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ZAVOD SR SLOVENIJE 
ZA DRUŽBENO PLANIRANJE 

GLOBALNA OCENA 

uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za 

obdobje 1986-90 v letih 1986, 1987 in 1988 

z oceno možnosti razvoja v letu 1989 

(jesenska analiza) 

Globalna ocena uresničevanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1986-90 v letih 1986, 1987 
in 1988 z oceno možnosti razvoja v letu 1989 (»Jesenska 
analiza«) - z Dokumentacijo 

Skladno z dogovorom vam pošiljamo analizo, priprav- 

ljeno v Zavodu SR Slovenije za družbeno planiranje 
v skladu s 155. členom Zakona o sistemu družbenega 
planiranja in programom dela Izvršnega sveta. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije jo bo obravnaval v prihodnjih 
dneh. 

001.000. GLOBALNA OCENA 

001.100. TRENDI V SVETOVNI 
EKONOMIJI IN PRIPRAVE NA EVROPO 
1992 - DINAMIČNA GIBANJA 

V letu 1988 sta bili gospodarska rast in konjunktura ugod- 
nejši od prvotnih pričakovanj. Borzna kriza konec lanskega 
oktobra ni imela trajnejšega učinka na zmanjšanje podjetni- 
škega zaupanja v stabilno rast, pa tudi finančni trgi so bili 
- v nasprotju s pričakovanji - relativno umirjeni. Ekonomsko 
oživljanje zadnjega obdobja v razvitih deželah je tako naj- 
daljše po drugi svetovni vojni. Inflacija je v glavnem obvlado- 
vana, kar še zlasti velja za evropske države. Obseg svetovne 
trgovine v zadnjih letih vztrajno raste in bo po pričakovanjih 
OECD v letošnjem letu kar za okoli 6,8% višji od lanskega, 
prihodnje pa za 6%. 

Kljub ugodnim ekonomskim kazalcem se v razvitih deželah 
ohranjata relativno visoka brezposelnost (le-ta je od dežel 
OECD najbolj pereča v Evropi) in zunanjetrgovinska neravno- 
težja, ki se le postopoma zmanjšujejo. Ob letošnji krepitvi 
vrednosti ameriškega dolarja do valut ostalih razvitih držav je 
možna postopna in s strani teh dežel spremljana sanacija 
trgovinskega primanjkljaja ZDA, saj bi poskus sanacije prek 
tržno izsiljene nižje vredosti ameriškega dolarja lahko kaj 
kmalu privedel do inflacijskih pritiskov, ki bi imeli za posle- 
dico dvig obrestnih mer in recesijo. Razvite dežele se vse bolj 
zavedajo, da je bistvenega pomena za zagotovitev njihove 
stabilne neinflatorne ekonomske rasti, boljših možnosti zapo- 
slovanja in za uravnoteženje trgovinskih bilanc, koordinirano 
mednarodno sodelovanje pri oblikovanju makro in mikroeko- 
nomskih politik. 

Tudi razvite evropske države se v tem smislu intenzivno 
pripravljajo na leto 19921. Anketa med industrijskimi podjetji 
v deželah EGS o tem je pokazala, da podjetniki računajo na 
razmah svojih tržnih možnosti po letu 1992 zlasti zaradi 
odpravljanja razlik v predpisih med državami, odpravljanja 
carinskih formalnosti, pa tudi zaradi odpravljanja omejitev pri 
investicijskih natečajih, omejitev za tovorni promet itd. Pravi- 
loma računajo s tem, da se bo povečala konkurenca in zmanj- 
šal njihov tržni delež na domačem trgu, vendar pa bodo mogli 
povečati izvoz tako v druge dežele EGS kot tudi na tretje trge 
zaradi splošnega porasta konkurenčne sposobnosti. Tudi že 
zasičeni trgi se bodo sprostili zaradi novih izdelkov in novih 
načinov uporabe teh izdelkov. Predvsem podjetja vidijo 
v obetu enotnejšega tržišča v Evropi možnost za racional- 
nejšo proizvodnjo, manjšanje stroškov, večjo dinamiko pov- 
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praševanja, kar bo - z novimi tržnimi zahtevami - spodbudilo 
tudi razvijanje novih izdelkov, kakovosti in privlačnosti izdel- 
kov, inovacij ter povečanje naložb. Podjetja ocenjujejo, da je 
najprej potrebno uskladiti zlasti standarde ter predpise na 
področju investiranja in surovin, kar se na vrsti področij tudi 
že dogaja. 

Vse to so seveda ugotovitve, na katere mora računati in se 
nanje pripravljati tudi naše gospodarstvo, ki izvozi danes na 
trge dežel EGS 53%. Pa tudi na drugih naših trgih se bo 
s pojavom »Evropa 1992« situacija za nas spremenila. 
Potrebne so prave ocene glede vseh učinkov, ki jih bo to 
imelo na naše gospodarstvo, pomembne so pa tudi pravo- 
časne informacije o vseh pogojih in njihovih spremembah, ki 
se jim bo treba hitro prilagajati. To pa pomeni tudi potrebo po 
pravočasni pripravi ustreznih spodbudnih rešitev v naši eko- 
nomski politiki. V Sloveniji je ta čas v pripravi organiziranje 
kontaktne informativne točke ter že v delu nekaj raziskav. 

Čeprav je rast cen surovin na svetovnih trgih in naraščajoč 
obseg svetovne trgovine v minulem obdobju nekoliko olajšal 
položaj dežel v razvoju, njihovi problemi prezadolženosti ven- 
darle ostajajo in prek majhnih možnosti njihovega investira- 
nja zavirajo njihov hitrejši razvoj. 

Dežele OECD pričakujejo za letos okoli 3% realno rast 
družbenega proizvoda, ki pa naj bi bila v Evropi nekoliko nižja 
(okoli 2,8%). Tudi v 1989. letu v teh deželah že osmo leto 
zapored v poprečju pričakujejo pozitivno stopnjo rasti druž- 
benega proizvoda, čeprav nekoliko nižjo od letošnje. Ob pri- 
čakovanju okoli 2,5% stopnje rasti družbenega proizvoda 
v ZDA in le okoli 2,0% stopnje rasti v evropskih članicah 
OECD, bo brezposelnost v teh deželah v poprečju ostala na 
letošnji, okoli 7,5% ravni, v Evropi pa bo verjetno ponovno 
narastla na okoli 11%. Inflacija v deželah članicah EGS bo 
prihodnje leto morda nekaj višja, predvsem na račun pričako- 
vanja rahlega povečanja v ZDA (od okoli 3,3% letos na 4% 
v prihodnjem letu), v Evropi pa bo po ocenah povprečno 
znašala okoli 3,8%. 

001.200. EKONOMSKE RAZMERE 
V JUGOSLAVIJI NA PREHODU V LETO 
1989 - V ZNAMENJU GOSPODARSKE 
IN DRUŽBENE KRIZE 

Gibanja sedanjih osnovnih gospodarskih tokov in doseda- 
nji rezultati gospodarjenja kažejo, da bodo v Jugoslaviji - za 
razliko od dogajanj v večini drugih evropskih dežel - eko- 
nomske razmere na prehodu let 1988/89 izredno zaostrene. 
Proizvodnja upada, upada tudi realno domače povpraševanje. 
Rast cen je skokovita, poslovni rezultati gospodarstva pa so 
v letošnjem letu še slabši kot leto poprej. Povečuje se nezapo- 

1) Program 1992 za poenotenje notranjega tržišča dežel EGS 
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slenost, stopnjujejo se socialni in drugi pritiski. V zadnjih 
mesecih nekoliko popušča tudi dinamika izvozne rasti, čeprav 
je tu podoba še najugodnejša. Pokritost uvoza z izvozom se 
- ob povečevanju uvoza - nekoliko zmanjšuje. 

Gospodarska gibanja do konca letošnjega in del prihod- 
njega leta bodo zlasti pod vplivom majskih in nanje vezanih 
tekočih ukrepov ekonomske politike. Od dosledne izpeljave 
gospodarske reforme, podprte tudi z ustavnimi in sistemskimi 
spremembami, ter od doslednosti v izpeljavi osnovnega kon- 
cepta majske ekonomske politike pa je odvisno, ali bodo 
začrtani cilji uresničeni, ali pa se bo jugoslovanska ekonomija 
znašla v še težji situaciji. 

Medtem ko so bili v minulem obdobju za jugoslovansko 
tekočo proizvodno dinamiko odločilni omejitveni dejavniki 
predvsem neredna oskrba s surovinami in reprodukcijskim 
materialom, zlasti iz uvoza, administrativno določanje cen do 
maja letos in splošna demotiviranost za boljše rezultate, bo 
v prihodnjih mesecih zlasti industrijska proizvodnja predvsem 
pod vplivom manjšega domačega povpraševanja. Rast cen, 
realno upadanje osebnih dohodkov zaradi omejitev in zmanj- 
šani prihranki se odražajo v realnem upadanju povpraševanja 
prebivalstva, ki se kaže tudi v zmanjšanju prometa v trgovini 
na drobno. Ob slabšem ekonomskem položaju gospodarstva 
in omejitvah kreditne politike je v primerjavi s preteklim letom 
realno manjše tudi investicijsko povpraševanje. 

Po dolgotrajnem administrativnem omejevanju rasti cen, 
skokovita rast jugoslovanskih cen v poletnih mesecih letoš- 
njega leta ne preseneča. Glede na to, da učinki omejene rasti 
osebnih dohodkov in manjšega povpraševanja na počasnejšo 
rast cen niso delovali (kratek rok), kreditna in monetarna 
politika pa nista bili dovolj restriktivni, je bila tako imenovana 
ciljna inflacija (kriterij, na katerem so vsidrane porabe) prese- 
žena že v avgustu. Po ocenah inštitutov (ZIT, EIPF) so pritiski 
za povečanje cen tudi v prihodnjih mesecih zelo močni. Para- 
metre ekonomske politike pa bo potrebno ponovno preteh- 
tati, zlasti s stališča njihove konsistentnosti, saj restrikcije na 
področju osebnih dohodkov in razpolaganja s sredstvi 
skupne in splošne porabe brez ustrezne druge (kreditne, 
monetarne in tudi proračunske) ekonomske politike za stabili- 
zacijo razmer na tržišču ne zadoščajo. 

Gibanja po posameznih republikah so si večinoma 
podobna. Industrijska proizvodnja po statističnih podatkih 
nazaduje v vseh republikah, razen v Srbiji ter obeh avtonom- 
nih pokrajinah. Stopnje izvozne rasti so najvišje za Kosovo, 
Črno goro, Slovenijo in Makedonijo. Zaposlenost, ki se v pov- 

prečju v Jugoslaviji še vedno nekoliko povečuje je najbolj 
porasla na Kosovem ter v Bosni in Hercegovini, nazadovala pa 
je v Črni gori, Sloveniji in Makedoniji. 

001.300. GLOBALNA OCENA TRENDOV 
V SR SLOVENIJI NA PREHODU LET 
1988/89 - ZA ZDAJ BREZ OBETA 
ZA HITRO IZBOLJŠANJE 

Družbeni proizvod slovenskega gospodarstva se bo v letu 
1988 po sedanji oceni realno zmanjšal najmanj za 2%. Tudi za 
leto 1989 je pričakovati - zlasti v prvem delu leta - še naprej 
težave v proizvodnji kot tudi v zadovoljevanju osebnih, skup- 
nih in splošnih potreb. Za domače povpraševanje ni mogoče 
pričakovati, da bo spodbujalo gospodarsko aktivnost. Pod 
pogojem, da se bodo vzpostavila nova razmerja v proizvodnji 
in na področju storitev, ustrezna tržna adaptacija in tudi 
določena ekonomska selekcija, bi za drugi del leta generalno 
vendarle mogli računati na možnost oživljanja gospodarske 
aktivnosti. Vendar lahko v povprečju za zdaj računamo za vse 
leto največ na približno stopnjo celoletne rasti okoli 0, ozi- 
roma kvečjemu na ohranitev proizvodnje blaga in storitev 
globalno na doseženi ravni. 

Ob tem, da se domače povpraševanje na jugoslovanskem in 
slovenskem tržišču rapidno zmanjšuje, bo v prihodnjem letu 
glavni vzvod gospodarske rasti in tržnih možnosti za sloven- 
sko gospodarstvo izvoz blaga in storitev. Zanj je na osnovi 
sedanjih trendov ter predvidevanj v gospodarstvu mogoče 
računati na okoli 8% rast. Pogoj je - poleg drugega - aktivna 
tečajna politika. 

Naraščati naj bi - po večletnem nazadovanju - začele tudi 
investicije, zlasti gospodarske, v kolikor bo ustrezno, smi- 
selno sidrana poraba, kar naj bi rezultiralo v večjih sredstvih 
za razširjeno reprodukcijo. 

Evidentiranih bo več ekonomskih in tehnoloških presežkov 
zaposlenih, zlasti v gradbeništvu in industriji, deloma pa ver- 
jetno tudi v trgovini ter gostinstvu in turizmu. Nujno bo spro- 
ženo ugašanje neatraktivnih in ekonomsko nezmožnih pro- 
gramov izdelkov in storitev. To bo seveda povzročalo tudi 
v Sloveniji še dodatne socialne pritiske. Pri tem bo potrebno 
usmeriti aktivnosti v produktivno zaposlovanje in reševanje 
najtežjih socialnih problemov. Po sedanjih ocenah se raven 
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življenjskega standarda po nazadovanju v letošnjem letu za 
okoli 13% v prihodnjem namreč še ne bo mogla povečevati. 
Prav tako lahko računamo na nadaljnje nazadovanje zaposle- 
nosti za okoli odstotek ter tudi rast stopnje brezposelnosti, ki 
pa bo v primerjavi z razmerami v drugih republikah, v bližnjih 
deželah Alpe-Jadran ter v evropskih deželah še vedno 
bistveno nižja. 

Na področju urejanja prostora je v Sloveniji dosežena neko- 
liko večja stopnja urejenosti, vendar še vedno velja, da so 
s prostorsko-ureditvenega vidika in vpliva predvsem najpo- 
membnejši investicijski objekti še premalo strokovno priprav- 
ljeni. V tem smislu bo potrebno v letu 1989 nadaljevati aktiv- 
nosti. Za določeno večjo urejenost smo vzpostavili razmere 
tudi pri varovanju okolja, a potrebne so bolj konkretne aktiv- 
nosti zlasti v industriji, energetiki in komunalni dejavnosti. 

001.400. VPLIVI UKREPOV 
EKONOMSKE POLITIKE NA 
NAJPOMEMBNEJŠIH PODROČJIH 
1988/1989 

001.410. EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO 
- ŠE NAJBOLJ UGODNI EFEKTI 

Aktivnosti na področju ekonomskih odnosov s tujino in 
menjave s tujino na prehodu letošnjega v prihodnje leto velja 
ocenjevati zlasti v luči sprememb, ki naj bi v skladu z zahte- 
vami mednarodnega denarnega sklada v našem gospodar- 
stvu pripeljale do večjega uveljavljanja ekonomskih meril. 
Naše analize kažejo na to, da nekateri ukrepi - kljub načelni 
podpori tržnemu gospodarstvu - še ne delujejo dovolj v tej 
smeri. Po majski devalvalvaciji se ob intenzivnih gibanjih 
domačih cen razmerje med tečajem in cenami na drobno že 
nekoliko slabša, kar ne daje zadovoljivih dohodkovnih spod- 
bud izvoznikom na konvertibilne trge. Klirinški izvoz je s spre- 
menjeno metodologijo oblikovanja tečaja obračunskega 
dolarja postal še privlačnejši. Z aktivnejšo tečajno politiko 

opredeljeni vhodni stroški inputov iz uvoza - ob nebistveno 
zmanjšanih uvoznih dajatvah - močneje dražijo proizvodnjo. 
Ob tem ugotavljamo, da so bili izvozni rezultati slovenskega 
gospodarstva v prvih devetih mesecih letos zadovoljivi, glede 
na padajoči trend v zadnjih mesecih pa ocenjujemo, da bo 
celoletna izvozna dinamika prinesla okoli 12% porast v pri- 
merjavi z lanskim letom, izražena v statističnih tečajih. To je 
vsekakor nad načrtovanimi gibanji in ocenami iz letošnje 
majske analize. 

V osmih mesecih leta je slovensko gospodarstvo ustvarilo 
presežek tako v skupni kot tudi v konvertibilni menjavi s tujino 
(181 mio USD in 127 mio USD konvertibilno področje). Predvi- 
devamo, da bo tudi v vsem letu ustvarjen precejšen presežek 
in ugodno pokritje uvoza blaga, ki je bil letos doslej skromen. 
Klirinški izvoz ima tudi letos pozitivno rast, kar ob nižji uvozni 
dinamiki ustvarja ponovno presežek s tem področjem. 

Devizna likvidnost je v Jugoslaviji v drugi polovici leta 
ugodna, kar se kaže tudi v povečanju deviznih rezerv, vendar 
predvsem na račun tujih premostitvenih kreditov, ki pa jih bo 
že letos potrebno začeti vračati. Tudi v slovenskih poslovnih 
bankah beležimo tačas zelo ugodno devizno likvidnostno 
situacijo. V prvem polletju oziroma sedmih mesecih je bil 
namreč močan odkup devizne efektive v menjalnicah, drugi, 
še pomembnejši razlog visoke devizne likvidnosti pa je bila 
dinarska nelikvidnost gospodarstva, ki se je odražala v skrom- 
nem povpraševanju po devizah. Industrijski proizvajalci, ki 
nujno potrebujejo surovine in reprodukcijske materiale iz 
uvoza za tekočo proizvodnjo, niso sposobni večjega odkupa 
deviz. Banke v letošnjem letu za razliko od preteklih let 
- lahko sproti poravnavajo naloge za plačilo v tujino. Gospo- 
darske organizacije pa se - kjub izvozu in razpoložljivim 
deviznim sredstvom - zatekajo pri oskrbi proizvodnje iz 
uvoza k negotovinskim oblikam poslovanja s tujino. V struk- 
turi kooperacij praktično ves uvoz predstavljajo surovine in 
reprodukcijski materijal, v okviru maloobmejnega poslovanja 
in kompenzacij pa je v uvozu okoli 85 % reprodukcijskega 
materiala. 

V obdobju po zadnji devalvaciji je opazno popuščanje ažur- 
nosti v tečajni politiki. 

TEČAJ - RAZMERJA MED KOŠARO VAUJT N CENAMI 
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Razmerje med košarico konvertibilnih valut in cenami na 
drobno, ki je v Jugoslaviji konec avgusta še vedno za okoli 12 
odstotnih točk v dobro tečaja, gre predvsem pripisati majski 
devalvaciji dinarja, sicer pa so v obdobju junij-avgust cene 
na drobno rastle hitreje od tečaja konvertibilnih valut. Konec 

avgusta je bilo v primerjavi s koncem maja razmerje med 
tečajem košarice valut in cenami na drobno v Jugoslaviji že 
okoli 3,5 odstotne točke na škodo tečaja, v Sloveniji pa še za 
točko slabše. 

Če se bo tečajna politika tudi naprej odvijala tako, se bo 
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dohodkovni motiv za izvoz na konvertibilno področje 
ponovno začel ožiti, izvozni rezultati, ki naj bi se sicer ob 
aktivnejši tečajni politiki pokazali okoli polletja prihodnje leto, 
pa bodo slabši od pričakovanih. Še posebej, če upoštevamo 
tudi dejstvo, da na dohodkovno motiviranost za izvoz na 
konvertibilno področje zaviralno vpliva tudi majsko znižanje 
zveznih izvoznih spodbud, manj ugodno kreditiranje kot 
v preteklosti in neustrezna metodologija za oblikovanje tečaja 
obračunskega dolarja. Slednja ob premajhnem zaostajanju za 
tečajem ameriškega dolarja in njegovi krepitvi do ostalih 
konvertibilnih valut povečuje dohodkovno atraktivnost izvoza 
na klirinške trge, ki jo dodatno spodbuja tudi ažurnejše dinar- 
sko pokrivanje klirinškega izvoza. 

Za razliko od minulih let se letos zvezne izvozne spodbude 
tekoče izplačujejo, vendar pa se ob njihovih nižjih stopnjah in 
pogostem ne ravno logičnem spreminjanju predpisov na tem 
področju, znižuje delež mase stimulacij, ki jih za konvertibilni 
izvoz dobi slovensko gospodarstvo, kljub povečevanju slo- 
venskega deleža v jugoslovanskem konvertibilnem izvozu 
(okoli 28% pri izvozu blaga). Kljub opozorilom tako slovenskih 
kot jugoslovanskih izvoznikov, da je potrebno ustrezno raz- 
bremenjevanje na strani vhodnih stroškov, se do jeseni 
z izjemo delnega znižanja taks na uvoženo blago, carinske in 
druge davščine v splošnem še niso znižale. Opozoriti velja na 
to, da se predpisi zaenkrat spreminjajo le v tem, da raste 
število izjem, ki teh obremenitev ne plačujejo. Zvezni izvršni 
svet pripravlja še druge ukrepe, katerih učinke bo možno 
ocenjevati šele v začetku prihodnjega leta. Pri sprejemanju 
ukrepov za liberalizacijo uvoza in zaščitno politiko bo moral 
Zvezni izvršni svet upoštevati predvsem povečevanje izvoznih 
učinkov ter se izogibati intervencijam, ki bi ekonomsko zgre- 
šile namen (kot npr. letošnji uvoz blaga za široko potrošnjo). 

Čeprav ob koncu leta pričakujemo ugodnejše izvozne rezul- 
tate od resolucijskih menimo, da pogoji za spodbuden izvoz 
v prihodnjem še niso zagotovljeni. Ob upadanju izvozne dina- 
mike je dosledna tečajna politika eden od osnovnih pogojev, 

da se pri sklepanju izvoznih poslov za prihodnje leto ne bo 
zmanjševal interes gospodarstva za izvoz na konvertibilne 
trge. Ker v prihodnjem letu verjetno ni realno pričakovati, da 
bo Jugoslavija dobila tako visoko finančno podporo kot letos, 
se lahko zgodi, da bodo ob preusmerjanju menjave na kliring, 
nastopile težave v delovanju deviznega trga in s tem v nemo- 
tenem oskrbovanju izvozne proizvodnje z uvoznimi materiali 
s konvertibilnih trgov. Ravnotežje pri menjavi s klirinškim 
področjem bo tako slej ko prej potrebno zagotoviti s spre- 
membo metodologije tečaja za obračunski dolar. Če upošte- 
vamo tudi, da so dosedanji ukrepi na področju razbremenje- 
vanja gospodarstva naravnani predvsem na izjeme, potem 
menimo, da bi za dosego ugodnih izvoznih gibanj Zvezni 
izvršni svet moral v čimkrajšem času radikalno izboljšati insti- 
tucionalne pogoje izvoznikom. 

001.420. KREDITNO MONETARNA POLITIKA 
- NI DOVOLJ KONSISTENTNOSTI 

Predpostavka tako letošnje resolucije kot še bolj majskega 
koncepta ekonomske politike je bila restriktivna kreditno 
monetarna politika. Pri ciljni inflaciji, predpostavljeni ob maj- 
skem dogovoru z Mednarodnim denarnim skladom, v višini 90 
do 95% (na decemberskem nivoju), so bili postavljeni tudi 
nominalni okviri rasti neto domače aktive in precejšnja 
restriktivnost rasti denarne mase. Računalo se je, da bodo 
omejitve porabe in kreditne denarne politike ter hkratne spro- 
stitve (pri cenah, tečaju, uvozu) v pogojih svobodnejšega 
delovanja trga povratno vplivale na upočasnitev pri cenah. 
K večji učinkovitosti bi prispevalo tudi dosledno izvajanje 
politike realno pozitivnih obrestnih mer, oženje kreditne funk- 
cije NBJ, indeksacija finančnih terjatev in obveznosti ter večja 
uporaba blagajniških zapisov NBJ. V skladu z letnimi okviri je 
bila, za obdobje prvih devetih mesecev, predvidena rast neto 
domače aktive bank v višini 15% nad stanjem decembra leta 
1987. 

GIBANJE REALNH OBRESTMH MER 1988 
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Gledano globalno je bila rast neto domače aktive bank 
v prvih šestih mesecih res umirjena in formalno v skladu 
z načrtovanimi gibanji. V juliju in avgustu pa je prišlo do 
hitrejšega porasta neto domače aktive bank. V istem času so 
visoko porastli tudi denarna masa in dinarski krediti, kajti 
visok porast cen in šibka proizvodna aktivnost so dvignili 
povpraševanje po kreditih, ki so jih banke, zaradi svoje visoke 
likvidnosti lahko zadovoljile. K temu je »pripomogla« tudi 
NBJ, ki je povečala reeskontne stopnje za nekatere kredite in 

razširila seznam selektivnih namenov. Dinarski plasmaji bank 
so se povečali v prvih 8 mesecih za 67%. Nekoliko hitrejšo rast 
imajo kratkoročni krediti kot dolgoročni. To je glede na 
gospodarsko situacijo razumljivo. Del porasta pri dolgoročnih 
kreditih je nastal zaradi indeksacije (okoli tretjine povečanja), 
ki je predpisana za te kredite. Porasti skupnih dinarskih pla- 
smajev bank v Sloveniji so torej že avgusta prekoračili predvi- 
deni okvir za vse leto 1988, v višini 66%. 

Likvidnost bank je dobra. V zadnjih mesecih so v Sloveniji 
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na žiro računih bank ostajali visoki presežki likvidnih sred- 
stev. Banke v Sloveniji so tako vračale sredstva primarne 
emisije za selektivne namene in vpisovale prostovoljne blagaj- 
niške zapise pri NBJ dd najvišjega dovoljenega zneska. Zaradi 
visoke likvidnosti so se realne obrestne mere za likvidnostne 
kredite v medbančnem poslovanju v zadnjih tednih, nekajkrat 
znižale. V oktobru so se nekoliko znižale realne obrestne 
mere tudi za druge uporabnike kreditov (povprečno za 5 po- 
enov). 

Letošnja povečanja stopnje obvezne rezerve (od 11% na 
13% + 1% in zdaj 14%) niso bistveno znižala visoke likvidnosti 
bank. S povečanjem obvezne rezerve je bilo odtegnjenega 
bankam v Sloveniji v 7 mesecih za dodatnih 143 mlrd din 
sredstev, ki so se nato prek primarne emisije prelila k manj 
likvidnim bankam. 

Finančni rezultati bank v Sloveniji za prvih 6 mesecev so 
pokazali, da so se odhodki bank povečevali hitreje kot pri- 
hodki. Poslovni rezultati so bili za banke ugodnejši v drugem 
kvartalu, tako da se je izguba, ki je nastala pri temeljnih 
bankah, znižala na 828 mio din (tudi na račun nižje obračuna- 
nih stroškov za delovno skupnost in za amortizacijo). Močno 
pa bremenijo poslovni uspeh bank visoki odpisi neizterljivih 
terjatev (29 mlrd din oziroma 5,3% vseh odhodkov bank 
v šestih mesecih). Odpisi neizterljivih terjatev so se povečali 
v glavnem iz dveh razlogov: zaradi slabe likvidnosti nekaterih 
organizacij, ki niso sposobne plačati zapadlih kreditov in 
zaradi predpisa, ki t^rja, da morajo banke izterjati zapadle 
terjatve v 60 dneh, sicer jih morajo odpisati v breme svojih 
odhodkov. 

Denarna gibanja so imela tako v prvih 8 mesecih 
- v nasprotju z načeli politike - ekspanziven karakter. To je 
bilo predvsem posledica monetarnih efektov deviznih tran- 
sakcij s tujino (ki niso bila pričakovana). Nasprotno od bank 
pa je imel del gospodarstva težave z likvidnostjo, pa ne toliko 
zaradi kreditne politike, temveč bolj zaradi dolgoletnega sla- 
bega gospodarjenja in nesolventnosti številnih organizacij. 
To se kaže tudi v hitrem naraščanju zapadlih neplačanih 
obveznosti iz kreditov, ki so se v bankah v 8 mesecih povečale 
za skoraj 5 krat. Odmiranje ali preobrazba neproduktivnih 
organizacij se še ni začelo, monetarna kreditna politika 

> s svojo občasno ekspanzijo pa omogoča, da se porabljajo 
sredstva za pokrivanje izgub in životarjenje neperspektivnih 
organizacij. 

Gibanja v bankah kažejo, da se bo sedanja visoka likvidnost 
nadaljevala tudi v naslednje mesece ter na prehodu let. Če 
želimo zadržati denarna in kreditna gibanja v okvirih, bo 
potrebno z zmanjšanjem kreditne ekspanzije Narodne banke 
Jugoslavije (znižanje reeskonta) zmanjšati likvidnost bank. 

V skladu z dogovorom z Mednarodnim denarnim skladom 
bo morala biti kreditna in denarna politika v letu 1989 restrik- 
tivna. Ocenjujemo pa, da je za dosledno izvajanje tega med 
drugim potrebno, da se pogoji kreditiranja izvoza izenačijo 
tako za klirinško kot za konvertibilno področje. Glede na visok 
pozitivni saldo s klirinškim področjem bi bilo bržčas potrebno 
celo zaostriti pogoje kreditiranja na to področje. Potrebni so 
tudi ukrepi za dosledno finančno disciplino. Letos je gospo- 
darstvo namreč pomanjkanje finančnih sredstev delno »nado- 
mestilo« tudi s tem, da ni poravnavalo obveznosti do bank iz 
naslova kreditov. Banke pa morajo ponovno proučiti svoje 
stroške in organizacijo, poiskati notranje rezerve ter tudi na ta 
način prispevati k znižanju - sicer nujno realnih - obrestnih 
mer na razumen obseg. NBJ naj visoko neobrestovano 
obvezno rezervo bodisi zniža, bodisi primerno obrestuje. 
Potrebno je tudi ustrezneje stimulirati varčevanje, ki ga med 
drugim ovirajo in zmanjšujejo nejasnosti in težko razumljive 
spremembe obrestnih mer, kar manjša zaupanje varčevalcev. 

001.430. TRG IN CENE - SKOKI PARITET 

Osnovni cilj ekonomske politike v letošnjem letu je slonel 
na uvajanju realnih cen proizvodnih faktorjev in sočasni 
redukciji rasti cen predvsem z restriktivno politiko na sektorju 
agregatne porabe. Kaže se, da na kratek rok rasti cen le 
z omejevanjem porabe ni uspelo omejiti. Na dinamiko in rast 
v sedanjih razmerah bolj vplivajo drugi mehanizmi. Visoka 
rast cen v industriji je npr. bolj posledica pritiska ter neizka- 
zane rasti iz obdobja po novembrski zamrznitvi. Po drugi 
strani inercija vgrajevanja stroškov v cene, višjih obresti, 

uvoznih obremenitev, ob še zelo skromnem delovanju trga ter 
ob nedosledni kreditno denarni politiki in pritiskih zlasti pro- 
računske porabe in sploh visokih izdvajanjih za splošno in 
skupno porabo, povzroča, da proizvajalci na kratek rok svoj 
ekonomski položaj v primarni delitvi poskušajo čimbolj ohra- 
njati s povečevanjem cen. 

Povečanje cen po majsk> sprostitvi je povzročilo, da je bila 
že avgusta ciljna inflacija presežena. V odnosih cen pa se 
v inflacijskem toku ves čas spreminjajo tudi razmerja z vidika 
primarne delitve. 

Učinke cenovnih sprememb iz minulih obdobij na dohod- 
kovni položaj slovenskega gospodarstva smo ocenili z med- 
sektorskim modelom (input-output tabelo)2 Takšna analiza 
omogoča prikaz vplivov posameznih stroškovnih faktorjev na 
dohodkovni položaj 48-ih sektorjev gospodarstva SR Slove- 
nije. Rezultati so zaradi nekaterih metodoloških omejitev 
medsektorskega cenovnega modela in pomankljivosti 
cenovne statistike (zlasti v nekaterih neindustrijskih sektorjih) 
za nekatere dejavnosti seveda indikativni, v globalu pa dajejo 
dovolj zanesljivo oceno dohodkovnega položaja sektorjev. 
Kaže se, da v tem prihaja do izrednih nihanj. 

V obdobju pred sprejemom lanskih novemberskih cenovnih 
intervencijskih ukrepov (zamrznitev) se je glede na leto 1986 
popravil dohodkovni položaj 23 sektorjem, od tega 8 sektor- 
jem za več kot petino. 9 sektorjem pa se je položaj za več kot 
petino poslabšal (najbolj elektrogospodarstvu, črni metalur- 
giji, pridobivanju rud in proizvodnji barvastih kovin, proizvod- 
nji gradbenega materiala, proizvodnji žaganega lesa in plošč, 
proizvodnji usnja in krzna, predelavi kavčuka ter kmetijstvu). 
Tako je predvsem zaradi nekonsistentnih ukrepov cenovne 
politike (kontinuirano podaljševanje delne kontrole cen, 
odpravljanje cenovnih disparitet, inflacija pričakovanja po 
odmrznitvi cen itd.) v tem obdobju prišlo do velikih sprememb 
v primarni delitvi družbenega proizvoda. Dohodkovni položaj 
panog-neto izvoznic v tem obdobju pa kaže, da se je kljub 
pospešenemu drsenju dinarja v oktobru in devalvaciji 
v novembru, položaj neto izvoznic takrat poslabšal za okoli 
4%. 

V obdobju administrativne kotrole cen od decembra 1987 
do maja 1988 so cenovni ukrepi nekoliko izboljšali dohod- 
kovni položaj črni metalurgiji (čeprav je še naprej ostala 
v izgubah), pridobivanju rud barvastih kovin ter njihovi prede- 
lavi in proizvodnji, proizvodnji končnih lesnih izdelkov, usnja 
in krzna, kmetijstvu ter gradbeništvu. V tem času se je izredno 
izboljšal tudi dohodkovni položaj dejavnosti, katerih cene so 
bile v republiški in občinski pristojnosti (komunalne storitve). 

Posledica umetno zadržane inflacije konec lanskega leta, 
vračanje cen in zadrževanja cen do maja, ob hkratnem viso- 
kem povišanju stroškov je bila, da so se v obdobju družbene 
kontrole cen razmerja v primarni delitvi še bolj zaostrila. Več 
kot polovica sektorjev slovenskega gospodarstva je izkazalo 
poslabšan dohodkovni položaj. Nespremenjene relativne 
cene in zamrznjeni nivoji cen so vplivali tudi na poslabšanje 
proizvodnje. Za več kot petino se je še nadalje poslabšal 
položaj v elektrogospodarstvu in pridobivanju premoga. 
Poslabšal se je tudi položaj proizvodnji in predelavi nekovin- 
skih rudnin, predelavi kovin, strojegradnji, proizvodnji pro- 
metnih sredstev, proizvodnji in predelavi papirja, proizvodnji 
obutve in galanterije, proizvodnji živilskih izdelkov ter gozdar- 
stvu. 

Administrativno določanje cen ni odpravilo disparitet, 
ampak jih je le prestavilo v druge dele gospodarstva, zlasti 
v predelovalne sektorje industrije. Ob tem se je poslabšal tudi 
dohodkovni položaj neto izvoznikov. 

S takšno »doto« je gospodarstvo vstopilo v obdobje liberali- 
zacije cen. Obenem z liberalizacijo cen je postajala prodaja na 
domačem trgu zaradi upadanja realne kupne moči težja, zlasti 
na tržiščih v drugih delih države. Nižje cene, ki jih dosegamo 
v izvozu (razen tam), kjer ima vpliv na izvozne cene tudi 
konjuktura nekaterih surovin (kot npr. aluminij), pa so gospo- 
darske organizacije poskušale nadoknaditi na domačem trgu. 

V obdobju bolj prostega oblikovanja cen (v input-output 
simulaciji smo upoštevali čas od junija 1988 do avgusta 1988) 
je izboljšanje dohodkovnega položaja izkazalo 19 sektorjev. 

2) Input-output tabela SR Slovenije iz leta 1986 ažurirana z najnovej- 
šimi cenami v Zavodu SRS za družbeno planiranje 
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V primerjavi s povprečjem se je občutneje (nad petino) izbolj- 
šal položaj panogam: pridobivanje rud in prizvodnja barvastih 
kovin, predelava nekovinskih rudnin, predelava kavčuka, pro- 
izvodnja živilskih izdelkov, kmetijstvo, proizvodnja pijač ter 
gozdarstvo. V primerjavi z obdobjem zamrznitve se je v glo- 
balu tudi relativno popravil dohodkovni položaj doslej pod- 
povprečnih sektorjev. Sektorjem, ki naraščajočih stroškovnih 
inputov niso takoj vgrajevali v cene, ali pa so po sprostitvi cen 
ostali še pod blažjo obliko kontrole - 30 dnevnim obvešča- 
njem o spremembi cene - se je dohodkovni položaj še 
poslabšal (proizvodnji baznih kemičnih izdelkov za 46,1%, 
predelavi kavčuka za 40%, proizvodnji usnja in krzna za 
35,9%, kmetijstvu za 27,5% itd.). Nekateri proizvajalci proizvo- 
dov široke potrošnje pri spremembah cen v pogojih samostoj- 
nega oblikovanja cen že upoštevajo razmere na trgu in cene 
povečujejo do ravni, ki jih je trg še pripravljen sprejeti, četudi 
nimajo zmeraj pokritih vseh stroškov, oziroma ne ustvarijo 
zadostne akumulacije. Ker po odmrznitvi cene proizvajalcev 
praviloma rastejo hitreje od cen na drobno in ker drsenje 
tečaja dinarja temelji na teh cenah, dohodkovni položaj neto 
izvoznikov še vedno zaostaja za povprečjem gospodarstva. 

001.440. POLITIKA PORABE - V ZNAMENJU 
SIDER 

001.441. OSEBNA PORABA - OSEBNI DOHODKI 
OMEJEVANI NAJBOLJ 

Z majskimi ukrepi je bil sprejet zvezni interventni zakon 
o omejitvi razpolaganja z delom družbenih sredstev za bruto 
osebne dohodke, na osebne dohodke v družbenih dejavno- 
stih pa dodatno vpliva že zvezni interventni zakon za skupno 
porabo. Prvi omejuje najvišjo rast bruto osebnega dohodka 
na nominalno sidro, ki je za vse enako (to je brez dela za 
izjemno uspešnost), drugi pa dodatno vpliva na formiranje 
sredstev za osebne dohodke v družbenih dejavnostih z omeje- 
vanjem skupnih sredstev porabe, kjer visoka rast sredstev za 
materialne stroške zažira v možna sredstva za oblikovanje 
sredstev za osebne dohodke. 

Delovanje zveznih interventnih zakonov, ki vplivajo na ome- 
jitev rasti osebnih dohodkov je ob hkratnem sproščanju cen 
povzročilo čedalje večje upadanje kupne moči osebnega 
dohodka (za okoli 11,5% realno nižji osebni dohodek na 
zaposlenega v prvih sedmih mesecih letošnjega leta napram 
enakemu obdobju lani). 

S septembrskimi ukrepi je bilo z znižanjem prispevnih sto- 
penj iz bruto osebnih dohodkov doseženo za okoli 4,9% 
povečanje čistega osebnega dohodka na zaposlenega, ki bo 
veljalo za zadnje tri mesece letošnjega leta. V globalu za celo 
leto to pomeni za okoli tri odstotne točke večjo nominalno 
rast osebnega dohodka na zaposlenega. 

Napovedani so tudi ukrepi za spremembo zveznega inter- 
ventnega zakona, vendar pa še v okviru nominalnega sidra. 
Predvidena je predvsem sprememba pri tistem delu osebnega 
dohodka, ki je rezultat nadpovprečno uspešnega dela (le-ta 
naj bi se nekoliko povečal. 

Ocenjujemo, da bodo v vsem letu v povprečju osebni 
dohodki porastli za okoli 122%, kar pomeni njihovo za okoli 
19% realno nižjo raven kot v preteklem letu. Razmerje ravni 
osebnega dohodka v družbenih dejavnostih glede na osebni 
dohodek v gospodarstvu bo v globalu, kljub delovanju inter- 
ventnega zakona na tem področju, približno doseženo, so pa 
močna zaostajanja v nekaterih panogah oziroma skupinah, ki 
se z večjim ali manjšim poudarkom nadaljujejo že iz prete- 
klega leta (osnovno in srednje šolstvo, umetniške dejavnosti 
ter ambulantno in dispanzersko zdravstveno varstvo. 

Skupaj bodo prejemki prebivalstva porastli za okoli 136%, 
kar je realno za okoli 14% pod nivojem lanskega leta. Zaradi 
zelo upočasnjene rasti sredstev za osebne dohodke se bo 
delež le-teh v skupnih prejemkih zmanjšal za okoli pet odstot- 
nih točk, povečal pa se bo delež drugih prejemkov od dela. To 
pomeni, da se omejena rast osebnih dohodkov skuša delno 
kompenzirati z drugimi oblikami osebnih prejemkov, je pa tu 
verjetno prisotno tudi neke vrste nagrajevanje za uspešnejše 
delo. Kljub upadanju udeležbe osebnih dohodkov v skupnih 
prejemkih, pa bodo prejemki, ki se prelivajo iz sredstev 
skupne porabe približno obdržali svojo udeležbo v skupnih 
prejemkih, predvsem zaradi povečanja števila koristnikov, pa 

tudi zaradi sistema tekočega usklajevanja (pokojnin) in spre- 
memb sistema tekočega usklajevanja (porodnin). Prebival- 
stvo si deloma povečuje svoja razpoložljiva sredstva s prodajo 
deviznih sredstev, kar poleg realnega upadanja družinskega 
varčevanja vpliva še na nadaljnje zmanjševanje deleža varče- 
vanja. Na upadanje varčevanja vpliva tudi zaostrena kreditno- 
monetarna politika ter hitro upadanje kupne moči osebnih 
prejemkov prebivalstva. Poleg tega se zmanjšuje tudi delež 
gotovine v obtoku, kot tista neformalna oblika varčevanja 
prebivalstva. Investicije prebivalstva v stanovanjsko izgradnjo 
pa povečujejo svojo udeležbo, kar pomeni, da se vsa prosta 
sredstva usmerjajo predvsem v gradnjo in nakup stanovanj in 
je neka oblika povečevanja razpoložljivih sredstev tudi nepla- 
čevanje posojil, predvsem pa neplačevanje posojil za stano- 
vanjsko izgradnjo, to pa je pojav, ki do sedaj sploh ni bil 
prisoten, ki pa zavzema čedalje večje dimenzije. Prav gotovo 
je temu vzrok hitro upadanje realnega obsega razpoložljivih 
sredstev za osebno potrošnjo, ki bo do konca leta po oceni za 
okoli 15% manjši kot lani, 

001.442. SKUPNA PORABA - NEPRESTANE 
SPREMEMBE INTERVENCIJ 

Oblikovanje in poraba sredstev za zadovoljevanje skupnih 
potreb je tudi v letošnjem letu pod vplivom povezav zveznega 
interventnega zakona, ki mesečno omejuje sredstva za zado- 
voljevanje skupnih potreb. Zakon se je v letošnjem letu že 
štirikrat korenito spremenil s tem, da je vsaka sprememba 
zakona pomenila tudi bistveno spremembo pristopa. 

Po zadnji spremembi zakona znaša dovoljena stopnja rasti 
sredstev za obdobje januar-september 131% in 123% za celo 
leto 1988. Osnova so realizirani izvirni prihodki v letu 1987, 
korigirani za povečanje oziroma zmanjšanje neto denarne 
aktive ter za presežke in primanjkljaje iz leta 1987, ugotov- 
ljene po lanskem interventnem zakonu. 

