 
POGODBENIH ORGANIZACIJ 
ZDRUŽENEGA DELA IN ZDRUŽEVANJA 
V ZADRUGE 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Z namenom pospeševanja razvoja in izboljšanja pogojev 

gospodarjenja na enotnem jugoslovanskem trgu udeleženci 
tega dogovora soglašajo, da bodo s tem dogovorom določili 
osnove za enotno urejanje pogojev in načinov za opravljanje 
dejavnosti s samostojnim osebnim delom s sredstvi v lasti 
občanov, s sredstvi, ki so vzeta v zakup od uporabnikov 
družbenih sredstev, pogodbenih organizacij združenega dela, 
združevanja v zadruge in drugih oblik združevanja ter v 
skladu s tem ustrezno spremenili svoje predpise. 

S tem dogovorom se določajo vprašanja iz 1. odstavka tega 
člena in opredeljujejo rešitve, ki po mnenju udeležencev tega 
dogovora najbolj ustrezajo skupnim interesom. 

2. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo enotno ure- 

dili pomembnejša vprašanja, ki nudijo širše možnosti oprav- 
ljanja dejavnosti, poenostavljajo in pospešujejo postopek 
ustanavljanja, zagotavljajo ugodnejše pogoje za ustanavljanje 

ki so jih poslale skupščine SR in SAP, prav tako pa tudi, da so 
Pooblaščeni predstavniki teh skupnosti enotno uskladili svoia 
stalisca o vseh vprašanjih, vsebovanih v dogovoru. Zaradi 
tega se upravičeno pričakuje, da bo vaša skupščina predlog 
dogovora sprejela in da bo dogovor po možnosti podpisan in 
sklenjen do začetka poletnih počitnic, glede na to, da ie 
njegova sklenitev načrtovana do konca prvega polletja 1987. 

Hkrati vas prosimo, da določite predstavnika, ki bo v imenu 
vase skupscine podpisal dogovor, in da nas o tem obvestite. 

in gospodarjenje v samostojnih obratovalnicah, skupnih 
obratovalnicah, pogodbenih organizacijah združenega dela, 
zadrugah in drugih oblikah združevanja, prav tako pa tudi 
enakopravnejši in zanesljivejši družbenoekonomski položaj 
delovnih ljudi, ki samostojno opravljajo gospodarsko dejav- 
nost z osebnim delom s sredstvi v lasti občanov. 

2. OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI S 
SAMOSTOJNIM OSEBNIM DELOM S SREDSTVI 
V LASTI OBČANOV 

3. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bo vsak udeleže- 

nec sprejel zakon, s katerim se bodo uredili pogoji in način za 
opravljanje vseh gospodarskih dejavnosti s samostojnim 
osebnim delom s sredstvi v lasti občanov v skladu z določ- 
bami tega dogovora. 

4. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svoiim 

predpisom predvideli, da se pod delovnimi ljudmi, ki samo- 
stojno opravljajo gospodarsko dejavnost z osebnim delom s 
sredstvi v lasti občanov, razumejo delovni ljudje, ki opravljajo 
dejavnost obrti, domače obrti, gostinstva in turizma, vključno 
tudi z nuđenjem storitev prenočišča in prehrane v gospodinj- 
stvu, prometa, trgovine na drobno, ribištva, intelektualnih 
storitev gospodarskega značaja in drugih gospodarskih 
dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: samostojni gospodarstve- 
n iki). 

5. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli združevanje samostojnih gospodarstve- 
nikov in njihovih zadrug v gospodarska združenja oziroma 
zveze samostojnih gospodarstvenikov. 

Gospodarska združenja oziroma zveze samostojnih gospo- 
darstvenikov se združujejo v gospodarske zbornice. 

6. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da lahko samostojni gospodarstveniki 
opravljajo vse gospodarske dejavnosti, razen dejavnosti ki so 
prepovedane z drugimi zakoni. 
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7. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli pogoje za opravljanje gospodarskih 
dejavnosti, ki se na področju samostojnega gospodarjenja 
pojavljajo kot novi poklici (na primer proizvodnja električne 
energije v malih elektrarnah, dejavnost turističnih vodičev, 
izdelava tehnične dokumentacije, izdelava računalniških pro- 
gramov, izvajanje računovodstvenih in drugih intelektualnih 
storitev gospodarskega značaja in podobno). 

8. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da lahko samostojni gospodarstveniki 
opravljajo eno ali več sorodnih ali dopolnilnih gospodarskih 
dejavnosti, prav tako pa tudi posamezna dela iz določene 
gospodarske dejavnosti. 

Katere gospodarske dejavnosti so sorodne ali dopolnilne 
oziroma katera posamezna dela iz določene gospodarske 
dejavnosti se lahko opravljajo v smislu 1. odstavka tega člena 
in 7. člena tega dogovora bo ugotavljal v vseh spornih prime- 
rih pristojni upravni organ republike oziroma avtonomne 
pokrajine po poprejšnjem mnenju gospodarske zbornice 
republike oziroma avtonomne pokrajine. 

9. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da bo postopek za izdajo dovoljenja za 
opravljanje samostojne gospodarske dejavnosti v celoti izva- 
jal pristojni občinski upravni organ. 

Posamezne dokaze o izpolnjevanju predpisanih pogojev za 
izdajo odločbe o odobritvi opravljanja samostojne gospodar- 
ske dejavnosti priskrbi upravni organ iz prvega odstavka tega 
člena po uradni dolžnosti., 

10. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli obveznost pristojnega upravnega 
občinskega organa, da pri vložitvi zahteve za izdajo odločbe o 
odobritvi opravljanja samostojne gospodarske dejavnosti 
opozori stranko na pomanjkljivosti v predloženi dokumenta- 
ciji. 

Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 
predpisom določili rok, ki ne sme biti daljši kot 15 dni od 
dneva, ko je bila predložena predpisana dokumentacija, v 
katerem je pristojni občinski upravni organ dolžan izdati 
odločbo o odobritvi opravljanja samostojne gospodarske de- 
javnosti. 

11. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli obveznost pristojnega občinskega 
upravnega organa, da vložitelju zahteve za izdajo odločbe o 
odobritvi opravljanja samostojne gospodarske dejavnosti, ki 
je v delovnem razmerju in ne razpolaga s poslovnim prosto- 
rom, izda odločbo v roku 15 dni od dneva vložitve zahteva, v 
kateri se ugotovi primernost glede ostalih pogojev za oprav- 
ljanje določene gospodarske dejavnosti z veljavnostjo enega 
leta. 

Pristojni občinski upravi je dolžan v roku 15 dni po predlo- 
ženem dokazu, da vložitelj zahteve iz 1. odstavka tega člena 
razpolaga s poslovnim prostorom in da ni v delovnem raz- 
merju, sprejeti odločbo o odobritvi opravljanja samostojne 
gospodarske dejavnosti. 

Če pristojni občinski upravni organ v določenem roku ne 
sprejme odločbe o odobritvi opravljanja samostojne gospo- 
darske dejavnosti iz 2. odstavka tega člena in 10. člena tega 
dogovora, bo to pomenilo, da je opravljanje samostojne 
gospodarske dejavnosti odobreno in vložitelj zahteve lahko 
začne z delom, o čemer pismeno obvesti pristojni občinski 
upravni organ. 

12. člen 
Udeležeci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim pred- 

pisom predvideli, da bo pomenilo, da poslovni prostor in 
oprema ustrezata z zakonom določenim pogojem tudi v pri- 

meru, če se glede na naravo dela in število oseb, ki delajo v 
prostorih, lahko z ustreznimi napravami (klimatska naprava, 
ustrezna osvetlitev in druga tehnična sredstva) in z organiza- 
cijsko-tehnološkimi postopki zagotovijo ustrezni delovni po- 
goji. 

13. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da ima lahko samostojni gospodarstve- 
nik dva ločena poslovna prostora na območju občine, v kateri 
je poslovni sedež obratovalnice ali na območju druge občine, 
po odobritvi pristojnega občinskega upravnega organa, na 
katerem območju se nahaja ločen poslovni prostor. 

Ločen poslovni prostor se lahko uporablja za namene iz 
okvira dejavnosti, s katero se ukvarja samostojni gospodar- 
stvenik. 

14. člen 
"Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo v primeru 

trajnega ali začasnega prenehanja opravljanja gospodarske 
dejavnosti s svojim predpisom predvideli, da je možno lastne 
poslovne prostore in sredstva, s katerimi je samostojni gospo- 
darstvenik opravljal gospodarsko dejavnost, razen sredstev 
za opravljanje prevozniške dejavnosti, dati v zakup drugi 
osebi. 

Samostojni gospodarstvenik, ki je lastne poslovne prostore 
in sredstva dal v zakup, ne more osnovati nove samostojne 
obratovalnice iste ali podobne dejavnosti, dokler obstaja 
zakup. 

15. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da se izumitelju, ki je nosilec patenta 
oziroma tehnične izboljšave določenega proizvoda, prizna 
strokovna izobrazba za ustanovitev samostojne obrtne delav- 
nice za proizvodnjo patentiranega proizvoda oziroma teh- 
nično izboljšanega proizvoda. 

16. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da delovni človek izpolnuje pogoje 
glede strokovne izobrazbe za opravljanje obrtne dejavnosti, 
če ima ustrezno izobrazbo - stopnjo strokovne izobrazbe, za 
opravljanje določenih obrtnih dejavnosti pa, če izpolnjuje 
enega od naslednjih pogojev: 
- če je najmanj 3 leta opravljal ustrezna dela v državi ali tujini; 
- če ima končano osnovno šolo in opravljen izpit po načrtu in 
programu, ki ga sprejme pristojni republiški upravni organ 
oziroma pristojni upravni organ avtonomne pokrajine ali 
gospodarska zbornica republike oziroma avtonomne pokra- 
jine. 

Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 
predpisom določili obrtne dejavnosti, za katere ni potrebna 
strokovna izobrazba niti strokovna usposobljenost. 

17. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da lahko gostinsko dejavnost opravlja 
delovni človek, ki ima III. stopno strokovne izobrazbe gostin- 
ske smeri. 

-Za razliko od 1. odstavka tega člena lahko gostinsko dejav- 
nost opravlja tudi delovni človek, ki nima ustrezne strokovne 
izobrazbe, če je najmanj tri leta opravljal ustrezna dela, ob 
preverjanju strokovne usposobljenosti. Preveranje strokovne 
usposobljenosti se izvaja z opravljanjem izpita po načrtu in 
programu, ki ga sprejme pristojni republiški upravni organ 
oziroma upravni organ avtonomne pokrajine ali gospodarska 
zbornica republike oziroma avtonomne pokrajine, velja pa na 
območju SFRJ. 

18. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da lahko občinski organ odobri ustano- 
vitev trgovine delovnemu človeku, ki ima III. stopnjo ustrezne 
strokovne izobrazbe, v hribovsko-planinskih krajih in oddalje- 
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nih manjših naseljih pa tudi delovnemu človeku, ki nima 
ustrezne strokovne izobrazbe oziroma strokovne usposoblje- 
nosti. 

19. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da se obseg nuđenja gostinskih in 
turističnih storitev v objektih ureja s številom sedežev, števi- 
lom miz, številom ležišč in podobno. 

20. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da lahko dejavnost turističnega vodiča 
opravlja delovni človek, ki ima najmanj IV. stopnjo strokovne 
izobrazbe in opravljen strokovni izpit za turističnega vodiča 
po programu, ki ga sprejme pristojni republiški upravni organ 
oziroma pristojni upravni organ avtonomne pokrajine. 

21. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da samostojni gospodarstvenik, ki se 
ukvarja z javnim prevozom, lahko opravlja prevoz potnikov s 
potniškim motornim vozilom, ki ima z voznikovim sedežem 
vred 9 sedežev, in javni linijski prevoz potnikov z avtobusom v 
mestnem, primestnem in medkrajevnem prometu. Linijski 
prevoz potnikov z avtobusom se lahko opravlja na podlagi 
odobritve pristojnega občinskega upravnega organa in 
pogodbe, sklenjene z občino, samoupravno interesno skup- 
nostjo ali z organizacijo združenega dela. 

Samostojni gospodarstvenik, ki se ukvarja z javnim prevo- 
zom iz 1. odstavka tega člena, lahko opravlja tudi izvenlinijski 
prevoz potnikov za potrebe organizacij združenega dela in 
drugih organizacij. 

Samostojni gospodarstvenik, ki se ukvarja z javnim prevo- 
zom, lahko opravlja prevoz blaga z motornim vozilom, ki 
glede dimenzij, skupne teže in osnega pritiska izpolnjuje 
predpisane pogoje, v skladu z zakonom o temeljih varnosti 
prometa na cestah in s predpisi, sprejetimi na podlagi tega 
zakona. 

22. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da lahko samostojni gospodarstvenik 
opravlja javni prevoz, če ima plovni objekt, in to: 

a) velikosti do 150 bruto registrskih ton za prevoz za prevoz 
blaga, za prevoz potnikov pa zmogljivosti do 100 potnikov v 
obalnem morju SFRJ; 

b) nosilnosti do 150 ton za prevoz blaga oziroma do 110 kw, 
za prevoz potnikov pa zmogljivosti do 100 potnikov v notra- 
njih vodah SFRJ. 

Samostojni gospodarstvenik lahko opravlja hidrogradbeni- 
ška dela s plovnimi napravami zmogljivosti do 50 m3/h v 
obalnem morju in v notranjih vodah SFRJ. 

23. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da ima lahko samostojni gospodarstve- 
nik trgovino na drobno s proizvodi, označenimi v Nomenkla- 
turi trgovinskih strok in proizvodov po trgovinskih strokah 
Gospodarske zbornice Jugoslavije (Glasnik Gospodarske 
zbornice Jugoslavije in splošnih združenj št. 27, z dne 8. iuliia 
1985), in to: 

A. Prehrambeni proizvodi 
1. Žitarice in mlevski proizvodi; 
2. zelenjava, sadje in predelave; 
3. meso, živina in predelave; 
4. riba in predelave; 
5. alkoholne in brezalkoholne pijače; 
6. živila in predmeti za gospodinjstvo. 

B Neprehrambeni proizvodi 
1. Tekstilno blago, konfekcija in izdelki iz krzna, vrvarski 

izdelki ter izdelki iz konoplje in jute; 
2. obutev in pribor; 

3. izdelki iz gume, kavčuka in plastičnih mas 
4. usnje, sedlarski in jermenarski izdelki in pribor; 
6. kovinski in železni izdelki; 
7. valjani in vlečeni izdelki črne in barvne metalurgije; 
8. elektrotehnični in elektronski aparati, radijski in TV 

aparati, stroji, deli in pribor; 
9. elektrotehnični stroji, naprave, oprema in elektro- 

tehnčni material ter svetlobna telesa: 
10. gradbeni, sanitarni, instalacijski in ogrevalni material; 
11. pohištvo; 
12. keramika, steklo in porcelan ter plastični izdelki za 

gospodinjtvo in druge potrebe; 
13. kemijski proizvodi, barve, laki in pribor; 
14. knjige in muzikalije (knjigarne); 
15. papir, šolske in pisarniške potrebščine, oprema in 

pribor; 
17. drogerijsko blago; 
18. tobačni izdelki, vžigalice in pribor; 
19. fotografski in kino aparati, instrumenti in aparati za 

potrebe pouka, znanstvena raziskovanja in profesionalno 
uporabo; 

20. galanterija, bižuterija, bazarsko blago in igračke; 
21. glasbeni instrumenti, pribor in muzikalije; 
22. parfumerijsko in kozmetično blago; 
24. izdelki za šport, lov, ribolov in kampiranje, razen proiz- 

vodov pod rednimi številkami 27, 28, 30, 32, 38 in 39 te 
trgovinske stroke; 

26. kmetijska oprema in orodje, umetna gnojila, semena, 
sadike sadnega drevja in sredstva za varstvo rastlin in živine, 
razen proizvodov pod redno številko 20 te trgovinske stroke; 

27. živinska in druga živalska hrana; 
29. filatelija in pribor; 
30. starine in umetniška dela; 
31. izdelki domače obrti in umetne obrti; 
32. cvetje; 
33. okrasne ribice, ptice in druge domače in egsotične 

živali; 
34. perje; 
35. raznašanje dnevnih, periodičnih in občasnih časopisov, 

revij in drugih podobnih spisov; 
36. pogrebna oprema; 
37. motorna vozila, deli in pribor, razen proizvodov pod 

redno številko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,14, 19,20, in 21 te trgovinske 
stroke; 

38. nafta in derivati nafte, olja in masti, razen proizvodov 
pod rednim številkama 1 in 2 te trgovinske stroke; 

39. staro blago; 
40. sekundarne surovine - odpadki. 

24. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da lahko skupno obratovalnico usta- 
novi največ 10 samostojnih gospodarstvenikov, razen v trgo- 
vini na drobno, kjer lahko skupno obratovalnico ustanovijo 
največ 4 samostojni gospodarstveniki. 

Skupna obratovalnica se ne more ustanoviti za prevozniško 
dejavnost. 

25. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da lahko samostojni gospodarstvenik 
uporablja dopolnilno delo drugih oseb, in to največ 10 de- 
lavcev. 

Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 
predpisom predvideli, da lahko pristojni republiški organ ozi- 
roma organ avtonomne pokrajine v izjemnih primerih odobri 
zaposlitev tudi večjega števila delavcev od tistega, ki je nave- 
deno v prvem odstavku tega člena. 

V skupni obratovalnici se lahko uporablja dopolnilno delo 
drugih oseb, in to največ 20 delavcev. 

Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 
predpisom določili možnost uporabe dopolnilnega dela dru- 
gih oseb, različno za posamezne dejavnosti o okviru števila 
delavcev iz 1. in 3. odstavka tega člena. 
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26. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da delovni človek prijavi opravljanje 
domače obrti pristojnemu občinskemu organu, o čemer ta 
organ izda odločbo in vpiše v ustrezen register. 

Dejavnost domače obrti lahko delovni človek opravlja v 
stanovanju sam ali ob pomoči članov skupnega gospodinj- 
stva, izdelke domače obrti pa lahko prodaja v stanovanju, na 
trgih, sejmih in podobnih krajih, določenih za prodajo, orga- 
nizacijam združenega dela, samoupravnim organizacijam in 
skupnostim. 

3. POGODBENE ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA 
DELA 

27. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli možnost ustanavljanja pogodbenih 
organizacij združenega dela v vseh dejavnostih, ki se lahko 
opravljajo s samostojnim osebnim delom s sredstvi v lasti 
občanov. 

28. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da bo predlog za ustanovitev pogod- 
bene organizacije vseboval samo najpomembnejše elemente, 
iz katerih bo razvidna družbenoekonomska upravičenost 
ustanavljanja pogodbene organizacije združenega dela. 

Pristojni občinski upravni organ bo koordiniral aktivnosti 
podpisnikov pogodbe o ustanavljanju pogodbene organiza- 
cije in v 30 dneh od dneva vložitve predloga za ustanovitev 
pogodbene organizacije seznanil s svojim mnenjem vložitelja 
predloga. 

29. člen # ' 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da bo sredstva, ki se združujejo v 
pogodbeno organizacijo, ocenila strokovna komisija, katere 
člane bodo sporazumno določili podpisniki pogodbe o usta- 
navljanju pogodbene organizacije in druge družbenopravne 
in fizične osebe, ki sodelujejo pri zagotavljanju sredstev. 

30. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da se v vrednost sredstev, ki se združu- 
jejo v pogodbeno organizacijo združenega dela, šteje tudi 
tehnologija, ki jo poslovodja oziroma soustanovitelji združu- 
jejo v proizvodni proces, če se takšna tehnologija že ne 
uporablja v organizacijah združenega dela. prav tako pa tudi 
patenti oziroma tehnične izboljšave, če pravice, ki iz njih 
izhajajo, poslovodja prenese na pogodbeno organizacijo 
združenega dela. 

31. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da se s pogodbo o ustanovitvi pogod- 
bene organizacije uredi, da se vračilo sredstev, ki pripadajo 
združiteljem na podlagi združenih sredstev, opravi v realnem 
znesku v skladu z zakonom, nadomestilo za gospodarjenje pa 
odvisno od uspešnosti poslovanja in rizika. 

32. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da se s pogodbo o ustanovitvi pogod- 
bene organizacije uredi, da se vračilo sredstev, ki pripadajo 
združiteljem na podlagi združenih sredstev, opravi v realnem 

, znesku v skladu z zakonom, nadomestilo za gospodarjenje pa 
odvisno od uspešnosti poslovanja in rizika. 

33. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da se roki vračanja združenih sredstev 
urejajo s pogodbo o ustanavljanju pogodbene organizacije in 

ne s predpisi republik oziroma avtonomnih pokrajin. 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom omogočili reinvestiranje sredstev združiteljev. 

4. ZDRUŽEVANJE SAMOSTOJNIH 
GOSPODARSTVENIKOV V OBRTNE IN DRUGE 
ZADRUGE 

34. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvidevali možnost ustanavljanja zadrug v vseh 
dejavnostih, ki se lahko opravljajo s samostojnim osebnim 
delom s sredstvi v lasti občanov. 

35. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da je dejavnost zadruge dejavnost 
združenih samostojnih gospodarstvenikov in da se na teh 
podlagah vpiše dejavnost zadruge v sodni register. 

Zadruga je lahko splošna za več dejavnosti ali specializi- 
rana, odvisno od dejavnosti združenih članov, samostojnih 
gospodarstvenikov. 

36. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da se zadruge ukvarjajo zlasti: 
- z izdelavo proizvodov in izvajanjem storitev, 
- z organiziranjem proizvodnje, nuđenjem storitev in pro- 

dajo izdelkov svojih članov, 
- z organiziranjem kooperacije in širšega poslovnega 

povezovanja svojih članov z organizacijami združenega dela, 
- z organiziranjem skupnih tehničnih, razvojnih, finančnih 

in drugih del, 
- s preskrbo sojih članov s produkcijskim materialom in 

delovnimi sredstvi za dejavnosti, za katere je zadruga registri- 
rana, 

- s hranilno-kreditnimi posli za svoje člane v skladu z 
zakonom, 

- z organiziranjem skupnega nastopa svojih članov na sej- 
mih in razstavah, 
- s prodajo tujih izdelkov, ki zaslužijo za opravljanje proiz- 

vodnje ali nuđenje storitev članovzadruge. 

37. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da lahko zadrugo ustanovijo najmanj 
trije samostojni gospodarstveniki. 

38. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da lahko samostojni gospodarstvenik 
svoje delo in sredstva ali del dela in del sredstev združi v več 
zadrug. 

5. KONČNE DOLOČBE 

39. člen 
Udeleženci tega dogovora se zavezujejo, da bodo v letu od 

dneva sklenitve tega dogovora spremenili in dopolnili svoje 
predpise, da bi jih uskladili z določbami tega dogovora. 

40. člen 
Ta dogovor bo sklenjen, ko ga bodo podpisali pooblaščeni 

predstavniki udeležencev, veljati pa bo začel 8. dan po objavi. 

41. člen 
Ta dogovor bo objavljen v uradnih listih socialističnih repu- 

blik in socialističnih avtonomnih pokrajin. 
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OBRAZLOŽITEV 

Razlogi, zaradi katerih se predlaga sklenitev 
dogovora 

V ustavi SFRJ (64., 56., 67. in 68. člen) je določeno, da se z 
zakonom urejajo pogoji za opravljanje dejavnosti s samostoj- 
nim osebnim delom s sredstvi v lasti občanov, dejavnosti ki 
se ne morejo opravljati z osebnim delom, dejavnosti, 'pri 
, se v skladu z njihovo naravo in družbenimi potrebami lahko v omejenem obsegu uporablja dopolnilno delo drugih 
oseb, prav tako pa tudi pogoji in način ustanavljanja in poslo- 
vanja pogodbenih organizacij združenega dela ter obrtnih in 
drugih zadrug. 

Podlagi teh določb ustave SFRJ, ustav socialističnih 
republik m socialističnih avtonomnih pokrajin in zakona o 
združenem delu so bili v vseh republikah in avtonomnih 
pokrajinah do leta 1979 sprejeti ustrezni predpisi. 

Temeljna značilnost obstoječe zakonske regulative, pred- 
vsem na področju opravljanja dejavnosti s samostojnim 
delom s sredstvi v lasti občanov, je različnost pri urejanju 
posameznih pomembnejših vprašanj, ki so ponekod tudi 
omejevalni dejavnik razvoja. Od tod izhajajo neenakopravni 
pogoji za nosilce osebnega dela, in to od možnosti in učinko- 
vitosti pri pridobivanju dovoljenja za delo, do pogojev za 
širjenje proizvodnih in storitvenih zmogljivosti in zaposlova- 
nja kar je tudi eden od vzrokov premajhnega razvoja teaa 
področja gospodarjenja. 

Takšno stanje v zakonski regulativi se je pokazalo tudi v 
separatu z naslovom »Položaj in razvoj drobnega gospodar- 
stva« iz dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije Pri 
analizi vzrokov stagnacije drobnega gospodarstva, predvsem 
osebnega dela s sredstvi v lasti občanov, se ugotavlja, da se 
kot rezultat dogmatičnih gledanj na področju osebnega dela 
pojavljajo velike administrativne omejitve in ovire za delo in 
razvoj tega področja. Da bi se omogočil hitrejši razvoj drob- 
nega gospodarstva, je potrebno odpraviti ovire in ustvariti 
družbenoekonomske pogoje, ki so nujni za hitrejši razvoj 
drobnega gospodarstva na tretjnih osnovah. Poleg določanja 
smeri razreševanja vprašanj iz ekonomske politike se zlasti 
poudarja, da je potrebno ublažiti različne administrativne 
omejitve pri ukvarjanju z osebnim delom s sredstvi v lasti 
občanov in poenostaviti možnosti za odpiranje obratovalnic 
ob stimuliranju, ne pa oviranju zaposlovanja delavcev na tem 
področju. Zaradi spodbujanja ustanavljanja pogodbenih 
organizacij je potrebno spremeniti in dopolniti nekatere reši- 
tve v predpisih o teh organizacijah. 

i™Hk!eplh Zbora rePublik in pokrajin Skupščine SFRJ z julija 1984. leta, ki so bili dani ob obravnavi problematike drobnega 
gospodarstva, je prav tako poudarjeno, da je potrebno pro- 
učiti in uskladiti predpise o opravljanju dejavnosti z osebnim 
delom s sredstvi v lasti občanov in predpise o pogodbenih 
organizacijah, da bi se ustvarile večje možnosti za niihov 
razvoj. ' 

V skladu s potrebami hitrejšega razvoja in zagotavljanja 
ugodnejših pogojev za večje in širše angažiranje razpoložlji- 
vih sredstev občanov v produktivne namene, s tem pa tudi 
zaposlovanja, ter usklajevanja z dolgoročnim programom 
ekonomske stabilizacije - s separatom o drobnem gospodar- 
stvu, se v zadnjih letih v republikah in avtonomnih pokrajinah 
spreminjajo obstoječi ali sprejemajo novi predpisi na 
področju individualnega sektorja in združevanja znotraj tega 
sektorja. Se naprej pa ostajajo zelo različne rešitve posamez- 
nih vprašanj. 

Da bi se zagotovili ugodnejši in bolj izenačeni pogoji za 
ustanavljanje in poslovanje samostojnih obratovalnic, pogod- 
benih organizacij združenega dela in zadrug na enotnem 
jugoslovanskem tržišču, seje začel pripravljati ta dogovor. Če 
bi se v predpise republik in avtonomnih pokrajin vgradile 
predlagane normativne rešitve iz dogovora v zvezi z ureja- 
njem vprašanj, ki pomembno vplivajo na razvoj omejenih 
organizacijskih oblik drobnega gospodarstva, bi se dosegla 
nujna enotnost pogojev, hkrati pa bi se spodbujal njihov 
razvoj. Predlagane rešitve namreč predvidevajo enostavnejši 
in hitrejši postopek ustanavljanja, ob razširitvi dejavnosti, s 
katerimi se lahko ukvarjajo, in ugodnejše pogoje za ustanav- 
ljanje in poslovanje. 

.en!ule sf: ds bi se z odpravo neustreznih in s sprejetjem pozitivnih rešitev, ki se v praksi ponekod že uporabljajo, prav 
tako pa tudi rešitev, h katerim usmerja tudi dolgoročni pro- 
gram ekonomske stabilizacije, ob hkratni uporabi spodbuje- 
valnih ukrepov ekonomske politike, lahko dosegli boljši rezul- 
tati v razvoju teh delov drobnega gospodarstva, predvsem pa 
na področju samostojnega osebnega dela. Pri tem se imajo v 
mislih razpoložljiva sredstva občanov, ki bi se lahko v večji 
meri angažirala v produktivne namene z ustanavljanjem 
samostojnih obratovalnic. 

Obrazložitev posameznih členov 

1. in 2. člen 

S tema členoma se določata cilj in predmet dogovora 
3. člen 

Urejanje opravljanja dejavnosti s samostojnim osebnim 
delom s sredstvi v lasti občanov je v republikah in avtonomnih 
pokrajinah različno urejeno. V Srbiji, Črni gori, Sloveniji In 
Bosni m Hercegovini je z enotnim zakonom urejeno opravlja- 
nje osebnega dela v vseh dejavnostih, kjer je to mogoče. V 
ostalih republikah in avtonomnih pokrajinah je s posebnim 
zakonom urejeno opravljanje obrtne dejavnosti, medtem ko je 
opravljanje drugih dejavnosti urejeno z drugimi zakoni. 

Ocenjuje se, da je potrebno zaradi celovitosti gradiva, nje- 
gove preglednosti in lažje operativne uporabe vse elemente 
zakonske regulative za različne dejavnosti združiti v enem 
predpisu in zaradi tega se predlaga ta člen. 

4. člen 
Vtem členu se navajajo gospodarske dejavnosti s področja 

drobnega gospodarstva, ki jih lahko nosilci osebnega dela 
opravljajo kot redni poklic. Določanje gospodarske dejavnosti 
je v skladu s kriteriji iz družbenega dogovora o osnovah 
skupnega delovanja pri izvajanju politike razvoja drobnega 
gospodarstva v SFRJ. 

Naziv -samostojni gospodarstvenik« ni ustavni termin 
čeprav se v praksi uporablja. Z uvajanjem v predpise, s tem pa 
v prakso, se želi zagotoviti družbeno potrdilo, s katerim se 
samostojno osebno delo s sredstvi v lasti občanov priznava 
kot del celotnega družbenega dela in gospodarjenja, prav 
tako pa tudi zagotoviti terminološka izenačitev z delovnimi 
ljudmi, ki gospodarijo z združenim delom in z združenimi 
sredstvi. 

5. člen 
Zaradi pospeševanja razvoja dejavnosti, ki jih opravljajo 

samostojni gospodarstveniki, in ustvarjanja pogojev za 
hitrejši razvoj, je s tem členom predvideno, da se z zakonom o 
osebnem delu uredi združevanje samostojnih gospodarstve- 
nikov in njihovih zadrug v gospodarska združenja oziroma 
zveze samostojnih gospodarstvenikov, kot je to urejeno v 
nekaterih republikah, z zakonom o zbornicah pa združevanja 
gospodarskih združenj oziroma zvez v gospodarske zbornice. 

6. in 7. člen 
v$e republike in avtonomni pokrajini so s svojimi zakoni 

predvidele dejavnosti, ki se ne morejo opravljati s samostoj- 
nim osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov, toda 
precej različno. Prepoved opravljanja določenih dejavnosti s 
strani nosilcev osebnega dela je urejena s posebnimi zakoni 
(na primer proizvodnja zdravil, mamil in strupov, proizvodnja 
eksplozivnih snovi, eksploziva in drugo), zato so v skladu s 
tem taksne prepovedi prevzele republike in pokrajini v svojih 
zakonih. Kar se tiče ostalih dejavnosti, ki se s samostojnim 
delom ne morejo opravljati, so razlike precejšnje. Obstaja cela 
vrsta dejavnosti, ki so različno urejene po republikah in 
pokrajinah. V nekaterih se izrecno prepovedujejo, medtem ko 
se v drugih lahko opravljajo s samostojnim delom kar je 
vsekakor neupravičeno. 

Upoštevajoč potrebo širjenja dejavnosti v katerih se lahko 
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odvija samostojno delo, poleg ostalega tudi zaradi produktiv- 
nega angažiranja lastnih sredstev in zaposlovanja, je v 6. 
členu predlagano, da se prepoved opravljanja nanaša samo 
na dejavnosti, ki so predvidene v posebnih zakonih, to 
pomeni, da se v zakonu o osebnem delu ne bodo predvidele 
tudi prepovedi opravljanja drugih dejavnosti. Takšna rešitev 
prispeva k zmanjševanju administrativnih omejitev in ovir za 
razvoj individualnega sektorja. Hkrati je v 7. členu predvideno 
predpisovanje pogojev za opravljanje dejavnosti, ki se na 
področju samostojnega dela pojavljajo kot novi poklici. Takš- 
nih dejavnosti je vedno več zato bi bilo potrebno v prihodnjih 
zakonih pravočasno predpisati pogoje za njihovo opravljanje. 

8. člen 
Z obstoječo zakonsko regulativo republik in pokrajin je 

predvideno, da se lahko v samostojni obratovalnici opravlja 
ena dejavnost ali več sorodnih ali dopolnilnih gospodarskih 
dejavnosti, s tem da je Hrvaški, Sloveniji in na Kosovu dolo- 
čeno, da se lahko opravljajo tudi posamezna dela iz določenih 
gospodarskih dejavnosti. Zaradi razširjenja del, ki jih lahko 
samostojni gospodarstvenik opravlja, se predlaga izenačeva- 
nje ob sprejetju ugodnejše rešitve. 

9., 10. in 11. člen 
V dosedanji praksi se je pridobitev dovoljenja za ustanavlja- 

nje samostojne obratovalnice pokazala kot eno od najpo- 
membnejših vprašanj. Zapletenost določenega postopka, šte- 
vilna dokumentacija, ki jo je potrebno zagotoviti, prav tako pa 
tudi neučinkovitost občinskih služb so največkrat razlogi za 
manj produktivno vlaganje osebnih sredstev in za počasen 
razvoj samostojnega osebnega dela. 

Ko gre za število in vrsto predpisanih dokumentov, ki jih je 
potrebno zagotoviti, da bi se dobilo dovoljenje za ustanavlja- 
nje samostojne obratovalnice, ne obstajajo pomembnejše 
razlike v republiških in pokrajinskih zakonih o osebnem delu, 
zaradi tega se tu ne predlagajo spremembe. Toda zaradi 
poenostavljanja in obstoječega različnega urejanja pa je 
potrebno poenostaviti in izenačiti postopke in roke za izdajo 
dovoljenj za delo. 

V 9., 10. in 11. členu je predvideno, da se cel postopek za 
izdajo odločbe o odobritvi opravljanja gospodarske dejavno- 
sti združi pri enem pristojnem občinskem organu, ki se zave- 
zuje, da bo pridobil tudi posamezne dokaze o izpolnjevanju 
predpisanih pogojev. Prav tako se uvaja obveznost pristoj- 
nega občinskega upravnega organa, da zainteresiranega 
takoj pri vložitvi prošnje opozori na pomanjkljivosti v predlo- 
ženi dokumentaciji, kar lahko veliko prispeva k učinkovitosti. 
Kar se tiče roka za izdajo odločbe o odobritvi opravljanja 
gospodarskih dejavnosti, je predviden najkrajši rok (do 15 
dni), ki je v obstoječi zakonski regulativi ponekod že določen. 
Popolnoma nova pa je rešitev, da v primeru, če pristojni 
občinski upravni organ v določenem roku ne izda odločbe o 
odobritvi opravljanja dejavnosti, se šteje, da je rešitev pozi- 
tivna in vložitelj zahteve lahko začne z delom, kar pomeni 
uvajanje avtomatizma. Na ta način se zmanjšuje vpliv posa- 
meznikov in odpravlja zavlačevanje pri odločanju za izdajo 
.dovoljenja. 

Glede na to, da je pozitivno ocenjena postopnost pri izdaji 
odločbe v primeru, ko niso izpolnjeni določeni predpisani 
pogojir kot je to urejeno v Srbiji, delno pa tudi v Hrvaški in 
Makedoniji, se takšna postopnost predvideva tudi v dogo- 
voru. Tako se ustvarjajo ugodnejši pogoji, da se osebe, ki so 
že zaposlene, odločajo za opravljanje samostojne gospodar- 
ske dejavnosti. Tudi tukaj se uvaja avtomatizem v primeru 
nepravočasne rešitve zahteve. 

12. člen 
V vseh republikah in pokrajinah se določbe zakona in 

drugih predpisov, ki se nanašajo na OZD, uporabljajo tudi pri 
graditvi in uporabi poslovnih prostorov in delovnih sredstev 
za opravljanje dejavnosti z osebnim delom. Predpisovanje 
blažjih pogojev, kot je to predvideno v tem členu, je določeno 
samo v Sloveniji. Glede na to, da je problem zagotavljanja 
poslovnega prostora, ki je eden od najpomembnejših pogojev 
za razvoj samostojnega gospodarjenja, prisoten v vseh delih 
države, bi se s prevzemom te rešitve in z njeno vgraditvijo v 
predpise ostalih republik in pokrajin, lahko precej prispevalo 

k njegovemu reševanju. Pri tem se misli na razpoložljiv 
poslovni prostor, ki bi se z adaptacijami in rekonstrukcijami 
ob blažjih pogojih lažje namensko usposobil. 

13. člen 
Enotno urejanje ločenih poslovnih prostorov je potrebno 

zaradi različnega urejanja razpolaganja s takšnim prostorom, 
in to glede njihovega števila, lociranja in namena. 

14. člen 
Po tem členu je možno dati poslovne prostore in sredstva 

samostojnega gospodarstvenika v zakup drugi osebi razen 
sredstev za opravljanje prevozniške dejavnosti, pod pogojem, 
da v času trajanja zakupa ne more ustanoviti nove samostojne 
obratovalnice iste ali podobne dejavnosti. Podobna rešitev je 
sedaj predvidena samo v Vojvodini, zaradi potrebe po smotrni 
uporabi poslovnih prostorov in sredstev v primerih, ko mora 
samostojni gospodarstvenik iz upravičenih razlogov prene- 
hati z delom, pa se šteje, da je smotrno uporabiti takšno 
rešitev tudi za druge dele države. 

15., 16., 17 in 18. člen 
Priznanje strokovne izobrazbe oziroma strokovne usposob- 

ljenosti, kar je pomemben pogoj za opravljanje samostojne 
gospodarske dejavnosti, je pogosto predmet kritike in se 
označuje kot problem pri razvoju tega področja. 

Stanje zakonske regulative republik in pokrajin kaže na 
potrebo po izenačevanju in izboljševanju pogojev za prizna- 
nje strokovne usposobljenosti, zato je to predvideno v 15. do 
18. členu dogovora. 

Izumitelju, ki je nosilec patenta oziroma tehnične izboljšave 
določenega proizvoda, se v nekaterih republikah oziroma 
pokrajinah avtomatično priznava strokovna izobrazba za 
ustanavljanje samostojne obrtne delavnice za proizvodnjo 
patentiranega proizvoda oziroma tehnično izboljšanega pro- 
izvoda, zato se v dogovoru predvideva takšna rešitev zaradi 
njegovega vključevanja v predpise ostalih republik in po- 
krajin. 

Opravljanje obrtne, gostinske in trgovinske dejavnosti je 
pogojeno z ustrezno strokovno izobrazbo, s tem, da se nava- 
jajo možnosti oziroma pogoji, ko se prizna strokovna izo- 
brazba oziroma ko ie-ta ni potrebna. 

19. člen 
Dovoljena zmogljivost v gostinstvu in turizmu, s katero se 

lahko opravlja ta dejavnost, je različno urejena s predpisi 
republik in avtonomnih pokrajin. Zmogljivost se omejuje z 
velikostjo samega objekta (število mest, ležišč in podobno), 
prav tako pa tudi z možnostjo zaposlovanja. Zaradi teh razlik 
in potrebe razvoja je v tem členu predlagana rešitev, ki se v 
predpisih nekaterih republik in pokrajin že uporablja. Predvi- 
deno je, da se obseg nuđenja gostinskih in turističnih storitev 
v objektih ne omejuje s številom stolov, miz, ležišč in drugim, 
kar pomeni, da se omejuje samo s številom oseb, ki jih 
samostojni gospodarstvenik na tem področju lahko zaposli. S 
takšnim urejanjem obsega gostinskih in turističnih storitev se 
izključuje potreba po določenem tipu objektov, ki se v samo- 
stojnem osebnem delu lahko ustanovijo, ker sta od maksimal- 
nega števila delavcev, ki jih samostojni obrtnik na tem 
področju lahko zaposli, odvisna tudi tip in velikost objekta. 

20. člen 
V tem členu je predvidena minimalna strokovna izobrazba 

za opravljanje posebnega strokovnega izpita, ki je pogoj za 
opravljanje dejavnosti turističnega vodiča. S to določbo se 
hkrati zagotavlja možnost opravljanja te dejavnosti in usmerja 
k urejanju drugih potrebnih pogojev za njeno opravljanje, kar 
je sedaj določeno samo v nekaterih republikah. 

21. in 22. člen 
S tema členoma je predlagano izenačevanje in izboljševa- 

nje pogojev za opravljanje javnega prevoza glede vrste stori- 
tev in sredstev, prav tako pa tudi njihovih zmogljivosti, glede 
na obstoječe razlike v predpisih republik in pokrajin. 

Za opravljanje javnega prevoza potnikov, je poleg prevoza s 
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potniškim motornim vozilom, ki ima največ 9 sedežev (taxi) 
predvidena možnost javnega linijskega prevoza z avtobusom 
brez omejevanja števila sedežev, kot je to že urejeno z veiiav- 
nimi predpisi nekaterih republik oziroma pokrajin, toda pod 
določenimi pogoji (dovoljenje in pogodba). Javni linijski pre- 
voz z avtobusom se po dogovoru lahko opravlja pod omenje- 
nimi pogoji, in to ne glede, ali je na konkretnih relacijah že 
organiziran ali ni organiziran linijski promet. Takšna vrsta 
prevoza je sedaj predvidena samo v Sloveniji. Izvenliniiski 
prevoz potnikov je pogojen s potrebami organizacij združe- 
nega dela in drugih organizacij. 

Prevoz blaga z motornim vozilom se ne omejuje s tonažo 
vozila, ampak je predvidena uporaba predpisanih pogojev ki 
veljajo za vozila v družbeni lasti. S takšno rešitvijo se zagotav- 
ijajo ugodnejši pogoji za razvoj javnega prevoza s samostoj- 
nim gospodarjenjem in dopolnjevanje javnega prevoza v 
družbenem sektorju. 
..Prevoz potnikov in blaga s plovnimi objekti se omejuje s številom sedežev oziroma s tonažo plovnega objekta. Zmoglii- 
vost plovnih objektov, ki je predvidena v tem členu, je večja 
kot je to določeno v veljavnih predpisih republik in pokrajin z 
namenom ustvarjanja večjih možnosti za razvoj pomorskega 

, Prometa in prometa na notranjih plovnih po'ih. 

23. člen 
Glede vrst proizvodov, ki so lahko predmet trgovine na 

drobno, obstajajo velike razlike v predpisih republik in pokra- 
jin. Največje možnosti so predvidene v Sloveniji, kjer je poleg 
kmetijsko-prehrambnih precej širši seznam industrijskih pro- 
izvodov. ^ 

Da bi se ponudile širše možnosti za ukvarjanje s to deiav- 
nostJ°Jn bl se zagotovila boljša preskrba prebivalstva, je 
predvideno, da lahko samostojni gospodarstvenik opravlja 
promet na drobno proizvodov iz nomenklature trgovinskih 
strok m proizvodov po trgovinskih strokah z izjemo tistih ki 
zahtevajo posebno strokovno ravnanje in znanje, ali pa'so 
namenjeni težki industriji in podobno. 

24. član 
V tem členu se enotno ureja ustanavljanje skupne obrato- 

valnice po dejavnostih. 

25. člen 
Možnost uporabe dopolnilnega dela drugih oseb, kar ie 

pomemben dejavnik razvoja osebnega dela in vpliva na 
zmanjšanje nezaposlenosti, je zelo različna v republikah in 
pokrajinah m je odvisna od področja dejavnosti, kjer se oprav- 
lja samostojno delo. Te razlike so rezultat različnega odnosa 

, do razvoja samostojnega dela, prav tako pa tudi skorajšnjih 
sprememb predpisov, s katerimi so se te razlike povečale 
9'l^n% •■dauV, nekaterih republikah in pokrajinah spre- membe se niso bile izvedene. 

V tem členu je predvideno izenačevanje tega vprašanja z 
uvajanjem rešitve, ki nudi večje možnosti zaposlovanja in 
razvoja samostojnega osebnega dela, kar pa je tudi v skladu z 
dolgoročnim programom ekonomske stabilizacije. S predla- 
gano rešitvijo se določa zgornja meja, do katere se lahko 
uporablja dopolnilno delo drugih oseb v samostojni obrato- 
valnici m skupni obratovalnici, prav tako pa tudi možnost da 
se v izjemnih primerih v samostojni obratovalnici lahko zapo- 
sli tudi večje število, ob posebni odobritvi pristojnega republi- 
škega organa oziroma organa pokrajine (če to zahteva celo- 

drugo) PrOCeS' sezonsko del^operacija, z ozdi in 

26. člen 
Pogoji za opravljanje domače obrti so v obstoječi regulativi 

predvideni tako, da terjajo izenačevanje in poenostavljanje. 
Posebno spodbuditi razvoj te dejavnosti in bogatiti 

trzisce z izdelki domače obrti ter delovno angažirati prebival- 
stvo v tej dejavnosti. 

27. člen 
Glede na obstoječe predpise se pogodbene organizacije 

Združenega dela ponekod ne morejo ustanavljati za opravlja- 
nje določenih dejavnosti, drugje pa lahko (promet na drobno, 

javni prevoz), kar se ocenjuje za neopravičeno, zato ie 
potrebno to vprašanje uskladiti in se predlaga možnost njiho- 
vega ustanavljanja v vseh dejavnostih, ki se lahko opravljajo s 
samostojnim delom. 

Pričakuje se, da se bo s takšno rešitvijo spodbudil njihov 
razvoj, pri čemer se je izhajalo iz dolgoročnega programa 
ekonomske stabilizacije, kjer je poudarjena potreba po hitrei- 
sem razvoju pogodbenih organizacij združenega dela, ki kot 
posebna oblika družbeno organizirane proizvodnje lahko 
angažirajo velika sredstva občanov za razvoj proizvodnje in 
storitev zato jih je potrebno najširše spodbujati. 

28. člen 

.. Obveznost/ ustanoviteljev pogodbene organizacije glede števila in vsebine aktov, ki so nujni, so ob predpisanem 
postopku za ustanavljanje ocenjeni kot dejavniki počasnega 
ustanavljanja m tudi odvračanja pobude in interesov občanov 
za njihovo ustanavljanje. Da bi se olajšalo in pospešilo usta- 
navljanje pogodbenih organizacij združenega dela je v tem 
členu predvideno, da se s predlogom za ustanovitev pogod- 
bene organizacije zagotovijo najpomembnejši elementi, iz 
katerih bi bila vidna družbenoekonomska upravičenost usta- 
navlja pogodbene organizacije, s čimer bi se odpravila pri- 
prava posebnega elaborata o tem, prav tako pa tudi, da se 
predvidijo obveznosti občine za koordiniranje aktivnosti pod- 
pisnikov pogodbe o ustanavljanju z rokom 30 dni za obvešča- 
nje vlozitelja predloga (ponekod je sedaj ta rok 60 dni). 

29. člen 
Realna ocena vrednosti sredstev, ki se združujejo v pogod- 

beno organizacijo, je za ustanovitelja pogodbene organiza- 
cije prav tako pa tudi za zaposlene delavce, pomembno 
vprašanje. Zaradi razlik, ki obstajajo v predpisih republik in 
pokrajin glede načina določanja članov komisije, ki ocenjuje 
sredstva, se s tem členom to vprašanje ureja enotno. 

30. člen 
■ Če bi se v vrednost sredstev štela tudi tehnologija, ki jo 

ustanovitelj pogodbene organizacije združuje v proizvodni 
proces, prav tako pa tudi patent oziroma tehnične izboljšave 
če se pravica na tej podlagi prenaša na podobno organizacijo, 
bi se spodbudil interes za združevanje tudi teh sredstev 
Taksna rešitev je sedaj predvidena samo v Hrvaški, zato se 
predlaga, da to napravijo tudi druge republike in pokrajine. 

31. člen 
Da bi se zavarovala družbena sredstva, če se tudi ta sred- 

stva združujejo v pogodbeno organizacijo, je predvideno da 
morajo biti sredstva ustanovitelja pogodbene organizacije 
zagotovljena za najmanj 51% celotne vrednosti. Takšna reši- 
tev je ze predvidena, toda ne v vseh republikah in pokrajinah. 

32. člen 
Da se ohrani realna vrednost združenih sredstev, s tem pa 

zagotovi tudi večja varnost ustanoviteljev, in da se občani 
spodbujajo za ustanavljanje pogodbenih organizacij, je v tem 
členu predvidena ustrezna rešitev. 

33. člen 
V 308. členu zakona o združenem delu je predvideno, da se 

s pogodbo o ustanavljanju pogodbene organizacije uredijo 
poleg ostalega tudi roki izplačila vrednosti oziroma povračila 
?, ,uz?"'/7 sredstev, zato je takšna rešitev tudi predlagana ob izključitvi natančnejšega določanja rokov s predpisi republik 
m pokrajin. Ocenjeno je, da mora določitev časa, v katerem se 
bodo zdruzena sredstva vrnila, temeljiti na ekonomski logiki 
zaradi cesar je potrebno to vprašanje prepustiti podpisnikom 
pogodbe o ustanavljanju, ne da bi na to vplivala zakonska 
regulativa republik in pokrajin. 

34. člen 
S predpisi republik in pokrajin so različno urejene dejavno- 

sti, v katerih se lahko ustanovijo zadruge. V tem čienu se zato 
predlaga možnost njihovega ustanavljanja v vseh dejavnostih 
da bi se spodbujalo in širilo zadružništvo, ki je ena od temelj- 
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nih oblik združevanja samostojnih gospodarstvenikov in nji- 
hovega močnejšega poslovnega povezovanja z združenim 
delom. 

35. člen 
Da bi se uredilo vprašanje registriranja zadrug glede na 

veliko število dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo, in da bi se 
ustrezneje uveljavili pogoji gospodarjenja, ki se nanašajo na 
zadrugo, je v tem členu predlagano, da se pri vpisu zadruge v 
sodni register izhaja iz načela, da dejavnost zadruge pred- 
stavlja vsoto dejavnosti samostojnih gospodarstvenikov, kJ so 
člani zadruge. 

36. člen 
V tem členu so našteta dela in aktivnosti, ki jih morajo 

zadruge, glede na njihovo funkcijo izboljševanja razvoja in 
poslovanja samostojnih gospodarstvenikov, opravljati in ki 
morajo biti predvideni v predpisih republik in pokrajin. 

37. člen 
Število samostojnih gospodarstvenikov, ki lahko ustanovijo 

zadrugo, je različno urejeno v predpisih republik in pokrajin. 

To število se giblje od 3 do 15, največkrat pa je 10. Zaradi 
hitrejšega razvoji zadružništva, predvsem ustvarjanja možno- 
sti za združevanje obrtnikov, ki se ukvarjajo s proizvodno 
dejavnostjo in njihovega povezovanja z združenim delom, je 
predlagana rešitev, ki se že uporablja v Sloveniji, in sicer, da 
lahko zadrugo ustanovijo najmanj trije samostojni gospodar- 
stveniki. 

38. člen 
Število zadrug, v katere se lahko samostojni gospodarstve- 

nik združi, je vprašanje, ki je različno urejeno v predpisih 
republik in pokrajin. Zato je predvidena kot enotna rešitev 
možnost združevanja v več zadrug. Takšna rešitev tudi 
ustreza stanju v zadružništvu, glede na to, da sedanja stopnja 
organiziranosti in ekonomska moč zadrug ne omogočata 
optimalnega angažiranja ter uporabe dela in sredstev samo- 
stojnih gospodarstvenikov, kar je razlog, da se zaradi boljše 
uporabe svojih zmogljivosti večina združuje v več zadrug. 

39,. 40. in 41. člen 
V končnih določbah dogovora se določa način njegovega 

sprejetja in izvajanja. 

POBUDA 

za sklenitev družbenega dogovora o zagotavljanju 

sredstev za nakup letal za gašenje gozdnih in 

drugih požarov ter motornih jadralnih letal za 

izvidništvo, z osnutkom dogovora (ESA-268) 

I. - USTAVNA PODLAGA 

Ustavna podlaga za sklenitev tega družbenega dogovora je 
124. člen ustave SFRJ, po katerem z družbenim dogovorom 
organizacije združenega dela, zbornice in druga splošna 
združenja, samoupravne interesne skupnosti, druge samou- 
pravne organizacije in skupnosti, organi družbenopolitične 
skupnosti, sindikati in druge družbenopolitične in družbene 
organizacije zagotavljajo in usklajujejo samoupravno urejanje 
družbenoekonomskih in drugih odnosov, ki so širšega skup- 
nega pomena za udeležence dogovora ali splošnega družbe- 
nega pomena. 

II. - OCENA STANJA NA PODROČJU, 
ZA KATERO SE SPREJME DRUŽBENI 
DOGOVOR, RAZLOGI, ZARADI KATERIH 
JE TREBA SPREJETI DOGOVOR, IN CILJI, 
KI JIH Z NJIM ŽELIMO DOSEČI 

V zadnjih letih so bili gozdni požari vse številnejši in pogo- 
stejši in so puščali za seboj ogromno materialno škodo in 
izgubljeno človeško življenje. Gozdni požari čedalje bolj ogro- 
žajo vasi, gospodarske in druge objekte, zlasti v obalnem delu 
države. 

Zaradi toliko gozdnih požarov in njihovih posledic so 
Zvezni izvršni svet in izvršni sveti republik in pokrajin sklenili 
leta 1978 DOGOVOR O NAKUPU IN VZDRŽEVANJU LETAL ZA 
GASITEV GOZDNIH IN DRUGIH POŽAROV. Po tem dogovoru 
je štiri letala kupil Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo. 
Podpisniki dogovora so določili odstotke deleža in zagotovili 
predvidena sredstva. Letala je uporabljal in vzdrževal Zvezni 
sekretariat za ljudsko obrambo. Sredstva za uporabo in vzdr- 
ževanje letal so bila priskrbljena na podlagi DOGOVORA O 
ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA VZDRŽEVANJE IN UPO- 
RABO LETAL ZA GAŠENJE GOZDNIH IN DRUGIH POŽAROV, 
ki so ga julija 1984 sklenili Zvezni izvršni svet in izvršni sveti 
skupščin republik in pokrajin. 

Letala za gašenje gozdnih in drugih požarov po zasnovi 
najbolj ustrezajo našim razmeram in potrebam. Gozdnih 
požarov je najpogosteje več ob istem času in na različnih 
mestih. Samo z letalom se lahko ob pravočasnem odkritju 
požarov intervenira na različnih mestih v kratkem času. 

Protipožarna letalska eskadrilja ima sedaj 4 letala tipa CL- 
215. Eno letalo je bilo uničeno leta 1984, pa je Zvezni sekreta- 
riat za ljudsko obrambo na podlagi sklepa Zveznega izvrš- 
nega sveta s 495. seje z dne 27. 12. 1985 (13. točka dnevnega 
reda) v breme svojih sredstev kupil novo letalo istega tipa. 
Protipožarna eskadrilja je imela v obdobju 1981-1986 pri 
gašenju požarov skupaj 10.429 letov, porabila je 1.881 ur 
letenja in zlila 59.786 ton vode na pogorišča. V primerjavi z 
uporabo teh letal v drugih državah je bil po podatkih firme 
CANADAIR uporabljen zelo velik odstotek letal. Visoka stop- 
nja uporabe letal je povzročila tudi večjo porabo letal in 
nadomestnih delov, od posadk pa je to terjalo izreden napor. 
Bili so dnevi, ko so letaiske posadke ostajale v zraku tudi nad 
10 ur, to pa je precej nad normalnim, ki so v navadi v svetu in 
opozarja, da eskadrilja s štirimi letali ni dovolj za pravočasno 
gašenje vseh požarov. Zato je bilo na podlagi POROČILA O 
MOŽNOSTIH UPORABE GOSPODARSKEGA IN ŠPORTNEGA 
LETALSTVA V AKCIJAH GAŠENJA POŽAROV TER _ O 
POTREBI O NAKUPU POSEBNIH LETAL ZA GAŠENJE POŽA- 
ROV, sprejetega na 15. seji Zveznega izvršnega sveta z dne 3. 
7.1986, predlagano, da se kupijo še štiri letala tipa CANADAIR 
CL-215, in sicer: dve letali leta 1987 in dve leta 1989 ter deset 
motornih jadralnih letal iz domačega proizvodnega programa 
za izvidovanje in javljanje požarov, in sicer: štiri letala v letu 
1987 in šest letal v letu 1988. Z vključitvijo tudi teh štirih letal v 
protipožarno letalsko eskadriljo, z dodelitvijo motornih jadral- 
nih letal Letalski zvezi Jugoslavije, ki bo organizirala izvidova- 
nje in javljanje požarov, ob boljši organizaciji in koordinaciji 
zemeljskih protipožarnih služb, z uporabo helikopterjev za 
prenos vode v »vedrih« ter z dodatno uporabo kmetijskih letal 
za gašenje po neposredni pojavi požara, menimo, da bi bili v 
večini primerov požari pravočasno odkriti in ugašeni, škode 
pa bi bilo precej manj. 
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III. - POTREBNA FINANČNA SREDSTVA 
ZA IZVAJANJE DRUŽBENEGA DOGOVORA 

1. Vrednost kupljenega letala za gašenje gozdnih požarov 
tipa CL-215 je 8,674.578,9 kanadskih dolarjev oziroma na dan 
dobave in plačila (5. 8. 1986 po tečaju 285,66 dinarjev za en 
kanadski dolar) 2.477,980.209 dinarjev. Od tega zneska je 
treba Zveznemnu sekretariatu za ljudsko obrambo refundirati 
90% ali 2.230,182.180 dinarjev; 

2. Za nakup še štirih letal tipa CL-215, od katerih se dve 
kupujeta v letu 1987, dve pa v letu 1989, je vrednost enega 
letala 8,259.000 kanadskih dolarjev ali 2.583,002.250 dinarjev 
(preračunano 25. 11. 1986 po tečaju 312,75 dinarjev za en 
kanadski dolar) od tega plačajo 90% republike in pokrajini' 

3. Za nakup motornih jadralnih letal je potrebno: 
- za 4 motorna jadralna letala v letu 1987 (4x27 4 miliiona 

din) 
skupaj: 109,600.000 dinarjev 

- za 6 motornih jadralnih letal v letu 1988 (6x39 8 miliiona 
din) 
skupaj: 238,800.000 dinarjev. 

Razvrščena po letih vrednost znaša: 
- mio din - 

1987 1988 1989 
1 letalo CL-215, kupljeno 

v letu 1986 
2 letali CL-215 
2 letali CL-215 
4 motorna jadralna letala 
6 motornih jadralnih letal 

2.230 
4.649 

109,6 
4.649 

238,8 
Skupaj: 6.988,6 238,8 4.649 

Ta družbeni dogovor predvideva, da bo devize za nakup 
letal zagotovila Skupščina SFRJ v okviru deviz, ki se kot 
dodatna postavka v deviznem načrtu Zveznega sekretariata za 
ljudsko obrambo predvidevajo za potrebe federacije. 

Na podlagi 124. člena ustave Socialistične federativne 
republike Jugoslavije sklepajo Skupščina SR Bosne in Herce- 
govine, Skupščina SR Črne gore, Sabor SR Hrvatske, Sobra- 
nje SR Makedonije, Skupščina SR Slovenije, Skupščina SR 
Srbije, Skupščina SAP Kosova, Skupščina SAP Vojvodine in 
Letalska zveza Jugoslavije. 

DRUŽBENI DOGOVOR 
o zagotavljanju sredstev za nakup letal za 
gašenje gozdnih in drugih požarov ter motornih 
jadralnih letal za izvidovanje 

1. člen 
Skupščine republik in skupščini avtonomnih pokrajin se kot 

podpisnice tega družbenega dogovora strinjamo, da se zago- 
tovijo sredstva za nakup letala tip »Canadair CL-215« za 
gašenje gozdnih in drugih požarov (v nadaljnjem besedilu: 
letala CL-215) v znesku 90% nabavne cene teh letal, za nakup 
motornih jadralnih letal za izvidovanje predelov, ki jih ogro- 
žajo požari (v nadaljnjem besedilu: motorna jadaralna letala), 
pa v celoti, in sicer: 

1. V letu 1987 - 4.649,404.050 dinarjev za nakup dveh letal 
CL-215 ter 2.230,182.188 dinarjev za že kupljeno letalo in 
109,639.200 dinarjev za nakup štirih motornih jadralnih letal. 

2. V letu 1988 — 238,465.260 dinarjev za nakup šestih 
motornih jadralnih letal. 

3. V letu 1989 — 4.649,404.050 dinarjev za nakup dveh letal 
CL-215. 

2. člen 
Podpisnice tega družbenega dogovora se strinjamo, da 

letali CL-215 kupi Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo, 
motorna jadralna letala pa Letalska zveza Jugoslavije iz 
domače proizvodnje. 

3. člen 
Skupščine republik in skupščini avtonomnih pokrajin kot 

podpisnice tega družbenega dogovora se strinjamo, da se 
sredstva za nakup letala CL-215 in motornih jadralnih letal iz 
1. člena tega družbenega dogovora zagotovijo v naslednjih 
zneskih in po sprejetih odstotkih. 
SR in SAP Odst. 

deleža 
SR in 
SAP 

Leto 
1987 1988 1989 

SR Bosna in 
Hercegovina 
SR Črna gora 
SR Hrvatska 
SR Makedonija 
SR Slovenija 
SR Srbija 
SAP Kosovo 
SAP Vojvodina 

11.6 
5,1 

35.7 
5,4 

10,4 
14,2 
3,3 
4,3 

900,833.500 
396,056.108 

2.772,392.756 
419,353.526 
807,643.828 

1.102,744.458 
256,271.599 
333,929.660 

30,735.522 
13,513.031 
94,591.220 
14,307.916 
27,555.986 
37,624.519 
8,743.726 

11,393.340 
Skupaj: 

599,256.522 
263,466.230 

1.844,263.607 
278,964.243 
537,264.468 
733,572.638 
170,478.149 
222,138.193 

90,0 6.989,225.435 238,465.260 4.649,404.050 

4. člen 
Skupščine republik in skuipščini avtonomnih pokrajin se 

kot podpisnice tega družbenega dogovora strinjamo da se 
zagotovijo sredstva za kritje tečajnih razlik, ki bodo nastale 
med_ izpolnjevanjem obveznosti, sorazmerno z odstotkom 
deleža iz 3. člena tega družbenega dogovora. 

5. člen 
Podpisnice tega družbenega dogovora se strinjamo, da se: 
1. letali CL-215 dasta Zveznemu sekretariatu za ljudsko 

obrambo v uporabo in vzdrževanje. 
2. motorna jadralna letala se dajo v uporabo in vzdrževanje 

Letalski zveze Jugoslavije. 
3. sredstva, potrebna za poravnavo stroškov v zvezi z upo- 

rabo in vzdrževanjem motornih jadralnih letal, zagotovijo iz 
plačil za opravljanje storitve izvidovanja predelov, ki jih uteg- 
nejo ogrožati požari, in sicer po določeni ceni za eno uro 
letenja. 

6. člen 
Podpisnice tega družbenega dogovora se strinjamo, da 

ceno za eno uro letenja motornega jadralnega letala določi na 
predlog Letalske zveze Jugoslavije Zvezni komite za promet 
in zveze. 

Način uporabe in plačevanja storitev motornih jadralnih 
letal se uredi s pogodbo med organizacijami, ki jih določijo 
republike in avtonomni pokraiini, ter Letalsko zvezo Juaosla- 
vije. 

7. člen 
Letalska zveza Jugoslavije se kot podpisnica tega družbe- 

nega dogovora strinja, da organizira izvidovanje predelov, ki 
jih ogrožajo požari, in javljanje operativnim centrom za javlja- 
nje in alarmiranje v občinskih skupščinah. 

8. člen 
Podpisnice tega družbenega dogovora se strinjamo, da 

lokacijo letal za gašenje gozdnih in drugih požarov določi 
Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo na način in po predno- 
stih, ki bodo določene, lokacijo motornih jadralnih letal pa 
Letalska zveza Jugoslavije na način in po prednostih, ki jih le- 
te določijo. 

9. člen 
Ta družbeni dogovor je sklenjen, ko ga sprejmejo in podpi- 

šejo pooblaščeni predstavniki podpisnic tega družbenega 
dogovora. 

10. člen 
Ta družbeni dogovor se objavi v Uradnem listu SFRJ. 
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ZA SKUPŠČINO SR BOSNE IN HERCEGOVINE 

ZA SKUPŠČINO SR ČRNE GORE 

ZA SKUPŠČINO SR HRVATSKE 

ZA SKUPŠČINO SR MAKEDONIJE 

ZA SKUPŠČINO SR SLOVENIJE 

ZA SKUPŠČINO SR SRBIJE 

ZA SKUPŠČINO SAP KOSOVO 

ZA SKUPŠČINO SAP VOJVODINE 

ZA LETALSKO ZVEZO JUGOSLAVIJE 

OBRAZLOŽITEV 

Ustavna podlaga z sklenitev družbenega dogovora o zago- 
tavljanju sredstev za nakup letal za gašenje gozdnih in drugih 
požarov ter motornih jadralnih letal za izvidovanje je v 124. 
členu ustave SFRJ. Sklenitev tega družbenega dogovora je v 
skladu z Resolucijo politike uresničevanja družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje 1986-1990 v letu 1987 - II. Temeljni 
ukrepi in aktivnosti za povečanje proizvodnje in izvoza, pod 7. 
17.). 

Zvezni izvršni svet je na 510. seji z dne 13. 2. 1986 obravna- 
val stanje na področju varstva pred požari in aktivnosti sub- 
jektov družbene samozaščite ter je med drugim v 9. točki 
sklenil, da Zvezni komite za promet in zveze v sodelovanju z 
Zveznim sekretariatom za ljudsko obrambo, Zveznim komite- 
jem za kmetijstvo, s Poslovno skupnostjo za civilno zaščito in 
Službo opazovanja in obveščanja ter Poslovno skupnostjo 
gospodarskega letalstva obravnava dosedanje izkušnje pri 
uporabi posebnih letal za gašenje požarov, gospodarskega in 
športnega letalstva ter predlaga potrebne ukrepe. 

Zvezni komite za promet in zveze je v sodelovanju z zadol- 
ženimi organi in organizacijami pripravil »Poročilo o možno- 
stih uporabe gospodarskega in športnega letalstva v akcijah 
gašenja požarov ter o potrebi po nakupu posebnih letal za 
gašenje požarov«. Zvezni izvršni svet je na 15. seji dne 3. 7. 
1986 (13. točka dnevnega reda) obravnaval omenjeno poro- 
čilo in je med drugim v 4. točki sklenil: Zveznemu komiteju za 

kmetijstvo se naloži, da v sodelovanju z Zveznim komitejem 
za promet in zveze in Zveznim sekretariatom za ljudsko 
obrambo izdela do 15. oktobra 1986 besedilo dogovora o 
nakupu in uporabi letal za gašenje gozdnih požarov in 
motornih jadralnih letal za izvidovanje. 

Na podlagi navedenega sklepa je Zvezni komite za kmetij- 
stvo organiziral več delovnih sestankov, začel je sprejemati 
ponudbe proizvajalcev in pripravil besedilo osnutka družbe- 
nega dogovora o zagotavljanju sredstev za nakup letal za 
gašenje gozdnih požarov in drugih požarov ter motornih 
jadralnih letal za izvidovanje. 

V 1. členu družbenega dogovora sta predvidena število in 
dinamika nakupa letal in jadralnih letal, kot je predvideno v 
poročilu o možnostih uporabe gospodarskega in športnega 
letalstva v akcijah gašenja požarov in o potrebi po nakupu 
letal za gašenje. 

V 2. členu je predvideno, da ta letala kupi Zvezni sekretariat 
za ljudsko obrambo, saj je po prvem dogovoru že kupil 
posebna letala za gašenje gozdnih požarov, motorna jadralna 
letala pa kupi Letalska zveza Jugoslavije iz programa domače 
proizvodnje. 

V 3. členu je predviden delež socialističnih republik in 
pokrajin v odstotkih in absolutnih zneskih v dinarjih po dina- 
miki nakupa letal in jadralnih letal. Odstotki deleža pri nakupu 
so prevzeti iz prvega dogovora, sklenjenega leta 1978, ker 
menimo, da bi določitev novih meril za izračunavanje odstot- 
nega deleža pri nakupu terjalo dolgotrajen postopek uskljeva- 
nja in da bi nam v tem času požari odnesli večkratne vrednosti 
letal. Dinarska vrednost za motorna jadralna letala je obraču- 
nana za leti 1987 in 1988 na podlagi ponudbe DO »Jastreb« iz 
Vršca. 

V 4. členu je urejena obveznost, da skupščine socialističnih 
republik in pokrajin zagotovijo sredstva za kritje tečajnih 
razlik, ki nastanejo med izpolnjevanjem obveznosti. 

V 5. členu je predvideno, da se letali dasta Zveznemu 
sekretariatu za ljudsko obrambo, motorna jadralna letala pa 
Letalski zvezi Jugoslavije. Sredstva za vzdrževanje in uporabo 
motornih jadralnih letal bo zagotovila Letalska zveze Jugosla- 
vije iz plačil, ki jih bo dobila za storitve na uro letenja od 
republik in pokrajin, sorazmerno z uporabo. Sredstva za upo- 
rabo in vzdrževanje letal se bodo zagotavljala po že sklenje- 
nem dogovoru o zagotavljanju sredstev za uporabo in vzdrže- 
vanje letal za gašenje gozdnih in drugih požarov (Uradni list 
SFRJ št. 45/84). 

V 6. členu /e predvideno, da bo ceno za eno uro letenja 
motornih jadralnih letal določil Zvezni komite za promet in 
zveze in da bo Letalska zveza Jugoslavije uporabo in plačila 
storitev motornih jadralnih letal uredila s pogodbo z organiza- 
cijami (subjekti), ki jih določijo socialistične republike in po- 
krajini. 

Po 7. členu bo Letalska zveza Jugoslavije o morebitnih 
požarih obveščala operativne centre občinskih skupščin. 

V 8. členu so določene lokacije letal za gašenje gozdnih 
požarov in motornih jadralnih letal za izvidovanje predelov, ki 
jih ogrožajo požari. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 64. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
na 55. seji dne 4. 6. 1987 obravnaval: 

- POBUDO ZA SKLENITEV DRUŽBENEGA DOGOVORA 
O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA NAKUP LETAL ZA 
GAŠENJE GOZDNIH IN DRUGIH POŽAROV TER MOTOR- 
NIH JADRALNIH LETAL ZA IZVIDNIŠTVO, Z OSNUTKOM 
DOGOVORA, 

ki jo je v mnenje poslal Zvezni izvršni svet s prošnjo, da 
pobudo v obravnavo in sprejem ter določitev predstav- 
nika, ki bo sodeloval v postopku usklajevanja stališč v 
Medrepubliškem komiteju za področje financ, posredu- 
jemo Skupščini SR Slovenije. 

Ob obravnavi navedene pobude je Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije oblikoval mnenje, ki vam ga pošiljamo v 
prilogi. 
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MNENJE IZVRŠNEGA SVETA 

SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
O POBUDI ZA SKLENITEV 

DRUŽBENEGA DOGOVORA 
O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV 

ZA NAKUP LETAL ZA GAŠENJE 

GOZDNIH IN DRUGIH POŽAROV 
IN MOTORNIH JADRALNIH LETAL 

ZA IZVIDNIŠTVO, Z OSNUTKOM 

DOGOVORA 

Navedeni osnutek družbenega dogovora se nanaša na 
nakup petih letal za gašenje gozdnih in drugih požarov in 
motornih jadralnih letal za izvidništvo in na zagotovitev 
sredstev za nakup le-teh. Za nakup letal za gašenje gozd- 
nih in drugih požarov ter motornih jadralnih letal nai bi 
repubuhke in AP zagotovile v letu 1987 do 1989 90% 
potrebnih sredstev, Zvezni sekreteriat za ljudsko obrambo 
pa bi zagotovil 10% sredstev. Osnutek družbenega dogo- 
vora v 4členu določa, da bodo republike in AP zagotovile 
tudi sredstva za prikrivanje tečajnih razlik, ki bi nastale v 
izvrševanju obveznosti, sorazmerno njihovemu deležu pri 
zagotavljanju sredstev. 

Ključ za zagotavljanje sredstev republik in AP naj bi bil 
tak, kot je bil določen leta 1987, ko je bil sklenjen Dogovor 
o nakupu m vzdrževanju letal za gašenje gozdnih in drugih 
požarov. V skladu s tem bi SR Slovenija za realizacijo te 
obveznosti zagotavljala sredstva v višini 10,4%, kar po 
tečaju z dne 25. 11. 1986 znaša skupno 1.372.464.282 din 
po tečaju dne 21. 5. 1987 pa je ta obveznost 19,7% višia V 
okviru teh sredstev je vključeno tudi plačilo letala ki ga je 
Zvezni izvršni svet kupil leta 1986 za nadomestitev enega 
uničenega letala. y 

Peti člen osnutka družbenega dogovora tudi določa, da 
naj bi sredstva, potrebna za vzdrževanje in koriščenje 
motornih jadralnih letal zagotovili od plačil za opravljene 
storitve izvidnistva predelov, ki bi bili ogroženi s požari in 
sicer po določeni ceni za eno uro letenje: 

Sredstva za koriščenje in vzdrževanje avionov za gaše- 
nje gozdnih in drugih požarov naj bi se zagotavljala soraz- 
merno uporabi letal na ozemlju posamezne SR oziroma 

Ocenjujemo, da predloženi družbeni dogovor po svoii 
vsebini ni družbeni dogovor v smislu 124. člena ustave 

SFRJ. Ta določa, da z družbenim dogovorom udeleženci 
zagotavljajo in usklajujejo samoupravno urejanje družbe- 
noekonomskih in drugih odnosov, ki so širšega skupnega 
pomena za udeležence ali splošnega družbenega 
pomena Predloženi družbeni dogovor pa se ne nanaša na 
zagotavljanje in usklajevanje samoupravnega urejanja 
odnosov. Zagotavljanje sredstev za nakup letal, kot nai ga 
uredi predloženi družbeni dogovor je lahko predmet 
medrepubliškega dogovora v smislu 3. alinee 2. odstavka 
244. člena ustave SFRJ, nikakor pa ne more biti predmet 
družbenega dogovora. 

S sprejemom družbenega dogovora bi SR Slovenija 
sprejela novo obveznost za obdobje 1987 do 1989 s tem 
da bo konkretna višina obveznosti odvisna od sprememb 
vrednosti kanadskega dolarja ter dejanskih stroškov, vzdr- 
ževanja m uporabe motornih jadralnih letal in letal za 
gašenje gozdnih in drugih požarov. 

V proračunu SR Slovenije za leto 1987 ni zagotovljenih 
sredstev za ta namen in ugotavljamo, da jih v okvirih, kijih 
določa zakon o začasni prepovedi razpolaganja z delom 
družbenih sredstev družbenopolitičnih skupnosti in samo- 
upravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti za 
porabo v letu 1987 tudi ni mogoče zagotoviti. 

Glede na visoko stopnjo požarne ogroženosti posamez- 
nih območij, dosedanje rezultate in pričakovane učinke 
pri gašenju gozdnih in drugih požarov ocenjujemo, da je 
kljub zaostrenim materialnim pogojem družbeno upravi- 
čeno povečati število letal za gašenje gozdnih in drugih 
požarov. Menimo pa, da morajo biti akcije izvedene 
skrajno racionalno, kar pomeni, da je treba tudi z vidika 
materialnih možnosti proučiti dinamiko nakupa letal za 
gašenje gozdnih in drugih požarov. Prav tako naj se opre- 
deli tudi z materialnega vidika optimalna varianta organizi- 
ranja tega izvidnistva. Glede nakupa motornih jadralnih 
letal pa ocenjujemo, da bi bilo smotrno uporabiti obsto- 
ječa, ki jih imamo v SR Sloveniji zadostno število in zago- 
toviti sredstva za njihovo uporabo. 

svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini 
bR Slovenije, da sprejme pobudo za dogovarjanje o zago- 
tavljanju sredstev za nakup letal za gašenje gozdnih in 
drugih požarov ter da pooblasti republiškega sekretarja za 
finance tov. Rudija Sepiča, da v postopku usklajevanja 
uveljavlja naslednje pripombe: 

7 s strokovnega in materialnega stališča je treba preve- 
riti smotrnost nakupa novih jadralnih letal za izvidništvo, 

- preveriti nujnost predlaganega povečanja števila 
motornih letal za gašenje gozdnih in drugih požarov, 
- podaljšati odbodje v katerem bomo realizirali nakup 

dogovorjenega števila letal, in 
- obveznosti, ki bi jih SR in SAP sprejele s tovrstnim 

dogovorom morajo biti izključene iz okvirov splošne 
porabe, omejevanih z letnimi resolucijami in interventnimi 
zakoni. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR OBČIN 

Odgovor na delegatsko vprašanje v 
zvezi s skupinskim poginom ptic na 
Krvavcu 

Na 13. seji Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije, ki je 
bila 22. aprila 1987, je delegat 
Mladen Berginc iz občine Ra- 
dovljica zastavil naslednje 
delegatsko vprašanje in 
predlog: 

»Nekaj tednov nazaj je Slo- 
venijo zaobšla informacija o 
skupinskem umiranju ptic na 

krvavškem smučišču. Razen 
nekaj kratkih bežnih ter laič- 
nih novic in TV informacije, ki 
so vprašanje vzrokov tega po- 
java pustili odprto, javnosti ni 
bil podan jasen in celovit od- 
govor nobene pristojne orga- 
nizacije ali organa. Zaradi te- 
ga se med ljudmi širijo razne 
govorice, ki jih, v že itak ob- 
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čutljivih in zaostrenih razme- 
rah onesnaževanja okolja, 
begajo in ustvarjajo vzdušje 
zavestnega prikrivanja infor- 
macij. 

Razlog temu je preprost - 
če padajo ptice, je lahko pri- 
zadet tudi človek. Med drugim 
je zadnje čase slišati, da je 
Avstrija s tem v zvezi od naše 
države zahtevala odgovor, 
govori se o pobeglih strupe- 
nih plinih iz jedrske elektrar- 
ne Krško in tako dalje. 

Zato v imenu skupine dele- 
gatov občine Radovljica spra- 
šujem pristojni republiški 
upravni organ, ali so do da- 
nes napravljene strokovne 

analize in širši vplivi vzrokov 
tega pojava, oziroma, kaj se 
na tem dela, in predlagam, da 
se z objavo uradne strokovne 
ugotovitve postavi končni in 
meritorni odgovor javnosti.« 

Na delegatsko vprašanje da- 
je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije naslednji odgovor: 

1. V zvezi z odkrivanjem 
vzrokov pogina ptic na krvav- 
škem smučišču so bile oprav- 
ljene naslednje strokovne ana- 
lize in preiskave: 

- Hidrometeorološki zavod 
SRS je za čas od 3. 4. do 4. 4. 
1987 podrobneje analiziral gi- 
banje zračnih mas in delcev 
nad SR Slovenijo; 
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- Inštitut za sodno medici- 
no Medicinske fakultete v 
Ljubljani je opravil biološke in 
kemične analize stopljenega 
snega s Krvavca v zvezi s pri- 
sotnostjo toksičnih koncentra- 
cij najpogostejših pesticidov 
in hlapnih topil; 
- Inštitut za patološko mor- 

fologijo, sodno in upravno ve- 
terinarstvo VTOZD za veteri- 
narstvo Biotehnične fakultete 
v Ljubljani je opravil pato-hi- 
stološke preiskave notranjih 
organov petih poginulih ptic. 

Poleg teh analiz je bil 5. 4. 
1987 opravljen pregled stanja 
v JE Krško, ki sta ga opravila 
republiški sanitarni inšpektor 
in republški inšpektor za jedr- 
sko varnost. 

2. Znani so naslednji rezulta- 
ti analiz: 

- Trajektorije, ki jih redno 
računajo na Hidroemeteorolo- 
škem zavodu SRS kažejo, da 
so v noči od 3. 4. na 4. 4. 1987 
prihajali zračni delci na višini 
1500 m k nam.iz smeri bližine 
Tunisa, Tarantskega zaliva, 
Neaplja in Ancone ter preko 

Ljubljane. Južni višinski vetro- 
vi, ki prihajajo od južnih obal 
Sredozemlja ob izrazito ci- 
klonskih pojavih nad severno 
Afriko, pogosto prinesejo puš- 
čavski prah tudi nad Slovenijo. 
Posebnost tokratnega pojava 
je bila morda v tem, da je dokaj 
močan veter prinašal prah v 
nižjih plasteh ozračja brez pa- 
davin. 

- Biološki preskus in kemič- 
ne preiskave niso pokazali, da 
bi obravnavani vzorci stpplje- 
nega snega vsebovali toksične 
snovi v zaznavnih količinah. 

- S pato-histološko preiska- 
vo poginulih ptic je bila ugo- 
tovljena polnokrvnost jeter in 
srca ter edem in polnokrvnost 
pljuč; pregledane ptice so se v 
končnem stadiju zadušile za- 
radi zamašitve distalnih dihal- 
nih poti. Vzrok zadušitve so 
vplivi iz ozračja, ki so prišli v 
pljuča z vdihavanjem. Po mne- 
nju strokovnjakov sam puščav- 
ski pesek ne bi povzročil tak<^ 
intenzivnih sprememb, podob- 
ne spremembe pa lahko pov- 
zročajo razne substance (npr. 

S02, naftni derivati v nizkih 
koncentracijah, topila itd.), ki 
jih lahko prinesejo tudi vetrovi 
ali megla. 

- Meteorološki podatki o gi- 
banju zračnih tokov kažejo, da 
zračne mase niso prihajale 
prek Krškega in ni mogoč ni- 
kakršen vpliv JE Krško na Kr- 
vavcu, Sorici, Voglu in drugod, 
kjer so opazili sledove puščav- 
skega prahu. Vpliv JE Krško 
izključuje tudi inšpekcijski 
pregled stanja elektrarne pred 
in po poginu ptic na Krvavcu, 
kateri ni izkazal nobenih po- 
sebnosti. Poleg tega JE Krško 
ne uporablja strupenih plinov 
in jih tudi ne more izpuščati. 

Po podatkih kranjske reše- 
valne postaje in UKC-Nujna 
medicinska pomoč v Ljubljani 
noben smučar, ki je bil 4. 4. in 
5. 4. 1987 na Krvavcu, ni iskal 
medicinske pomoči zaradi 
zdravstvenih posledic omenje- 
nega pojava. Isto velja za Uni- 
verzitetni inštitut za pljučne 
bolezni in tuberkulozo Golnik 
v Ljubljani. 

3. Analize in strokovna mne- 
nja kažejo na verjetno sovpa- 
danje daljinskega transporta 
puščavskega prahu in prisot- 
nosti nevarnih snovi v zraku. 
Koncentracije prisotnih toksič- 
nih snovi so bile izredno nizke 
in so delovale kratkotrajno ter 
so povzročile pogin najmanj- 
ših in najobčutljivejših ptic, pri 
večjih pa povzročile nekaj ča- 
sa trajajočo vidno prizadetost. 
Fiziološke, kemične in druge 
preiskave vzorcev niso poka- 
zale na nobeno določno škod- 
ljivo snov, tako da je nadaljnje 
ugotavljanje vzrokov tega po- 
java praktično nemogoče. 

4. Celoten primer opozarja, 
da aktivnosti v zvezi z identifi- 
kacijo pojava in pripravo mo- 
rebitnih ukrepov ter v zvezi s 
celovitim obveščanjem javno- 
sti niso potekale dovolj uskla- 
jeno in sistematično. Izvršni 
svet Skupščine SRS in pristoj- 
ni republiški upravni organi 
bodo zagotovili pogoje za si- 
stematično in kvalitetno ukre- 
panje v morebitnih podobnih 
primerih. 

POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV - 

ZBOR OBČIN 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE K DELEGATSKI POBUDI 
SKUPŠČINE OBČINE PIRAN, DA BI SE 
FINANCIRANJE SKUPNOSTI ITALIJANOV PIRAN 
IN SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI ZA 
PROSVETO IN KULTURO PRIPADNIKOV 
ITALIJANSKE NARODNOSTI PIRAN IZVZELO IZ 
OMEJITEV SPLOŠNE PORABE 

Skupščina občine Piran v funkciji konference delegacij za 
Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje pobudo, da se v 
okviru dogovora o izvajanju politike na področju splošne 
porabe na ravni v SR Sloveniji v letu 1987 prouči možnost 
izvzetja in omejitve splošne porabe financiranje Skupnosti 
Italijanov Piran in Samoupravne interesne skupnosti za pro- 
sveto in kulturo pripadnikov italijanske narodnosti Piran. 

Delegati Skupščine občine Piran so na seji dne 31/3-1987 
ob obravnavi predloga proračuna občine Piran za leto 1987 
obravnavali že večkrat postavljeno zahtevo omenjenih skup- 
nosti za povečanje sredstev za njihovo redno delovanje. 

Glede na dejstvo, da je splošna poraba omejena za vse 
proračunske porabnike, v okviru občinskega proračuna zaen- 
krat ni mogoče ugodili predlogu obeh skupnosti. Zato Skupš- 
čina občine Piran daje v proučitev pobudo, v tem smislu, da bi 
se financiranje navedenih skupnosti lahko izvzeto iz omejitev 
splošne porabe. 

Prosimo, da nas obvestite o možnostih realizacije pobude. 

Stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do nave- 
dene delegatske pobude: 

Nameni, za katere se sredstva zagotavljajo v proračunih 
družbenopolitičnih skupnosti, so določeni z Ustavo, zakoni, 
dogovori in z odloki, ki jih sprejmejo skupščine družbenopoli- 
tičnih skupnosti. 

V okviru posebnih pravic, ki jih Ustava SR Slovenije oprede- 
ljuje za pripadnike italijanske in madžarske narodnosti, je 
posebej zajamčena tudi pravica, da narodnosti ustanavljata 
lastne organizacije za ohranitev nacionalne identitete in raz- 
voj svoje narodnostne kulture. 

Pripadniki italijanske narodnosti, ki avtohtono živijo v obči- 
nah Koper, Izola in Piran, ohranjajo in razvijajo svoje etnične 
značilnosti med drugim tudi v okviru Skupnosti Italijanov, 
organizirane na ravni vsake od omenjenih občin. Skupnosti 
Italijanov, ki združujejo družbenopolitično delovanje Italija- 
nov v občini, kjer živijo (Zveza mladine, Zveze borcev, ZK, itd.) 
predstavljajo italijansko narodnost v občinski konferenci 
SZDL. Občinske skupnosti Italijanov so povezane z Unijo 
Italijanov za Istro in Reko, skupno družbenopolitično organi- 
zacijo pripadnikov italijanske narodnosti v Jugoslaviji. 