Stalno spreminjanje zakona in s tem obsega sredstev, otež- 
koča kontinuirano izvajanje dejavnosti. Družbene dejavnosti, 
pa se v kratkem času tudi zelo težko prilagajajo spreminjajo- 
čim pogojem, saj je to vsebinsko kratkoročno rigiden sistem. 

V obdobju prvih osmih mesecev se je za zadovoljevanje 
skupnih potreb združilo na računih samoupravnih interesnih 
skupnosti 2.778 milijard din, kar je za 160,9% več kot v ena- 
kem obdobju lanskega leta; v tem okviru se je za samou- 
pravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti združilo 
1.621 milijard din ali za 169 % več kot v enakem obdobju 
lanskega leta, za skupnost pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja pa 1.157 milijard din oziroma za 150,4% več kot 
v enakem lanskem obdobju. To je več kot je bilo dovoljeno po 
interventnem zakonu. Po osmih mesecihje bilo tako evidenti- 
rano 97,8 milijard din presežkov, kar je okoli 48% poprečnega 
mesečnega priliva v letu 1988. 

V začetku oktobra bo SDK ugotavljala presežke za obdobje 
januar-september. Po zadnji oceni bodo znašali več kot 
polovico mesečnega priliva sredstev. Zato je pričakovati, da 
bo tako kot v septembru tudi v oktobru precej SIS družbenih 
dejavnosti imelo blokirane račune in likvidnostne težave. 

V letošnjem letu je veliko tudi število sprememb prispevnih 
stopenj. Z oktobrom so SIS družbenih dejavnosti opravile 
znižanje stopenj; v globalu so se prispevne stopnje iz bruto 
osebnih dohodkov za družbene dejavnosti znižale za 0,66 
odstotne točke glede na prispevne stopnje veljavne v avgustu, 
prispevna stopnja iz bruto osebnih dohodkov za skupnost 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja pa se je znižala za 
2,27 odstotne točke. 

Ocenjujemo, da bi ob sedaj veljavnih določilih intervent- 
nega zakona o osebnih dohodkih in ob upoštevaju v oktobru 
veljavnih prispevnih stopenj, do konca leta samoupravne inte- 
resne skupnosti družbenih dejavnosti združile v globalu 2.744 
milijard din ali za 147% več kot v preteklem letu, skupnost 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja pa 1.948 milijard 
din ali za 135% več kot v letu 1987. To je v globalu nekoliko 
več sredstev kot je dovoljeno po zveznem interventnem 
zakonu s področja skupne porabe. Je pa približno toliko, kot 
so samoupravne interesne skupnosti načrtovale na začetku 
usklajavanja bilance sredstev, ki je bila kasneje sprejeta 
v skupščini SR Slovenije. Kljub temu, da tak obseg sredsev 
pomeni precejšnje znižanje realnega obsega, pa je zaradi 
učinkov interventnega zakona še potrebno pričakovati, da 
stroškov za del nalog ne bo mogoče pokriti s sredstvi letoš- 
njega leta, ampak bo verjetno določen prenos v leto 1989. 
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001.443. SPLOŠNA PORABA 
- IZVENPRORAČUNSKE OBVEZNOSTI DO 
FEDERACIJE ŠE NEZNANKA 

Zvezni interventni zakon restriktivno vpliva tudi na splošno 
porabo, predvsem na dovoljeni obseg občinskih proračunov 
- zaradi precejšnega porasta neto denarne aktive konec leta 
1987 (zaradi zapadlosti vplačil davkov od občanov). Tako se 
lahko skladno z zakonom sredstva za splošno porabo v SR 
Sloveniji povečajo letos v vsem letu le za dobrih 114%, v tem 
neto republiški proračun (brez kotizacije) za 130,5%, občinski 
proračuni pavza 91%. Odlivi v federacijo pa naj bi bili po 
sedanjih ocenah večji za okoli 150%. 

Pri tako restriktivnem pristopu do financiranja splošne 
porabe je prioritetno predvsem zagotavljanje sredstev za 
osebne dohodke zaposlenih in materialne stroške organov, 
ob maksimalni racionalizaciji vseh oblik porabe. Da ne bi 
prihajalo do presežkov po interventnem zakonu, se tekoči 
priliv regulira prek odstopljenega republiškega davka na pro- 
met proizvodov občinam in z ustavitvijo vplačila akontacij 
davka na dohodek OZD. Glede na to, kar terjajo zadnje reštve 
zvezne interventne zakonodaje, ocenjujemo, da so obstoječe 
davčne stopnje previsoke. Potrebno bo zniževanje stopenj 
odstopljenega republiškega prometnega davka občinam; 
v tistih občinah, ki ne prejemajo odstopljenega prometnega 
davka, pa tudi zniževanje oziroma ukinitev občinskega davka 
iz osebnega dohodka. Ocenjujemo, da bo konec leta možno 
znižati stopnjo davka na dohodek v TOZD. Višina znižanja pa 
bo odvisna od višine prevzetih obveznosti SR Slovenije, ki se 
določajo z zveznimi predpisi v okviru izvenproračunske 
bilance federacije, katerih višina (prav tako pa tudi ne viri 
zagotavljanja sredstev za te namene) v tem trenutku še ni 
dokončno določena. 

002.000. AKTUALNA VPRAŠANJA 
GOSPODARSKEGA RAZVOJA IN 
PRESTRUKTURIRANJA 

Ob takšnih splošnih razmerah in pogojih gospodarjenja se 
v gospodarskem razvoju v Sloveniji kot najbolj aktualna vpra- 
šanja ta čas postavljajo vprašanja dinamike procesov preo- 
brazbe - s še posebnim poudarkom na ustreznem izkoristku 
in impulzu potenciala kadrov ter znanja - nadalje vprašanja, 
kako ustrezno oživiti investicije, kako prav presoditi in preteh- 
tano odpravljati vzroke za popuščanje proizvodnje, kako 
ustrezno vpeti drobno gospodarstvo v razvoj ter urediti raz- 
mere na področju infrastrukturnih dejavnosti. 

002.100. SPLOŠNO O PRESOJI 
PROCESOV PRESTRUKTURIRANJA 

Že Majska analiza je pokazala, da ti k učinkoviti strukturni 
preobrazi vodila predvsem ustrezna struktura relativnih cen 
proizvodnih tvorcev (denarja, kapitala, deviz, storitev infra- 
strukture, energije, delovne sile) in cen proizvodov, ki pa jo 
lahko najbolj učinkovito oblikuje le trg, pa tudi gospodarska 
odprtost. Na narodnogospodarski ravni je v presoji procesov 
prestrukturiranja zlasti pomembno upoštevati pogoje za tako 
prestrukturiranje. Poleg sistemskih razmer gre za neposredne 
pogoje, izhajajoče iz možnosti investiranja, dostopa in rabe 
ustrezne tehnologije, za vlogo raziskovalne dejavnosti ter 
sodobne informatike, za kadre, pa tudi za ustrezna prostor- 
sko-ureditvena in ekološka merila za razvoj ustreznih progra- 
mov v proizvodnji in storitvenih dejavnostih. Na vseh teh 
področjih kot tudi v sistemskih pogojih obstaja vrsta blokad. 

Za industrijsko razvitimi državami, kjer naj bi v skladu 
s koncepcijo gospodarskega razvoja dosegali največje pove- 
čanje dohodka - z izvozom - zaostajamo, ko so pokazale 
nekatere novejše analize v Zavodu SR Slovenije 'a družbeno 
planiranje in v Gospodarski zbornici Slovenije, predvsem pri 
kadrih in njihovi usposobljenosti, po učinkih ra :iskovalno- 
razvojnega dela ter tudi v ravni tehnologije in v poslovnosti. 
Razvojno-raziskovalno delo kot tudi sodelovanje z znanstve- 
noraziskovalnimi institucijami ima organizirano sicer večina 
uspešnejših OZD, na katerih sloni v Sloveniji teža prihodnjega 
razvoja. Vendar bi morali na tej osnovi - kot ugotavlja analiza 

Gospodarske zbornice Sloveni.e o prestruturiranju in moder- 
nizaciji slovenskega gospod? rstva (junij 1988) - dosegati 
večje rezultate pri uvajanju njvih proizvodnih programov in 
izdelkov. Tudi opuščanja preživetih proizvodnih programov 
- kot kažejo npr. podatki za industrijo - skorajda ni. 

002.110. PRESTRUKTURIRANJE IZGUBARJEV 
- VSE NUJNEJŠI POSTULAT 

Proučevanja kažejo, da so v Sloveniji v OZD, ki poslujejo 
z izgubo, sanacijski programi sicer še naravnani zlasti na 
pokrivanje izgub ter sprotno preživetje, vendar postaja pre- 
strukturiranje delov njihove proizvodnje in uvedba novih pro- 
gramov ter izdelkov oziroma storitev njihov čedalje pomemb- 
nejši (in nujni) postulat. Težave v prestrukturiranju programov 
OZD s slabimi rezultati pa izvirajo - poleg presoje in pravih 
odločitev o vsebini programov - tudi iz pomanjkanja sredstev 
za naložbe, prevelikega števila zaposlenih ter marsikje 
majhne sposobnosti kadrovskih ekip v organizacijah s teža- 
vami v poslovanju. 

V industriji so letos zlasti velike izgube v črni metalurgiji. 
Izgubo so imele vse tri železarne, največjo železarna Jesenice. 
Vzrok je zlasti v politiki cen, manjši proizvodnji in - hudih 
bremenih kreditov zaradi nedavnih večjih investicij za pre- 
strukturiranje. Vsaka od železarn je izdelala paket dodatnih, 
kratkoročnih ukrepov, ki so usmerjeni predvsem v iskanje 
ugodnejših tržišč, v zmanjševanje stroškov po izdelkih in po 
stroškovnih mestih, v zniževanju zaposlenih in izkoristek pro- 
izvodnih zmogljivosti. Drugi ukrepi so usmerjeni v zniževanje 
zalog surovin in nedokončane proizvodnje ter iskanje naju- 
godnejše strukture financiranja. 

V elektroindustriji so se izgube v drugem tromesečju v glo- 
balu nekoliko zmanjšale. Njihova porazdelitev kaže, da so v tej 
industriji osredotočene zlasti v Iskri (90% vseh). Manjšo 
izgubo so izkazali še Elektrotehna Maribor, Energoinvest- 
Varnost Zagorje, Gorenje Varstroj Lendava, Elma Črnuče. 

V Iskri Telematiki Kranj so izdelali sanacijsko investicijski 
program ob sovlaganju tujega partnerja (Siemens) na 
področju velikih javnih digitalnih telefonskih central. Po reali- 
zaciji investicijskega programa, ki naj bi pomenil bistveno 
prestrukturiranje, pričakujejo sanacijo sedanje krize. 

V Iskri Avtomatiki Ljubljana je izguba po oceni predvsem 
tržne narave in za zdaj programa ne bodo spreminjali. 

V Iskri Mikroelektroniki je v pripravi predlog reorganizacije, 
ki predvideva poseben razvojno-proizvodni inštitut, pri kate- 
rem si obetajo tudi sodelovanje predstavnikov z Univerze, 
Raziskovalne skupnosti pa tudi uporabniki mikroelektronike 
v gospodarstvu. To naj bi zagotovilo ustrezni koncept pre- 
strukturiranja. 

V kovinski industriji so v šestih mesecih največjo izgubo 
izkazale TAM Maribor, SOZD ZPS, Avtomontaža Ljubljana, 
Primat Maribor, Gorenje-Fecro ter tudi nekateri programi 
dejavnosti predelave kovin v okviru Slovenskih železarn 
(Veriga Lesce, Plamen Kropa ter livarni v Štorah). 

V TAM-u Maribor so bili vzroki za izgubo tudi tržne narave 
j doma in v izvozu - ter tudi posledica neskladja med cenami 
vhodnega repromateriala in končnih izdelkov v času zamrzni- 
tve cen. V pripravi so programi posodabljanja proizvodnje in 
novih izdelkov. Predvidevajo, da leta ne bodo zaključili z iz- 
gubo. 

V Avtomontaži Ljubljana so težave podobne. Na podlagi 
sanacijskega programa računajo na znižanje izgub, vendar bo 
pri sedanjih razmerah na tržišču avtobusov to težko. 

V SOZD ZPS je izguba v Metalni Maribor, Gostolu Nova 
Gorica in STT Trbovlje. Paket za modernizacijo tehnologije 
v ZPS je že pripravljen, vendar niso zmogli zagotoviti lastnih 
sredstev kot pogoja za pridobitev kreditov (npr IFC) in tako 
modernizacija še ni stekla. V Primatu Maribor gre zlasti za 
zmanjšano povpraševanje po skladiščni opremi in visoke 
stroške. 

V Gorenje-Fecro Slovenj Gradec botruje izgubi padec pov- 
praševanja po opremi za živilsko industrijo na domačem 
tržišču ter stroškovni pritiski. Izhod iščejo v izvozu. 

V kemični in gumarski panogi beležijo izgubo v Savi Kranj, 
DO KTM-Protektor, TOZD Protektiranje in Sava Kranj, TOZD 
Gumama Ptuj. Ta izguba je prehodna in je nastala zaradi 
zastojev pri Str. 19 rekonstrukcijah in selitvah proizvodnje. 

V celulozno papirni industriji sta v izgubi dve DO (Papirnica 
Vevče in Količevo); sanacijski programi predvidevajo med 
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drugim ukinitev nerentabilnih programov in zmanjšanje teh- 
noloških presežkov. Papirnici Vevče so za uvoženo opremo 
črtali del carinskih dajatev. 

V lesarstvu še vedno izkazuje izgubo 15 TOZD, 6 delovnih 
organizacij pa ima izgubo višjo od akumulacije. Sanacijski 
programi vseh DO predvidevajo prehod v proizvodnjo izdel- 
kov z višjo stopnjo obdelave in s tem za preboj v višje cenovne 
razrede. Znotraj bodo za zdaj pokrili izgube s prelivanjem 
sredstev in revalorizacijskimi obrestmi. 

V tekstilni industriji so samo 3 OZD z izgubami. Le-te so že 
v procesu prestrukturiranja in je današnji glavni vzrok izgub 
prav v odplačilih dolgov zaradi nabave opreme (npr. Metka 
Celje). 

002.200. KADRI, PROCESI 
ZAPOSLOVANJA - NAJPOMEMBNEJŠI 
ELEMENT PRESTRUKTURIRANJA 

V slovenskem združenem delu se je v desetih letih 
(1976-1986) povečal delež zaposlenih z visoko in višjo izo- 
brazbo, obenem pa žal tudi delež nekvalificiranih delavcev. 
Povečanje nekvalificiranega dela je lahko posledica več 
dejavnikov - od izobraževalnega sistema in postopnega 
odpravljanja kategorije pokvalificiranega delavca do signala 
o nižji tehnični in tehnološki strukturi slovenskega gospodar- 
stva od željene. Za prehod v postindustrijsko družbo so 
potrebni strokovnjaki vseh vrst. V svetu postaja znanje 
osnovni produkcijski tvorec. Pri nas se je število strokovnja- 
kov (to so delavci z višjo, visoko in nekaj s srednjo izobrazbo) 
povečalo. Predvsem se je povečalo število tehnično in tehno- 
loško usposobljenih delavcev (od 3% v letu 1976 na 5% v letu 
1986). Analiza tega, kako jih nagrajujemo, pa kaže, da njihovi 
osebni dohodki v letu 1986 celo manj odstopajo od povprečja 
kot pred desetimi leti. Kljub drugačnim razvojnim opredeli- 
tvam in kljub temu, da je po mnenju ljudi (glej poglavje 
004.300. - Kvaliteta življenja) načeloma strokovnjake treba 
bolje nagrajevati, se je v minulem obdobju egalitarnost razši- 
rila. 

Posledica tega je tudi doseganje slabših delovnih učinkov 
in rezultatov "posameznikov ter skupin v družbi v primerjavi 

z učinki drugod po svetu ob sicer enakih pogojih. Seveda ne 
gre samo za sistem nagrajevanja, ker je posameznikova in 
družbena učinkovitost odvisna tudi od drugih dejavnikov, ki 
vplivajo na splošno družbeno klimo. Sistem nagrajevanja 
poudarjamo zato, ker se pri nas za motiviranje delavcev že več 
let poudarja izključno osebne dohodke, brez upoštevanja 
motivacijskih mehanizmov, ki usmerjajo človekovo obnaša- 
nje. To nas ni daleč pripeljalo. Na eni strani je temu krivo 
poenostavljanje motivacijske kompleksnosti človeka kot 
homo oeconomicusa, na drugi strani pa enodimenzionalno 
razumevanje človekove osebnosti nasploh. Povečanja števila 
delavcev, ki jih uvrščamo med strokovnjake, najbrž ne 
moremo pripisati stimulativnemu nagrajevanju te poklicne 
skupine v družbi. Glede osebnih dohodkov se bolj približujejo 
spodnjemu kot zgornjemu delu poklicnih skupin. 

Že majska analiza je pokazala večji razmah usmerjenega 
izobraževanja, a hkrati upadanje števila diplomantov sred- 
njega in visokega šolstva na 1000 prebivalcev v primerjavi 
z letom 1981. To predstavlja problem za vključevanje diplo- 
mantov 4-letnih srednjih šol v visokošolski študij in delo. Pri 
diplomantih visokega šolstva pa ob neustreznem razmerju 
(več diplomantov prve kot druge stopnje) opozarja na slabe 
možnosti zadovoljevanja potreb po tovrstnih kadrih kot tudi 
nadaljevanja študija oziroma specializacij na podiplomski 
stopnji. 

Če k temu dodamo še krčenje sredstev za družbene dejav- 
nosti z interventnimi zakoni, ima zmanjševanje materialnih 
možnosti ob hkratni nezmožnosti odpravljanja ozkih grl v izo- 
braževanju, takojšnje negativne posledice. Ob izraziti težnji 
k uravnilovki so na ta način dani vsi elementi manjšega 
povpraševanja po izobraženih strokovnjakih in udeležbi v izo- 
braževanju. Učenci se sicer vpisujejo v srednje šole, pa naj si 
bo to zaradi lastnih nagnjenj, želja staršev ali deklariranih 
družbenih potreb po znanju, vendar jih v veliki meri - okoli 
29% vpisne generacije - ne končajo. V visokih šolah se doba 
Studiranja ni skrajšala. Iz podatkov o tem, koliko jih diplomira, 
pa je očitno, da je najhujši problem visokega šolstva osip, še 
posebej na prehodu iz prvega v drugi letnik. 

Kakšno je stanje drugod, nam pove primerjava udeležbe 
študentov v visokem šolstvu v deželah OECD in pri nas v letih 
1970/71 in 1983/84. 

ODSTOTEK DELAVCEV PO STOPNJAH STROKOVNE 

IZOBRAZBE V ZDRUŽENEM DELL! SRS 

MSJA 
VKV 

n2ja kv 

SICPNJA IZOBRAZBE 
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STUDENTI PO PODROCJH STUDUA 

SLOVENIJA - mladina h odrasli 
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Prednostno bi morali zaposlovati delavce, ki imajo dose- 
ženo izobrazbo potrebno za delo, usmerjati več učencev 
v štiriletne srednje šole ter povečati udeležbo študentov 
v visokem šolstvu, pri čemer je nujno izboljšati njegovo učin- 
kovitost. Morali bi vztrajati na izobraževanju že zaposlenih 
- predvsem tistih, ki zasedajo mesta, za katera nimajo 
ustrezne izobrazbe. Zato je potrebno bolj operacionalizirati 
tudi načelno zastavljeni koncept izobraževanja odraslih 
(opredeljen je tudi v srednjeročnem družbenem planu) 

Pri zaposlovanju so se v letu 1988 razmere bistveno spre- 
menile. Delovne organizacije v gospodarstvu, zlasti v proiz- 
vodnji omejujejo rast zaposlenosti, razen z zmanjševanjem 
števila delovnih mest, tudi s tem, da ne sprejemajo novih 
delavcev, temveč na nova ali izpraznjena delovna mesta preu- 
smerjajo že zaposlene. Število zaposlenih bo letos po oceni 
nižje za okoli 0,8%, v gospodarstvu za nekaj več kot 1%. 
V negospodarstvu, oziroma v družbenih dejavnostih bo sicer 
še nekaj višje, vendar je rast tudi tu opazno skromnejša 
v primerjavi s preteklimi leti. S tem se je začelo povečevati 
število iskalcev zaposlitve, ki naj bi v povprečju v letu I988 
preseglo 21 tisoč oseb. To predstavlja 2,6% zaposlenih. Pove- 
čuje se tudi število ekonomskih presežkov med zaposlenimi. 
Ocenjujemo, da je njihov delež letos dosegel okoli 17% vseh 
delavcev. 
Možnosti zaposlovanja so zmanjšane v delu proizvodnih 
panog, še vedno pa se je mogoče zaposliti na drugih področ- 
jih, zlasti v storitvah, bodisi v združenem ali v samostojnem 
osebnem delu. Tu bo treba - ob primernih razvojnih progra- 
mih in ustreznem dopolnjevanju zakonodaje - iskati možno- 
sti za zaposlitev mladine in tudi za delavce, ki bodo zaradi 
stečajev ali kot ekonomski in tehnološki presežki izgubili 
delo. 

Prva generacija novih raziskovalcev, ki letošnjo jesen zak- 
ljučuje usposabljanje se v večini zaposluje v delovnih organi- 
zacijah, kar lahko pričakujemo tudi v naslednjih letih, saj so 
raziskovalni inštituti v glavnem že obnovili svoje vrste. 

002.300. INVESTICIJSKA AKTIVNOST 
- NUJA OŽIVITVE 

V letošnjem letu se nadaljuje trend upadanja investicijske 
aktivnosti. Na osnovi dinamike izplačil za investicije 
v osnovna sredstva v letošnjem letu, nizke ravni proizvodne 
aktivnosti (še zlasti v strojegradnji in produkciji vozil), pa tudi 
nagle rasti cen investicijskih dobrin v zadnjih mesecih, oce- 
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njujemo, da bo letos obseg investicij za približno 1-2% 
realno manjši. 

Upadanje investicijske aktivnosti postaja zaradi nizke ravni 
naložb, ki v posameznih dejavnostih ne zagotavljajo niti 
obnavljanja obstoječih zmogljivosti (naglo se povečuje zasta- 
relost opreme - tako funkcionalno, kot moralno), vse bolj 
pomembna prepreka učinkovite realokacije proizvodnih 
kapacitet, prestrukturiranja in ponovnega proizvodnega 
poleta gospodarstva na novem višjem tehnološkem nivoju. 

Konec junija 1988 je bilo v graditvi 3381 gospodarskih 
investicijskih objektov v predračunski vrednosti 2.089.840 
miljonov din in 343 negospodarskih investicijskih objektov 
v predračunski vrednosti 115.890 milijonov din. 

V strukturi predračunske vrednosti objektov, ki so v gradnji, 
se je delež negospodarskih investicijskih objektov zmanjšal 
od 6,1% po stanju konec leta 1987, na 5,3%. Še manjši je ta 
delež za investicijske objekte, ki so se začeli graditi letos (le 
2,7%). Tako se nadaljuje kontinuirano upadanje deleža vla- 
ganj v negospodarske objekte, ki je bilo povzročeno pred- 
vsem z interventnimi zakoni, s katerimi so sredstva za financi- 
ranje gradbenega dela negospodarskih in neproizvodnih 
investicij omejena že od drugega polletja 1986. Tudi v letu 
1988 veljata zvezni in republiški zakon o začasni omejitvi 
razpolaganja z družbenimi sredstvi za te investicije. Ex-post 
blokiranje teh sredstev je nesmiselno. Negospodarske organi- 
zacije bi ta sredstva, če bi to le lahko storile, prelile v osebne 
dohodke. Ker pa tega ne morejo, posojajo ta sredstva - da bi 
ohranile njihovo realno vrednost - gospodarstvu in ga na ta 
način (prek obresti) ponovno obremenjujejo. Rešitev pro- 
blema neracionalnega neproizvodnega izkoriščanja investi- 
cijskih sredstev vsekakor ni v administrativni prepovedi 
namenske porabe že alociranih sredstev. Edina rešitev je 
v razbremenitvi gospodarstva, ki bi preprečila neučinkovito 
realokacijo akumulacije in zagotovila optimalnejšo izrabo teh 
sredstev. 

V tehnični strukturi predračunskih vrednosti investicijskih 
objektov, ki so bili v gradnji konec junija 1988, se je ustavilo 
upadanje deleža opreme, ki je trajalo vse od leta 1985 in znaša 
41,1%. 

V strukturi objektov, ki se gradijo, je v letošnjem letu začel 
naraščati delež izvozno usmerjenih objektov in to v veliki meri 
na račun dveh izvozno usmerjenih objektov, ki sta se začela 
graditi letos: Tovarna elektrotehničnih aparatov ETA Cerkno, 
3000 grelnih plošč in SOZD Sava DO Sava Kranj - Semperit, 
Optima II. 

Kljub povečanju deleža izvozno usmerjenih objektov in 
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kljub povečanju deleža opreme v predračunski vrednosti 
objektov, ki se gradijo, pa uvoz opreme, še posebej s konverti- 
bilnega področja, še naprej pada in je bil v prvih sedmih 
mesecih glede na enako obdobje lanskega leta za približno 
31% manjši (po tekočem tečaju). Pri tem je 10 največjih 
uvoznikov uvozilo skoraj 45% vrednosti celotne uvožene 
opreme. Vse bolj si delovne organizacije pomagajo premo- 
stiti pomanjkanje investicijskega derjarja z lizingom. 

Spodbuditev investicijske aktivnosti je eden izmed osnov- 
nih pogojev za ponovno proizvodno in razvojno oživitev 
gospodarstva. Le tako lahko kompenziramo procese dezinve- 
stiranja v neučinkovitih in nefleksibilnih dejavnostih. Pri oživ- 
ljanju investicijske in proizvodnje aktivnosti pa bo v nasled- 
njem obdobju nujno angažirati dolgoročna investicijska sred- 
stva in to pretežno na nekreditni osnovi (equity kapital), saj so 
sedanje realne obresti domačega bančnega kapitala - zaradi 
nerešenih vprašanj v kreditno monetarnem sistemu - zelo 
visoke. 

Prosta dolgoročna sredstva delovnih organizacij bo predvi- 
doma zakonodaja dopuščala vlagati v mešana podjetja brez 
obveznega vračanja vloženih sredstev. Praktično to lahko 
privede do delnic z variabilno obrestno mero in njihov (sekun- 
darni) trg. 

Pospešiti bo potrebno tudi koriščenje tujih kreditnih sred- 
stev (Svetovne banke, tujih bančnih korporacij, Evropske 
investicijske banke, IFC), saj je koriščenje počasno kar doka- 
zujejo krediti za energetsko varčne programe ali projekte za 
strukturno prilagajanje (SAL). 

Tretji vir za pritegnitev dolgoročnih sredstev obetajo spre- 
membe v institucionalni ureditvi, ki bi dopuščale ustanavljati 
tuja mešana podjetja ali tudi podjetja tuje firme v Jugoslaviji 
(ne samo na ozemlju carinske cone). Vendar bo sprejetje 
zakonodaje v začetku leta 1989 potrebni, ne pa še zadostni 
pogoj za vstop tega razvojnegakapitala. Dotok bo odvisen 
predvsem od gospodarsko-političnih razmer (country risk). 
V Sloveniji računamo na povečanje skupnih vlaganj v tistih 
organizacijah, ki so že sedaj v raznovrstnih oblikah medna- 
rodnega sodelovanja dosegla zaupanje glede kvalitete in 
dobavnih rokov. Za nas je z razvojnega stališča še posebej 
pomembno vzbuditi interes tujega kapitala za področja, kjer 
bi lahko uspešno uveljavljali tudi lastne tehnološke in raz- 
vojno raziskovalno intenzivne programe (elektronika, stroje- 
gradnja, farmacija). 

Pri oživljanju investicijske aktivnosti in njene strukturne 
preusmeritve lahko odigra pomembno vlogo tudi razvojni 
sklad republike, ki bi z »razvojnim dinarjem« (Ur. I. SRS št. 29/ 
88) s participacijo do 20% predračunske vrednosti pomenil 

okrog 4,6% obsega letnih proizvodnih ustvarjenih investicij 
v osnovna sredstva. Ne gre pa samo od te novosti pričakovati 
preveč, saj gre predvsem za inicialna sredstva. Dodelitev 
sredstev za razvoj seveda ne bi smela biti le sanacija progra- 
mov, ampak predvsem začetek novih proizvodenj. Dosedanji 
interes gospodarstva je velik in je letos pričakovati izbor med 
več kot 50 projekti, med katerimi pa je nekaj zelo velikih 
(Telematika, IMV, -Cementarna Anhovo, Gorenje-procesna 
oprema). 

002.400. PROIZVODNI TOKOVI - NI ŠE 
IZGLEDOV OŽIVLJANJA 002.410. 

INDUSTRIJA - V ZNAMENJU OŽJIH TRŽNIH 
MOŽNOSTI 

V letu 1988 dosegajo najslabše proizvodne rezultate struk- 
turno najmočnejše panoge: kovinska predelovalna industrija, 
strojegradnja, proizvodnja prometnih sredstev, proizvodnja 
električnih strojev in aparatov, proizvodnja tekstilne preje in 
tkanin ter proizvodnji usnjene obutve in galanterije. Industrij- 
ska rast je manjša zlasti zaradi zmanjšanega domačega pov- 
praševanja, izvoz pa ne more nadomestiti vsega izpada proiz- 
vodnje. OZD tudi raje zmanjšujejo proizvodnjo, kot pa da bi za 
njeno zagotavljanje najemale kratkoročna posojila po tako 
visoki realni obrestni meri. Slaba dinarska likvidnost zmanj- 
šuje možnost nakupa deviz in plačila uvoženega blaga, kar 
ovira proizvodnjo, zlasti za izvoz. 

V elektro-industriji kot najmočnejši dejavnosti je zmanjša- 
nje proizvodnje pogojeno z zmanjšanjem proizvodnje profesi- 
onalnih elekromehanskih in elektronskih izdelkov, ki pred- 
stavljajo skoraj v celoti investicijsko opremo. Domače tržišče 
pa se spričo šibke investicijske aktivnosti nasploh zapira. 
Pomanjkanje zadostnih asortimentov izdelkov najvišjega kva- 
litetnega razreda, ki jih zahteva tuje tržišče onemogoča večji 
izvoz. Po drugi strani pa se na teh trgih srečujemo z močno 
mednarodno konkurenco. Za nadaljno kvalitetno osvojitev 
tega tržišča bo treba investirati v razvoj zanimivih izdelkov 
visokega cenovnega razreda. V ta namen bo treba s tehnolo- 
ško razvitimi državami poglobiti kooperantske odnose 

3) Največji uvozniki opreme v prvih sedmih mesecih letos so bili: 
SOZD Slovenija papir Ljubljana (10,8%) SOZD Unial Maribor (5,65%), 
SOZD Slovenske železarne Ljubljana (5,4%), SOZD Gorenje Velenje 
(5,0%), SOZD Petrol Ljubljana (4,2%). 
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s sovlaganjem tujih partnerjev, ker bomo le tako najlažje 
osvojili sodobno tehnologijo in zahtevni tuji trg. Podobno je 
v kovinski industriji. 

V tekstilni in usnjarski industriji gre zmanjšanje proizvodnje 
na račun nazadovanja povpraševanja na domačem trgu. Obla- 
čilna proizvodnja vzdržuje obseg proizvodnje zlasti s pove- 
čano dodelavo, kar prinaša v sedanjih razmerah dobre rezul- 
tate, saj je preskrba tekoča in ni treba najemati dragih kredi- 
tov. Zahod plačuje sicer stroge norme za dodelavo po svojem 
plačilnem sistemu, ki prinaša nekajkrat višji dohodek, kot bi 
ga nudil domači trg. 

V tej skupini panog je tudi OZD »Mura« Murska Sobota, ki 
je ob že znanih uspehih »Alpine« Žiri in »Elana« Begunje 
dosegla visoki cenovni razred na konvertibilnem trgu, kar 
kaže, da se s kvaliteto izdelkov, poslovnostjo, razvojem, 
designom in marketingom da doseči uspehe tudi v naših 
razmerah. 

V kemični in gumarski industriji proizvodnja poteka dokaj 
normalno. Akumulacija je v panogi narastla za trikrat, izjema 
je le proizvodnja mil in kozmetike. Panoga v okviru svojih 
finančnih možnosti izvaja modernizacije, rekonstrukcije ter 
investira v manjše proizvodne programe, investira v razvojno 
raziskovalno dejavnost in v zaščito okolja. 

Položaj lesarstva se v primerjavi z ostalo industrijo in glede 
na preteklo leto izboljšuje. Proizvodne programe prilagajajo, 
opuščajo nezanimive programe. Naložbe so večinoma 
v modernizacijo in rekonstrukcije. Število zaposlenih je 
manjše. Vzrok temu so trije stečaji (LIK Savinja, Stil Koper, 
Dleto Bovec) ter notranja prestrukturiranja. 

Produktivnost v celulozno-papirni industriji se povečuje. 
Delež izvoza je približno 30%. V prihodnje je pričakovati še 
večji izvoz. 

V črni metalurgiji so v tem srednjeročnem obdobju naredili 
velik korak naprej pri prestrukturiranju svoje proizvodnje in 
sicer z naložbami v jeklarne, zlasti z zaključkom Jeklarne 2 na 
Jesenicah. Z istočasno ustavitvijo obratov za proizvodnjo 
surovega železa in starih dotrajanih peči za jeklo se je spre- 
menila tehnologija proizvodnje surovega jekla. To je vplivalo 
na celotno poslovanje v črni metalurgiji. Spremenila se je 
struktura materialnih stroškov in s tem tudi energetskih virov. 

Z naložbo v nadomestne zmogljivosti v primarni aluminij se 
je tudi tu občutno zmanjšala poraba električne energije po 
enoti proizvoda. Sedanje povpraševanje po aluminiju terja 
povečano proizvodnjo, začasno tudi v starem obratu. 

Proizvodnja in predelava nekovin pa je dosegla precej višjo 
raven obsega industrijske proizvodnje kot v enekem obdobju 
lani. 

V prihodnjih mesecih je tako še pričakovati nadaljnjo rast 
proizvodnje reprodukcijskih materialov, proizvodnja investi- 
cijskih dobrin bo ostala na sedanji ravni, upadala pa bo 
proizvodnja blaga za široko potrošnjo povsod tam, kjer proiz- 
vajalci prodaje na domačem trgu zaradi zmanjševanja kupne 
moči prebivalstva ne bodo mogli nadomestiti s povečanjem 
izvoza. Ocenjujemo, da bomo leto 1988 zaključili s približno 
1% nazadovanja v obsegu industrijske proizvodnje, v prihod- 
njem letu pa bi mogli to znova nadomestiti, vendar ob nekaj 
strukturnih premikih znotraj industrije. 

002.420. GRADBENIŠTVO 
- PRED1MENZIONIRANOST, VISOKE CENE 

Po večletnih zaostajanjih investicijske dejavnosti so se letos 
prvič občutno poslabšali tudi poslovni rezultati gradbeništva, 
ki so bili doslej - glede na skromen obseg dela - relativno 
dobri. Tako so bili ob polletju domala vsi pokazatelji poslovne 
uspešnosti v gradbeništvu pod povprečjem gospodarstva in 
industrije. Največji upad proizvodnje se kaže na področju 
visokogradbene dejavnosti, ki predstavlja dobro polovico 
kapacitet panoge. Ob vse manjšem številu proizvodnih inve- 
sticij so k temu znatno pripomogli zastoji v stanovanjski 
gradnji, ki je bila doslej nekakšen »ventil« (tako dohodkovno, 
kot po možnostih za angažiranje kapacitet), hkrati pa postaja 
zaloga neprodanih stanovanj, zgrajenih za trg, izvajalcem vse 
večje finančno breme. 

Vse večje breme pa postajajo gradbenim organizacijam tudi 
presežki delovne sile, ki ne predstavljajo le obremenitve 
v tekočem poslovanju, temveč vse bolj očitno tudi zavoro 
nujne kvalitativne preobrazbe. Pojav zavestnega neproduktiv- 
nega zaposlovanja delovne sile se letos v Sloveniji še poten- 

cira ob dejstvu, da je možnosti za angažiranje naših kapacitet 
na drugih tržiščih vse manj. Tako prihaja do prerazporejanja 
delovne sile oz. do kopičenja presežkov tam, kjer je sedež 
delovne organizacije. Gradbeništvo kot panoga je tako 
v prvem polletju tekočega leta zaposlovalo sicer za 3% manj 
delavcev kot lani, hkrati pa je bilo na gradbiščih v Sloveniji 
angažiranih (ali prisotnih ?) kar za 8 % več delavcev - in to 
kljub oceni, da se je fizična realizacija zmanjšala za okoli 10%. 
Takšni trendi seveda neizbežno povzročajo pritiske na cene, 
hkrati pa v panogi vodijo v vse slabši socialni položaj delavcev 
ob razraščanju uravnilovke na »spodnji meji preživetja«, 
v slabšanje kadrovske strukture, delovno apatijo, zniževanje 
organizacijske učinkovitosti itd. 

Kljub predvideni zmerni oživitvi investicijske aktivnosti 
v prihodnjem letu ni pričakovati, da se bo lahko povečal tudi 
fizični obseg gradbenih del. Revolucionarnih obratov na bolje 
tudi dolgoročneje ne bo, zato bo nujno izkoristiti vsako, še 
tako skromno možnost za racionalizacijo in prilagajanje 
dejanskim potrebam trga. Pri usklajevanju zmogljivosti je za 
gradbeništvo tudi dolgoročno lahko dokaj optimističen raz- 
vojni cilj ohranjanje sedanjega fizičnega obsega del doma, 
povečanje del na gradbiščih v tujini in postopen dvig produk- 
tivnosti na raven izpred osmih let. 

002.430. KMETIJSTVO IN ŽIVILSTVO - POD 
PRESIJO SUŠE 

Izjemne vremenske razmere so v letu 1988 zaustavile nor- 
malne tokove v kmetijstvu in živilski industriji. Suša je tako 
prizadela skoraj vso državo, da velja za elementarno nesrečo. 

Po nekajletni ugodni dinamiki fizičnega obsega kmetijske 
proizvodnje ter še ugodnejši rasti tržne kmetijske proizvod- 
nje, bo - po prvih ocenah - fizični obseg v letu 1988 v Slove- 
niji za okoli 8% manjši kot v letu 1987 (v Jugoslaviji za 5%). 
Slovenija je tako prizadeta, ker ima v strukturi proizvodnje 
velik delež njivskih krmnih rastlin in travinja ter posredno 
velik delež živinoreje. Večjo škodo so utrpeli tudi vinogradi. 
Izpad pridelka poljščin zlasti koruze, krompirja, sladkorne 
pese, hmelja, krmskih rastljn bo za okoli 20% zmanjšal obseg 
poljedelske proizvodnje. Živinorejska proizvodnja bo le za 
okoli 1 -2% manjša vendar ob predpogoju, da bodo ukrepi za 
ublažitev suše, dosledno uresničeni. V Sloveniji bo stopnja 
samooskrbe zmanjšana, še zlasti pri krompirju, koruzi, slad- 
korju in vinu. Zaradi okoli 30% izpada pridelka krmskih rastlin 
(njivskih in sena) je še bolj ogrožena krmska bilanca. 

Pričakovana gibanja v kmetijstvu in živilstvu v letih 1988 in 
1989 znotraj Slovenije in Jugoslavije, upoštevajoč stanje na 
svetovnem agrarnem trgu, kjer se ponudba manjša, cene 
kmetijskih in živilskih proizvodov pa rastejo, terjajo učinko- 
vito ukrepanje. 

V Sloveniji je hitro stekla organizacija ugotavljanja škode in 
sprejete so aktivnosti za ublažitev škode. Tudi na zvezni ravni 
je pripravljen predlog ukrepov za odpravo posledic suše oz. 
ukrepi ekonomske politike za vzdrževanje poslovne sposob- 
nosti proizvajalcev. Gre za predvideno znižanje davčnih in 
prispevnih stopenj za kmetijske in živilske OZD, moratorij pri 
vračanju investicijskih kreditov in kreditov iz primarne emi- 
sije, znižanje obrestne mere za selektivne kredite in poveča- 
nje reeskontnih stopenj, zagotovitev olajšav pri uvozu krme, 
preprečevanje izvoza kmetijskih in živilskih proizvodov, 
pomoč iz blagovnih rezerv, podaljšanje regresiranja mineral- 
nih gnojil, zaščitnih sredstev in semena. Večina teh aktivnosti 
se podaljšuje v Str. 29 leta 1989 in 1990. Potrebno je pospešiti 
aktivnosti, ki bi naj v bodoče čimbolj ublažile posledice takih 
nesreč. V Sloveniji bo treba v okviru plana hidromelioracij 
(27.000 ha osuševanja in 6.000 ha namakanja) dosledno reali- 
zirati tudi program namakanja in ga v naslednjem obdobju 
razširiti. 

Razmere v letošnji kmetijski proizvodnji bodo preusmerile 
aktivnosti in materialna sredstva v neposredno sanacijo 
posledic suše. Zavrle bodo tudi celotni razvoj, proizvodnjo, 
procese prestrukturiranja, koncentracije zemlje in drugih pro- 
izvodnih kapacitet. Otežujejo tudi plasman industrijskih inpu- 
tov za kmetijstvo (stroji, oprema). 

Zmanjšan obseg proizvodnje bo še pospešil nekajletno 
tendenco slabšanja gospodarskega položaja kmetijstva in 
nekaterih vej živilske industrije. Že ob polletju 1988 je stopnja 
akumulativnosti za 51% slabša kot povprečna v gospodarstvu, 
stopnja reproduktivne sposobnosti pa za 43%. Skoraj povsem 
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so zaostale investicije z daljšim proizvodnim ciklusom in 
v kapitalno zahtevnejšo proizvodnjo, čedalje večji delež v zad- 
njih letih pa predstavljajo naložbe, ki se financirajo iz nepo- 
vratnih sredstev in naložbe v skladišča. Tudi vlaganja v pospe- 
ševanje razvoja iz interventnih sredstev se vse manj usmerjajo 
v razvoj in čedalje bolj v kompenzacijo izpadlega dohodka. 
Zaradi velikega zaostanka investicijskih vlaganj bo treba na 
ravni republike poiskati možnosti za ugodnejše kreditiranje 
naložb in način pokrivanja tečajnih razlik za kredite, najete 
pred letom 1984 pri MBOR. 

Disparitete cen med inputi in kmetijskimi proizvodi slabijo 
zlasti finalne panoge, predvsem živinorejo. Pri proizvodih, ki 
so še naprej pod družbeno kontrolo cen se cene določajo na 
ravni, ki je močno pod proizvodnimi stroški in določene 
kompenzacije ne pokrijejo razlike med ceno in dejanskimi 
stroški (jedilno olje, pasterizirano mleko, moka tip 850). 
Ponovno je treba izpostaviti zahteve, da se cene določajo na 
ekonomski ravni ter da se pravočaso in usklajeno spreminjajo 
proizvajalčeve in drobno prodajne cene ali uvedejo ustrezne 
kompenzacije. 

Da bi lahko zniževali stroške, je treba proučiti racionalnost 
organizacije obratov. Organizacija dela je bila doslej zapo- 
stavljena; vedno je bil poudarek na tehnologiji in sodobni 
mehanizaciji. S stališča organizacije dela na kmetijah v Slove- 
niji, ekonomske uspešnosti, produktivnosti in s tehnološkega 
stališča je sedanji zemljiški maksimum nesmisel. Omogočiti je 
treba tudi svobodno izbiro oblik združevanja. 

Različni pogoji gospodarjenja, zapiranje tržišč, nelikvidnost 
oz. neplačevanje prevzetega blaga, na drugi strani pa 
obvezno preplačevanje nabavljenih surovin v drugih republi- 
kah in SAP (tudi do 30%) povzroča umikanje slovenskih OZD 
iz tržišč na drugih območjih SFRJ - pri večini kmetijskih in 
živilskih proizvodov. Tudi na slovenskem tržišču lahko 
domači proizvajalci le z večjo kvaliteto konkurirajo vse več- 
jemu pritisku cenejšega blaga iz drugih območij Jugoslavije. 
Zasićenost trga ob padcu kupne moči že povzroča omejeva- 
nje proizvodnje. 

Izvoz kmetijskih in živilskih proizvodov poteka uspešno in je 
v sedmih mesecih 1988 za 13% presegel izvoz v enakem 
obdobju leta 1987. 
Izdelavo agrokarte Slovenije je treba pospešiti. Delo je stro- 
kovno zelo zahtevno in obsežno, v občinah pa je za to pre- 
malo usposobljenih kadrov, poleg tega pa kmetijske zemljiške 
skupnosti, ki so nosilci izdelave agrokarte, razpolagajo s pres- 
kromnimi sredstvi. 

Za hitrejši razvoj hribovitega sveta je nujno izpeljati sprejem 
diferenciranih ukrepov. 

V povezavi z ustavnimi spremembami bo treba pripraviti 
ustrezne strokovne zasnove za spremembo kmetijske zakono- 
daje, zlasti zakona o kmetijskih zemljiščih in zakona o združe- 
vanju kmetov. 

002.432. GOZDARSTVO - VEČJA SEČNJA 

Kot v letih 1986-1987 je tudi letos spet presežen načrtovan 
količinski obseg letne proizvodnje. Blagovna proizvodnja je 
večja za 11%, kar hkrati pomeni 9%-no prekoračitev letne 
dinamike načrtovanega poseka. Tako povečana proizvodnja 
bo tudi v letu 1988 posledica večje sečnje zaradi ujm, sušenja 
gozdov in vremenskih pogojev. Mimo vseh teh vzrokov vpli- 
vata na povečan obseg proizvodnje večja proizvodnja 
v zasebnem sektorju in želja po večjem zaslužku. Struktura 
prihodkov se je spremenila v korist proizvodnje in škodo 
gojitev. Iztržek je slabši, stroški pa večji. Akumulativnost goz- 
darstva se je letos povečala. Močno upadajo sredstva za 
tehnično reprodukcijo. 

Za zagotavljanje sredstev za zdravljenje gozdov je kot zave- 
zance v različnih oblikah potrebno vključiti vse porabnike 
gozdnega prostora oz. splošnokoristnih funkcij gozdov ter 
ugotovljive povzročitelje umiranja gozdov, gozdarstvu pa 
omogočiti davčne olajšave (kot v kmetijstvu). 

002.440. TURIZEM - DOSLEJ KAR UGODNO 

Porast povpraševanja po potovanjih na mednarodnih turi- 
stičnih trgih v letu 1988 (za 2%) in realnejše gibanje tečaja 
dinarja sta v letošnjem letu vplivala na boljšo konkurenčnost 
naše turistične ponudbe in s tem na povečan prihod tujih 
gostov. Ocenjujemo, da bo do konca leta celo presežena 

z resolucijo predvidena 3% letna rast tujih prenočitev. Po 
bilanci evidentiranih gotovinskih deviznih tokov NBJ je v sed- 
mih mesecih 1988 izkazan v Sloveniji devizni turistični priliv 
v vrednosti 309 mio.4 V nasprotju z rastjo tujih nočitev že dve 
leti upada število domačih gostov in njihovih prenočitev in bo 
po oceni tudi v vsem letu 1988 močno pod prvotnimi predvi- 
devanji. 

Krepi se vloga osebnega dela (več gostiln, ki nudijo hrano, 
več penzionov, bifejev, okrepčevalnic, zasebnih trgovin] 
agencij), odpiranje brezcarinskih trgovin, v izgradnji je turi- 
stična infrastruktura (marina, letališče, bazeni, tenis, igrišča, 
in drugi športni in rekreativni objekti), več je organiziranih 
prireditev. 

V spremljajočih dejavnostih, ki naj bi se bolj vključevale 
v turistično ponudbo je še vrsta pomanjkljivosti: slabega 
stanja cest, njihovega vzdrževanja, ozkih grl PTT storitev, 
servisnih dejanosti, oskrbe trgovin, ki je premalo pestra do 
vljudnosti in čistoče; v letošnjem letu pa smo imeli še cvetenje 
morja. 

Polletni poslovni rezultati kažejo ugodnejše premike 
v dohodku in čistem dohodku kot v gospodarstvu na kar 
vplivajo zjasti boljši finančni rezutati v turističnem posredova- 
nju. Delež akumulacije v dohodku se je povečal, vendar pa je 
stopnja akumulativne sposobnosti enaka, stopnja reproduk- 
tivne sposobnosti pa celo nižja kot v gospodarstvu. 

V letu 1989 v globalu ni pričakovati povečanja domačega 
turističnega prometa, tuji promet (nočitve) pa bo še v rahlem 
porastu. Povečan obseg zunajpenzionske ponudbe bo, ob 
predpostavki da bo tečaj dinarja realen, vplival na okoli 10% 
rast deviznega priliva. 

002.450. TRGOVINA - POTREBA PO 
AKTIVNEJŠI VLOGI ZA TRŽNI KONCEPT 

Upadanje domačega povpraševanja je bilo kratkotrajno 
prekinjeno le v obdobju pred pričakovano majsko odmrzni- 
tvijo cen, kar je vplivalo na promet notranje trgovine, ki mu je 
fizični obseg prodaje padal, močneje v trgovini na drobno, 
deloma pa tudi že v trgovini na debelo. Računati je na nadalje- 
vanje takih trendov. V nasprotju z notranjo trgovino beleži 
zunanjetrgovinski promet ugodnejše rezultate; v strukturi se 
tudi izboljšuje razmerje med izvozom in uvozom. 

Poslovni rezultati trgovine se glede na povprečje gospodar- 
stva kljub takšnim trendom izboljšujejo. Stopnja akumula- 
tivne sposobnosti znaša v trgovini 5,05%, kar je za 33,6% več 
kot lani v prvem polletju. Reprodukcijska sposobnost trgovine 
pa je večja za 31,3%. V veliki meri gre vendarle za prikaz, ki 
izhaja iz novega obračunskega sistema. Ekonomski položaj 
zlasti notranje trgovine še vedno ni zadovoljiv. Gre za pomanj- 
kanje obratnih sredstev, ožijo se možnosti za najemanje kre- 
ditov, zastoj je v razširjeni reprodukciji, modernizaciji in kvali- 
teti kadrov (slednje zlasti v trgovini na drobno, kjer je po 
popisu leta 1985 od 40.850 zaposlenih le 281 z visoko izo- 
brazbo, tako da je v povprečju zaposlen le en delavec z visoko 
izobrazbo na 26 prodajaln). 

Vse to omejuje trgovino, da bi na osnovi tržnih analiz in 
drugih aktivnosti iniciativno in svetovalno vplivala na usmer- 
janje proizvodnje, da bi ponudila konjukturnejšo, pestrejšo in 
kupcem bolj prilagojeno ponudbo izdelkov in s tem tudi 
ustvarjala večji dohodek. 

Usmeritev za letos o izboljšanju ekonomskega položaja 
trgovine na drobno in še zlasti trgovine z živili se na ravni vse 
države postopno realizira s sprejetjem predpisov o izenačitvi 
načinov oblikovanja cen v trgovini in proizvodnji, povečanjem 
marž za osnovne prehrambene proizvode, ki so še pod nepo- 
sredno kontrolo cen, in samostojnejšim oblikovanjem marž 
v trgovini, ki zajema okoli 60% blagovnih skupin. 

Trgovina razvojno še vedno zaostaja pri uvajanju sodobnih 
tehnologij, trženju, informatiki, izgradnji prodajnega pro- 
stora, oblikah prodaje. 

V primerjavi z razvitimi državami je število prebivalcev na 
prodajalno v Sloveniji tudi dva do trikrat večje. Posameznih 
modernejših oblik prodaje pa niti ne uvajamo, čeprav je 
znano, da je ena od smeri razvoja trgovine v zahodnem svetu 

4) Le-ta obsega: direktna nakazila, menjavo v menjalnicah v Slove- 
prodano blago tujcem za okoli 30% večji kot v istem obdobju 
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prodaja prek potujočih trgovin ali trgovine s pošiljkami (na 
osnovi kataloga, oglasa, prospekta, zastopnika) 

Imamo pa pozitivni trend povečanja veleblagovnic in samo- 
postrežnih trgovin in s tem povečanja prodajnega prostora 
trgovine. Ta se je v obdobju zadnjih 6 let povečal za 15%, 
število prodajaln pa le za okoli 0,4%, pri čemer še vedno 
prevladujejo klasične prodajalne (okoli 73%). 

Ob pričakovanem nadaljnjem zmanjšanju domačega pov- 
praševanja tudi v letu 1989 je potrebno usmeriti aktivnosti 
trgovine še v večje iskanje notranjih rezerv v metodah poslo- 
vanja, načinu prodaje, razporejanju delovnega časa, sodelo- 
vanju s proizvodnjo. 

Spremembe obrtnega zakona bodo izboljšale tudi pogoje 
za zasebno trgovino. Za širitev takšne mreže in s tem boljšega 
oskrbovanja vseh krajev je treba z ukrepi ekonomske politike 
stimulativno vplivati na pospešeno angažiranje investicijskih 
sredstev občanov (tudi zdomcev) v te namene. Število zaseb- 
nih trgovin se je povečalo od 167 v letu 1984 na okoli 300 
v letu 1987 in znaša njihov delež v vseh prodajalnah okoli 
4,6%. 

002.460. DROBNO GOSPODARSTVO 
- NEKOLIKO USPEŠNEJŠE V OSEBNEM DELU 

V zadnjih dveh letih je bilo ustanovljeno 13 novih OZD 
drobnega gospodarstva, pretežno iz svetovalne dejavnosti. 
Drobno gospodarstvo v družbenem sektorju še stagnira in 
razvojno ne dosega plansko predvidenih ciljev. Predvideva- 
nja, da bodo večje OZD ustanavljale enote drobnega gospo- 
darstva se v praksi niso uresničila. Ob zaostrenih pogojih bo 
prišlo tudi do teh procesov, v Sloveniji se te težnje že kažejo. 

Samostojno osebno delo narašča, stopnje rasti pa so še 
pod planskimi predvidevanji. Povečevanje gre za zdaj na 
račun porasta števila obratovalnic, ne pa toliko povečanega 
zaposlovanja. Vzroki so deloma v opuščanju že uveljavljenih 
kooperacijskih odnosov z OZD ter tudi v tem, da je sistem 
družbenih dajatev naravnan tako, da največje breme nosijo 
delovno intenzivne dejavnosti. Število obratovalnic se pove- 
čuje v glavnem v neproizvodnih dejavnostih, predvsem pri 
tehničnih in poslovnih dejavnostih, pri trgovini na drobno in 
bifejih-točilnicah. Zaustavljeno je nazadovanje števila gostiln. 

DROBNO GOSPODARSTVO - 
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Nujno je takoj zagotoviti vsaj dvoje novitet: 
- uvesti DUR tudi za samostojno osebno delo (izenačiti 

plačilne pogoje); 
- drobnemu gospodarstvu, tudi samostojnemu osebnemu 

delu, omogočiti neposredno vključevanje v zunanjetrgovin- 
sko poslovanje. 

Republiški sklad za pospeševanje razvoja drobnega gospo- 
darstva in »razvojni dinar« bi lahko prispevala k podpori 
programov drobnega gospodarstva združenega dela pa tudi 
samostojnega osebnega dela. 

Pri iniciativi za vzpodbujanje podjetništva in ustanavljanje 
novih majhih in srednjih delovnih organizacij odigrava po 
svoje pionirsko vlogo Nova Gorica. Skupaj s strokovnjaki 
z Ekonomske fakultete in Mednarodnega centra za upravlja- 
nje podjetij v družbeni lasti je bil ob sodelovanju večjega 
števila podjetij izpeljan diagnostično aktivizacijski program 
OPTIMA. To je uvod v proces prestrukturiranja novogoriškega 
gospodarstva, na podlagi prestrukturiranja večjih organizacij 
s pomočjo nastajanja novih manjših in srednjih. Ob novogori- 
ški akciji je bila ustanovljena tudi delovna organizacija, ki se 
specializira za svetovanje pri ustanavljanju novih podjetij 
- AGE A. 

V Sloveniji je bila izdelana tudi strokovna podlaga za strate- 
gijo razvoja drobnega gospodarstva do leta 2000, ki se bo kot 
sestavni del gospodarske strategije odražala lahko n# sklad- 
nejšem razvoju, prestrukturiranju, racionalizaciji gospodar- 
stva in zaposlovanja itd. Pri tem je iniciativo prevzel Republi- 
ški komite za drobno gospodarstvo pri IS SRS. Aktivnost, 
začeta v Sloveniji, se razširja tudi v drugih republikah in 
pokrajinah. 

Nastajanje manjših podjetij, ne glede na lastništvo kapitala, 
mora postati razvojna naloga, kajti brez hitrega razvoja majh- 
nih podjetij prestrukturiranja našega gospodarstva ne bo. 

Za leto 1989 lahko računamo že na nekaj boljše rezultate 
v razvoju drobnega gospodarstva. 

002.500. INFRASTRUKTURNE 
DEJAVNOSTI IN IZVAJANJE PLANSKIH 
TER RESOLUCIJSKIH NALOG 

Problematiko delovanja sistemov na področju gospodarske 
infrastrukture smo podrobno prikazali v Majski analizi. Zaradi 
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toge organizacijske strukture in različnih interesov, ki se 
porajajo znotraj posameznih infrastrukturnih sistemov, v krat- 
kem še ni pričakovati ustreznih in že zadovoljivih rešitev. 
Novejših raziskav o delovanju infrastrukturnih sistemov na 
vseh nivojih ni. Analize, opravljene v Zavodu SR Slovenije za 
družbeno planiranje, so bolj parcialne in še te predvsem 
z vidika sredstev. Opazne so tudi že večkrat poudarjene nelo- 
gičnosti na področju razširjene reprodukcije. Tako o novih 
naložbah v rudnike, elektrarne ali druge objekte gospodarske 
infrastrukture npr. odločajo kar delavski sveti izvajalskih 
organizacij, ki so pod okriljem samoupravnih interesnih skup- 
nosti zbirajo sredstva in jih prek internih bank obračajo po 
lastni presoji. To ne vodi k širše razvojno opredeljenim ciljem, 
posebno še, ker take odločitve niso naslonjene na preverejne 
ekonomske in druge razvojne koncepte širše družbenopoli- 
tične skupnosti. Ni redko, ko so odločitve na področju gospo- 
darske infrastrukture celo v nasprotju z razvojnimi družbe- 
nimi usmeritvami. 

V zakonodaji je ohlapno opredeljena odgovornost investi- 
torjev. To investitorjem in njihovim strokovnim službam omo- 
goča, da lahko svoje napake in pomanjkljivo delo brez posle- 
dic skrijejo v stroških investicije. Ker so objekti gospodarske 
infrastrukture lahko osnova (generator) pa tudi regulator za 
ostali razvoj, bi morali odločati o razvoju teh dejavnosti (raz- 
širjeni reprodukciji), na strokovnih osnovah, izključno na 
ravni republike, v sklopu celovite razvojne politike. Za obrato- 
vanje sistema pa je potrebno prepustiti skrb izvajalcem 
z vsemi odgovornostmi. 

Zaostajanje pri uresničevanje nalog iz družbenega plana, 
zlasti na področju prometa in zvez ter energetike, je tako še 
prisotno in se poglablja. 

Nekoliko se je stanje izboljšalo na pbdročju cestnega 
gospodarstva, ob podpori odloka Zveznega izvršnega sveta, 
ki je povečal delež za ceste v pogonskih gorivih. Problem pa 
se pojavlja pri racionalni porabi teh sredstev, ker še ni izde- 
lane metodologije in ustreznih projektov, ki bi takoj prinesli 
rezultat. Prav tako se cestna podjetja še niso organizirala 
v tako organizacijo, ki bi optimalno izvajala dela pri vzdrževa- 
nju cest v vseh letnih časih. 

Na nekaterih področjih gospodarske infrastrukture, denimo 
na področju komunale, so razmere od občine do občine 
različne. Posebno vprašanje so normativi, ki običajno niso 
ekonomsko utemeljeni, temveč strogo tehnični, na zgornji, 
oz. daleč nad to mejo. Rezultat so previsoki investicijski 

stroški pri novogradnjah, komunalni opremi in pri vzdrže- 
vanju. 

Pozitivni rezultati pa se kažejo na področju energetike. 
V razpravi je sprememba dolgoročnega plana s področja 
energetike. Nov je strokovni pristop k izdelavi tega plana. 
Pristop je na osnovi metodologije, katere vhodni podatki so 
željene spremembe v gospodarstvu in družbi, rezultat pa so 
izkazane potrebe po energiji. Te vrste prisop pa seveda zah- 
teva temeljite strokovne, organizacijske in tudi finančne 
posege v sedanjo obliko organiziranosti v energetiki. Obenem 
pa tudi spremenjen odnos do energije v industriji, prometu in 
široki potrošnji. 

002.510. ENERGETIKA - ŠE NAPREJ KRITIČNO 
PODROČJE 

Oskrbljenost z energenti v splošnem je v letošnjem letu 
zadovoljiva. Čeprav je bilo trdnih goriv za široko potrošnjo do 
podražitve dovolj, pa je pričakovati pomanjkanje, zlasti ekolo- 
ško sprejemljivih premogov v letošnji kurilni sezoni. Razlog je 
v načinu pridobivanja komercialnih vrst premoga in tudi nje- 
govi neustrezni kvaliteti. Zato je dogovorjen uvoz premoga in 
briketov, ki bo realiziran v primeru nastalih potreb. Energet- 
skega premoga pa je letos dovolj. 

Potrebe po primarni energiji so bile v prvih osmih mesecih 
za 3,5% manjše kot v enakem obdobju lani. Ob 2,5% zmanjša- 
nju proizvodnje energije v HE in enakem zmanjšanju proiz- 
vodnje premoga je bila proizvodnja primarne energije za 1,7% 
večja. V tem obdobju so se potrebe po končni energiji zmanj- 
šale za 6,6% (od tega v industriji za 5,2%, pri ostali porabi pa 
za 17,3%, medtem ko so se v prometu povečale za 6,5%). 

Pri energentih je bila opazna substitucija trdnih goriv 
s tekočimi in zemeljskim plinom tudi zaradi ugodnejših cen. 
Vzrok za povečanje porabe tekočih goriv v prometu je ver- 
jetno v nesorazmerju cen javnega prevoza in pogonskih goriv, 
nakupih tranzitnega prometa, kot tudi nakupih tujcev 
v obmejnem pasu z Avstrijo in Italijo. 

Po analizi Komisije za oceno investicij v SR Sloveniji skoraj 
ni energetskega objekta v izgradnji, pri katerem ne bi ugotav- 
ljali prekoračitev ali večjih zamud. Močno zamuja izgradnja 
proizvodnih objektov kontinuitete (zamude pri nekaterih 
objektih so tudi več kot 2 leti), pri tem pa stroški izgradnje 
hitreje naraščajo kot je bilo predvideno v investicijskih elabo- 
ratih, zaradi česar program ne bo realiziran. Vzroki prekomer- 
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nega naraščanja stroškov gradenj so poleg inflacije tudi 
v slabi projektni dokumentaciji ter neodgovornem ravnanju 
z investicijskimi sredstvi (zamuda rokov, spremembe projek- 
tov, ohlapne pogodbe, kvaliteta izvedbe in drugo). Za investi- 
cije v proizvodne objekte električne energije je ob polletju 
zagotovljenih le 25% od planiranih sredstev. Predhodna dela 
za investicije (študije, idejni projekti, raziskave) so v teku za: 
TE Šoštanj V, rekonstrukcija odpepeljevanja in 110 kV stika- 
lišča TE Šoštanj, TE-TO Maribor, TE-TO Trbovlje. V zaključni 
fazi izgradnje so: HE Formin, HE Mavčiče, HE Šolkan, TOL II. 
faza - 50 MW in CA - Jez Melje, več dela pa je še pri HE 
Lomščica, HE Zadlaščica in pri prenovi HE Fala. 

V izgradnji je tudi 29 prenosnih objektov. Faznost gradnje 
teh objektov je vprašljiva, saj posebno v zadnjih fazah zaradi 
tehnične nedovršenosti projektov prihaja do časovnih stisk in 
zato tudi slabih tehnoloških rešitev. 

Plan financiranja raziskav nahajališč nafte in plina bo po 
napovedih realiziran 90%. Financiranje teh raziskav v črni 
gori je izvršeno 41%, po napovedih ISNAP pa bo raziskava 
v letošnjem letu v celoti realizirana. Raziskave lokacij za 
podzemno skladišče zemeljskega plina potekajo po planu 
v ljubljanski kotlini, murski depresiji in v Slovenskih Goricah. 
Na polju Petišovci je bil za september predviden začetek 
izgradnje centralne plinske postaje. V zaključni fazi je investi- 
cija za tehnološko in ekološko sanacijo Rafinerije Maribor, 
medtem ko je I. faza ekološke sanacije Bohova zaključena. 
Izgradnja priključkov na magistralni plinovod poteka prepo- 
časi. V izgradnji sta paralelna magistralna plinovoda Vodice- 
-Britof in Celje-Štore, za plinifikacijo Posavja in Dolenjske 
pa potekajo šele priprave projektov. V teku so tudi razgovori 
za povečanje zmogljivosti transporta zemeljskega plina preko 
ozemlja ČSSR in razgovori v zvezi s povezavo plinovodnega 
sistema z Italijo in nakupom zemeljskega plina v Alžiriji. 

Na področju nekonvencionalnih virov energije potekajo 
raziskave za pridobivanje geotermalne energije in delno tudi 
racionalne porabe energije. Pri študijah in raziskavah prihaja 
do zamud (delno tudi zaradi prepozno sprejetega plana 
ISNAP). 

V energetskem gospodarstvu premalo upoštevajo spozna- 
nje, da je energija omejitveni faktor obstoječega razvoja ter da 
je prek tega lahko tudi impulz za hitrejše prestrukturiranje. 
Energetski plani so tako še vedno predvsem naravnani 
k povečanju deleža električne energije v končni energiji. 
V državah na podobni ali višji stopnji razvoja kot Slovenija je 
delež električne energije v končni energiji 14-16%, pri nas pa 
je ta delež okrog 20% in se še kar naprej povečuje. Usmeritev, 
ki jo je nakazala ekološka konferenca SZDL v letu 1987 (da se 
mora rast primarne energije zmanjševati, končna energija pa 
rasti počasneje od družbenega proizvoda) še ni zaživela, 
trendi pa kažejo, da bo končna energija rasla počasneje od 
primarne. Proizvedena električna energija izven sistema 
glede na celotno proizvodeno električno energijo v SR Slove- 
niji zavzema skromen, okoli 4% delež. Ta je v glavnem porab- 
ljena za lastne potrebe in se ne povečuje, medtem ko npr. 
v ZR Nemčiji proizvedejo in oddajo omrežje celo 15% vse 
proizvedene električne energije. 

002.511. RACIONALNA RABA ENERGIJE 
- KAKŠNI SO KORAKI V INDUSTRIJI 

S spremenjeno tehnologijo proizvodnje v jeklarstvu se je za 
črno metalurgijo kot enega največjih porabnikov energije 
spremenila tudi struktura energetskih virov: zmanjšala se je 
poraba mazuta in koksa na minimum, povečala pa poraba 
električne energije in zemeljskega plina. V celoti se je poraba 
energije te dejavnosti z ukinitvijo starih jeseniških obratov 
zmanjšala v letu 1988 za okrog 25%. Z drugimi ukrepi pa se je 
v železarnah npr. zmanjšala specifična poraba električne 
energije za 4%. Aktivnosti za racionalno porabo energije so 
v železarnah stalna naloga. Poudarek je na ureditvi merilno 
regulacijske opreme in s tem uvajanju računalniškega vode- 
nja procesov, izkoriščanju odpadne toplote iz hladilnih siste- 
mov za pridobivanje pare, izkoriščanju drugih plinov za ogre- 
valne sisteme. 

Nova nadomestna elektroliza za proizvodnjo primarnega 
aluminija porablja na tono aluminija manj kot 13000 kWh, kar 
je velik napredek v primerjavi s staro elektrolizo, kjer so 
porabili tudi več kot 18000 kWh. 

Med velikimi porabniki električne energije v Sloveniji so 

tudi predstavniki kemične in gumarske industrije npr. Cin- 
karna Celje (na 9. mestu), Sava Kranj (14), TKI Hrastnik (26) in 
Belinka (30. mesto). V panogi sistematično analizirajo porabo 
energije in ostalih energentov. Pomembnih investicijskih vla- 
ganj v energetsko posodabljanje pa zaradi pomanjkanja 
finančnih sredstev ni, čeprav imajo energetske službe pred- 
loge določenih izboljšav oz. investicij. Porabo energije zmanj- 
šujejo z uvedbo računalniško vodenih procesov. Precejšnje 
uspehe in ureditev postaj pa so dosegli v Savi, Kranj, Krki, 
Novo Mesto z uvedbo nekaterih elementov in sistemov, ki 
vplivajo na racionalnost pri pretvorbi energije (uporaba kisi- 
kove sonde in mikroprocesorja za izboljšanje izkoristka kotla, 
izraba odpadnih toplot iz različnih virov, uporaba računalnika 
SIK 80). 

Tudi industrija gradbenega materiala je med večjimi porab- 
niki energije v republiki. Energija predstavlja tudi prek 60% 
stroškov v proizvodni ceni gradbenih materialov. Proizvodnja 
je torej izredno energetsko »cpotratna«, zato še toliko bolj 
zaskrbljuje dejstvo, da se poraba vseh vrst energije na enoto 
proizvoda po letu 1984 neneho povečuje — in to ob vseh 
zagotovilih panoge, da je racionalizaciji porabe posvečena 
vsa možna pozornost, možnosti za zmanjšanje porabe pa 
izčrpane. 

Poraba energije v elektroindustriji je izpod ravni industrije, 
saj je 6,4-krat manjša kot v industriji v povprečju. Pri novih 
investicijskih naložbah in pri redni proizvodnji se v panogi 
varčevanju z energijo posveča posebna pozornost, kar se 
odraža v izbiri tehnologije in postopkov. 

Kovinska industrija je v šestih mesecih letos porabila 5,73% 
celotne energije v industriji. Poraba je 3,7-krat manjša kot 
povprečno v industriji. 

Celulozna in papirna industrija uporablja v Vevčah in Koli- 
čevem energijo iz lastnih kotlovnic, ki ustvarja presežke za 
omrežje. Pri tem pa je neurejeno vprašanje odkupne cene 
elektrike s strani EGS. Zaradi zmanjšanja porabe energije bi 
v papirnici Krško morali menjati kotel, ki (poleg Radeč) ni 
priključen na plin. Po dogovoru z občinami bi bila možnost 
uporabe prostih kapacitet kotlovnic za daljinsko ogrevanje. 
V perspektivi so naložbe v modernizacije, rekonstrukcije in 
sodobno tehnologijo. 

V lesarstvu uporabljajo v kotlovnicah lesne ostanke kot 
ekološko dokaj čist energent. Tovarna Stol-Kamnik na primer 
investira v energetsko postajo, ki bo s pretežno toplotno 
energijo napajala toplovod v stanovanjskem naselju. Lipa 
Ajdovščina bi imela možnost oddajati presežke el. energije 
v omrežje, če bi z elektrogospodarstvom bilo stimulativno 
urejeno vprašanje odkupa. 

V tekstilni, usnjarski, grafični in raznovrstni industriji je 
energetska racionalizacija možna v: v boljši izkoriščenosti 
kotlovnic v kombinaciji s toplotno in električno energijo, 
v temeljitejši izolaciji proizvodnih prostorov in z večjo kon- 
centracijo proizvodne opreme, z nabavo sodobne opreme, ki 
proizvaja več enot in porabi manj energije na enoto. 

Za ogrevanje bivalnih prostorov v Sloveniji porabimo 
15-20% vse koriščene energije. Raziskave kažejo, da je 
izboljšanje toplotnih , lastnosti zgradb z vgradnjo ustreznih 
izolacijskih materialov eden najučinkovitejših in najenostav- 
nejših ukrepov varčevanja enegije. Ob visoki ceni teh materi- 
alov (proizvodnja je energetsko zahtevna) spodbujajo številne 
države njihovo uporabo z ustrezno davčno in kreditno poli- 
tiko, saj predvsem z narodno-gospodarskega vidika učinki 
niso zanemarljivi. Prodaja izolacijskih materialov je bila tudi 
pri nas za okoli leto in pol deležna davčnih olajšav, ki pa so 
bile v aprilu letos brez utemeljitev ukinjene. Za to, kakšne 
ukrepe za racionalizacijo rabe energije velja vse uporabljati, 
bi se kazalo bolj ozreti po tujih izkušnjah. Ena od možnosti je 
tudi vse uspešnejše delo skupine, ki se v okviru Gospodarske 
komisije Delovne skupnosti Alpe-Jadran ukvarja s temi vpra- 
šanji. 

02.520. PROMET - KAKO DO BOLJŠE 
PROMETNE INFRASTRUKTURE 

Uveljavitev skupnih elementov za oblikovanje cen v železni- 
škem in PTT prometu, sprejem republiškega zakona o dodat- 
nem prispevku za pokrivanje dela stroškov enostavne repro- 
dukcije železniškega gospodarstva in povečanje deleža za 
ceste v ceni tekočih goriv so izboljšali finančne možnosti za 
ohranjanje in obnavljanje objektov prometne infrastrukture in 
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delno za razširjeno reprodukcijo. Zakon o Str. 39 financiranju 
gradnje avtoceste Bratstva in enotnosti, cest po Osimskih 
sporazumih ter gradnje in rekonstrukcije cest, pomembnih za 
vso državo bo omogočal pospešitev realizacije srednjeroč- 
nega plana izgradnje cest in začetek gradnje novih odsekov 
v Sloveniji. Pripravo lokacijskih načrtov za večino odsekov 
avtocest še vedno ovirajo pomanjkljivi oziroma z obveznimi 
izhodišči Dolgoročnega plana SR Slovenije neusklajeni plan- 
ski akti prizadetih občin, kjer še niso sprejeli potrebnih spre- 
memb in dopolnitev planov. Prihaja tudi do vse večjih zahtev 
po predhodnem reševanju vprašanj, ki so sicer stvar kasnejših 
postopkov (lokacijskih, gradbenih). Takšna so na primer pre- 
moženjsko pravna vprašanja v zvezi s kasnejšim pridobiva- 
njem zemljišč in zagotavljanjem nadomestnih zemljišč, vpra- 
šanja detajlnih projektnih rešitev itd. Zato zahteva priprava 
lokacijskih načrtov tako na tem področju kot tudi drugod 
s prostorsko-ureditvenega zornega kota zelo skrbno predpri- 
pravo, vmesne delovne faze in povzroča podaljšanje prvotno 
predvidenih rokov. 

Ker sredstva ne pokrivajo vseh potreb, bo potrebno poiskati 
tudi notranje rezerve v teh dejavnostih in zavreti padanje 
učinkovitosti v infrastrukturo vloženih sredstev. 

Vprašanje investiranja ključnih investicij železniškega 
gospodarstva, predvsem kritičnih odsekov magistralne želez- 
niške proge Jesenice/Sežana-Gevgelija/Dimitrovgrad se še 
rešuje na zvezni ravni. Pričakovati je, da bodo dodatna sred- 
stva in iskanje ter ugotavljanje novih učinkovitejših rešitev 
izboljšale kvaliteto storitev v prometu in zvezah tako, da te ne 
bodo več zavora izbranim razvojnim usmeritvam, ampak 
vzpodbuda sodobnemu, v svet odprtemu gospodarstvu. 

Ob bolj ugodnih pričakovanjih za bodoče pa letošnji plani 
na področju prometa ne bodo v celoti realizirani, ker so 
ukrepi stopili v veljavo šele sredi leta. 

002.530. VODNO GOSPODARSTVO 
- V ZNAMENJU EKOLOŠKIH VPRAŠANJ 

Tudi v letu 1988 sta najpomembnejši nalogi oskrba s pitno 
vodo (zlasti Primorskih in Belokranjski vodovod) in sanacijski 
ukrepi za izboljšanje kakovosti vode reke Save ob izgradnji 
HE Vrhovo ter kakovosti Notranjske reke. 

Zveza in območne vodne skupnosti morajo zaradi združe- 
vanja sredstev za dodatne prioritetne objekte (program očiš- 
čenja reke Save, regionalni Primorski in Belokranjski vodo- 
vod, sanacija reke Reke) krčiti ostale planirane naloge. Spre- 
jeti program sanacije Save do leta 1990 zaostaja za predvide- 
nimi roki. Zaradi manjšega priliva sredstev je očitno, da ne bo 
mogoče že do leta 1990 zgraditi vseh v program vključenih 
objektov. Zato bo nujno sprejeti korigirani program prioritet 
ter realizacijo posameznih etap premakniti na začetek nasled- 
njega planskega obdobja. 

Sistem zajemanja sredstev ni zadovoljiv. V teku je njegovo 
dopolnjevanje, z načinom, ki bo stimuliral uporabnike za 
zmanjšanje onesnaževanja in uporabe vode. 

Pri čiščenju Save se vrstni red prosilcev za sredstva ravna 
po prispelih vlogah, ne pa po prispevku k očiščenju Save 
v prerezu HE Vrhovo, ker Zveza vodnih skupnosti za njegovo 
določitev nima strokovnih podlag (npr. simulacijskega 
modela onesnaženja reke Save). 

Onesnaženje rek, jezer in obalnega morja terja nove sana- 
cijske posege. V pripravi so sanacijski načrti za Savo od HE 
Vrhovo do meje s SR Hrvaško, Dravo, Muro in Sočo, zaradi 
cvetenja Jadranskega morja pa tudi sanacija obalnih odplak 
v povezavi z Italijo in Hrvaško. 

Za izgradnjo vodooskrbnih objektov bodo še naprej 
potrebna precejšnja sredstva. Letos je začel obratovati del 
Primorskega vodovoda na odseku Rižana-Koper, v izgradnji 
je Belokranjski vodovod, hidrogeološke raziskave na vodode- 
ficitarnih območjih se nadaljujejo, prav tako raziskovalna dela 
za zaščito vodnih virov. 

Povračilom od količinskih osnov se največji onesnaževalci 
izogibajo, s čimer ogrožajo poslovanje Zveze vodnih skupno- 
sti. V teku je tudi kontrola beneficij onesnaževalcev, saj te 
neustrezno vplivajo na porabo vode in ne sprožajo vlaganj 
v predčiščenje tehnoloških odpadnih voda. 
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002.540. KOMUNALNO GOSPODARSTVO 
- POTREBA PO RACIONALNOSTI 

Cenovna politika za leto 1988, ki naj bi zagotavljala pokriva- 
nje enostavne reprodukcije na dogovorjenem standardu 
oskrbe, je omogočila le dobrima dvema tretjinama komunal- 
nih podjetij, da so jo pokrivala med 90 in 100 odstotki. Za 
izračun elementov cen pa komunalne organizacije tudi letos 
še niso uporabljale standardov in normativov, čeprav je to 
njihova naloga še iz leta 1986. Šele prihodnje leto bodo kot 
normativi začasno priznani letošnji individualni kazalci struk- 
turnih elementov cen. 

Zahtevo Skupščine SR Slovenije, ki je po ukrepih ekonom- 
ske politike po 15. maju sprejela usmeritev o desetodstotnem 
zmanjšanju stopenj povračil za vzdrževanje komunalnih 
objektov in naprav, so izpolnili v Mestu Ljubljana in Mestu 
Maribor ter petih občinah (anketa je še v teku). Druge občine 
tega še ne nameravajo storiti. Gospodarstvo samo pa je 
v prvem polletju brez zakonskih ukrepov - po oceni RKVOUP 
- zmanjšalo izločanje sredstev v nekaterih občinah celo za 
več kot 10%. 

Navzlic krčenju sredstev pa investicijska aktivnost v komu- 
nali še naprej narašča. Tudi v Ljubljani je skoraj polovica 
vrednosti letos začetih investicij komunalnih. Čeprav so neka- 
tere izmed njih hkrati tudi investicije v varstvo okolja, so 
projekcije potreb prebivalstva po komunalni oskrbi in iz njih 
izračunane kapacitete komunalnih objektov v nekaterih inve- 
sticijskih programih prav gotovo precenjene. Investitor sani- 
tarne deponije Barje ocenjuje, da bo letna količina odpadkov 
na prebivalca leta 2004 1350 kg, v Zahodnem Berlinu pa je ta 
danes malo več kot 400 kg. Tako planirani razširjeni repro- 
dukciji ustrezajo tudi cene, ki v komunali niso nizke. Ob tem, 
da v Sloveniji danes poteka široko zastavljen program izgrad- 
nje komunalnih čistilnih naprav, pa že danes (od samo četr- 
tine, ki zadovoljivo deluje) nekatere ne obratujejo zaradi viso- 
kih stroškov čiščenja odpadnih voda. Investitorji pozabljajo, 
da nekatere komunalne investicije povzročajo nove. Odpadno 
blato iz CČN Ljubljana naj bi predvidoma odlagali na sanitarni 
deponiji Barje. Tega pa investitorji le-te niso upoštevali in zanj 
tam niso predvideli prostora. Mislijo, da je ta za odlaganje 
blata iz CČN predrag in predlagajo za njegovo odstranitev 
»drugačno« rešitev. 

Gospodarstvo in prebivalstvo postaja breme, ki izhaja iz 
gospodarjenja s komunalnimi objekti pretežko, zato je zah- 
teva komunalne skupnosti ljubljanskih občin o izdelavi nor- 
mativov in standardov ter operativnih (mesečnih) planov na 
njihovi osnovi - zelo utemeljena. Komunalne organizacije pa 
se tej zahtevi upirajo, ker pomeni tudi večjo kontrolo. 

002.600. STANOVANJSKO 
GOSPODARSTVO - POTREBA PO 
KORENITIH SPREMEMBAH 

V Sloveniji je bilo v družbenem sektorju v prvem polletju 
dograjenih 1228 stanovanj, kar je 48% več kot lani; kljub temu 
na osnovi razmerja med končano in nedokončano gradnjo 
ocenjujemo, da se je obseg te gradnje zmanjšal vsaj za 4%. 
Hkrati ostaja vse več stanovanj neprodanih - in to celo 
v sredinah, kjer je povpraševanje do sedaj znatno presegalo 
ponudbo. To je na eni strani odraz izredno visoke rasti cen (le- 
te so obremenjene z vse nižjo produktivnostjo izvajalcev, vse 
večjimi stroški kapitala, vse večjim številom dodatnih prispev- 
kov in »priveskov« v ceni, razkošnejšimi zahtevami urbanistov 
itd), na drugi strani pa posledica realnega padca standarda in 
izredno ostrih pogojev kreditiranja. Takšni trendi bodo tudi 
v prihodnosti neizbežno vodili v nadalnje upadanje gradnje 
- tudi na področju individualne gradnje, kjer do sedaj upada 
še ni bilo čutiti. 

Ob doslednem vstrajanju na »ekonomski« osnovi pri razšir- 
jeni reprodukciji pa je doslednost veliko manjša pri zagotav- 
ljanju enostavne reprodukcije (predvsem družbenega) stano- 
vanjskega fonda; 
kljub tretjemu letošnjemu povišanju stanarin (v povprečju za 
okoli 55% v oktobru) ne bomo uspeli ujeti zastavljenega 
programa prehoda na »ekonomske« stanarine do leta 1990. 
Če temu prištejemo še podcenjenost vrednosti stanovanj in 
vsakoletno nerealno valorizacijo je očitno, da smo še daleč od 
zastavljenih ciljev in da se nesorazmerja na področju druž- 
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beno-ekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu še 
poglabljajo. 

Z ustavo zajamčena pravica do pridobitve in trajne uporabe 
družbenega stanovanja ter neekonomske stanarine delujejo 
nespodbudno tako na večje angažiranje lastnih sredstev 
občanov pri reševanju stanovanjskih vprašanj, kot tudi na 
združeno delo pri pridobivanju novih stanovanj. Tako tudi ni 
pravega motiva za večji odkup zasedenih družbenih stano- 
vanj. Obstoječi fond še naprej propada, novih družbenih sta- 
novanj je vse manj. Delovne organizacije kot lastniki stano- 
vanj kažejo vse manj interesa za takšno neracionalno reševa- 
nje poblemov posameznikov, saj s dodelitvijo stanovanja 
izgubijo vsak vpljv in vse lastniške pravice. Razmeroma 
skromna stanovanjska sredstva vse bolj »drobijo« za kredite 
med številne prosilce, nemalokrat po starih kreditnih pogojih. 
Celo ob tem postaja krog prebivalstva, ki je sposobno 
»zapreti« finančno konstrukcijo za nakup stanovanja vse ožji, 
postopno vlaganje v individualno gradnjo z vsemi nezažele- 
nimi posledicami pa se vse bolj zdi edina realna pot za rešitev 
stanovanjskega vprašanja. 

Politika realno pozitivnih obrestnih mer pri kreditiranju 
stanovanjske gradnje se je že odrazila v zastojih pri gradnji. 
Hkrati ob zaostajanju rasti osebnih dohodkov preti, da bodo 
po valorizaciji kreditov ob koncu leta marsikomu nove anu- 
itete znatno presegle dovoljeno tretjinsko obremenitev 
dohodka (že med letom beležijo banke velik porast neporav- 
nanih zapadlih obveznosti predvsem iz naslova stanovanjskih 
kreditov). V vseh dolgoročnih dokumentih sprejeta opredeli- 
tev, da si bodo s pomočjo družbe posamezniki sami reševali 
stanovanjske potrebe, se tako vse bolj sprevrača prav 
v nasprotno. In vsi, ki so se hote ali nehote znašli v položaju, 
da jim takšna opredelitev kroji pogoje za reševanje stanovanj- 
skega vprašanja upravičeno dvomijo v racionalnost sistema, 
po katerem se namensko izločena sredstva vsega prebivalstva 
iz dohodka in čistega dohodka namenjajo izključno za reševa- 
nje (vse manjšega števila) posameznikov, izbranih po bolj ali 
manj smiselnih kriterijih. 