Vsakoletne programe Skupnosti Italijanov, ki predstavljajo 
eno od oblik uresničevanja enakopravnosti pripadnikov itali- 
janske narodnosti na narodnostno mešanem območju Slo- 
venske Istre, financirajo posamezne občine z lastnimi prora- 
čunskimi sredstvi. Sredstva za redno delovanje Samoupravne 
interesne skupnosti za prosveto in kulturo pripadnikov itali- 
janske narodnosti Piran, z ustavo opredeljene, samoupravne 
organizacije italijanske narodnosti, v celoti zagotavlja prora- 
čun SR Slovenije. 

Politika oblikovanja sredstev za splošno porabo je v načelu 
določena s srednjeročnim planom, medtem ko se letna poli- 
tika določi z zvezno in republiško resolucijo. V SR Sloveniji 
urejamo oblikovanje sredstev za splošno porabo na nivoju 
občin z dogovorom o oblikovanju splošne porabe. 

Oblikovanje sredstev za posamezne namene v občinskih 
proračunih v okviru globalne bilance sredstev je v celoti 
prepuščeno občinskim skupščinam. Pri tem morajo le-te upo- 
števati značaj in vsebino posameznega namena in temu pri- 
merno oblikovati obseg sredstev. V tem okviru so obveznosti 
določene z Ustavo SR Slovenije nedvomno prioritetnega zna- 
čaja. 

V letu 1987 se sredstva za splošno porabo oblikujejo predv- 
sem v skladu z zveznim intervencijskim zakonom o začasni 
prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev družbe- 
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nopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti 
družbenih dejavnosti in samoupravnih interesnih skupnosti 
družbenih dejavnosti za uporabo v letu 1987, s katerim je 
določeno, da se lahko sredstva za splošno porabo, razen 
nekaterih z zakonom določenih namenov, oblikujejo največ 
na ravni enakega obdobja preteklega leta, povečani za največ 
do 90% rasti primerljivega dohodka gospodarstva za preteklo 
obračunsko obdobje. Zakonska omejitev, ki se v globalu 
nanaša na sredstva za skupno in splošno porabo v celoti, 
narekujejo izjemno racionalno trošenje, saj je potreba, kljub 
omejenim sredstvom, zagotoviti uresničevanje temeljnih z 
Ustavo določenih pravic vseh delovnih ljudi in občanov 

Za obdobje prvega trimesečja oziroma štirih mesecev letos 
se je po zakonu dovoljena proračunska poraba v vsaki občini 
lahko oblikovala na ravni dovoljene porabe četrtega trime- 
sečja lani, kar je glede na različno medletno dinamiko porabe 
v občinah lahko še otežilo izvajanje nalog splošne porabe. V 
prihodnjih mesecih letos bo možno povečevanje sredstev 
splošne porabe v odvisnosti od rasti dohodka, ki vsebuje tudi 
doseženo rast cen. Ocenjujemo, da bomo s splošno bilanco 
sredstev lahko ublažili trenutno najbolj kritično področje v 
večini slovenskih občin - to je zagotoviti sredstva za redno 
delo temeljnih pravosodnih organov, ter s tem omogočiti tudi 
s stališča splošnih družbenih potreb uresničevanje osnovnih 
pravic vseh delovnih ljudi in občanov v posamezni občini 
oziroma v SR Sloveniji. Ob tem pa ni možno izvesti dodatnih 
novih - prerazporeditev splošne porabe med občinami v SR 
Sloveniji. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da je iz nave- 
denih razlogov pobuda nesprejemljiva in da je potrebno 
podvzeti vse korake, da se v danih okvirih zagotovi izvajanje 
vseh z Ustavo in mednarodnimi sporazumi določenih obvez- 
nosti. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
K DELEGATSKI POBUDI SKUPINE DELEGATOV 
ZA ZBOR OBČIN SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IZ 
OBČINE LJUBLJANA-CENTER ZA SPREMEMBO 
DRUŽBENEGA DOGOVORA O NAČINU 
UPORABE IN UPRAVLJANJA S SREDSTVI 
SOLIDARNOSTI ZA ODPRAVLJANJE POSLEDIC 
NARAVNIH NESREČ 

Skupina delegatov za delegiranje delegatov v zbor občin 
Skupščine SR Slovenije občine Ljubljana Center se je na seji, 
13. 4. 1987, ob obravnavi gradiva za 13. sejo zbora občin! 
seznanila tudi z odgovorom oz. stališčem Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije do pobude, ki jo je predlagala zboru 
občin 18. 2. 1987 in z njim soglašala. 

Zbor krajevnih skupnosti Skupščine občine Ljubljana Cen- 
ter je 8. 4. 1987 skupini posredoval dve delegatski pobudi, ki 
naj bi jih njen delegat prenesel v Skupščino SR Sloveniie. 

Skupina delegatov zato na Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije naslavlja naslednji delegatski pobudi: 

1. Za osebne avtomobile, ki imajo vgrajen katalizator in tako 
prispevajo svoj delež k izboljšanju okolja, naj se zniža stopnja 
temeljnega prometnega davka; 

taki avtomobili naj se glede na kubično prostornino motorja 
razporedijo v nižjo kategorijo, s tem pa bi se znižala tudi 
carinska stopnja; 

cena za liter neosvinčenega bencina naj se zniža na ceno 
navadnega nizko oktanskega bencina. 

2. Ob sprejemu sklepa o uporabi sredstev solidarnosti, 
namenjenih odpravljanju posledic naravnih nesreč, je bila 
izražena pobuda za spremembo družbenega dogovora o 
načinu uporabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti za 
odpravljanje posledic naravnih nesreč, v smislu skrajšanja 
postopka sprejemanja sklepov uporabe sredstev solidarnosti. 
O višini sredstev naj odloči občinski izvršni svet ali poseben 
odbor iz 6. člena družbenega dogovora, o njihovi porabi pa 
enkrat letno seznani občinske skupščine. 

Te odločitve je treba obravnavati in sprejeti takoj po nastali 
škodi, saj se finančna sredstva ob časovnem zamiku in infla- 
tornih gibanjih razvrednotijo. 

Izvršni svet Skupščine ŠR Slovenije je zavzel do pobude 
naslednje stališče. 

Odbor udeležencev družbenega dogovora o načinu upo- 
rabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti za odpravljanje 
posledic naravnih nesreč je že- ob obravnavanju analize o 
izvajanju sistema solidarnosti ugotovil, da sedanja ureditev v 
družbenem dogovoru, po kateri sprejemajo sklepe o uporabi 
sredstev solidarnosti vsi udeleženci družbenega dogovora, ni 
ustrezna, ker so postopki dolgotrajni in ne omogočajo hitre in 
učinkovite uporabe sredstev solidarnosti. Tako so prizadete 
občine dobile sredstva solidarnosti šele po šestih mesecih od 
priprave predloga. To je bil tudi eden od razlogov iz katerih je 
odbor predlagal spremembe in dopolnitve družbenega doqo- 
vora. 

V pripravi sprememb in dopolnitev družbenega dogovora je 
bilo ugotovljeno, da je potrebno sistem solidarnosti v'celoti 
na novo urediti. Vendar bo k celoviti novi zasnovi sistema 
solidarnosti mogoče pristopiti šele po spremembah ustave in 
zakona o združenem delu ter drugih sistemskih zakonov, od 
katerih je odvisna ureditev sistema solidarnosti. Za ta čas pa 
je potrebno v okviru obstoječega sistema uveljaviti praktične 
rešitve, ki bodo omogočile hitro in učinkovito uporabo sred- 
stev solidarnosti. V tem smislu odbor udeležencev družbe- 
nega dogovora že od leta 1985 dodeljuje sredstva solidarnosti 
akontativno na osnovi predloga sklepa o uporabi sredstev 
solidarnosti in sicer v višini do 70% predvidenih Sredstev. 

Da bi se skrajšal postopek za sprejem sklepov o uporabi 
sredstev solidarnosti in tako omogočila hitrejša in učinkovita 
uporaba teh sredstev, predlagamo, da občinske skupščine 
pooblastijo za sprejemanje sklepov o uporabi sredstev soli- 
darnosti svoje izvršne svete, s tem da ti redno poročajo 
občinskim skupščinam o uporabi sredstev solidarnosti. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SRS 
POBUDI SKUPINE DELEGATOV IZ OBČINE 
LJUBLJANA-CENTER ZA ZNIŽANJE STOPNJE 
TEMELJNEGA DAVKA ZA OSEBNE 
AVTOMOBILE, KI IMAJO VGRAJEN 
KATALIZATOR TER ZNIŽANJE CEN 
NEOSVINČENEGA BENCINA 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije soglaša s predlagano 
spremembo v davčni politiki. Pobudo skupine delegatov kaže 
razširiti tako, da bi predlagano zmanjšanje temeljnega pro- 
metnega dvka veljalo za uvožene avtomobile in avtomobile 
domače proizvodnje z vgrajenim katalizatorjem. To bi razši- 
rilo usmerjevalno oziroma spodbudno vlogo davka tudi na 
proizvode domače avtomobilske industrije. Takšen pristop je 
potreben tudi s stališča prometnega davka, saj veljajo za 
enake proizvode enake stopnje temeljnega in posebnega pro- 
metnega davka, ne glede na to ali je blago uvoženo ali je 
domači proizvod. 
Kar zadeva carinske stopnje za uvožene avtomobile so po 
veljavnem zakomu o carinski tarifi (Uradni list SFRJ, št. 27/78, 
29/83, 7/84, 71/84 in 43/86), osebna vozila razvrščena v tarifno 
postavko 87.02 carinske tarife glede na delovno prostornino 
motorja v štiri kategorije, ne glede na različne tipe vozil in 
dodatno vgrajene elemente, pri čemer je za vse kategorije 
določena enaka carinska stopnja v vičini 25%. Iz navedenega 
izhaja, da preuvrščanje osebnih avtomobilov iz višje v nižjo 
kategorijo na področju prometnega davka, ne bi imelo za 
posledico enakovrstno spremembo carinskih stopenj. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije soglaša tudi s pobudo za 
znizanje oziroma izenačitev cene neosvinčenega bencina s 
ceno navadnega nizkooktanskega bencina. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo pobudo za znižanje 
stopnje temeljnega prometnega davka in pobudo za znižanje 
oziroma izenačitev cene neosvinčenega bencina s ceno 
navadnega nizkooktanskega bencina posredoval Zveznemu 
izvršnemu svetu. 

Pismo Zveznemu izvršnemu svetu 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga zmanjšanje 
stopnje temeljnega prometnega davka za osebne avtomobile, 
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ki imajo vgrajen katalizator. 
V skladu z obstoječimi predpisi se osebni avtomobili uvrščajo 
v tarifno številko 6 tarife temeljnega prometnega davka, od 

* katerih se plačuje temeljni prometni davek, glede na delovno 
prostornino motorja. 
Predlagano zmanjšanje stopnje temeljnega prometnega 
davka, ki bi veljalo za uvožene avtomobile in avtomobile 
domače proizvodnje, naj bi prispevalo svoj delež k izboljšanju 
okolja. 
Prav tako naj bi navedeno zmanjšanje stopenj temeljnega 
prometnega davka, usmerjalo in spodbujalo domače proizva- 
jalce osebnih avtomobilov k vgrajevanju katalizatorjev, kupce 
pa k nakupu takšnih avtomobilov. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije prav tako predlaga zniža- 
nje cene neosvinčenega bencina pod raven cene nizkooktan- 
skega bencina zaradi prispevka uporabe neosvinčenega ben- 
cina k izboljšanju okolja, katerega onesnaženost je vse večja. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da bi se morale 
iskati možnosti za zmanjšanje določenih posebnih dajatev v 
ceni neosvinčenega bencina, katerih zmanjšanje pa bi se 
kompenziralo z ustreznim povečanjem posebnih dajatev v 
ceni visokooktanskega bencina. 
Zaradi navedenega Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pred- 
laga, da se sproži postopek za spremembo oziroma dopolni- 
tev tarifne številke 6 tarife temeljnega prometnega davka, ki je 
sestavni del zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev, in 
da se sproži postopek za spremembo cene neosvinčenega 
bencina. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE K POBUDI SKUPINE DELEGATOV Z 
OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA ZBOR OBČIN 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA ZAGOTOVITEV 
DODATNEGA ZBIRANJA FINANČNIH SREDSTEV 
ZA POKRITJE PRIMANJKLJAJEV OBČINSKIH 
ZDRAVSTVENIH SKUPNOSTI 

Skupina delegatov skupščine občine Šmarje pri Jelšah za 
zbor občin se je sestala dne 20. 4. 1987 in dala naslednjo 
delegatsko pobudo: 

Glede na izredno težko finančno situacijo v nekaterih 
občinskih zdravstvenih skupnostih, ki so leto 1986 zaključile z 
visokim finančnim primanjkljajem, predlagamo republiški 
skupščini, da s posebnim zakonom zagotovi dodatno zbiranje 
finančnih sredstev za pokritje primanjkljajev tistih občinskih 
zdravstvenih skupnosti, ki bi bile upravičene po 20. členu SaS 
o usklajevanju planov zdravstvenih skupnosti v SR Sloveniji 
do posebne obravnave. 

Utemeljitev: 

Občinska zdravstvena skupnost Šmarje pri Jelšah je leto 
1986 zaključila z negativnim finančnim rezultatom v višini 
342.997 tisoč din. S perečo finančno situacijo se skupnost 
srečuje že od leta 1981, odkar so se prenesla strokovna 
opravila iz bivše regionalne zdravstvene skupnosti na raven 
občine. S tem letom se je na OZS preneslo tudi finansiranje 
zdravstvenih storitev za upokojence SPIZ, kar je glede na 
sistem financiranja zdravstvenih storitev in način zbiranja 
prispevkov, situacijo v skupnosti še zaostrilo. Za zdravstveno 
varstvo namreč velja sedežni princip zbiranja sredstev in 
sedežni način zavarovanja delavcev in njihovih družinskih 
članov ter domicilni princip zavarovanja upokojencev - ko se 
namreč delavec upokoji, postane zavarovanec občine, kjer 
živi in ne kjer je delal. To je pomembno zlasti za občine, ki 
imajo visoko dnevno migracijo, med katere spada tudi naša 
občina (3200 delavcev oz. 32% vseh zaposlenih prebivalcev). 

Na izredno perečo situacijo v skupnosti vpliva tudi razvitost 
naše občine, ki se med drugim kaže v ustvarjenem DP na 
prebivalca (63. mesto v SRS) in v deležu zaposlenega ter 
kmečkega prebivalstva (odstotek aktivnih zavarovancev 
29,88%, republiško povprečje 40,89% ter odstotek kmetov 
22,3%, (rep. povprečje 6,8%). Levji delež bremena pri odprav- 
ljanju težke finančne situacije naše skupnosti je vsa leta 
nosilo združeno delo občine, kar se kaže v deležu sredstev za 

zdravstvene storitve v DP — 7,7%, medtem ko je rep. povprečje 
3,6% in v višini prisp. stopnje za zdravstvene storitve iz 
dohodka, ki je med najvišjimi v SR Sloveniji. 

Finančna situacija v OZS Šmarje pri Jelšah se je do konca 
zaostrila v mesecu aprilu 1987 z začetkom izvajanja Zakona o 
začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev 
DPO in SIS družbenih dejavnosti za porabo v letu 1987. Za I. 
tromesečje je bil namreč ugotovljen presežek prihodkov v 
višini 70.911 tisoč din, kar predstavlja 25% mesečnega priliva. 
Zaradi negativnega finančnega rezultata iz leta 1986 v višini 
342.997 tisoč din, je likvidnost skupnosti že vseskozi pereča. 
Tako ima skupnost še neporavnane obveznosti za mesec 
januar (menice z iztekom DUR 30. 4. v višini 78.000 tisoč din) 
in marec v višini 193.456 tisoč din. 

Žiro račun skupnosti je bil blokiran 13. aprila, sredstva v 
višini ugotovljenega presežka pa so bila zbrana ddo 20. aprila. 
V tem času nismo mogli poravnati faktur z iztekom DUR v 
višini 184.053 tisoč din. V mesecu aprilu bodo razpoložljiva 
sredstva skupnosti nižja od potrebnih sredstev za poravnavo 
zdravstvenih storitev za cca 191.000 tisoč din. 

V višini ugotovljenega presežka za I. tromesečje bo skup- 
nost v skladu z interventnim zakonom znižala prispevno stop- 
njo iz dohodka, kar bo povzročilo dodaten izpad sredstev za 
zdravstvo v mesecu juniju. Ocenjujemo, da bo v mesecu juniju 
znašala razlika med potrebnimi in razpoložljivimi sredstvi po 
zakonu cca 331.000 tisoč din, koncem leta pa 877.700 tisoč 
din. 

To pobudo dajemo zato, ker interventni zakon ne dopušča 
možnosti reševanja nastale finančne situacije v okviru občine, 
uveljavljen sistem solidarnosti v Zdravstveni skupnosti Slove- 
nije pa ne zagotavlja sredstev za interveniranje na podlagi 20. 
člena SaS o usklajevanju planov zdravstvenih skupnosti v SR 
Sloveniji. 

Skupina delegatov za zbor občin je predlagala republiški 
skupščini, da glede na izredno težko finančno situacijo v 
nekaterih občinskih zdravstvenih skupnostih, ki so leto 1986 
zaključile z visokim finančnim primanjkljajem, s posebnim 
zakonom zagotovi dodatno zbiranje finančnih sredstev za 
pokritje primanjkljajev tistih občinskih zdravstvenih skupnosti 
ki so bile upravičene po 20. členu Samoupravnega sporazuma 
o usklajevanju planov zdravstvenih skupnosti v SR Sloveniji 
do posebne obravnave. 

Ugotavljamo, da je finančna situacija v občinskih zdravstve- 
nih skupnostih kritična. Opisana ^pereča finančna situacija v 
občinski zdravstveni skupnosti Šmarje pri Jelšah, kot jo v 
utemeljitvi delegatske pobude prikazuje skupina delegatov, je 
prisotna še v številnih občinskih zdravstvenih skupnostih, ki 
so zaključile poslovanje v 1986 letu z večjimi odhodki kot so 
bili planirani ali dovoljeni prihodki v letu 1986 ter da se takšen 
rezultat poslovanja ponavlja iz leta v leto. 

Po podatkih SDK je zaključilo leto 1986 poslovanje z nega- 
tivno razliko med odhodki in planiranimi, oziroma dovoljenimi 
prihodki v višini 7,493.788 tisoč din 41 samoupravnih inteeres- 
nih skupnosti zdravstva v SR Sloveniji. Negativna razlika je 
predstavljala 3,5% vseh prihodkov zdravstvenih skupnosti v 
preteklem letu. V občinskih zdravstvenih skupnostih, ki so v 
skladu z določili 20. člena Samoupravnega sporazuma o 
usklajevanju planov zdravstvenih skupnosti v SR Sloveniji 
upravičene do solidarnostnih sredstev, je bilo za leto 1986 
izkazanih 2,000.390 tisoč din negativne razlike. Največja med 
temi občinami je bila izkazana prav v občinski zdravstveni 
skupnosti Šmarje pri Jelšah v višini 342.997 tisoč din. 

V primerjavi s preteklimi leti pa so bili za leto 1986 viški 
prihodkov razmeroma majhni. Izkazani so bili v 23 občinskih 
zdravstvenih skupnostih v višini 1.459.993 tisoč din in so bili 
za 42% večji od prikazanih viškov v predhodnem letu. 

Upoštevaje, da je prispevna stopnja za zdravstvo v občini 
Šmarje pri Jelšah med najvišjimi v SR Sloveniji, je nemogoče 
predpostavljati, da bi lahko s povečano prispevno stopnjo 
reševali negativne razlike iz preteklega leta. Podobno bi lahko 
ugotovili za pretežni del občinskih zdravstvenih skupnosti, 
prejemnic solidarnosti, kjer ostaja nerazrešljiv problem večjih 
odhodkov od dovoljenih prihodkov za leto 1986. 

V teh občinah je nemogoče povsem primerno planirati 
program zdravstvenega varstva, kot tudi potrebna finančna 
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sredstva iz vseh virov, oziroma odhodke za izvedbo programa. 
Tudi solidarnostni sistem ne more predvideti dovolj natančno 
vseh izdatkov za zdravstvene storitve. Upoštevati je potrebno 
dejstvo, da gre velik del izdatkov za zdravstvene storitve za 
bolnišnične in delno specialistične storitve, ki se izvajajo 
praviloma v zdravstvenih ustanovah izven teh občin in sicer v 
regijskih, oziroma republiškem centru. Na ta razmeroma velik 
del izdatkov za zdravstvene storitve te občine ne morejo 
vplivati. 

V občini je realiziran tak program zdravstvenih storitev, ki ni 
usklajen z materialnimi možnostmi, kot tudi ne s planskimi 
usmeritvami glede možnega povečevanja sredstev za pro- 
gram. Kot je že navedeno, je to pogojeno z ne povsem pred- 
vidljivim obsegom zdravstvenih storitev. Obenem pa je to 
povezano z vedno večjimi zahtevami na drugih področjih 
družbenih dejavnosti in s tem v zvezi povezanimi večjimi 
dohodki za programe družbenih dejavnosti, ki jih financirajo 
iz lastnih sredstev. Solidarnostni sistem v zdravstvu ne vse- 
buje možnosti solidarnostnega prelivanja sredstev, ko dejan- 
sko prihaja do povečanih izdatkov za zdravstvene storitve 
zaradi ne povsem predvidljivega obsega zdravstvenih storitev, 
zlasti v ne dovolj veliki meri izdatke za zdravstveno varstvo 
kmetov, kot tudi ne izdatke zaradi starostne strukture uporab- 
nikov. 

Izvajanje interventnih zakonov v letošnjem letu je bistveno 
zaostrilo finančni položaj navedenih občinskih zdravstvenih 
skupnosti. Ob neporavnanih primanjkljajih iz leta 1986 in 
popolni tekoči nelikvidnosti je prihajalo do ugotovitev in blo- 
kade presežkov prihodkov, ki jih glede na odhodke v lanskem 
letu ni bilo. Posledica tega so in bodo iz meseca v mesec še v 
večji meri neporavnane obveznosti do izvajalskih organizacij, 
ki ne bodo sposobne poravnavati lastnih računov in drugih 
obveznosti. Glede na sprostitev dovoljenega obsega sredstev 
SIS družbenih dejavnosti po ugotovitvi primerljivega dohodka 
za prvi kvartal leta 1987 bodo vpliv interventne zakonodaje in 
s tem tudi finančne ter likvidnostne težave zmanjšane, ne pa 
odpravljene. Menimo, da kljub dejstvom o težki finančni situ- 
aciji v občinskih zdravstvenih skupnostih ni mogoče s poseb- 
nim zakonom zagotoviti dodatno zbiranje finančnih sredstev 
za pokritje primanjkljajev občinskim zdravstvenim skupno- 
stim, ki so bile po 20. členu samoupravnega sporazuma upra- 
vičene do posebne obravnave. Taka usmeritev ne bi bila 
sistemska. Eventualno sprejetje takega zakona o posebnem 
združevanju sredstev za te namene je namreč prav tako pod 
vplivom določil »interventnega zakona«, ki določa možen 
okvir skupne porabe. 

Določene rešitve bi bilo mogoče iskati v okviru določil 3. 
člena zakona o začasni prepovedi razpolaganja z delom druž- 
benih sredstev družbenopolitičnih skupnosti in SIS družbenih 
dejavnosti za porabo v letu 1987, ki omogočajo, da se sme v 
republiki, oziroma avtonomni pokrajini določiti diferencirana 
rast sredstev za infanciranje splošnih družbenih in skupnih 
potreb po posameznih namenih in uporabnikih, če ob tem 
skupni znesek teh sredstev ni večji od zneska določenega po 
1. členu navedenega zakona. V primeru izjemnega zakon- 
skega združevanja sredstev bi se lahko le-to nanašalo le na 

kritje primanjkljajev v občinskih zdravstvenih skupnostih-pre- 
jemnicah solidarnosti v višini cca 2 mia N din. 

Z ozirom na perečo finančno stanje v občinski zdravstveni 
skupnosti Šmarje pri Jelšah, podobno pa tudi še v številnih 
zdravstvenih skupnostih, je neobhodno predvideti in uveljaviti 
določene spremembe, tako v smeri prilagoditve sedanji eko- 
nomski situaciji, kot tudi v sami organiziranosti zdravstvenih 
skupnosti in solidarnemu prelivanju sredstev. V preteklih letih 
smo v SR Sloveniji občutno racionalizirali izvajanje progra- 
mov zdravstvenega varstva. Kljub temu vse možnosti niso 
izkoriščene in bo potrebno v okviru programov ukrepov in 
aktivnosti za zmanjšanje razkoraka med potrebami in razpo- 
ložljivimi sredstvi posebej preveriti vrednotenje programov, 
pa tudi izkoristiti možnosti za čimbolj racionalno vodenje 
sistema zdravstvenega varstva. 

Poleg tega pa bodo potrebne tudi določene spremembe v 
solidarnostnem sistemu. V sedanjih razmerah solidarnostni 
sistem v okviru Zdravstvene skupnosti Slovenije sicer zago- 
tavlja postopno izenačevanje obremenitev združenega dela 
za zdravstvo po občinah, zlasti še, če bo'v celoti uveljavljen do 
leta 1988, kot predvideva Samoupravni sporazum o usklajeva- 
nju planov občinskih zdravstvenih skupnosti. Vendar v okviru 
vsebinskih kriterijev tega sporazuma vseh nastajajočih razlik 
med občinami ne bo mogoče učinkovito zmanjšati. Predvi- 
doma bodo potrebni dodatni ukrepi, če bi želeli doseči 
hitrejše zmanjševanje razlik v obremenitvah za zdravstveno 
varstvo med občinami. 

Analiza sistema solidarnosti na področju zdravstvenega 
varstva v SR Sloveniji za obdobje 1986-1990, ki je še v raz- 
pravi, vsebuje med drugim tudi možnost ponovne uveljavitve 
regijske solidarnosti, ki bi pomenila dopolnitev dogovorjene 
republiške solidarnosti in do določene mere zmanjšala 
dohodkovna nesorazmerja zaradi sedežnega načela združe- 
vanja sredstev za zdravstveno varstvo. Regijska solidarnost bi 
lahko temeljila tudi na takih kriterijih in merilih, ki bi upošte- 
vali dogovorjeno raven zdravstvenih storitev na medobčinskih 
območjih. 

V okviru obravnave analize sistema solidarnosti in oblikova- 
nja možnih sprememb pa bo potrebno posebno preveriti vpliv 
strukture uporabnikov na vrednost zagotovljenega programa 
in na zahteve po zdravstvenih storitvah, v prvi vrsti upoštevati 
delež kmečkega prebivalstva v občini ter delež starostnikov 
pri določanju obsega programa in planiranju finančnih mož- 
nosti za njegovo pokritje. 

Solidarnostni sistem v zdravstvu bo moral upoštevati kar 
najbolj stvarne dohodke v občinskih zdravstvenih skupnostih 
in po potrebi tudi v ta namen spremeniti, oziroma dopolniti 
kriterije za solidarnost. 

Tudi pri pripravi sprememb Zakona o zdravstvenem varstvu 
in potrebni uskladitvi glede na drugačen sistem financiranja 
skupnih potreb, si bomo prizadevali za take vsebinske rešitve, 
ki bi zagotovile zmanjševanje razlik v prispevnih stopnjah za 
zdravstveno varstvo po občinah v SR Sloveniji in potrebo po 
taki opredelitvi solidarnostnega sistema, ki bo zagotavljal bolj 
izenačene možnosti za izvajanje programov zdravstvenega 
varstva, opredeljene z zakonom. 
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INFORMACIJA 

delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru 

republik in pokrajin Skupščine SFRJ o 15. seji 

Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ, 

ki je bila 28. 5. 1987 

Z dnevnega reda 15. seje Zbora republik in pokrajin Skupš- 
čine SFRJ so bile umaknjene naslednje točke: Teze za nadalj- 
njo dograditev gospodarskega sistema, Stanje in problemi o 
uresničevanju ekonomske politike na področju agroindustrij- 
skega kompleksa, Poročilo o delu Združenja industrije orožja 
in vojne opreme, Analiza o koriščenju denarne mase na 
osnovi terjatvenega salda na klirinških računih, Analiza o 
necenovnem dejavniku kot vzroku za zaostajanje Jugoslavije 
v izvozu, Poročilo o delovanju in karakterju zaščitnih cen 
osnovnih kmetijskih proizvodov s predlogom ukrepov za nji- 
hovo delovanje. 

Na 15. seji Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Jugo- 
slavije smo obravnavali in sprejemali: 

Analiza rezultatov samoupravnega združevanja dela in 
sredstev organizacij združenega dela iz razvitih in gospo- 
darsko nezadostno razvitih republik in avtonomnih pokrajin 
na osnovi sredstev Sklada v 1986. letu. 

Ob obravnavi navedene analize je bilo predvsem poudar- 
jeno, da: 

analiza daje realno sliko stanja na področju združevanja 
dela rn sredstev organizacij združenega dela iz razvitih in 
gospodarsko nezadostno razvitih republik in pokrajin na 
osnovi sredstev Sklada federacije ter, da predstavlja dobro 
podlago za sprejemanje ukrepov za nadaljnjo krepitev tega 
procesa. 

V 1986. letu smo dosegli na področju samoupravnega zdru- 
ževanja dela in sredstev na osnovi sredstev sklada zadovoljive 
rezultate glede na predhodna leta, tako glede števila sklenje- 
nih samoupravnih sporazumov, kakor tudi glede obsega zdru- 
ženih sredstev, vendar pa ti rezultati še vedno ne dosegajo 
planskih predvidevanj. 

Problemi v gospodarsko nezadostno razvitih republikah in 
SAP Kosovo so postali še izrazitejši, predvsem na področju 
likvidnosti, zadolženosti in izgub. 

Združevanje dela in sredstev med gospodarsko razvitimi in 
gospodarsko nezadostno razvitimi republikami in SAP 
Kosovo se vse bolj razvija v smeri dohodkovnih odnosov, 
temelji pa še predvsem na kreditnih osnovah. Prisotni so tudi 
pojavi transformiranja samoupravnih sporazumov, ki so skle- 
njeni na dohodkovnih odnosih v kreditne odnose. 

Pri združevanju dela in sredstev se še vedno srečujemo s 
problemom majhnega obsega koncentracije sredstev, name- 
njenih združevanju,* primanjkljaja deviznih sredstev za uvoz 
opreme, nezadovoljive medsebojne informiranosti gospodar- 
skih subjektov, kakor tudi z vprašanjem udeležbe teh subjek- 
tov pri upravljanju sredstev in pri skupnem dohodku. 

Glede na navedene poudarke, je Zbor republik in pokrajin 
sprejel sklepe, s katerimi: 

opozarja, da je potrebno zagotoviti pravočasno in dosledno 
uresničevanje družbenih opredelitev in ukrepov za pospeše- 
vanje procesa združevanja dela in sredstev. 

Priporoča vsem udeležencem družbenega dogovora o 
združevanju dela in sredstev, da v predvidenem roku sprej- 
mejo predpise iz svoje pristojnosti, da bi tako zagotovili reali- 
zacijo opredelitev iz družbenega dogovora. 

Čimprej je potrebno podpisati družbeni dogovor o poseb- 
nih ukrepih za uresničevanje politike najhitrejšega razvoja 
SAP Kosovo v obdobju od 1986-1990. leta ter zagotoviti 
njegovo realizacijo. 

Zbor republik in pokrajin je tudi priporočil Gospodarski 
zbornici Jugoslavije, da ob sodelovanju gospodarskih zbornic 
SR in SAP ter ostalih odgovornih subjektov, pospeši aktivno- 

sti za iniciranje ter odobritev programov v skladu z opredeli- 
tvami iz družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 
1986-1990. leta in v skladu z družbenimi plani SR in SAP. 

Poročilo o odpravljanju neskladij v ceni električne ener- 
gije, premoga in zemeljskega plina s predlogom ukrepov 

Ob obravnavi navedenega poročila, skupaj z odločbami ZIS 
o nestrinjanju s predloženimi skupnimi elementi za oblikova- 
nje cen električne energije, premoga, uranovega koncentrata 
in cen za usluge železniškega prometa, je Zbor republik in 
pokrajin sprejel sklepe, s katerimi ugotavlja: 

da je predlagatelj neupravičeno zamujal s predložitvijo 
poročila o odpravljanju neskladij v ceni električne energije, 
premoga in zemeljskega plina s predlogom ukrepov Skupš- 
čini SFRJ; 

da priporoča nosilcem izdelave skupnih elementov za obli- 
kovanje cen električne energije, premoga, uranovega koncen- 
trata in uslug železniškega prometa, da intenzivirajo delo pri 
izdelavi teh skupnih elementov. Zbor republik in pokrajin pa 
je podobno priporočilo sprejel tudi za organizacije združe- 
nega dela s področja PTT prometa in naftnega gospodarstva; 

Zbor republik in pokrajin je obvezal pristojne organe in ZIS, 
da povečajo aktivnosti in sodelovanje pri izdelavi skupnih 
elementov za oblikovanje cen v gospodarski infrastrukturi s 
ciljem, da bi se skupni elementi čimprej sprejeli. O postopku 
in rezultatih usklajevanja in stališčih Zveznega izvršnega 
sveta do njih, pa mora Zvezni izvršni svet obvestiti Skupščino 
SFRJ najkasneje do konca meseca junija 1987. 

Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ je sprejel Pobudo 
za sklenitev družbenega dogovora o spremembah in dopol- 
nitvah družbenega dogovora o pogojih organiziranja in 
skupnega financiranja mednarodnih športnih tekmovanj, ki 
jih prirejamo v Jugoslaviji. 

Zakon o skupnem znesku sredstev za financiranje pro- 
grama priprav za tisk in tiskanje osnovne hidrogeološke 
karte Jugoslavije in osnovne inženirske geološke karte 
Jugoslavije za obdobje od 1988-2009. leta je bil sprejet z 
usklajeno dopolnitvijo glede na osnutek zakona tako, da se 
neporabljena sredstva za financiranje programa, ki se ne 
porabijo do konca tekočega leta, koristijo v naslednjem letu 
za iste namene. Na osnutek zakona v Skupščini SR Slovenije 
nismo imeli pripomb. 

Zakon o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugo- 
slavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (projekt za 
cestni sektor YYU 2715) 

Na predlog zakona Skupščina SR Slovenije ni imela pri- 
pomb. Predlog zakona je bil sprejet v predloženem besedilu. 

Zaključni račun Sklada federacije za kreditiranje hitrej- 
šega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in 
avtonomnih pokrajin za 1986. leto s poročilom o poslovanju 
Sklada federacije za 1986. leto 

Zbor republik in pokrajin je sprejel, na podlagi pozitivnega 
mnenja Zveznega izvršnega sveta in izvršnih svetov SR in 
SAP, odlok o potrditvi zaključnega računa Sklada federacije. 
Ob obravnavi zaključnega računa je Zbor republik in pokrajin 
tudi sprejel sklep, da mora Sklad federacije ob sodelovanju 
odgovarjajočih organov in organizacij zagotoviti spremljanje 
namenskega in efektivnega koriščenja sredstev Sklada fede- 
racije in to predvsem z vidika doseženih rezultatov s temi 
sredstvi. Sklad federacije mora o koriščenju sredstev obveš- 
čati Skupščino SFRJ, ko bo le-ta obravnavala dokumente o 
družbeno ekonomskem razvoju in ob obravnavi zaključnega 
računa Sklada federacije. 
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Zakon o kritju negativnih tečajnih razlik pri Narodni banki 
Jugoslavije 

Odlok o predračunu prihodkov in odhodkov deviznih 
rezerv Narodne banke Jugoslavije od 26. maja do 
31. decembra 1986 

Postopek usklajevanja za oba akta se ni začel, ker niso bili 
dani pogoji za začetek usklajevanja, ker Sabor SR Hrvaške ni 
dal soglasja k osnutku obeh aktov. Zvezni izvr.šni svet je zato 
predlagal Predsedstvu SFRJ, da le-ta predlaga Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ sprejem začasnih ukrepov. Pred- 
sedstvo SFR Jugoslavije je zato Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije predložilo v obravnavo zakon o 
začasnih ukrepih za kritje tečajnih razlik pri Narodni banki 
Jugoslavije in prenosa na federacijo dela terjatev po bilanci 
deviznih rezerv Narodne banke Jugoslavije ter zakon o začas- 
nih ukrepih predračuna prihodkov in odhodkov pri Narodni 
banki Jugoslavije za obdobje od 26. maja do 31. de- 
cembra 1987. 

Oba zakona sta vsebinsko enaka, glede virov sredstev kakor 
tudi glede načina pokrivanja tečajnih razlik pri Narodni banki 
Jugoslavije, kakor sta veljalš do 26. maja 1987, le da je obseg 
sredstev spremenjen in usklajen z daljšim obdobjem, ki ga 
začasno ukrepa pokrivata. 

Ob sprejetju obravnavanih zakonov je ZIS umaknil iz obrav- 
nave osnutek zakona o kritju negativnih tečajnih razlik pri 
Narodni banki Jugoslavije in osnutek odloka o predračuna 
prihodkov in odhodkov deviznih rezerv pri Narodni banki 
Jugoslavije od 26. maja do 31. decembra 1987. ZIS je obvestil 
Zbor republik in pokrajin, da bo proučil pripombe in predloge 
skupščine SR in SAP na umaknjen osnutek zakona in osnutek 
odloka in na podlagi tega predložil v mesecu septembru 1987, 
Skupščini SFRJ novo besedilo osnutka zakona o kritju nega- 
tivnih tečajnih razlik pri Narodni banki Jugoslavije. 

Zakon o jugoslovanski banki za mednarodno ekonomsko 
sodelovanje je bil sprejet. O poteku usklajevanja osnutka 
zakona o jugoslovanski banki za mednarodno ekonomsko 
sodelovanje je delegacija poročala Skupščini SR Slovenije na 
seji Zbora združenega dela dne, 20. 5. 1987. 

Skupščina SR Slovenije je tudi na tej seji zavezala delega- 
cijo, da v postopku usklajevanja osnutka zakona uveljavlja 
predvsem pripombi, ki se nanašata na: 

- precizneje je potrebno opredeliti, v katerih primerih 
lahko JUBMES direktno kreditira ustanovitelje; 

- precizneje je potrebno opredeliti izjeme pri kreditiranju 
tujine, ki jo opravlja JUBMES v svojem imenu in za svoj račun. 

V nadaljevanju postopka usklajevanja je delegacija pri- 
pombi uveljavila in po končanem postopku usklajevanja dala 
soglasje k predlogu zakona. 

Delegacija Sabora Hrvaške je v postopku usklajevanja 
vztrajala na pripombi, da je v osnutku zakona potrebno zago- 
toviti trajne in stabilne vire za kreditiranje izvoza preko JUB- 
MES. Ker ZIS v tem postopku usklajevanja ni mogel predložiti 
ustreznih rešitev za zagotovitev trajnih in stabilnih virov kredi- 
tiranja izvoza preko JUBMES, je Zbor republik in pokrajin 

sprejel sklep, s katerim se zavezuje Zvezni izvršni svet, da do 
konca meseca septembra 1987 predloži Skupščini SFRJ pred- 
joge za rešitev za kreditiranje izvoza JUBMES. S sklepom pa 
je Zbor republik in pokrajin tudi zavezal ZIS, da sproži posto- 
pek za sprejem dogovora republik in pokrajin za zagotovitev 
trajnih in stabilnih virov sredstev za kreditiranje izvoza preko 
JUBMES. 
Obisk delegacije Odbora za trg in cene Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ 

Odbor za trg in cene Zbora republik in pokrajin ima v svoj 
program dela vključene tudi obiske v SR in SAP in sicer s 
ciljem, da se neposredno v organizacijah združenega dela in 
njihovih asociacijah seznani s problematiko izvajanja zakona 
o sistemu družbene kontrole cen, o politiki cen in problema- 
tiki cenovnih nesorazmerij. Delegacija Odbora za trg in cene 
Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ je bila na obisku v 
SR Sloveniji dne, 2. in 3. junija 1987. V tem času je obiskala 
SOZD Iskra, SOZD Mercator KIT, Gorenjska oblačila Kranj in 
Železniško gospodarstvo Ljubljana, sestala pa se je tudi s 
predstavniki GZS in nekaterih večjih organizacij združenega 
dela ter republiškimi upravnimi organi, pristojnimi za 
področje trga in cen. 

V posameznih sredinah so zakon načeloma podprli, se 
strinjali z njegovim konceptom, izrekli pa so tudi nekaj pri- 
pomb, predvsem na način izvajanja Zakona o sistemu druž- 
bene kontrole cen. 
Družbeni dogovor o posebnih ukrepih za uresničevanje poli- 
tike najhitrejšega razvoja SAP Kosovo v obdobju 1986-1990 

Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ nas je obvestil, 
da je pri prepisovanju v Odboru za vprašanja razvoja gospo- 
darsko nezadostno razvitih republik in avtonomnih pokrajin 
usklajenega teksta predloga družbenega dogovora prišlo do 
tehnične napake in je v 6. členu družbenega dogovora izpuš- 
čen hidrosistem Radonjič. Delegacija je pregledala poročila o 
usklajevanju in poročila, ki jih je o usklajevanju dajala zborom 
Skupščine SR Slovenije. Iz poročil z Odbora za vprašanja 
gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomnjh 
pokrajin o poteku usklajevanja družbenega dogovora je raz- 
vidno, da hidrosistem Radonjič nikdar ni bil sporen, da se ga 
opredeli v 6. členu družbenega dogovora. 

Delegacija je na seji zborov Skupščine SR Slovenije dne, 
18. 2. 1987 ustno poročala o usklajevanju družbenega dogo- 
vora in zbore Skupščine SR Slovenije seznanila z vsebino 6. 
člena, v katerega je tudi vključen hidrosistem Radonjič. Dele- 
gacija je predlagala zborom Skupščine SR Slovenije, da ji 
dajo dokončno pooblastilo za uskladitev vsebine 6. člena 
družbenega dogovora, tako kot ga je v poročilu podala. Dele- 
gacija je v usklajevalnem postopku to pooblastilo realizirala. 

Delegacija se je o vsem navedenem posvetovala tudi s 
službo Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slove- 
nije, ki je prav tako mnenja, da gre zgolj za tehnično napako 
pri prepisovanju usklajenega predlog družbenega dogovora. 
Navedena tehnična napaka bo odpravljena v prečiščenem 
besedilu usklajenega predloga družbenega dogovora. 
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Iz Skupščine 

NOVI PREDPISI 

NASLEDNJE LETO - LETO KAKOVOSTI  

• V Jugoslaviji je opazna nezadovoljiva raven, počasen napredek, stagnacija in 
celo znižanje kakovosti proizvodov 

• Kakovost še ni planski element, niti element poslovne politike, ni dovolj 
vključen v samoupravne normativne akte niti dohodkovne odnose 

• Brez večjih vlaganj v kakovost Jugoslavija ne more popraviti svojega 
neugodnega položaja v mednarodni delitvi dela, niti ne more iziti iz gpspodarske 
krize 

Pri svojem 20-letnem delu si 
je Jugoslovanska organizacija 
za standardizacijo (JUSK) vse- 
skozi prizadevala, da se vpra- 
šanju kakovosti v družbi name- 
ni ustrezna pozornost. Hkrati 
je bila pobudnik in organizator 
izvajanja akcij in ukrepov za 
izboljšanje kakovosti v gospo- 
darskih in družbenih dejavno- 
stih. Vendar je ocenila, da je za 
izboljšanje kakovosti potrebna 
širša družbena akcija, ker se 
brez te ne bi mogle uresničiti 
konkretne aktivnosti. Zato je 
Predsedstvo JUSK-a predlaga- 
lo, da se 1988. leto razglasi za 
»Leto kakovosti« s tem, da bi 
se v 1987. letu opravile vse po- 
trebne priprave. 