Problemov, neskladij in nelogičnosti je še veliko, vsi pa 
kažejo na nujnost temeljite stanovanjske reforme- in to 
znatno bolj celovite, kot jo v svojih dokumentih nakazuje ZIS. 
Novi principi v delovanju gospodarskega sistema bodo zahte- 
vali tudi drugačna izhodišča stanovanjske politike; izhodišča, 
ki bodo zagotavljala racionalnejše upravljanje, distribucijo in 
dograjevanje celotnega stanovanjskega fonda, ki s svojo 
sedanjo vrednostjo okoli 40.000 milijard dinarjev v mesecu 
septembru (ali 12,5 miljard Č) predstavlja doberšen del druž- 
benega bogastva. 

003.000. BILANČNO-FINANČNI VIDIKI 
GOSPODARJENJA 1988 IN 1989 

003.100. RAZLIKE MED TISTIMI, KI 
GOSPODARIJO POZITIVNO IN 
IZGUBARJI 

V oceni tekočih gospodarskih gibanj sredi leta 1988, smo že 
analizirali poslovne rezultate gospodarstva v prvem polletju 
letošnjega leta. Intenzivno spreminjanje razmer gospodarje- 
nja (kar je še posebej značilno za zadnje leto), pa terja tudi 
ločeno analizo finančnih rezultatov poslovanja »zdravega« 
gospodarstva in tistega, ki posluje z izgubo. Zato smo na 
osnovi podatkov polletnih periodičnih obračunov za to ana- 
lizo ločeno proučili bilančni prikaz oblikovanja celotnega 
prihoda, porabljenih sredstev in dohodka ter razporejanja 
dohodka in čistega dohodka. Podatki sicer niso povsem pri- 
merljivi z lanskoletnimi, saj je število OZD, ki izkazujejo 
izgubo manjše, drugačna pa je tudi porazdelitev izkazane 
izgube. OZD, ki v prvem polletju letos poslujejo brez izgub, so 
ob polletju lani izkazale 60% vseh izgub v gospodarstvu. Tako 
npr. med letošnjimi izgubarji ni več organizacij elektrogospo- 
darstva, katerih izguba je v prvem polletju lanskega leta 
pomenila 23% celotne izgube v industriji. 

Iz analize tako razčlenjenih podatkov letošnjega prvega 
polletja kaže posebej izpostaviti naslednje ugotovitve: 

- celotni prihodek organizacij s pozitivnim finančnim uspe- 
hom pomeni 91,1% (izgubarjev pa 8,9%) vsega celotnega 
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prihodka gospodarstva. Pri izgubarjih se je celotni prihodek 
povečal za 119,7%, pri pozitivnih organizacijah pa za 159,9%; 

- čeprav je povečanje prihodkov, doseženih s prodajo 
blaga in storitev na tujih trgih pri izgubarjih manjše kot pri 
pozitivnih organizacijah, pa je moč ugotoviti, da so pri OZD 
z izgubo prihodki na tujih trgih v prvem polletju 16,7% celot- 
nega prihodka, pri organizacijah s pozitivnim finančnim uspe- 
hom pa 12,7% celotnega prihodka. Še posebej velja omeniti, 
da so s prihodki na tujih trgih izgubarji v proizvodnji končnih 
lesnih izdelkov oblikovali 37,1% celotnega prihodka, v proiz- 
vodnji in predelavi papirja 29,3%, v proizvodnji električnih 
strojev in aparatov pa 24,0% (zlasti izgube v Iskri). Organiza- 
cije združenega dela iz teh treh panog so izkazale petino 
celotne izgube v gospodarstvu, dosegle pa nekaj več kot 
četrtino vseh prihodkov, ki so jih izgubarji realizirali na tujih 
trgih; 

- velika razlika med izgubarji in organizacijami s pozitivnim 
finančnim uspehom je v rasti dohodka; pri prvih je dohodek 
višji za 42,0%, pri drugih pa za 176,2%. To je rezultat rasti 
porabljenih sredstev, saj so se pri izgubarjih porabljena sred- 
stva povečala za 17 indeksnih točk bolj kot celotni prihodek, 
pri pozitivnih organizacijah pa za 5,2 indeksni točki manj kot 
celotni prihodek; 

- največ sprememb in največ razlik med izgubarji in pozi- 
tivnimi organizacijami je na področju razporejanja dohodka. 
Organizacije združenega dela, ki poslujejo z izgubo, so od 
druge polovice preteklega leta oproščene plačevanja vrste 
obveznosti za skupne in splošne družbenega potrebe, ki se 
financirajo iz dohodka. 

Te obveznosti pa so se v celoti prenesle na organizacije 
s pozitivnim finančnim uspehom. Ob tem pa je treba opozo- 
riti, da na nivoju gospodarstva ne moremo te spremembe 
opredeliti kot bistvene, saj je s sistemom pokrivanja izgub ob 
zaključnem računu to breme vedno bilo prenešeno na pozi- 
tivne OZD (le da je to sedaj bolj razvidno tudi iz podatkov 
bilance iz uspeha). Ugotavljamo pa, da so te spremembe 
povzročile bistveno prerazdelitev teh obveznosti med organi- 
zacijami s pozitivnim finančnim uspehom. Te organizacije so 
v prvem polletju letos v globalu obračunale 91,9% vseh sred- 
stev za SIS družbenih dejavnosti, 90,1% za SPIZ, 95,0% za 
splošno porabo ter 98,0% vseh sredstev za SIS materalne 
proizvodnje. 

Na osnovi vseh teh podatkov lahko zaključimo: 
- da obračunski sistem ne sme in ne more biti zamenjava 

za nekatere ukrepe tekoče ekonomske politike; 
- da problem izgubarjev ni mogoče reševati samo z omeje- 

vanjem in dajanjem olajšav, temveč mora reševanje temeljiti 
predvsem na povečani aktivnosti v iskanju novih ekonomsko 
in finančno uspešnih programov ter bolj na tržnem obnašanju 
organizacij združenega dela; da bi z razbremenjevanjem 
dohodka neposredno razbremenili predvsem dohodek orga- 
nizacij s pozitivnim finančnim uspehom (ter povečali akumu- 
lacijsko sposobnost le-teh). Zato je potrebno vztrajati na 
dosledni izpeljavi sproženih aktivnosti na tem področju; 

- - da je zaradi slabše konkurenčnosti naših organizacij 
združenega dela na tujih trgih potrebno zmanjšati nekatere 
proračunske vire, ki dražijo gospodarstvu inpute, kar še zlasti 
velja za uvozne dajatve; 

- da morajo biti vse nadaljnje spodbude za kakovostnejše 
poslovanje zlasti v prid zdravemu delu gospodarstva. 

003.200. PROBLEM REALNIH OBRESTI 
Z VIDIKA BANK IN GOSPODARSTVA 
- ALI IMAMO PRAVE PREDSTAVE? 

Realne obresti za kredite najete pri bankah so se v prvi 
polovici letošnjega leta gibale med 12 in 24%. Vsota, ki jo je 
gospodarstvo plačalo v istem času na račun realnih obresti 
znaša tako 545,2 milijard din. V primerjavi s stanjem kratko- 
ročnih in dolgoročnih kreditov (ne le bančnih) pa pomeni ta 
znesek le 6,2%. Od junija dalje so znašale obresti za tekoče 
poslovanje realno že od 21 do 29%. Krediti za investicijsko 
poslovanje so še nekoliko dražji, v začetku leta so bili od 14 
do 24%, nato pa od 23 do 31%. Od oktobra dalje je združena 
banka predlagala svojim temeljnim bankam znižanje realnih 
obresti za povprečno 5 poenov. 

Če se izhaja iz teh primerjav, so sedanje realne obresti 
v bankah dejansko visoke, vendar pa gospodarstvo v globalu 
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KOLIKO CELOTNEGA PRIHODKA USTVARIJO 
OZD Z IZGUBO V POSAMEZNIH OBČINAH 

BIH občine v katerih je nad 30% celotnega prihodka gospodarstva ustvarjenega v OZD z izgubo : 
Jesenice, Lendava, Logatec 

občine s 15-30% celotnega prihodka gospodarstva ustvarjenega v OZD z izgubo : 
Gornja Radgona, Hrastnik, občine mesta Maribor, Postojna, Radovljica, Ravne na Koroškem, 
Trbovlje, Trebnje, Zagorje ob Savi 

V7A občine s 5-15% celotnega prihodka gospodarstva ustvarjenega v OZD z izgubo: 
Brežice, Celje, Cerknica, Črnomelj, Domžale, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Kočevje, Kranj, Krško, 
Laško, Ljutomer, Novo mesto, Ormož, Piran, Sežana, Slovenj Gradec, občine mesta Ljubljana 

7Z& občine s 0,1-5% celotnega prihodka gospodarstva ustvarjenega v OZD z izgubo: 
Ajdovščina, Kamnik, Koper, Metlika, Murska Sobota, Nova Gorica, Ptuj, Radlje ob Dravi, 
Slovenska Bistrica, Šentjur pri Celju, Šlmarje pri Jelšah, Tolmin, Vejenje, Vrhnika, Žalec 

občine brez OZD z izgubo: 
Dravograd, Grosuplje, Lenart, Litija, Mozirje, Ribnica, Sevnica, Slovenske Konjice, Škofja Loka, 
Tržič 
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plačuje znatno nižje obresti, ker so tako imenovani stari 
krediti dani že pred leti, po izjemno ugodni obrestni meri. 
Tovrstne ugodnosti pa se vlečejo še naprej, banke pa morajo 
tudi to razliko pokriti iz višje realne obrestne mere na sedanje 
kredite. Menimo, da bi morale banke proučiti, za koliko 
poenov lahko še znižajo stopnje realnih obresti glede na svojo 
visoko likvidnost in manjše povpraševanje po dolgoročnih 
kreditih. Dolgoročni krediti so namreč v prvih osmih Str. 46 
mesecih letos porastli, brez učinka indeksacije le za 44% ob 
98% inflaciji. 

Ne glede na odpore, ki ob težavah v gospodarstvu nastajajo 

Tako so prihodki gospodarstva na račun realnih obresti 
v prvi polovici leta znašali 237,2 milijard din. Le slab odstotek 
od tega zneska je dobilo gospodarstvo na račun svojih sred- 
stev, ki jih ima pri bankah. Sredstva na vpogled so namreč od 
marca dalje obrestovana s 1/5 revalorizacijske stopnje. Dobro 
petino (21%) teh sredstev je dobilo gospodarstvo od internih 
bank, ostalo (78%) pa iz poslovanja z drugimi organizacijami 
v republiki in izven nje ter s tujino. 

003.300. SREDSTVA ZA 
REPRODUKCIJO IN AKUMULACIJA 
- TUDI VPRAŠANJE UČINKOV 
REVALORIZACIJ 

Ob sedanji inflaciji je težko ocenjevati, kakšna bo realna 
kupna moč sredstev za reprodukcijo in akumulacije, oblikova- 
nih letos in v prihodnjem letu. V letošnjem prvem polletju npr. 
sta bili dinamiki rasti amortizacije in akumulacije počasnejši 
od dinamike rasti celotnega prihodka ali dohodka, vendar pa 
hitrejši od rasti domačih cen sredstev za delo. Če se bodo ti 
trendi nadaljevali do konca leta in celo v prihodnje leto, bi 
lahko torej govorili o realni rasti bruto akumulacije gospodar- 
stva, še posebej, ker pričakujemo do konca leta tudi bistveno 
povečanje akumulacije, kot rezultat sprejetih ukrepov eko- 
nomske politike na področju delitve dohodka. 

Na razpoložljiva sredstva za reprodukcijo v SR Sloveniji pa 
vplivajo poleg bruto akumulacije gospodarstva še sredstva za 
reprodukcijo, oblikovana v negospodarstvu in pri prebivalstvu 
(ki se pretakajo v gospodarstvo prek bančnih kreditov) ter 
saldo kapitalskih odnosov s tujino in z drugimi republikami, 
AP in federacijo. Pričakujemo lahko negativne trende pri vseh 
teh štirih virih. 

pa obrestne mere bank morajo ostati realno pozitivne (kapital 
mora obdržati svojo ceno). Podcenjen kapital samo prikriva 
slabe poslovne odločitve in ne rešuje osrednjega problema 
naše ekonomije - visoke inflacije. 

Iz bilance uspeha za gospodarstvo in banke izhaja, da je 
gospodarstvo v prvem polletju plačalo 545 milijard din realnih 
obresti, od katerih so največji delež dobile temeljne in zdru- 
žena banka (okoli 28%) ter interne banke (okoli 20%). Več kot 
polovico izdatkov za obresti namenjajo gospodarske organi- 
zacije za tuja posojila in za medsebojno kreditiranje, tako 
v republiki kot izven nje. 

Poleg tega je zadnji dve leti eden bistvenih elementov 
bilance oblikovanja in porabe sredstev za reprodukcijo tudi 
revalorizacijska podbilanca - njen likvidni del. Menimo, da 
nihče ne obvlada oziroma niti nihče ne pozna v celoti, kako se 
reflektirajo in kaj vse povzročajo te rešitve. Likvidni revalori- 
zacijski prihodki5 bi morali kriti likvidnostne revalorizacijske 
odhodke (pasivne revalorizacijske obresti in tisti del negativ- 
nih tečajnih razlik, ki jih je treba izplačati v tekočem letu ob 
vračilu glavnice prejetih kreditov) ter ustrezni del inflacij- 
skega povečanja vrednosti zalog. Ce je bil v lanskem polletju 
saldo med temi prihodki in odhodki za gospodarstvo poziti- 
ven (kar pomeni, da si je lani ob polletju gospodarstvo lahko 
izboljšalo strukturo virov financiranja obratnih sredstev), pa 
podatki za letošnje polletje kažejo primanjkljaj likvidnih reva- 
lorizacijskih prihodkov nad odhodki. To pomeni zmanjšanje 
razpoložljivih sredstev za naložbe. Do tega je prišlo predvsem 
zaradi razlik med koeficienti revalorizacije na aktivi in pasivi. 
Gospodarstvo je finančno neto pasivno. Ima več obveznosti 
kot terjatev. Tako mora tudi revalorizacijo tega presežka 
obveznosti pokrivati z revalorizacijo amortizacije in porabe 
zalog. 

Drugi element, ki zmanjšuje letos obračunane revalorizacij- 
ske prihodke, ki tvorijo element poslovnih stroškov, je tudi 
dokaj širok maneverski prostor, ki ga za obračun in razporedi- 
tev revalorizacijskih prihodkov in odhodkov dopuščajo seda- 
nja določila obračunskega sistema. Tako so podjetja zaintere- 
sirana, da, če le morejo, prikazujejo čim nižje revalorizacijske 
prihodke v breme poslovnih stroškov, s čimer napihujejo 

5) To so: revalorizacijski prihodki vkalkulirarii v poslovne stroške 
(vključno z nekritimi revalorizacijskimi odhodki iz leta 1987), aktivne 
revalorizacijske obresti in realizirane tečajne razlike. 
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dohodek in posredno, s prikazovanjem povečane akumula- 
cije, tudi osebne dohodke. 

003.400. POLITIKA DELITVE, 
NJENI EFEKTI IN DILEME 

Čeprav do konca koledarskega leta ni več daleč, je izredno 
težko z gotovostjo napovedovati, kako bo gospodarstvo skle- 
nilo svoje celoletno finančno poslovanje in kakšna bodo raz- 
merja, ki jih je mogoče pričakovati pri oblikovanj in razporeja- 
nju celotnega prihodka in pri delitvi dohodka v gospodarstvu 
SR Slovenije do konca leta. Tudi v tem času namreč še niso 
dokončno poznani vsi pogoji gospodarjenja in poslovanja za 
poslovno leto 1988. 

Delovanje ukrepov ekonomske politike po 15. maju, ki so 
- tako globalno, kot še zlasti po posameznih področjih 
gospodarstva - močno spremenili pogoje gospodarjenja in 
poslovanja in s tem pogoje in možnosti za ustvarjanje proiz- 
vodnje in celotnega prihodka, za doseganje dohodka in nje- 
govo delitev do konca letošnjega leta - se v polletnih rezulta- 
tih poslovanja gospodarstva še ni odrazilo. Učinke teh ukre- 
pov na finančno poslovanje OZD bo bilančno nekoliko bolj 
mogoče videti šele v devetmesečnih periodičnih obračunih 
gospodarstva. 

Zato so bilančne ocene oziroma globalna predvidevanja 
o možnih razmerjih pri oblikovanju in razporejanju celotnega 
prihodka in dohodka do konca leta na ravni celotnega gospo- 
darstva SR Slovenije, ki jih je bilo možno izdelati v tem času, 
lahko predvsem orientacijski. Pri tem te ocene izhajajo iz 
doseženih razmerij, kot so jih pokazali rezultati poslovanja za 
prvo polletje letos, upoštevajo razpoložljive statistične 
podatke o tekočih gospodarskih gibanjih v prvih devetih 
mesecih letos in izhajajo iz sedaj poznanih in veljavnih pogo- 
jev gospodarjenja in sedaj veljavnih rešitev v obračunskem 
sistemu. 

Ob tem pa je prav v tem času na zvezni ravni v obravnavi več 
sprememb v nekaterih instrumentih ekonomske politike na 
posameznih področjih, ki naj bi veljali še za letos — bodisi 
v preostalih mesecih, bodisi celo »za nazaj«, pa tudi nekatere 
spremembe v samem obračunskem sistemu (zlasti na 
področju revalorizacije), ki naj bi veljale že za devetmesečne 
obračune poslovanja. 

Prav na dan zaključka analize je Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ sprejel dopolnitve in spremembe Zakona o celotnem 
prihodku, ki bodo veljale že pri sestavi devetmesečnih obra- 
čunov poslovanja gospodarstva. Hkrati je bil za deset dni 
podaljšan rok za predložitev teh obračunov Službi družbe- 
nega knjigovodstva. To pa pomeni, da bodo rezultati devet- 
mesečnega poslovanja na ravni gospodarstva SRS poznani 
šele konec novembra. Možnih učinkov teh sprememb na 
razmerja v oblikovanju in razporejanju dohodka gospodarstva 
pa v tem času seveda še ni mogoče ocenjevati oziroma 
kvantificirati. 

V pogojih delovanja ekonomske politike, sprejete po 
15.maju, zlasti še izvajanja politike »treh nominalnih sider«, je 
med najpomembnejšimi predvsem vprašanje ocene rasti cen 
do konca leta, ki bo v bistveni meri opredeljevala nominalne 
okvire rasti osnovnih agregatov, ki vstopajo v obračun vred- 
nosti proizvodnje in v njeno razporejanje in delitev. 

Po drugi strani pa bo od tega, v kolikšni meri bo gospodar- 
stvo do konca leta še »izkoristilo« možnosti, ki mu jih daje 
sprejeta liberalizacija cen, odvisno, kolikšen bo »povratni« 
realni udarec, ki ga bodo utrpele vse tri oblike porabe, tako 
skupna in splošna potrošnja, kot tudi osebni dohodki glede 
na okvire »nominalnega sidra« do konca letošnjega leta. 

Glede na tendence kaže, da bo do konca leta stopnja 
inflacije, merjena s porastom cen na drobno od decembra lani 
do konca decembra letos, dosegla vsaj 200%. Povprečna 
celoletna rast cen na drobno v obdobju januar-december 
1988 v primerjavi z enakim obdobjem leta 1987 pa bo tako po 
sedanjih ocenah znašala okoli 180%, pri cenah proizvajalcev 
pa celo okoli 190% (v kalkulacijah pri določitvi ciljne stopnje 
inflacije se je računalo na celoletno stopnjo rasti okoli 133%). 

V razmerah, ko proizvodne možnosti slovenskega gospo- 
darstva kažejo, da bo letos realni obseg celotne proizvodnje 
v gospodarstvu, zlasti zaradi predvidenega padca industrijske 
proizvodnje, visokega padca kmetijske proizvodnje, pa tudi 
proizvodnje v gradbeništvu, v globalu najmanj za 2% nižji kot 

v letu 1987, bo tako celotno predvideno povečanje nominalne 
vrednosti proizvodnje in celotnega prihodka izključno posle- 
dica dosežene rasti cen, ki vstopajo v njegov obračun. 

Pri tem bo v strukturi ustvarjenega celotnega prihodka 
gospodarstva po sedanjih ocenah, upoštevaje učinke sprejete 
politike na področju izvoza in ob predpostavki, da bodo 
ukrepi na področju izvozne politike, vključno s politiko real- 
nega tečaja, v celoti delovali do konca leta, prišlo v letošnjem 
letu do nadaljnjega povečanja deleža proizvodnje, realizirane 
s prodajo proizvodov in storitev na tujih trgih (od okoli 12% 
v letu 1987 na okoli 15,5% celotnega prihodka v letošnjem 
letu), pri čemer sedanje ocene, kažejo, da bo do konca leta 
doseženo okoli 4-5% realno povečanje prodaje proizvodnje 
na tujih trgih. Del proizvodnje, ki bo realiziran s prodajo 
proizvodov in storitev na domačih trgih, pa bo po sedanjih 
ocenah, spričo delovanja ukrepov za omejevanje vseh oblik 
tekoče porabe, realno krepko padel( za okoli 6 do 8%). 

Pri razporejanju celotnega prihodka v gospodarstvu oce- 
njujemo, da bo do konca leta - v primerjavi z doseženimi 
razmerji, kot jih je gospodarstvo izkazalo v periodičnih obra- 
čunih za prvo polletje, spričo visoke dinamike rasti cen po 
»sprostitvi« cen osnovnih surovin, energije in transportnih 
storitev, v globalu gospodarstva prišlo do višje rasti material- 
nih stroškov od dosežene nominalne rasti celotnega prihodka 
in s tem do povečanja njihovega deleža v strukturi razporeja- 
nja celotnega prihodka. V pogojih sedaj veljavnega obračun- 
skega sistema - če nove spremembe v načinu revalorizacije 
sredstev le ne bodo bistveno spremenile obračuna revaloriza- 
cijskih učinkov - bodo po sedanjih ocenah tudi celotna 
porabljena sredstva v globalu v celem letu nekoliko povečala 
udeležbo v celotnem prihodku gospodarstva. 

Na osnovi teh predpostavk in ocen sedanji izračuni kažejo, 
da bi mogli pričakovati v celem letu v gospodarstvu nižjo rast 
doseženega dohodka od rasti celotnega prihodka. Vendar pa 
bo spričo znatno višje rasti cen od tiste, ki je bila podlaga pri 
opredeljevanju okvirov za delitveno politiko ob pripravi maj- 
skega paketa ukrepov oziroma pri določanju nominalnih sider 
za posamezne oblike porabe, dosežena nominalna rast 
dohodka v letu 1988 precej višja od tiste, na osnovi katere so 
bili ob pripravi bilančnih izračunov v maju postavljeni predvi- 
deni proporci delitve dohodka. Cilj paketa »treh nominalnih 
sider«, ki je usmerjen v omejevanje rasti oziroma določanje 
možnih nominalnih okvirov sredstev za osebne dohodke, 
skupno in splošno porabo, je nominalno omejevanje vseh 
treh oblik porabe, s čimer naj bi zagotovili, da bi se se v delitvi 
ustvarjenega dohodka v gospodarstvu do konca letošnjega 
leta doseglo relativno zmanjšanje deleža vseh oblik tekoče 
porabe in na tej podlagi okrepila akumulacijska in reproduk- 
cijska sposobnost gospodarstva kot eden od bistvenih pogo- 
jev za sanacijo gospodarstva in za njegovo usposobitev za 
ponovno razširjeno reprodukcijo v prihodnjih letih. 

Ob višji dinamiki cen od okvirov »ciljne inflacije«, pa poli- 
tika nominalnih sider prinaša v bilancah delitve dohodka do 
konca leta precej večje strukturne premike, kot se je z njimi 
računalo. 

Če bi namreč za vse tiste elemente porabe, ki jih urejajo 
sprejeti zvezni interventni zakoni, v izračunih do konca leta 
vgradili možne nominalne okvire rasti, kot izhajajo iz majskih 
»sider«, bi vse tri oblike porabe, najbolj pa osebni dohodki, 
v strukturi razporejanja dohodka gospodarstva bistveno bolj 
znižali svoj delež, kot je bilo predvideno z letošnjo resolucijo 
in kot je bilo implicitno predpostavljeno ob sprejemanju maj- 
skih ukrepov. Delež čistih osebnih dohodkov, kjer je bilo 
v majskih ukrepih dejansko postavljeno najostrejše sidro, bi 
se do konca leta po sedanjih izračunih v strukturi razporeja- 
nja dohodka v globalu gospodarstva zmanjšal na slabih 31%, 
medtem ko je v letu 1987 znašal skoraj 37,5%. Realna raven 
osebnih dohodkov pa bi v celem letu 1988 v primerjavi s prete- 
klim letom padla kar za 20 do 25%. 

Delež sredstev za skupne in splošne potrebe, ki se financi- 
rajo bodisi iz dohodka ali iz osebnih dohodkov, pa bi v struk- 
turi delitve dohodka gospodarstva po sedanjih računih ob 
zadrževanju sedanjega nominalnega sidra do konca leta 
padel od doseženih 28% v letu 1987 na slabih 25,5% v celem 
letu 1988. 

Pri tem so v ocenah oziroma izračunih različnih drugih 
obveznosti iz dohodka gospodarstva upoštevani rezultati 
doslej doseženih in v tem času najavljenih aktivnosti posa- 
meznih nosilcev družbenih sredstev za zmanjšanje obvezno- 
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sti iz dohodka, čistega dohodka in osebnih dohodkov ( ki so 
prikazani v posebnem gradivu Zavoda SRS za družbeno plani- 
ranje: »Prikaz uresničevanja sprejetih usmeritev o zmanjšanju 
obveznosti gospodarstva«, ki so bili že posredovani tudi 
Skupščini SRS v začetku oktobra). Med ostalimi obveznostmi 
iz dohodka, ki niso odvisne od velikosti doseženega dohodka, 
pa velja posebej omeniti obveznosti za plačila realnih obresti. 
Ta bodo do konca letošnjega leta z uveljavljanjem politike 
realnih obrestnih mer močno posegla v dohodek tistega dela 
gospodarstva, ki mora za svojo reprodukcijo, bodisi za reše- 
vanje zaostrenih likvidnostnih problemov, najemati draga 
posojila z visokimi realnimi obrestnimi merami. Že v prvem 
polletju letos so plačila za realne obresti iz dohodka angaži- 
rala kar 8,8% razporejenega dohodka gospodarstva, v celem 
letošnjem letu pa bo po sedanjih ocenah gospodarstvo za 
plačilo teh obresti v globalu obračunalo prek 11% ustvarje- 
nega dohodka. 

Ob upoštevanju vseh elementov delitve, ki jih gospodarstvo 
pokriva oz. financira iz doseženega dohodka in iz osebnih 
dohodkov, sedanji izračuni pokažejo, da bi v razmerah 
bistveno višje rasti cen, na tej podlagi pa tudi višje nominalne 
rasti dohodka v gospodarstvu ob doslednem izvajanju doslej 
veljavnih zveznih interventnih zgkonov in doslej veljavnih 
okvirov nominalnih sider pri posameznih oblikah porabe, 
v celem letu 1988 gospodarstvo SR Slovenije v delitvi 
dohodka moglo realizirati precejšnje povečanje deleža aku- 
mulacije: od 9,3%, kolikor je znašal delež izkazane bruto 
akumulacije v razporejenem dohodku v letu 1987 bi v letoš- 
njem letu njen delež porastel na okoli 13%, kar bi pomenilo 
precej večji premik v korist akumulacije, kot je bilo postav- 
ljeno izhodišče v letošnji resoluciji. 

Če pa bi - ob enaki oceni nominalnega dohodka do konca 
leta - skušali v izračunih izpeljati filozofijo letošnje resolu- 
cije, v kateri je bilo postavljeno kot globalno izhodišče, da naj 
bi v delitvi dohodka gospodarstva povečali delež akumulacije 
za 1 strukturno točko, bi bilo seveda do konca leta - od zdaj 
dalje — nekoliko več maneverskega prostora bodisi le za čiste 
osebne dohodke, bodisi tudi za'ostale namene skupne in 
splošne porabe. To pa bi seveda pomenilo, da bi bil v celem 
letu realiziran v primerjavi z lanskim za okoli polovico manjši 
realni padec osebnih dohodkov kot v primeru dosledne celo- 
letne izpeljave doslej veljavnih nominalnih sider. 

Na dan zaključka naše analize so v Zvezni skupščini sprejeli 
spremembe zakona glede nominalnih okvirov rasti osebnih 
dohodkov. Kakšni bodo učinki sprejetih sprememb v tem 
zakonu na celoletna razmerja v razporejanju dohodka gospo- 
darstva in ali bo prišlo tudi do novih sprememb v drugih 
zakonih, ki določajo nominalne okvire rasti sredstev za 
skupne in splošne potrebe, pa v tem času še ni bilo mogoče 
oceniti. 

Izhodišča za delitveno politiko za leto 1989 so seveda odlo- 
čilno vezana na to, kakšne bodo dokončne izpeljave in impli- 
kacije možnih rešitev v interventni zakonodaji, ki ureja »nomi- 
nalna sidra« do konca leta, pa tudi od rešitev na drugih 
segmentih ekonomske politike, ki se utegnejo do konca letoš- 
njega leta še spremeniti. 

Zato zaenkrat še ni mogoče koncipirati teh izhodišč za 
delitveno politiko v letu 1989 kvantitativno, pač pa jih bo moč 
opredeliti le kvalitativno. Pri tem glede na zdaj pričakovane 
trende v gospodarski aktivnosti zaenkrat še ni mogoče raču- 
nati na ugodnejše možnosti za tekočo porabo. 

004.000. URESNIČEVANJE 
SOCIALNEGA RAZVOJA 

004.100. SOCIALNI RAZVOJ IN 
DRUŽBENE DEJAVNOSTI - POTREBE 
PO NOVIH PRISTOPIH 

Čeprav socialna in ekonomska kriza potrjujeta, da je nujno 
razviti nov koncept socialne politike in razvoja družbenih 
dejavnosti - kot je bilo opredeljeno že v dolgoročnem in 
srednjeročnem planu - družbene institucije izredno počasi 
spreminjajo načine svojega delovanja in se prilagajajo novim 
potrebam. Nezmožnost svojega delovanja v največji meri pri- 
pisujejo zmanjšanim materialnim možnostim družbe in posa- 
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meznikov, manj pa svoji napačni in uniformni ter s tem togi 
organizaciji, in le redkokdaj posežejo k rešitvam za preboj iz 
zastoja v svojem delovanju z drugačnimi načini zadovoljeva- 
nja potreb. Ne moremo sicer zanikati manjših finančnih mož- 
nosti družbe, saj je to dejstvo, ki ga ta hip ni moč spremeniti, 
a možno ga je omiliti z bolj fleksibilnim delovanjem, ki bi 
poleg finančnih učinkov bilo tudi bolj prilagojeno potrebam 
prebivalstva. Kaže, da imajo za to največ posluha finančno 
»male« družbene dejavnosti (kultura, telesna kultura), večji 
sistemi pa so preveč zapleteni. 

Socialno in materialno varnost prebivalstva bi morali reše- 
vati na dva različna in med seboj usklajena načina. Problema 
nizkih osebnih dohodkov ni mogoče reševati s socialnovar- 
stvenimi pomočmi, ampak z ustreznimi proizvodnimi in sana- 
cijskimi programi, prekvalifikacijami, prezaposlitvami in 
s sistemskimi ukrepi, ki bi posredno in neposredno vodili 
k boljšemu gospodarjenju. Za socialno ogrožene in zato mar- 
ginalne skupine (nezaposlene in težje zaposljive, invalide in 
druge »klasične« marginalne skupine) pa bo že naprej 
potrebno posredovanje družbenih institucij (zaposlovanje, 
socialno skrbstvo). 

004.200. PREGLED PO DEJAVNOSTIH 

004.210. RAZISKOVALNA DEJAVNOST - 
NE GRE ZA BREME, GRE ZA UČINKE 

Raziskovalni sistem je v okviru naših zmožnosti tačas uspo- 
sobljen za odigranje svoje vloge. Raziskovalna sfera, če jo 
gledamo kot zaokrožen in razmeroma avtonomen sistem, je 
namreč - z namensko pospešenim vlaganjem vanjo - v tem 
srednjeročnem obdobju precej povečala svoj obseg. Naraslo 
jč število raziskovalnih organizacij (sedaj jih je 191 - od tega 
65 samostojnih, 92 enot pri OZD-ih in 34 visokošolskih), 
povečalo se je število registriranih raziskovalcev (okrog 
7 tisoč), precej so se izboljšale možnosti za uvoz opreme in 
literature ter za usposabljanje v tujini, okrog 1200 novih razi- 
skovalcev se usposablja v okviru projekta za preseganje teh- 
nološkega zaostajanja. Tudi delež družbenega proizvoda, ki 
se izdvaja za raziskovalno dejavnost se že približuje odstotku, 
ki ga za to dejavnost namenjajo razvitejše države. 

Vzrokov za, skrajno počasno prestrukturiranje gospodar- 
stva zato ne moremo toliko iskati v pomanjkanju vrhunskega 
znanja. Že podatek, da so gospodarske organizacije v lan- 
skem letu dobile 3905 dokončanih, naročenih raziskav, 
v prakso pa je bilo vpeljanih le 24 novih izumov in patentov, 
od katerih ni bil niti eden prijavljen v tujini, nam pove, da so 
rezultati s stališča gospodarstva razmeroma jalovi. Možni 
vzroki so trije: premalo učinkoviti razvojni oddelki, nezmož- 
nost prilagoditve proizvodnje ali preblagi kriteriji ocenjevanja 
raziskovalnih nalog. Ti vzroki se v različnih primerih pojavljajo 
v različnih medsebojnih kombinacijah. 

Raziskovalni sistem se s strani raziskovalnih skupnosti 
(delež sredstev iz tega naslova predstavlja približno 30% 
vsega denarja, ki je namenjen raziskovalni dejavnosti), na 
podlagi sprejetih in ovrednotenih programov financira kot 
zaokrožen podsistem, brez točneje opredeljenih navezav, ki 
bi zagotavljale opredmetenje rezultatov (predvsem pri razvoj- 
nih in aplikativnih raziskavah). Projekti so pokriti do elabora- 
tov, aplikacija pa je odvisna od zagotavljanja drugih pogojev. 
Zato se mora raziskovalna dejavnost boriti, da bi jo gospodar- 
stvo nehalo uvrščati v obremenilno porabo, namesto da bi 
podjetništvo sililo gospodarske subjekte v povečevanje vlaga- 
nja v raziskave in razvoj. Ker ostajajo merila za vrednotenje 
raziskovalne dejavnosti brez temeljev, je ves sistem organizi- 
ranja naravnan v kotrolo. Roki za oddajo pdročil, zaslužek 
raziskovalcev, izpolnitev vseh administrativnih zahtev, ki jih 
ponuja hiperinstitucializacija (zaradi teh opravil je v razisko- 
valnih organizacijah na 10 raziskovalcev v povprečju zaposle- 
nih 6 administrativnih delavcev), vse to se mora skladati. 
Stimuliranje raziskovalcev, zagotavljanje možnosti za pridobi- 
vanje novih znanj, ločevanje bolj od manj uspešnih je v dru- 
gem planu. 

Uspešnost raziskovalne dejavnosti lahko zagotovijo le 
celostno pokriti projekti, ki se začnejo z raziskovalno nalogo, 
končajo pa z raziskanim trgom. To pa zahteva projektno 
fleksibilno koncentracijo raziskovalcev, koncentracijo razvoj- 
nih oddelkov, podjetniško vlogo gospodarskih subjektov, trg 
in sproščanje iniciativnosti. 

23 

1 



004.220. IZOBRAŽEVANJE - 
VEČ IZOBRAŽEVATI TUDI ODRASLE 

Razmere v izvajalskih organizacijah in v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih, so se z novimi omejitvenimi ukrepi 
dodatno zaostrile. Pripravljeni program ukrepov za uskladitev 
vzgojno-izobraževalne dejavnosti z materialnimi možnostmi 
v Izobraževalni skupnosti Slovenije ni bil sprejet. Razprava se 
- ob vrsti izraženih pomislekov - nadaljuje. 
Za zagotovljeni program osnovne šole, ki je opredeljen 
z zakonom, v osnovnem šolstvu ne bi smeli uvajati oblik 
participacij staršev, kvečjemu za nadstandardne storitve izven 
tega programa. V občinskih izobraževalnih skupnostih so 
v zadnjem obdobju praviloma krčili dodatni program, celod- 
nevno šolo, subvencije za prehrano, predvideli participacijo 
za podaljšano bivanje, iskali pa tudi racionalnejše rešitve 
z bolj fleksibilnim določanjem šolskih okolišev. Razmišljanja 
še ne zadevajo morebitnih posegov v predmetnik osnovne 
šole. Tako se je v precej občinah finaciranje skrčilo na zago- 
tovljeni program, ki je opredeljen z zakonom. 

Tudi v usmerjenem izobraževanju participacije ne bi smeli 
uvajati za obvezne dele programa. Resnejši racionalizacijski 
ukrepi so možni v še preobsežnih in preveč razdrobljenih 
programih srednjega, pa tudi visokega šolstva, v njihovi 
potrebni integraciji (kjer so za to možnosti), v racionalizaciji 
samoupravnega odločanja in v prenosu odločanja o strokov- 
nih zadevah v strokovne organe. Potrebne pa so tudi spre- 
membe sedanje regulative ter spremembe v standardih in 
normativih, kjer bi morali prenehati s sedanjim ekstenzivnim 
pristopom ter vgraditi elemente za spodbujanje kvalitete. 

V skladu z družbenim planom Slovenije in sprejeto politiko 
vzgoje in izobraževanja je potrebno zagotoviti izvajanje 
zakonsko opredeljenega 
zagotovljenega programa osnovne šole. V okoljih, kjer so 
kljub omejitvam sposobni realizirati dodatne programe, pa 
ohranjati tudi te. Vsi posegi na področju usmerjenega izobra- 
ževanja pa bi morali biti skladni z dolgoročnimi usmeritvami. 
Programska ponudba naj bo manj razdrobljena, čimvečjemu 
številu generacije je potrebno omogočiti pridobitev ustrezne 
strokovne izobrazbe in v središčih policentričnega razvoja 
Slovenije omogočati ustrezno ponudbo programov srednjega 
izobraževanja. V nekaterih manjših, zlasti obmejnih krajih, pa 
možnosti srednjega izobraževanja iz razvojno poselitvenih 
razlogov tudi ni mogoče ožiti. 

Premalo je storjenega na področju izobraževanja odraslih, 
ki bi v sedanjih razmerah (ekonomski in tehnološki presežki, 
kompenzacijsko izobraževanje, izobraževanje za potrebe 
sedanjega in bodočega dela) lahko prineslo hitre učinke. 
Vzrok je v premajhni strokovni in siceršnji usposobljenosti 
izvajalcev izobraževanja, v prepuščenosti delovnih organiza- 
cij samim sebi glede tega, v tem, da ni ustreznih programov za 
tako izobraževanje. Raziskovalno delo o tem izobraževanju pa 
je tudi zastalo - saj ni rešeno vprašanje njegovega finaci- 
ranja. 

004.230. KULTURA - PORAST KULTURNE 
ZAVESTI 

Kultura je v zadnjem obdobju razgibala duhovno življenje 
v Sloveniji. Še vedno je neustrezno vrednotenje predvsem 
vrhunske ustvarjalnosti. Po drugi strani pa je to, skupaj s širje- 
njem kulturnih ustvarjanj (alternativne kulturne skupine), ki 
ponujajo večjo širino pri soustvarjanju in zadovoljevanju kul- 
turnjih potreb, vplivalo na porast kulturne in nacionalne zave- 
sti Slovencev. To je opazno ne le na strogo kulturnem 
področju (večanje zanimanja za tovrstne prireditve), ampak 
tudi v splošno družbeni in politični angažiranosti. Odraža se 
tudi v večjem ugledu, ki ga ima slovenska kultura v tujini, 
predvsem v sosednjih deželah. Žal anketa »Slovensko javno 
mnenje« kaže, da se morajo ljudje zaradi težkega material- 
nega položaja masikdaj odpovedovati kulturnim prireditvam, 
kupujejo manj knjig, predvsem več obiskujejo knjižnice. 

Samoupravni sporazum med založniki in avtorji je sicer 
nekoliko uredil vsaj področje književnosti. Druga področja še 
nimajo podobnihdogovorov. Prenos nekaterih nalog iz občin- 
skih kulturnih skupnosti na republiško je sicer dal osnovo za 
njihovo enotno vrednotenje na področju cele Slovenije, za 
odpravo iz preteklosti podedovanih razlik med občinami in 

izenačitev standardov na vseh področjih kulture pa bi bila 
potrebna dodatna sredstva. 

Že nekaj let se kažejo potrebe po večji povezanosti med 
založništvom in knjižničarstvom, a konkretni koraki še niso 
bili narejeni. Pomankanje denarja in hitro rastoče cene knjig 
vplivajo tudi na manjši nakup knjig v splošnoizobraževalnih 
knjižnicah. Po drugi strani pa se vsaj nekatere knjižnice 
počasi prilagajajo novim zahtevam in širijo svoje delovanje 
z le sposojevanja knjig tudi na druga področja (medioteke, 
pravljične ure ipd.), s čimer dobivajo vlogo kulturno-izobraže- 
valnega centra v svojem okolju. 

004.240. TELESNA KULTURA - PREMIK 
K CENEJŠIM OBLIKAM 

Še naprej se veča udeležba ljudi v telesnokulturnih dejavno- 
stih. Nižanje življenskega standarda negativno vpliva tudi na 
to področje, saj se ljudje predvsem ukvarjajo s cenejšimi 
dejavnostmi, ki pa niso vedno ustrezne za vse ljudi. Prevelika 
razdrobljenost sredstev med občinskimi telesnokulturnimi 
skupnostmi onemogoča boljšo izvedbo skupnih programov 
na republiški ravni. Zato se mora večji del sredtev združevati 
v Telesnokulturni skupnosti Slovenije, s čimer bi bilo bolje 
rešeno predvsem šolanje kadrov in vrhunski šport. Vseeno pa 
se s tem ne bo povečal družbeni vpliv na telesnokulturno 
dejavnost, saj so sredstva namenjena vrhunskemu športu in 
množični telesnokulturni daj^vnosti, minimalna. 

004.250. OTROŠKO VARSTVO - POTREBA PO 
VEČJEM ODPIRANJU VRTCEV V OKOLJE 

Dodatno zakonsko omejevanje sredstev rešujejo občine na 
različne načine. Eden od ukrepov, ki jih priporoča republiška 
skupnost je tudi na tem področju povečanje participacije 
staršev pri ceni oskrbe v vrtcih. 

To sicer lahko pomeni hitro reševanje finančnih problemov 
skupnosti otroškega varstva, medtem ko v okoljih, kjer inte- 
resne skupnosti cen za starše prej niso tekoče valorizirale in 
v občinah, ki so po rasti osebnih dohodkov pod povprečjem 
republike, to povzroča probleme. Vrtec namreč naenkrat 
postane predrag. Zato prihaja do izpisov otrok in kot posle- 
dica tega do ukinjanja oddelkov. To se že dogaja na Jeseni- 
cah, v Mariboru, Lendavi in Cerknici. 

Tudi drugi načini reševanja pomanjkanja sredstev so s sta- 
lišča zadovoljevanja potreb otrok problematični; gre npr. za 
krčenje ali opuščanje dopolnilnih programov v občinah, var- 
čevanje pri didaktični opremi, hrani in materialnih stroških. 
Zato bo v prihodnjem letu najpomembnejša naloga odpiranje 
vrtcev v okolje, kar pomeni organiziranje različnih oblik zado- 
voljevanja potreb predšolskih otrok po vzgoji in varstvu. Te 
oblike namreč kljub prostorskim in kadrovskim zmožnostim 
vrtcev ne zaživijo. 

Varstvo matere in novorojenca se izvaja po sprejetih merilih 
in v dogovorjeni višini. Novost je uvedba najvišjega zneska 
nadomestila in sprememba dolžine porodniškega dopusta za 
starše nedonošenih otrok. 

V zakonodaji bodo prihodnje leto na tem področju 
potrebne spremembe, ki jih prinaša spreminjanje načinov 
menjave dela, uvajanje samostojnega osebnega dela na to 
področje, različne racionalizacije ter spreminjanja konceptov 
posameznih programov družbenega varstva otrok. Zaradi 
celovite obravnave skrbi za otroke pa bo potrebno združiti 
področna zakona. 

004.260. SOCIALNO VARSTVO - BOLJ 
USMERITI K POTREBAM OTROK 

Skupnost socialnega varstva - na podlagi ocen o socialni 
varnosti v občinah - ugotavlja, da kljub poostrenim kriterijem 
za pridobitev pravice do socialnovarstvene pomoči, približno 
polovica občin ne bo zbrala dovolj sredstev za realizacijo 
dogovorjenih programov. Zato si prizadevajo za pridobivanje 
hovih virov npr. proračun za te namene - in kot je bilo 
ugotovljeno že v majski analizi - za funkcionalno združitev 
nekaterih socialnovarstvenih programov ter poenostavitev 
organiziranosti tega področja. 

Pomanjkanje sredstev se vse preveč prenaša na družino. 
Njena socialna in materialna ogroženost narašča z številom 
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otrok. Zato bi kazalo analizirati pomoči, ki jih naša družba 
daje družini, se pravi otroku, ki je njen konstitutivni element. 
Če pogledamo npr. zmožnost pokrivanja minimalnih življen- 
skih stroškov otroka ali starostnika z družbenimi denarnimi 
pomočmi, ugotovimo, da bolj skrbimo za stare kot za otroke. 
Zato,bo v socialni politiki nujno spremeniti prioritete. 

Skupnosti, ki se združujejo v skupnostih socialnega var- 
stva, z medletnimi valorizacijami socialnovarstvenih pomoči, 
poskušajo ohranjati vsaj realno raven pomoči iz preteklega 
leta. To bo do konca leta predvidoma uspelo le pri denarnih 
pomočeh, ki pomenijo edini in dopolnilni vir preživljanja. Ne 
bo pa to možno pri otroških dodatkih. Ti bi se morali oktobra 
povišati za 54%, če bi želeli ohraniti lansko raven. Ker pa že 
aprilske in junijske valorizacije niso bile izvedene v vseh 
občinah, bo realni padec vrednosti otroških dodatkov še 
toliko večji; tudi število upravičencev se je zmanjšalo za okrog 
20% 6 Republiška skupnost otroškega varstva pripravlja nov 
sistem na področju otroških dodatkov, ki bo v prihodnjem letu 
zahteval temeljito strokovno preverjanje. 

Na novo bo potrebno koncipirati sistem minimalne socialne 
varnosti ki je za dane ekonomske razmere očitno postavljena 
previsoko. Zato pri skupnosti socialnega varstva pripravljajo 
spremembe sporazuma o zagotavljanju socialnovarstvenih 
pravic. 

004.270. SOCIALNO SKRBSTVO 
- NARAŠČANJE POTREB PO STORITVAH 

Prestrukturiranje dejavnosti socialnega skrbstva se najbolj 
odraža v skrbi za stare. Tako se postopoma realizira 
pomembna srednjeročna usmeritev — razvijanje posamez- 
niku bolj prilagojenih in kakovostnejših oblik zadovoljevanja 
potreb, saj že okrog 70-80% domov za stare organizira raz- 
lične oblike pomoči starim, ki živijo doma. Z nadaljnjo širitvijo 
programov pomoči starim na domu (v sodelovanju s patro- 
nažno službo) bi lahko tudi nekoliko sprostili pritisk na 
domove, ki je zaradi povečevanja deleža starih in bolnih (in 
v zadnjem času tudi zaradi participacij v bolnicah), še vedno 
močan. 

Splošni socialni zavodi so si s prestrukturiranjem virov 
prihodkov (pridobivanje sredstev neposredno od uporabni- 
kov) ustvarili dokaj stabilno materialno osnovo, saj ti prihodki 
predstavljajo že okrog 50% prihodkov teh zavodov. Težave pa 
imajo pri plačevanju zdravstvenega dela oskrbe (ki predstav- 
lja okrog 33% prihodkov), ker zdravstvene skupnosti zelo 
neredno plačujejo račune. 

Centri za socialno delo beležijo naraščanje potreb po stori- 
tvah socialnega skrbstva, še zlasti po enkratnih in začasnih 
pomočeh, pri čemer pa so strokovne službe zaradi omejenih 
sredstev pogosto prisiljene uporabljati strožja merila. To ima 
za posledico tudi odklanjanje pomoči. Reševanje teh vprašanj 
z različnimi oblikami socialnega dela ter tudi z vključevanjem 
prostovoljcev, bo ključna naloga prihodnjega leta. 

04.280. ZDRAVSTVO - STRAH PRED 
PARTICIPACIJAMI 

V prvem polletju doseženemu zmanjšanju števila speciali- 
stičnih ambulantnih pregledov, zmanjšanju poprečne ležalne 
dobe ter zmanjšanju števila bolnišnično oskrbnih dni se v zad- 
njih mesecih pridružuje še zmanjšanje obsega dela v osnov- 
nem zdravstvu ter povečanje števila nerealiziranih receptov, 
kar je predvsem posledica povečanih participacij in zoženega 
kroga upravičencev za oprostitev participacije. 

Zdravstvene organizacije se negativnim finančnim rezulta- 
tom izogibajo 
tudi z neporavnavanjem obveznosti do dobaviteljev, z odloži- 
tvijo poravnav obveznosti iz dohodka ter z zadrževanjem rasti 
osebnih dohodkov. Kljub temu, da v poprečju rast osebnih 
dohodkov v zdravstvu ni dosegla rasti v gospodarstvu, da se 
je znižalo število zaposlenih na osnovi opravljenih delovnih ur 
in da se je zmanjšal delež dela prek polnega delovnega časa, 
pa finančni učinki izvajanja njihovih lastnih racionalizacijskih 
programov še niso takšni, da bi preprečili tudi likvidnostne in 
druge finančne težave, v katerih se bodo zaradi velikega 
izpada prihodka zdravstvenih skupnosti znašle izvajalske or- 
ganizacije. 

Že sprejeti ukrepi, s katerimi bi uskladili obseg programa 
zdravstvenih skupnosti z dovoljenim obsegom sredstev, so 

usmerjeni na racionalizacijo poslovanja zdravstvenih organi- 
zacij, bolj upočasnjeno zaposlovanje v zdravstvu ter na parti- 
cipacijo uporabnikov. Ta je deležna številnih (deloma tudi 
upravičenih) pripomb in kritik. Poudariti pa je treba, da parti- 
cipacija v zdravstvu, kot eden od racionalizacijskih ukrepov 
ne predstavlja nikakršne novitete in da je tudi v skladu s spre- 
jetimi družbenimi planskimi usmeritvami in omejitvami 
v zdravstvu Po vsebinski in metodološki strani pa jo je 
potrebno še dodatno dodelati in ustvariti nekatere pogoje, da 
bi v resnici ne bila samo instrument zbiranja sredstev temveč 
tudi pozitivno delujoč instrument za boljše zadovoljevanje 
potreb posameznika in družbe. 

004.290 SKRB ZA NEZAPOSLENE - PRIPRAVA 
NA RAST NEZAPOSLENIH 

Število nezaposlenih se bo v vsem letu 1988 dvignilo med 
40- 50% ter znaša v povprečju nekaj nad 21 tisoč oseb. Ta rast 
se bo nadaljevala tudi v letu 1989. 

Dodaten problem pri reševanju socialne problematike neza- 
poslenih predstavljajo ekonomski in tehnološki presežki Po 
naših ocenah je število ekonomskih presežkov že v letu 1987 
že preseglo 90 tisoč oseb, tehnoloških presežkov pa je, ob 
skromnih vlaganjih v razvoj, že nekaj let razmeroma malo. 
Delavci, ki jih obravnavamo kot ekonomski presežek, so sedaj 
večinoma še zaposleni. Glavno prepreko pri njihovi prezapo- 
slitvi tačas predstavlja njihova neustrezna izobraženost in 
neprimerna strokovna usposobljenost, še zlasti npr. za to, da 
bi se preusmerjali v področja storitvenih dejavnosti. 
Poseben status socialne varnosti je z dopolnitvijo zakonodaje 
zagotovljen (z možnostmi prekvalifikacije) za delavce, katerih 
delo je zaradi ekonomskih ali tehnoloških razlogov postalo 
nepotrebno. Delavcem, ki so izgubili delo zaradi stečajev, je 
poleg tega zagotovljeno tudi primerno denarno nadomestilo. 
V sklop socialne varnosti spada torej tudi možnost izobraže- 
vanja in strokovnega usposabljanja, za kar so v okviru sedanje 
povečane prispevne stopnje tudi sredstva. To pa bo potrebno 
izpeljati v neposredni povezavi s celovitim programom izobra- 
ževanja odraslih. 

004.300. ŽIVLJENJSKI STANDARD 
- KVALITETA ŽIVLJENJA KOT MOTIV 

Slabši materialni položaj ljudi (realni osebni dohodek je bil 
že v letu 1987 za 4,6% nižji kot v preteklem letu, v letošnjem 
letu pa je predvideni realni padec še za nadaljnih okoli 20%) 
vpliva na negativno percepcijo ljudi tudi na drugih življenskih 
področjih. Podatki raziskave »slovensko javno mnenje« 
kažejo da ljudje letošnje življenske razmere ocenjujejo naj- 
slabše'v zadnjih letih. S tem se je končal nekajletni trend 
počasne rasti optimizma. To pokaže tudi grafični prikaz, pri 
katerem so prikazana mnenja ljudi o primerjavah življenja pri 
nas danes v primerjavi z življenjem pred petimi leti (5-mnogo 
bolje, 4-bolje, 3-enako, 2-slabše, 1-mnogo slabše; izračunano 
povprečje odgovorov na pet stopenjski lestvici). Prikazano je, 
kako živijo ljudje, ali ima samoupravljanje sedaj večjo vlogo, 
ali je spoštovanje dela in delavcev boljše, in kakšne so možno- 
sti dobiti stanovanje, se izobraževati in preživljati otroke. 

Če je leta 1982 30% anketirancev ocenjevalo, da je njihov 
materialni položaj slabši kot pred petimi leti, se jih je letos 
tako izrazilo kar 51%. Med ljudmi se širi tudi pesimizem glede 
bodočnosti. Kar 52.7% anketirancev t'rdi, da bo njihov materi- 
alni položaj čez leto dni slabši kot je letos. Ta položaj prebi- 
valci Slovenije kompenzirajo z bolj skrbnim družinskim 
gospodarjenjem in varčnostjo pri luksuznih stvareh. Zaskrb- 
ljuje pa dejstvo, da se ljudje že omejujejo tudi pri nakupih 
pomembnih življenskih artiklov, nekateri celo hrane. Tako je 
dobra tretjina anketirancev odgovorila, da je spremenila pre- 
hrambene navade, skoraj dve tretjini se omejuje pri nakupu 
oblek prav toliko jih manj pogosto zahaja v restavracije, 
dobra polovica redkeje hodi na kulturne in zabavne prireditve 
in skoraj 60% jih je odložilo večje nakupe. 

Ti trendi se odražajo tudi v statističnih podatkov o prodaji 
živilskih in neživilskih proizvodov v trgovini na drobno. Pri 

6) Primerjava med povprečnim številom otrok, ki so prejemali otroški 
dodatek v letu 1987 in številom otrok v maju 1988, ko se na novo 
ugotavlja upravičenost do otroškega dodatka. 
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neživilskih izdelkih upada prodaja obutve, stagnira prodaja 
konfekcije, medtem ko prodaja tkanin raste, iz česar se da 
sklepati, da kjer je le mogoče, ljudje opravljajo storitve sami 
(naprimer šivanje). Tudi prodaja trajnih potrošnih dobrin je 
upočasnjena^ Pri živilih stagnira prodaja mesa, upada prodaja 
mleka in mlečnih izdelkov ter sveže in predelane zelenjave ter 
predelanega sadja. 

Zanimivo pa je, da slab materialni položaj posameznika, 
v javnem mnenju ne vodi k večanju egalitarističnega sin- 
droma, ampak so ljudje vedno bolj pripravljeni pristajati tudi 
na večanje socialnih razlik, če bi to pripomoglo k hitrejšemu 
razvoju družbe. Tako je leta 1980 le 39% anketiranih prebival- 
cev Slovenije izjavilo, da bi morali slabi delavci izgubiti delo, 
v letošnjem letu pa je bilo takih odgovorov kar 76.5%. Delež 
tistih, ki zagovarjajo tezo, da je treba zagotoviti delo vsem, ne 
glede na to, kako delajo, pa je upadel s 46.6% na 12.8%! 
Podobno je tudi mnenje o tem, da je potrebno dati večje 
nagrade najuspešnejšim delavcem, strokovnjakom in izumite- 
ljem, pa čeprav bi se s tem večale razlike med ljudmi (1980 
-47.8%, 1988- 6.1%). Delež odgovorov, da je potrebno čim 
hitreje zagotoviti povečanje proizvodnje, čeprav na račun 
večanja socialne neenakosti, pa se je povečal od 18.0% na 
57.3%. Ob tem so ljudem tudi vedno bolj simpatične delnice, 
saj se za njih ogreva polovica prebivalcev Slovenije. Ljudje 
tudi ne vidijo rešitve slabih gospodarskih razmer v zmanjševa- 
nju denarja za družbene dejavnosti, saj se jih je za to izreklo le 
dobrih 5%. 

005.000. UREJANJE PROSTORA, 
VARSTVO OKOLJA, VARSTVO 
DEDIŠČINE 

005.100. UREJANJE PROSTORA 
- ZLASTI PRIPRAVE NA VEČJE 
POSEGE V PROSTOR 

Na področju urejanja prostora nismo presegli vzpostavlje- 
nih družbenoekonomskih razmerij in načinov obnašanja, ki 
so povzročili in povzročajo krizno stanje v urejanju prostora, 
kot ga ugotavlja Poročilo in Dodatna informacija k poročilu 
o urejanju prostora v SR Sloveniji. Samo z oblikovanjem 
drugačnega sistema in v njem drugačne vloge planiranja 
prostora ali pa samo z ukrepi, ki pozivajo na spoštovanje 
zakonodaje, večjo strokovnost odločitev ter z verjetjem 
v uresničevanje usmeritev, zapisanih v dolgoročnem in sred- 
njeročnih planih, ni mogoče reševati nakopičenih problemov 
v urejanju prostora. Ustrezno vsebino in s tem skladnejša 
razmerja urejanja prostora lahko Str. 61 vspostavijo samo trg 
zemljišč in renta, konkurenca upravnih teritorijev za razvojne 
programe ter prostorsko in ekološko ozaveščena javnost, ki 
deluje in vse bolj vpliva na odločitve tako v okviru krajevne 
skupnosti, skupščine občine in republike. 

Večina zdaj potekajočih aktivnosti se nanaša na pripravo 
velikih posegov v prostor (zlasti infrastrukturni posegi) in na 
ugotavljanje dejanskega stanja rabe prostora, odpravljanje 
napak v osnovnih evidencah, ter reševanje konfliktov zaradi 
posegov na 1.območje kmetijskih zemljišč. Pravna veljavnost 
dolgoročnih in srednjeročnih planskih dokumentov občin in 
SIS je pri tem največji problem. 

V SR Sloveniji še vedno nima usklajenih dolgoročnih plan- 
skih dokumentov 43 občin in 3 SIS, ki za SR Slovenijo oprav- 
ljajo dejavnosti posebnega družbenega pomena. Ugotavljamo 
tudi, da še vedno v uradnih glasilih ni objavilo svojih dolgo- 
ročnih planskih dokumentov 13 občin in 4 samoupravne inte- 
resne skupnosti na ravni republike; 8 občin in 8 SIS pa ni 
objavilo svojih srednjeročnih planskih dokumentov. Ti uradno 
tako ne obstajajo. 

V letu 1988 potekajo spremembe in dopolnitve dolgoroč- 
nega in družbenega plana SR Slovenije.Postopek sprememb 
in dopolnitev teh planskih dokumentov bo zahteval spre- 1 

membe in dopolnitve tudi ustreznih planskih dokumentov 
občin in SIS. Ob tem bodo občine in SIS na ravni republike 
uskladile in odpravile vse ugotovljene pomanjkljivosti 
v obveznih prostorskih sestavinah iz dolgoročnega plana SR 
Slovenije. 

Težave, s katerimi so se občine in SIS, pa tudi organizacije, 
ki strokovno pripravljajo planske dokumente, soočile v prak- 
tičnem izvajanju planskih aktov so glavni razlog, da so se ti 
subjekti začeli zavedati vloge in pomena planskih aktov. 
Aktivnosti, ki potekajo tako na ravni občin in SIS, kakor tudi 
v organizacijah, ki strokovno pripravljajo planske dokumente 
kažejo na boljši odnos do pristopa k procesu planiranja, pri 
tem so v veliko pomoč tudi metodološki pripomočki za pri- 
pravo planskih dokumentov, ki jih je pripravil Zavod SR Slove- 
nije za družbeno planiranje in Republiški komite za družbeno 
planiranje. Menimo, da bo ta pozitivni premik ob pripravi in 
izdelavi planskih dokumentov pokazal učinke šele v planskih 
dokumentih za srednjeročno obdobje 1991-1995. To pa 
pomeni, da bo realizacija nalog opredeljenih v sedanjem 
srednjeročnem obdobju predstavljala še vedno izjemen stro- 
kovni in postopkovni napor. 

Plani, ki so izdelani na osnovi strokovno pomanjkljivo pri- 
pravljenih elementov za usklajevanje, vsebujejo slabo premi- 
šljene in sprejete odločitve. Pomanjkljivi dokumenti sprožajo 
dvom v nezakonitost postopkov in vse pogostejše spore, ki jih 
obravnava Ustavno sodišče Slovenije. 

Značilnost tega srednjeročnega obdobja predstavlja tudi 
nekvalitetna priprava prostorskih izvedbenih aktov ter neupo- 
števanje in neizvajanje določil zakona o urejanju naselij in 
drugih posegov v prostor ter navodil k temu zakonu. Tako so 
sprejeti prostorski izvedbeni akti vsebinsko neustrezni ali pa 
po vsebini in določilih ohlapni in nedorečeni, ter omogočajo 
različno in subjektivno odločanje v konkretnih primerih.Tako 
sprejete odločitve povzročajo nezaupanje občanov v pravni 
red in pravno varnost nasploh, ter imajo za posledico tudi 
vedno večje nespoštovanje in kršitve splošnih in konkretnih 
predpisov. Velikokrat se namreč dogaja, da se tudi relativno 
usklajene planske odločitve v prostoru skozi prostorske 
izvedbene akte izrodijo v nekaj nasprotnega. Takemu stanju 
nemalokrat botruje zaletavost dnevne politike in parcialni 
interesi posameznih investitorjev. Ob tem se odpira vprašanje 
upravnega nadzora prostorskih izvedbenih aktov in strokov- 
nosti posameznih upravnih organov in organizacij, ki izvajajo 
in izdelujejo te izvedbene dokumente. 

Glede poselitve Slovenije ugotavljamo, da je v sedanjih 
razmerah uresničevanje policentrične zasnove sistema naselij 
vezan_° predvsem na lastne razvojne iniciative posameznih 
središč na republiški oziroma občinski ravni, pri čemer so 
razvojni cilji in funkcije posameznih središč različno in 
neenotno opredeljeni. Skromna aktivnost občin na področju 
medobčinskega sodelovanja ovira oblikovanje usklajenih 
pogojev za razvoj sistema poselitve v regijskih okvirih. 
Osnovni problem opredeljevanja ciljev in spremljanja razvoja 
sistema naselij je v nedorečeni metodologiji in neizdelanem 
informacijskem sistemu. 

Na podlagi srednjeročnega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 in v skladu s programom priprave prostorskih 
izvedbenih aktov, ki ga je sprejel IS SR Slovenije, poteka 
priprava lokacijskih načrtov za hidroelektrarne na spodnji 
Savi, termoelektrarno-toplarno Trbovlje III in ostalih infra- 
strukturnih obektov in naprav. Skupna značilnost teh nalog je 
zaostajanje v rokih opredeljenih v podrobnih programih. Do 
njih prihaja prav zaradi zamujanja pri pripravi strokovnih 
podlag, ter neusklajenih oziroma pomanjkljivo izdelanih plan- 
skih dokumentov prizadetih občin. 

V tem gradivu ne ponavljamo ugotovitev in sklepov ter 
predlaganih ukrepov iz Dodatne informacije k poročilu o ure- 
janju prostora (Poročevalec št.22, 2.8.1988), iz osnutka spre- 
memb in dopolnitve planskih aktov SR Slovenije in dogovora 
o temeljih družbenega plana SR Slovenije. Izpostavljamo pa 
problem geodetskih podlag za pripravo planov. Ažurirane 
geodetske podlage so nujno sredstvo za pripravo planskih 
dokumentov. Vendar se srednjeročni program geodetskih del 
ne izvaja dosledno. Glavni razlog je pomanjkanje finančnih 
sredstev. Temeljni topografski načrti M 1:5000 in M 1:10 000 
so vzdrževani npr.povprečno le vsakih 20 let, potrebno pa bi 
bilo skrajšati vzdrževalno obdobje, v odvisnosti od dogajanja 
v prostoru, na 5 do 10 let. 

Topografska karta M 1:25 000 za Slovenijo bo v prihodnjem 
letu nova, vendar bo zaradi režima varovanja uporabna le pod 
pogoji, ki jih za vsakega uporabnika, oz. naročnika posebej 
neposredno določa Vojaški geografski inštitut v Beogradu. 
Potrebno bi bilo doseči primerno odprtost TK 25, tako da jo za 
potrebe planiranja lahko planerske organizacije in nosilci 
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planiranja uporabljajo brez ovir za namene, ki jih predvide- 
vajo predpisi s področja planiranja. 

005.200. VARSTVO OKOLJA 
- OBSTOJEČA ORGANIZIRANOST NE 
ZADOŠČA VEČ 

Večina aktivnosti poteka še vedno v pripravi strokovnih 
podlag, programov in projektov, kar še ne vpliva na zmanjša- 
nje emisij. Na splošno ocenjujemo, da se kakovost okolja v SR 
Sloveniji še naprej slabša, slabšajo pa se tudi pogoji za 
izboljšanje. 

Glede varstva zraka je bila s sprejetjem novih odlokov 
vzpostavljena pravna osnova za učinkovitejšo skrb družbe za 
kakovost zraka. A pri onesnaževalcih je naletela na odpor. Pri 
tem je bistveno, ali bo družba s svojimi legitimnimi instru- 
menti, dano kadrovsko in organizacijsko sestavo lahko uvelja- 
vila spoštovanje zakonitosti. Nerazumljivo je, da se onesnaže- 
valci kot gospodarski subjekti za skupno reševanje proble- 
mov bolj ne povezujejo prek Gospodarske zbornice Slovenije. 

Izdelan je bil akcijski program čiščenja dimnih plinov v ter- 
moelektrarnah-toplarnah, ki glede na zahtevo novo spreje- 
tega odloka o emisijah terja pripravo dodatnih sanacijskih 
programov do konca septembra 1988, za plinske elektrarne 
do konca novembra 1988. V izdelavi je strokovna ocena o eko- 
loški ustreznosti sanacijskega programa Rudnika svinca in 
topilnice Mežica glede na novo sprejete predpise na področju 
varstva zraka. 

Očitno je, da sprejeti program sanacije reke Save do leta 
1990 ne bo izveden zaradi finančnih, strokovnih in organiza- 
cijskih težav. Opozarjamo na neurejeno razmejitev pristojno- 
sti med Zvezo vodnih skupnosti Slovenije in Zvezo komunal- 
nih skupnosti Slovenije, ki bistveno vpliva na uspešnost izva- 
janja sanacij voda. 

Na področju ravnanja s posebnimi odpadki so pred zaključ- 
kom osnove naloge: evidenca posebnih odpadkov in regiona- 
lizacija ravnanja (rok: konec 1988). V izdelavi je tudi regionali- 
zacija ravnanja s komunalnimi odpadki. 

V zvezi s pripravo odlagališča nizko in srednjeaktivnih jedr- 
skih odpadkov bo do konca leta 1988 pripravljena vsa stro- 
kovna metodologija za potrebe iskanja, vrednotenja in izbora 
lokacij. Na Hrvaškem poteka obdelava makrolokacij, ki pa 
metodološko ni usklajena s pristopom v Sloveniji. Jasno je, da 
v SR Sloveniji do leta 1990 odlagališča ne bo mogoče zgraditi. 

Prihajamo v fazo, ko množice nakopičenih ekoloških pro- 
blemov s sedanjo organizacijo, strokovno usposobljenostjo, 
kadrovsko zasedbo in ob sterilnosti nekaterih odgovornih 
struktur - ne bo mogoče rešiti. Slabo smo pripravljeni na 
projektno reševanje. Pripravljalne faze v strokovnem in orga- 
nizacijskem smislu predolgo trajajo. Sredstva so samo eden 
od omejitvenih dejavnikov. Gre tudi za izogibanje odgovorno- 
sti zaradi neurejenih pristojnosti, različne interpretacije raz- 
merja med upravo in samoupravo, ter za velike razlike v stro- 
kovni in organizacijski usposobljenosti posameznih ravni 
odločanja (republika, občine, SIS). Varstvo okolja je formalno 
sistemsko pokrito, vendar posamezni deli sistema med seboj 
niso usklajeni (raziskovalno delo, vzgoja in izoraževanje, 
uprava, samouprava). V letu 1989 je - poleg drugega - treba 
pripraviti tudi program medfakultetnega in interdisciplinar- 
nega podiplomskega študija varstva okolja ter začeti z obvez- 
nim dopolnilnim izobraževanjem za delavce v občinskih upra- 
vah, ki so zadolženi za področje varstva okolja. 

005.300. KULTURNA IN NARAVNA 
DEDIŠČINA - KOT VREDNOTA IN 
RAZVOJNI POTENCIAL SLOVENIJE 

Za naravno in kulturno dediščino še vedno nimamo enotnih 
meril, s katerimi bi jasno določali velikostni red tega boga- 
stva, ocenjevali njegovo stanje, na osnovi jasnih kriterijev 
opredeljevali potrebo po prednostnem vlaganju v posamezne 
dele, ocenjevali družbene učinke teh vlaganj ter na ta način 
spremljali uspešnost izvajanja naloge, ki nam je zaupana, to je 
- ohranjati in razvijati to dobrino splošnega pomena. 

Da bi lahko izdelali ta enotna merila, pa je treba predvsem 
priti do enotnih evidenc, inventarizacij in valorizacij ter vseh 

drugih strokovnih osnov, ki so podlaga za oblikovanje odloči- 
tev o načinu gospodarjenja s to dobrino. 

Vse to narekuje, da se v analizah — tudi pričujoči — ukvar- 
jamo predvsem z vprašanji organiziranosti in s prepričeva- 
njem tistih, ki jim je poverjena skrb za to dobrino, da ustvarijo 
osnovne predpogoje za.kvalitetne premike — vsaj ob pripravi 
planskih dokumentov za naslednje srednjeročno obdobje. 

V majski in jesenski analizi 1987, v Poročilu o urejanju 
prostora (1987) ter v majski analizi 1988 je bil podan podroben 
prikaz stanja na področju varovanja dediščine ter predlogi 
ukrepov. Ugotavljamo, da so te ocene še vedno akualne in da 
se večina ukrepov ni izvedla. 

Osnovna problema pri zagotavljanju kvalitetnega vključeva- 
nja vsebine dediščine v planiranje in s tem zagotavljanja 
pogojev za ohranitev in razvoj kulturne in naravne dediščine 

1. neenotne in nepravočasno izdelane strokovne podlage: 
2. nevključevanje nosilca planiranja te dejavnosti v posto- 

pek priprave in sprejemanja planskih aktov. 
Glavni aktualni nalogi sta izdelava enotne metodologije 

vrednotenja območij in objektov kulturne dediščine ter izde- 
lava enotne metodologije priprave strokovnih podlag za vklju- 
čevanje dediščine v proces planiranja. To bo osnova za obli- 
kovanje enotnih in ustreznih strokovnih osnov za pripravo 
naslednje generacije planskih dokumentov. Izvedbo te naloge 
organizira in vodi Zavod SR Slovenije za varstvo kulturne in 
naravne dediščine. Glede na predvidene roke za pripravo 
naslednje generacije planov mora biti izvedeno najpozneje do 
konca marca 1989. Podoben problem predstavljajo tudi stro- 
kovni predlogi za normativno zavarovanje ter akti o razglasitvi 
posameznih objektov ali območij. 

Izdelava teh metodologij bo izboljšala kvaliteto strokovnih' 
predlogov ter posredno zmanjšala potrebo po normativnem 
zavarovanju. 

Kulturna skupnost SR Slovenije, kot nosilec planiranja 
dejavnosti, je letos z manjkajočimi prostorskimi sestavinami 
dopolnila svoj dolgoročni in srednjeročni plan in hkrati pristo- 
pila k nekaterim njunim dopolnivam, kar je doslej edini 
poskus celovite obravnave tega področja, čeprav vsebina še 
ni dosegla željene kvalitete. V ta postopek je vključevala tudi 
občinske kulturne skupnosti in prvič posredovala svoje plan- 
ske elemente v proces planskega usklajevanja. Sprejem teh 
dokumentov je predviden še v letu 1988. 

Vse te aktivnosti bodo ustvarile pogoje za lažje oblikovanje 
ustrezne politike varovanja dediščine in sprejem takšnih odlo- 
čitev, pri katerih bosta prostorski in ekonomski vidik varova- 
nja neločljivo povezana, dediščina pa bolj aktivno vključena 
v sistem družbene reprodukcije. 

006.000. REGIONALNI RAZVOJ 

006.100. REGIONALNI RAZVOJ V SR 
SLOVENIJI - VEČ INTERESA ZA 
VLAGANJA NA MANJ RAZVITIH 
OBMNOČJIH 

Dinamika uspešnosti poslovanja gospodarstva v manj razvi- 
tih občinah ostaja še naprej nad povprečjem republike, pred- 
vsem zaradi rezultatov v občinah Lenart, Šmarje pri Jelšah in 
Ormož. Kljub temu pa so v prvem polletju 1988 po nivoju 
dohodka na zaposlenega manj razvite občine zaostajale za 
republiškim povprečjem za 10 do 30 indeksnih točk. 

Vzpodbudni so tudi podatki Ljubljanske banke o odobrenih 
dolgoročnih 
investicijskih kreditih, v katerih je bilo v prvem polletju 1988 
8,0% namenjeno vlaganjem na manj razvitih območjih (v 
enakem obdobju lani le 6,7%). V strukturi odobrenih sredstev 
prevladujejo vlaganja v kmetijstvo (37,7%), enakovredna po 
obsegu so vlaganja s področja industrije (21,3%) ter obrtnih in 
osebnih storitev (22,1%). Podatki SDK o predračunski vredno- 
sti začetih investicij v prvem polletju 1988 pa kažejo, da se je 
delež manj razvitih območij povečal s 3,9% v prvem polletju 
lani na 8,4%. 

Povečanje interesa za vlaganja najmanj razvitih območjih je 
povezano z uveljavitvijo vzpodbud za investitorje na teh 
območjih v okviru obveznosti do Sklada federacije. Ti so 
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v letu 1987 uveljavili za 26,8 mlrd din olajšav do Sklada 
federacije. V sredini leta 1988 pa je bila možnost uporabe 
ugodnosti za investitorje na manj razvitih območjih razširjena 
tudi za investicije krajevnih skupnostih, ki mejijo na manj 
razvita območja, če pomembno vplivajo na zaposlovanje ozi- 
roma razvoj kmetijstva na teh območjih. 

Pri zaposlovanju v združenem delu so dosegle manj razvite 
občine7 ob polletju 1988 v primerjavi z enakim lanskim obdob- 
jem še vedno nadpovprečno rast 0,8% (SRS -0,5%), pred- 
vsem zaradi visoke rasti v občinah Lenart (3,5%) in Šmarje pri 
Jelšah (3%). Se večji porast zaposlenosti je v zasebnem sek- 
torju in sicer 10,4% (SRS 4,7%). Uspešnost poslovanja gospo- 
darstva, skupaj z uveljavljenimi sistemi solidarnosti v družbe- 
nih dejavnostih, vpliva tudi na zviševanje ravni razvitosti. Ta 
se kaže v zmanjševanju zaostankov za republiškim povpreč- 
jem v družbenem proizvodu na prebivalca, zaposlenosti in 
družbenem standardu. Vendar pa podatka o ustvarjenem 
družbenem proizvodu združenega dela na prebivalca in vred- 
nosti aktivnih osnovnih sredstev na prebivalca kažeta na še 
vedno dokaj skromen gospodarski potencial manj razvitih 
občin (45,6% oziroma 36,8% glede na republiško povprečje). 

006.200. SODELOVANJE 
Z GOSPODARSKO MANJ RAZVITIMI 
REPUBLIKAMI IN SAP KOSOVO - ŠE 
NAPREJ UGODNI REZULTATI 
SOVLAGANJ 

Podobno kot v preteklih dveh letih se tudi v letu 1988 
nadaljujejo ugodni rezultati pri samoupravnem združevanju 
dela in sredstev med organizacijami združenega dela iz SR 
Slovenije z organizacijami združenega dela iz gospodarsko 
manj razvitih republik in SAP Kosovo. V prvih osmih mesecih 
tega leta je slovensko gospodarstvo za skupna vlaganja zdru- 
žilo 72,4 mlrd din, kar je 90% sredstev, ki so bila na podlagi 
prvotne akontacije predvidena za te namene za to obdobje, 
oziroma okoli 60% za leto 1988-(v okviru prvotne akontacijske 
obveznosti do Sklada federacije v višini 218,2 mlrd din je za 
skupna vlaganja predvideno 120,4 mlrd din, v okviru revalori- 
zirane akontacije 
v juliju v višini 282,1 mlrd din pa 155,7 mlrd din). Že sprejeti 
programi in programi v pripravi kažejo, da bo možno tudi 
v letu 1988 usmeriti s skupnimi vlaganji celoten predviden 
obseg za te namene. 

V letu 1988 se je nadalje povečala strokovnost priprave 
projektov, kar vpliva na večjo učinkovitost vlaganj. Omeniti pa 
je treba, da - zaradi še vedno nerazčiščenih vprašanj v zvezi 
z upravljanjem in odločanjem pri poslovanju in glede ude- 
ležbe na »dobičku« (to je eno od temeljnih vprašanj reforme 
gospodarskega sistema) - še vedno prevladujejo kreditni 
odnosi, manj pa je skupnih vlaganj na dolgoročnih osnovah. 
V številnih primerih popušča kvaliteta sodelovanja med orga- 
nizacijami združenega dela po zagonu posameznih obratov. 
Problemi likvidnosti bank na manj razvitih območjih pa več- 
krat povzročajo zamude v izvajanju investicij in hkrati tudi 
podražitve. 

Ob zaključnih računih za leto 1987 se je zaostrilo vprašanje 
sposobnosti večjega dela organizacij združenega dela, da 
poravnavajo svoje obveznosti do pospeševanja gospodar- 
skega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosovo, na kar vplivajo sedanje gospodarske razmere, spre- 
menjeni pogoji gospodarjenja in manjša razpoložljiva akumu- 
lacija. 

V sedanjih nestabilnih gospodarskih pogojih se povečuje 
razkorak med statistično izkazanim družbenim proizvodom 
družbenega gospodarstva republik in avtonomnih pokrajin, ki 
je osnova za določanje obveznosti v višini 1,56%, in stvarnimi 
rezultati organizacij združenega dela. Na ta razkorak vpliva 
tudi metodologija izračuna družbenega proizvoda, ki premalo 
upošteva spremenjene pogoje, vključno spremenjen obra- 
čunski sistem. Proučevanje pobude Skupščine SR Slovenije 
v zvezi s tem vprašanjem v Skupščini SFR Jugoslavije še teče 
in zato metodologija še ni bila spremenjena. Ce bo tako stanje 
ostalo, bo potrebno ob upoštevanju akumulativne sposobno- 
sti gospodarstva ponovno proučiti višino deleža obveznosti 
v družbenem proizvodu. 

Tudi porazdelitev obveznosti na podlagi republiškega 

zakona ni bila usklajena s spremenjenimi pogoji. Zato je 
Skupščina SR Slovenije koncem septembra letos sprejela 
spremembe in dopolnitve Zakona o zagotavljanju sredstev in 
izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje raz- 
voja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo. 
S tem se spreminja osnova za obračunavanje obveznosti 
zavezancev (dohodek, povečan za amortizacijo, namesto 
poslovnega sklada). Zaradi večje izenačenosti obveznosti 
vseh zavezancev je predpisana enotna stopnja (2,8% od 
osnove) in odpravljena večina izjem in olajšav, kar prinaša 
precejšnje prerazdelitve te obveznosti znotraj Slovenije. 

007.000. SLO - POUDAREK 
RACIONALIZACIJI IN KVALITETI 

Težiščna naloga aktivnosti v letu 1988 je bila, tako kot lani, 
usklajevanje obrambnih načrtov z novo normativno ureditvijo 
ter njihovo dograjevanje. Posebno pozornost se posveča izva- 
janju novih nalog vojaške obveznosti, pri čemer je večina 
nalog (zdravstveni pregiedi, nabor, del napotitve) uspešno 
zaključena. Usposabljanje vseh sestavin splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite se ob omejenih material- 
nih možnostih sicer izvaja, vendar s poudarkom na racionali- 
zaciji in kvaliteti. Izvršene so v glavnem vse pomembnejše 
vaje, planirane za letošnje leto. Posebej pereči problemi se 
pojavljajo pri uresničevanju: - nalog teritorialne obrambe pri 
uresničevanju programa vzajemnosti in izenačevanja nekate- 
rih materialnih pogojev; 

- zagotavljanja neprekinjenega delovanja občinskih cen- 
trov za obveščanje, ki delujejo tudi za potrebe pokrajin v Slo- 
veniji, kot so opredeljene v zakonu o SLO in DS; 

- opremljanja upravnih zvez in drugih priprav v teh pokraji- 
nah, saj občine v glavnem zagotavljajo sredstva le za pokriva- 
nje redne dejavnosti pokrajinskih odborov. 

V večini občin je bil po 15.maju znižan prispevek za SLO 
- v povprečju za 18%. S selektivnim pristopom pri izvrševanju 
programov splošne ljudske obrambe in njihovem prilagajanju 
materialnim možnostim, se poskuša zagotoviti ohranitev 
dosežene ravni obrambno samozaščitne pripravljenosti SR 
Slovenije. 

008.000. SREDSTVA INFORMIRANJA 
IN INFORMACIJSKI SISTEM 
- V PREOBRAZBAH 

Tudi na področju javnega obveščanja se intenzivneje uve- 
ljavlja usmeritev v postopno prilagajanje tržišču, saj se objek- 
tivno zmanjšujejo možnosti širše družbene skupnosti pri 
zagotavljanju družbene pomoči. Ta ostaja sicer stalnica pri 
tistih glasilih in programih, za katere je izražen in družbeno 
potrjen širši pomen in interes, vendar je zaradi objektivnih 
okoliščin vedno manjša. Zaostrene družbenoekonomske raz- 
mere bodo tudi v prihodnje silile k taki organiziranosti in 
preobrazbi programov posameznih edicij, ki bodo dajale opti- 
malne medijske in ekonomske učinke. Pri vlaganjih v obnovo 
in razvoj smo lahko na področju RTV dejavnosti relativno 
zadovoljni, saj poteka obnova oddajniško-prenosnega 
sistema po načrtih, ker je bil s posebnim zakonom zagotovo- 
Ijen stabilen finančni vir. V časopisni dejavnosti pa so sicer 
uspeh obnoviti fotostavne sisteme, delno so modernizirali 
grafično pripravo in računalniško podprli delo v redakcijah, 
toda z razvojnega vidika najpomembnejša investicija 
- modernizacija zmogljivosti za tisk predvsem političnoinfor- 
mativnih dnevnikov in revij — ostaja še naprej nerešen pro- 
blem. 

Glede družbenega sistema informiranja teče ekspertiza za 
pripravo strokovnih podlag normativne ureditve zaščite 
podatkov. V pripravi je tudi ekspertiza, na temelju katere bodo 
pripravili navodila in izhodišča za republiške in druge organe 
glede upoštevanja metodoloških izhodišč Zakona o družbe- 

7) Občine Lenart, Ormož, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah in občini 
Lendava ter Ljutomer, ki imata vse krajevne skupnosti opredeljene 
kot sestavni del manj razvitega geografskega, oziroma obmejnega 
območja, ostale krajevne skupnosti pa sodijo med območja v pre- 
hodnem obdobju. 
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nem sistemu informiranja pri pripravi predpisov. V zaključni 
fazi je priprava navodil in metodologije za vodenje kataloga 
podatkov v republiki in občinah. Skladno s postavitvijo mreže 
za paketni prenos podatkov je v zaključni fazi projekt Zasnova 
komuniciranja med uporabniki JUPAK, ki bo naslonjena na 
OSI standarde, komuniciranje pa bo urejeno s pomočjo 
enotne strukture podatkov, ekrana in tehnologije pristopa. 
Pomemben prispevek k nadaljnji izgradnji družbenega 
sistema informiranja je postavitev skupnega računskega cen- 
tra v Sloveniji in realizacijo dogovora o skupnih nalogah in 
obveznostih republiških in občinskih upravnih organov v SR 
Sloveniji pri vzpostavljanju in delovanju informacijskih siste- 
mov, kakor tudi postavitev večnamenske baze podatkov 
o zaposlenih v SR Sloveniji v okviru Zavoda SRS za statistiko. 

009.000. NEKATERI UKREPI, 
PREDLAGANI ZA PRIHODNJE LETO 

V 1. poletju bo ekonomska politika še naprej sledila dogo- 
vorjenim obveznostim iz dogovora z Mednarodnim denarnim 
skladom, kar po naši presoji - kljub večjim težavam, ki jih je 
treba sproti pretehtano reševati - generalno le vodi k bolj 
zdravemu gospodarstvu. Zato računamo, da naj bi tudi 
v nadalnjem obdobju nadaljevali s konceptom tako zastav- 
ljene politike. 

Za njeno celovito izvedbo je potrebno postopoma izpeljati 
tudi nakazano reformo gospodarskega sistema. Ob tem pa je 
nujno soočenje tudi z žarišči inflacije kot so: npr.^ nujna 
sanacija Narodne banke Jugoslavije (ki mora drugače, kot 
doslej, razrešiti npr. vprašanje kurznih razlik) izvenproračun- 
ska poraba federacije, (ki ni bila limitirana), napetosti v celot- 
nem finačnem sistemu itd. 