Ta predlog je preučil in pod- 
prl Zvezni izvršni svet in ga 
predložil Skupščini SFRJ s 
sklepom, s katerim predlaga 
Zveznemu zboru, da sprejme 
navedeno pobudo in sprejme 
resolucijo o kakovosti proizvo- 
dov in storitev ter o razglasitvi 
1988. leta za »Leto kakovosti«. 
O predlogu se bodo delegati v 
Zveznem zboru izrekli na eni 
od prihodnjih sej. 

Zaradi slabe kakovosti 
manjši izvoz 

»Leto kakovosti« bi pomeni- 
lo začetek dela za izboljšanje 
kakovosti, tako na področju 
proizvodnje in storitev, kot tu- 
di v drugih dejavnostih. Na- 
mreč, kot je navedeno v gradi- 
vu, je v naši državi opazna neu- 
strezna raven oziroma poča- 
sen napredek, stagnacija, pa 
tudi zmanjšanje kakovosti pro- 
izvodov, Od katere pa je pogo- 

sto odvisen uspeh na tujem tr- 
gu. Tako je bilo v prvi polovici 
1986. leta vrnjenega blaga v 
znesku pr.ek 3 milijarde dinar- 
jev. Blago je razdeljeno celo 
na 63 blagovnih skupin, kar 
kaže na neustezno kakovost 
blaga z različnih področij. Ne- 
upravičeno nizka raven, in to 
ne samo kakovosti proizvodov, 
temveč, širše gledano, tudi ka- 
kovosti dela in organiziranja, 
pomeni danes omejitveni raz- 
vojni dejavnik strategije eko- 
nomskih odnosov s tujino, 
hkrati pa eno najpomembnej- 
ših političnih in idejnih vpra- 
šanj. 

Tudi dejstvo, da kakovost v 
naši državi še ni planski ele- 
ment niti element poslovne po- 
litike, da ni dovolj vključena v 
samoupravne normativne ak- 
te, dohodkovne odnose niti v 
delitev osebnih dohodkov, ni 
sporno. Tudi nadzor kakovosti 
ni niti organizacijsko niti ka- 
drovsko na ustrezni ravni, v 
30,7% primerov pa le-tega 
sploh ni. 

Pri odgovorih na vprašanje, 
zakaj je takšna situacija v naši 
državi, se navajajo nekateri 
najpomembnejši dejavniki: vi- 
soka inflacija, pogosta praksa 
zamrzovanja cen, drastično 
zmanjšanje uvoza končnih 
konkurenčnih proizvodov, kot 
tudi uvoza opreme, pomanjka- 
nje deviz, kar vpliva na slabšo 
kakovost surovin, zmanjšanje 
uvoza ob hkratnem zmanjša- 
nju kakovosti izobraževanja, 
zapiranje proizvodnje in trga v 
ožja območja države, upada- 
nje poslovne morale, kot tudi 
občutek nemoči, da je s priza- 

devanji za kakovost mogoče 
doseči poslovne rezultate. Vse 
to vodi v pomanjkanje sploš- 
nega družbenega ozračja, ki bi 
spodbudilo kakovost. 

Po drugi strani pa je v razvi- 
tih zahodnih državah glavni iz- 
vozni adut kakovost izdelkov s 
svojimi posebnimi zapovedmi 
(zanesljivost, standard, roki 
dobave, servis, včasih pa tudi 
dizajn). Raziskovalci trga v ZR 
Nemčiji so ugotovili, da je vpliv 
kakovosti izdelkov na njihovo 
prodajo na svetovnem trgu 
31%, vpliv cene pa samo 12%. 
Zato so v ZR Nemčiji investici- 
je v kakovosti enake celotnim 
investicijam v industrijo te dr- 
žave. 

Jugoslavija je, žal, zelo daleč 
od takšnega pristopa k strate- 
giji lastnega razvoja, ker kako- 
vost izdelkov, razen častnih iz- 
jem, ni planska kategorija. In- 
štitut za ekonomska raziskova- 
nja iz Ljubljane je na osnovi 
širokega kroga anketirancev 
(vzorec 1500 naših izdelkov, ki 
se prodajajo na svetovnem tr- 
gu) ugotovil, da so cene naših 
izdelkov na svetovnem trgu v 
povprečju nižje za 25 do 30%. 
Izjema so le izdelki »Elana«, ki 
se na tujem trgu prodajajo tudi 
po nekoliko višjih cenah. To 
pomeni, da cene niso vzorec 
naše nizke konkurenčnosti na 
svetovnem trgu. To raziskova- 
nje je pokazalo: če bi naša dr- 
žava samo 10% vlagala v nece- 
novne dejavnike oziroma v ka- 
kovost izdelkov, bi dosegla na 

svetovnem trgu cene, ki bi ji 
prinesle 1200 milijard dolarjev 
deviznega priliva. 

Nezadovoljiva raven, poča- 
sen napredek, pogosto pa tudi 
stagnacija in znižanje kakovo- 
sti proizvodov v Jugoslaviji je, 
dolgoročno gledano, predv- 
sem posledica nezadostnega 
znanstveno-raziskovalnega 
dela, ker prav le-ta izboljšuje 
obstoječe in oblikuje nove pro- 
izvode, ki s svojo boljšo kako- 
vostjo izrivajo konkurenčno 
blago. 

Vedno večja medsebojna 
odvisnost v svetu in potreba 
naše države, da na eni strani 
razširja ekonomske odnose z 
razvitimi državami in državami 
v razvoju in dejstvo na drugi 
strani, da je naše gospodar- 
stvo vedno bolj podvrženo ra- 
zličnim oblikam pritiskov, vsi- 
ljuje potrebo po ustvarjanju 
lastnih tehnično-tehnoloških 
rešitev. Te bi omogočile razvoj 
jugoslovanskega gospodar- 
stva v skladu s strateškimi 
opredelitvami družbe. Predpo- 
goji za to so predvsem v siste- 
mu naše samoupravne sociali- 
stične ureditve, ki so razdelani 
v zakonskih določbah in pred- 
pisih. Na koncu informacije je 
rečeno, da Jugoslavija brez 
večjih dosežkov na področju 
kakovosti ne bo mogla popra' 
viti svojega neugodnega polo- 
žaja v mednarodni delitvi dela, 
niti ne bo izšla iz gospodarske 
krize. 

Predlog Jugoslovanske organizacije za standardiza- 
cijo in kakovost o razglasitvi »Leta kakovosti — 1988« 
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ANALIZE IN OCENE 

Kmetijstvo ni uresničilo načrtovanih razvojnih ciljev 

• Rast kmetijske proizvodnje je zelo nihala, ob povprečni rasti, ki je znašala 1,3% 
• Slabšajo se rezultati zunanjetrgovinske menjave agroindustrijskih proizvodov 
• Rezanje cen na škodo agrokompleksa 
• Vse resnejše varnostne ovire na svetovnem trgu * 
• Pada akumulativna in reproduktivna sposobnost kmetijstva 

Zvezni izvršni svet je v skla- 
du z delovnimi programi pred- 
ložil Zboru republik in pokrajin 
v obravnavo gradivo »Stanje in 
problemi pri uresničevanju 
ekonomske politike na po- 
dročju agroindustrijske proiz- 
vodnje«, ki se bo obravnavalo 
na eni od naslednjih sej zbora. 
V gradivu so obsežno in z 
mnogimi podrobnostmi in 
konkrtnimi kazalci analizirani 
gibanje in dosežena raven pro- 
izvodnje, tržišča in izvoza 
agroživilskih proizvodov v ob- 
dobju od 1981. do 1986. leta, 
uresničevanje ekonomske po- 
litike v tem kompleksu, finanč- 
ni rezultati poslovanja in eko- 
nomski položaj agroindustrije, 
prav tako pa tudi investicije v 
tej gospodarski panogi. 

Neizenačena 
proizvodnja 

V obravnavanem obdobju je 
imela kmetijska proizvodnja 
zelo izrazita letna nihanja - vi- 
soko povečanje proizvodnje je 
bilo ustvarjeno v letih 1982, 
1984 in 1986, medtem ko je 
proizvodnja v preostalih letih 
padala. Ustvarjena je povpreč- 
na letna stopnja rasti te proiz- 
vodnje, ki znaša 1,3,%, kar je 
precej pod načrtovanim. Ob 
tem je bila, povprečna letna 
stopnja povečanja kmetijske 
proizvodnje znatno večja od 
stopnje rasti celotnega prebi- 
valstva, kar je ob zmanjšanju 
kupne moči prebivalstva pripe- 
ljalo do izenačene ponudbe in 
povpraševanja na stagnacijski 
ravni. 

Razvoj te gospodarske pa- 
noge je spremljal na zunanjem 
ekonomskem področju visoko 
izraženi agrarni protekcioni- 
zem na svetovnem trgu, prav 
tako pa tudi neustrezna orga- 
niziranost in prodornost jugo- 
slovanskih agrarnih izvozni- 
kov. Vse to je oviralo uresniče- 
vanje planiranega obsega iz- 
voza kmetijskih pridelkov. Po 
drugi strani pa tudi nekonkre- 
ten in premalo funkcionalno 
razvit sistem tržnih rezerv ni 

uspel preprečiti motenj na do- 
mačem trgu kmetijskih pridel- 
kov, kar je prav tako negativno 
vplivalo na obseg te proiz- 
vodnje. 

Struktura kmetijske proiv- 
zodnje je ostala v tem obdobju 
skora nespremenjena, kar je 
eden od kazalcev ekstenzivno- 
sti. Živinoreja sodeluje v njej s 
43% (kar je precej manj, kot v 
razvitih državah), v poljedelski 
proizvodnji prevladujejo žitari- 
ce, individualna gospodarstva 
pa sodelujejo s 70% pri ustvar- 
janju družbenega proizvoda 
kmetijstva. Izrazite cikličnosti 
in upočasnjena rast proizvod-* 
nje tega sektorja v obravnava- 
nem obdobju so pomembno 
vplivali na rast celotne kmetij- 
ske proizvodnje. 

Pod vplivom vseh tokov 
družbenoekonomskga razvoja 
je imela tudi proizvodnja pre- 
hrambenih proizvodov upo- 
časnjen in neenakomeren raz- 
voj. Na to je vplivala drobna 
kmetijska proizvodnja kot su- 
rovinska osnova, zmanjšanje 
realnih osebnih dohodkov in 
težave pri izvozu teh proizvo- 
dov. Poleg tega je tudi padec 
življenjskega standarda pov- 
zročil stagnacijo in zmanjšanje 
porabe nekaterih osnovnih 
prehrambenih proizvodov ob 
relativno dobri preskrbi doma- 
čega trga. 

Celoten izvoz kmetijskih in 
prehrambenih proizvodov je 
znašal v tem obdobju (brez 
udeležbe tekstilnih vlaken in 
usnja) 10% celotne vrednosti 
agroindustrijske proizvodnje 
oziroma približno 11,2% celot- 
nega izvoza/uvoz pa približno 
6% celotnega uvoza. Poleg te- 
ga je kmetijstvo v tem obdobju 
ustvarilo večji izvoz od uvoza, 
in to v vrednosti 1.715 milijo- 
nov dolarjev, kmetijstvo pa je 
imelo tudi večji suficit v zuna- 
njetrgovinski proizvodnji. To 
vsekakor predstavlja kakovost 
pri gospodarjenju na tem go- 
spodarskem področju, ki je re- 
zultat zmanjšanja uvoza kme- 
tijskih in prehrambenih proiz- 
vodov ter povečanja izvoza, 

predvsem koruze, sadja in ze- 
lenjave in njihovih predelav. 

V gradivu pa se ugotavlja, da 
so se v lanskem letu poslabšali 
rezultati zunanjetrgovinske 
menjave agroindustrijskih pro- 
izvodov. Zmanjšal se je izvoz, 
povečal pa uvoz, zmanjšala se 
je tudi pokritost uvoza z izvo- 
zom. V strukturi izvoza imajo 
največji pomen živina, meso, 
mesne konzerve in ostali mes- 
no mlečni proizvodi. Največji 
izvoz je ta sektor ustvaril v letu 
1982 (477,1 milijona dolarjev), 
medtem ko je v lanskem letu ta 
vrednost znašala 266,6 milijo- 
na dolarjev. 

Neugodni krediti 

V preteklem planskem ob- 
dobju so bila s sistemom se- 
lektivnega kreditiranja zago- 
tovljena sredstva iz primarne 
emisije in kreditnega potenci- 
ala bank za kreditiranje druž- 
beno organizirane kmetijske 
proizvodnje, zalog in rezerv 
osnovnih kmetijskih proizvo- 
dov. Ta podpora je bila v glav- 
nem dovolj, podlaga za obra- 
čun vrednosti proizvodnje in 
zalog pa so bile proizvodne in 
prodajne cene kmetijskih pro- 
izvodov. 

Kljub temu pa je bila prav v 
tem obdobju izražena tenden- 
ca slabšanja pogojev kreditira- 
nja, predvsem zaradi višine 
obrestnih mer, in to zlasti v 
drugi polovici leta 1984 ter v 
letu 1985. Politika pozitivnih 
realnih obrestnih mer je imela 
izredno neugodne učinke v 
kmetijstvu, kjer so bile obresti 
povprečno podvojene v letu in 
pof. 

Da bi se vsaj malo izboljšal 
položaj kmetijstva, je bilo sep- 
tembra 1984 opravljeno pre- 
tvarjanje dela kratkoročnih 
kreditov iz primarne emisije v 
dolgoročni kredit za trajna 
obratna sredstva, lansko leto 
pa je bil sprejet zakon o zago- 
tavljanju sredstev za regresira- 
nje dela stroškov na podlagi 
obresti za kredite, namenjene 
v okviru selektivnega progra- 

ma v kmetijstvu, ki so se upo- 
rabljali v drugem polletju leta 
1986. Pravi učinek tega ukrepa 
bo viden šele po zaključnih ra- 
čunih za leto 1986, veljavnost 
tega ukrepa pa se je podaljšala 
tudi v tem letu. 

Tudi poraba kmetijskih pro- 
izvodov se v obravnavanem 
planskem obdobju ni enako- 
merno gibala. Zmanjšuje se 
energetska vrednost prehrane 
prebivalstva, prišlo pa je tudi 
do sprememb v strukturi in ka- 
kovosti prehrane. Hkrati pa so 
izdatki za prehrano v celotnih 
izdatkih prebivalstva večji. Na 
trgu kmetijskih proizvodov so 
bila prisotna nihanja, ki so bila 
pogojena s celo vrsto dejavni- 
kov, kažejo pa se kot nestabil- 
nost ponudbe, problemi pri 
preskrbi velikih potrošniških 
centrov in v neugodnem polo- 
žaju kmetijskih proizvajalcev. 
Vse to je negativno vplivalo na 
zainteresiranost proizvajalcev 
za proizvodnjo in na njihovo 
ekonomsko varnost. 

V preteklem planskem ob- 
dobju tudi rezanje cen ni bilo v 
prid kmetijstvu. Disparitete 
cen proizvajalcev kmetijskih in 
industrijskih proizvodov so bi- 
le največje v letih 1984 in 1985. 
Vključno z letom 1983 je kme- 
tijstvo uspelo amortizirati del 
stroškovnih pritiskov, in to z 
interno ekonomijo ter črpa- 
njem notranjih rezerv. Delova- 
lo je praktično protiinflacijsko, 
toda v tem obdobju je ogrozilo 
svojo materialno osnovo dela, 
kar je imelo v .naslednjih letih 
za posledico visoke izgube v 
celotnem agrokompleksu. 

V preteklem letu so bili 
opravljeni določeni poskusi, 
da bi se odpravile disparitete 
cen, toda v tem se do konca ni 
uspelo. To dejstvo je ob ostalih 
neugodnih pogojih gospodar- 
jenja za agroindustrijo vplivalo 
tudi na nadaljnje slabšanje 
ekonomskga položaja proizva- 
jalcev. 

V delu gradiva, ki se nanaša 
na uresničevanje politike zu- 
nanjetrgovinske menjave, se 
poudarja, da se mednarodna 
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trgovina s kmetijskimi proizvo- 
di odvija v zapletenih pogojih. 
Na to delujejo visoke uvozne 
omejitve, padec cen, visoki 
zneski subvencij kmetijske 
proizvodnje v razvitih državah, 
po drugi strani pa je prisotno 
njeno povečanje v teh državah, 
potem zmanjševanje povpra- 
ševanja na njihovih tržiščih in 
vse večja samozadostnost. Po- 
sledica vsega tega je prevladu- 
joča tendenca regionalizacije 
menjave in povečanje avtarkič- 
nosti. Tuji trg tudi vse bolj zao- 
struje zahteve glede kakovosti 
proizvodov, rokov in kontinu- 
itete pošiljanja, spoštovanja 
mednarodnih standardov, v 
zvezi z embalažo, etiketira- 
njem, pakiranjem in podobno. 

Da bi premagali varnostne 
ovire držav uvoznic in da bi se 
povečala cenovna konkurenč- 
nost naših proizvajalcev, se je 
na začetku lanskega leta pove- 
čalo število posebnih olajšave 
za izvoz kmetijskih proizvo- 
dov. Toda ti ukrepi niso dali 
pričakovanih rezultatov glede 
povečanja izvoza, čeprav so 
omogočili, da se je zadrževala 
dosežena raven. Vzrok je v 
tem, da so cene kmetijskih 
proizvodov na svetovnem trgu 
zelo nizke zaradi visok'h sub- 
vencij. Jugoslovansko kmetij- 
stvo je tudi po korekciji deviz- 
nega tečaja izvažalo po cenah, 
ki so bile nižje od cen na do- 
mačem trgu, kar se je neugod- 
no odražalo na dohodek izvoz- 
nikov kmetijskih proizvodov. 

Domača kmetijska proizvod- 
nja je uživala tudi določeno 
zaščito, in to prek carine in 
posebnih dajatev na uvoz kme- 
tijskih proizvodov. Toda te da- 
jatve niso predpisane za vse 
proizvode, ki se uvažajo redno 
in v velikih količinah. Pri neka- 
terih proizvodih so bile odkup- 
ne cene precej nad zaščitenimi 
(ki so osnova za dajatve), tako 
da uvozne cene kljub plačilu 

posebnih dajatev dejansko ni- 
so izenačene z domačimi. 

Slabša se ekonomski 
položaj kmetijstva 

Finančni rezultati gospodar- 
jenja in ekonomski položaj 
agroindustrijskega kompleksa 
so precej slabši v primejavi s 
celotnim gospodarstvom. Ne- 
ugodne tendence se kažjo v 
poslabšanju in nestabilnosti 
odnosov v primarni delitvi, 
fluktuacijah v proizvodnji in na 
trgu kmetijskih in prehrambe- 
nih proizvodov, poglabljajo se 
razlike med panogami in proti- 
slovja znotraj agrokompleksa, 
pada akumulativnost te proiz- 
vodnje in njena sposobnost za 
ustvarjanje razvojnih ciljev, 
določenih tudi v planskih do- 
kumentih. 

Pomemben vzrok za ne- 
ugodno stanje v agrokomplek- 
su je tudi v samem mehanizmu 
gospodarskega sistema, ne- 
upoštevanju specifičnosti te 
proizvodnje pri koncipiranju 
ukrepov ekonomske politike, 
predvsem glede sistema obli- 
kovanja, obračuna in delitve 
dohodka, sistema kreditiranja 
tekoče proizvodnje in sistema 
ter politike cen na tem po- 
dročju. 

Ekonomski položaj kmetij- 
skih proizvajalcev je od leta 
1984 precej težji, ko se pojav- 
ljajo tudi velike izgube. V pri- 
merjavi s celotnim gospodar- 
stvom je dohodek kmetijstva 
leta 1985 rastel skoraj štirikrat 
počasneje. V gradivu ZlS-a se 
ugotavlja, da sta na to vplivala 
dva osnovna vzroka: poglab- 
ljanje disparitet cen na relaciji 
industrija-kmetijstvo in kršenje 
eksternih paritet cen ob dina- 
mični rasti stroškov proizvod- 
nje agrarnih proizvodov. 

V preteklem planskem ob- 
dobju zato ni bila dosežena 

stabilizacija tržišča in cen 
kmetijskih proizvodov, čeprav 
je bila to ena od temeljnih na- 
log družbenega plana. Poleg 
tega se je poslabšal tudi polo- 
žaj tega področja v sekundarni 
delitvi. Prerazporeditev do- 
hodka v korist negospodarstva 
je še bolj vplivala na že poslab- 
šan položaj teh proizvajalcev. 
K temu je precej prispevala tu- 
di linearna politika realnih po- 
zitivnih obrestnih mer brez 
upoštevanja ekonomskih spe- 
cifičnosti agrokompleksa, ki 
se nikakor ni mogla nevtralizi- 
rati s povečanjem koeficienta 
obtoka sredstev. 

Do relativnega izboljšanja 
položaja kmetijstva v primerni 
delitvi je prišlo šele v lanskem 
letu, predvsem kot posledica 
počasnejše rasti porabljenih 
sredstev od rasti celotnega pri- 
hodka, relativno pa se zmanj- 
šujejo tudi izgube v kmetijstvu. 

Premalo se investira 

Eden od temeljnih vzrokov 
počasnega razvoja kmetijske 
proizvodnje pri nas je tudi pre- 
majhno investiranje v kmetij- 
stvu. To je ocenjeno tudi v dol- 
goročnem programu ekonom- 
ske stabilizacije ter v drugih 
pomembnih dokumentih, potr- 
jujejo pa tudi podatki o giba- 
njih investicij in obsega proiz- 
vodnje. V preteklih letih je bila 
rast kmetijske proizvodnje 
skoraj redno rezultat večjih 
vlaganj. Investicijska politika 
je v pristojnosti republike in 
pokrajin in se realizira v skladu 
z njihovimi programi in plani 

razvoja. Toda enotna je značil- 
nost investicijske politike na 
tem področju - neuresničuje 
se planirani obseg investicij. 
Poleg tega pa se neuresničuje 
tudi opredelitev iz dolgoročne- 
ga programa ekonomske sta- 
bilizacije, da »morajo investici- 
je v kmetijstvu povečati svoj 
delež vsaj do višine udeležbe 
kmetijstva v družbenem proiz- 
vodu celotnega gospodarstva. 
Toda zaostajanje te udeležbe 
je dolgoletna značilnost raz- 
vojne politike v kmetijstvu.« 

Druga neugodna značilnost 
je nizka udeležba združenih 
sredstev, velika zadolženost s 
krediti oziroma visoka udelež- 
ba izposojenih sredstev v kre- 
ditih. Pogoji kreditiranja še ni- 
so prilagojeni specifičnosti 
kmetijske proizvodnje, kar je 
prav tako negativno vplivalo 
na investicijsko politiko na tem 
področju. 

V gradivu se zato poudarja, 
da se morajo zagotoviti ugod- 
nejši pogoji za investicijska 
vlaganja in dodatni viri sred- 
stev predvsem za razširjanje in 
urejanje obdelovalnih površin 
družbenega sektorja. Poleg te- 
ga je treba tudi znižati obresti 
kreditov za vlaganje v primar- 
no kmetijsko proizvodnjo 
predvsem za namene, ki imajo 
značaj kmetijske infrastruktu- 
re in so predpostavka za pove- 
čanje obsega učinkovitosti in 
produktivnosti kmetijske pro- 
izvodnje, s posebnimi ukrepi 
pa je potrebno spodbujati 
združevanje sredstev, da bi se 
realiziral program proizvodnje 
hrane. 

Stanje in problemi pri uresničevanju ekonomske poli- 
tike na področju agroindustrijske proizvodnje 

PTT promet še zaostaja glede na celotne družbene 

potrebe 

• V skupnost JPTT je združenih 52 delovnih organizacij PTT prometa s 346 
temeljnimi organizacijami združenega dela in 75.000 zaposlenih 

• Poštna mreža Jugoslavije še naprej zaostaja glede na poštno mrežo v večini 
evropskih držav 

• Kakovost telex prometa pada, medtem ko je kakovost prenosa s telegramom 
zadovoljiva 

• Po pogostosti telefonskih priključkov na 100 prebivalcev se Jugoslavija nahaja 
na dnu liste evropskih držav 

• Ekonomski položaj PTT prometa se v primarni in sekundarni delitvi še naprej 
slabša 
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V letu 1986 so jugoslovan- 
ske PTT svojo aktivnost usme- 
rile k izvrševanju delovnega 
programa z osnovnim ciljem, 
da se povečata obseg in kako- 
vost PTT storitev in s tem v 
okviru realnih možnosti zado- 
voljijo vse bolj izražene gospo- 
darske in družbene potrebe po 
teh storitvah, predvsem pa po 
novih vrstah teh storitev. Tako 
je bilo odprto določeno število 
novih poštnih enot, zgrajene 
so bile določene telefonske 
zmogljivosti, nadaljevala se je 
graditev koaksialnega kabel- 
skega sistema prenosa »Cen- 
tral«, izvršeno je bilo eksperi- 
mentalno vključevanje enega 
dela Jugoslavije v avtomatski 
interkontinentalni promet, 
opravljene so bile priprave za 
graditev tudi tretje satelitske 
postaje, izbran je enotni si- 
stem za mrežo mobilnih zvez 
JPTT, nadaljevala se je realiza- 
cija graditve mreže za prenos 
podatkov »JUPAK« in drugo. 

Kljub doseženim rezultatom 
pa PTT promet Jugoslavije še 
vedno vidno zaostaja glede na 
celotne družbene potrebe in 
če ga primerjamo s PTT pro- 
metom v Evropi. Razlogi so 
predvsem v premajhni možno- 
sti PTT sistema, da iz lastne 
akumulacije ustvari svoj pro- 
gram razvoja ob sedanji politi- 
ki cen, predvsem na področju 
poštnega prometa, v neureje- 
nih ekonomskih odnosih zno- 
traj PTT sistema, v neracional- 
ni samoupravni organizirano- 
sti PTT sistema, v subjektivnih 
slabostih in ostalem. 

Vse to se poudarja v poroči- 
lu o stanju in problemih delo- 
vanja PTT prometa Jugoslavije 
v letu 1986, ki ga je pripravila 
SKupnost jugoslovanskih 
pošt, telegrafa in telefona in 
poslala v obravnavo Skupščini 
SFRJ. O poročilu bodo raz- 
pravljali delegati v Zboru repu- 
blik in pokrajin. 

žave, in to tako pri sprejema- 
nju kot pri uporabi tega doku- 
menta, ker bodo morale posa- 
mezne PTT organizacije v so- 
glasju z določbami dogovora 
opraviti reorganizacijo obsto- 
ječih oblik svoje organizira- 
nosti. 

Poleg tega Zveza samou- 
pravnih interesnih skupnosti 
za PTT promet Jugoslavije, ki 
je bila ustanovljena 1981 leta, 
ne more več objektivno obsta- 
jati kot asociacija in krdj samo- 
upravnega dogovarjanja in 
sporazumevanja uporabnikov 
in izvajalcev PTT storitev ter 
drugih družbenih subjektov. 
Razlog je v tem, da je ta zveza 
tudi do sedaj delala v okrnjeni 
sestavi brez SIS-ov za PTT SR 
Hrvaške in SAP Kosova, ki ni- 
sta bila v teh družbenopolitič- 
nih skupnostih sploh ustanov- 
ljena, prav tako pa tudi v izsto- 
pu samoupravnih interesnih 
skupnosti za PTT promet SR 
Srbije in SR Slovenije iz zveze 
v lanskem letu. 

Poštni promet 

Poročilo o stanju in problemih delovanja PTT prome- 
ta Jugoslavije v letu 1986 

Samoupravna 
organiziranost 

V lanskem letu so se nada- 
ljevale aktivnosti pri izboljša- 
nju samoupravne organizira- 
nosti jugoslovanskih PTT. V 
Skupnost JPTT je združenih 52 
DO PTT prometa s 346 temelj- 
nimi organizacijami združene- 
ga dela in 75.000 zaposlenih 
delavcev. Po triletni aktivnosti 
je pred sprejetjem družbeni 
dogovor o določanju natanč- 
nejših meril za uporabo z za- 
konom določenih pogojev za 
organiziranje temeljnih orga- 
nizacij združenega dela in za 
ustanavljanje delovnih organi- 
zacij v dejavnosti PTT prometa 
Jugoslavije.V poročilu se v 
zvezi s tem kaže na možne te- 

V poročilu se poudarja, da 
poštni promet v naši državi še 
naprej zaostaja za razvitimi dr- 
žavami Evrope, glede na to, 
koliko prebivalstva zajame s 
PTT storitvami, predvsem pa je 
težka situacija v hribovsko-pla- 
ninskih in obmejnih območjih. 
V poštnem prometu deluje 
3845 enot za nuđenje storitev 
in 14.476 poštnih okolišev. Tu- 
di poštna mreža Jugoslavije 
zaostaja za razvojem poštne 
mreže v večini evropskih dr- 
žav. Tako ena PTT ENOTA v 
naši državi oskrbuje s svojimi 
storitvami povprečno 6100, 
medtem ko v Franciji 3200, v 
ZR Nemčiji_3300, Veliki Britani- 
ji 2600, v Švici pa 1700 prebi- 
valcev. 

Glede na prejšnja leta se ka- 
kovost opravljanja poštnih sto- 
ritev v letu 1986 ni bistveno 
spremenila. Še vedno je pod 
potrebno ravnijo kakovosti, to- 
da upoštevajoč stanje poštne 
mreže in pogoje, pod katerimi 
se odvija poštni promet, se 
lahko oceni, da je kakovost 
opravljanja poštnih storitev za- 
dovoljiva. Pristopnost enot za 
nuđenje poštnih storitev se je 
uporabnikom v letu 1986 pove- 
čala za 1% v primerjavi z letom 
1985. Število pošiljk, ki so bile 
vročene glede na celotno šte- 
vilo prispelih pošiljk v odstot- 
kih za pisemske pošiljke za le- 
to 1986, znaša ,89,44%, za pa- 
kete pa 92,16%. 

Na področju denarnega pro- 
meta v jugoslovanskih PTT je v 
notranjem in mednarodnem 
prometu predvsem razvit pla- 
čilni promet s prebivalstvom, 

in to zaradi mreže enot za nu- 
đenje poštnih storitev uporab- 
nikom oziroma njihove do- 
stopnosti. Plačilni promet prek 
enot za nuđenje storitev upo- 
rabnikom je zabeležil v lan- 
skem letu rast, ki znaša 5,01% 
glede na leto 1985, poštne po- 
ložnice pa rast, ki znaša 8,47%. 

Telegrafski promet 

Notranji in mednarodni telex 
promet je popolnoma avtoma- 
tiziran. V mednarodnem pro- 
metu so zveze vzpostavljene 
polavtomatsko samo z malim 
številom držav, ki niso avtoma- 
tizirale svoje mreže, v posa- 
meznih delih države pa so 
zmogljivosti telex mreže pre- 
majhne glede na potrebe. 

Gradi se javna mreža za pre- 
nos podatkov. Del javne mreže 
za prenos podatkov s komuta- 
cijo paketa (JUPAK) je že zgra- 
jen v Sloveniji in je v eksperi- 
mentalni uporabi, medtem ko 
bo začel del mreže za Hrvaško 
predvidoma delati v letu 1987. 

Ob koncu leta 1986 je imela 
telegrafska mreža Jugoslavije 
dve mednarodni telegrafski 
centrali s 4338 priključnimi 
točkami in 6 tranzitnih tele- 
grafskih central s 7633 prik- 
ljučnimi točkami. Pričakuje se, 
da se bo število priključnih 
točk v tranzitnih centralah po- 
večalo v letu 1987 za 3000, 
prav tako pa tudi, da bo pogla- 
vitna centrala Titograd postala 
tranzitna centrala. 

Javni telegrafski promet se 
odvija prek 3552 telegrafov. V 
notranji javni avtomatski pro- 
met (JATES) je bilo vključenih 
684 telegrafov, posebno orga- 
nizirano dostavo pa je imelo 
270 telegrafov. Mednarodni 
javni avtomatski telegrafski 
promet (TEHNEX) se odvija 
prek 18 telegrafov, in to z 31 
evropskimi državami in z več 
kot 150 neevropskimi drža- 
vami. 

Glede na leto 1985 se je šte- 
vilo sprejetih telegrafov zmanj- 
šalo za 1,2%, število odhodnih 
mednarodnih telegramov pa je 
padlo za 3%, dohodnih tele- 
gramov v mednarodnem pro- 
metu pa za 4%. 

Telefonski promet 

V poročilu se poudarja, daje 
največje neskladje med vse 
bolj izraženimi družbenimi po- 
trebami in možnostmi PTT si- 
stema izraženo v telefonskem 

prometu. Na tem področju ob- 
staja več odprtih vprašanj in 
problemov, kot so: premajhne 
zmogljivosti, premalo sinhro- 
nizirana izgradnja posameznih 
zmogljivosti, prelivanje sred- 
stev za pokrivanje izgub v 
poštnem in telegrafskem pro- 
metu, depresiranje cene im- 
pulsa, problem nabave uvozne 
opreme in drugo. 

Telefonska mreža SFRJ se 
sastoji iz 17 tranzitnih obmo- 
čij, mednarodni promet pa se 
izvaja prek 4 mednarodnih 
central, medtem ko se inter- 
kontinentalni promet odvija 
prek 2 zemeljskih satelitskih 
postaj, s posredovanjem sate- 
lita in prek podmorskih kablov. 
Ob koncu leta 1986 je bilo v 
telefonsko mrežo vključenih 
približno 2,8 milijona naročni- 
kov, tako da je pogostost glav- 
nih telefonskh priključkov na 
100 prebivalcev znašala 
12,32%, po čemer se nahaja- 
mo na dnu liste evropskih 
držav. 

Če pogledamo tehnično 
stran, je telefonska mreža 
JPTT na visoki ravni. Komuta- 
cijski sistemi in sistemi preno- 
sa so sodobnih konstrukcij in s 
svojimi značilnostmi ob 
ustreznem vzdrževanju lahko 
zagotavljajo veliko zanesljivost 
in visoko kakovost zvez. Kljub 
določeni razširitvi so zmoglji- 
vosti telefonskega prometa v 
turističnih krajih še vedno pre- 
majhne, predvsem v času turi- 
stične sezone. Ta problem bi 
se lahko rešil z angažiranjem 
finančnih sredstev PTT organi- 
zacij, turističnega gospodar- 
stva in ostalih zainteresiranih 
dejavnikov. 
Informacijski sistem 
in znanstveno- 
raziskovalno delo 

Izgradnja informacijskega 
sistema PTT prometa Jugosla- 
vije mora poleg modernizacije 
in racionalizacije poslovanja 
omogočiti nove informacijske 
storitve PTT uporabnikom. S 
končanjem I. faze razvoja je bil 
v lanskem letu sklenjen poseb- 
ni samoupravni sporazum o in- 
formacijskem sistemu Skup- 
nosti JPTT, ki je eden od te- 
meljnih dokumentov za nadalj- 
nji razvoj tega sistema. Prav 
tako so se začele aktivnosti za 
sprejetje ustreznega pravilnika 
na področju razvoja aplikacij, 
ki so skupnega pomena. Seda- 
nje stanje računalniške opre- 
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me, kadrovski potencial in ak- 
tivnosti pri izdelavi mreže za 
prenos podatkov kažejo, da je 
PTT pripravljena uresničiti 
drugo fazo izgradnje informa- 
cijskega sistema. 

Ko se govori o znanstveno- 
raziskovalnem delu se v poro- 
čilu poudarja, da mora biti bo- 
doči razvoj PTT mreže in stori- 
tev, ki se nudijo naročnikom, 
zasnovan na rezultatih znan- 
stveno-raziskovalnega in raz- 
vojnega dela, ki morajo defini- 
rati strategijo uvajanja novih 
služb in tehnologij. V Skupno- 
sti J PTT je v zaključni fazi kon- 
stituiranje znanstveno-razisko- 
valne enote, ki naj bi prerasla v 
ustrezen inštitut, obstaja pa tu- 
di potreba po neposrednejšem 
sodelovanju s sorodnimi inšti- 
tuti in fakultetami, ki se ukvar- 
jajo z določenimi vprašanji s 
področja PTT prometa. 

Gospodarsko 
poslovanje 

V letu 1986 je prišlo do na- 
daljnjega poslabšanja eko- 
nomskega položaja PTT pro- 
meta, k čemer je največ prispe- 
vala politika cen. Čeprav je bi- 
lo predvideno povečanje cen 
PTT storitev povprečno za 
45%, so le-te do konca leta 
ostale na ravni z 20. maja, ko 
so se povečale za 34%. Ker so 
cene ostalih storitev in cen 
proizvajalcev industrijskih pro- 
izvodov še naprej rasle, je za- 
drževanje cen PTT storitev pri- 
peljalo še do večje disparitete 
cen za obdobje 1980-1986. 

Režim cen PTT storitev se je 
v lanskem letu spremenil tri- 
krat, in to tako, da je bilo obli- 
kovanje cen skoraj pol leta 
pod neposredno družbeno 
kontrolo, kar je onemogočalo 
njihovo oblikovanje glede na 
pogoje tržišča, predvsem v te- 
lefonskem prometu, kjer je 
zahteva po priključkih enaka 
številu napeljanih priključkov. 

Podatki o režultatih dela in 
poslovanju ozdov na področju 
PTT prometa v lanskem letu, ki 
so navedeni v poročilu, kažejo 
relativno nadaljnje poslabša- 
nje položaja PTT prometa v 
primarni in sekundarni delitvi. 
Tako je glede na leto 1985 ce- 
lotni prihodek večji za 107,2%, 
porabljena sredstva pa so ra- 
sla počasneje kot rast celotne- 
ga prihodka. Dohodek je, gle- 
de na prejšnje leto, večji za 
110,2%, akumulacija pa za 
63,46% oziroma povečana je 
po stopnji, ki je nižja od stop- 
nje akumulacije v celotnem 
prometu (74,2%). Izgube so 
večje za približno 2,5 krat (od 
79 na 182 milijonov dinarjev), 
izdatki za obresti so večji za 
osnovna sredstva za 90%, za 

obratna 114%, medtem ko se 
je v sekundarni delitvi za pri- 
bližno 4% zmanjšal del dohod- 
ka, ki ostane ozdom. 

Ko se govori o položaju PTT 
prometa v deviznem sistemu, 
se v poročilu poudarja, da tudi 
novi devizni sistem, ki je bil 
uveden leta 1986, prav tako pa 
tudi prejšnji, v temeljnih po- 
stavkah ni upošteval specifič- 
nosti delovanja velikih tehnič- 
no tehnoloških in ekonomskih 
sistemov, na temelju katerih je 
urejen PTT sistem, tako da ni 
uresničen pogoj, da PTT si- 
stem deluje in zagotavlja eko- 
nomsko optimalne in družbe- 
no racionalne učinke na ravni 
cele države. 

Na podlagi izvajanja medna- 
rodnega PTT prometa je bil v 
letu 1986 plačan izvoz PTT sto- 
ritev v znesku 51,1 milijona do- 
larjev, kar predstavlja poveča- 
nje za 25%. To je prvo leto, ko 
povečanje plačanega izvoza 
beleži rast, ki znaša več kot 
20%, kar je bilo karakteristično 
za prejšnja leta. Po drugi strani 
pa so plačila do tujine na na- 
slov obveznosti po konvenci- 
jah v izvajanju mednarodega 
PTT prometa znašala v lan- 
skem letu 5,8 milijonov dolar- 
jev, medtem ko so te obvezno- 
sti v letu 1985 znašale 3 milijo- 
ne dolarjev. 

Da bi PTT promet nepreki- 
njeno deloval, so organizacije 
združenega dela pri pooblaš- 
čenih bankah določile družbe- 
no priznane reprodukcijske 
potrebe za plačilo tujini na na- 
slov uvoza reprodukcijskega 
materiala za vzdrževanje PTT 
zmogljivosti in neblagovna 
plačila za zagotavljanje tekoče 
reprodukcije v letu 1986, in to 
v znesku 3,5 milijona dolarjev. 
Določene pravice za uvoz 
opreme s konvertibilnega po- 
dročja so znašale 12,9 milijona 
dolarjev, znesek pa se je med 
letom zaradi rasti tečaja dolar- 
ja znatno zmanjšal. 

Tako določena vrednost v 
smislu pravic za uvoz opreme 
je premajhna za realizacijo do- 
ločenega razvoja v prvem letu 
uresničevanja skupnega sred- 
njeročnega plana PTT prome- 
ta za obdobje 1986-1990 v de- 
lu, ki temelji na uvozni opremi. 
To kaže tudi podatek, da je sa- 
mo uvoz opreme za en objekt 
(»Central«) zagtovljen s 47%, 
če bi se angažiral celoten zne- 
sek, to pa ni mogoče tudi zara- 
di načina določanja in upora- 
be teh pravic. 

Sodelovanje 
s proizvajalci PTT 
opreme 

Glede sodelovanja PTT si- 
stema z domačo industrijo 

PTT opreme se v poročilu na- 
vaja, da je bilo to sodelovanje 
premajhno zaradi zapletenih 
pogojev gospodarjenja v zad- 
njih letih, pomanjkanja sred- 
stev, dragih bančnih kreditov, 
nezdruževanja sredstev in ne- 
obstajanja enotnega nastopa 
PTT do industrije. 

Razen tega so neenotnost 
jugoslovanskega trga PTT 
opreme, nakup licenc, veliko 
število proizvajalcev iste opre- 
me, parcializacija interesov in 
poudarjeni interes družbeno- 
političnih skupnosti prav tako 
prispevali k temu, da se težko 
govori o odnosu jugoslovan- 
ske PTT in jugoslovanske in- 
dustrije PTT opreme kot o ce- 
loti odnosa. Pomembno vlogo 
pa so odigrale tudi sistemske 
rešitve, ki niso pustile prostora 
za večji vpiv Skupnosti JPTT 
na domačo industrijo glede ti- 
pov opreme in naprav, ki se 
bodo proizvajale in vgrajevale 
v PTT sistem, in glede licence, 
ki jih je potrebno kupovati ali 
uvažati, in drugo. 

Takšno stanje ima za posle- 
dico tudi neracionalno troše- 
nje družbenih sredstev. Upo- 
števajoč, da se je v PTT sistem, 
po oceni za leto 1986, vgradilo 
opreme in sredstev v znesku 
več kot 78,5 milijona dinarjev, 
se lahko vidi pomen teh odno- 
stov. 
Splošna ljudska 
obramba in družbena 
samozaščita 

Poseben del poročila je po- 
svečen pripravljenosti PTT si- 
stema za delovanje v vojni. Po- 
udarjeno je, da so se izvajali 
ukrepi za nadaljnje povečanje 
odpornosti in vzdržljivosti si- 
stema zvez JPTT in njihovega 
prilagajanja v eventualni vojni, 
v pogojih neposredne vojne 
nevarnosti in v drugih izrednih 
poaonh \' zvezi s tem je bila 
opravljena tudi diverzifikacija 
TT prometa, prestavitev na re- 
zervne smeri, izgradnja mreže 
pomožnih in rezervnih cen- 
trov, zvez, povezovanje z imet- 
niki sistema zvez in drugo. 

Tudi glede izvajanja družbe- 
ne samozaščite so bili v PTT 
prometu do sedaj doseženi 
ustrezni pozitivni rezultati. Še 
naprej pa je potrebno izvajati 
ustrezne ukrepe in aktivnosti 
na področju njenega popolnej- 
šega uresničevanja. Družbena 
samozaščita v PTT prometu je 
koncepcijsko postavljena ta- 
ko, da ima predvsem preven- 
tivni značaj. 