V trenutni ekonomski politiki je potrebno omogočiti - tudi 
v Sloveniji - hitrejšo operacionalizacijo in uporabo sredstev 
iz tujih kreditov (slab primer iz leta 1988 je npr. italijanski 
kredit, krediti za gradnjo cest in podobno). 

Glede na to, da je ključnega pomena zlasti tudi oživljanje 
ponudbe, predlagamo na posameznih področjih razmislek 
zlasti o možnih ukrepih za spodbujanje investicij, ukrepih in 
aktivnostih za ustrezno in razvojno prav naravnano rast indu- 
strijske proizvodnje, aktinvostih za izboljšanje razmer v kme- 
tijstvu in rezultatov turizma. Pomembno pa je tudi, kako bodo 
stekle priprave na Evropo 1992. 

SPODBUJANJE INVESTICIJ 
Ukrepi majske politike bodo učinkovali na investicije že na 

prehodu v leto 1989, sistemski ukrepi pa z vsaj polletnim 
nadaljnjim časovnim odlogom. Pri trasiranju ukrepov zvez- 
nega značaja velja podpirati koncept, po katerem bo investi- 
cijska in kreditna sposobnost sestavina aktivne ekonomske in 
razvojne politike v pogojih delovanja trga, samostojnosti 
gospodarskih subjektov, konkurence in ekonomske prisile, 
stroge finančne discipline, večje liberalizacije uvoza (zmanj- 
šanje carin) ter stimulativnega nagrajevanja po uspešnosti. 
Tak pristop potemtakem ne bi podpiral obvezne minipialne 
akumulacijske stopnje za uporabnike družbenih sredstev 
v shemi delitve prihodka in dohodka, pač pa selekcijo investi- 
cijskih programov. Pogoj je, da ti izpolnjujejo predpisano 
interno stopnjo donosnosti (in v primerih obveznega ugotav- 
ljanja družbeno ekonomske upravičenosti) tudi doseganje 
ekonomske stopnje donosnosti, ki se določa kot družbeni 
parameter. 

Ocenjevanje nivoja investicijske aktivnosti ne sme biti izpo- 
stavljeno preširokemu intervalu rešitev. Realne rešitve raz- 
vojne politike so lahko le tiste, ki bi v letu 1989 in v naslednjih 
letih prispevale k rasti družbenega proizvoda tudi na račun 
povečanih (4-5%) investicij v osnovna sredstva. 

Učinkovitost investiranja bo povečan zlasti, če bi bile 
odpravljene slabosti pri pripravi investicijske dokumentacije. 
To je - v okviru sprejete Skupne metodologije za ocenjevanje 
družbene in ekonomske upravičenosti nameravanih investicij 
- dosegljivo. Investicijski programi naj služijo prvenstveno za 
analizo alternativnega odločanja pri samem investitorju. Zato 
morajo investitorji izboljšati slabo pripravljene tržne analize, 
zlasti še na zunanjih tržiščih. Ekonomsko finančne projekcije, 
ki so večkrat optimistične, bi morali ocenjevalci zavračati. 
Ozka podjetniška usmerjenost često zanemarja narodnogo- 
spodarske učinke. Tudi razvoj novih proizvodov in tehnologij 

je šibek. Pomanjkljivosti so tudi v dokumentaciji z vidika 
varstva okolja. 

Preizkusni kamen za odpravljanje teh slabosti je lahko tudi 
razvojni sklad SR Slovenije. V letu 1989 bo z okrog 165 mlrd 
din sofinanciral razvojne projekte, ki zagotavljajo prestruktu- 
riranje gospodarstva, racionalno rabo energije, skupna vlaga- 
nja tujih podjetij in prenos razvojnih programov v drobno 
gospodarstvo. Z dosledno pripravo strokovnih podlag, na 
katerih temeljijo natečajni investicijski programi, bi bila 
namreč zmanjšana rizičnost in povečana učinkovitost teh 
vlaganj. 

PREDLOGI ZA POSPEŠEVANJE USTREZNE RASTI 
PROIZVODNJE V INDUSTRIJI 

K boljšemu delovanju industrije bo lahko pripomogla 
nadaljna sprostitev cen, zmanjšanje carinskih in izvencarin- 
skih uvoznih dajatev, zmanjšanje obresti za posojila na razu- 
men realni nivo in sprememba metodologije obračunavanja 
obrestnih mer, povečanje finančne discipline, razbremenitev 
dohodka dajatev. 

Proizvodnjo investicijske opreme je mogoče oživiti tudi 
z zagotavljanjem ugodnejših bančnih kreditov. Za nadaljnje 
osvajanje zahtevnih tržišč razvitih dežel je treba investirati 
v proizvodnjo novih izdelkov. Poleg tega pa je potrebno 
s podjetji iz razvitih držav poglobiti kooperacijske odnose, ker 
to omogoča tudi prenos sodobne tehnologije ter metod tr- 
ženja. 

Za prodajo investicijske opreme na tretja tržišča, kjer lahko 
tehnološko konkuriramo z razvitim svetom, je treba zagotoviti 
primerno kreditiranje, ponovno pa velja pretehtati tudi mož- 
nost za kreditno podporo domači prodaji opreme. 

Na področju devizne zakonodaje je treba doseči, da dobijo 
svoje devizne račune aktivni izvozniki na konvertibilne trge, 
pri čemer bi naj z delom ustvarjenih deviz samostojno razpo- 
lagali. 

Omogočiti je potrebno kredite za prestrukturiranje proiz- 
vodnje ključnih razvojnih programov s področja strojegrad- 
nje, elektronike in drugih zahtevnih tehnologij, kjer so raz- 
vojni premiki že pripravljeni, pa izvedbo naložb omejuje 
pomanjkanje sredstev. V delovnih organizacijah bo nujno 
prenoviti vodilne strukture in jih osvežiti zlasti s pravno 
finančnimi in tehničnimi strokovnjaki. 

PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE RAZMER NA PODROČJU 
KMETIJSTVA 

Aktivnosti in ukrepi iz letošnjega se bodo podaljšali tudi 
v leto 1989 in 1990. Urediti je potrebno reševanje posledic 
elementarnih nesreč. Izkušnje ob suši so pokazale, da je treba 
bolje organizirati sisteme namakanja. Jugoslavija spada 
z 2-3% namakanja pridelovalnih površin na dno Evrope, 
kljub izrednim rezervam vode. 

Cene kmetijskih pridelkov je potrebno urejati sproti. Zago- 
toviti sredstva za oblikovanje in delovanje tržnih rezerv. 

Proučiti je potrebno možnosti za spodbujanje investicijskih 
vlaganj. S ciljem zniževanja proizvodnih stroškov velja raci- 
onalizirati organizacijo obratov in celotnega področja. 

PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE REZULTATOV TURIZMA 
Osnutki sprememb Zakona o tujih vlaganjih ponujajo bolj 

stimulativne možnosti za pridobitev tujih sredstev za razširja- 
nje turistične zmogljivosti. Domača investicijska sredstva od 
OZD iz neturističnih dejavnosti za investiranje v turizem pa 
velja pospešiti z olajšavami pri davkih, prispevkih, carinah. 
Dopolnitve obrtnega zakona omogočajo širitev ponudbe 
osebnega dela gostinstva in turizma in s tem večje angažira- 
nje sredstev občanov, tudi zdomcev. 

Za posamezne proizvode, ki spadajo po zakonu o obdavče- 
nju proizvodov med blago široke potrošnje, v gostinstvu pa se 
uporabljajo kot reprodukcijski material, je potrebno doseči 
tako opredelitev. 

Omogočiti je potrebno vključitev že obstoječih prenočitve- 
nih zmogljivosti (vikendi, sobe, zmogljivosti v kmečkem 
turizmu, počitniškedomove) v organizirano prodajo, tudi prek 
zasebnih agencij. Širiti velja ponudbo za enodnevne in tran- 
zitne turiste, katerih število bo raslo tudi v naslednjem letu. 

Pripraviti velja vse potrebno, da bomo ustrezno pripravljeni 
za čiščenje morja ob morebitnem cvetenju. 
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NEKATERE V LETU 1989 POTREBNE AKTIVNOSTI 
V PRIPRAVAH NA »EVROPO 1992« 

Organizirati je potrebno center ali kontaktno točko, ki bo 
omogočal zainteresiranim pregled o tem, kakšne aktivnosti 
potekajo za to v različnih institucijah ter o informacijah, 
s katerimi razpolagamo ali bomo razpolagali v Sloveniji. 

Predpise ter nekatere informacijske osnove je potrebno 
zlastina nekaterih ključnih področjih (npr. promet, standardi, 
itd.) čimprej preveriti, kako so in bodo kompatibilni s tistimi 
v evropskih deželah, naših najpomembnejših tržiščih. 

Potrebno je izkoristiti tudi možnosti, ki obstajajo na 
področju sodelovanja v okviru DS Alpe Jadran. 

010.000. GLOBALNI KAZALCI RAZVOJA SR SLOVENIJE V LETIH 1985-1989 

- stopnje rasti v 1 

0 1986 1986 I.-VIII. 1988 1988 1) 1989 
1935 1986 1987 -1990 Resolu-   ocena pred. 

Plan cija I.-VIII.1987 

DRUiEENI PROIZVOD - realno 1,1 3,1 -0,2 3,5 1,0 -2,0 0,0 
Fizični; obseg industr.proizvodnje 1,2 1,9 -1,2. 3,4 1,0 -3,8 -0,7 1,0 
Fizični obseg kmet.proizvodnje -3,1 7,6 2,3 2,5 2,0 -8,0 9,0 

Zaposlenost v združene« delu 1,5 1,6 1,2 1,2 -0,5 2) -0,8 -1,0 
Iskalci zaposlitve (v tisočih) H,6 14,2 15,2 19,7 2i 21,5 30,4 
Produktivnost dela v gosp. 
- združeno delo 0,1 0,7 -1,4 2,3 -0,7 1,9 

Celotni prihodek gosp. 81,5 93,7 107,3 155,7 3) 
Porabljena sredstva 77,3 86,8 107,4 152,8 3) 
Doseženi dohodek v gosarstvu 93,5 120,5 107,4 164,0 3) 
Sredstva za bruto OD v gosp. 100,7 131,6 121,5 195,3 3) 4! 
Akumulacija v gospodarstvu 55,9 87,9 36,8 130,7 3) 

Izvoz blaga in storitev 
(po stat.tečajih) 
v tem: - konvertibila 
Izvoz blaga 
v te#: - konvertibila 
Uvoz blaga in storitev 
v tem: - konvertibila 
Uvoz blaga 
v te«: - konvertibila 
Pokritje uvoza blaga z izvozom 
blaga (v ti - skupaj 

- konvertibila 
Uvoz reprod.mat.-konvertibila 

Ustvarjene investicije v 
osnovna sredstva - skupaj 
- nominalno 93,8 
- realno -0,6 
v te«: 
- proizvodne investicije 

- nominalno 95,3 
- realno 0,1 

- neproizvodne investicije 
- nominalno 90,1 
- realno -2,5 

9,4 
9.1 
6,0 
5,4 
7,8 
5.8 
8.2 

10,9 

101,8 
103,3 

6.9 

3,3 
0,7 
1,9 
n *». 

4,3 
9,7 
5,1 

11,7 

9o,6 
90,3 
3,5 

3,1 
5,5 
6,1 
3,0 

-4,1 
-6,2 
-5,5 
-7,5 

102,1 
99,2 
-6,4 

10,0 
12,0 
10,0 
13J 
9,5 

10,5 
9,5 

10,5 

108,0 
120,0 

9,0 

4,7 
5,5 
4.5 
5,0 
3.4 
3.6 
3.5 
4,0 

103,3 
100,0 

4,0 

14,9 
16,0 

1,7 
0,7 

109,6 
107,9 
108,0 

10,4 
10,0 
12,0 
12,0 
2,0 
1,0 
4,0 
3,5 

108.3 
105.4 
109,0 

6,0 
3,0 
8,0 
8,0 
5,0 
5,3 
4,5 
5,0 

111,9 
108,4 
104,9 

133,9 92,5 134,3 2) 5) 171,3 
19,4 -11,4 4,8 1,0 -7,3 2)5) -1,4 3,0 

130,4 
17,6 

142,9 
24,0 

95,4 
10,0 

85,4 
-14,6 

5,6 

3,0 

1,5 
131,7 2! 5) . 171,2 
-7,5 2) 5) -1,4 

157,7 2) 5) 171,3 
-2,9 2i 5) -1,4 
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- stopnje rasti v I 

J 1986 1988 I.-VIII.1988 

1985 1986 1987 -199« Resolu   
Plan cija I.-VIII.1987 

življenjski standard 
- realno 3,8 13,i -3,5 3,5 
Osebna potrošnja 
- realno 5,2 15,6 5,8 3,5 -i,8 
Družbeni standard 
- realno "2,2 3,0 -i,< 3,1 

Noiinalni GD na zaposlenega 98,1 ki,8 lil,3 ^ 145,3 l. 
Realni OD na zaposlenega 10,4 13,7 -4,6 1,0 "3,0 6) 

Priliv sredstev za skupno 

- noainalno 108, f 153,8 14i,4 
- realno 8,4 26,9 5,1 6,2 0,5 
v tea: 
SIS družbenih dejavnosti 
- noainalno 109,0 148,6 132,2 ... 149,» 
- realno 8.5 24,3 0,7 3,5 -3,0 
Skupn.pok.inval.zavar. 
- noainalno 108,3 162,1 157,i ... > 
-realno 8,2 31,1 11,8 9,9 5,7  

Priliv sredstev za splošno 
porabo v SRS 
- noainalno 93,1 133,7 1*4,3 ... i 
- realno l'i' "2,' 3,i , 
Prispevek zvezneau proračunu 
- noainalno 78,9 120,8 121,4 ... '99,3 
- realno "7,1 ».« "M V   

11 Ker so bile na dan oddaje analize v Zvezni skupščini sprejete dopolnitve nekaterih zakonov, ki v bistveni aeri 
opredeljujejo aoinosti oblikovanja in delitve dohodka ter spre.injajo okvire za nekatere oblike porabe do konca leta 
(spreaeaba obračunskega zakona, zakona o OD, spreaeabe obrestnih aerl, poleg tega pa bodo verjetno spreaenjeni tudi 
nekateri drugi interventni zakoni inpr. zakon o oaejevanju skupne in splošne porabe), v te« »aterialu ne podajano 
noainalnih ocen za leto 1988. 
pripravljene naknadno. 

2) I.-VII. 1988/1.-VII.1987 5) Izplačila za investicije v osnovna sredstva 
3) I.-VI. 1988/1.-VI.1987 6' Kasa sredstev 
4) Neto OD 
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SEZNAM SODELAVCEV PRI JESENSKI 
ANALIZ11988 

001.000. 
001.100. A. Kavčič, N. Prešern, 001.200. S. Jurančič, 
001.300. team, 001..410 M. Šiško, A. Kavčič, 001 420 V 
Brus, 
001.430. D. Stričević, 001.441. S. Kovačič, 001 442 J 
Kondža, 
001.443. A. Engelman 
002.000. 
002.200. L. Mohar, V. Mohorčič, J. Kodelja, P. Beltram 
002.300. P. Gmeiner, A. Rop, 002.410. A. Povše, B. Bužan, 
J. Furlan, S. Grošelj, J. Senica, P. Polšak, 002 420 U 
Lokošek, 
002.430. B. Leonardi, 002.432, S. Grošelj, 
002.440. M. Gaberšek, 002.450. M. Gaberšek, 002 460 F 
Dragan, 
002.500. M. Jakše, P. Černigoj, 002.511. A. Poše, B. Bužan 
J. Furlan, S. Grošelj, J. Senica, 002.520. P. Černigoj 
002.530. D. Vojnovič, 002.540. D. Vojnovič, 002 600 U 
Lokošek 
003.000. 
003.100. S. Mitrovič, 003.200. V. Brus, 003.300. T. Kraiaher 
003.400. S. Vencelj 

004.000. 
004.100. D. Kidrič, M. Hanžek, 004...210. P. Beltram, 
004.220. V. Mohorčič, 004.230. M. Hanžek, 004.240. M. 
Hanžek, 
004.250. M. Bergant, 004.260. M. Bergant, 004.270. M. 
Bergant, 
004.280. C. Klajnšček, 004.290. J. Kodelja, 004.300. M. 
Hanžek, S. Kovačič, 
005.000. 
005.100. M. Jančič, B. Fon, I. Umek, A. Peterle, I. Pirv, I. 
Vučer, 
005.200. A. Peterle, 005.300. M. Jančič 
006.000. 
006.100. A. Briški, I. Piry, J. Pečar, 006.200. A. Briški, 
007.000. M. Klun, RS za ljudsko obrambo 
008.000 RKI 

Grafični prikazi: I. Božič, M. Podobnikar, J. Premelč, S. 
Trček, B. Butina 
Dokumentacja: sodelavci po področjihj ter J. Klobučar B 
Cirman-Naglič, F. Ferš, M. Žigman, F. Sega 
Redakcija: F. Jamšek, B. Zeilhofer, A. Briški, D. Kidrič, M. 
Jakše, A. Kavčič, N. Prešeren - ob sodelovanju kolegija in 
svetovalcev direktorja 
Delo na analizi je vodila N. Prešern. 
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ZAVOD SR SLOVENIJE ZA 
DRUŽBENO PLANIRANJE 

Datum •• 3.10.1988 GOSPODARSKA GIBANJA 

V SR SLOVENIJI 

STOPNJA 6-| 
RASTI 
V S 4 

2- 

0 

-2 

-4 - 

-6 

INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA 

SKUPAJ 

  PRIMERJAM KUMULATIVNEGA 
OBDOBJA Z ENAKIM 
OBDOBJEM PRETEKLEGA LETA 

 PRIMERJAVA Z ENAKIM 
MESECEM PRETEKLEGA LETA 

ooooo POTREBNO ZA URESNIČITEV 
RESOLUCIJE (KUMUL.) 

1986 * 1988 

STOPNJA 
RASTI 
V % 10 

o - 

10 

-20 - 

PO NAMENU 
PRIMERJAVA Z ENAKIM MESECEM PRETEKLEGA LETA 

1986 1987 1988 

  SREDSTVA ZA DELO 

 REPRODUKCIJSKI MATERIAL 

  ŠIROKA POTROŠNJA 

STOPNJA 
RASTI 
" " 160 

140 

120 

100 

80 

60 

IZPLAČILA ZA GOSPODARSKE INVESTICIJE-NOMINALNO 

o + i i i i  1 1 T" 
1986 

"I 1 j 1 1 I I I I I I ' i I j ' I ' 1 1 ' I T" 

1987 1988 

PRIMERJAVA KUMULATIVNEGA 
OBDOBJA Z ENAKIM 
OBDOBJEM PRETEKLEGA LETA 

PRIMERJAVA Z ENAKIM 
MESECEM PRETEKLEGA LETA 
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STOPNJA 
RASTI 
V »o 

200 
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160 

140 

120 

100 

80 - 

20 - 

-20 
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RASTI 200 

180 

160 

140 
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100 

80 

1986 

CENE 
PRIMERJAVA Z ENAKIM MESECEM PRETEKLEGA LETA 

O -I I I I -I—I—I—f- 

CENE NA DROBNO 

CENE INDUSTRIJSKIH IZDELKOV 
PRI PROIZVAJALCIH 

STOPNJA 
RASTI 
V \ 120 

100 H 

1986 1987 1988 

PROMET V TRGOVINI NA DROBNO (REALNO 
PRIMERJAVA KUMULATIVNEGA OBDOBJA Z ENAKIM OBDOBJEM PRETEKLEGA LETA 

40T2 
'ŽAR 

V 

80 -I 

°1 
1986 

I l 1 1 1 1— 

1987 

~i—i 1 r— 
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OSEBNI DOHODEK NA ZAPOSLENEGA 
PRIMERJAVA Z ENAKIM MESECEM PRETEKLEGA LETA 

CENE ŽIVLJENJSKIH POTREBŠČIN 

NOMINALNI 00- 
POTREBNO ZA URESNIČITEV 
LETNE RASTI 119% 

♦ 



INDEKSI REALNEGA TEČAJA (DEC. 1 983 = 100) 

INDEKS 
120 

100 - 

80- 

i 986 ' 1987 1 1988 
KOŠARA KONVERTIBILNIH VALUT SRS / CENE INDUSTRIJSKIH IZDELKOV PRI PROIZVAJALCIH V SRS 

KOŠARA KONVERTIBILNIH VALUT SRS / CENE NA DROBNO V SRS 

IZVOZ BLAGA-SKUPAJ 

STOPNJA 
RASTI 80 - 
V »o 

1988 

LETI 1987 IN 1988 V $ PO TEKOČIH TEČAJIH 

  PRIMERJAVA KUMULATIVNEGA 
OBDOBJA Z ENAKIM 
OBDOBJEM PRETEKLEGA LETA 

 PRIMERJAVA Z ENAKIM 
MESECEM PRETEKLEGA LETA 

SREDSTVA ZA ZADOVOLJEVANJE SKUPNIH POTREB 
PRIMERJAVA Z ENAKIM MESECEM PRETEKLEGA LETA 
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RASTI 
V % 

220 H 
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ZAVOD SR SLOVENIJE 
ZA DRUŽBENO PLANIRANJE 

DOKUMENTACIJA 

k jesenski analizi (izbor nekaterih tematskih tabel) 

Tabela 1: INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA 

- stopnje rasti v 1 

Tabela 1/1: NEKATERI KAZALCI, 
KI POJASNJUJEJO RAZVOJ INDUSTRIJE 

l985 1986 l987 l988 l989 
ocena pred. 

! 985 1986 1987 1988 
I.-VI. 

INDUSTRIJA IN RUDARSTVO SKUPAJ 

V tem: 

1,2 !,? -1,2 1,4 

Industriji brej energetike 
Kovinska in elektro industrija 1) 2, 
Surovinske dejavnosti 

V tei: 
-metalurgija 2) 
- nekovine in gradbeni 

aater i al 
- druge surovinske 

dejavnosti 3! 

OSTALA INDUSTRIJA 

1, 

0,7 

1,4 

0,5 

0,3 

0,6 

1,? 
1,? 

- 0,4 

0,6 

1.4 
K>' 

2.5 

-1,1 -0,9 1,4 
-2,5 -3,1 1,9 
0,0 1,2 0,9 

3,1 

-0,1 

0,9 1,6 

1,1 0,4 

1,5 0,9 

0,5 1,3 

1) Zajena kovinsko predelovalno dejavnost, strojno industrijo, proiz- 
vodnjo pronetnih sredstev, ladjedelništvo in proizvodnjo električ- 
nih strojev in aparatov. 

2i Crna metalurgija, pridobivanje rude barvastih kovin, proizvodnja 
, neželeznih kovin in predelava neželeznih kovin. 

3) Proizvodnja bazičnih kesičnih izdelkov, proizvodnja žaganega le- 
sa in plošč in proizvodnja in predelava papirja. 

il. 

, Delež CP, ustvarjenega s prodajo na 
tujih trgih 

, Stopnja ekonoiifnosti poslovanja 
■ Koeficient obraćanja obrat.sred. 

Delež sredstev za akumulacijo v 
dosežene« dohodku 
Delež sredstev za reprodukcijo v 
doseženei dohodku 
Delei izjetno uspešnih OZD ind./ind. 
Stopnja odpisanosti opreie 
Stopnja zadolženosti 
Organizacijska oblika 
subjektov: 
Skupaj 
TOZD 
DO brez TOZD 
Đ0 s TOZD 
S0ZĐ 
POZD 
Del ež stroškov energije v tat.str.v 1 
Stopnja izkoriić.kapac. 
idej./tehnol.aožn.) 
Koeficient izien 
Novi proizvodi/opuščeni proizvodi 

12,5 
128,0 

2,1 

14,7 
133,0 

2,2 

17,7 15,1 

35.6 
25.7 
71,1 

1.966 
1.117 

243 
246 

23 
9 

5,3 

66,2 
1,38 
2,2 

31,1 
33,4 
72,3 
29,6 

1.875 
1.041 

264 
229 

23 
8 

5,4 

67,1 
1,37 
2,4 

17,6 
131,8 

3.1 

9.2 

30,3 
27.5 
72,3 
40.6 

1.743 
934 
292 
209 

21 
7 

5,2 

18,9 
133,4 

2,0 

10,6 

17,0 

1.628 
846 
320 
184 

5,3 

Tabela 2: RAST FIZIČNEGA OBSEGA 
KMETIJSKE PROIZVODNJE 

stopnje rasti v J 

1985 1986 1987 1988 

KMETIJSTVO SKUPAJ 

Poljedelstvo 
Sadjarstvo 
Vinogradništvo 
Živinoreja 

- 3,1 7,6 

0,4 2,1 
- 50,4 134,7 
- 42,8 115,0 
- 0,7 2,0 

2,3 -8,3 

6,5 -20,0 
-52,6 +21,0 

„-1.6 -25,« 
5,2 -1,8 

V analizi so upoštevani podatki in 
informacije, s katerimi je Zavod razpolagal do 
30.9.1988. 
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Tabela 3: KAZALCI RAZVOJA TURIZMA 

Absolutni podatki Stopnje rasti (v I! Struktura (v t) 

1985 1966 1987 19SS 19B9 1985 1986 1987 1988 1989 1985 1986 1987 1988 1989 
ocena pred. ocena pred, ocena pred. 

PRENOČITVE (v tisoči 8.822 9.213 9.044 8.954 9.044 9,0 4,4 -1,8 -1,0 +1,0 100,0 100,0 100,0 igg a 
• d0lSafe 5.094 5.549 5.401 5.056 5.056 5,0 9,6 -2,7 -6,4 0,0 58,0 60,0 60,0 56,5 56,0 
" tuje' 3.728 3.664 3.643 3.398 3.988 15,0 -1 ,7 -0,6 +7,0 +2,3 42,0 40,0 40,g 43,5 44,0 

S0S7I fv tisoč) 2.753 2.E21 2.734 2.750 2.811 6,9 2,5 -3,1 0,6 2,2 100,0 100,0 100,0 100,0 m J 

' do#afl 1-497 1.770 1.664 1.622 1.638 4,7 4,3 -6,0 -2,5 +1,0 62,0 63,0 61,0 59,0 57,4 
tuJi 1.^56 1.051 1.070 1.128 1.173 10,6 -0,4 1,8 +5,4 4,0 38,0 37,0 39,0 41,0 42,6 

Tabela 4: VEČJE INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA ... kJ 

GOSPODARSTVA V TEKU I 06^988 

Dejavnost Leto P1an. Skupina 
Zap. investi- začetka leto predrač. 
št. cijskega Investitor Investicijski objekt gradnje dokon- vrednost 

objekta fanja 

01 010942 UNIAL,tovarna glinice in Modernizacija proizvodnje 
alu*inija, Kidričevo primarnega aluminija 1986 1989 159.951 

02 010101 DO Dravske elektrarne Prenova HE Fala 1986 1991 125.614 
03 010712 Jelezarna Jesenice, TOZD 

Talilnica Jeklarna 2, fazal, faza A 1984 1988 108.311 
04 011741 Tovarna elektrotermičnih 

aparatov ETA Cerkno 30000 grelnih ploić I. -faza 1988 1990 79.370 
05 013041 Mesokombinat prerutnina Rekonstrukcija in modern. 

TOZD desna industrija mesne ind. Ptuj 1988 1989 69.471 
06 012901 SOZD SAVA, DO SAVA Kranj 

TOZD Sava Seaperit Optima II. 1988 1989 61.090 
07 060501 Skupnost za ceste Slovenije AC Šmarje SAP-Višnja gora 1987 1988 51.456 
0B 010101 E6S SO Savske elektrarne HE Vrbovo na Savi 1988 1990 51.375 
09 010104 TE TOZD proizvodnja električne Stifeališče 110 KV, 

energije, Trbovlje razširitev in rekonstrukcija 1986 1991 50.528 
10 060501 Skupnost za ceste Slovenije Hitra cesta skozi Kari bor 1987 1988 47.517 
11 010104 TE TOZD proizvodnja električne 

energije, Trbovlje Deponija premoga, Lakonca 1987 1990 36.200 
12 060501 Skupnost za ceste Slovenije Predor Karavanke I. faza 1986 1990 35.012 
13 010203 REK EK-Rudnik lignita Velenje Izgradnja nadomestnih objektov 1980 1988 32.193 
H 060501 Skupnost za ceste Slovenije Južna obvoznica III. etapa 1986 1988 29.320 
I5 '00320 DO VEKOS Titovo Velenje Centralna čistilna naprava 1987 1990 19.747 
14 011799 Saturnus,TOZD tovarna avtooprene Razširitev in modernizacija, 

Ljubljana proizvodnih zmogljivosti AO 1988 1988 14.870 
17 011419 Metalna,TOZD Investicijska 

oprema, Mar 1 bor , Namenska proizvodnja 1987 1988 13.924 
18 012410 Papirnica Vevče, Vevče I. faza rekonstrukcije in 

modernizacije 1986 1988 13.554 
19 100392 Komunalno podj. TOZD Zale Razšir. pokopališča 

1. etapa I. faza 1988 1988 12.823 
20 060801 Luka Koper Luško podjetje Izgradnja silosa za žitarice 1985 1988 11.787 
21 060501 Skupnost za ceste Slovenije AC Naklo-Ljubljana 1982 1988 10.714 
22 100200 Sanoupr. stanovanjska skupnost Izgradnja stanov, kompleksa 1986 1938 9.032 
23 012499 Paloma Sladkogors.ka tov. papir. Modernizacija proizvodnih zmoglj. 

TOZD Sladki vrh 1988 1938 7.299 
24 070221 Veia TOZD Tekstil 

Veleprodaja Centralna skladišča 1987 1988 6.993 
25 120322 Univerzitetna knjižnica 6radnja nove 

Maribor univerzitetne knjižnice 1986 19E8 6.594 
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Tabela 5: ZAPOSLENI V ZDRUŽENEM IN V SAMOSTOJNEM OSEBNEM DELU 

Absolutni podatki (v 1906! Stopnje rasti (v 1) Struktura (v I) 

1985 1966 198? 1988 1989 1985 1986 1987 1988 1989 1985 1986 1987 1988 1989 
ocena predv. ocena predv. ocena predv. 

Zaposleni skupaj 11 842,7 855,7 967,1 862,1 856,6 

Zaposleni v združene® 
delu skupaj 814,3 827,7 837,5 830,8 822,7 

1,5 1,3 1,3 -0,6 -0,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1,5 1,6 1,2 -0,8 -1,0 96,9 96,8 96,6 96,4 96,0 

Zaposleni v gospodarstvu 
združenega dela skupaj 685,2 695,9 702,2 694,4 688,5 
te»: 

proizvodnja 2) 456,8 463,7 466,1 459,4 453,4 
- industrija in rudarstvo 369,9 377,0 330,8 376,6 370,3 
Ostalo gospodarstvo 3! 228,4 232,2 236,1 235,0 i35,l 

Zaposleni v negospodarstvu 
združenega dela skupaj 129,1 131,8 135,3 136,4 134,2 
v tea: 
- družbene dejavnosti 101,1 103,3 106,6 
- družb, orgar.iz.in 29,0 23,5 23,7 

skupnosti 
Zaposleni v sasostojnes 
osebne® delu 26,4 28,0 29,6 

1,4 1,6 0,9 -1,1 

07,7 105,8 
23,7 28,4 

1,2 1,5 
1,4 1,9 
1,9 1,7 

1.6 2,1 

2.7 " 2,3 
0,0 1,3 

0,5 -1,4 
1,0 -1,1 
1,7 -0,5 

2,7 0,8 

3,1 1,0 
0,7 0,0 

-0,9 

-! 1 1 v 

-1J 
0,0 

-1,0 

-1,8 
-1,1 

81,5 
t 

54,3 
44,0 

31,3 81,0 

54,2 53,8 
44,1 43,9 
kl , 1 i. I , i 

80,6 

53,3 
43,6 
27,3 

80.3 

52,9 
43,2 
27.4 

15,4 15,5 15,6 15,8 15,7 

12,0 
3,4 

12,2 12,3 
3,3 3,3 

12,5 
3,3 

12,4 
3,3 

31,3 33,9 3,8 6,1 5,7 5,7 S,3 3,1 3,2 3,4 3,6 4,0 

1) Letno povprečje izračunano iz »esečnih podatkov 
2) V proizvodnjo je všteta industrija .in rudarstvo, kaetijstvo, vodno gospodarstvo, gozdarstvo in gradbeništvo. 
3) V ostalo gospodarstvo je štet proeet,trgovi na, gostinstvo in turizea,obrt,poslovne, finančne in druge storitve. 

Tabela 5/1: ZAPOSLITVENI POTENCIALI 

1965 

Absolutni podatki v 20 

1986 1987 19e8 
ocena 

198? 
predvideno 

1. Nezaposleni (letno povprečje! i) 14,6 
- v l od vseh zaposlenih 1,7 

2. Priliv v zaposlitev 2! 
- žalske generacije 24,2 
- ostalo 7,7 

Skupaj 31,9 
- v t od vseh zaposlenih -3,8 

14,2 
1,6 

nn * 
"l4 

S ! C , 1 
30,5 

3,6 

15,2 
1,7 

7 i. J ) 1 

31,9 
7 5 

21,5 
2 6 -ic 

-J,' 
6,0 

31,9 
3,7 

30,4 
3,4 

26,1 
6,0 

32,1 
3,3 

3. Odliv iz zaposlitve 3; 
- upokojitve 
- ostalo 

Skupaj 
- v X od vseh zaposlitev 

16,7 
4,2 

20,9 
? s 

4,3 
20,1 

T 

19,9 
4,8 

24,7 
2,6 

16,4 
4,8 

\L 

18,1 
4,7 

38 
poročevalec 



4. Ekonomski viški v gospodarstvu 4! 83,6 - ' 93,2 110 - 120 
- v i od vseh zaposlitev 12,2 - 13,4 16 - 17 

5. Zaposlen pri podjetjih z izgubo 5) - - g? 1 81 4 
- v i od vseh zaposlitev - - tg(0 94 

Opombe! 1! Število oseb prijavljenih v skupnostih za zaposlovanje. Delež nezaposlenih pred vsemi zaposleni® se je 
izračunalo tako, da se je število nezaposlenih prištelo skupne® številu zaposlenih. S pomočjo tako 
povedanega števila se je nato izračunal delež. 

2/ Priliv v zaposlitev zajema generacije iz šol, ki pa imajo različno raven izobraženosti (popolna in 
nepopolna osnovna šola, poklicne šole, štiriletne ter višje in visoke šole!. Razen tega smo upoštevali 
tudi osebe iz drugih socialističnih republik in pokrajin ter iz tujine, ki se nameravajo zaposliti v 
Sloveniji. 

3) Odliv iz zaposlitve zajema vse invalidske in starostne upokojitve, dalje smrtnost ter prenehanje dela iz 
drugih razlogov. 

4; Podatek je izračunan s pomočjo mesečnih podatkov o gibanju proizvodnje in storitev ter mesečnih podatkov 
o gibanju števila zaposlenih. 

5! Podatek za leto 1988 predstavlja stanje ob polletju, tako glede števila delavcev, kot tudi deleža teh 
med vsemi zaposlenimi. Podatek za leto 1987 se nanaša na stanje ob koncu leta. po podatkih SDK , 
centrala v Ljubljani, Poslovni rezultati OZD s področja gospodarstva. 

Tabela 6: ŠTEVILO DELAVCEV PO STOPNJAH STROKOVNE IZOBRAZBE V ZDRUŽENEM DELU 

'stanje 31.decembra 1976 in 31. decembra 19865 

Stopnja strokovne 
izobrazbe 

1976 
31. dec. 

I 
:aposlen i h 

1936 
31. dec 

I 
zaposlenih 

V 
visoka 
višja 
srednja 
nižja 
VKV 
KV 

PKV 
NKV 

SKUPAJ 

29.715 
26.192 

137.6S9 
44.726 
27.258 

<196.106 
143.344 

117.596 

692.626 

4,29 

3,78 
15,55 
6,46 
3,94 

28,31 
20,69 
16,97 

45.888 
48.973 

155.033 
32.139 
28.994 

247.557 
87.828 

830.935 

5,39 
18,66 
3,37 
3,49 

29,79 
10,57 
22,21 
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Tabela 6/1: ŠTEVILO ZAPOSLENIH STROKOVNJAKOV V ZDRUŽENEM DELU PO VRSTAH POKLICEV 

- stanje 31. decembra 

Število strokovnjakov 1976 * 
glede na število 

zaposlenih 

1986 X 
glede na število 

zaposlenih 

Fizike in kesi je 2.023 
Tehnike in tehnologije 20.906 
Prometni strokovnjaki 661 
Naravoslovnih ved 2.186 
Medicinskih ved in ostalo 
sedicinsfcc osebje 19.935 
□stali strokovnjaki 21.163 
Učno osebje 22.448 

SKOPAJ 89.322 

9,29 3.518 0,42 
3,02 42.709 5,14 
0,10 1.267 0,15 

0,32 4.110 0,49 

2,38 27.014 3,25 
3,33 27.408 3,30 
3,24 31.833 3,83 

12,89 137.859 16,58 

Tabela 7: INDEKSI RASTI CEN 

C i- 

indeksi rasti 

1985 1967 I " VIII 1988 

I - VIII 198? 

bb- 

ddi 

CENE INDUSTRIJSKIH IZDELKOV 
PRI PROIZVAJALCIH 
SRS 
SFRJ 
CENE NA DROBNO 
SRS 
SFRJ 

CENE 2IVLJENJSK1H POTREBŠČIN 
SRS 
SFRJ 

CENE INDUSTRIJSKIH IZDELKOV 
PRI PROIZVAJALCIH 
SRS 
SFRJ 

CENE NA DROBNO 
SRS 
SFRJ 

CENE 21VLJENJSKIH POTREBŠČIN 
SRS 

. SFRJ 

194,3 
181,5 

179,3 
175,7 

179.4 
173.5 

183,7 
171,6 

193,1 
188,1 

195,9 
189,1 

719,4 1.321,5 
63»,5 1.161,9 

748,3 1.445,i 
724,1 1.362,1 

717,7 1.406,0 
694,0 1.312,4 

206,4 
199,2 

230,6 
218,4 

231,9 
220,3 

19B0 = 100 

2727,6 
2312,5 

3332,2 
2974,6 

3260,5 
2591,2 

263,9 
262,8 

274,5 
263,2 

268,9 

m. 

: 91' 

'll< 

m 

J/te. 

Mto . 
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Tabela 8: PREGLED GIBANJA OBRESTNIH MER 

i. LETNE OBRESTNE MERE PO KVARTAL IH 

OBRESTNE MERE ZA KREDITE 

LETO 

II. 

I 9 S ? 

III. IV. 

Eskontna stopnja NBJ 

Krediti iz prisarne eeisije 

- za izvoz 

- za fcaetijstvo 

Zasudne obresti 

Krediti bank za: 

- tekoče poslovanje 

- v investicijsko poslovanje 

61 

46 

40 

( L 

56-70 

49-75 

81 

61 

JO 

112 

88- 96 

31-102 

o? 

69 

60 

1/9 

6-15 1) 

8-18 1! 

131 

98 

35 

183 

6-15 1) 

8-18 1! 

OBRESTNE MERE ZA VEZANE DEPOZITE 

Prebivalstvo in gospodarstvo 

- nad 3 aesece 

- nad 6 sesecev 

Negospodarstvo 

- nad 3 aesece 

- nad 6 sesecev 

CENE IND. IZDELKOV PRI PROIZV. 

43 

52 

23 

26 

48 
n \ 01 

24 

40,5 

92 

93 

■to 

46,5 

131 

132 

65,5 

66 

- SFRJ 

- SRS 

Cene na drobno 

- SR; 

4 4 0 i »O 

114 

114 

144 

9? i i. 

91 

128 

136 

223 

217 

168 

212 

268 

208 

264 

jLJI 

LETO i 9 8 S 

2. LE J NE OBRESTNE HERc: Pu MESECIH jan. feb. marec april maj junij julij avg. sept. 

03RESTNE MERE ZA KREDITE 

Eskontna stopnja NBJ 108 48 101 113 i;7 66 23? 208 475 
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Krediti i: priaarne esisije 
- ja i2voz 
- za kmetijstvo 

Zaaudne obresti 

Si 
70 

162 

36 
31 

76 
66 

151 

35 
73 

se 
76 

176 

66 
43 

99 

237 
154 

356 

(1975 

432 

(309) 

Krediti bank za: 
- tekoče poslovanje 
- v investicijsko poslovanje 

6-15 12-21 12-21 12-21 12-21 21-29 21-29 21-29 21-29 
3-13 14-24 14-24 14-24 14-24 23-31 23-31 23-31 23-31 

OBRESTNE MERE ZA VEZANE DEPGZITE 

Prebivalstvo in gospodarstvo 
- nad 3 sesece 
- nad 6 aesecev 

R+2 R+2 
R+2 

R+2 
R+2 

1+2 
R+2 

R+2 
R+2 

R+5 
R+6 

R+5 
R+6 

R+5 
R+6 

R+5 
R+6 

Revalorizacijska obrestna aera 166 4A 99 1i i 11 i IS 56 257 418,5 

Cene na drobno <ie bi sesečni 
porast veljal vse leto) 
- SFRJ 
- SRS 

HC 
48 

99 
94 

111 
113 

115 
86 

56 
80 

895 
937 

25? 
285 

418 
315 

Tabela 9: PREGLED GIBANJA TEČAJA 

Nominalne vrednosti 
valut 

USD 
DEM 
FRF 
ITL 
ATS 
SBF 
CHF 

Indeksi : bazo 31.12. 
predhodnega leta 

USD 
DEM 
FRF 
ITL 
ATS 
SBP 
CHF 

Košara valut ob koncu 
leta 

SR Slovenija 
SFR Jugoslavija 

- v din 
- vrednosti valut 

per 31.12. 

1985 1966 198? 1988 
(30.09.) 

312,8 
12.338,6 
4.174,9 

18,9 
1.820,2 

454,0 
15.127,3 

457,2 
23.445,0 
7.094,0 

33,7' 
3.335,6 

670,5 
28.013,3 

147.7 
189,5 
188,5 
171,2 
168.8 
133,2 
183,8 

168,2 
173,2 

I.244,4 
78.015,2 
23.032,7 

105,9 
II.075,6 
2.315,7 

96.535,4 

H4.& 
182.6 
169,9 
178,4 
163,3 
147.7 
185,2 

167,7 
173,4 

3.370,4 
179.161,3 
52.554,9 

239,9 
25.398,9 

5.672,3 
211.265,2 

272.2 
332.3 
324,7 
314,6 
332,0 
345.4 
344,6 

312,3 
306,2 

270,9 
229,7 
i ».C, i 
226,6 
229,3 
245,0 
213,9 

240,2 
246,9 

Tabela 10: NEKATERI EKOLOŠKI KAZALCI 

LETO 1986 1987 1988 
I.-IX. 