Na koncu poročila so dani 
sklepi, kjer se poudarja, da si 
bodo jugoslovanske PTT z na- 
menom uspešnejšega oprav- 

ljanja PTT storitev in zadovo- 

ljevanja vse bolj izraženih go- 
spodarskih in družbenih po- 
treb prizadevale, da izboljšajo 
svojo samoupravno in tehnič- 
no tehnološko organiziranost 
in da na ta način napravijo PTT 
sistem še bolj učinkovit in raci- 
onalen. V naslednejm obdobju 
si bodo predvsem prizadevali 
za razširjenje telefonsko-tele- 
grafskih zmogljivosti, predv- 
sem na nižjih ravneh, za odpi- 
ranje novih poštnih okenc in 
uvajanje novih PTT storitev, pri 
čemer se bo v letu 1987, ki bo 
leto kakovosti PTT storitev, po- 
sebna pozornost posvetila 
kvalitetnejšemu nuđenju teh 
storitev. 

Na področju cen je nujno 
potrebno z ukrepi tekoče eko- 
nomske politike zagotoviti 
izločanje namenskega dela za 
razvoj PTT prometa iz cene im- 
pulsa in odpravljati obstoječe 
disparitete cen. Da bi se ustva- 
ril večji devizni priliv, je po- 
trebno izvajati ukrepe za čim- 
prejšnjo izgradnjo in razširitev 
obstoječih magistralnih in 
mednarodnih PTT zmogljivosti 
ter sistemov prenosa za pove- 
zavanje s sosednjimi državami, 
da bi se tako povečal obseg 
mednarodnega prometa. 

Za nadaljnji razvoj medna- 
rodnega telefonskega prometa 
je potrebno dobiti od pristoj- 
nih organov soglasje za upora- 
bo novega sistema tarifiranja v 
TT prometu. Z ukrepi tekoče 
ekonomske politke je potreb- 
no omogočiti PTT organizaci- 
jam ugodnejše pogoje za ures- 
ničevanje tekočega srednje- 
ročnega plana razvoja PTT 
prometa. DA bi se uresničil 
končni program izgradnje ko- 
aksialno kabelskaga sistema 
prenosa »Central« je nujno po- 
trebno predlagati sprejetje po- 
sebnega zveznega zakona o 
zadolževanju v tujini za opre- 
mo in reprodukcijski material 
na kredit. 

Posebno pozornost je po- 
trebno posvetiti tudi kar naj- 
bolj uspešnemu opravljanju 
PTT prometa v turističnih kra- 
jih. Prav tako je treba nadalje- 
vati in pospešiti izgradnjo JU- 
PAK mreže in opraviti njeno 
povezovanje, da bi se dosegla 
polna funkcionalnost na ravni 
cele države. 

Z namenom uvajanja siste- 
ma javnih radio-telefonskih 
zvez jugoslovanskih PTT je po- 
trebno izvesti vse nujne ukre- 
pe za enotno izgradnjo, predv- 
sem pa zagotoviti potrebno 
število radijskih kanalov v ob- 
segu 450 do 470 megahercov. 

Na podlagi novega sporazu- 
ma o dolgoročnem poslovno- 
tehničnem sodelovanju med 
jugoslovanskimi PTT in proiz- 
vajalci PTT opreme in monta- 
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žerji, je potrebno nadaljevati s 
sodelovanjem, predvsem zara- 
di usklajevanja razvojnih pla- 
nov in programov, proizvodnje 
nove opreme, nakupa licenc, 
izobraževanja kadrov, standar- 
dizacije in tipizacije opreme in 

drugo. 
V skladu s pomenom PTT si- 

stema za celotno varnost in 
obrambeno pripravljenost dr- 
žave je potrebno PTT sistem še 
naprej prilagajati za delo v 
izrednih pogojih in v primeru 

vojne. V zvezi s tem je nujno 
potrebno realizirati nabavo 
planiranega obsega in asorti- 
menta zveznih blagovnih re- 
zerv za potrebe jugoslovan- 
skih PTT. 

Ob sodelovanju z ustreznimi 

družbenopolitičnimi skupnost- 
mi, prav tako pa tudi z drugimi 
subjekti, se bodo nadaljevale 
intenzivnejše aktivnosti pri re- 
alizaciji sistema zvez na hri- 
bovsko-planinskih in obmejnih 
območjih. 

IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV 

Kljub neugodnim dejavnikom je bila javna varnost dobra 

• Pri izvajanju določene politike in predpisov je ZSNZ ustvaril kvalitativno 
močnejšo usklajevalno in usmerjajočo funkcijo 

• Uspešno odkrivana in onemogočena aktivnost sovražno usmerjenih skupin in 
posameznikov r 

• Ugodno stanje javnega reda in miru v lanskem letu - manjše število prekrškov 

na leto 1 m *>adan'u se *e ®tevil° prometnih nesreč povečalo za 6,7% glede 
• Pomembna upravna in normativna aktivnost ZSNZ v lanskem letu 

Zvezni sekretariat za notra- 
nje zadeve je pri doslednem 
uresničevanju določene politi- 
ke na področju varstva ustav- 
ne ureditve in javne varnosti v 
lanskem letu posebno pozor- 
nost posvetil nalogam, ki izha- 
jajo iz sklepov Predsedstva 
SFRJ in Predsedstva CK ZKJ o 
onemogočanju sovražne de- 
javnosti maščanov desnice ter 
albanskega nacionalizma in 
separatizma v SAP Kosovu. 

Ta organ je bil v tem obdob- 
ju zelo uspešen tudi pri pripra- 
vi in izvajanju ukrepov varnosti 
za nemoteno odvijanje števil- 
nih pomembnih domačih in 
mednarodnih srečanj in zboro- 
vanj (partijski kongresi, dele- 
gatske volitve, Generalna 
skupščina Interpola in drugi) 
in tudi za normalno odvijanje 
turistične sezone. 

Takšne ocene so v prvem 
delu poročila o delu zveznega 
sekretariata za notranje zade- 
ve za leto 1986, ki je bil poslan 
Skupščini SFRJ in o katerem 
bodo delegati razpravljali na. 
junijski seji Zveznega zbora. 

Realizacija določene 
politike 

Ker so v uvodnem delu tega 
dokumenta našteti dela in na- 
loge iz pristojnosti tega zvez- 
nega organa, je natančneje 
prikazana njegova aktivnost 
pri izvajanju določene politike 
in zveznih zakonov ter drugih 
predpisov in splošnih aktov. V 
zvezi s tem je med drugim re- 
čeno, da je ZSNZ v minulem 

enoletnem obdobju s svojo us- 
klajevalno in usmerjajočo 
funkcijo pomembno prispeval 
k nadaljnji krepitvi akcijske 
enotnosti in usklajenega delo- 
vanja organov za notranje za- 
deve na območju celotne drža- 
ve. Tako je uresničen popol- 
nejši. vpogled v celotno var- 
nostno stanje in izvajanje zvez- 
nih zakonov ter drugih predpi- 
sov na tem področju. 

Služba državne varnosti je v 
posameznih svojih aktivnostih 
dosegla pomemben napredek. 
Izboljšalo se je organiziranje 
protiobveščevalnih del oziro- 
ma spremljanje in odpravljanje 
tujih obveščevalnih aktivnosti, 
ki so bile pretežno usmerjene 
na zbiranje podatkov, ki so 
strateškega pomena za gospo- 
darstvo, na delovanje politič- 
nega sistema, obrambo in var- 
nost. Odkritih je bilo več tujih 
obveščevalcev, proti 12 takim 
posameznikom pa so bile vlo- 
žene kazenske prijave. 

Ta služba je posvečala 
ustrezno pozornost tudi vse 
bolj izraženim pojavom med- 
narodnega terorizma in si pri 
tem prizadevala ugotoviti nje- 
gove globlje korenine, pa tudi 
varnostne in druge posledice 
za našo državo. Kar se tiče di- 
verzantsko-teroristične aktiv- 
nosti emigracije, usmerjene na 
naše območje, se je le-ta odvi- 
jala v glavnem na področju na- 
bave orožja, eksploziva in dru- 
gih sredstev, pridobivanja in 
priprave teroristov in po- 
dobno. 

Koordinirajoč ukrepe za pre- 

prečevanje vseh oblik delova- 
nja sovražne emigracije, se je 
SDV prizadevala, da bi prepre- 
čila subverzivno-propagandne 
aktivnosti sovražne emigraci- 
je. Proti osebam, ki so delovale 
skupaj s fašistično emigracijo, 
je bilo vloženih 31 kazenskih 
prijav. 

ZSNZ je, ko je usklajeval ak- 
tivnosti pri odkrivanju in one- 
mogočanju sovražne dejavno- 
sti posameznikov in skupin v 
državi, posebno pozornost po- 
svetil delovanju albanskih in 
drugih nacionalistov, pripadni- 
kov meščanske desnice in bi- 
rokratsko-etatističnih skupin 
in posameznikov. Na tej podla- 
gi je bilo vloženih 179 kazen- 
skih prijav in 492 prijav za pre- 
krške, proti 1942 osebam pa je 
bil izrečen ukrep opozorila. 

Krepitev varnosti meje 

Pomembna aktivnost je bila 
realizirana tudi pri krepitvi var- 
nosti državne meje, uresniče- 
vanju nadaljnega vpogleda v 
problematiko tujcev in potova- 
nja naših občanov v tujino, 
prav tako pa tudi pri izvajanju 
obveznosti po mednarodnih 
pogodbah. V poročilu se v zve- 
zi s tem poudarja, da je kljub 
povečanemu številu prehodov 
meje (za 9 % glede na leto 
1985) in premajhne prepustno- 
sti posameznih prehodov, bilo 
stanje varnosti državne meje 
dobro. V podporo takšni ugo- 
tovitvi so tudi podatki, da so 
organi za notranje zadeve na 
m^ji poleg redne kontrole pot- 

nih listov izdali 636.234 vizu- 
mov, 708.549 turističnih pre- 
pustnic in 38220 dovoljenj tuj- 
cem za nošenje orožja. Hkrati 
so preprečili 3500 ilegalnih 
prehodov meje, odkritih pa je 
bilo 206 oseb, ki so poskušale 
prinesti v našo državo 942 ko- 
sov strelnega orožja in 31.324 
kosov municije. Prav tako je 
bilo odkritih 389 ponarejenih 
potnih listov in 489 primerov 
uporabe tujih dokumentov ter 
4354 primerkov prepovedane- 
ga informativno-propagandne- 
ga gradiva ter velike količine 
tihotapskega blaga. 

Ko se govori o tujcih, se na- 
vaja, da jih je bivalo v naši dr- 
žavi približno 33 milijonov, od 
tega je imelo začasno bivališče 
41.733 tujcev. Največje število 
teh ljudi se je obnašalo v skla- 
du z našimi predpisi, obstajajo 
pa tudi taki, ki jih kršijo. Zaradi 
tega je bil proti 723 osebam 
sprožen kazenski postopek, za 
prekrške je bilo kaznovanih 
14.237 tujcev, mandatno 
68.673, izgnanih pa je bilo 875 
tujcev. 

Zabeležena je tudi rast be- 
guncev od 13,6% glede na leto 
1985, še vedno pa je prisoten 
pojav, da določeno število na- 
ših delavcev na začasnem delu 
v tujini prihaja v spor s tam- 
kajšnimi predpisi, zaradi česar 
je bilo v lanskem letu vrnjenih 
približno 5000 oseb. 

Po ugotovitvi iz poročila je 
bila uspešna aktivnost ZSNZ 
realizirana tudi glede varstva 
zveznih organov in organizacij 
ter naših diplomatskih in dru- 
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gih predstavništev v tujini. Po- 
dobna ocena je bila izrečena 
tudi glede zavarovanja določe- 
nih osebnosti in varstva objek- 
tov tujih diplomatskih, konzu-. 
larnih ter drugih predstavni- 
štev v naši državi, 

Varstvo osebne 
in premoženjske 
varnosti občanov 
in družbene lastnine 

V sodelovanju z ustreznimi 
zveznimi, republiškimi in po- 
krajinskimi subjekti je Zvezni 
sekretariat v lanskem letu izva- 
jal celo vrsto ukrepov z name- 
nom popolnejšega varstva 
osebne in premoženjske var- 
nosti občanov, zakonitosti in 
družbene lastnine. Pri tem je 
posebno pozornost posvečal 
odkrivanju in onemogočanju 
kaznivih dejanj, ki ovirajo izva- 
janje ekonomske stabilizacije 
oziroma ogrožajo družbeno 
lastnino. Ob oceni, da je za 
gospodarski kriminal značilno 
večje število težjih oblik (rop, 
zloraba, podkupovanje in ko- 
rupcija), je v poročilu navede- 
no, da so organi za notranje 
zadeve zaradi neposredne 
družbene škode, ki znaša 32 
milijard dinarjev, podali v lan- 
skem letu 28.704 kazenskih 
prijav proti 27.602 osebam. 

S skupnimi akcijami orga- 
nov za notranje zadeve je bilo 
odkritih in zaplenjenih tudi pri- 
bližno 70 kg različnih vrst ma- 
mil. Zaradi prepovedane trgo- 
vine s tem blagom je bilo ob 
svobodo 38 oseb, proti 92 ose- 
bam pa so bile podane kazen- 
ske prijave, 66 oseb pa je od- 
govarjalo za prekrške. 

Na področju spremljanja in 
vzdrževanja javnega reda in 
mira je ZSNZ svojo usklajeval- 
no funkcijo usmeril predvsem 
na oblike, ki imajo elemente 
nasilja, prav tako pa tudi na 
onemogočanje kršenja javne- 
ga reda in mira večjega obse- 
ga. Ko se govori o stanju na 
tem področju, je rečeno, da je 
bilo to stanje v prejšnjem letu 
dobro. Število prekrškov te vr- 
ste se je zmanjšalo s približno 
209.000 v letu 1985 na približ- 
no 204.000 v letu 1986. Ocenje- 
no je, daje bilo največje število 
prekrškov zaradi predrznega 
obnašanja in pretepov v pija- 
nem stanju (59,3 %). 

Po podatkih iz poročila je 
prišlo po večletnem padanju 
števila prometnih nesreč v letu 
1986 do celotnega poslabša- 
nja na tem področju. Zgodilo 
se je 44.633 nesreč (6,7 % več 
kot v letu 1985), v katerih je 
umrlo 4.411 oseb, težje ali laž- 
je ranjenih pa je bilo 59.210 
oseb (glede na prejšnje leto 

več za 6 oziroma za 7,4 %). 
Neposredna materialna škoda 
je ocenjena na približno 35 mi- 
lijard dinarjev, to je približno 
75% več kot v letu 1985. 

Na podlagi ocene, ki je v zve- 
zi s tem dana v poročilu, pred- 
stavlja pomemben vzrok takš- 
nega negativnega trenda ne- 
disciplina udeležencev v pro- 
metu, večja intenziteta prome- 
ta, vse večje število dotrajanih 
in tehnično neprimernih vozil 
in tudi slabo vzdrževanje cest- 
ne mreže. 

Tudi na področju varstva 
pred požari je stanje še naprej 
nezadovoljivo, razlogi pa so 
največkrat subjektivne narave. 
Čeprav se je glede na leto 198^ 
število požarov zmanjšalo za 
približno 12,6%, je neposredna 
materialna škoda znašala več 
kot 31 milijard dinarjev, nena- 
domestljiva izguba pa je prika- 
zana v številki 120 mrtvih in 
473 težje in lažje ranjenih 
oseb. Zmanjšalo se je tudi šte- 
vilo eksplozij - za približno 
13% glede na prejšnje leto ozi- 
roma škoda za 53,2% in število 
mrtvih (3 prej 16) ter ranjenih 
(85 prej 106) oseb. 

V okviru svoje pristojnosti je 
Zvezni sekretariat za notranje 
zadeve v letu 1986 izvajal tudi 
načrtovane ukrepe na področ- 
ju priprave za splošno ljudsko 
obrambo. 

Kar se tiče njegove medna- 
rodne aktivnosti, se je le-ta od- 
vijala v sodelovanju z varnost- 
nimi organi iz več kot 40 držav. 
Realiziranih je bilo 9 obiskov 
na ravni zveznega sekretarja in 
35 drugih obiskov. Posebno 
pomembna je bila zelo uspeš- 
na priprava 55. zasedanja ge- 
neralne skupščine Interpola, 
do sedaj največjega zborova- 
nja te organizacije, na katerem 
je imela naša delegacija zelo 
vidno udeležbo. 

Ostala dela ZSNZ 

Zvezni sekretariat za notra- 
nje zadeve je redno obveščal 
Skupščino SFRJ, Predsedstvo 
SFRJ in Zvezni izvršni svet o 
stanju in problemih na vseh 
področjih iz njegove pristojno- 
sti in predlagal ustrezne ukre- 
pe (236 dnevnih pregledov, 
970 posebnih informacij, 27 
biltenov, 11 pregledov varnost- 
ne situacije na skupaj približ- 
no 5300 straneh). Pripravljenih 
je bilo tudi 38 različnih temat- 
skih gradiv, ki so se obravna- 
vala v naših najvišjih organih, 
od katerih je največji del pri- 
pravljen na podlagi ustreznih 
delovnih programov, medtem 
ko je en del pripravljen na pod- 
lagi izrednih zahtev. 

Ko se govori o sodelovanju z 

IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV 

Poročilo o delu Zveznega sekretariata za notranje 
zadeve v letu 1986 

drugimi subjekti, je poudarje- 
na njegova intenziteta z vsemi 
zveznimi organi in organizaci- 
jami, družbeno političnimi or- 
ganizacijami in skupnostmi, 
širše sodelovanje pa je bilo 
ustvarjeno tudi z zveznima se- 
kretariatoma za ljudsko 
obrambo in za zunanje zadeve. 
Redno in zelo intenzivno sode- 
lovanje je bilo z republiškimi In 
pokrajinskimi sekretariati za 
notranje zadeve, predvsem v 
zvezi z varnostnimi pojavi, ki 
so širšega pomena. 

V okviru reševanj« v uprav- 
nih zadevah je ZS.NZ izdal 1877 
odobritev za prevoz eksplozi- 
va, orožja in municije in dal 
949 soglasij za prevoz radioak- 
tivnih snovi izven državne 
meje. 

Tujim diplomatskim in kon- 
zularnim predstavništvom in 
tujim informativnim ustano- 
vam je bilo izdanih 45 dovo- 
ljenj za vnašanje in razpečeva- 
nje različnih publikacij, oprav- 
ljena pa so bila tudi druga dela 
iz delovnega področja sekreta- 
riata (izvajanje zveznih predpi- 
sov in mednarodnih pogodb o 
državljanstvu SFRJ, matičnih 
knjigah, osebnem imenu in dr- 
žavljanskih pravicah). 

Pri opravljanju nadzora in 
drugih upravnih del je ZSNZ 
realiziral 2 popolna pregleda v 
SDV RSNZ SR Hrvaške in SDV 
RSNZ SR Srbije, prav tako pa 
tudi 73 pregledov državne me- 
je in mejnih prehodov oziroma 
organov za notranje zadeve na 
mejnih območjih. Opravljena 
je bila inšpekcija 5 mejnih pre- 
hodov za zračni promet. Dolo- 
čene kontrole so bile tudi gle- 
de gibanja in bivanja tujcev v 
naši državi in v zvezi s stanjem 
in pripravami za splošno ljud- 
sko obrambo in za druge 
izredne pogoje. 

Pomembno aktivnost je 
Zvezni sekretariat ustvaril tudi 
na področju normativne dejav- 
nosti - pri izdelavi zakonskih 
in drugih predpisov s področja 
notranjih zadev in v dajanju 
mnenj, pripomb, pobud v zvezi 
z normativnimi akti, ki so jih 
pripravljali drugi organi. ZSNZ 
je deloval tudi pri proučevanju 
620 pritožb občanov v zvezi z 
delom organov za notranje za- 
deve v SAP Kosovu. 

Problemi pri delu 

Ko je govoril o problemih pri 
delu, je ZSNZ v poročilu zlasti 
poudaril vprašanje tehničnega 
usposabljanja in modernizaci- 
je, ki je bilo obdelavo v poseb- 
nem programu od 1986. do 
1990. leta. Ker ta program ni 
bil sprejet samostojno, ampak 
je bil vključen v enotni pro- 
gram tehnične opreme zveznih 
organov za obdobje ocf 1987. 
do 1990. leta, ki pa zamuja, je 
dana ocena o stagnaciji in zao- 
stajanju na posameznih po- 
membnih področjih iz pristoj- 
nosti tega sekretariata. Še po- 
sebej zaradi tega, ker so repu- 
bliški in pokrajinski sekretari- 
ati boljše tehnično opremljeni, 
tako da ZSNZ ne more povezo- 
vati in koordinirati njihove de- 
javnosti. 

Kljub vloženim naporom je 
tudi v kadrovskem usposablja- 
nju tega organa precej težav. 
Še vedno je praznih 16 siste- 
matiziranih delovnih mest, in 
to vršilcev, katerih dela so naj- 
bolj zapletena in brez katerih 
se znatno obremenjujejo posa- 
mezni procesi, predvsem na 
področju usklajene operativne 
in analitične funkcije. V zvezi s 
tem so navedeni tudi osnovni 
razlogi, ki se kažejo predvsem 
v zelo težkem reševanju stano- 
vanjskega vprašanja in zapo- 
slovanja zakonskega tovariša, 
v problemu šolanja otrok, 
osebnih dohodkih in drugem. 

V poročilu je ocenjeno, daje 
moralno-politično stanje ka- 
drov v zveznem sekretariatu 
dobro. Od skupno zaposlenih 
je 89% delavcev v ZKJ. V pri- 
merih, ko je bila kršena delov- 
na dolžnost, se je pravočasno 
in učinkovito reagiralo. 

V letu 1986 se je nadaljevalo 
splošno dopolnilno in speciali- 
stično strokovno izpopolnjeva- 
nje delavcev in izboljševanje 
samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov v skladu z 
ustreznimi zakoni. 

Na koncu poročila je dana 
ocena zveznega sekretarja za 
notranje zadeve, po kateri je 
sekretariat v lanskem letu z 
uspehom opravil vsa redna in 
izredna dela iz svojega delov- 
nega področja. 
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Naslednje seje 

Predložene bodo spremembe in dopolnitve 

interventnega zakona 

Seja Zveznega zbora bo 24. in 25. junija, delegati pa bodo poleg nekaterih 
predlogov zakonov preučili tudi večje število poročil o delu zveznih organov in 
organizacij v lanskem letu. 

Ker bodo dnevni redi junij- 
skih sej Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ obsežni, je bi- 
lo na sestanku predsednika 
zbora s predstavniki delovnih 
teles in koordinatorji delega- 
tov pred kratkim dogovorjeno, 
da bo seja potekala dva dni - 
24. in 25. junija. 

Po hitrem postopku bodo 
delegatom predložene spre- 
membe in dopolnitve zakona o 
začasni prepovedi razpolaga- 
nja z delom družbenih sred- 
stev za osebne dohodke in 

skupno porabo delavcev za 
1987. leto nad rastjo produk- 
tivnosti dela, predviden pa je 
tudi sprejem predloga zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o carinski službi. Na 
dnevni red so uvrščeni tudi 
predlog za izdajo zakona o 
programu pridobivanja stano- 
vanj za potrebe zveznih orga- 
nov v obdobju od 1987 do 
1990. leta in o programu teh- 
nično-tehnološke moderniza- 
cije zveznih organov za isto 
obdobje, nadalje, teze za na- 

daljnjo dograditev gospodar- 
skega sistema in osnutek za- 
kona o postopku pred sodišči 
združenega dela. • 

Delegati bodo preučili tudi 
informacijo o odnosih Jugo- 
slavije s sosednjimi državami 
uresničevanja funkcije rednih 
sodišč, o stanju in politiki var- 
stva zraka pred onesnaževa- 
njem, z ukrepi za izboljšanje 
stanja tir poročilo o problema- 
tiki zdravil. V zvezi z zdravili bo 
na seji obravnavana tudi anali- 

za uresničevanja prve faze sta- 
bilizacijskega programa na po- 
dročju socialne politike in 
zdravstva z ocenami in stališči 
ZlS-a. 

Delo zbora bo obsežno 
predvsem zaradi obravnave 
večjega števila poročil o delu 
zveznih organov in organizacij 
v preteklem letu. Predvideno 
je, da bodo delegati razpravlja- 
li o 18 tovrstnih poročilih. Ve- 
čina teh poročil je objavljena v 
tej in prejšnjih številkah naše- 
ga glasila. 

Razprava v zboru o nadaljnji dograditvi 

gospodarskega sistema 

* Prihodnja seja Zbora republik in pokrajin je sklicana za 30. junij 

" Na dnevnem redu bo tudi problematika uresničevanja ekonomske politike na 
področju agroindustrijskega kompleksa, kot tudi nekaj predlogov zakonov in 
odlokov 

Na sestanku predsednika 
Zbora republik in pokrajin s 
predsedujočimi delegacijami 
in predsedniki delovnih teles 
zbora dne 27. maja je bilo do- 
govorjeno, da bo prihodnja se- 
ja Zbora republik in pokrajin 
30. junija. Prva in najpomemb- 
nejša točka dnevnega reda bo- 
do teze za nadaljnjo dogradi- 
tev gospodarskega sistema; 
tako bo v juniju mesecu oprav- 
ljena razprava o tem dokumen- 
tu v vseh delovnih telesih 
zbora. 

Poleg tega bodo delegati 
obravnavali tudi gradivo o sta- 
nju in problemih pri uresniče- 
vanju ekonomske politike na 
področju agroindustrijskega 
kompleksa in informacijo o 

uresničevanju procesa združe- 
vanja dela in sredstev v jugo- 
slovanskem gospodarstvu. 
Razpravljali bodo tudi o dveh 
poročilih: o stanju in proble- 
mih delovanja PTT prometa 
Jugoslavije v 1986. letu in o 
določenih vprašanjih s po- 
dročja dela Skupnosti industri- 
je oborožitve in vojaške opre- 
me za 1986. leto. 

Na dnevnem redu bodo tudi 
nekateri predlogi zakonov: o 
ugotavljanju skupnega zneska 
sredstev za financiranje dela 
programa tehnično-tehnolo- 
ške modernizacije zveznih or- 
ganov v obdobju od 1987. do 
1990. leta; o določitvi skupne- 
ga zneska sredstev za financi- 

ranje programa pridobivanja 
stanovanj za potrebe zveznih 
organov v obdobju od 1987 do 
1990. leta; o dopolnitvi zakona 
o kritju tečajnih razlik iz zuna- 
njih kreditov, kot tudi dva 
predloga zakona o ratifikaciji, 
in sicer: konvencije o enakih 
možnostih delavcev in delavk 
in njihovem enakem obravna- 
vanju (delavci z družinskimi 
obveznostmi) Mednarodne or- 
ganizacije dela št. 156 in po- 
godbe med SFRJ in Republiko 
Finsko o izogibanju dvojnemu 
obdavčevanju dohodka in pre- 
moženja s Protokolom. 

Dogovorjeno je, da bo na tej 
seji zbora sprejet odlok o spre- 
membah in dopolnitvah odlo- 
ka o ciljih in nalogah skupne 

emisijske in denarne politike 
ter skupnih temeljev kreditne 
politike v 1987. letu, kot tudi 
odlok o obveznostih republik 
in avtonofnnih pokrajin za 
1987. leto, določenih'Z zako- 
nom o sredstvih za odpravo 
posledic katastrofalnega po- 
tresa, ki je prizadel območje 
SR Crne gore v 1979. letu. 

Obravnavan bo tudi predlog 
za soglasje Jadralne zveze Ju- 
goslavije za organizacijo sve- 
tovnega mladinskega prven- 
stva v jadranju, razred 470, ki 
bo v Kopru od 18. do 25. julija 
1987. leta. 

Zbor bo sprejel tudi načrt 
svojega dela za obdobje julij- 
-september 1987. leta. 

Boril GabričP!fanezSKućaTjanez Uh.^anel Lukač, ^'ad^eznik (predsednik), Aleš Čerin, Primož Heinz, Marko Herman, 
Odgovorni urednik: Marjan Gogaia - Naslov uredništva Skupščina SR Šloveniie Liubiiana Šuhičoua i i i ' Fras' Erika Vrhunec in Marjan Gogala - 
Riza (predsednik), Miroslav Berović, Šandor Dobo. Stanislav Golik Ibrahim Haižić Janez LukačInr^n^ M^H Ure
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SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN gubana, 19. e. m? 

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE ^«■■■.^1 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE  cena 200 din 

DOKUMENTACIJSKA PODLAGA K ANALIZI 

uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za 

obdobje 1986—1990 v letih 1986 in 1987 s prvo 

oceno razvojnih možnosti v letu 1988 

Dokumentacijska podlaga k analizi je sestavni del 
analize uresničevanja družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1986—1990 v letih 1986 in 1987 s 
prvo oceno razvojnih možnosti v letu 1988 (Majska 
analiza), ki je objavljena v Poročevalcu štev. 16 I 



Tabela 1 

OBLIKOVANJE DRU2BENEGA BRUTO PROIZVODA IN DRU2BENEGA PROIZVODA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI V SR SLOVENIJI 

- združeno delo ( organjzacijski princip ) 

Absolutni podatki 
( v ilrd din) 

1985 1984 
ocena 

Indeksi rasti 
( v X! 

1985 1986 

1984 1985 

Struktura 
(vX) 

1985 1286 

Prihodki od prodaje na domaćem trgu 

Prihodki od prodaje na tuje# trgu 

Prihodki doseženi v okviru OZD 

Drugi prihodki (vključno s saldom aed 
nabavno in prodajno vred.trgov.blaga) 

Prirast vrednosti zalog gotov.proizvodov, 
trgov.blaga in nedokoniane proizvodnje 

Odtegnjeni prometni davki in davščine 

Izločanja za enostav.reprod.in dr. 

DRU2BENI BRUTO PROIZVOD 

Materialni stroški 
v tes: 
- porabljene surovine in material 
- porabljena energija 
- transportne storitve 
- druge proizvodne storitve 

obveznosti do delovnih skupnosti 
* ostali materialni stroški 

DRUŽBENI PROIZVOD ZDRU2ENEGA DELA 
ORGANIZACIJSKI PRINCIP 
CISTE DEJAVNOSTI 

2.639,8 5.250,5 

751,8 1.218,9 

573,5 1.136,5 

425.0 879,0 

169.1 309,6 

140,1 303,1 

- 37,0 - 50,0 

4.662.3 9.047,6 

2.843,5 5.316,6 

1.877.4 3.322,2 
170.7 296,3 
95,8 193,4 

439,0 939,5 
126.8 286,6 
133,8 278-, 6 

1.818,8 3.731,0 
1.765,8 3.630,6 

187,9 198,9 

183,9 162,1 

178,0 198,2 

228,5 206,8 

272,0 183,1 

162,9 216,4 

189,3 194,1 

184,7 187,0 

182,0 177,0 
179.2 173,6 
184,9 201,9 
184,9 214,0 
202,9 226,0 
220.3 208,2 

197,0 205,1 
196,6 205,6 

56,6 58,0 

16,1 13,5 

12,3 12,6 

V 9,7 

3.6 3,4 

3,0 3,4 

- 0,7 - 0,6 

100,0 100,0 

61,0 58,8 

40,3 36,7 
3.7 3,3 
2,0 2,1 
9,4 10,4 

3,2 
3,1 2,9 

39,0 41,2 

« '*•«' i! ■*•»»••«* ««««• » statistiko a „indun .ridnošu'^u™^ družbenega proizvoda v proizvodnih dejavnostih združenega dela. 
Vir podatkov - za leto 1985 : Zaključni računi OZD za leto 1985, SDK Ljubljana 

- za leto 1986 : Zaključni računi OZD za leto 1986, SDK Ljubljana 
c 1 !,•>, 

u tleftfiUMoia ■ dn'jif-: ■, ;bui bf 3tf bov«.i' ■ : : *iitv. 
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Tabela 2 NOMINALNI DRU2BENI PROIZVOD PO PODROČJIH 
- čiste dejavnosti 

; 

Absolutni podatki islrd.din) Indeksi rasti (vi) Struktura (vi) 

1985 1986 1985 1986 1985 1986 1985 1986 
ocena     ocena ocena 

1984 1985 
ocena 

SKUPAJ 1,8 3.857,9 194,6 204 100,0 100,0 

ZDRU2EN0 DELO 1765,8 3.630,3 
v te®: 
Industrija 1.005,3 2.003,8 
od tega: 

- energetika 58,8 110,4 
- surovinske dej. 106,0 196,1 
- razvojno tehnološke dej. 161,6 317,0 
- druge izvozne dej. 388,1 792,4 
- ostala industrija 290,8 587,9 

Kmetijstvo 32,2 69,0 
Sozdarstvo 19,7 39,2 
Vodno gospodarstvo 2,2 6,1 
Gradbeništvo 103,8 234,1 
Promet in zveze 111,5 226,0 
Trgovina 301,9 653,0 
Gostinstvo in turizea 48,7 93,0 
Obrt (proizvod.del.) 51,9 117,2 
Kosunala (proizvod.del) 14,6 35,7 
Ostale proizvodne dej. 74,0 153,2 

196.6 206 

204,9 199 

,154,4 188 
197.4 185 
234.1 196 
206.5 204 
205.2 202 
193.3 214 
186,5 199 
182.7 276 
206.4 226 
185.8 203 
169,3 216 
208,7 191 
194,0 226 
217,7 245 
218,7 207 

93,5 94,1 

53,2 51,9 

3,1 2,9 
5,6 5,1 
8.6 8,2 

20,5 20,5 
15,4 15,2 

1.7 1,8 
1,0 1,0 
0,1 0,2 
5.5 6,1 
5,9 5,9 

16,0 16,9 
2.6 2,4 
2.8 3,0 
0,8 0,9 
3.9 4,0 

100,0 100,0 

5,9 5,5 
10.5 9,8 
16,1 15,8 
38.6 39,5 
28,9 29,3 

SAMOSTOJNO OSEBNO DELO 123,0 227,6 169,7 185 6,5 5,9 

Tabela 3 
RftST REALNEGA DRUŽBENEGA PROIZVODA PO PODROČJIH 

- čiste dejavnosti 
- stopnje rasti v I 

1985 1986 1987 
ocena predvid. 

SKUPAJ 

ZDRUZENIj DELO 
v te*: 

Industrija 

Kmetijstvo 

Gozdarstvo 

Vodno gospodarstvo 

Gradbeništvo 

G 
1.1 

1,5 

1.2 

" 3,1 

3,2 

- 12,4 

5,0 

3,2 

3.5 

1,9 

7.6 

2,0 

4,0 

1,0 

2,0 

3,5 

3,0 

priloga poročevalca 

Promet in zveze M 3,0 2,5 

Trgovina 1,1 6,0 4,0 

Gostinstvo in turizem 5,1 4,0 0,0 

Obrt (proizvodni del) 1,3 4,0 5,0 

Komunalne dej.(proizvod.del) 3,0 3,0 3,0 

Druge proizvodne dej. 0,2 4,0 4,0 

Opomba: Realni družbeni proizvod je obračunan po predpisani 
metodologiji Zavoda za statistiko, Na tej osnovi se realni 
družbeni proizvod izračunava oz. ocenjuje* na podlagi rasti 
fizičnega obsega proizvodnje oz. glede na količino proizvodnje, 
proizvedene v letu, za katerega se ugotavlja, za osnovo pa so 
vzete cene iz leta 1972. Tako iiračiinana realna rast družbenega 
proizvoda zato ne izraža vseh sprememb v kvaliteti in asortimanu 
oz. strukturi proizvodnje, pa tudi sprememb v ekonomičnosti in 
rentabilnosti proizvodnje v posamezni dejavnosti. 



Tabela 4 
OBLIKOVANJE IN RAZPOREDITEV RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV ZA KONČNO POTROŠNJO 

V SR SLOVENIJI 

- tekoče cene 

Absolutni podatki ( nlrd din ) 

1985 
ocena 

1986 
ocena 

Indeksi rasti 

1985 1986 

1984 1985 
ocena ocena 

Struktura (vi) 

1'9B5 1986 
ocena ocena 

DRUŽBENI PROIZVOD 1.888,8 3.857,9 

1.Prilivi in odlivi sredstev v tujino: 
Prilivi sredstev iz tujine 253,0 514,8 
Odlivi sredstev v tujino 263,0 539,8 

Saldo odlivov sredstev v tujino 10,0 25,0 

2.Prilivi in odlivi sredstev v 
federacijo ter v druge SR in SAP 
Prilivi sredstev iz federacije 
in drugih SR in SAP 
Odlivi sredstev v federacijo, 
druge SR in SAP 

Saldo odlivov sredstev v 
federacijo in druge SR in SAP 

3.Skupaj neto odlivi sredstev 
iz S R Slovenije (1+2) 

4.RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA KONČNO 
POTRttfNJO V SR SLOVENIJI 
v tea ! 

57,4 

227,6 

170,2 

180,2 

131.8 

455,7 

323.9 

348,9 

5.Osebna potrošnja 

6.Materialni izdatki neproizvodnih 
dejavnosti 

7.Ustvarjene investicije v 
osnovna sredstva 1) 

1.708,6 3.509,0 

682,7 1.533,0 

352,6 171,6 

8.Prirast vrednosti zalog 
v te# ( ocena ) i 

- realno povečanje zalog 
- inflacijsko povečanje in reva- 

lorizacija vrednosti zalog 397,8 

399,9 

454,4 

56,6 

818,0 

805.4 

87,9 

717.5 

194,6 204,0 

173,0 203,5 
152,5 205,0 

185,5 229,5 

219,0 200,0 

234,0 190,5 

181,5 194,0 

196,0 205,5 

187,4 224,5 

203,0 205,0 

193,8 204,5 

198,0 177,0 

,0 100,0 

13,4 13,3 
13,9 14,0 

0,5 0,7 

3,0 3,4 

12.0 11,8 

9,0 8,4 

9,5 9,1 

90,5 90,9 

36.1 39,7 

V 9,1 

21.2 21,2 

24,1 20,9 

3,0 2,3 

gl,l 18,6 

1) brez vrednosti projektov,Studi j in raziskovalnega dela, ki v bilanci končne porabe niso ele.ent kategorije investicij 

4 
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Tabela 4/1 

PRIMERJAVE POSAMEZNIH OBLIK PORABE Z DRUŽBENIM PROIZVODOM V 5R SLOVENIJI V LETIH 1980-1986 

- DP = 100,i 
- tekoče cene 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
□cena 

DRUŽBENI PROIZVOD 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 !00,0 100,0 

I. Osebna poraba prebivalstva 44,7 41,3 42,1 40,2 37,5 36,2 39,7 
Osebni dohodki 33,6 32,4 32,0 28,9 28,0 28,5 31,2 

II. Sredstva za zadovoljevanje 
skupnih potreb skupaj 18,5 18,2 18,2 16,8 15,5 16,7 20,7 
v tem: 
SIS družbeni h dejavnosti 12,2 12,0 11,8 10,3 9,5 10,2 12,4 
SPIZ 6,3 6,2 6,4 6,5 6,0 6,5 8,3 

III. Sredstva za zadovoljevanje 
splošnih družb.potreb v SRS 5,4 4,8 4,5 3,7 3,5 3,4 4,0 
v te«; 
Neto republiški proračun 3,1 2,7 2,4 2,0 2,0 2,0 2,4, 
Občinski proračuni 2,3 2,1 2,1 1,7 1,5 1,4 1,6 

Prispevek zvezneau proračunu 4,8 5,5 , 5,3 5,4 4,3 4,0 4,3 

IV. Ustvarjene investicije v 
osnovna sredstva skupaj 31,4 28,9 25,4 22,0 21,8 21,7 21,7 
v te*: . 
Proizvodne investicije 21,9 18,9 16,9 15,2 15,4 15,5 15,8 
Neproizvodne investicije 9,5 10,0 8,5 6,8 6,4 6,2 5,9 
od tega: 

Stanovanjske investicije 5,6 6,9 6,3 5,2 4,8 4,5 4,4 
Ostale neproizv.invest. 3,9 3,1 2,2 1,6 1,6 1,7 1,5 

V. Prirast vrednosti zalog 12,1 13,0 ■ 14,0 19,7 23,5 24,1 20,9 
v tem: 
- realni prirast zalog 1,4 1,2 1,2 4,7 4,1 3,0 2,3 
- inflacijsko povečanje in 

revalorizacija zalog 10,7 11,8 12,8 15,0 19,4 21,1 18,6 

Oposba: Nekateri agregati v te« pregledu niso element končne porabe družbenega proizvoda, zato se njihovi deleži v 
družbene« proizvodu ne s«ejo seštevati. 

priloga poročevalca 



Tabela 4/2 

REALNE STOPNJE RASTI DRU2BENE6A PROIZVODA IN POSAMEZNIH OBLIK PORABE V SR SLOVENIJI V LETIH 1981-1986 

- realne stopnje rasti v X 

19B1 1982 1983 1984 1985 Indeks 
1985 

1980 

1986 
ocena 

DRU2BENI PROIZVOD 

I. Osebna poraba prebivalstva 
Osebni dohodki 

II. Sredstva za zadovoljevanje 
skupnih potreb skupaj 
v te*: 
SIS druibeni h dejavnosti 
SPIZ 

III. Sredstva za zadovoljevanje 
splošnih druib.potreb v SRS 
v te«: 
Neto republiški proračun 
Občinski proračuni 

- 0,9 

-12,0 
- 8,4 

- 2,1 

- 1,3 

-13,0 

"16,3 
- 8,3 

0,1 

0,2 

Prispevek zveznemu proračunu 12,0 

IV. Ustvarjene investicije v 
osnovna sredstva skupaj -10 7 
v tea: 
Proizvodne investicije -17,0 
Neproizvodne investicije 3 7 
od tega: 

Stanovanjske investicije 17,9 
Ostale neproizv.invest. -18,5 

2.2 
3.3 

-11,7 
1,9 

- 3,0 

-18,1 

-15,6 
-22,6 

-16,9 
-35,3 

0,7 

- 6,3 
-10,1 

" 7,2 

-11,7 
1,1 

-17,5 

-12,8 
-22,8 

2,9 

- 5,3 

- 3,1 
- 9,7 

1 ,p 
-17,6 

2,1 

- 2,9 
0,8 

- 5,5 

- 5,9 
- 4,3 

- 2,9 

-18,; 

0,3 

3,4 
- 6,3 

- 8,3 
0,2 

1,1 

4,5 
10,1 

8.4 

8.5 
8,2 

0,3 

1,8 
- 1,8 

- 7,0 

- 0,6 

0,1 
- 2,5 

- 6,7 
10,3 

103,0 

85,0 
93,5 

93,0 

86,0 
106,5 

66,0 

67,0 
66,0 

85,0 

69,0 

70,0 
66,0 

78,0 
48,0 

3,2 

14,6 
14,1 

26,9 

24,3 
31,1 

16,9 

20,0 
12,5 

10,4 

4,6 

6,6 
0,5 

2.1 
7.2 

6 
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TABELA 5 

IZVOZ IN UVOZ BLAGA IN STORITEV - SKUPAJ : i.; 21 'iflT 31» 

tekoče cene 

Absolutni podatki 
( v mi 1 ion $) 

Noainalne stopnje 
rasti v I 

1985 1986 
ocena 

1987 1) 
predv. 

1985 .1986 
ocena 

1987 1) 
predv. 