1. Nesreće z nevarniai snovai(1) 85 54 40 

količina izlitih snovi v 1 okrog 216.000 ok.58.000 ok.116.501 

2. Pogini rib\2) 

leto 1981 1962 1983 1964 1965 1966 1987 1988 (do 31.9) 

Število 67 49 100 40 36 41 34 38 

3. Ovadbe in obtožbe v zvezi s krienjea zakonov na področju 
varstva okolja(3) 

3.1 Zakon o vodah 

leto 1985 1986 

it.ovadb 2 
it.obtožb 1 

3.2 Zakon o gozdovih 

34 
30 

leto 1986 

it.ovadb 
it.obtežb 

19 
13 

3.3 Zakon o varstvu zraka 

leto 1986 

it.ovadb 
it.obtožb 

4. Število obćir. s posebnu referentoa za varstvo okolja (4) - 6 .-.hns/' 

Viri s 
1) - Republiiki sekretariat za notranje zadeve 
2) - Zavod za ribiitvo 
3) - Javno tožilstvo SRS 
4i - Anketa Zavoda SR Sloveme za družbeno planiranje, septeiber 1938 
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Tabela 11: DOLGOROČNI PLANI OBČIN, KI SO VSKLAJENI V VSEH OBVEZNIH PROSTORSKIH 
SESTAVINAH 

l.obinod.l Trajno 
kaetijs.I varoval, 
zeljišf i gozdovi 

Zajeti 
in nezaj. 
vod.vir i 

Zbiralniki 
vode 

Regional. 
vodovodi 

čistilne 
naprave 

Rudnine 
in ainer. 
rudnine 

Nar. ,reg. 
in kraj. 
parkov 

Poiserabn. 
kulturni 
spoien. 

usl.:neus uskl.!neus uskl.Ineus isfcl.Ineusk uskl.Ineuskluski.Ineus uskl.Ineusk uskl.Ineusk uskl.Ineus 

1/2 
OBČINA 

flb.-Pesnica 
Mb.-Podbre. 
Mb.-RotovJ 
Mb.-Ruše 
?!b._Tabor 
Mb.-Tezno 
Lenart 
Vrhnika 
Koper 
Izola 
Kaitnik 
Ptuj 

Sanacija 
pomembne j, 
vodotok. 

usk.Ineusk 

Središča 
regional. 
poaena 

Magistral 
ceste 

usk. Ineusk! usk.lnesk 

Magistral. 
in glav. 
proge 

usk.Ineusk 

Hidroel. I Pren.oa. 
teraoel. I 110,226, 
toplarne I 400 KV 

usk.neusk usk. Ineusk 

dagistral. 
plinovod. 

usk.Ineusk 

Mnenje 
ZD? SRS 

Unenje 
tedresor. 
komi si je 

14.10.1987 
14.10.1987 
14.10.1967 
14.10.1987 
14.10.19S7 
14.10.1987 
22.06.1988 
09.03.1988 
24.02.1985 
21.to.1938 
14.04, 1966 
15.06.1988 

stanje:30.09.1968 

usk,- usklajeno 
neusk.- neusklajeno 
- - ni pojava 

2.1./ DOLGOROČNI PLANI OBČIN , KI V POSTOPKU OSNUTKA USKLADITVE NISO BILI USKLAJENI V VSEH OBVEZNIH PROSTORSKIH SESTAVINAH 

OBČINA l.obiot. 
kmetijs. 
zemljiid 

Trajno 
varoval. 
gozdovi 

Zajeti 
in nezaj. 
vod.viri 

Zbiralniki 
vode 

Regional. 
vodovodi 

Čistilne 
naprave 

Rudnine 
in ciner. 
surovine 

Nar.,reg. 
in kraj. 
parkov 

Poaesbn. 
kultur. 
spoie. 

Sanaci. 
ones. 
zraka 

usk.Ineis. usk. Ineus. usk.Ineus, usk. Ineus. usk.Ineus. usk.Ineus. usk.Ineus. usk. Ineus. usk.Ineus usk.Ineus. 

Lendava 
Titovo 

Velenje 
Litija 

X 

X 
X 

X X 

X 

- 

X 

X 
X 

X 

X 

X X 

X 
X 

. 

i. a: K ■ ; 
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OBČINA ! Sanacija ! Srediita 
ponenbnej.! regional. 

! vodotok. ! poaena 

Magistra, 
ceste 

Magistra, 
in glav. 
proge 

Hidroelek. 
ternoel. 
toplarna. 

Pren.oi. 
110,220, 
400 KV 

Magistra. ! Mnenje ! Mnenje 
plinov. ! 2DF SRS I uedresor. 

! ! kotisije 

lusk.Ineus.lusk.!neus. usk. Ineus. usk. !neus. usk. Ineus. usk.Ineus. usk. Ineus. I '■ 

Lendava ! - - I - 
Titovo ! ! 

Velenje ! * '■ ~ 
Litija ! - - I - 

X 

X 
! x 

X 

X 
X 

X 

X 
X 

* 1x1 17.03.1988 

* !xl 29.09.1988 
x !xl 

Tabela 12: PREGLED USKLAJENIH OBVEZNIH PROSTORSKIH SESTAVIN IZ DOLGOROČNEGA 
OLANA SR SLOVENIJE V DOLGOROČNIH IN DRUŽBENIH PLANIH SIS 

QTC W 4 U Upoštevanje obveznih 

izhodišč dolgoročnega 

plana SR Slovenije 

i Mnenje ! Mnenje 

medresor. 

komisije 

iZDF SRS 

1. dolgoročni plan 

Skupnosti za ceste Slovenije 

2. dolgoročni plan 

Samouptavne interesne skupnosti 

.za železniški in luški promet 

3. dolgoročni plan 

Samoupravne interesne skupnosti za 

elektrogospodarstvo in premogovništvo 

4. dolgoročni plan 

Sasoupravne interesne skupnosti 

za PIT proset 

5. dolgoročni -plan 

Samoupravne interesne skupnosti 

za nafto in plin 

6. dolgoročni plan 

Samoupravne interesne skupnosti za 

gozdarstvo 

7. dolgoročni plan 

Samoupravne interesne skupnosti za 

letališko dejavnost 

8. srednjeročni plan 

Skupnosti za ceste Slovenije 

9. srednjeročni plan 

Samoupravne interesne skupnosti za 

natto in plin 

Is.srednjeročni plan 

Samoupravne interesne skupnosti za 

železniški in luški promet 

usklajen 

usklajen 

usklajen 

usklajen 

neusklajen 

usklajen 

usklajen 

usklajen 

«8.07.1987 

26.06.1987 

14.10.198: 

17 11 1927 J. 1 I 1 i I 1 f U I 

?1 jQ£P «. i i v ~ i i r 

06.05.1988 

29.04.1988 

11.05.1938 

uSKajen 
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Tabela 13: KAZALCI RAZVITOSTI MANJ RAZVITIH OBMOČIJ 
- indeksi ravni (SRS=l00i 

Delež vseh zap. v fiktivna osn.sred. Indeks rasti Družb.proizvod Družb.proizvod v 
skup.it.prebivalstva po nab.vred.na preb. preb.v obd. cel.gosp.na združene# delu 

1971-19S1 in prebivalca na prebivalca 
1931-1987 1) 

1935 1936 1937 1985 1936 1937 4! 1971-31 1931-87 1935 1936 1935 1986 1987 4! 

Manj razvite občine 
v Obdobju 1986-1990 55,7 57,3 58,4 33,3 37,7' 36,E 101,6 101,2 46,2 47,2 41,7 42,5 45,6 

" |-en*rt 39'6 41>4 43-4 13,8 18,6 17,0 99,3 102,2 34,7 37,6 23,3 32,0 32,9 
-Lendava 2) 64,6 66,5 67,2 45,9 44,2 47,1 99,3 98,7 63,5 57,9 62,E 55,6 58,9 

Ljutoier 2/ r3,3 72,0 72,6 43,0 39,7 41,6 103,4 99,5 56,9 60,4 50,6 54,4 53,5 

" S0'3 53'2 53>s 49is *8,1 54,6 97,0 99,0 42,3 47,0 35,6 39,5 47,0 
- Šentjur pri Celju 41,9 44,3 46,3 27,5 27,6 29,9 103,9 103,9 37,5 36,6 33,4 32,5 35,3 
- Šmarje pri Jelšah 57,6 59,7 60,7 39,8 41,6 30,1 102,4 103,5 39,0 42,0 34,1 37,9 38,8 

Manj razvita geograf, in obaejna območja 3! 

i;rn0aelj, 92<* 92'7 'M '0,9 63,7 76,5 102,4 104,5 30,5 86,3 77,6 83,1 30,4 
Gornja Radgona 34,2 83,3 34,7 66,7 64,0 47,9 100,3 103,5 70,6 63,3 69,3 65 7 64 6 
Murska Sobota 71,0 72,7 73,6 61,5 59,0 60,7 100,7 98,9 56,9 64,2 52,8 59,5 60,5 

"J. 64'7 a5i2 6ii8 72,6 33,9 33,6 103,0 101,3 59,7 61,7 55,6 59,1 62,0 
I0l;in 79,2 79,9 86,5 93,9 94,2 97,7 99,5 65,2 63,7 64,0 67,5 77,3 
I nje s't9 ki,3 63,6 59,6 62,3 60,2 101,1 101,3 58 1 67,5 51,3 61 2 57 6 
SR SLOVENIJA 100,0 100,0 100,0 100,0 130,0 100,g 10?,5 104,6 100,0 102,0 100,0 jgg,'? 

Promet v trg.na Delež predšolskih Delež štud.visokih Zdravniki v osn 'dr 
drobno na preb. otrok v VVZ in višjih šol v .reži na 1000 

prebivalstvu prebivalcev 

1985 1936 1987 1985 1986 1937 1935 1986 1987 1985 1986 1987 

Manj razvite občine 
v obdobju 1986-1990 56,2 53,4 57,3 70,6 71,7 73,6 55,1 53,5 58,3 64,9 64,4 65,5 

T8™ 50,9 53,1 6B'5 5a'ž "-1 °M 49,2 46,3 60,0 53,6 64,6 54,9 - Lendava ) 49,1 52,2 48,0 35,0 100,3 99,3 46,3 48,0 48,6 69,6 77,4 78,6 

:JlK°#ef 2; 7a'4 71,6 84,3 39,5 96,9 69,9 67,3 70,6 72,3 70,7 87,0 
" Jr"0' 58,2 63,6 62,6 69,6 84,0 87,5 57,7 46,7 55,0 62,2 47,4 53 6 
- Šentjur pri Celju 46,3 49,7 51,3 53,5 51,7 56,9 64,7 64,0 62,3 56,3 55 5 48^ 
- aaarje P« Jeišah 57,4 56,9 53,2 64,3 49,2 50,3 49,5 50,6 57,3 66,2 64,7 61,7 

Manj razvita geograf. in obmejna območja 3! 

Jrr'0eeIj 64»2 63-3 40,6 61,9 61,4 62,3 69,0 72,0 61,2 69,2 67,2 64,1 
Gornja Radgona 70,3 76,5 76,2 92,8 92,6 94,4 65,6 57,3 63,8 69,6 73 5 70 5 
Murska Sobota 37,0 88,4 37,1 64,1 74,5 77,8 64,6 65,0 70,6 78,0 75,6 39,'0 

52,3 S4'S 32'4 4?<2 53'4 56,3 74,3 73,0 30,3 60,9 66,4 66,1 
I01!!**;. 7S'4 E2'2 94'5 94 <e ?3,2 63,3 71,4 37,4 101,5 104,4 100,1 

'5»fl 'M 54,2 52,7 53,2 36,9 33,9 77,7 64,6 49 1 67 0 
SR SLOVENIJA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 200,0 100,0 100^ 10010 

1! Podatki registra prebivalstva , 
J občini Lendava in Ljutomer imata večji del krajevnih skupnosti v okviru sanj razvitega geografskega oziroma obmejnega 

območja, ostale krajevne skupnosti pa sodijo med območja v prehodnem obdobju. 
3! Upoštevane so občine, ki vključujejo pretežni del manj razvitih geografskih ift obmejnih območij ir, so imele v preteklih 

srednjeročnih obdobjih v celoti status manj razvitih občin. 
4! Predhodni podatek 
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Tabela 14: INDIKATORJI RAZVOJA 
SVETOVNEGA GOSPODARSTVA 

-Stopnje rasti (vli 

1966 19ET 19BS 

Družbeni proizvod 
ZDfi 2,9 2,9 2,S 2,5 
ZRN 2,5 1,7 2,3 1,3 
OECD-Evropa 2,7 2,8 2,5 2,0 
OECD 2,8 3,1 3,0 2,5 

In-flaci ja 
ZDA 2,6 3,0 3,3 4,0 
ZRN 3,1 2,1 1,5 1,5 
OECD-Evropa 5,4 4;2 4,3 3,8 
3ECD 3,8 3,2 3,5 3,8 

Doaade povpraševanje 
ZDfi 3,9 2,5 2,0 1,6 
ZRN 3,8 2,9 i,a 2,3 
OECD-Evropa 4,1 3,7 3,3 2,3 
OECD 3,3 3,4 3,0 2,5 

Stopnja brezposelnosti 
ZDA 7,0 6,2 5,5 5,5 
ZRN 8,0 7,9 3,0 8,0 
OECD-Evropa 10,9 10,7 10,8 11,0 
OECD 3,3 7,9 7,5 7,5 

Izvoz blaga 
ZDfi 5,9 15,3 20,0 14,5 
ZRN 1,2 2,3 4,3 3,3 
uECD-Evropa 1,9 4,1 3,3 3,5 
OECD 2,5 5,8 7,0 6,0 
DVR 7,0 10,0 7,0 7,0 

Uvoz blaga 
ZDfi 13,5 5,6 5,8 5,0 
ZRN 6,0 5,0 6,0 5,3 
OECD-Evropa 7,1 7,6 6,3 4,8 
OECD 3,7 7,2 7,0 5,3 
DVR - 1,0 5,0 9,0 9,0 

Obseg svet. trgovine 5,0 5,2 6,3 6,0 
           i 

Viri: OECD Econotic Outlook, it.43 (junij 1983!. 

:! * 
. i iu 
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Tabela 15: ALPE-JADRAN 

-stopnje rasti v S 

Družbeni proizvod Družbeni 3) Zaposlenost Stopnja 
(struktura 1986! proizvod (rast) brezposelnosti 

k'aetij. Indust. Storit- (rast! 
gozdar. (z grad- vene 36 37 33 36 37 33 36 
ribištvo beništvoa) dejav. 

CM 38 

Furlanija 
Julijska Krajina 4,4 

12,1 Hrvaška 

Koroška 4,8 

Loabardija 3,5 

Zgornja fivstrija 5) 4,6 

Slovenija 5,7 

Štajerska 

Trentino 
Al to Adige 
- Trento 
- Bolzano 

Veneto 

Bavarska 

Vas 
6yor Sopron 

4,? 

6.3 
8.4 

6,6 

2.5 

33,1 

43,8 

38,0 

4?,2 

4?,4 

63,4 

40,0 

39.8 
23.9 

37,9 

39,4 

62,5 

39,1 

57," 

47,3 

46.0 

30,9 

55.1 

53.6 
62.7 

o5,o 

53,1 

10,7 3,0* 3,0i -0,7 

2,7 1,1 2,7 1,3 1,0 

1,7 1,3* 1,5* 0,8 0,0 

2,6 2,9 2,6 1,3 1,5 

8,9 9,1 

5,6 3,6 

3,1 -0,i 

1 3 a i, s e, s 

1 g 1^-05 * , U 1 , u , J 

? p ' ,w 

7,4 

4,4 

1,6 

-0,6 1,1 1,5 -0,1-0,6 

11 1 *? 

4,4 4,7 

4,0 3,3 

3,2 2,4 

n p 
M- MT * 
0 1 i C < c i.,i i,V i,j 

"7 * T f 3,t 3,t i 

9 i c i. i,: 

4,9 

7,9 

8,3 

4,7 

?,5 

2,6 

6,0 6,5 5, 

6,6 

1) Leto 1986 in 1987: dosežena rast; leto 1933: ocene rasti 
2i Potrebno je upoštevati nekatere orne j i tve v primerljivosti bazičnih podatkov o pojavih, ki se po vsebini in 

načinu zajemanja aed deželami razlikujejo. Indikatorji kažejo predvsem trend gibanja sorodnth pojavov. 
3) Družbeni proizvod za Slovenijo in Hrvaško se po konceptu in metodologiji razlikuje od bruto družbenega 

proizvoda drugih dežel. Druge dežele npr. vključujejo vanj tudi storitve družbenih služb in države, 
storitve bank, stanarine - vključno s tistimi, ki niso tržnega značaja, itd. 

4S Podatki za druge dežele, razen Slovenije, so bili zbrani v maju 1938 
* Indikator ni dosegljiv za regionalni nivo in je podan za raven vse države 
5) Rast bruto družbenega proizvoda: nominalno 
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Tabela 16: GOSPODARSKA GIBANJA PO REPUBLIKAH IN POKRAJINAH V LETU 1988 
- stopnje rasti v X 

urna 3""ja 

SFRJ BiH gora Hrvatska Makedonija Slovenija izven SAP Kosovo vojvodina 

Fizični obseg industrijske 
proizvodnje c, a e 
I-VIII.1988/I-VIII.1967 -1,3 "»,7 -1,3 -i,6 "3,. "3,= 

Zaposleni (družbeni sektor/ , R . . 
I.-VI. 1988/1.-VI. 1987 0,6 l,8 . "2i4 2'5 0'3 ' ^ ' ' 

Izvoz blaga - skupaj s5 77 7 s 
I.-VI11.1988/1.-VIII.1987 13,9 6,6 23,0 13,1 17,0 19,4 11,6 <.,( 13,8 

Izvoz blaga - konvertibila xi , „ 7(! , 
I.-VIII.1988/1.--VIII.1987 17,8 15,S 37,4 13,? 28,6 *1,0 13,. i,. , 

Uvoz blaga - skupaj x) ,. . .. , 
I.-VIII.1988/1.-VIII.1987 3,3 -7,9 3,0 2,o 10,9 6,J J,8 = , > 

Uvoz blaga - konvertibila x) ^ 
I.-VIII.1988/1.-VIII.1987 5,5 -11,6 3,4 8,4 It,3 6,, 6,i , - ,- 

Pokritost uvoza z izvozos - 

f-VIII.1988 95,3 129,7 137,5 89,7 73,3 109,9 105,4 133,0 62,3 
!.-VIH.1987 34,4 111,9 114,7 81,3 69,4 98,0 99,9 39,H 61,1 

•t, i 

Pokritost uvoza z izvozos 
konverhbKa 122,3 34,3 59,0 108,4 98,5 115,9 74. 

r.-HlII.1987 85,8 118,6 92,1 80,8, 78,9 95,0 94,2 61,9 77,2 

Cene na drobne .... .«.* 
I.-VII. 1988/1.-VII.1987 162 158 162 164 165 1(1 15. 

Cene življenjskih potrebščin . 
I.-VIII.1988/1.-VIII. 1967 168,9 166,4 170,1 169,3 1(1,i n8,9 165,0 16-,. 1-5, 

Povprečni noainalni OD na 

L-SM5I.-VI.1987 148,6 148,9 140,9 150,0 143,7 148,0 147,0- .150,2 159,1 

Povprečni realni 0Đ na 
zaposlenega s a 4 

l.-VI.1988/1.-VI.1937 -4,4 -3,1 -(,0 "3,o -6,5 -9,i 3,1 ,3 

x) Podatki v ZDA I po tekoče® tečaju {predhodni! 
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Tabela 17: INDIKATORJI TEKOČIH GIBANJ V SR SLOVENIJI IN SFRJ V 1988 

- stopnje rasti v J 

SR Slovenija 
VIII.1933 I.-VIII.1983 

SFRJ 
I.-VIII.1938 

VIII.1937 I.--VIII. 1987 I.-VI11.1987 

4. 

er u ■ 
6. 
7 

s. 

9. 

10. 

ii 

13. 

it. 
15. 
16. 
17. 
13. 
19. 
20. 

Industrijska proizvodnja 
Produktivnost dela v industriji 
Zaloge i z gotov I jeni h izdelkov 
Obseg del v gradbeništvu 

(efektivne ure delavcev) 
Zaposlenost v združenea delu 
Iskalci zaposlitve v 1000 
Izvoz blaga 3; 
v tem: -konverti bila 
Uvoz blaga 3i 
v tem: -konvertibila 
Pokritje uvoza blaga z izvozos v I 
konvertibila 
Izplačila za investicije 
v teau -gospodarske 

-ostale negospodarske 
Neto OD na zaposlenega 
realni OD na zaposlenega 
Sredstva za skupno porabo 
v tess SIS družbenih dejavnosti 

SPIZ 
Sredstva za splošno porabo v SRS 
ineto rep.proračun * občine) 
prispevek.z vez.proračunu 
ikotiz. + odliv tem.prosi.davka) 
Cene proizvajalcev ind.izd. 
Cene na drobno 
Cene življenjskih potrebščin 
Celotni prihodek gospodarstva 
Doseženi dohodek gospodarstva 
Akumulacija v gospodarstvu 
Celotna izguba 

-M 

-2,5 1) 
-1,0 1! 
20,5 
6,9 
S,8 
9,5 

10,9 

173,9 
177.4 
146.5 
132,8 1) 
-21,5 1) 
205.8 
235.9 
165,0 

165,5 1) 

183,5 1! 
214,7 
194,4 
190,4 

-3,8 
-3,2 1) 
-6,8 

6,6 1! 
-0,5 1) 

19,4 

6,1 
109,9 
108,4 
140,0 
138.2 
155,9 
145.3 15 
-11,4 1) 
160,9 . 
169,0 
152.4 

153,7 1) 

1C"} P 11 » - J, . II 
163,9 
174.5 
178,9 
155,7 2) 
163,9 25 
130,7 2! 
132,3 2) 

-1,3 

-1,6 1) 
0,6 2! 

i • t 
13,9 
17,8 
3,3 
5,5 

95,3 

148,6 2! 
-4,4 2) 

162,3 
168.2 
168,9 
156.3 2) 
153,9 2) 
114.4 2! 
132,4 2! 

15 I.-VII.1938 

I.-VII.1987 

I.-VI.1938 

I.-VI.1987 

3! Izraženo v ZDA i eo tekočem tečaju. 

Vir: Zavod za statistiko, SDK 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o bankah in drugih finančnih organizacijah 

z osnutkom zakona 

POVZETEK 

Ta zakon ureja vprašanja: ustanavljanja in poslovanja 
bank; vsebino sklepa o ustanovitvi banke in njenega sta- 
tuta; upravljanja banke in njene organe; glavne pristojno- 
sti zbora banke in izvršnega odbora zbora banke; poobla- 
stila direktorja banke; skladov banke; določanja prihod- 
kov in ustvarjanja dobička banke; delitve dobička banke; 
likvidnosti in sanacije banke; stečaja banke in oblikovanja 

stečajne mase ter vrstnega reda poravnavanja obveznosti 
iz stečajne mase, organizacije in poslovanja drugih finanč- 
nih organizacij (poštna hranilnica, hranilnice, hranilno- 
kreditne organizacije in bančni konzorciji); kreditnih in 
denarnih poslov (denarni depoziti, hranilne vloge, žiro 
računi in tekoči računi občanov, vrednostni papirji in 
krediti). 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o bankah in drugih finančnih organizacijah  

na postavkah novega zakona oziroma da se ne uresničujejo 
temeljni cilji institucionalnega usposabljanja banke kot tržno 
usmerjenih poslovnih subjektov. 

3. Iz analize sedanjega stanja v bančništvu izhaja tudi nuj- 
nost ponovne definicije bank v ustavi SFRJ in izvajanje 
reforme bančnega sistema v okviru reforme celotnega gospo- 
darskega sistema Jugoslavije. 

Za uresničevanje novega koncepta gospodarskega sistema 
je nujno, da je banka ne samo samostojna finančna organiza- 
cija, temveč tudi kot tržno usmerjen samoupravni poslovni 
subjekt, odgovoren za rezultate uporabe, vlaganja in cirkula- 
cije prostih denarnih sredstev, vštevši tudi prevzem rizika 
banke in njenih ustanoviteljic za posledice vseh njenih 
poslovnih, investicijskih in drugih odločitev. 

4. Uvajanje ekonomskih zakonitosti in v njihovi sestavi 
tržnih, predstavlja za družbo okvir sprejemanja optimalno 
racionalnih gospodarskih in drugih odločitev. V zasnovi 
samostojnega delovanja in obnašanja ekonomskih subjektov, 
ki prevzemajo tudi odgovornost za posledice svojih odločitev, 
ima zelo pomembno, mogoče pa tudi glavno mesto samo- 
stojno poslovanje bank, ki njihovim ustanoviteljicam prinaša 
dohodek ali izgubo. Za ustanoviteljice v takšni zasnovi ni 
motov več dohodek, ki bi ga s pomočjo banke lahko dosegle 
organizacije združenega dela s svojim poslovanjem, temveč 
delež v dohodku, ki ga banka ustvari s svojim poslovanjem. 

Banka mora postati samostojen ekonomski subjekt, ki 
trguje z denarjem, ki ga zbira in posoja v svojem imenu in za 
svoj račun. Če se tudi denarju prizna lastnost specifičnega 
blaga, potem lahko rečemo, da ga banka lahko »kupuje in 
prodaja« po ceni oziroma z obrestmi, ki se oblikujejo odvisno 
od ponudbe in povpraševanja. 

5. Zasnova bančnega sistema bi morala temeljiti na nasled- 
njih osnovah: 

- ustanoviteljice banke so družbene pravne osebe, ki z vla- 
ganjem sredstev v njene sklade zagotavljajo pogoje za njeno 
poslovanje; 

- banka posluje kot tržni subjekt, ki s svojim poslovanjem 
ustvarja dobiček; 

- banko upravljajo ustanoviteljice, ki vlagajo sredstva 
v svoj ustanoviteljski sklad, in sorazmerno z vloženimi sred- 
stvi v ta sklad; 

- banka je za svoje obveznosti odgovorna s sredstvi, vlože- 
nimi v sklade banke; 

- banka kot samostojna finančna organizacija lahko 
posluje tudi v svojem imenu in za svoj račun; 

- banka posluje s sredstvi, vloženimi v sklade banke, in 
z drugimi zbranimi in posojenimi sredstvi. 

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona 

Ustavna podlaga za izdajo tega zakona je 5. točka prvega 
odstavka 281. člena ustave SFRJ, po katerem federacija po 
zveznih organih ureja temelje kreditnega in bančnega si- 
stema. 

Za sprejetje tega zakona je po 3. točki 285. člena ustave 
SFRJ pristojen Zvezni zbor Skupščine SFRJ. 

II. Ocena stanja na področju, ki ga je treba 
urediti s tem zakonom in cilji, ki jih želimo 
doseči 

1. Za sedanje stanje bančništva je v mnogočem značilna 
izrazita teritorialna aktivnost poslovanja bank, to pa je one- 
mogočalo njihovo uspešno delovanje na enotnem jugoslo- 
vanskem trgu. 

Takšna teritorialna zaprtost bank je v mnogočem posledica 
dosedanje prakse, v kateri so bile banke nosilke kreditne 
aktivnosti, to pa se nanaša predvsem na investicijsko aktiv- 
nost v okviru ožjih družbenopolitičnih skupnosti. 

Sedanja ustavna definicija banke kot finančnega servisa 
združenega dela in omejitve poslovanja banke v svojem 
imenu in za svoj račun - sta ostanek zasnove o »preskrbo- 
valni« vlogi banke v gospodarskem sistemu in ostanek netrž- 
nega načina gospodarjenja. 

Takšna banka je sestavni del zasnove gospodarskega 
sistema, v katerem denar ni blago in v katerem se opravlja 
distribucija kapitala, s tem pa tudi etatistična prerazporeditev 
dohodka od tistih organizacij združenega dela, ki ga ustvar- 
jajo, proti tistim, ki za to niso sposobne. Iz takšne zasnove 
gospodarskega sistema in banke v njem, je neizogibno izšla 
tudi kreditna politika bank, ki ne temelji na tržnih zakonito- 
stih. V skladu s tem upravljajo banko predvsem dolžniki, 
namesto da bi bilo upravljanje bank opredeljeno z vloženimi 
sredstvi v njihove sklade. 

Dosedanji motiv ustanoviteljic banke je bil, da ustanovijo 
banko predvsem zaradi zagotavljanja čim cenejših sredstev, 
medtem ko je bil skupni dohodek v ozadju. 

2. Od sprejetja sedanjega zakona (1985) do sedaj je bila 
dosežena velika aktivnost bank, organizacij združenega dela 
in drugih družbenih pravnih oseb pri pripravah novih samou- 
pravnih sporazumov, sprememb in dopolnitev veljavnih 
samoupravnih sporazumov, pri sprejemanju srednjeročnih in 
letnih planskih dokumentov, izdelavi elaboratov o družbeno- 
ekonomski upravičenosti ustanavljanja temeljnih in združenih 
bank, pripravi samoupravnih splošnih aktov in njihovem 
usklajevanju z določbami novega zakona, prestrukturiranju 
ustanoviteljic glede zagotavljanja denarnih sredstev v bankah 
in prilagajanja upravljanja in odločanja v bankah v skladu 
z novimi zakonskimi rešitvami. 

Vendar kljub oceni, da se zakon v večjem delu uporablja, 
obstaja dejstvo, da bančništvo v celoti ni popolnoma zaživelo 

50 

III. Temeljna načela, po katerih morajo biti 
urejena razmerja na tem področju 

Ta zakon temelji na osnovni opredelitvi uresničevanja 
reforme gospodarskega sistema, v njegovem okviru pa uvaja- 
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nja bank kot samostojnih finančnih organizacij, ki poslujejo 
na načelih tržne ekonomije. 

Načelo tržnega gospodarjenje postaja glavni motiv za usta- 
novitev banke, v kateri jo ustanoviteljice na podlagi vloženih 
sredstev v njene sklade upravljajo v sorazmerju z višino vlože- 
nih sredstev in so odgovorne za njen riziko do višine vloženih 
sredstev. 

Banka kot samostojni gospodarskih subjekt posluje na 
načelih rentabilnosti in učinkovitosti uporabe družbenih in 
drugih sredstev, ustvarja dobiček in krepi lastni finančni kapi- 
tal, s čimer prispeva h krepitvi akumulativne in reprodukcijske 
sposobnosti svojih ustanoviteljic. 

IV. Posledice predlaganih rešitev za gmotni in 
drug položaj delovnih ljudi in občanov, 

organizacij združenega dela in drugih 
samoupravnih organizacij ter skupnosti 

Posledice novega koncepta banke bo njena popolna samo- 
stojnost, smotrnejša uporaba družbenih in drugih sredstev, 
neposredna odgovornost organov banke in njenih ustanovite- 
ljic za njihovo učinkovito in zanesljivo poslovanje in nastanek 
stečaja banke pod pogoji, določenimi s tem zakonom in 
drugim zveznim zakonom. 

V. Ocena potrebnih sredstev iz proračuna 
federacije 

Za izvajanje tega zakona niso potrebna finančna sredstva iz 
proračuna federacije. 

OSNUTEK ZAKONA 

o bankah in drugih finančnih organizacijah 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
Ta zakon ureja ustanovitev in poslovanje bank in drugih 

finančnih organizacij ter pravice in obveznosti udeleženk 
v kreditnih razmerjih. 

2. člen 
Banka je samostojna finančna organizacija, ki v skladu 

z zakonom opravlja depozitne, kreditne in druge bančne 
posle v državi in tujini. 

3. člen 
Banka samostojno opravlja svojo dejavnost po načelih 

bančnega poslovanja in po načelih svobodnega gibanja sred- 
stev na vsem ozemlju Socialistične federativne republike Ju- 
goslavije. 

II. BANČNI SISTEM 

1. Ustanovitev in poslovanje banke 

4. člen 
Banko ustanovijo družbene pravne osebe (v nadaljnjem 

besedilu: ustanoviteljica banke) tako, da sprejmejo sklep 
o ustanovitvi banke in vložijo sredstva v ustanovni sklad 
banke. 

Ustanoviteljice banke morajo v ustavnem skladu banke 
zagotoviti sredstva najmanj v višini 0,02% narodnega 
dohodka Jugoslavije iz predhodnega leta. 

S sklepom o ustanovitvi banke se določi znesek sredstev, ki 
jih mora vsaka ustanoviteljica vložiti v ustanovni sklad banke. 

5. člen 
Banka posluje s sredstvi, vloženimi v njene sklade, in z dru- 

gimi pridobljenimi ali sposojenimi sredstvi. 

6. člen 
Medsebojna razmerja, pravice, obveznosti in odgovornosti 

ustanoviteljic banke se uredijo s sklepom o njeni ustanovitvi. 
Poslovanje, organizacija in upravljanje banke se uredijo 

z njenim statutom. 
Statut banke se sprejme v skladu s sklepom o njeni ustano- 

vitvi. 

7. člen 
Ustanoviteljice banke ustanovijo ustanovni odbor banke. 
Ustanovni odbor banke mora ukreniti vse, kar je potrebno 

za ustanovni zbor banke, pripraviti sklep o ustanovitvi banke, 

in program njene poslovne dejavnosti ter sklicati ustanovni 
zbor. 

Ustanovni zbor mora pripraviti predlog začasnega statuta 
banke, predlog za imenovanje članov izvršilnega odbora, 
vršilca dolžnosti direktorja banke (alternativa: poslovodnega 
organa) in predlog aktov za njeno začasno poslovno politiko. 

Sklic ustanovnega zbora banke in pogoji za udeležbo pri 
njeni ustanovitvi se morajo objaviti v Uradnem listu SFRJ vsaj 
tri mesece pred ustanovnim zborom. 

8. člen 
Narodna banka Jugoslavije ugotavlja, ali so izpolnjeni 

pogoji za ustanovitev banke iz 4. in 7. člena tega zakona, in da 
mnenje o tem ustanovnemu zboru banke. 

9. člen 
Banka se ustanovi na njenem ustanovnem zboru, ki 

sprejme sklep o ustanovitvi banke. 
Ustanoviteljice banke se udeležijo njenega ustanovnega 

zbora po svojih delegatih. 

10. člen 
S sklepom o ustanovitvi banke se opredelijo predvsem: 
1) imena družbenih pravnih oseb - ustanoviteljic banke; 
2) ime in sedež banke; 
3) vrsta banke in cilji, zaradi katerih se ustanovi; 
4) depozitni, kreditni in drugi bančni posli, ki jih opravlja 

banka, 
5) skupni znesek skladov, ki ga zagotavljajo ustanoviteljice 

banke, ter obveznosti vsake posamične ustanoviteljice glede 
ustvarjanja skladov; 

6) rok, do katerega morajo ustanoviteljice banke vplačati 
sredstva v sklade; 

7) način ugotavljanja in razporejanja prihodka banke ter 
merila za delitev dobička; 

8) medsebojna razmerja, pravice in odgovornosti ustanovi- 
teljic banke, način prevzemanja rizika iz poslovanja banke ter 
način kritja njenih izgub; 

9) ukrepi in odgovornost za zagotovitev likvidnosti banke 
10) pravice, obveznosti in odgovornosti oseb s statusom 

ustanoviteljice banke; 
11) način upravljanja banke in odgovornost za njeno poslo- 

vanje; 
12) pogoj za pridobitev in prenehanje pravic ustanoviteljic 

in pogoji za izstop iz banke; 
13) pogoji za prenehanje banke, če ni več ekonomskega 

interesa za njeno nadaljnje poslovanje; 
14) postopek in razmerja med ustanoviteljicami banke, če 

se banka pripoji drugi banki ali z njo združi. 

11. člen 
Ustanovni zbor banke sprejme začasni statut banke, izvoli 

začasni izvršilni odbor, imenuje vršilca dolžnosti direktorja 
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banke, določi njeno začasno poslovno politiko in opravlja 
druga dela, ki so nujna, da bi banka začela delati. 

Ustanovni zbor lahko omeji pooblastila začasnega izvršil- 
nega odbora in vršilca dolžnosti direktorja banke. 

12. člen 
Začasni izvršilni odbor banke mora v šestih mesecih po 

sprejetju sklepa o njeni ustanovitvi sklicati redni zbor banke, 
na katerem se v skladu s tem zakonom sprejme statut banke, 
izvoli njen izvršilni odbor, imenuje direktor banke, določi 
njena poslovna politika in opravljajo druge naloge iz delov- 
nega področja zbora banke. 

13. člen 
Statut banke sprejme njen zbor. 
S statutom banke se določijo: 
1) organizacija in način poslovanja banke; 
2) pristojnost in delovno področje zbora banke; 

3) pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev, ki v banki 
opravljajo dela oziroma naloge s posebnimi pooblastili in 
odgovornostmi; 

4) pristojnost organov upravljanja in način odločanja 
v organih banke; 

5) pooblastila za podpisovanje in zastopanje banke; 
6) način sprejemanja splošnih in posamičnih aktov banke; 
7) način opravljanja notranje kontrole banke; 
8) druga organizacijska vprašanja v zvezi s poslovanjem 

banke. 

14. člen 
Banko lahko ustanovi najmanj 10 ustanoviteljic, ki vložijo 

denarna sredstva v njen ustanovni sklad v skladu s 4. členom 
tega zakona v višini in na način, ki sta določena s sklepom 
o ustanovitvi banke. 

Za sredstva, vložena v ustanovni sklad banke, dobijo usta- 
noviteljice vrednostne papirje (delnice, potrdila, obveznice 
ipd.) v skladu s sklepom o ustanovitvi banke. 

15. člen 
Družbene pravne osebe in druge osebe, ki naknadno pristo- 

pijo k sklepu o ustanovitvi banke, pridobijo status ustanovite- 
ljice s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi 
z omenjenim sklepom oziroma s statutom banke. 

16. člen 
Banka je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgo- 

vornostmi, določenimi s tem zakonom, sklepom o ustanovitvi 
in statutom banke. 

17. člen 
Banka pridobi status pravne osebe z vpisom v sodni regi- 

ster. 
Prijava za vpis v sodni register se vloži v 30 dneh po 

sprejetju sklepa o ustanovitvi banke. 
Skupaj s prijavo za vpis v sodni register se predložijo: 
1) sklep o ustanovitvi banke; 
2) njen začasni statut; 
3) mnenje Narodne banke Jugoslavije; 
4) dokaz, da so vplačana sredstva iz 14. člena tega zakona 

na začasnem računu pri službi družbenega knjigovodstva; 
5) druge listine v skladu s predpisi o vpisu v sodni register. 

18. člen 
Banke poslujejo v svojem imenu in za svoj račun, v svojem 

imenu in za račun drugih oseb ter v imenu in za račun drugih 
oseb. 

19. člen 
S statutom banke se določijo njeni organizacijski deli in 

njihovo delovno področje. 
Organizacijski deli banke nimajo statusa pravne osebe. 
Organizacijski deli se vpišejo v sodni register v skladu 

s predpisi o vpisu v sodni register. 
Prek organizacijskih delov opravlja banka del svojega po- 

slovanja. 

20. člen 
Banka se lahko ustanovi tudi kot specializirana banka za 

opravljanje določenih bančnih poslov ali za opravljanje 
poslov v določeni dejavnosti. 

S sklepom o ustanovitvi specializirane banke se določijo 
posli, ki jih bo opravljala, ter znesek sredstev, ki ga bo vsaka 
ustanoviteljica vložila v njen ustanovni sklad. 

21. člen 
Banka je lahko skupaj z drugimi bankami ustanoviteljica 

druge banke ali druge finančne organizacije. 
Določbe tega zakona se uporabljajo za ustanovitev in 

poslovanje banke ali druge finančne organizacije iz prvega 
odstavka tega člena. 

1) Upravljanje in organi banke 

22. člen 
Banko upravljajo njene ustanoviteljice, odvisno od višine 

sredstev, vloženih v ustanovni sklad, v skladu s sklepom 
o ustanovitvi banke oziroma njenim statutom. 

Alternativa prvega odstavka 
Banko upravljajo njene ustanoviteljice in druge osebe, ki so 

pridobile status ustanoviteljice, odvisno od višine sredstev, 
vloženih v ustanovni sklad, v skladu s sklepom o ustanovitvi 
banke oziroma njenim statutom. 

Vsaka posamična ustanoviteljica v zboru banke ne more 
imeti več kot 10% vseh glasov po merilih, določenih s skle- 
pom o ustanovitvi banke oziroma njenim statutom. 

Druge osebe, ki so pridobile status ustanoviteljice, razen 
družbenih pravnih oseb, v zboru banke ne morejo imeti več 
kot 20% vseh glasov po merilih, določenih s sklepom o usta- 
novitvi banke oziroma z njenim statutom. 

1 (Tretji odstavek 22. člena je odvisen od opredelitve v zvezi 
z alternativo prvega odstavka tega člena). 

S statutom banke se lahko ustanoviteljicam, ki ne izpolnju- 
jejo obveznosti, določenih s sklepom o ustanovitvi banke, ter 
drugih obveznosti do banke, omejijo določene pravice uprav- 
ljanja, dokler takih obveznosti ne izpolnijo. 

23. člen 
Organ upravljanja banke je njen zbor. 
Zbor banke sestavljajo delegati njenih ustanoviteljic. 
Število delegatov ustanoviteljic banke in način volitve dele- 

gatov za njen zbor se določita s sklepom o ustanovitvi banke 
in z njenim statutom. 

24. člen 
Zbor banke predvsem: 
1) ugotovi, da je sprejet sklep o ustanovitvi banke; 
2) določa poslovno politiko banke; 
3) sprejme statut banke; 
4) obravnava in sprejema poročilo o delu banke; 
5) sprejema zaključni račun banke in odloča o uporabi in 

razporeditvi ustvarjenega dobička oziroma o kritju izgub; 
6) sprejema razvojni program banke; 
7) odloča o emitiranju in nakupu delnic in drugih vrednost- 

nih papirjev; 
8) določi pogodbo o medsebojnih pravicah, obveznostih in 

odgovornostih banke ter njene delpvne skupnosti; 
9) imenuje člana izvršilnega, kreditnega in nadzornega 

odbora banke. 
Pri obravnavi in sprejemanju poročila o poslovanju banke 

se lahko postavi vprašanje zaupanju vsem ali posameznim 
odborom iz 8. točke tega člena ter direktorju banke. 

25. člen 
Zbor banke sprejema sklepe po postopku in na način, ki sta 

določena s statutom banke. 

26. člen 
Izvršilni organ zbora banke je izvršilni odbor. 
S statutom banke se lahko predvidi ustanovitev drugih teles 

in določijo njihova pristojnost, pravice, dolžnosti in odgovor- 
nosti. 
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27. člen 
S statutom banke se določijo sestava, število članov in 

delovno področje izvršilnega odbora banke. 
Zbor banke voli člane izvršilnega odbora izmed ustanovite- 

ljic. 
Alternativa drugega odstavka 

Zbor banke voli člane izvršilnega odbora izmed ustanovite- 
ljic in drugih oseb s statusom ustanoviteljice banke. 

28. člen 
Izvršilni odbor banke opavlja tele naloge: 
1) sklicuje seje zbora banke; 
2) pripravlja predloge, o katerih odloča zbor banke; 
3) skrbi za uveljavljanje in izvrševanje sklepov zbora banke; 
4) sprejema sklepe, za katere je pooblaščen s statutom 

banke in sklepi zbora banke; 
5) določa zgornjo mejo in pogoje, pod katerimi direktor 

banke najema in daje kredite v skladu z merili, ki jih določi 
zbor banke; 

6) ustanavlja odbore in komisije iz svojega delovnega 
področja, določa njihovo pristojnost in imenuje njihove člane; 

7) odobrava poročilo o popisu sredstev in njihovih virov; 
8) opravlja tudi druge naloge v mejah pooblastil, določenih 

s statutom in sklepom zbora banke. 
Alternativa za 28. člen 

Delovno področje izvršilnega odbora se določi s statutom 
banke. 