Izvoz blaga 
Izvoz storitev 2) 
IZVOZ SKUPAJ 

Uvoz blaga 3) 
- reprodukcijski mat. 
- opreaa 
- široka potrošnja 
Uvoz storitev 1) 
UVOZ SKUPAJ 

SALDO BLAGA IN STORITEV 

2.124 
798 

1.814 
153 
120 
344 

2.431 

2.150 
849 

2.999 

2.181 
1.771 

240 
170 
341 

2.248 
908 

3.156 

2.268 
1.814 

283 
171 
356 

2.624 

6,0 
36,6 
12,9 

8,3 
34.2 
13,7 
48.3 
12,5 

1,9 
7,1 
3,3 

5,1 

" 1,8 
57,7 
42,4 

- 0,3 
4,3 

4,5 
7,0 
5,2 

4,0 
2.4 

18,0 
0,5 
4.5 
4,0 

+ 491 + 477 + 532 

Pokritje uvoza blaga 
z izvozom blaga v I 

CENE V ZUNANJETRGOVINSKI 
MENJAVI (stopnje rasti v X): 

Izvozne cene 
Uvozne cene 
- reprodukcijski mater i al 
- oprema 
- široka potrošnja 

REALNE STOPNJE RASTI 
(v I): 

101,8 98,6 99,1 

' 1,0 
2,0 
0,0 

10,0 
6,0 

- 9,0 
-11,0 

4,0 

Izvoz blaga 
Uvoz blaga 
- reprodukcijski material 
- oprema 
- široka potrošnja 

6,1 
8,3 

22,0 
18,6 

1,9 
15.5 
10,3 
51.6 
45,3 

1) 

2) 
3) 

Absolutni podatki so izraženi po statistične® tečaju 
dolarja iz leta 1986, stopnje rasti pa so ocenjene 
na podlagi dolarskih gibanj v prvih mesecih letošnjega 
leta, izraženih po tekočem tečaju. 
Ocena. 
Struktura uvoza je prikazana po carinskih deklaracijah 
in ne po statističnem pretežne® namenu. 
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TABELA 6 
IZVOZ IN UVOZ BLAGA IN STORITEV - KONVERTIBILA 

- tekoče cene 

Absolutni podatki Noainalne stopnje 

(v liiion $) rasti v I 

1985 1986 1987 1) 1985 1986 1987 1) 

ocena predv. ocena predv. 

Izvoz blaga 

Izvoz storitev 

IZVOZ SKUPAJ 

Uvoz blaga 2) 

- reprodukcijski »at. 

- opreaa 

- široka potrošnja 

Uvoz storitev 

UVOZ SKUPAJ 

SALDO BLAGA IN STORITEV 

Pokritje uvoza blaga 

z izvozom blaga v S 

1.646 1,596 1.708 

734 781 843 

2.380 2.377 2.551 

1.593 1.767 1.855 

1.392 1.431 1.484 

140 220 260 

61 116 111 

334 331 345 

1.927 2.098 2.200 

+ 453 + 279 + 351 

103,3 90,3 92,1 

5,4 - 2,2 7,0 

36,0 7,3 8,0 

13,3 0,7 7,3 

10,9 11,7 5,0 

6,9 3,5 3,7 

59,0 58,6 18,2 

30,0 90,1 - 4,3 

48,4 - 0,2 4,5 

1^,0 9,7 5,0 

II Absolutni podatki so izraiem po statistitne« tečaju dolarja iz leta 1984, stopnje 

■ asti pa so ocenjene na podlagi dolarskih gibanj v prvih .esecih letoinjega leta 

izraženih po tekoče® tečaju. ' 

J Struktura uvoza blaga po naaenu je prikazana po carinskih deklaracijah in ne po 

statistične« pretežne® naaenu. 
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TABELA 7 

INDIKATORJI RAZVOJA SVETOVNE6A GOSPODARSTVA 

-Stopnje rasti (vJ) 

1985 1986 1987 1988 
ocena pred. predv. 

Družbeni proizvod 
ZDA 2,7 2,8 
ZRN 2,5 2,3 
OECD-Evropa 2,5 2,5 
OECD 3.« 2,5 

In-flacija 
ZDA 3,5 2,3 
ZRN 2,1 -0,8 
OECD-Evropa 
OECD 4,5 2,8 

Doiače povpraševanje 
ZDA 3,4 3,5 
ZRN 1.5 4,3 
OECD-Evropa 2,3 3,8 
OECD 3,1 3,5 

3,0 
3,0 
2,5 
2,8 

3,0 

4,5 
3,3 
3,0 

2.« 

3,0 

Stopnja brezposelnosti 
ZDA 7,2 7,0 6,8 
ZRN 8,3 7,8 7,5 
OECD-Evropa 11,9 11,0 11,0 
OECD 8,3 8,3 8,2 

Izvoz blaga 
ZDA -1,6 0,8 11,0 12,0 
ZRN 6,4 2,3 0,8 
OECD-Evropa 5,1 2,5 2,5 
OECD 4,1 2,0 3,5 4,2 
DVR 5,0 5,0 5,0 

Uvoz blaga 
ZDA 8,7 10,8 6,0 2,0 
ZRN 4,5 7,8 6,3 
OECD-Evropa 5,6 6,3 4,8 
OECD ' 5,8 7,8 5,5 3,8 
DVR 5,0 -2,0 4,0 

Obseg svet. trgovine 3,7 3,8 3,8 3,5 

Viri: - OECD Econo«ic Outlook, deceiber 1986 (za leta 1985-1987); 
- AIECE, Mor 1 d Coi«odity Prices, Nay 1987 (za leto 1988); 
- NIESR, Februar 1987 (Inflacija za leto 1988). 

TABELA B 
STRUKTURA PRODAJ OZD S SEDE2EM V SRS PO PODROČJIH DEJAVNOSTI IN OBMOČJIH PRODAJE v I 

DEJAVNOST LETO SKUPAJ SRS DRUGI« BIH CRNA HRVA5- MAKE- SRBIJA SRBIJA KOSOVO V0JV0- 
SR.AP GORA KA DONIJA SKUPAJ IZV.AP DINA 

d 11 i 

IZVOZ NERAZ- 
PORE- 
JENO 

Skupaj 

Industrija in rudar, 

Ktetijst^ in ribii. 

Gozdarstvo 

Vodno gospodarstvo 

Gradbeništvo 

Pronet in zveze 

Trgovina 

6ostinstvo in turiz. 

1976 
1980 
1983 
1976 
1980 
1983 
1976 
1980 
1983 
1976 
1980 
1983 
1976 
1980 
1983 
1976 
1980 
1983 
1976 
1980 
1983 
1976 
1980 
1983 
1976 
1980 
1983 

00 64.5 
64.2 
62.2 
55.6 
53.3 
54.4 
88.2 
90.9 
90.1 
90.0 
89.3 
88.0 
97.4 
98.6 
97.2 
90.9 
91.6 
85.5 
53.3 
46.5 
54.7 
65.7 
69.2 
65.8 
71.1 
59.5 
54.4 

23.3 
24.2 
22.8 
31.3 
32.7 
27.7 
9.6 
6.0 
7.0 
3.0 
3.4 
4.8 
1.1 
1.3 
2.6 
6.7 
7.1 

12.1 
8.9 
9.2 
9.6 

22.3 
22.7 
22.7 
10.1 
12.1 
7.6 

2.9 
3.0 
3.2 
3.8 
4.1 
3.9 
0.5 
0.3 
0.6 
0.7 
0.3 
0.7 

0.4 
0.5. 
0.5 
0.6 
0.6 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 

3.1 

0.2 0. 

0.7 
0.6 
3.1 
0.8 
0.7 
1.4 
3.1 
3.0 
3.1- 
0.2 
1.1 
0.7 

0.1 
0.6 
0.4 
0.1 
0.2 
0.1 
0.3 
0.4 
0.5 
0.2 
0.3 
0.2 

1.3 
1.5 
1.2 
1.9 
2.0 
1.5 
0.4 
0.2 
0.4 
0.1 
0.2 
0.3 

0.0 
0.1 
0.3 
0.2 
0.5 
0.3 
0.4 
1.2 
1.4 
1.3 
0.1 
1.0 
0.2 

9.2 
9.1 
8.8 

12.9 
13.0 
11.2 
1.3 
1.0 
1.2 
0.5 
0.7 
1.7 
0.0 
0.3 
0.9 
1.3 
1.4 
3.2 
3.1 
3.4 
3.1 
8.3 
8.2 
8.3 

6.3 
6.3 
6.3 
8.7 
9.1 
8.3 

0.3 

0.3 
0.9 
1.0 
0.7 
1.4 
2.4 
2.4 
2.3 
5.8 
5.5 
5.8 

0.3 
0.4 
0.3 
0.5 
0.5 
0.3 
0.0 

0.0 
0.0 
0.1 
0.0 

0.2 
1.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.2 
0.5 
0.3 

5.2 3.8 0.0 
2.9 
3.2 

1.6 
2.1 

0.0 

2.3 
2.0 
3.7 
3.3 
2.4 
0.1 
0.3 
0.4 
0.2 
0.1 
0.7 
0.0 

0.3 
0.4 
0.7 
0.6 
0.8 
0.6 

2.2 
K 4 
1.2 

10.4 
9.7 

12.9 
11.8 
12.7 
16.2 
1.2 
2.3 
2.3 
6.6 
6.8 
7.0 
0.7 

1.6 
1.7 
1.9 
1.1 
1.0 
1.5 
0.8 
0.6 
0.5 
0.2 
0.3 
0.0 
0.5 

I.8 
22.2 
19.2 
18.9 
II.0 
7.6 

10.6 
12; 9 5.8 
9? 

1.5 
0.5 
0.4 

15.5 
24.9 
16.7 
0.8 
0.3 
0.7 

.0 29.9 
5.5 
7.9 
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Obrt in oseb. štor. 1976 
1980 
1983 

Stanovanj, kos. dej. 1976 

1983 
Finance in dr.posl.s 1976 

1980 
1983 

Izobraž.in kultura 1976 
1980 
1983 

Zdrav, in soc. var. 1976 
1980 
1983 

00 

80.4 
77.3 
72.6 
98.6 
99.2 
90.7 
75.0 
66.9 
54.0 
91.6 
87.2 
77.3 
97.4 
98.8 
97.5 

17.2 
19.5 
21.5 
0.8 
0.6 
1.0 

14.1 
19.8 
26.1 
7.5 

10.7 
19.0 
1.2 
0.3 
1.1 

i.D 
2.5 
2.9 

0.0 
1.7 
3.1 
3.6 
0.2 
0.5 

0.1 

0.4 
0.4 
0.4 

1.3 
0.7 

6.0 
8.5 
8.7 
0.4 
0.3 
0.7 
5.6 
6.6 

10.1 
2.5 
4.7 
5.4 
0.6 
0.2 

1.0 
1.0 
1.3 
0.0 
0.1 
0.0 
1.0 
1.8 
1.5 
1.9 
0.3 

i. 
7.f 

0.2 
4.8 
6.9 

10.0 
2.7 
4.9 

10.9 
0.5 
0.0 

6.9 
5.2 
6.0 

3.6 
5.3 
6.7 
2.3 
4.3 
8.8 
0.5 
0.0 
0.1 

0.3 
0.2 

3.2 0. 

0.5 
1.0 
0.2 
0.0 
0.4 

1.4 
1.8 
0.0 
0.0 
0.0 
1.1 
1.0 
2.3 
0.1 
0.5 

0.0 
0.0 

v. J 
3.7 

10.2 
11.5 
18.5 
0.7 
1.5 
3.5 
0.0 
0.0 

1.3 
2.4 
2.0 
0.4 

0.5 
1.5 
1.1 
0.0 
0.4 
0.0 
1.2 

Tabela 9 
Tabela 

OBLIKOVANJE CELOTNEGA PRIHODKA, PORABLJENIH SREDSTEV IN DOHODKA GOSPODARSTVA 

v iilijon din 
tekoče cene 

1986 Indeks 
1986 

CELOTNI PRIHODEK SKUPAJ 
v te« : 
1.Prihodki od prodaje 

na doaače« trgu 
2.Prihodki od prodaje 

na tuje« trgu 
3.Prihodki od prodaje 

trg. blaga 

4.Ostali prihodki 
v tet: , 
- prihodki od obresti 

2.642. -369 

741.852 

1.921.286 

1.312.817 

192.839 

5.254.818 

1.218.249 

3.679.278 

2.668.103 

420.486 
PORABLJENA SREDSTVA SKUPAJ 

Ibrez aaortizacije) 5.112.525 9.551.781 
v te« : 
1.Porabljene sur. in «at. 1.873.556 
2.Porabljena energija 171.552 
3.Transportne storitve 95.105 
4.Nabav.vrednost trg.blaga 1.939.504 
5.Ostali aaterialni in 

drugi stroSki 674.256 
6.Mater i al.str.delovn.skup. 27.923 
7.Plačila za bani.in SDK str. 11.362 
8.Plačila za obresti 319.267 

DOSEŽENI BRUTO DOHODEK 1.505.799 

3.322.944 
298.146 
192.715 

3.596.657 

1.399.319 
56.167 
25.970 

659.863 

198,8 

164,2 

191,5 

203.2 

218.0 

186,8 

177.3 
173,7 
202,6 
185.4 

207.5 
201.1 
228.5 
206.6 

3.268.667 217,1 
Aaortizacija skupaj 

- po predp.stopnjah 
- iznad predp.stop. 

DOSEŽENI DOHODEK 

202.172 
170.258 
31.914 

393.669 
319.181 

74.488 

194,7 
187,4 
233,4 

Struktura v t 
1985 1986 

4.416.324 12.828.448 193,7 188,8 m<i 

39,9 

11,2 

29,0 

19,8 

2,9 

77.2 

28.3 
2,6 
1,4 

29,3 

10,2 
0,4 
0,2 
4,8 

3,1 
2,6 

' 0,5 
1.303.627 2.874.998 220,5 19,7 

40,9 

9,5 

28.7 

20.8 

3,3 11 l 

74,5 

25.9 
2.3 
1,5 

28,1 

10,9 
8.4 
8,2 
5,2 

25,5 

3,1 
2.5 
8,4 

22,4 

RAZPOREJANJE DOHODKA IN ČISTEGA DOHODKA GOSPODARSTVA 

tekoče cene 
1985 1986 Indeks Struktura v l 

1986 1985 1986 

D0SE2ENI DOHODEK 1.303.627 

Izguba skupaj 22.115 
- izguba pri substanci 3.717 
- nekrite obvez.iz doh. 3.285 
- nekriti izplačani OD 15.113 

RAZPOREJENI DOHODEK 

2.874.998 220,5 

69.924 316,1 
6.084 163,6 
8.838 269,0 

55.002 363,9 

1.314.040 2.927.590 222,7 

Obveznosti iz dohodka skupaj 
v te«: 
- prisp.SIS družbenih dej 
- prisp.SPIZ 
- davki iz dohodka 
- stanovanjski prisp.(solidar,) 
- obvez.do delovnih skup. 
- plačilo obresti za kredite 

za osnovna sredstva 
- prisp.za ohranitev okolja 
- prisp.za SLO in DS 
- zavarovalne preaije 
- kazni,takse,sodni str. 
- članarine 
- druga plačila 

387.040 893.973 230,9 

88.750 
27.762 
14.787 
9.072 

99.080 

44.234 
14.015 
2.948 

18.776 
863 

2.114 
64.639 

222.823 
92.199 
41.150 
20.179 

230.535 

88.750 
25.956 
6.781 

40.407 
2.205 
5.558 

117.430 

251.0 
332.1 
278.3 
222.4 
232,6 

200,6 
185.1 
230,0 
215.2 
255.6 
262,9 
181.7 

Bruto osebni dohodki 623.011 
- neto osebni dohodki 454.480 
- davki in prispevki 168.531 
Skupna poraba v tozd 46.289 
Sred.tozd za stanov.izgrad. 38.256 
Skupaj bruto OD in skupna 
tozd (s stanovanj.sred.) 

Sred.za razširitev materialne 
osnove dela in rezerve 219.443 
SREDSTVA ZA REPRODUKCIJO 
SKUPAJ (a«ort.+ aku«ul.) 421.615 

1.443.190 
1.022.792 
'420.397 

92.409 
85.494 

231,6 
225,0 
249,4 
199,6 
223,4 

707.556 1.621.093 229,1 

412.524 187,9 

806.193 191,2 

16,8 
14,8 
68,4 

29,4 

6,7 
2,1 
M 
0,7 
7,5 

1,1 

n 
0,1 
0,2 
4,9 

47,4 
34,6 
12,8 
3,5 
2,9 

53,8 

16,7 

8,7 
12.6 
78.7 

30,5 

7,6 
3,1 
1,4 
0,7 
7,9 

3,0 
0,9 
0,2 
1,4 
0,1 
0,2 
4,0 

RAZPOREJENI CISTI DOHODEK 926.999 2.033.617 2f9,3 70,5 4^5 

49.3 
34,9 
14.4 
3,2 
2,9 

55,4 

14,1 
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Tabela 11 

PRIMERJAVA REZULTATOV POSLOVANJA GOSPODARSTVA PO REPUBLIKAH IN POKRAJINAH V LETU 1986 

- tekoče cene 
- indeksi rasti in strukture v 

SFRJ BOSNA CRNA 
IN 60RA 

HERCEG. 

HRVAT- 
SKA 

NAKEDO- SLOVE- 
NIJA NIJA 

02 J A 
SRBIJA 

KOSOVO VOJVO- 
DINA 

1. CELOTNI PRIHODEK ; 
Indeks 1986/1985 179,4 182,8 

Delež SR v SFRJ: 1985 100,0 13,3 
1986 100,0 13,6 

175,4 
1,9 

178,2 
25,0 
24,9 

172,4 
6,1 
5,9 

193,7 
17,4 
18,7 

174,8 
23,6 
22,9 

179,8 
1,8 
1,8 

169,9 
11,0 
10,4 

2. PRIHODKI NA TUJEM TRGU: 
Indeks 1986/1985 155,3 166,1 157,2 148,7 154,6 164,2 151,2 152,7 149,3 

Delei v SFRJ 1985 100,0 12,7 2,2 27,5 4,7 21,0 24,1 1,3 6,5 
1986 100,0 13,6 2,2 26,3 4,7 22,2 23,5 1,3 6,2 

Delež v CP 1985 9,2 8,8 10,6 10,1 7,1 11,2 9,5 6,9 5,5 
1986 8,0 8,0 9,5 8,5 6,4 9,5 8,2 5,9 4,8 

3. PORABLJENA SREDSTVA : 
Indeks 1986/1985 174,0 179,1 172,0 174,1 166,9 187,1 171,0 179,0 165,1 

Delež SR v SFRJ: 1985 100,0 13,4 1,9 25,0 6,4 17,0 23,4 1,7 11,2 
1986 100,0 13,7 1,9 24,9 6,1 18,2 22,9 1,8 10,6 

Delež porabljenih sredstev v CP: 1985 81,9 82,3 82,5 81,7 85,8 80,3 81,2 80,3 83,8 
1986 79,8 80,7 80,9 79,9 83,1 77,6 79,5 80,0 81,4 

4. DOSEŽENI DOHODEK : 
Indeks 1986/1985 199,4 198,3 189,5 194,3 

Delež SR v SFRJ: 1985 100,0 13,2 1,9 25,5 
1986 100,0 13,1 1,8 24,8 

Delež dohodka v CP: 1985 18,4 18,1 18,1 18,7 
1986 20,4 19,6 19,6 20,4 

204 ,5 
4,9 
5,0 

14,5 
17,1 

220,5 
18,6 
20.6 
19.7 
22,4 

192,1 
24.3 
23.4 
18,9 
20,8 

184,8 
1,9 
1,8 

20,1 
20,6 

193,5 
. 9'8 

9,5 
16,5 
18,7 

5. BRUTO OSEBNI DOHODKI : 
Indeks 1986/1985 214,7 208,8 

Delež SR v SFRJ: 1985 100,0 14,4 
1986 100,0 14,0 

Delež BOD v razporej.dohodku: 1985 49,7 53,7 
1986 53,2 56,9 

236,0 
1,? 
2,1 

48,3 
58,8 

6. AKUMULACIJA ( SREDSTVA ZA RAZŠIRITEV MATERIALNE OSNOVE IN REZERVE 
Indeks 1986/1985 143,3 155,3 119,5 

Delež SR v SFRJ: 1985 100,0 12,1 1,2 
1986 100,0 13,1 1,0 

Delež akumulacije v razp,dohodku:1985 17,7 16,1 10,4 
1986 12,7 12,7 6,4 

7. CELOTNA IZ6UBA : 
Indeks 1986/1985 191,8 149,1 211,6 

Delež SR v SFRJ: 1985 100,0 19,9 5,3 
1986 100,0 15,4 5,9 

Izguba v pruerjavi z dohodkoa: 1985 4,7 7,1 13,5 
1986 4,5 5,4 15,1 

214,5 
24,1 
24,1 
47,0 
51,5 

135,5 
28,6 
27.0 
19,9 
13,8 

167,0 
31.1 
?7 1 -111 

5,8 
5,0 

218,8 
5.8 
5.9 

57,6 
62,6 

146,9 
3,3 
3,3 

11,7 

162,6 
7,2 
6,1 
7,0 
5,6 

231,6 
17,4 
18,8 
47,4 
49,3 

187,9 
17,2 
22.6 
16.7 
14,1 

316,2 
6,7 

11,0 
1,7 
2,4 

205,0 
23,5 
22.5 
48.6 
51,5 

126,4 
24,9 
22,0 
18,4 
12.0 

258,2 
15.1 
20,3 
2,9 
3,9 

208,1 
2,4 
2,3 

59,4 
65,2 

121,6 
1,3 
1.1 

11,5 
• 7,4 

256,8 
3,9 
5.2 
9,5 

13,3 

212,3 
10,4 
10.3 
52.4 
57,4 

123,7 
11,4 
9,9 

20.6 
13,2 

158,0 
10.7 
8,8 
5,2 
4,2 

DOHODEK NA DELAVCA: 
Indeks 

RAVEN (SFRJ=1 
1986/1985 

1: 1985 
1986 

192,4 
100,0 

189,8 179,4 
83,6 83,8 
82,5 78,1 

187,3 
109.6 
106.7 

194,6 
61,2 
61,9 

216,8 
140,5 
158,3 

185,7 
96,9 
93,5 

177,2 
63.2 
58.3 

188,5 
103,2 
101,1 
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- tekoče cene 
- indeksi rasti in strukture v 1 

SFRJ BOSNA CRNfl HRVAT- MAKEDO- SLOVE- 02JA ""KošoVO To'M- 

HERCES. NIJA NIJfl SRBUA DINfl 

9. CISTI DOHODEK NA DELAVCA : 
Indeks 1986/19B5 

RAVEN (SFRJ=100): 1935 
1986 

186,5 

100, 

183,6 
89,0 
87,6 

179,4 
83,8 
78,1 

182,4 
108,9 
106,6 

194,5 
62,0 
64,6 

10. CELOTNI PRIHODEK V PRIMERJAVI S PORABLJENIMI SREDSTVI 
"85 1,22 1,21 
""6 1,25 1,24 

( koeficient ekonomičnosti 
1,21 
1,24 

11. DOHODEK V PRIMERJAVI S POVPREČNO UPORABLJENIMI POSLOVNIMI SREDSTVI 

RAVEN (SFRJ=100) 

1985 
1986 
1985 
1986 

26,3 
28,7 

12 .STOPNJA AKUMULATIVNE SPOSOBNOSTI (aku.ulacija 

1985 4,79 
1986 3,76 

RAVEN (SFRJ=100); 1985 I0g|0 

1986 100.0 

21.5 
26.8 
81.9 
93,4 

v priaerjavi 
3,61 
3,52 
75,4 
93.6 

20,5 
19.8 
78,1 
68.9 

1,25 

V 1 ) 
27,4 
28,1 

104,2 
98,0 

1,17 
1,20 

22,1 
22,6 
84,0 
7B,6 

213.3 
133,2 
152.4 

1,24 
1,29 

30,6 
35,1 

116,5 
122,3 

174,8 
95,4 
89,4 

1,23 
1,26 

28,2 
29,5 

107,1 
102,9 

povp. uporabi jeni mi poslovnim sredstvi v t) 
2,34 
1,42 
48,9 
37,0 

13. POVPREČNI MESEČNI CISTI OSEBNI DOHODEK NA DELAVCA 
Indeks 1986/1985 205,1 

RAVEN (SFRJ=100); 1985 
1986 100.0 

193,9 
94,1 
86,0 

207,5 
81,7 
82,7 

5,6 
4,01 

116,9 
106,7 

208.0 
104.1 
105,5 

2,71 
1,99 
56,7 
53,0 

196,9 
71.8 
68.9 

14. ODPISANOST OSNOVNIH SREDSTEV ( delež odpisane vrednosti 

1985 48,0 42,8 
1986 47,0 42.4 

RAVEN (SFRJ= 100) 1985 10^0 2 

1986 100,0 90f2 

15. STOPNJA ZADOLŽENOSTI ( 

5,16 
5,04 

107,7 
134,1 

222,3 
131.6 
142.7 

5,26 
3,63 

109,8 
96,5 

204,8 
96,1 
95,9 

nabavni vrednosti osnovnih sredstev 
34,7 
35,0 
72,3 
74,5 

50,8 
49,1 

105,8 
104,5 

v I 
43,3 
43.5 
90,2 
92.6 

54,6 
53,1 

113,8 
113,0 

47.8 
46,0 
99,6 
97.9 

zapadla odplačila dolgoročnih kreditov TOZD 
1985 38,3 42,4 94,4 
1986 39 g 47 9 o. . 

RAVEN (SFRJ=100); l,85 100,0 2J'J 

"86 100,0 122,8 215,' 6 

v primerjavi z ustvarjeno akunulacijo 
34'2 ™>1 27,1 32,8 
37>2 78,7 27,0 30,4 
89>4 199,0 70,8 85,8 
95>« 201,8 69,3 77,9 

177,2 
66,1 
62,9 

1.24 
1.25 

23.2 
21,4 
88.3 
74,7 

2,86 
1,74 
59,8 
46,3 

193,9 
77,3 
73,1 

40,9 
37,4 
85,2 
79,6 

1 ): 
86,9 
97,1 

227,2 
248,8 

183,2 
109.8 
107.9 

1,19 
1,23 

24.6 
28,0 
93,5 
97.7 

3,80 
108,9 
101,2 

195,8 
100,8 
96,2 

46,6 
47,3 
97,1 

i 00,6 

38.4 
36.5 

100,5 
93,5 

f,8M 
O 

12 
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Tabela 12 
BILANCA STANJA GOSPODARSTVA ZDRUŽENEGA DELA SR SLOVENIJE - v «lrd din 

- tekače cene 

A.POSLOVNA SREDSTVA SKUPAJ 

od tega : 
I. OBRATNA SREDSTVA 

v te« : 
1.Denarna sredstva 
2.Vrednostni papirji 
3.Terjatve iz posl.razmeri j 

v te#: terjatve do kupcev 

4.Zaloge Skupaj 
-zaloge surovin, material a 
- zaloge nedok.proizv. in polproizvodov 
- zaloge gotovih proizvodov 
- zaloge trg. blaga 

5.Druga obratna sredstva 
6.Aktivne časovne razmejitve 

v te*: negativne tečajne razlike 

II. PLASMAJI IZ POSLOVNIH SREDSTEV 
- kratkoročni plasmaji 
- dolgoročni plasmaji 

III.OSNOVNA SREDSTVA SKUPAJ 
v te« : 
1. Osnovna sredstva v uporabi 

(po sedanji vrednosti) 
- gradbeni objekti 
- oprema 
- druga osnovna sredstva 

2, Osnovna sredstva v pripravi 

IV. POSLOVNA SREDSTVA IZVEN UPORABE 

B.VIRI POSLOVNIH SREDSTEV SKUPAJ 

od tega : 
I. TRAJNI VIRI POSLOVNIH SREDSTEV 

v tem : 
1. Poslovni sklad 

- del za trajna obratna sredstva 
- de! za druge potrebe 

2. Ostali trajni viri 

II. DOLGOROČNI VIR! POSL. SREDSTEV 
od tega : 
1. Obveznosti za dolgoročno 

združena sredstva 
2. Dolgoročni krediti 

- za osnovna sredstva 
- za obratna sredstva 
- sanacijski in drugi krediti 

3. Ostale dolgoročne obveznosti 

1985 1986 Indeksi rasti Struktura (v X) 
1985 1986 1985 1986 

6.807,0 13.526,8 188,3 

3.395,0 6.318,1 180,3 

210,1 333,7 168,5 
195,3 360,0 178,4 
859.6 1.561,6 179,5 
550,5 1.005,9 172,9 

1.158,5 2.164,0 195,5 
579,3 1.028,7 199,3 
168,9 354,9 212,7 
178,0 305,6 198,7 
232.3 474,8 175,0 

930,9 1.809,2 187,1 
40,6 89,6 50,5 
15,0 16,6 22,9 

691.7 1.343,2 185,8 
217,9 573,7 , 224,6 
473.8 769,5 172,1 

2.677,8 5.775,6 201,1 

2.370,4 5.094,1 198,7 
1.648,8 3.643,8 200,3 

640,8 1.259,1 222,4 
80,8 191,2 98,2 

307.4 681,5 221,6 

42,5 89,9 157,9 

6.807,0 13.526,8 188,4 

2.695.8 5.743,9 203,2 

2.665.9 5.682,9 204,9 
206,7 408,6 134,6 

2.459,2 5.274,3 216,8 
29,9 61,0 117,6 

1.193,9 2.065,5 168,2 

379,0 463,2 153,1 
663,2 1.291,5 176,9 
493,7 982,5 191,1 
148,2 277,4 148,3 

'21,3 31,6 131,5 
151,7 310,8 173,3 

198.7 100,0 100,0 

* 

186,1 49,9 46,8 

158.8 3,1 2,5 
184.3 2,9 2,7 
181,7 12,6 11,5 
182,7 8,1 7,4 

186,7 17,0 16,0 
177.6 8,5 7,6 
210.1 2,5 2,6 
171.7 2,6 2,3 
204.4 3,4 3,5 

194.4 13,7 13,4 
220.5 0,6 0,7 
110,7 0,2 0,1 

194.2 10,2 9,9 
263,2 3,2 4,2 
162.4 7,0 5,7 

215,7 39,3 42,6 

214.9 34,8 37,7 
221,0 24,2 26,9 
196.5 9,4 9,3 
236.6 1,2 1,4 

221.6 4,5 5,0 

211,5 0,6 0,7 

198.7 100,0 100,0 

213,0 39,6 42,4 

213,2 39,2 42,0 
197.6 3,1 3,0 
214,4 36,1 39,0 
204,0 0,4 0,4 

173,0 17,5 15,3 

122,2 5,6 3,4 
194.7 9,7 9,6 
199,0 7,2 7,3 
187,2 2,2 2,1 
148,4 0,3 0,2 
204,9 2,2 2,3 

priloga poročevalca 13 



- v »lrd din 
- tekoče cene 

1985 1986 Indeksi rasti 
1985 1986 

Struktura (v 1) 
1985 1986 

III.KRATKOROČNI VIRI POSLOVNIH SREDSTEV 
od tega : 
1. Kratkoročni krediti 

" za osnovna sredstva 
- za obratna sredstva 

sanacijski in drugi krediti 
2. Obveznosti za kraikoročno 

združena sredstva 
3. Obveznosti iz poslovnih razmerij 

v te«: obveznosti do dobaviteljev 
4. Pasivne časovne razmejitve 

v tem: pozitivne tečajne razlike 
5. Ostali kratkoročni viri 

J.917,3 

50B, 9 
4,9 

472,8 
31,2 

9,0 
,298,7 
417,5 
335.3 
49,9 

765.4 

5.717,4 

1.046.2 
12.0 

984,5 
49,7 

12.1 
2.552,1 

852,8 
587,7 
76,0 

1.519.3 

185.0 

194,3 
176.1 
185,6 

142.3 
182.4 
157.4 
178,3 
127.5 
187,1 ' 

196,0 

205,5 
244,9 
208.2 
159.3 

133,3 
196,5 
204,3 
175,2 
152,5 
198,5 

42,9 

6,9 
0,5 

19.1 
6,1 
4,9 
0,7 

11.2 

42,3 

0,1 
7,3 
0,4 

0,1 
18,9 
6,3 
4,3 
0,6 

11,2 

TABELA 13 

KAZALCI KVALITETE GOSPODARJENJA 

KAZALCI 
19 8 5 19 8 6 

GOSPODAR, INDUSTR. GOSPODAR, INDUSTR. 

It Deiež celotnega prihodka ustvar- 

jen s prodajo na tujih trgih v X 8,3 

Stopnja ekonosiiuiosti poslovanja 124,0 

3. Koeficient obračanja obratnih 

sredstev 

4. Dohodek na povprečno uporablje- 

na poslovna sredstva v 5 

5 . Stopnja akufuiacijske sposobno- 

sti v X 

6 . Stopnja reprodukcijske sposob- 

nosti v X 

■ 4 

30,0 

r n 
JiZ 

9,9 

10,9 

128,0 

^ 1 

30,0 

5,5 

11,0 

7,0 

128,0 

2,6 

35,0 

5,0 

9,9 

9,1 

133,0 

n n 
^i2 

33,0 

5,1 

10,5 

14 
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Tabela 14 

OBLIKOVANJE IN PORABA SREDSTEV ZA REPRODUKCIJO V SR SLOVENIJI 

tekoče cene 

Struktura (v I) 

1985 1966 

Absolutni podatki <mio din! Indeksi rasti 

1985 1986 1985 1986 

A.OBLIKOVANJE SREDSTEV : 
1.Sredstva za reprodukcijo gospodarstva 541.909 1024.741 
a)Združeno delo 517.870 978.601 

- aiortizacija 4 202,230 393.669 
- akumulacija 219.826 412.524 
- reval.zalog sur. in mat. 63.423 106.306 
- interna realizacija 5.250 12.546 
- druga izvorna sredstva 27.141 53.556 

b)Sredstva za reprod.individ.sektorja 24.039 46.140 
2.Sredstva za reprodukcijo negospodarstva 134.803 332.020 

v te#: - izvorna stanovanjska ak. UDS 55.807 126.423 
3.Akumulacija prebivalstva 100.096 249.745 

v tem: - poveč.gptovine v obtoku 39.060 113.400 
4.Priliv an.iz skl.za sanj razv.SR in SAP 3.100 900 
5.Priliv akusmlacije iz tujine 92.618 163.742 

- priliv odpl.kred. danih v tujino 45.900 79.210 
- koriščenje tujih dolg.kreditov 50.518 33.732 
- neto poveč.krat.kred. iz tujine -3.800 50.800 

SKUPAJ OBLIKOVANA SREDSTVA 872.526 1771.148 

183.5 
183,9 
178.1 
155,4 

112.8 
123.9 
175.2 
193,2 
194,4 
255.6 
449,0 
123.0 
165.1 
170,9 
172,8 

189,1 
189.0 
194,7 
187.7 
168.1 
239,0 
197,3 
191,9 
246,3 
226,5 
249.5 
290,3 
29,0 

176.8 
172.6 
66,8 

188,5 203,0 

62.1 
59,4 
23.2 
25,2 
7.3 
0,6 
3,1 
2,8 

15.4 
6.4 

11.5 
4.5 
0,4 

10.6 
5,3 
5,8 

-0,4 

100,0 

57,9 
55,3 
22.2 
23.3 
6,0 
0,7 
3.0 
2,6 

18,7 
7.1 

14,1 
6.4 
0,1 
9.2 
4.5 
1,9 
2,9 

B.RAZPOREDITEV SREDSTEV : 
1.Odliv sredstev v tujino 87.528 166,335 

- odplač.glavnice tujih kreditov 40.252 74.665 
- kreditiranje izvoza 47.276 91.670 

2.Odliv sredstev v druge SR in SAP 119.805 227.921 
- obvez, do «anj razv. SR in SAP 25,905 44.531 
- neto druga vlaganja in plastaji 93.900 183.390 

3.Pokrivanje izgub in neg.teč.razlik 29,038 87.515 
-pokrivanje izgub gospodarstva 22.115 69.924 
- pokrivanje izgub negospodarstva 3.123 12.541 
- neto pokrivanje tečajnih razl.NBJ 3.800 5.050 

4.Razpoložljiva sredstva za sat.naložbe 636.155 1289,377 
a)Pokrivanje prirasta zalog z dolg.sred. 226,015 450.438 
blUstvarjene investicije v osnov.sred, 410.140 838.939 

- proizvodne investicije 292.772 610.456 
- neproizvodne investicije 117.358 228.483 

v tei:- stanovanjske invest. 84.579 168.989 

155.6 
174,5 
142,5 
262.1 
160,8 
317.2 
163.7 
212,2 
232,7 

185,4 
171,8 
193,8 
195,2 
190,1 
182,0 

190,0 
185.5 
193,9 
190.2 
171,9 
195.3 
301.4 
316.2 
401.6 
132,9 

202.7 
199.3 
204.6 
208.5 
194.7 
199.8 

4.6 
5.4 

13.7 
3,0 

10.8 
3,3 
2.5 
0,4 
0,4 

72.9 
25,9 
47,0 
33,6 
13,5 
9.7 

9.4 
A,2 
5,2 

12,9 
2.5 

10,4 
4,9 
3,9 
0,7 

72.8 
25,4 
47.4 
34.5 
12.9 
9,5 
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Tabela 
IZPLAČILA ZA INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA ZDRU2ENE6A DELA 

tekoče cene 

Absolutni podatki 
(«10 din) 

1985 1986 

Indeksi 
rasti (vS) 

1985 1986 

Realne stopnje 
rasti (vX> 

1985 1986 
Investicije v osnovna 
sredstva skupaj 1) 

gospodarske dejavnosti 
- družbene in upravne 

dejavnosti 

277.856 613.451 

244.834 547.904 

•33.022 65.547 

187 220,8 

185,1 223,8 

202,7 198,5 

-3,9 

-5,1 

5,0 

12,9 

14,4 

1,5 

D Brez stanovanjskih investicij. 

Tabel a 16 
USTVARJENE INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA STRUKTURA USTVARJENIH PROIZVODNIH INVESTICIJ V OSNOVNA SREDSTVA 

ZDRUŽENEGA DELA PO PODROČJIH 
v •i 1 i j on din 

1985 1986 1987 
ocena 

1) Absolutni podatki (tekoče cene) 
Investicije v osnovna sredstva skupaj 
- združeno delo 
- zasebni sektor 
Proizvodne investicije 
- združeno delo 

saaostojno osebno delo 
Neproizvodne investicije skupaj 
Stanovanjske investicije 
- družbena stanovanja 

zaseona stanovanja 
Ostale neproizvodne investicije 

2) Indeksi rasti (v S) 
Investicije v osnovna sredstva skupaj 
- združeno delo 

- zasebni sektor 
Proizvodne investicije 
- združeno delo 

samostojno osebno delo 
Neproizvodne investicije skupaj 
Stanovanjske investicije 

družbena stanovanja 
zasebna stanovanja 

Ostale neproizvodne investicije 
3) Realne stopnje rasti (v X) 

Investicije v osnovna sredstva skupaj 
- združeno delo 
- zasebni sektor 
Proizvodne investicije 
- združeno delo 

samostojno osebno delo 
Neproizvodne investicije skupaj 
Stanovanjske investicije 
- družbena stanovanja 

zasebna stanovanja 
Ostale neproizvodne investicije 

41 Delei v družbenei proizvodu celotnega 
gospodarstva (v I) 
Investicije v osnovna sredstva skupaj 
- združeno delo 
- zasebni sektor 
Proizvodne investicije 
■ združeno delo 

satostojno osebno delo 
Neproizvodne investicije skupaj 
Stanovanjske investicije 
- družbena stanovanja 
- zasebna stanovanja 
Ostale neproizvodne investicije 

410.140 
330.991 
79.149 

292.772 
268.733 
24.039 

117.358 
84.579 
29.469 
55.110 
32.779 

193,8 
197,3 
180,3 
195.2 
197.3 
175,2 
190,2 
182,0 
180,8 
182,6 
215,2 

-0,6 
1,2 

-7,6 
U 
1,2 

-10,2 
-2,5 
-6,7 
-7,3 
-6,4 
10,3 

21,7 
17,5 
4.2 

15,5 
14,2 
1.3 
6,2 
4,5 

2,9 
1,7 

830.939 
477.841 
141.09? 
410.454 
544.314 
46.14« 

228.483 
148.989 
54.031 

114.957 
59.494 

204.4 
204.8 
203.5 
208,5 
210,0 
191.9 
194.7 
199.8 
183,4 
208.4 
181.5 

4,4 
4,? 
4,1 
6,4 
7,4 
I,? 

-0,5 
2,1 

"4,3 
4,4 

"7,2 

21,8 
17,6 
4,2 

15,8 
14,6 
1,2 
5,9 
4,4 
1.4 
3,0 
1.5 

2,6 
3,0 
0,7 
4,8 
5,0 
2,0 

■ 3,5 
' 1,5 

4,0 

SKUPAJ PROIZVODNE INVESTICIJE 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 

Energetika 
- elektroenergetika 
- prenogovniitvo 
- nafta in-plin 

Pronetna infrastruktura 
- železnice 
- luka 
- letališča 
- ceste 
- PTT 

Vodno gospodarstvo 

INDUSTRIJA BREZ ENERGETIKE 

- surovinske dejavnosti 
izvozno poneubne dejavnosti 
v te«; razv.tehn. 

- ostala industrija 

KMETIJSTVO 
GOZDARSTVO 
GRADBENIŠTVO 
PROMET (BREZ INFASTRUKTURE) 
TRGOVINA 
GOSTINSTVO IN TURIZEM 
OBRT 
KOMUNALNE DEJAVNSTI 
TEHNIČNE IN POSLOVNE STORITVE. 
'OSTALO 

1985 

100,0 

18,3 

8.6 
4,0 
<,4 
0,2 

9,5 
1.7 
1,0 
0,2 
4.8 
1,8 

44,8 

7,8 
22,4 
7.7 

14,3 

3,0 
1,2 
3.8 

11,0 
5,5 
2,7 
2,7 
3.9 

v I 

1986 
ocena 

1986-19B0 
plan 

100,0 

16,9 

8,5 
3,2 
5,2 
0,1 

8,2 
1.5 
0,8 
0,2 
4.1 
1.6 

0,2 

50,3 

12,5 
23,5 
7,5 

14,7 

2.5 
1.2 
2,8 
9,4 
5,0 
2.6 
2,8 
4.2 

2.3 

26,0 

14,0 
8,4 
4,2 
1,2 

11,4 
3.7 
0,8 
0,1 
3,6 
3,2 

0,6 

40,3 

5,6 
27,3 
8.8 
7.4 

5.5 
1.6 
2.9 
8,3 
5.0 
3.1 
1.7 
3.8 

1,7 

16 
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TABELA 18 
VEČJE INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA GOSPODARSTVA V TEKU 

v »ilijonih din 
na dan 31.03.198? 

Zap. 
it. 

dejavnost 
investi- 
cijskega 
objekta 

Investitor Investicijski objekt 

Leto Plan. Skupna 
začetka leto predra_ 
gradnje dokon- ćunska 

ćanja vrednost 

01 010712 SOZD Slovenske železarne, DO 
2elezarna Jesenice, TOZD Jeklarna 

02 010942 UNIAL Tovarna glinice in aluiinija 
Boris Kidrič, Kidričevo 

03 010203 REK Rudnik lignita Velenje, Tit.Velenje 

04 060501 Skupnost za ceste Slovenije, Ljubljana 
05 010202 RRPS, TOZD Rudnik rjavega presoga, 

Trbovlje 
06 060501 Skupnost za ceste Slovenije, Ljubljana 
0? 010101 Dravske elektrarne 
08 010713 2elezarna 5tore TOZD Valjarna II 
09 011729 ISKRA, DO ISKRA-DELTA, Ljubljana 
10 012410 Slovenijapapir, DO Papirnica Vevče, 

TOZD Grafični papir 
11 010890 Rudnik urana Jirovski vrh, v ustanavljanju 
12 060501 Skupnost za ceste Slovenije, Ljubljana 
13 060801 Luka Koper, TOZD Sipki tovor Koper 
14 019101 EGS DO Savske elektrarne Ljubljana 
15 011411 ZPS, DO TZ Litostroj, TOZD Proizvodnja 

obdelovancev obdelave, Ljubljana 
16 010202 RRPS - TOZD Rudnik rjavega presoga Zagorje 

ob Savi 
17 011799 Iskra, Industrija avtoelektričnih izdelkov 

Nova Gorica 
18 070310 Mercator, DO Mednarodna trgovina, TOZD 

Slovenija sadje ZT 
19 011723 Iskra Telenatika, TOZD Tovarna avtosatskih 

telefonskih central, Kranj 
20 010203 REK, Rudnik lignita Velenje 

21 011810 Cinkarna Celje, TOZD Titanov dioksid, 
Celje, 

22 012410 Sladkogorska TOZD Proizv. papirja - 
Sladki vrh 

23 011724 IHP DO IKO, TOZD Trata-avto»atika,Lj. 
24 012410 Aero Celje, TOZD Tovarna celuloze in 

papirja Medvode 
25 010101 EGS, Sest.organ.elektrogospodarstva 

Maribor 

jeklarna 2, faza 1, faza A 1984 1987 70.386 

modernizacija proizvodnje prisarnega 
aluiinija, Kidričevo 1985 1989 52.520 
izgradnja nadomestnih objektov Stebro 
16 jase Preloge, Titova Velenje 1980 1987 35.964 
predor Karavanke, 1. faza 1986 1990 35.012 
odpiranje novih stojišč na področju 
Hrastnika in Trbovelj 1979 1988 31.886 
juina obvoznica III. etapa 1986 1988 29.820 
prenova HE Fala 1986 1990 25.905 
II,faza poveč.kap.za proizv,jekla-5tore 1987 1989 23.286 
Razv.proizv.center Stegne, Ljubljana 1987 1987 14.053 
I.faza rekonstr.in sodernizacije ter 
poveč.proizvodnje na PS Lj.-Polje 1986 1987 13.554 
Rudnik urana 'irovski vrh Todrai Gor.vas 1978 1987 10.798 
AC Naklo-Ljubljana 1982 1987 10.714 
graditev silosa za žitarice 1985 1987 10.342 
gradnja HE Mavčiče, Mavčiče 1980 1987 7.871 
razširitev proizvodnje energetske 
oprese 1986 1987 7.498 
odpiranje jame Kotredei #ed 6. in 
9. obzoro«, Zagorje ob Savi 1978 1988 6.847 
povečanje proizvodnje alternatorjev 
in električnih sklopov 1986 1987 6.522 
nakup poslovnega centra M-KIT v 
soseski BS 5/2 Lj.-Bež i grad 1986 1987 6.408 
povečanje proizvodnje telefonskih 
central 1985 1987 6.181 
odvodnjavanje severozahodnega in 1986 1990 5.954 
centralnega dela stebra 15 
rekonstrukcija, sodernizacija in poveča- 
nje proizv. TI02 1987 1988 5.850 
Modernizacija proizv. zstogljivosti 
TOZD proizv. papirja 1987 1987 5.690 
razširitev in sodnizacija proizvodnje 1986 1987 5.325 
rekonstrukcija PS 1, Medvode 1986 1987 5.283 

RCV in pripadajoči informacijski siste« 1985 1987 5.277 
Ljubljana 

priloga poročevalca 17 



TABELA 19 

Sredstva za programe razvoja Saaoupravnih interesnih skupnosti 

materialne proizvodnje v letu 1986 
- v fflio din 

Samoupravna interesna 
skupnost za 

Plan 

1986-1990 

fcene 85! 

Plan za 

1.1986 

(cene 85) 

Realizac. Realizac. Realizac. l*zpad 
v 1.1986 v 1,1986 plana v I 

(cene 86) (cene 85) (cene 86) 

- elektriko in premog 

- nafto in plin 

- za železniški promet 
- ceste Slovenije 

- za luški promet 
- za PTT promet 

- za letališki promet 

223.985 
59.647 

132.050 

114.176 

13.922 

68.614 
2.414 

44.797 
13.801 

26.41 

22.8352 

2.7844 

11.883 

.4828 

52.591 

10.330 

24.313 
45.080 
8.897 

9.091 

.462 

27.235 

5.349 
12.590 

23.345 
4.607 

4.707 

.239 

60 

44 

47 

102 

165 
34 

33.912 
16.319 

26.664 

-.985 

-3.520 

13.855 
.470 

Skupaj 614.808 122.993 150.764 78.0 75 63 86.736 

Kot deflator je upoštevana rast cen na drobno v 1. 1986: 93.1 

Za samoupravne interesne skupnosti, označene z * .poznamo le skupni 

program razvoja za 5 let. Za leto 1986 je za te orientacijsko 

privzeta 1/5 petletnega programa kot letni plan. 

Tabela 20 OBLIKOVANJE IN PORABA PREJEMKOV PREBIVALSTVA 

- v silijon din 
- tekoče cene 

Absolutni podatki 

1985 1986 

865.718 1954.105 

Indeksi rasti 

1985 1986 

Struktura (v X) 

1985 1986 
1. Osebni prejemki družbenega sektorja 

v tea: 
- Osebni dohodki 
- Drugi prejemki od dela 

Osebni prejemki iz socialnega 
zavarovanja 
od tega: 

pokojnine in invalidnine 
- otroški dodatki 
- prejemki zdravstvenega 

zavarovanja 
- prejemki socialnega skrbstva 

- Osebni prejemki od drugih 
skupnosti 

- Drugi osebni prejemki iz proračuna 
- Potrošniška posojila (prirast) 
- Obresti 

Stanovanjska posojila (prirast) 

18 

537.546 I201.650 
90.482 198.758 

143.005 368.930 

124.081 320.917 
12.569 36.638 

4.916 
1.439 

4.882 
4.396 
2.216 

53.411 
29.780 

7.705 
3.670 

10.517 
10.144 
13.410 
94.946 
55.750 

200,9 225,7 

197 

210.0 
220.3 

159.1 
150.4 

191,0 
169,7 

2770,0 
275.2 
152,2 

223, 
197,9 219,7 

207,7 258,0 

258.6 
291,5 

156.7 
255.0 

215,4 
230.8 
605.1 
177,8 

89,3 91,0 

55,5 
9,3 

12,8 
1,3 

0,5 
0,1 

0,5 
0,5 
0,2 
5,5 
3,1 

56,0 
9,3 

14,8 17,2 

14,9 
1,7 

0,4 
0,2 

0,5 
0,5 
0,6 
4,4 
2,6 

priloga poročevalca 

¥ 4 



2. Osebni prejeaki individualnega 
sektorja 
v tea; 
- Osebni prejeaki iz kaetijstva 
- Osebni prejeaki iz ostalih 

dejavnosti 

3. Prejeaki iz inozemstva 

4. SKUPAJ PREJEMKI PREBIVALSTVA 
(1 do 3) 

5. Odbitki, ki ne predstavljajo 
osebe porabe prebivalstva 
v tea: 
- Varčevanj? prebivalstva 
- Povečanje gotovine v obtoku 
- Investicije prebivalstva v 

stanovanjsko izgradnjo 
- Carine, takse,davki,prisp. 
- Plačila obresti od posojil 
- Odliv sredstev prebivalstva 

v druge SK in SAP 
- Izdatki za neblagovne storitve 

93.250 178.300 

38.62 68.000 

54.625 110.300 

10.365 15.300 

969.333 2147.705 

.286.633 614.725 

98.502 187.515 
39.060 113.400 

58.305 119.960 
24.477 51.040 
10.063 

14.450 
41.776 

16.000 

32.160 
94.650 

172,4 191,2 

149.6 176,1 

193.1 201,9 

150,0 147,6 

197,0 221,6 

224.3 214,5 

263.7 190,4 
449,0 290,3 

181.8 205,7 
189.4 208,5 
152.7 159,0 

196.8 222,6 
183.2 226,6 

9,6 8,3 

4.0 3,2 

5,6 5,1 

1.1 0,7 

29,6 28,6 

10,2 
4,0 

6,0 
2.4 
1,0 

1.5 
4,3 

5.3 

5,6 
2.4 
0,7 

1.5 
4,4 

6. OSEBNA PORABA PREBIVALSTVA (4 - 5) 682.700 1532.980 187,4 224,5 70,4 71,4 

Tabela 21 
OBLIKOVANJE SREDSTEV ZA ZADOVOLJEVANJE SKUPNIH POTREB 

Absolutni podatki (v nilj. din) 

19B5 19B6 

Struktura (v 1) 

1985 1986 

Indeksi rasti 

1985 1986 

1984 1985 

SREDSTVA SIS 
DRU2BENIH DEJAVNOSTI 

- iz osebnih dohodkov 

- iz dohodka 

192.372 478.181 

89.485 218.015 

102.B87 260.166 

61,1 59,8 

28,4 27,3 

32,7 32,5 

209,0 24B,6 

213,0 243,6 

*205,7 252,9 

SREDSTVA SKUPNOSTI 
POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 

- iz osebnih dohodkov 

- iz dohodka 

122.489 321.069 

90.945 224.045 

31.544 97.024 

SKUPAJ SREDSTVA ZA ZADOVOLJEVANJE 
SKUPNIH POTREB 314.861 799.250 

- iz osebnih dohodkov 

- iz dohodka 

180.430 442.060 

134.431 357.190 

38,9 40,2 

28,9 28,0 

10,0 12,2 

100,0 100,0 

57,3 55,3 

42,7 44,7 

208,3 262,1 

198,7 246,4 

241,9 307,6 

208,7 253,8 

205,5 267,2 

213,1 265,7 
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J 985 1986 tooc inni          lVan 1786 [985 1986 

1. SREDSTVA ZA SPL05N0   
PORABO V SR SLOVENIJI 65.362 152 759 lt , 
v "te.: 44'4 47'8 l«,! 233,7 
- obCinski proračuni 27.022 66.791 19)2 ^ ^ 

- neto republiški proračun 38. 340 91.968 27,2 28,8 m a „„ , 
2. PRISPEVEK ZVEZNEMU ' V 

PR0RflCUNU 75.369 166.391 5, A ,, , v te*: 53,6 52'2 !?B,9 220,8 
kotizacija 38.085 92.453 ->7 t i0 fl 

- direktni odliv temeljnega ~ ' 1 ' 2*2'® 

3hm », 5 23,3 
3. SKUPAJ SREDSTVA ZA 

ZADOVOLJEVANJE 

 8PL05NIH^DRU2BENIH^P0TREB 140. 73^ 319.150 ^ ^ 

Tabela 23 t 1. , n. 
Tabela ,4 INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA - PO 

PROIZVODNIH GRUPACIJAH 
INDEKSI RASTI CEN   stopnje rasti v \ 

  mTT^TTr-" 
   _ ocena 

»84 I.-IV.19B7 INDUSTRIJA IN RUDARSTVO SKUPAJ j~2 iT""""« 
' M 7 i) # 

  I.-IV. 1986 ,, ,    y ^ei. 

Industrija brez energetike 1) ^5 1 7 j i 
CENE INDUSTRIJSKIH IZDELKOV Kovinska in elektro industrija 2) 2^8 1 ,'9 i'g 
PRI PROIZVAJALCIH surovinske dejavnosti a? . a', 
SRS 194 8 ,»,7 VteiI '' crpi m,8 183,7 ibi,2 . , 

181.5 I?«,6 168,3 " metalurgija 3) 1>4 f< 

CENE NA DROBNO ' 9rad"eni 

cpc IdtSrial gt c a , _ 
SFRJ !"'3 I93'' " druge surovinske ' ' 1 

' 188,1 191,2 dejavnosti 4! 0 3 14«« 
CENE ŽIVLJENJSKIH POTREBŠČIN - ' ' 

179,4 „5,9 202i, OSJALA INDUSTRIJA ^ , 
'73,5 189,1 [92,1 ~     

1) Prikaz industrije brez energetike se v celoti ne ujema s 

198« - prikaz0. v tabelah 2 in 16 zaradi drugačne metodologije CENE INDUSTRIJSKIH IZDELKOV ~ zaje.anja fizičnih indikatorjev rasti indusfri-e ti no 
PRI PROIZVAJALCIH o.ogoča prikazovanje po podskupinah. " 

™ !:S;i !S1 21 „.j.™,«, 
,J°' P™™'")« proietnih sredstev, IjijetMniit.o CENE NA DROBNO ^ in proizvodnjo električnih strojev in aparatov. 

s™ !:S 5J-; 3) Crna ^ ^m, 
. ' Proizvodnja neželeznih kovin in predelava neželezni 

CENE ŽIVLJENJSKIH POTREBŠČIN kovin. 
SRS 

  j«L "Jj« %% ZSSSSSStZ 

Jo ~ ~     
' priloga poročevalca 



TABELA 24 A 

DELE2I INDUSTRIJE PO SKUPINAH IN PODSKUPINAH DEJAVNOSTI V X 

Indeksi Indeksi 

1984 1985 1986 1984 1985 1986 

INDUSTRIJA IN RUDARSTVO 

trna »etalurgija 
Proizv.železa in jekla 
Proizv. -ferolegur 

Pridob. rud barv. kovin 
Pridob.svirftcink.rude 
Pri dob.rud.dr.barv,kov. 

Proizv.barvastih kovin 
Proizv.svinca 
Proizv.cinka 
Proizv.giinice i alus. 
Proizv.drugih barv.kovin 

Predelava barvastih kovin 
Predel.aluminija 
Predel.bakra in dr.barv.kovin 

Proizvodnja nekov,rudnin 
Proizv.nekov.rudnin 
Proizv. soli 

100,0 100,0 100,0 

4,3 
M 
0,2 

, 
M 
0,1 

1,5 
1,2 
0,3 

0,1 
8,1 

4,4 
M 
0,3 

1,7 1,9 

0,1 
1.5 
0,1 

1.6 
1,3 
0,3 

3,7 
3,5 
0,2 

0,1 
0,1 

1,9 
0,2 
0,1 
1,5 
0,1 

1,3 
1,0 
0,3 

Predelava nekov.rudnin 1,9 1,8 1,9 
Proizv. stekla 0,4 0,4 0,4 
Proizv.nezgorljivega mat. 0,0 0,0 0,1 
Proizv.pore.in kera®. 0,3 0,2 0,2 
Predel.dr.nekovin.rud. 1,2 1,2 1,2 

Predeava kovin 8,0 7,4 7,1 
Proizv.kov.reprosat. 5,8 5,3 5,1 
Proizv.konstrukcij 1,2 1,1 1,0 
Proizv.drugih kov.izd. 1,0 1,0 1,0 

Strojegradnja 7,1 8,1 7,9 
Proizv.strojev in naprav 5,5 6,4 6,5 
Proizv. kmet. strojev 1,1 1,1 0,1? 
Proizv.poklicne opre®e 0,4 0,4 0,4 

Proizv.prometnih sredstev 4,8 4,5 4,3 
Proizv.in popr.tir.voz. 1,0 1,0 0,9 
Proizv.cestnih vozil 3,8 3,5 3,4 
Proizv.drugih pr. sredstev 0 0 0 

Ladjedelništvo 0,1 0,1 0,1 
Proizv.obutve in galant. 3,6 3,8 3,9 

Proizv. obutve 3,0 3,3 3,3 
Proizv. galant. 0,3 0,2 0,2 
Proizv.usnj.konfek. 0,3 0,3 0,4 

Proizv.elektr.stroj.,apar. 11,2 12,0 14,8 
Proizv.elektr.strojev 2,1 2,4 2,8 
Proizv.elektron.apar. 4,9 5,3 7,5 
Proizv.kablov 0,0 0,0 0,1 
Proizv.gospod.aparatov 2,1 2,1 2,2 
Proizv.dr.el.izdelkov 2,1 2,2 2,2 

Proizv.baz.kes.izdelkov 2,9 3,4 2,7 
Proizv.kesikalij 1,4 1,6 1,2 
Proizv.ketikal.za kset. 0,2 0,2 0,2 
Proizv.vlaken in ®as 1,3 1,6 1,3 

» 

Predelava ke#.izdelkov 6,3 6,3 6,0 
Proizv.zdravil 1,3 1,4 1,3 
Proizv.sil in kozmetike 0,6 0,5 0,4 
Proizv.preaaznih sredstev 1,0 1,1 1,0 
Predel.plastičnih »as 1,8 1,8 1,7 
Proizv.drugih kes.izd. 1,6 1,5 1,6 

Proizv.žag.lesa in plošč 2,6 2,6 2,3 
Proizv.žaganega lesa 1,4 1,4 1,3 
Proizv.-furirja in plošč 1,1 1,1 1,0 
Impregniranje lesa 0,1 0,1 0,0 

Proizv.konč.les.izdelkov 5,2 4,2 4,4 
Proizv.pohištva 3,1 2,5 2,8 
Proizv.drug.konč,izd. 2,1 1,7 1,6 

Proizv.in predel.papirja 3,9 4,2 3,8 
Proizv.cel. in papirja 2,5 2,7 2,4 
Predel.papirja 1,4 1,5 1,4 

Proizv.preje in tkanin 6,6 6,5 6,0 
Proizv.vlaken in prej 1,9 1,9 1,7 
Proizv.tkanin 4,7 4,6 4,3 

Proizv.konč.tekst.izd. 7,8 7,3 7,1 
Proizv.trikotaž.izdel. 2,0 1,8 1,8 
Proizv. kon-fekci je 5,0 4,8 4,7 
Proizv.drug.tekst.izd. 0,8 0,7 0,7 

Proizvodnja usnja in krzna 1,2 1,2 1,2 
Proizv.težkega usnja 0,4 0,5 0,5 
Proizv.svinj.usnja 0,7 0,6 0,6 
Proizv.usnja drob.krzna 0,1 0,1 0,1 

Predelava kavčuka 0,7 0,9 0,9 
Proizv. pnevaiatik za voz. 0,3 0,4 0,4 
Proizv.dr.izd.iz kavčuka 0,4 0,5 0,5 

priloga poročevalca 
21 



Tabela 25 

, , INDIKATORJI PRESTRUKTURIRANJA INDUSTRIJE 

Razvojna Kvalifik. Tehnična intenziv. Energetska intenziv. Surovinska i,T" "i   
intenziv. intenziv. surovinsKa Izvozno-uvozna Uspešnost poslovanja 
   ___ intenzivnost intenzivnost 

-— —i1! '!!  151  ™ ™    

S i:l l:l ":l% ;\ « »7= : ;;;;   
1982 4>9 V 456 25 3 ' ' 96,7 U5<3 12'* 1«,« 33,9 
1963 5<" V 551 34 '5 3' 'ff'1 91-> »'.4 13,2 9,5 32,5 
1984 5'2 ",6 35^ 92' 1 3*2 ' U7'5 I6-6 '«.5 32,7 
1985 5'3 2) V 2) 57,7 40,3 93*0 3 \ J' 121'4 'M H,3 35,1(28,6)11 

»■» "i'  v 5! 2:! :s;{ ;i:: j:j 

priierljfvost leta 1984^o«lS[985 iVi"85 * " °UePaJU ^ POdatek P° n0Vea sistemi, ki oaogoča 
2) ocena 

« 
    RANSI INDIKATORJEV 

intenziv. intenziv. intenziv. En8rQetsl(a lntenm' Surovinska Izvozno-uvozna Uspeinost poslovanja Skupaj Skupaj 
intenzivnost intenzivnost (I)

P
do 

 """   —   (12) 7+9+11) 

 -— ■» » ~ »'T ™ ;;;r™ ;;;r 
1980 1 13 1 ,      v-   

» >' i ? ; k s., s, 
,™ : 5 5 «.» 2'" ; 5 J 55 ; ; 

667 7 c . , 5,5 A 2 47 27,5 
1985 6 7 7 4.5 6 I , i 5,5 7 5 64,5 37 
"" ' ' ' ' 5 7 ? ' «•' ——        - 4 l 7 54 j? 
RAZVOJNA intenzivnost ~~ 
d) delež delavcev z višjo in visoko izobrazbo v skupne. (7mLT ln\en2ivn05t 

številu zaposlenih ' inde,!-5 rasti porabe surovin v primerjavi z rastjo 
industrijske proizvodnje-1980 = 100 

KVALIFIKACIJSKA intenzivnost '8' '"d6'*5 rasti porabe uvoženih surovin v pruerjavi 
(2) povprečno Število let izobraževanja na zaposlenega 2 r4Stj0 industri-is,!e proizvodnje-1980=100 

TF:HNIČNA intenzivnost IZVOZNO-UVOZNA intenzivnost 
(3) delež oprene v nabavni vrednosti osnovnih sredstev ! P°kntja uvoza 2 izvwo# industrije 
(4) delež oprese v sedanji vrednosti osnovnih sredstev (po tečaju 1$ = 185,70 din);izraćunano iz podatkov 

o izvozu po izvoru, o uvozu pa po namenu blaga 
ENERGETSKA intenzivnost dele5 celotnega prihodka, ustvarjenega 
15) indeks rasti porabe energije na enoto družbenega proizvoda " tUJ'h tr9'h 

industrije~ 1980 = 100 (brez eneroetskih oannn) 
(A) delež porabljene energije v celotne« prihodku USPESNOST POSLOVANJA 

(brez energetskih panog) reprodukcijska sposobnost: 
(akumulacija + amortizacija - celotna izguba)/ 

♦ Niso vključeni kriteriji varovanja okolja in racionalne „„ ^T!'"0 uP°rat)1 Jena Poslovna sredstva 
rabe prostora (dohodek - celotna izguba)/ 

Vir: Letni pregled industri je,Zavod SR Slovenije za statistiko Poredno uporabljena poslovna sredstva 
Zaključni računi gospodarstva, SDK 
Informacijski sistee EOT, NBS 

22 
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TABELA 26 PROIZVODNJA IN PORABA ENERGIJE 

Absolutni podatki - TJ 

1985 1986 1987 
ocena 

Indeksi rasti 

1985 1986 198? 
ocena 

Struktura (v X) 

1985 1986 198? 
ocena 

1. INDUSTRIJA: 

- elek. energija 
- trdna goriva 
- tekoča goriva 
- plinasta goriva 
- daljinska topi. 

2. PROMET: * 

- električna energija 
- tekoča goriva 

3. OSTALA PORABA: 

- električna energija 
- trda goriva 
- tekoča goriva 
- plinasta goriva 
- daljinska toplota 

4. SKUPAJ (1+2+3): 

- električna energija 
- trda goriva 
- tekoča goriva 
- plinasta goriva 
- daljinska toplota 

11.221 79.493 81.017 97,1 102,9 102 100 (49,8) 100 (47,6) 100 (44,8) 

19.674 
15.061 
18.812 
22.388 

1.288 

831 
28.485 

20.131 
15.553 
19.112 
23.303 

1.394 

20.534 
15.864 
19.112 
24.002 

1.505 

101,2 
94,4 
89,8 

101,7 
109,2 

29.315 34.320 42.020 108,7 

33.515 
797 

41.223 
85,6 

109,1 

11.707 
22.169 

7.501 
1.763 
5.383 

12.166 
24.586 

9.055 
1.749 
6.533 

155.061 166.902 

32.212 
37.230 
54.797 
24.151 

6.671 

33.102 
40.132 
61.682 
25.052 

6.927 

12.531 
26.553 
11.319 
1.749 
5.699 

33.862 
42.417 
71.654 
25.751 

7.204 

103,3 
96,9 
98.2 
77.3 

118,3 

101,8 
98,4 

100,2 
99,4 

116,4 

102,3 
103,3 
101.6 
104.1 
108.2 

117,1 

96,9 
117.7 

48.523 53.089 57.851 101,8 109,4 

103,9 
110,9 
120,7 
99,2 

102,-8 

S,6 107,6 

102,8 
107,8 
112.6 
103.7 
103.8 

102 
102 
100 
103 
108 

122 

99 
123 

109 

103 
108 
125 
100 
103 

108,4 

102,3 
105.7 
116,2 
102.8 
104 

25,5 
19,5 
24,4 
29,0 

1,7 

25,3 
19,6 
24,0 
29,3 

25,3 
19,6 
23,6 
29,6 

1,9 

(18,9) 100 (20,6) 100 (23,2) 

i,H 
97,2 

2,3 
97,7 

1,9 
98,1 

100 (31,3) 100 (31,8) 100 (32) 

24,1 
45,7 
15,5 
3,6 

11,1 

22,9 
46.3 
17,1 
3,3 

10.4 

21,7 
45,9 
19,6 
3,0 
9,9 

(100) 100 (100) 100 (100) 

20,8 
24,0 
35,3 
15,6 
4,3 

19,8 
24,0 
37,0 
15,0 
4,2 

18,7 
23,4 
39,6 
14,3 
4,0 

VIR: Poročilo o izvajanju energetske bilance v SR Sloveniji 1986 

TABELA- 27 
RAST FIZIČNEGA OBSEGA KMETIJSKE PROIZVODNJE 

Stopnje rasti v I 

1985 1986 1987 
Plan 1986-1990 
povprečna letna 
stopnja rasti 

KMETIJSTVO SKUPAJ 

Poljedelstvo 
Sadjarstvo 
Vinogradništvo 
Ji vi noreja 

3,1 

50,4 
42,8 
0,7 

7,6 

2,1 
134,7 
115,0 

2,0 

1.0 

5.1 
13,0 
17,0 
1,0 

3.7 
1.8 
1,7 
2,0 

TABELA 28 
TR2NA PROIZVODNJA NEKATERIH KMETIJSKIH PROIZVODOV 

Dogovor 
1985 1986 1986-90 

Goveje «eso 

Svinjsko meso 

Perutninsko ieso 

Mleko 

Jajca - konzuiana 

Pšenica in rž 

Sladkorna pesa 

Ulov morskih rib 

tana 36.538 

66.656 69.8 

54.000 

31.473. 30.665 44.000 

70.0 

«io 1 352.850 360.010 440.000 

00 ko*. 149.496 152.185 170.000 

tona 71.983 60.000 100.000 

172.781 170.648 290.000 

6.221 6.259 16.506 
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TABELA 29 KAZALCI EKONOMSKEGA P0L02AJA KMETIJSTVA 

Indeksi (gospodarstvo = 100) 

1963 1985 1986 1983 1985 1986 

AKUMULATIVNOST (AKUMULACIJA NA POVPREČNO 
UPORABLJENA POSLOVNA SREDSTVA) 

Gospodarstvo r , ... 
K«etijstvo . , 5,0 100 1M 100 
Živinoreja .'0 ^ ^6 72 
  4<& 2,7 4,7 90 52 94 

RENTABILNOST (DOHODEK BREZ OBRESTI NA 
m DIN POVPREČNO PORABLJENIH POSLOVNIH 

SREDSTEV) 

Gospodarstvo 0, ,, 
Kaetijstvo tQ'a 

35,1 100 100 100 - 

Živinoreja j!'! 29'5 <7 74 84 
    18'7 20,4 28,8 71 67 82 

DELE2 OBRESTI V DOHODKU V I 

Gospodarstvo ,A 00 , .. „ 
KKtijstvo ;?•' !'■? >» 1«» 
!ivi.«=ja :„'J ?!'! 3\8 143 177 13« 
  _ 53,4 3i,j 173 189 125 

ODNOSI MENJAVE KMETIJSTVA 

tleka oz. »esa   Z* 1 kg klavne govedi 

je kmetijstvo. Indeks    

1,61 »" >*» 1965/80 1980 1983 1985 iS« 

&.sicift .eianic - ton „5 B27 7„ „ ?2 

Mineralnih gnojil - ton ? u? n hll 1 ,<■ i} f8 

t i. J i,I6! --000 1.4x5 65 1.287 1 ?R5 RS1 ll 

IT™ m»_ M» «,»44 „ M32 

1) V Avstriji 830, Italiji 1.070, Nesčiji 950 (leto 1981) 

t) V Avstriji 480, Italiji 640, Nemčiji 530 (leto 1981) 

24 ~~ " ~ "        
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Tabela 30 
SEČNJA IN GOZDNA PROIZVODNJA 

1987 
ocena 

Plan 1786-90 
letno povpr. 

1. POSEK 
- iglavci 
- listavci 

2. GOZDNA PROIZVODNJA 
- iglavci 
- listavci 
Tehnični les 
- iglavci 
- listavci 

3. BLAGOVNA PROIZVODNJA 
- iglavci 
- listavci 
Tehnični les 
- iglavci 
- listavci 

4. NEBLAGOVNA PROIZVODNJA 
- iglavci 
- listavci 
Tehnični les 
- iglavci 
- listavci 

3.75« 
2.050 
1.700 
3.240 
1.800 
1.440 
2.590 
1.800 

790 

2.680 
1.660 
1.020 
2.420 
1.660 

760 

140 
420 
170 
140 
30 

3.700 
2.130 
1.700 
3.210 
1.874 
1.336 
2.580 
1.874 

706 

2.625 
1.704 

921 
2.375 
1.704 

671 

585 
170 
415 
205 
170 
35 

3.700 
2.100 
1.600 
3.190 
1.805 
1.385 
2.490 
1.805 

685 

2.600 
1.640 

960 
2.300 
1.640 

660 

590 
165 
425 
190 
165 
25 

3.640 
2.050 
1.610 
3.140 
1.780 
1.360 
2.440 
1.780 

660 

2.550 
1.610 

940 
2.250 
1.610 

640 

590 
170 
420 
190 
170 
20 

TABELA 31 

KAZALCI RAZVOJA GRADBENIŠTVA 

Absolutni podatki 

1985 1986 

Indeksi rasti 

1985 1986 

Vrednost opravljenih gradbenih del 
v SRS (aio din) 

Vrednost opravljenih del slovenskih 
gradbenikov v SFRJ (mio din) 

Vrednost opravljenih del slovenskih 
gradbenikov v tujini (aio din) 

Povprečno število zaposlenih v panogi 

- Od tega na delih v tujini 

Indeks fizičnega obsega gradbene dejavnosti 

175.053 367.918 

191.830 415.940 

42.369 37.893 

67.440 66.720 

3.225 3.171 

184,3 210,2 

185,4 216,8 

75,3 

99,9 

68,1 

101,5 

62.8 

98.9 

98,3 

110,0 

priloga poročevalca 25 



TABELA 32 TABELA 33 

OBSEG STORITEV PROMETNIH DEJAVNOSTI 

■jijlmie • 
KAZALCI RAZVOJA NOTRANJE TRGOVINE 

Proaetna panoga Merska 
enota 

1981 1985 

ŽELEZNIŠKI PROMET 
Blagovni promet 

Potniški promet 

Zaposleni v Sel.p, 

CESTNI PROMET 
Blagovni proiet 

Potniški promet 

Zaposleni v cest.p, 

POHORSKI PROMET 
Blagovni proiet 

ZRAČNI PROMET 
Potniški promet 

LETALIŠKI PROMET 
Potniški promet 
Blagovni promet 

PRETOVORNI PROMET 
Blagovni pronet 

LUSKI PROMET 
Blagovni proiet 

MESTNI PROMET 
Potniški promet 
Zaposleni v n.p, 

PTT 
Pisemski promet tisoč 
Plačilni promet tisoč 
Brzojavke-ijpulzi tisoč 
Tele-f on. i npulzi *j0 
Zaposleni v PTT prometu 

si o tki 
tisoč t 
• i o pkm 
tisoč p 

si o tka 
tisoč t 
«io pkm 
tisoč p 

no trni 

mio pk» 

tisoč p 
t 

tisoč t 

tisoč t 

«io p 

3.862 
22.691 

1.458 
20.410 
14.226 

3.075 
22.672 
5.134 

221.978 
17.795 

13,938 

907 

715 
7.078 

5.551 

2.491 

133 
983 

297.580 
23.322 
32.752 
2.474 
6,278 

4.294 
24.395 
1.667 

29.149 
15.094 

3.772 
18.649 
6.416 

306.930 
17.505 

18.078 

1,248 

671 
8,791 

12,016 

4.082 

201 
1.838 

295.774 
27.870 
49.776 
4.208 
7.108 

1986 

4.096 
23.468 
1.667 

28.985 
15.538 

3.915 
18.598 
6.147 

293.422 
17.719 

18.044 

1.443 

10.033 

12.640 

3.922 

205 

201.714 
28.990 
51.334 
4.729 
7.302 

Stopnje rasti v I 

1900 1985 1986 

Al Fizični obseg prometa 

Trgovina na drobno 
Trgovina na debelo 

0,8 
4,1 

* 3,5 8,8 
M 

B) Struktura vrednosti prometa trgovine na drobno po 
blagovnih skupinah 

SKUPAJ 

2i vi 1 a 
Tekstilni i zdel ki 
Usnjeni in gu«. izd. 
Kovinski izdelki 
Elektrotehnični izdelki 
Lesni izdelki 
Tekoča goriva in mazut 
Nekovinski grdb.material 
Druge blagovne skupine 2) 

C) Zaposleni 

Trgovina na drobna 
St evi1 o 
Stopnje rasti (1) 

Trgovina na debelo 
Število 
Stopnje rasti (J) 

100 

28,1 
10,6 
4,1 

13,9 
4,4 
4,4 

15,0 
4,7 

24,8 

100 

26,9 
9,6 
4,6 

14,9 
5,4 

13,9 
4,7 

17,2 

100 1) 

27,0 
9.5 
4.6 

14,6 
5,2 

4,8 
16,6 

39.982 39.945 40,381 
1,5 1,8 2,4 

26.138 27.154 27.616 
0,0 -7,0 3,9 

VIR: Statistični letopis SR Slovenije 

1) Ocena 
2) Druge blagovne skupine zajemajo tobačne izdelke, 

kurivo, izdelke iz plastičnih mas, papir in izdelke, 
druge predmete; 
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TABELA 34 KAZALCI RAZVOJA TURIZMA 

Absolutni podatki Stopnje rasti (v t) Struktura v l) 

1985 1986 1987 
ocena 

1985 1986 198? 
ocena 

1985 1986 1987 
ocena 

PRENOČITVE -skupaj (v tisoč) 8.822 9.213 9.210 
- dosade 5.094 5.549 5.550 
- tuje 3.728 3.664 3.665 

BOSTI -skupaj (v tisoč) 2.753 2.821 2.821 
- doaači 1.697 1.770 1.770 
- tuji 1.056 1.051 1.051 

9,0 
5,0 

15,0 
6,9 
4,7 

10,6 

4.4 
9,6 

"1,7 
2.5 
4,3 

- 0,4 

100 
58 
42 

100 
62 
38 

100 
60 
40 

100 
63 
37 

100 

63 
37 

NASTANITVENE ZMOGLJIVOSTI 

LE2I5CA -skupaj 
Izkoriščenost v l 

A) Osnovne nast.zaogljivosti 
Izkoriščenost v l 
Od tega: 
Hoteli 
Izkoriščenost v 1 
Gost i 1 ne 
Izkoriščenost v l 
Turistične nastanitve 
Izkoriščenost v I 

B) Dopolnilne zmogljivosti 
Izkoriščenost v I 
Od tega : 
Planinski domovi in koče 
Izkoriščenost v I 
Delavski počitniški doiovi 
Izkoriščenost v 1 
Otroški in »lad.počitn,donovi 
Izkoriščenost v 1 
Kaspi 
Izkoriščenost v 1 
Zasebne sobe 
Izkoriščenost v I 

75.285 
32,1 

26.735 
54,7 

21.876 
58.6 

1.197 
34.5 

1.080 
31,0 

48.523 
19.7 

3.304 
11.6 

8.773 
22,0 

1.808 
19,3 

18.565 
11,3 

10.546 
16,6 

81.858 
30,8 

28.616 
51.8 

22.602 
56,2 

1.682 
25.9 

1.467 
33,9 

53.242 
19,6 

4.235 
10,6 

9.373 
23.8 

2.499 
25.5 

17.725 
11.6 

13.534 
13.9 

83.250 

29.950 1) 

53.300 1) 

3,3 
5,6 

' II,1? 
4,8 

6.0 
60,9 
33,7 

- 27,0 
14,4 
14,0 
32,2 

- 6,5 
8,4 
2.2 
2.3 
3,7 
2.1 

17,4 
- 2,6 

2.2 
23,0 

8,< 
- 4,0 

7,0 
- 5,3 

3.3 
- 4,0 
40,5 
25,0 
35,8 
9.4 
9,7 

- 0,5 

28,2 

8,2 
38.2 
32,0 

- 5,0 
2,7 

28.3 
16,0 

1,7 

4,6 

100,0 100, i 

35,5 35, i 

29,1 

1,6 

I,4 

64,5 

4,4 

II,7 

2,4 

24,7 

14,0 

27.6 

2.1 

1,8 

65,0 

5.2 

11,5 

3,1 

21.7 

16,5 

100,e 

36,« 

64 

1) - Objekti, zgrajeni v drugi poiovici 1. 1986, ki niso zajeti v statističnih informacijah o številu ležišč v mesecu 
avgustu 1986 in bodo statistično navedeni v informacijah za mesec avgust 1987: SOZD Petrol, Hotel 5pik 286 ležišč; 
SOZD ABC Poiurka, DO 6orenjka apartmaji Razor 313 ležišč;DO Kompas Jugoslavija, Hotel Slovenj Gradec 126 ležišč; 

- Objekti, ki bodo zgrajeni v letu 1987: DO Kompas Jugoslavija - Suhozemski terminal Sežana 64 ležišč; SOZD Emona - 
Grad Kokrice 76 ležišč; DO Radenska - Zdravilišče 42 ležišč; SOZD Integral - Park hotel 62 ležišč; DO Kompas - 
Hotel Ribno 126 ležišč; DO Unior Zreče - Rogla 100 ležišč; DO HTO Postonjska jama 180 ležišč. 
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Tabela 35 III.ZAPOSLENI DELAVCI V DROBNEM 
GOSPODARSTVU 

KAZALCI RAZVOJA DR0BNE6A GOSPODARSTVA 1. Zaposleni delavci v OZD 29.1B3 29.475 29 750 
2. Zaposleni delavci pri 

lastnikih obratovalnic 25.352 27.279 29.450 
3_ Sku!)aj 2ap05leni delayci 54 535 56i?54 5? 2j|0 

1985 1986 1987 IV.SKUPAJ ZAPOSLENI V DROBNEM 
ocena ocena GOSPODARSTVU II/2+II/3+111/3 92.670 96.895 101.690 

v_ SK(JpftJ 2AP0SLEM V DROBNEM GOSPODAR- 
STVU BREZ OSEB, KI OPRAVLJAJO OBRT 

I. DRU2BENI PROZVOD KOT POSTRANSKI POKLIC II+I/2 81.557 84.938 88.790 
A. REALNE STOPNJE RASTI B. STOPNJE RASTI V t 

Drobno gospodarstvo 2,3 2,4 3,5 II.ENOTE DR0BNE6A GOSPODARSTVA 
Obrt - proizvodni del - združeno delo 1,3 4,0 5,0 1. Organizacije združenega dela 0,0 - 0 3 00 

B. DELE2 V NOMINALNEM DRUŽBENEM 2. Lastniki obratovalnic v 
PROIZVODU CELOTNEGA GOSPODARSTVA saiostojnei osebnem delu 4,3 4,3 5 0 
Drobno gospodarstvo skupaj 6,9 7,0 7,1 3. Osebe, ki opravljajo obrt kot 
v t0,; postranski poklic 7,0 7,6 8 0 
- združeno delo 3,0 3,0 111. ZAPOSLENI • DELAVCI V DROBNEM 
- saiostojno osebno delo 3,9 4,0 4,1 GOSPODARSTVU 
Obrt - proizvodni del - združeno delo 2,8 3,0 3,1 •• Zaposleni delavci v OZD 1,2 11 09 

II.ENOTE DROBNEGA GOSPODARSTVA 2. Zaposleni delavci pri lastnikih ' ' ' 
A, ABSOLUTNI PODATKI (število) obratovalnic 7,6 8 ^ 8 0 

1. Organizacije združenega dela 371 360 360 3. Skupaj zaposleni delavci 4)0 4J1 4^3 
2. Lastniki obratovalnic v IV.SKUPAJ ZAP.V DROBNEM BOSPODARSTVU 4,1 4,'5 4'9 

satostojnei osebne« delu 27.022 28.184 29.590 SKUPAJ ZAPOSLENI V DROBNEM G0SP0- 
3. Osebe, ki opravljajo obrt kot DARSTVU BREZ OSEB, KI OPRAVLJAJO 

postranski poklic H.113 11.957 12.90» OBRT KOT POSTRANSKI POKLIC 4,0 4,1 4,5 

TABELA .36 

OBLIKOVANJE IN PORABE SREDSTEV ZA STANOVANJSKO GRADNJO 

   _ ^ - tekoče cene 

Absolutni podatki («io din) Indeksi rasti Struktura (v I) 

  1985 1986 1985 1986 1985 1986 

1. Izvorna stanovanjska akumulacija UDS 58.367 125.152 184,6 214,4 60,B 53 7 

V ten: 
- stanovanjska sredstva iz CD 46.668 99.058 179,4 212 3 48 6 4-5 
- sredstva solidarnosti iz dohodka 11.699 26.094 208,4 223^0 12*2 1/2 

2. Stanovanjska akuiuacija prebivalstva 30.276 72.090 167,6 238,1 31 5 30 9 

V te«: 
- varčevanje pri posl. bankah lf. 121 26.623 187,6 26'3,0 105 1,4 
- odplačila bančnih posojil ter ' ' 

posojil in obresti OZD m SIS 4.52? 9.175 112,8 202 7 47 1, 
" amortizacija iz stanarin 2.008 4.142 153,9 206,3 M 
- vloženo lastno delo in sred. ' 

v individualni gadnji 12.400 29.350 185,1. 236,7 12 9 12 6 
- ostalo (sredstva za revitalizacijo, ' ' 

prih. od prodaje družb.stanov. 1.220 2.800 187,7 229,5 1,3 i2 

3. Neto stanovanjska sredstva bank 3.201 34.802 107,8 1.087,2 3,3 14,9 

4. Stanovanjska sredstva SPIZ 4.140 1.112 195,5 26,9 4,3 0,5 

5. STANOVANJSKA AKUMULACIJA SKUPAJ 95.984 233. 156 175,2 242,9 100,0 1MJ 
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6. Neto kreditiranje izvajalcev - 1,112 12.718 - 1,2 5,5 

7. Neto prenosi stanovanjskih sredstev 10.671 47.316 243,1 443,4 11,1 20,3 

8. Poraba v nestanovanjske namene 
(subvencioniranje stanarin, 1,237 2."00 179,3 234,4 1,3 1,2 
stroški strok, služb, komisij, 
SDK in bank) 

9. Angažirana sredstva za investicije' 85.188 170.222 173,7 199,8 88,8 73,0 

Tabela 37 

ZAPOSLENI V ZDRUŽENEM IN V SAMOSTOJNEM OSEBNEM DELU 

Absolutni podatki (v 1000) Stopnje rasti (v I) Struktura (v I) 

1985 1986 1987 1985 1986 1987 1985 1986 1987 
ocena ocena ocena 

Zaposleni skupaj 1) 

Zaposleni v združene« 
delu skupaj 

Zaposleni v gospodarstvu 
združenega dela skupaj 
v te*: 
proizvodnja 2) 
- industrija in rudarstvo 
Ostalo gospodarstvo 3) 

Zaposleni v negospodarstvu 
združenega dela skupaj 
v te«: 
- družbene dejavnosti 
- družb, organiz.in 

skupnosti 
Zaposleni v samostojnem 
osebne« delu 

840.7 855,5 867,7 

814.3 827,7 838,5 

685,2 695,9 703,4 

456.8 463,7 466,3 
369.9 377,0 381,3 
228.4 232,2 237,1 

129,1 131,8 135,1 

101,1 103,3 106,0 
28,0 28,5 29,1 

t. 

26,4 27,8 29,2 

1,2 1,8 1,4 
HHAvr 

1,5 1,6 1,3 

1,4 1,6 1,1 

1,2 1,5 0,6 
1,4 1,9 1,1 
1,9 1,7 1,9 

■-> 
1.6 2,1 • 2,5 

2.7 2,3 2,6 
0,0 1,8 2,1 

3,9 5,3 4,9 

100,0 100,0 100,0 

96,9 96,8 96,6 

81,5 81,3 81,1 

54.3 54,2 53,7 
44,0 44,0 43,9 
27,2 27,2 27,4 

15.4 15,4 15,5 

12,0 12,1 12,2 
3,4 3,3 3,3 

3,1 3,3 3,4 

1) Letne povprečje izraiunano iz mesečnih podatkov 
2! V proizvodnjo je všteta industrija in rudarstvo, kmetijstvo, vodno gospodarstvo, gozdarstvo in gradbeništvo. 
3) V ostalo gospodarstvo je štet promet,trgovina, gostinstvo in turizem,obrt,poslovne in druge storitve ter raziskovanje 
v gospodarstvu 
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Tabela 38 
PRODUKTIVNOST DELfi V GOSPODARSTVU 

(realni družbeni proizvod na zapaslenegal 
- v stalnih cenah 
- stopnje rasti v ( 

19B5 1986 1987 
ocena 

Tabela 40 
ZAJETJE PREBIVALSTVA V VZ60JO IN IZOBRAŽEVANJE 

6ospodarstvo skupaj 
v tea: 

- združeno delo 
delo 

Proizvodnja v združene« 
delu 1) 
v te«; 

- industrija in 
rudarstvo 

Ostalo gospodarstvo 
v združene« delu 2) 

-0,1 

2,0 

1,4 

1.6 

1.7 

1,7 

1,1 

1,1 

II Med proizvodnjo sao šteli industrijo in rudarstvo ter 
gradbeništvo, kaetijstvo in ribištvo, vodna gospodarstvo in 
gozdarstvo. 

i) Med ostalo gospodarstvo sao šteli proaet in zveze, trgovino, 
gostinstvo in turizea, obrtne in osebne storitve, finance in 
druge poslovne storitve, stanovanjsko in koaunalno dejavnost, 
proizvodno dejavnost v družbenih dejavnostih. Zajeta sta 
združeno in sanostojno osebno delo. 

TABELA 39 
KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH V ZDRUŽENEM DELU 

Absolutni podatki 

1981 1985 

Struktura (v I) 

1981 1985 

Skupaj: 

Visoka izobrazba 
Višja izobrazba 
Srednja in VKV 
KV 
Nižja, PKV, NKV 

7B9.697 

36.892 
37.861 

158.431 
225.283 
331.275 

827.628 

43.930 
46.796 

181.187 
235.343 
320.372 

4.7 
4.8 

20,1 
28,5 
41,9 

100,0 

5,3 
5,6 

21,9 
28,4 
38,7 

Število v tisoč 

1981 1985 19B6 19B7 
Ocena 

A. IZOBRAŽEVANJE MLADINE 

Skupaj v procesu izobraževanja 
Delež prebivalstva v izobraževanju 
Osnovna šola 
v tei: 
- celodnevna osnovna Sol a 
- podaljšano bivanje 
Srednje šolstvo 
Višje in visoko šolstvo 
v te«: 
- 1. letnik 
Delež celotne generacije v 
us«erjene« izobraževanju 
Delež generacij^ v srednje« 
šolstvu 
Delež generacije v višje« in 
visoke« šolstvu 
- 1. letnik 
D i p 1 o « a n t i 
Srednje šolstvo 
v tea: 
- II,III,IV st. zahtevnosti 
- V st. zahtevnosti 
Višje in visoko šolstvo 
Diploaanti podiplomskega študija 
Število diplomantov rta 
1000 prebivalcev 
Srednje šolstvo 
v tea: 
- II,III,IV st. zahtevnosti 
- V st. zahtevnosti 
Višje in visoko šolstvo 

B. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 

Skupaj v izobraževanju 
Delež prebivalstva v izobraževanju 
Osnovna šola 
Srednje šolstvo 
Višje in visoko šolstvo 
v te«: 
- 1. letnik 
D i p I o « a n t i 
Srednje šolstvo 
Višje in visoko šolstvo 
Skupaj v izobraževanju 
l«ladina in odrasli> 
Delež prebivalstva v izobraževanju 
(■ladina in odrasli) 

328,9 
17,8 

21B,3 

24,8 
28,3 
91,3 
19,3 

7,9 

35.7 

63.3 

10.8 
27.4 

21,8 

11,2 
10.6 
4,7 

, »,? 

11.7 

6,0 
5,7 
2,5 

28,7 
1,5 
3,2 

17,1 

4,7 

5,4 
1,4 

357,6 

327,1 
16,6 

223,1 

32,2 
24,4 
82,0 
22.0 

10,2 

36.1 

57,0 

15,0 
34,9 

'V 
9,3 
9,8 
4,2 
0,3 

',7 

4,7 
5,0 
2,2 

14,9 
0,8 
1,6 
6,9 
6,4 

3,9 

2,0 
1,3 

344,1 

331,4 
16,7 

225,8 

32,2 
25,6 
83,0 
22,6 

36,6 

58,6 

15,4 
33,4 

19.8 

8,9 
10.9 
4,2 
0,3 

10,0 

4,5 
5,5 
2,1 

18,1 
0,9 
1,8 
9,0 
7,5 

4,5 

3.2 
1.3 

19,3 17,4 

345,2 

17,4 

333,6 
16,8 

228,0 

31,3 
25,0 
83.0 
22,6 

10,5 

36,5 

59.1 

15.2 
35,5 

9,0 
11,0 
4,3 
0,3 

10,0 

4,5 
5,5 

19,7 
1,0 
1.8 

10,0 
7.9 

5,0 

3.3 
1.4 

351,1 

17,6 

I 
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Tabela 40A 
Studenti in diploaanti po področjih izobraževanja - sladina 

1981 1986 

Podroije izobraževanja Vsi Studenti 1. letnik Diplonanti Vsi Studenti 1. letnik Diploaanti 

Pravno-upravno 
Ekonoasko-poslovno- 
organizacijsko 
Družboslovno 
PedagoSko 
Umetni Sko 
Zdravstveno 
BiotehniSko 
TehniSko 
v te«: 
- strojništvo 
- elektrotehnika 
- gredbeniStvo 
- arhitektura 
- »ontanistika 
- keaija 
- -farsacija 
- proset 
- tehniSka varnost 
- drugo 
SKUPAJ: 

1.617 
3.215 

1.516 
4J58 

247 
1.580 
1.547 
5.488 

1.222 
1.152 

944 
300 
186 
483 
375 
291 
255 
280 

19.268 

787 
1.389 

511 
2.185 

66 
432 
613 

1.934 

301 
329 
383 
115 
44 

172 
160 
200 
147 

83 
7.917 

Of L 
1.181 

187 
1.102 

38 
374 
224 

1.211 

289 
285 
190 
69 
39 
76 
58 
47 
28 

130 
4.786 

AVH9& 
. 5 

1.444 
3.364 

1.560 
3.974 

295 
1.474 
2.076 
7.847 

2.148 
2.150 

831 
459 
319 
881 
290 
278 
159 
332 

22.030 

777 
1.887 

482 
1.866 

94 
455 
729 

3.746 

1.059 
900 
430 
156 
150 
521 

98 
182 
107 
143 

10.036 

347 
904 

316 
923 

54 
194 
217 

1.191 

378 
285 
141 

71 
38 
90 
59 
69 
21 
39 

4.246 

Struktura 
Pravno-upravno 
Ekonoasko-poslovno- 
organizacjjsko 
Družboslovno 
PedagoSko 
llaetniSko 
Zdravstveno 
BiotehniSko 
TehniSko 
v te«: 
- strojništvo 
- elektrotehnika 
- gradbeništvo 
- arhitektura 
- sontani sti ka 
- keiija 
- -farmacija 
- proaet 
- tehniSka varnost 
- drugo 
SKUPAJ 

J3J K3! 

8,4 

16,7 
7,9 

21,1 
1,3 

28,5 

6,3 
6,0 
4,9 
1,6 
1,0 
2,5 
1,9 
1,5 
1,3 
1,5 

100,0 

9,9 

17.5 
6,5 

27.6 
0,8 
5,5 
7.7 

24,4 

3.8 
4,2 
4,8 
1,5 
0,6 

2,5 
1,9 
1,0 

7,8 

24,7 
6,0 

23,0 

4,7 
25,3 

6,0 
6,0 
4,0 
1,4 
0,8 
1,6 
1,2 
1,0 
0,6 
n "7 

100,0 

6.6 

15,3 
7,1 

18,0 
1.3 
6.7 
9.4 

35,6 

9.8 
9,8 
3,8 
2,1 
1.4 
4,0 
1,3 
1,3 
0,7 
1.5 

100,0 

7.7 

18,8 
4.8 

18,6 
2.9 
4.5 
7,3 

34,6 

10,6 
9,0 
4.3 
1.6 
1,5 
5,2 
1.0 
1,8 
1.1 
1.4 

100,0 

21,3 
7,4 

21,7 
1,3 
6,9 
5,1 

28,0 

8,9 
6,7 
3.3 
1,7 
0,9 
2,1 
1.4 
1,6 
0,5 
0,9 

100,0 

OPOMBA: Področja Studija so prirejena po aednarodni standardni klasifikaciji izobraževanja (1SCED) Statistical 
Yearbook UNESCO. 
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Tabela 40B 

Studenti in diplomanti po področjih izobraževanja - odrasli 

1981 1986 

Področje izobraževanja Vsi študenti 1. letnik Diplomanti Vsi študenti 1. letnih Diplomanti 

Pravno-upravno 1.866 
Poslovno-ekonomsko- 3.033 1.433 
organizacijsko 

Umetniško 42 
Zdravstveno 333 
Biotehniško 134 

- arhitektura 18 
- montanistika 81 
- keaija 74 
- farmacija 28 

- drugo 15 

- arhitektura 0,2 
- sontanistika 1.0 

'-112 344 930 550 232 
672 3.561 2.282 468 

322 84 454 372 136 
Družboslovno 407 
Pedagoško 994 585 171 384 238 

10 6 35 14 10 
114 78 15 15 96 
58 22 318 154 90 

Tehni4k0 1-630 1.082 331 1.574 ll£M, 
v tes: 

"iTTr, ?23 435 140 606 376 82 - elektrotehnika 376 256 75 388 ?61 39 
- gradbeništvo 152 137 17 14B ^ j8 

promet 110 u 

11 3 5 12 
55 13 68 60 8 
55 23 154 117 22 

1 12 0 0 7 

17 4 0 

Tehniško 19,3 22,9 19,4 
v tem: 

?,2 0,: 

5,1 5,6 

" keaija 0,9 1,2 1,3 2,0 
" *ar«acija 0.3 0,0 0)? M 

H 137 130 13 
- tehniška varnost 53 35 30 64 45 n 

6 
SKUPflJ: 8'439 4-?16 1.708 7.571 4.648 1.2 

Struktura 
Pravno-upravno 22.1 73 k 1 11 t ,, „ 
Ekooofflsko-poslovno- ' '"3 "'E l8'» 
organizacijsko 35,9 31,4 39,3 ,7,8 ,7,9 36,3 
DruŽb0S10vn0 4>8 6,8 4,9 6 0 sa i 

11,8 ,2 4 ; ' '• 

»,'^t »= : : Zdravstveno 3>9 2,4 4,6 0 ? « 7 0 7 

!!.0t??iSk0 !'4 1'2 >!3 4; 2 3'j 7; g 
20,8 23,2 16,1 

" strojništvo 8,6 9,2 8,2 8,0 8 1*64 
-elektrotehnika 4,5 5,4 44 ' ' 
- gradbeništvo l,8 2,9 1*0 

1,9 1,4 
0,1 0,0 0,2 

1'2 0>8 0,9 1,3 0,6 
2,5 1,7 
0,0 0,5 

"pr0SEt 1.3 2,0 0,6 1,8 ?8 10 
- tehniška varnost 0,6 0,7 i,8 0,8 j'0 9\ 

" dru5° M 0,0 0,4 0,1 0 0 
^FAJ 10M l00,0 100,0 100,0 100,'0 100,'g 

32 
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TABELA 41 

NEKATERI KAZALCI ZNANSTVENORAZISKOVALNE DEJAVNOSTI 

Tabela 42 
NEKATERI KAZALCI NA PODROČJU KULTURE 

1981 1985 1986 

1984 1985 1986 
ocena 

198? 
predvid. 

Izdane knjige in brošure: 
- število 1.889 2.328 
- naklada (tisoč) 8.509 8.973 

Stevi 1 o raziskovalcev 

-v raziskovalnih 
organizaci jah 

-v raziskovalnih 
enotah OZD 

-v visokošolskih OZD 

Sredstva združena v 
SIS za raziskovalno 
dejavnost (v ni o din) 

5141 5214 5230 1) 

2373 2297 2200 1) 

1285 1339 1400 

1483 1578 1630 1! 

3.264 6.608 25.125 2) 

Delež sredstev SIS za 
raziskovalno dejavnost 0.34 0.35 0.65 
v družbene« proizvodu 

NOVI RAZISKOVALCI 

Število 553 582 

-neposredno po diplomi 130 145 
-iz delovnih organizacij 150 172 
-iz raziskovalnih organizacij 273 265 

Tehnična smer 281 316 
NA-HA s«er 120 121 
Medicina 38 30 
Biotehnična smer 53 62 
Družbene vede 37 34 
Humanistične vede 24 19 

1) -brez novih raziskovalcev na usposabljanju 
2) -vključena sredstva za usposabljanje novih raziskovalcev 

Vir: Zavod SRS za statistiko 
Raziskovalna skupnost Slovenije 

TV naročniki 
- število 
- na 1000 prebivalcev 

Radio naročniki 
- število 
- na 1000 prebivalcev 

Kino 
- obiskovalci (tisoč) 
- na 1000 prebivalcev 

- Sedeži 
- št. prebivalcev 

na sedež 

- Predstave (skupaj) 
- št. obiskovalcev na 

predstavo 

Poklicna gledališča 
- predstave 
- obiskovalci 
- obiskovalci na eno 

predstavo 
- obisk na 1000 prebivalcev 
- zaposleni (skupaj! 

v tem: 
- umetniški delavci 

Amaterska gledališča in 
skupine 
- števila 
- predstave 
- obiskovalci 

Proizvodnja filmov 
- dolgortetražni 
- kratkometražni 

515.966 
268 

523.215 
272 

8.072 
4.193 

52.242 

37 

59.143 

136 

1.382 
427.469 

309 
224 
790 

481 

118 
1.443 

266.827 

1 
14 

557.241 525.027 
285 

686.698 646.34B 
352 

3.992 

50.291 

39 

57.816 

135 

1.533 1.474 
435.316 440.614 

2B4 299 
223 
790 820 

466 

195 
2.369 

438.084 

487 

244 
2.878 

509.346 

18 
5 

20 

VIR: Zavod SR Slovenije za statistiko 
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Tabela 43 
NEKATERI KAZALCI NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 

Tabela 44 
KAZALCI NA PODROČJU OTROSKE6A VARSTVA 

1981 1965 

1.Število bol ni ini(ni h postelj 13.391 12.832 

2.Število zdravljenih bolnikov 
v bolnicah 328.29? 315.471 

4.Povprečna letalna doba dni 13,3 12,5 

M 
5.Število bolniških postelj 

na 1.000 prebivalcev 

6.Število bolnikov, zdrav- 
ljenih in negovanih na 
do»u 

7.Število zdravnikov, 
zaposlenih v zdrav- 
stvenih donovih 

8.Število zdravnikov, zapo- 
slenih v bolnišnicah 

9.Število prebivalcev na 
zdravnika 

10.Število prebivalcev na 
zobozdravnika 

6,6 

10.877 17.907 

1.487 

1.506 

565 

2.115 

1.598 

1.648 

523 

1.958 

1986 
. 1981 1985 1985 1986 
(31.3.) (31.3.) (38.9.) (30.9.) 

12.781 

321.755 

3.Število bolniških oskrbnih 
dni 4382.746 4039.795 4031.351 

12,2 

6,5 

20.2B1 

1.617 

1.715 

517 

1.866 

11.Število obiskov v osnovni 
zdrav.organizaciji 10549.548 10409.033 10946.125 

12.Število obiskov v 
specialisti ćni-aabulant. 
dejavnosti 2236.456 2173.269 2366.405 

števila otrok v VVO 

6eneracija predšolskih 
otrok 2) 

Odstotek zajetja otrok v VVO 

število odklonjenih otrok 3) 

število zaposlenih varuhinj 

Od tega: 
l strokovno neusposobljenih 
število zaposlenih vzgojiteljic 
Od tega: 
l strokovno neusposobljenih 

«2 igralnice na otroka 
•2 zunanjih površin na otroka 4) 

46.872 

174.347 

38,3 

14.369 

2.444 

59,5 
3.397 

78.935 75.669 76.593 

164.B15 164.815 162.187 

48,8 46,0 47,0 

2.603 1.200 1,048 

2.884 2.824 2.907 

3,0 

2,6 
12,7 

47,0 
3.830 

5,5 

2,0 
13,0 

41.2 
3.764 

5,8 

2,5 
13.3 

38,0 
3.812 

4,3 

2,2 
13,0 

1) Spreiesba datu«a zajeianja podatkov iz 31.3. na 30.9. je bila 
izvršena leta 1985. 

2) Projekcija generacije otrok, starih od 1-6,5 let Zavoda SR Slovenije za 
družbeno planiranje.Za leto 1981 je upoštevana generacija otrok starih 
od 8 »esecev do 6,5 let. 

3) število odklonjenih prošenj za sprejet v VVO. 
41 Terase in igrišča ob vrtcih. 

Vir: Zavod za socialno medicino in higiena SR Slovenije 

£S ■< o.1 • ' ■ M., , 
Diši 6, . :;.;L.; b£ 16 ' 
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TABELA 45 POKOJNINE IN SOCIALNOVARSTVENE POMOČI 

1981 1985 1986 

Poprečna pokojnina z 
varstveni« dodatkoa 

Povp.mes. Število Povp.mes. 5tevilo Povp.mes. Število 
znesek upravičencev znesek upravičencev znesek upravičencev 

7.041 231.492 33.655 84.014 286.537 

Varstveni dodatek za 
upokojence 

Pokojnine kaetov 

1.276 28.152 

1.930 41.233 

5.876 

6.900 

44.037 

35.838 

14.574 

16.938 

47.590 

34.450 

Pokojnine ksetov- 
borcev 2.741 2.618 

Družbena denarna posoč, 
ki upravičencu 
predstavlja edini vir 
preživljanja (DDP - 
edini vir! 3.400 4.20 2.791 27.225 M 3 

Delež kritja M2S 
starostnika z DDP - 
edini vir (v X) 

Otroški dodatek 3) 936 244.112 

'61 71 

3.200 138.624 20.000 155.886 

Delež kritja M2S 
otroka z otroškia 
dodatkos v I 4) 78 56 

Denarna pomoč za 
brezposelne 5.251 450 20.746 1.440 44.750 1.141 

1) Starostne, invalidske in družinske pokojnine, vključno z varstvema dodatkos. 
2) To pošteni delež kritja ocenjenih minimalnih življenjskih stroškov 

starostnika. Podatek je bil nazadnje objavljen za leto 1981 v Delegatske® 
poročevalcu republiških skupnosti socialnega varstva, socialnega skrbstva 
in troškega varstva št.3/1981. 

3) Najvišji zneski in število vseh otrok, ki prejemajo otroški dodatek. 
Za leto 1985 je prikazano stanje z -dne 30.6., za leto 1986 pa z dne 30.9. 

4i To pomeni delež kritja ocenjenih minimalnih življenjskih stroškov otroka, 
starega od 0-17 let,'z otroški® dodatkom in dohodkom na člana družine, 
skladno s sasoupravnia sporazumom o zagotavljanju socialnovarstvenih 
pravic. Življenjski stroški otroka so bili pri Centralnem zavodu za 
napredek gospodinjstva Ljubljana nazadnje izračunani za leto 1982. 
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Tabela 46 Tabela 47 
KAZALCI ŽIVLJENJSKEGA STANDARDA NEKATERI EKOLOŠKI KAZALCI 

1981 1985 1986 
1. SPL05NI KAZALCI 

Realni letni porast življenjskega 
standarda v S 
v tei: 
- osebni standard 
- družbeni standard 

2. KOLIČINA POTREBNEGA DEL0VNE6A 
ČASA ZA NAKUP NEKATERIH IZDELKOV 
v tea: 
prehrambeni izdelki (1 kg): 
- črni kruh 
- govedina s kostai 
- surovo aaslo 
- jabolka 
- krotpir 
industrijski izdelki: 
- električni Štedilnik 
- pralni stroj 
- črno beli televizor 
- avto "Zastava 750" 1) 

3. STRUKTURA OSEBNE 
POTROŠNJE DRU2INE 
v tei: 
- hrana, pijača, tobak 
- od tega saao hrana 
- obleka in obutev 
- stanovanje 
- kurjava in razsvetljava 
- stanovanjska opreta 
- higiena, kozaetika, 

zdravje 
- izobrazba in razvedrilo 
- proaetna sredstva in 

storitve 
- ostalo 

4. OPREMLJENOST 
GOSPODINJSTEV S TRAJNIMI 
P0TR05NMI DOBRINAMI 
Število TV sprejemnikov na 
1000 prebivalcev 
Število avtomobilov na 

Število telefonov na 
1000 prebivalcev 

5. OTROŠKO VARSTVO, 50LSTV0 
IN KULTURA 
Število predSolskih otrok, 
zajetih v dnevno varstvo 
(v l od generacije) 3) 
Število učencev na 1 oddelek 
Število učencev na 1 učitelja 
letna naklada časopisov na 
prebivalca 
letna naklada knjig na 
prebivalca 

6. ZDRAVSTVO 
Število prebivalcev na 1 
zdravnika 
Število prebivalcev na 1 
zobozdravnika 
Število postelj v 
bolniSnicah na 1000 
prebivalcev 

7. STANOVANJSKI STANDARD 4) 
Število vseh zgrajenih 
stanovanj 
povprečna povrSina novo 
zgrajenega stanovanja 
v «2 

-12,0 
5,2 

12 ain. 
lh 41 ain. 
3h 05 ain. 

22 ain. 
12 ain. 

134 h 
232 h 
158 h 
aes.24 dni 

100,0 

42,3 
37,1 
10,8 
5,7 
7,4 
V 

3,4 
6,9 

12,7 
6,1 

272 

218 

73 

38,3 
25,1 
18,7 

68,6 

4,5 

565 

2.115 

M 

14.674 

76 

3,1 

4,5 
-2,2 

12 ain. 
lh 36 ain. 
2h 58 ain. 

28 ain. 
16 ain. 

185 h 
245 h 
195 h 

7aes.20 dni 

43,4 
36,2 
11,9 
4.3 
8,6 
4,6 

4,6 
5.4 

11,8 
5,4 

291 

246 

110 

46,0 
24,8 
17,0 

92,0 

4,8 

523 

1.958 

6,6 

11.028 

81 

12,6 

14,6 
3,7 

8 ain. 
lh 21 ain. 
2h 37 ain. 

25 ain. 
10 ain. 

138 h 
205 h 
144 h 

14 aes.15 dni 

0,0 2) 

44.2 
36,7 
12,7 
3,6 
7.6 
6.7 

4,3 
4,6 

13.3 
3.8 

269 

240 

116 

47,0 
24,5 
16,5 

517 

6,5 

12.816 

1. Nesreče z nevarniti snovai(l) 
let° 1986 1996 

U-IVI 
1987 

(I-IV) 
5t- 85 33 17 

kolitina izlitih snovi okrog 218.80« I ok.111.143 1 ok.15.960 1 

2. Pogini rib(2) 

leto 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987(do 13.5.I 

Število 81 49 34 

3. Ovadbe in obtoibe v zvezi s kršenje« zakonov na področju 
varstva okolja(31 

3.1 Zakon o vodah 
* 

leto 1985 19B6 

II Od leta 1986 je upoštevan avto "Zastiva 101". 
21 Za leto 1986 je struktura osebne porabe za prvo polletje leta. 
3) Od leta 1985 je drugatno zajetje generacije (prej od 8. «esecev do 6,5 let 

sedaj od 1. leta do 6,5 let). 
41 Od leta 1986 je kriterij za zajetje zgrajenih zasebnih stanovanjskih hiš 

nekoliko širši. 

št.ovadb 
št.obtožb 

28 
15 

34 
30 

3.2 Zakon o gozdovih 

leto 1986 

št.ovadb 
št.obtoib 

19 
13 

3.3 Zakon o varstvu zraka 

leto 1986 

št. ovadb 2 
št.obtoib 

Viri: 
1) - Republiški sekretariat za notranje zadeve 
21 - Zavod za ribištvo 
31 - Javno tožilstvo SRS 
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Tabela 48 

PRIMERJAVA REZULIATOV POSLOVANJA GOSPODARSTVA PO OBČINAH SR SLOVENIJE V LETU 1986 

-stopnje rasti v X 

SR Slovenija 

Ajdovščina 
Brežice 
Celje 
Cerknica 
Crnoaelj 
Doažale 
Dravograd 
Gornja Radgona 
Grosuplje 
Hrastnik 
Idrija 
Ilirska Bistrica 
Izola 
Jesenice 
Kasni k 
Kočevje 
Koper 
Kranj 
Krško 
Laško 
Lenart 
Lendava 
Litija 
Logatec 
Lj-Bež i grad 
Lj-Center 
Lj-Hoste-Polje 
Lj-5išk.a 
Lj-Vi č-Rudni k 
Ljutoser 
Maribor-Pesnica 
Haribor-Pobrežje 
Maribor-Rotovž 
Maribor-Ruše 
Maribor-Tabor 
Maribor-Tezno 
Metlika 
Mozirje 

Dohodek Dohodek Indeks Zaposle- Akuaula- Osebni 
na ravni nost cija oseb. 
zaposl. SRS=100 dohodki 

119.8 116.3 100.0 1.7 87.8 130.8 

116.8 
119.3 
128.7 
112.3 
120.9 
121.9 
118.9 
131.9 
128.2 
88.8 

106.3 
142.1 
93.7 

123.3 
138.2 
102.4 
119.0 
121.3 
107.7 
152.7 
127.8 
90.8 
90.1 
73.3 

108.4 
118.6 
132.9 
117.5 
122.4 
155.0 
185.7 
108.7 
129.7 
84.5 

129.1 
110.4 
139.8 
135.2 

111.1 
113.9 
125.1 
113.7 
117.5 
117.0 
119.2 
118.7 
133.8 
90.2 

100.9 
139.1 
92.9 

122.3 
134.6 
101.9 
113.5 
118.7 
102.4 
143.1 
114.5 
81.7 
89.6 
72.1 

100.6 
112.6 
129.4 
116.6 
118.2 
163.7 
183.3 
108.2 
125.3 
182.8 
129.2 
103.6 
129.8 
130.5 

80.3 
97.3 
81.3 
78.9 

117.1 
80.9 
76.7 
85.3 
66.5 
96.6 
99.5 
81.9 

105.5 
118.6 
76.5 

112.5 
110.1 
142.2 
115.4 
86.9 

n i L* L 
80.5 
74.4 

104.8 
134.8 
119.8 
110.6 
115.1 
108.2 
126.4 
84.6 
87.9 

105.7 
86.7 
91.8 
87.4 
83.7 

i. J 
1.6 
-.6 
1.6 
2.2 
-.1 
6.0 

-2.4 
-.7 
2.7 
1.3 
.4 
.4 

1.5 
n . L 

2.5 
1.2 
2.6 
3.9 
6.2 
5.0 

.3 

.7 
3.9 
2.8 
1.5 
.4 

2.0 
-3.3 

.9 

2.0 
.9 

-.1 
3.3 
2.2 
2.0 

110.0 
59.4 

110.6 
72.7 
36.8 
68.2 
66.3 

156.4 
86.2 
90.8 
83.8 

197.6 
85.1 
74.1 

119.6 
11.0 
73.7 

120.5 
93.5 

197.2 
158.0 
23.9 
-3.8 
-6.4 
60.4 
89.9 

106.9 
105.6 
96.6 
99.4 

450.7 
71.5 

100.8 
-33.5 
107.0 
90.0 

137.3 
84.1 

132.7 
134.7 
135.9 
123.3 
126.1 
133.1 
131.0 
141.4 
131.1 
133.6 
134.0 
127.8 
121.1 
120.3 
141.1 
118.1 
129.1 
128.2 
141.2 
156.2 
139.4 
127.7 
118.9 
111.6 
134.7 
130.6 
137.8 
132.0 
134.4 
138.5 
153.7 
117.1 
133.6 
117.8 
127.4 
111.4 
141.2 
131.8 
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Dohodek Dohodek 

na 

zaposl. 

Indeks 

ravni 

SRS= i 00 

Zaposle- 

nost 

Akufflula- 

cija 

Osebni 

oseb. 

dohodki 

Murska Sobota 

Nova Gorica 

Novo aesto 

Orsjož 

Piran 

Postojna 

Ptuj 

Radlje ob Dravi 

Radovljica 

Ravne na Koroške« 

Ribnica 

Sevnica 

Sežana 

Slovenska Bistrica 

Slovenske Konjice 

Slovenj Gradec 

Šentjur pri Celju 

Skofja Loka 

Ssarje pri Jelšah 

Toliin 

Trbovlje 

Trebnje 

Tržič 

Velenje 

Vrhnika 

Zagorje ob Savi 

2alec 

146.1 

117.7 

141.2 

154.5 

94.7 

124.4 

132.3 

107.5 

134.0 

133.0 

123.4 

130.8 

120.3 

98.5 

119.4 

129.2 

119.2 

119.9 

124.9 

116.3 

107.2 

137.1 

106.0 

101.0 

118.2 

105.3 

101.5 

140.1 

116.2 

139.8 

147.7 

91.9 

122.9 

126.2 

104.8 

129.6 

126.1 

110.2 

125.6 

119.2 

96.9 

111.1 

125.9 

117.6 

118.4 

110.2 

112.6 

106.0 

128.7 

104.0 

199.4 

119.4 

100.2 

102.3 

83.9 

87.7 

92.6, 

76.8 

118.1 

90.8 

92.1 

83.2 

111.9 

104.3 

116.8 

82.6 

90.9 

123.5 

87.1 

80.8 

70.7 

98.2 

68.2 

76.3 

96.1 

92.7 

86.5 

88.4 

115.6 

78.3 

87.0 

n c J 
n « l 

.6 

2.7 

1.5 

.7 

2.7 

1.3 

1.9 

3.1 

6.3 

2.3 
C i u 

.8 

4.0 

1.5 

.8 

7.0 

1.8 

.6 

3.7 

1.0 

.8 

2.6 

2.5 

-.4 

146.8 

96.8 

141.2 

136.6 

55.0 

83.1 

89.6 

94.7 

115.2 

90.5 

58.2 

63.1 

103.1 
nn < i. L. i i 

81.1 

67.6 

47.6 

63.5 

44.8 

100.3 

50.2 

140.2 

42.4 

84.8 

93.5 

52.2 

57.5 

136.6 

124.0 

144.0 

139.4 

120.2 

133.9 

137.2 

119.0 

128.4 

136.1 

142.4 

130.6 

133.7 

113.0 

128.5 

137.1 

124.4 

132.0 

133.4 

130.4 

126.8 

154.9 

113.8 

127.6 

131.2 

133.4 

111.6 
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Tabela 49 

NEKATERI KAZALCI RAZVOJA KANJ RAZVITIH OBMOČIJ 

Nominalne stopnje rasti (v I) Stopnje rasti zaposlenih Dele} ustvarjenih investicij 
v združene« delu (v l) v OS v vseh investicijah v 

 -—   SRS (v l) 
Družbeni proizvod Družb.proizvod 
celotnega gospod. združenega dela 

1981-85 1981-85 1981-85 
(povp. 1985 (povp. 1985 (povp. 1985 1986 1981 1982 1983 1984 1985 
letno) letnol letno 
 1    
Manj razvite občine 
v obdobju 1986-1990: 48,3 80,2 49,7 84,4 2,4 3,3 3,8 3,9 3,7 2,4 2,6 2,9 

Lenart 51,1 94,5 53,4 97,5 4,5 7,8 5,4 0,2 0,4 0,3 0,2 0,4 
Lendava 1) 48,9 86,6 51 ,2 90,7 1,9 3,1 4,2 0,8 1,0 0,4 0,6 0,6 
Ljutomer 1) 46,7 78,2 47,7 83,2 2,4 0,6 -2,0 0,4 0,5 0,6 0,5 0,4 
Ormož 51,4 72,2 54,1 78,3 2,6 2,9 7,2 0,8 0,3 0,4 0,3 0,3 
Šentjur pri Celju 45,7 76,2 45,7 76,6 0,4 2,0 7,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 
Šmarje pri Jeliah 47,4 74,9 48,0 79,1 3,0 4,7 5,1 1,4 1,1 0,6 0,8 1,0 

Manj razvita geogr. 
in obmejna obsoćja 2): 

Crnotelj 
Gornja Radgona 
Murska Sobota 
Ptuj 
Toliin 
Trebnje 

52,9 
51.1 
49,3 
47,9 
50,0 
45.2 

103,0 
112,3 
83,7 
86,3 
96,6 
76,9 

54,3 
50,9 
49,3 
47,7 
50,7 
46,3 

112,5 
115,0 
85,0 
86.0 
98,9 
90.1 

2,8 
2.4 
M 
1.5 
1,5 
1,7 

3,4 
1,4 
1,' 
0,5 
0,3 

"2,1 

i,o 
0,2 
1,9 
2,5 
1,5 
1,7 

0,4 
0,8 
1.5 
1.6 
0,9 
0,6 

0,5 
0,8 
1,8 
1,6 
0,8 
0,4 

0,7 
0,6 
1,8 
1,8 
0,7 
0,3 

0,6 
0,5 
1,7 
2,0 
0,7 
0,3 

0,6 
0,5 
1,6 
1,5 
0,6 
0,3 

SR SLOVENIJA 49,E 94,6 50,3 96,6 1,? 1,4 1,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1) Obi ini Lendava in Ljutomer imata večji del krajevnih skupnosti v okviru »anj razvitega geogra<skega oziroma obmejnega 
območja, ostale krajevne skupnosti pa sodijo ted območja v prehodnem obdobju. 

2) Upoštevane so občine, ki vključujejo pretežni del manj razvitih geografskih in obmejnih območij in so imele v preteklih 
srednjeročnih obdobjih v celoti status sanj razvitih občin. 
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Tabela 50 
KAZALCI RAZVITOSTI MANJ RAZVITIH OBMOČIJ 1! 

indeksi ravni (SRS=100I 

Delež vseh zap. v Aktivna osn.sred. Indeks rasti Družb.proizv.od 
skup.St.prebivalstva pa nab.vred.na preb. preb.v abd. cel.gosp.na 

1981-1986 prebivalca 
(stanje 30.6.) 

Delež pri#,sekt.v 
družbene« 
proizvodu 

1980 1986 1980 1985 1981-1986 1980 1985 1980 1985 

Manj razvite obiine 
v obdobju 1986-1990 51,0 

- Lenart 33,5 
- Lendava 1) 59,1 
- Ljutoaer 1) 66,0 
- Or#ož 44,7 
- Šentjur pri Celju 44,5 
- Siarje pri Jelšah 51,9 

Manj razvita geograf, 
in obtejna obsoćja 2! 

57,2 

41,4 
66,4 
72,0 
53,2 
44,4 
59,7 

43,4 

23.6 
60,0 
48.7 
32.8 
35,7 
47,0 

38,3 

18.8 
45.9 
43,0 
49,8 
27,5 
39,8 

101,5 

101,7 
98,6 

100.3 
99,6 

106.4 
102,7 

47,7 

32,9 
62,5 
61,2 
38,4 
44,4 
42,0 

46.2 

34,7 
63,5 
56,9 
42.3 
37,5 
39,0 

310,9 

440,6 
228/. 
342,2 
585,9 
234,4 
234,4 

294.6 

432,1 
160.7 
269,6 
566,1 
291,1 
269,6 

Crnoaelj 
Bornja Radgona 
Murska Sobota 
Ptuj 
Toltin 
Trebnje 

SR SLOVENIJA 

84,0 
77,9 
64,6 
62,2 
75,6 
61,0 

100,0 

92.6 
83,3 
72.7 
65,3 
79.2 
62.3 

100,0 

54,7 
76.0 
40,7 
79,3 
91,5 
58.1 

70,9 
66,7 
61.5 
72.6 
86.5 
59.6 

103,8 
103.3 
99,0 

102.4 
99,7 

101.2 

103.3 

72,4 
67,2 
56,2 
63,2 
65,4 
66,4 

80.5 
70.6 
56,9 
59.7 
65,2 
58,1 

100,0 

207.8 
154,7 
235.9 
253,1 
175.0 
253.1 

169,6 
275,0 
325,0 
330,4 
155,4 
244,6 

100,0 

40 ~   :  
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TABELA 50 - nadaljevanje 

Proset v trg.na 
drobno na preb. 

Delež predšolskih 
otrok v VVZ 

Delež štud.visokih 
in višjih šol v 
prebivalstvu 

Zdravniki v osn. zdr. 
»reži na 1000 
prebivalcev 

19S0 1985 1980 1986 3) 1985 1980 1985 

Manj razvite občine 
v obdobju 1986-1990 58,3 56,2 

" Lenart 48,7 50,9 
- Lendava 1) 47,7 49,1 
- Ljutomer 1) 80,3 77,2 
- Ormož 61,8 58,2 
- Šentjur pri Celju 51,1 46,8 
- Ssarje pri Jelšah 61,7 57,4 

Nanj razvita geograf, 
in obmejna območja 2) 

79,6 

66,3 
86,0 
93,9 

100,6 
76.0 
61.1 

71,8 

65,2 
100,2 
89,5 
84,0 
51,8 
49,2 

58.1 

45,6 
cn n JZ , L 
61,0 
63.2 
55,9 
64,9 

55,2 

49,0 
46.2 
69,9 
57.3 
64,3 
49,7 

56.2 

57,5 
60.3 
57,5 
45,2 
52,1 
57,5 

65,0 

58,8 
70,0 
-»n c ii,5 
62,5 
56,3 
66,3 

Črnomelj 
Gornja Radgona 
Murska Sobota 
Ptuj 
Tolmin 
Trebnje 

SR SLOVENIJA 

65,6 
72,9 
72,8 
84,5 
77,0 
83,3 

63,9 
70,8 
87,0 
82,3 
68,3 
75,8 

100,3 

69,0 
86,6 
71,4 
45,0 

108,2 
47,4 

100,0 

61,3 
92.6 
74,5 
53,5 
94.7 
52,7 

80.2 
60.3 
64,7 
69,9 

105,2 
74,3 

100,0 

68.5 
65.7 
64,3 
74.8 
63.6 
86.7 

100,0 

78.1 
72,6 
82.2 
58,9 
97.3 
7t,2 

100,0 

68,8 
70,0 
77,5 
61,3 

101,3 
65,0 

100,0 

11 Veljajo opombe za tabelo 50 
21 Veljajo opombe za tabelo 50 
3) Podatki registra prebivalstva 
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GOSPODARSKA GIBANJA PO REPUBLIKAH IN POKRAJINAH V LETU 1987 - stopnje rasti v X 

Crna - . . . Srbija 
SFRJ BiH gora Hrvatska Makedonija Slovenija brez SAP Kosovo Vojvodina 

Fizični obseg industrijske 
proizvodnje 
■-"•'»""-■v.iw 2,? m -«,4 6l5 j,, .,;2 2i2 7Z (( 

Zaposleni (družbeni sektor) 

I2,6 2,6 2,5 2,3 3,5 1,8 2,7 ^ 

Izvoz biaga - skupaj 

'»6 -I,i -1,7 16,9 8,0 -0,3 ,,4 

Izvoz blaga - konvertibila 
I-IV, 1987/l-IV. 1904 11,7 l4,7 ^ ^ ^ ^ 

Uvoz blaga - skupaj 

I-IV. 19B7/1-IV. 1986 -4,7-19,9-19,2 -12,1 -11,2 4,0 '5,5 5,6 -15,9 

Uvoz biaga - konvertibila 

-"•I'""'-"-1»' "»,2 "9,7-23,5 ,,, I2,8 12>| 

Pokritje uvoza z izvozo® - 
skupaj v * 

™" X S 'K 'K g s 

Pokritje konvertibilnega 
uvoza s konvertibilni® 
izvozom v i 

™ «:! n':» S:l 8M $ J!;! 2;| *;{ u:; 

Cene na drobno 
I-111 • 1987/1-111.1986 91 89 86 9.3 97 m 

Cene življenjskih potrebščin 
I-111.198?/1-111.1986 92 86 90 94 87 

82 92 

102 90 79 ?5 

Nominalni OD na zaposlenega 
I.-II. 1987/1,-11,1984 90,2 98,4 105,8 180,0 l27,3 ,4,5 ,,,, ,M 

Povprečni realni OD na 
zaposlenega 
1-11.1987/1-11.1986 7,0 2,6 7,1 ?,2 6)8 14|8 3)2 ^ ^ 

Izplačila za investicije 
skupaj 
1-111.19B7/1-111.1986 83 93 48 114 5, . 
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TABELA 52 

INDIKATORJI TEKOČIH GIBANJ V 5R SLOVENIJI IN SFRJ V ZAČETKU LETA 1987 

- stopnje rasti v X 

SR Slovenija 
IV.1987 I.-IV.1987 

IV.1986 I.-IV.1986 

SFRJ 
I.-IV.1987 

I.-IV.1986 

1. Industrijska proizvodnja 
2. Produktivnost dela v industriji 
3. Zaloge i zgotovi jeni h izdelkov 
4. Obseg del v gradbeništvu 

(efektivne ure delavcev) 
5. Zaposlenost v združene« delu 
6. Iskalci zaposlitve v 1000 
7. Izvoz blaga 3) 

v te#: -kovertibila 
8. Uvoz blaga 31 

v te#: -konvertibila 
9. Pokritje uvoza blaga z izvozom v l 

- konvertibila 
10. Izplačila za investicije 

v te#: -gospodarske 
-ostale negospodarske 

11. Neto OD na zaposlenega 
realni OD na zaposlenega 

12. Sredstva za skupno porabo 
v tem: SIS družbenih-dejavnosti 

SPIZ 
13. Sredstva za splošno porabo v SRS 

(neto rep.pr. + občine) 
prisp.zvez.proračunu 
(kotiz. + odliv te#.pro«.davka) 

14. Cene proizvajalcev ind.izd. 
15. Cene na drobno 
16. Cene življenjskih potrebščin 
17. Celotni prihodek gospodarstva 
18. Doseženi dohodek gospodarstva 
19. Akumulacija v gospodarstvu 
20. Celotna izguba 

-5,2* 
-6,4 

-11,0 
4,0 1) 

1,8 1) 
14.6 
23.5 
32.1 
44,9 
56.2 
82,9 
79.7 
71.6 
71,0 
76.3 

115,5 1) 
2,4 1) 

143.4 
129,3 
163,3 
153,0 1) 

54.4 1) 

76.7 
105,0 
104.5 

-0,7» 

"1,1 
-9,5 
-1,0 1) 

1,8 1) 

1.6 
8.7 
6,0 

12.8 
97,5 
94.4 
92,3 
90.9 

104,9 
123,1 1) 
10,2 1) 

156,5 
142.4 
176,9 
139.8 1) 

72.1 1) 

81.2 
102.5 
102.9 
96,2 1) 

114.6 1) 
50.5 1) 

118,9 1! 

2,9 

-4,3 1) 

2,6 2) 

-1,0 
10,0 
-6,7 
-0,2 
82,6 
81,5 
83 1) 

104,4 2! 
10,2 2) 

134,4 2) 
118,7 2) 
156,0 2) 

68,3 
91.2 
92,1 
76.3 1) 
96.5 1) 
53.6 1) 

143,0 1) 

1) I.-III.1987 2) I.-II.1987 

I.-III.1986 I.-II.1986 

3) Izraženo v ZDA $ po tekočem tečaju. 

Vir: Zavod za statistiko, SDK 

♦popravljen podatek 

priloga poročevalca 43 
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