29. člen 
Izvršilni odbor banke lahko pooblasti direktorja banke, da 

pod pogoji iz 5. točke 28. člena tega zakona odloča o najema- 
nju in dajanju kratkoročnih kreditov za ohranjanje likvidnosti 
banke z vračilnim rokom do 30 dni in o dajanju kreditov 
drugim družbenim pravnim osebam z vračilnim rokom do 90 
dni. 

Za odločitve iz prvega odstavka tega člena je direktor banke 
odgovoren izvršilnemu odboru in zboru banke. 

30. člen 
Banka ima enega ali več kreditnih odborov. 
Število kreditnih odborov, sestava in pristojnost se uredijo 

s statutom banke. 

31. člen 
Kreditni odbor obravnava zahteve za dajanje kreditov in 

garancij ter predlaga izvršilnemu odboru sprejem ustrezne 
odločitve. 

32. člen 
Banka ima svojega direktorja (alternativa: poslovodni 

organ). 
Direktorja banke imenuje njen zbor na podlagi javnega 

razpisa v skladu s statutom banke. 
S statutom banke se lahko določi, da zbor banke imenuje 

tudi druge vodilne delavce v njej. 
S statutom banke se določi, katere naloge iz svojega delov- 

nega področja lahko direktor prenese na druge vodilne 
delavce banke. 

33. člen 
Direktor banke: 
1) predstavlja in zastopa banko; 
2) izvršuje sklepe zbora in izvršilnega odbora banke ozi- 

roma skrbi za njihovo izvajanje; 
3) daje pobudo in predloge za zboljšanje poslovanja 

banke. 
Direktor banke je za svoje delo odgovoren zboru banke. 

34. člen2 

Dierktor banke je odgovoren za zakonitost njenega dela: 
Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja banke se 

določijo z njenim statutom. 
Diektor banke je po svojem položaju član njenega kredit- 

nega odbora. 

21 Pooblastila direktorja banke (poslovnega organa) ureja zakon 
o podjetju (pogojni naslov zakona). 

35. člen 
Nadzorni odbor banke opravlja nadzor nad njenim poslova- 

njem, o ugotovitvah in ugotovljenih pojavih pa obvešča zbor 
banke, njen izvršilni odbor in njenega direktorja. 

Nadzorni odbor banke imenuje brez banke. 

2) Delovna skupnost banke 

36. člen 
Za opravljanje strokovno-administrativnih, pomožnih in 

njim podobnih del v banki se ustanovi delovna skupnost 
banke. 

37. člen 
Medsebojne pravice,' obveznosti in odgovornosti banke in 

delovne skupnosti se uredijo s pogodbo (alternativa: s samo- 
upravnim sporazumom). 

Statut banke natančneje ureja status delovne skupnosti, 
pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev v njej, notranjo 
organizacijo, način izvolitve delavcev s posebnimi pooblastili 
in odgovornostmi ter pravice in dolžnosti direktorja banke do 
delovne skupnosti. 

3) Skladi v banki 

38. člen 
Banka ima naslednje sklade: 
1) ustanovni sklad: 
2) rezervni sklad. 
Za opravljanje svojih poslov lahko banka oblikuje tudi 

druge sklade, če je to določeno s sklepom o ustanovitvi banke 
ali z njenim statutom. 

39. člen 
Ustanovni sklad banke se oblikuje iz vloženih denarnih 

sredstev ustanoviteljic banke in iz vloženih denarnih sredstev 
drugih oseb v skladu s sklepom o ustanovitvi banke ali sklepi 
zbora banke. 

Zbor banke lahko sklene, da se del dobička vključi v usta- 
novni sklad banke. 

Ustanoviteljice banke lahko v skladu z zveznim zakonom 
vlagajo v ustanovni sklad banke poleg denarnih sredstev tudi 
vrednostne papirje pod pogojem, določenim s sklepom 
o ustanovitvi banke, njenim statutom ali posebnim sklepom 
njenega zbora. 

40. člen 
Osnova za poslovanje banke so njen ustanovni sklad, drugi 

skladi banke, zbrana ali sposojena sredstva v državi in tujini 
ter druga sredstva, ki so bila pridobljena na finančnem trgu. 

Banka mora obseg svojega poslovanja v delu, ki se nanaša 
na zbiranje depozitov, dajanje kreditov in emisijo vrednostnih 
papirjev, opravljati v sorazmerju z višino sredstev, vloženih 
v njen ustanovni sklad. 

Narodna banka Jugoslavije predpiše natančnejše pogoje, 
pod katerimi sme banka opravljati posle iz prvega odstavka 
tega člena. 

41. člen 
Banka uporablja ustanovni sklad za opravljanje bančnih 

poslov, za vlaganje v sklade druge banke ali druge finančne 
organizacije, ki jih je ta banka ustanovila, ter za kritje rizika 
glede uporabe sredstev rezervnega sklada. 

42. člen 
Ustanoviteljice banke in druge osebe, ki so vložile sredstva 

v ustanovni sklad banke, vanj vloženih sredstev ne morejo 
umakniti. 

Ustanoviteljice banke in druge osebe lahko svojo vlogo 
v ustanovnem skladu banke prenesejo na druge ustanovite- 
ljice in druge osebe. 

S statutom banke se določijo natančnejši pogoji in posto- 
pek za prenos vlog iz drugega odstavka tega člena. 
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43. člen 
Za kritje rizika iz poslovanja banke se oblikuje rezervni 

sklad. 
Rezervni sklad oblikuje banka iz dela razporejenega 

dobička, ki ga banka ustvari s svojim poslovanjem, na podlagi 
sklepa zbora banke. 

44. člen 
Sredstva sklada rezerv banke so njena lastna sredstva in se 

uporabljajo za odpis neizterljivih terjatev, za kritje izgub, ki 
izhajajo iz poslovanja banke, ter drugih rizikov. 

Rezervni sklad lahko banka uporablja tudi za druge namene 
v skladu z akti svoje poslovne politike. 

4) Ugotavljanje prihodkov banke 

45. člen 
Banka prihodke ugotavlja in deli v skladu z zakonom. 
Iz ustvarjenih prihodkov krije banka poslovne stroške in 

zagotavlja sredstva za delovno skupnost. 

46. člen 
Del prihodka iz poslovanja banke po zaključnem računu, ki 

ostane, ko se poravnajo poslovni stroški in izločijo sredstva za 
delovno skupnost, izkaže banka kot ustvarjeni dobiček. 

Dobiček iz prvega odstavka tega člena se na podlagi sklepa 
zbora banke razporedi: 

1) na del, ki se vloži v rezervni sklad banke; 
2) na del, ki se vloži v ustanovni sklad banke; 
3) na del, ki se lahko vlaga v druge sklade banke; 
4) na del, ki se izplača ustanoviteljicam v sorazmerju s sred- 

stvi, ki so jih vložile v ustanovni sklad banke. 
Delovna skupnost banke ima lahko delež pri dobičku banke 

na podlagi sklepa zbora banke. 

47. člen 
Če prihodki banke po zaključnem računu ne zadostujejo za 

kritje njenih poslovnih stroškov in za izločanje sredstev za 
delovno skupnost, izkaže banka izgubo pri poslovanju. 

48. člen 
Če se s sredstvi sklada rezerv banke ne zagotovi kritje izgub 

iz 48. člena tega zakona, sprejme zbor banke, po sprejetju 
zaključnega računa sklep o načinu kritja nastale izgube. 

Če se v 60 dneh po sprejetju sklepa iz prvega odstavka tega 
člena ne krije nastala izguba oziroma ne zagotovi sanacija 
banke, se uvede stečajni postopek banke v skladu z zakonom, 
ki ureja stečajni postopek. 

49. člen 
Delovna skupnost banke pridobiva dohodek v odvisnosti od 

svojega prispevka k rezultatom poslovanja banke v skladu 
s pogodbo iz 37. člena tega zakona. 

S pogodbo iz 37. člena tega zakona se določijo kriteriji in 
merila za pridobivanje dohodka delovne skupnosti glede na 
obseg del in rezultate dela in v skladu z delitvijo sredstev za 
osebne dohodke in sredstev za skupno porabo delavcev 
v delovni skupnosti banke. 

5) Likvidnost in sanacija banke 

50. člen 
Banka mora ohranjati lastno likvidnost. 
S sklepom o ustanovitvi banke in z njenim statutom se 

določijo način ohranjanja likvidnosti, obseg potrebnih likvid- 
nih sredstev glede na obveznosti banke in ukrepi, ki bodo 
izvedeni, če bi bila banka nelikvidna. 

51. člen 
Ustanoviteljice banke odgovarjajo za njene obveznosti do 

višine sredstev, ki so jih vložile v ustanovni sklad in druge 
sklade banke. 

52. člen 
Če se z ukrepi, predvidenimi s sklepom o ustanovitvi banke, 

ne zagotovi njena likvidnost v 10 dneh od dneva, ko je nastala, 
sprejme zbor banke v naslednjih 10 dneh sanacijski program 
ter izvede druge začasne ukrepe za odpravo nelikvidnosti do 
sprejetja sanacijskega programa. 

Z zveznim zakonom se določi, kdaj nastane nelikvidnost 
banke. 

53. člen 
Sanacijski program iz 52. člena tega zakona vsebuje pred- 

vsem: 
1) znesek neporavnanih obveznosti; 
2) vzroke, zaradi katerih je prišlo do nelikvidnosti banke, ter 

ukrepe in roke za njihovo odpravo; 
3) način in roke za zagotovitev sredstev za poravnavo nepo- 

ravnanih obveznosti oziroma odpravo vzrokov nelikvidnosti; 
4) čas sanacije, ki ne sme trajati dlje kot 30 dni. 

54. člen 
O sanacijskem programu in začetku sanacijskega postopka 

mora banka najpozneje v dveh dneh od dneva sprejetja tega 
programa obvestiti: 

1) narodno banko republike oziroma narodno banko avto- 
nomne pokrajine in Narodno banko Jugoslavije: 

2) pristojni organ v republiki oziroma avtonomni pokrajini; 
3) pristojno organizacijsko enoto službe družbenega knji- 

govodstva v republiki oziroma avtonomni pokrajini in Službo 
družbenega knjigovodstva Jugoslavije. 

55. člen 
Če se z ukrepi sanacijskega programa in v roku, določenem 

v sanacijskem programu, ne zagotovi sanacija banke in ne 
vzpostavi njena likvidnost, se za banko uvede stečajni po- 
stopek. 

Predlog za začetek stečajnega postopka dajejo poleg 
banke še Narodna banka Jugoslavije, upniki, ustanoviteljice 
banke, pristojna služba družbenega knjigovodstva in pristojni 
organ družbenopolitične skupnosti. 

6) Stečaj banke 

56. člen 
Stečajni postopek za banko se začne: 
1) če banka nima možnosti, da bi izpolnila svoje obveznosti 

in če z ukrepi in v roku, določenem s sanacijskim programom, 
ni zagotovljena njena likvidnost; 

2) če banka ne pokrije nastalih izgub v skladu z določbami 
47. člena tega zakona; 

3) v drugih primerih, določenih z zveznim zakonom. 

57. člen 
Z dnem, ko se začne stečajni postopek, se oblikuje stečajna 

masa. 
Stečajna masa banke obsega: 
1) vsa denarna sredstva, s katerimi razpolaga banka, 
2) poslovni prostor, pohištvo, stroje in drugo opremo, ki se 

uporabljajo za opravljanje poslovne dejavnosti; 
3) vse terjatve banke. 

58. člen 
Iz stečajne mase se poravnajo obveznosti banke po nasled- 

njem vrstnem redu: 
1) terjatve občanov; 
2) terjatve upnikov, ki niso ustanoviteljice zadevne banke; 
3) terjatve Narodne banke Jugoslavije in federacije: 
4) terjatve ustanoviteljic zadevne banke. 

2. Ustanovitev in poslovanje drugih finančnih 
organizacij 

59. člen 
Druge finančne organizacije po tem zakonu so: 
1) poštna hranilnica: 

3 Denarna sredstva iz te točke so vsa sredstva na računu banke, 
vštevši prihranke in depozite. 
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2) hranilnica in druga hranilno-kreditna organizacija; 
3) bančni konzorcij; 
4) druga finančna organizacija, ustanovljena v skladu 

z zveznim zakonom. 

1) Poštna hranilnica 

60. člen 
Poštna hranilnica je enotna finančna in hranilniška organi- 

zacija za ozemlje Socialistične federativne republike Jugosla- 
vije, ki opravlja dejavnost posebnega družbenega pomena. 

Poštno hranilnico ustanovijo organizacije združenega dela 
za ptt promet in druge organizacije združenega dela, katerih 
dejavnost je pomembna za pravilno in nemoteno delovanje 
ptt sistema, pod pogoji, ki se določijo s sklepom o ustanovitvi 
Poštne hranilnice. 

61. člen 
Poštna hranilnica se ustanovi s sklepom o njeni ustanovitvi 

na podlagi poprejšnjih sklepov organov upravljanja ustanovi- 
teljic. 

Sklep iz prvega odstavka tega člena obsega predvsem: 
1) skupne cilje, zaradi katerih se ustanovi Poštna hranil- 

nica; 
2) dejavnost Poštne hranilnice; 
3) način upravljanja in določbe o organih upravljanja 

Poštne hranilnice; 
4) določbe o pravicah, obveznostih in odgovornostih poslo- 

vodnega organa; 
5) določbe o planiranju in poslovni politiki, o oblikovanju in 

delitvi prihodkov; 
6) ukrepe in odgovornosti za zagotovitev likvidnosti; 
7) način oblikovanja in uporabe sredstev skladov Poštne 

hranilnice; 
8) pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljic Poštne 

hranilnice ter njihovo prevzemanje rizika za njeno poslovanje; 
9) način sprejetja statuta in drugih samoupravnih splošnih 

aktov; 
10) določbe o notranji organizaciji Poštne hranilnice ter 

o urejanju razmerij med Poštno hranilnico in njeno delovno 
skupnostjo; 

11) druga vprašanja, pomembna za ustanovitev in poslova- 
nje Poštne hranilnice. 

62. člen 
Poštna hranilnica je pravna oseba s pravicami in obvez- 

nostmi, ki jih ima na podlagi določb tega zakona, sklepa 
o ustanovitvi Poštne hranilnice in njenega statua. 

Poštna hranilnica lahko začne delati z dnem vpisa v sodni 
register, kar se izvede na način, določen v 18. členu tega 
zakona. 

63. člen 
Poštna hranilnica opravlja zlasti naslednje posle: 
1) zbira dinarske in devizne hranilne vloge občanov in 

civilnih pravnih oseb v skladu z zveznim zakonom; 
2) vodi tekoče in žiro račune občanov in opravlja plačilni 

promet zanje v skladu z zveznim zakonom; 
3) obračunava in kontrolira vplačila in izplačila poštnona- 

kazniških in telegrafskonakazniških nakazil v notranjem 
denarnem prometu; 

4) opravlja mednarodno nakazniško, poštnočekovno, pošt- 
nohranilniško in odkupno službo; 

5) vodi devizne račune občanov v skladu z zveznim za- 
konom; 

6) odkupuje bančne in potniške čeke in čeke, ki jih izdaja 
Narodna banka Jugoslavije, v skladu z zveznim zakonom; 

7) odkupuje efektivne tuje bankovce v skladu z zveznim 
zakonom; 

8) vnovčuje vrednostne papirje (listine) v drugih državah 
v skladu z aktom Svetovne poštne zveze o vnovčevanju vred- 
nostnih papirjev; 

9) opravlja posle plačilnega prometa s tujino v skladu 
z zveznim zakonom, ki ureja plačilni promet s tujino; 

10) opravlja druge posle v imenu in za račun organizacij 
združenega dela za ptt promet in drugih družbenih pravnih 
oseb na podlagi pooblastil, ki jih je dobila od njih. 
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64. člen 
Posle iz 63. člena tega zakona opravljajo v imeriu in za 

račun Poštne hranilnice organizacije združenega dela za ptt 
promet po svojih poštnih enotah pod pogoji in na način, ki so 
določeni s sklepom o ustanovitvi Poštne hranilnice. 

65. člen 
Poštna hranilnica uporablja zbrana sredstva, po odbitku 

predpisanih likvidnostnih rezerv, na podlagi srednjeročnega 
plana in letnih planov za izvrševanje srednjeročnega plana, ki 
ga sprejme zbor Poštne hranilnice. 

Zbrana prosta sredstva uporablja Poštna hranilnica za deja- 
nje kreditov za namene, ki so določeni v srednjeročnem planu 
Poštne hranilnice in letnih planih za izvrševanje srednjeroč- 
nega plana, po temeljnih in združenih bankah ter Narodno 
banko Jugoslavije - Vojaškem servisu* z njihovo garancijo. 

Prosta denarna sredstva uporablja Poštna hranilnica za 
djanje kratkoročnih kreditov bankam, upoštevajoč zaneslji- 
vost in likvidnost plasmajev ter likvidnost Poštne hranilnice. 

66. člen 
Poštna hranilnica ima delovno skupnost. 
Razmerja med Poštno hranilnico in njeno delovno skup- 

nostjo se uredijo s sklepom o ustanovitvi Poštne hranilnice, 
z njenim statutom ter s pogodbo o medsebojnih pravicah, 
obveznostih in odgovornostih. 

2) Hranilnica in druga hranilno-kreditna organizacija 

67. člen 
Hranilnico lahko ustanovi organizacija združenega dela, 

banka, krajevna skupnost in druga pravna oseba na podlagi 
odločitve občanov in delovnih ljudi. 

68. člen 
Hranilnica se ukvarja z zbiranjem sredstev občanov v obliki 

hranilnih vlog, depozitov na tekočih in žiro računih, s prodajo 
vrednostnih papirjev in z drugimi bančnimi posli z občani. 

Zbrana sredstva uporablja hranilnica za dajanje posojil 
občanom za pospeševanje njihove dejavnosti, ki jo opravljajo 
z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov, za nakup in 
graditev stanovannj, za nakup blaga za široko porabo in za 
druge potrebe občanov. 

Prosta sredstva, ki se ne izkoristijo za dajanje posojil obča- 
nom, lahko hranilnica uporablja v skladu s sklepom njenih 
ustanoviteljic za dajanje kreditov organizacijam združenega 
dela po bankah za potrebe stanovanjsko-komunalnega 
gospodarstva, drobnega gospodarstva in za potrebe stano- 
vanjske graditve. 

69. člen 
Za poslovanje in upravljanje hranilnic se uporabljajo 

določbe tega zakona, ki se nanašajo na poslovanje in uprav- 
ljanje banke. 

70. člen 
Hranilno-kreditne organizacije so predvsem: 
1) hranilno-kreditne zadruge; 
2) hranilno-kreditne službe pri kmetijskih, obrtnih in drugih 

zadrugah, temeljnih zadružnih organizacijah in temeljnih 
organizacijah kooperantov. 

71. člen 
Organizacije združenega dela, druge pravne osebe, delovni 

ljudje in občani lahko ustanovijo hranilno-kreditne organiza- 
cije. 

72. člen 
Za poslovanje in upravljanje hranilno-kreditnih organizacij 

iz 71. člena tega zakona se uporabljajo določbe tega zakona, 
ki se nanašajo na poslovanje in upravljanje banke. 

4) To vprašanje je treba urediti z zakonom o Narodni banki Jugosla- 
vije. 
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3) Bančni konzorcij 

73. člen 
Za uresničevanje širših razvojnih planov, zagotavljanje več- 

jega obsega sredstev v Socialistični federativni republiki 
Jugoslaviji in tujini ter delitev rizika pri pomembnejših investi- 
cijskih projektih in poslovnih dejavnostih dveh ali več bank se 
lahko ustanovi bančni konzorcij. 

Banke lahko ustanovijo bančni konzorcij skupaj s tujimi 
bankami in drugimi finančnimi organizacijami. 

74. člen 
Bančni konzorcij se ustanovi s sklepom ali pogodbo. 
S sklepom ali pogodbo iz prvega odstavka tega člena se 

določijo predvsem: 
1) cilji ustanovitve konzorcija; 
2) banke, ki so udeležene v konzorciju (članice konzorcija); 
3) banka, ki v imenu članic organizira in koordinira posle 

konzorcija; 
4) organi upravljanja poslov konzorcija; 
5) medsebojne pravice in obveznosti članic konzorcija; 
6) čas, za katerega se konzorcij ustanovi, in kako preneha; 
7) način prevzemanja splošnega in posebnega rizika članic 

konzorcija, ki izhaja iz njegovih poslov. 
Konzorcij je lahko trajen, če gre za stalne skupne interese, 

ali občasen, če gre samo za izvršitev določenega posla. 
Če so v konzorciju udeležene tuje osebe, se sklene posebna 

pogodba o njegovi ustanovitvi, s katero se določijo pravice, 
obveznosti in odgovornosti pogodbenic. 

III. KREDITNI SISTEM 

75. člen 
Banka se ukvarja z vsemi dolgoročnimi in kratkoročnimi 

kreditnimi in denarnimi posli v skladu z zakonom. 

76. člen 
Kreditni in denarni posli iz 75. člena tega zakona zajemajo 

predvsem: 
1) vlaganje sredstev za potrebe ustanoviteljic banke; 
2) vlaganje denarnih sredstev delovnih ljudi in občanov za 

določene namene; 
3) zbiranje denarnih sredstev družbenih pravnih oseb; 
4) zbiranje prostih denarnih sredstev in hranilnih vlog ob- 

čanov; 
5) izdajanje denarnih kartic in poslovanje z njimi; 
6) izdajanje in promet vrednostnih papirjev v skladu z za- 

konom; 
7) najemanje kreditov v Socialistični federativni republiki 

Jugoslaviji in v tujini; 
8) dajanje kreditov; 
9) dajanje garancij in avalov; 
10) devizne in devizno-valutne posle v skladu z zakonom; 
11) določene posle plačilnega prometa v skladu z zveznim 

zakonom; 
12) bančne posle v imenu in za račun pravnih oseb in 

občanov, določene s tem zakonom; 
13) bančne posle v svojem imenu in za račun družbenih 

pravnih oseb v skladu z zveznim zakonom. 
S kreditnimi in denarnimi posli iz prvega odstavka tega 

člena se smejo ukvarjati tudi druge organizacije združenega 
dela in druge družbene pravne osebe za potrebe opravljanja 
svoje dejavnosti v skladu z zakonom, predpisi in samouprav- 
nimi splošnimi akti. 

1) Vlaganje sredstev za določene namene (odprto 
vprašanje, ali je treba to urediti s tem zakonom) 

77. člen 
V okviru ali s posredovanjem banke oziroma druge 

finančne organizacije lahko vlagajo sredstva za določene 
namene organizacije združenega dela oziroma druge 
finančne organizacije, druge družbene pravne osebe, civilne 
pravne osebe, delovni ljudje in občani. 

Sredstva iz prvega odstavka tega člena se vlagajo na pod- 
lagi sklepa ali s sklenitvijo pogodbe. 
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Z aktom iz drugega odstavka tega člena se določijo nameni 
vlaganja sredstev in razmerja med udeleženci pri vlaganju 
sredstev. 

2) Denarni depoziti 

78. člen 
Denarni depoziti po tem zakonu so denarna sredstva, ki jih 

organizacije združenega dela, druge pravne osebe, civilne 
pravne osebe, občani ter tuje fizične in pravne osebe deponi- 
rajo pri banki oziroma drugi finančni organizaciji z vplačilom 
na podlagi pogodbe ali obveznosti deponiranja, določene 
z zakonom. 

Z aktom o deponiranju iz prvega odstavka tega člena se 
natančneje določijo pogoji za deponiranje in dviganje sred- 
stev ter nameni, za katere jih lahko uporabljajo banke oziroma 
druge finančne organizacije. 

79. člen 
Banka oziroma druga finančna organizacija sme sprejemati 

depozite v domačih in tujih plačilnih sredstvih v skladu z zvez- 
nim zakonom. 

80. člen 
Družbene pravne osebe morajo za denarna sredstva, ki so 

na računu pri službi družbenega knjigovodstva, določiti vrsto 
sredstev ter eno ali več bank, pri katerih bodo imele ta 
sredstva kot depozit na vpogled. 

Družbene pravne osebe smejo imeti sredstva, ki so na enem 
računu pri službi družbenega knjigovodstva, kot depozit na 
vpogled samo pri eni banki. 

Razmerja med banko in deponentom se uredijo z depozitno 
pogodbo. 

Služba družbenega knjigovodstva mora uporabljati 
določbe depozitne pogodbe in redno obveščati banko o spre- 
membah in stanju sredstev na računih njenih deponentov iz 
prvega odstavka tega člena v skladu z zveznim zakonom. 

81. člen 
Deponent iz 80. člena tega zakona mora z banko depozitar- 

jem določiti roke in način poprejšnjega obveščanja o razpola- 
ganju z večjimi zneski sredstev s svojih računov pri službi 
družbenega knjigovodstva, ki so kot depozit na vpogled pri 
banki depozitarju. 

82. člen 
Če sprejme deponent iz 80. člena tega zakona sklep, da 

spremeni banko, pri kateri so sredstva kot depozit na vpogled, 
mora najprej izpolniti obveznosti iz depozitne pogodbe, ki jo 
je sklenil z zadevno banko. 

3) Hranilne vloge 

83. člen 
Hranilne vloge občanov so lahko v dinarjih in v tuji valuti. 
Hranilne vloge v dinarjih lahko zbirajo banke, Poštna hranil- 

nica, hranilnice in hranilno-kreditne organizacije v skladu 
z aktom o njihovi ustanovitvi in v skladu z zakonm. 

Organizacije združenega dela in zadruge smejo zbirati hra- 
nilne vloge od delavcev, ki so zaposleni v njih, oziroma od 
članov zadruge, če imajo za take posle posebej ustanovljeno 
hranilno-kreditno službo. 

Hranilne vloge se lahko zbirajo tudi po drugih pravnih 
osebah, če izvirajo sredstva vlog iz varčevanja, organizira- 
nega v zadevnih organizacijah (sredstva blagajne vzajemne 
pomoči, sredstva vzajemne pomoči, šolske hranilnice ipd.). 

84. člen 
Hranilne vloge v tuji valuti in depozite na deviznih računih 

občanov in tujih fizičnih oseb smejo zbirati banke, Poštna 
hranilnica in hranilnice v skladu z zveznim zakonom. 

Organizacije iz prvega odstavka tega člena smejo zbirati 
hranilne vloge v dinarjih tudi od tujih fizičnih oseb v skladu 
z zveznim zakonom. 
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85. člen 
Podatki o hranilnih vlogah in o depozitih na deviznih raču- 

nih občanov so poslovna tajnost banke oziroma druge 
finančne organizacije in se smejo sporočati le na pisno zah- 
tevo sodišča, če je zoper lastnika hranilne vloge ali depozita 
na deviznem računu občanov uveden sodni postopek. 

86. člen 
Pogoje za sprejemanje in dviganje hranilnih vlog in depozi- 

tov na deviznih računih občanov določi banka oziroma druga 
finančna organizacija z akti poslovne politike. 

87. člen 
Banke in druge finančne organizacije samostojno z akti 

poslovne politike določijo način in pogoje za sprejemanje in 
dviganje dinarskih hranilnih vlog in depozitov, višino obrest- 
nih mer na dinarske depozite družbenih pravnih oseb ter 
hranilne vloge in depozite občanov. 

88. člen 
Jamstvo za hranilne vloge v dinarjih in tuji valuti ter depozite 
na tekočih in deviznih računih občanov in tujih fizičnih oseb 
se predpiše z zveznim zakonom.6 

4) Žiro računi in tekoči računi občanov 
89. člen 

Banka oziroma druga finančna organizacija lahko vodi žiro 
račune in tekoče račune občanov in po teh računih opravlja 
plačilni promet za njihove lastnike v skladu s tem zakonom in 
drugimi predpisi. 

Temeljne in druge organizacije združenega dela, druge 
družbene pravne osebe in družbenopolitične skupnosti 
morajo za plačilo terjatev od občanov sprejeti ček, ki je bil 
izdan v breme tekočega računa občana.6 

Služba družbenega knjigovodstva Jugoslavije predpiše 
natančnejšo oznako na čeku na podlagi tekočega računa 
občana glede polnega imena jamčevalca, številke njegovega 
računa ter drugih elementov, ki so pomembni za nemoteno 
realizacijo zadevnih čekov. 

90. člen 
Podatki o poslovanju občanov prek žiro računov in tekočih 

računov so poslovna tajnost banke oziroma druge finančne 
organizacije. 

Podatki o poslovanju občanov prek žiro računov se smejo 
sporočati samo na pisno zahtevo sodišča ali finančnega 
organa družbenopolitične skupnosti. 

Podatki o poslovanju občanov prek tekočega računa se 
smejo sporočati samo v skladu s 85. členom tega zakona. 

5) Izdajanje denarnih kartic 

91. člen 
Banka oziroma druga finančna organizacija sme na podlagi 

sredstev na tekočem računu oziroma deviznem računu in 
depozitu izdajati občanom denarne kartice. 

Uporabnik denarne kartice plačuje v mejah svojih sredstev 
na tekočem računu oziroma deviznem računu in depozitu. 

92. člen 
Denarna kartica je instrument negotovinskega plačevanja 

v državi in v tujini, ki se glasi na ime in je neprenosljiv. 

93. člen 
Izdajatelj denarnih kartic jamči za plačila s karticami, orga- 

nizira, da bodo organizacije združenega dela in izvajalci stori- 
tev sprejemali denarne kartice, ter predpiše način plačevanja 
in vnovčevanja na podlagi teh kartic. 

6) Vrednostni papirji 

94. člen 
Banka oziroma druga finančna organizacija sme izdajati in 

prodajati vrednostne papirje v svojem imenu in za svoj račun, 

v svojem imenu in za račun drugih oseb ter v imenu in za 
račun drugih oseb. 

Izdajanje in promet vrednostnih papirjev se opravlja 
v skladu z zveznim zakonom, statutom banke in sklepi zbora 
banke. 

7) Krediti 

95. člen 
Banka oziroma druga finančna organizacija lahko najema 

kredite od domačih in tujih oseb in jim jih daje v skladu 
z zakonom in akti poslovne politike banke. 

Kredit se tuji osebi sme dati pod pogojem, ki so doočeni 
z zveznimn zakonom. 

96. člen 
Banka mora, preden sklene, da odobri investicijski kredit in 

da garancijo za investicijo, poskrbeti za strokovno preverjanje 
finančno-tržne in družbenoekonomske opravičenosti investi- 
cij, pri katerih financiranju sodeluje. 

Banka mora zagotoviti spremljanje in nadzor nad realiza- 
cijo investicij, za katere je odobrila kredite ali dala garancijo, 
ter spremljati učinke realiziranih investicij do poteka roka za 
odplačilo kredita oziroma do poteka veljavnosti garancije. 

Med postopkom za strokovno preverjanje, spremljanje in 
nadzor iz drugega odstavka tega člena se uporabljajo merila 
in metode ter postopki iz skupne metodologije za ocenjevanje 
družbene in ekonomske opravičenosti investicij in učinkovito- 
sti investiranja v SFRJ. 

Poročilo o preveritvi investicijske študije oziroma investicij- 
skega programa je sestavni del sklepa banke o dajanju inve- 
sticijskega kredita oziroma sklepa o dajanju garancije za 
investicijo. 

Opravičenost investicij lahko strokovno preverja, spremlja 
in nadzoruje njihovo realizacijo ter spremlja njihove učinke 
tudi delovna skupnost banke, če ima za to ustrezno organiza- 
cijsko in kadrovsko usposobljene strokovne banke, ali pa se 
te naloge zaupajo ustreznim znanstvenim in strokovnim insti- 
tucijam. 

97. člen 
Pri dajanju investicijskih kreditov posameznemu uporab- 

niku sme banka angažirati največ do 10% svojega investicij- 
skega potenciala. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko zbor banke na 
podlagi poprejšnjega izjavljanja pristojnih organov upravlja- 
nja ustanoviteljic banke sklene, da da investicijski kredit 
posameznemu uporabniku največ do 25% svojega investicij- 
skega potenciala. 

Ce naj bi bil dan posameznemu uporabniku kredit nad 
mejami iz prvega in drugega odstavka tega člena, da banka 
pobudo za ustanovitev bančnega konzorcija. 

8) Drugi posli 

98. člen 
Zvezni izvršni svet lahko predpiše pogoje in namene za 

dajanje potrošniških posojil občanom. 
99. člen 

Banka oziroma druga finančna organizacija lahko opravlja 
devizne in devizno-valutne posle pod pogoji, ki jih določa 
zvezni zakon. 

100. člen 
Banka oziroma druga finančna organizacija lahko sprejema 

v hrambo vrednostne papirje, predmete iz zlata in drugih 

Jamstvo se lahko uredi z zakonom o Narodn banki Jugosla- 
vije... ali s posebnim zveznim zakonom, ki bi urejal jamstvo za vse 
subjekte, ki se ukvarjajo z zbiranjem prihrankov in depozitov ob- 
čanov. 6 Navedena obveznost je povezana z urejanjem jamstva iz 88 
člena tega zakona. 
7 Rešitev iz tega člena bo vključena v prehodne in končne določbe. 
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plemenitih kovin, nakit in druge predmete. 
Banka oziroma druga finančna organizacija določi natanč- 

nejše pogoje za opravljanje poslov iz prvega odstavka tega 
člena. 

IV. KAZENSKE DOLOČBE 

Gospodarski prestopki 

101. člen 
Banka se kaznuje za gospodarski prestopek z denarno 

kaznijo od 4,500.000 do 45,000.000 dinarjev: 
1) če obseg svojega poslovanja ne opravlja v sorazmerju 

z višino sredstev, vloženih v ustanovni sklad banke, pod 
pogoji, ki jih predpiše Narodna banka Jugoslavije (prvi in 
drugi odstavek 40. člena); 

2) če ne ohranja svoje likvidnosti (prvi odstavek 50. člena) 
3) če ne zagotovi strokovnega preverjanja in ocene eko- 

nomske opravičenosti nameravanih investicij prej, preden 
sklene, da odobri investicijske kredite ali da da garancijo za 
investicije (96. člen); 

4) če angažira več kot 10% oziroma 25% svojega investicij- 
skega potenciala za dajanje investicijskih kreditov posamez- 
nemu uporabniku (prvi in drugi odstavek 97. člena). 

Z denarno kaznijo od 45.000 do 2,500.000 dinarjev se kaz- 
nuje tudi direktor banke in drugi vodilni delavec v banki, ki 
stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena. 

Direktor banke in drugi vodilni delavec v banki, ki je obso- 
jen za gospodarski prestopek iz 1. do 6. točke tega člena, ne 
sme opravljati vodilnih dolžnosti v banki ali drugi finančni 
organizaciji dve leti od dneva, ko postane sodba pravno- 
močna. 

102. člen 
Z denarno kaznijo od 4,500.000 do 45,000.000 dinarjev se 

kaznuje za gospodarski prestopek temeljna in druga organi- 
zacija združenega dela, druga družbena pravna oseba, razen 

družbenopolitične skupnosti, če ne sprejme čeka, izdanega 
v breme tekočega računa občana (drugi odstavek 89. člena). 

Z denarno kaznijo od 45.000 do 2,500.000 dinarjev se kaz- 
nuje tudi odgovorna oseba v temeljni ali drugi organizaciji 
združenega dela, drugi pravni osebi in družbenopolitični 
skupnosti, ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka 
tega člena. 

PREKRŠKI 
103. člen 

Z denarno kaznijo od 4,500.000 do 45,000.000 dinarjev se 
kaznuje za prekršek banka, če o sprejetem sanacijskem pro- 
gramu in začetku sanacijskega postopka v določenem roku 
ne obvesti narodne banke republike oziroma narodne banke 
avtonomne pokrajine in Narodne banke Jugoslavije; pristoj- 
nega organa v republiki oziroma avtonomni pokrajini; pri- 
stojne organizacijske enote službe družbenega knjigovodstva 
in Složbe družbenega knjigovodstva Jugoslavije (pri odstavek 
54. člena). 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

104. člen 
Banke in druge finančne organizacije, ustanovljene po 

zakonu o temeljih bančnega in kreditnega sistema (Uradni list 
SFRJ št. 70/85, 9/86, 34/86, 72/86 in 65/87), prenehajo z delom 
v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

105. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati zakon 

o temeljih bančnega in kreditnega sistema (Uradni list SFRJ 
št. 70/85, 9/86, 34/86, 72/86 in 65/87). 

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

SFRJ, uporablja pa se po šestih mesecih od njegove uvelja- 
vitve. 

OBRAZLOŽITEV 

Predlagani osnutek zakona temelji na določbah amand- 
maja XI v zvezi s spremembo 39. člena ustave SFRJ. 

S tem zakonom se konstituira bančni sistem, v katerem se 
ustanavljanje in poslovanje bank, upravljanje banke, skladi, 
razporejanje prihodka oziroma ugotavljanje dobička iz poslo- 
vanja banke spravi v korelacijo s tržnimi pogoji za gospodar- 
jenje in spremembami glede organiziranja podjetij v okviru 
reforme celotnega gospodarskega sistema (temeljne do- 
ločbe). 

1. Glede na nove vloge in funkcije banke, smejo po 4. členu 
osnutka zakona ustanoviti banko vse družbene pravne osebe, 
ki razpolagajo z lastnimi sredstvi za vlaganje v ustanovni 
sklad banke. 

To pomeni, da zakon ne dela selekcije med možnimi usta- 
noviteljicami banke, saj je edino merilo za ustanovitev novega 
tipa banke vlaganje sredstev v ustanovni sklad. 

Tudi družbenopolitična skupnost, ki do sedaj ni imela pra- 
vice ustanoviti banko, sme torej postati ustanoviteljica pod 
pogojem, da lahko zagotovi trajna sredstva v njen ustanovni 
sklad. 

S predlagano rešitvijo iz tega člena dokončno preneha 
koncept banke, v kateri imajo prevladujočo vlogo depozita 
sredstva, in sicer predvsem depoziti na vpogled, s katerimi je 
banka v glavnem tudi opravljala svojo kreditno funkcijo. 

Glede na to, da je ustanovni sklad banke osnova za obseg 
poslovanja in stabilnost banke, je bilo ocenjeno, da je najza- 
nesljivejše merilo za znesek ustanovnega sklada odstotek 
narodnega dohodka države, ki ne pomeni statičnega merila 
za vlaganje v ta sklad. 

Zato je bilo v več bankah na ozemlju SFRJ ugotovljeno 
stanje sklada solidarne odgovornosti in rezervnega sklada po 
zaključnem računu za leto 1987. 

Na podlagi deleža obeh skladov v narodnem dohodku za 
leto 1987 je bilo ocenjeno, da je potrebno za ustanovitev 
banke v skladu z ustavnimi opredelitvami in cilji reforme 

gospodarskega sistema, da ustanovni sklad banke znaša naj- 
manj 0,02% narodnega dohodka SFRJ za prejšnje leto. 

Pri tem pripominjamo, da je delež navedenih bančnih skla- 
dov v nacionalnem dohodku po opravljenem statističnem 
vzorcu najpogosteje izkazan v višini 0,01%, in sicer na podlagi 
podatkov bank po zaključnem računu za leto 1987 in statistič- 
nih podatkov o narodnem dohodku v letu 1987. 

Po predlagani rešitvi iz drugega odstavka tega člena naj bi 
ustanovni sklad bodoče banke znašal 8,7 mrd dinarjev. 

Glede na ekonomsko moč bodočih ustanoviteljic, njihovo 
zainteresiranost in možnosti pri odločitvi o ustanovitvi banke 
je mogoče predvideti, koliki je najmanjši znesek, s katerim se 
ustanoviteljica loti ustanavljati banko. 

2. Pri koncepiranju zakona je bila ob upoštevanju seda- 
njega preobsežnega normativizma na vseh drugih področjih, 
torej tudi v bančnem, opravljena deregulacija bančnega 
sistema tako, da so bila mnoga vprašanja v zvezi z ustanovi- 
tvijo, organizacijo in poslovanjem prepuščene regulativi akta 
o ustanovitvi banke, statutu in odločitvam zbora banke (6. do 
14. člena osnutka zakona). 

3. V 14. členu osnutka zakona je določeno najmanjše šte- 
vilo ustanoviteljic, za katero smo se odločili glede na prakso, 
znano v drugih državah, zlasti kadar gre za delniške družbe. 
Pri tem smo upoštevali, da je treba pri ustanavljanju banke 
odpraviti pooblaščeni položaj majhnega števila ustanovite- 
ljev, ki bi imeli dominanten vpliv na kreditno politiko banke in 
na opravljanje drugih bančnih poslov ob odpravi in teritorialni 
zaprtosti pri ustanovitvi banke. 

Opredelitev iz drugega odstavka tega člena uvaja v bančno 
poslovanje akcije in druge vrednostne papirje, ki bodo dolo- 
čeni v spremembah ustave SFRJ in po kateri imajo ustanovite- 
ljice banke pravico do neposrednega upravljanja banke. 

4. Po 15. členu se ustanoviteljice banke določijo v dveh 
pomenih. Ustanoviteljice banke so družbene pravne osebe, ki 
vložijo sredstva v ustanovni sklad in sprejmejo sklep o ustano- 
vitvi banke. Družbene pravne osebe in druge osebe pa se 
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lahko kasneje pridružijo odločitvi o ustanovitvi banke, to pa 
pomeni, da sprejmejo vse pogoje za ustanovitev banke, med 
katere spada predvsem vlaganje ustreznih sredstev v usta- 
novni sklad. Takšne osebe pridobijo status ustanoviteljice 
banke in imajo od trenutka, ko pridobijo ta status, pravice in 
obveznosti, ki jih imajo ustanoviteljice banke in ki so dolo- 
čene v ustanovnem aktu in statutu banke. 

5. V 18. čienu osnutka zakona je izrecno poudarjena samo- 
stojnost banke, ki lahko posluje v svojem imenu in za svoj 
račun, s čimer sledimo namenu amandmaja XI. k ustavi SFRJ. 

6. Namen 21. člena osnutka zakona je usmerjen v možnost 
ustanovitve banke, katere ustanoviteljice naj bi bile prav tako 
banke. Tako ustanovljena banka naj bi poslovala na načelu 
lastne samostojnosti in gospodarskega računa pod pogoji iz 
odločitve o ustanovitvi te banke, o katerih se dogovorijo 
banke ustanoviteljice. 

Iz besedila tega člena izhaja, da zakon ne opredeljuje zna- 
čaja in funkcije take banke, vendar pa iz njega izhaja, da ni 
zaprta možnost za ustanovitev tudi zahtevnejših oblik bank, ki 
smejo opravljati tudi posle širšega družbenega pomena (posli 
v odnosih s tujino, banke za razvoj ipd.). 

7. Upravljanje banke je določeno z višino vloženih sredstev 
ustanoviteljic v ustavni sklad, določeno pa je tudi največje 
število glasov ene ustanoviteljice glede na celotno število 
glasov (22. člen osnutka zakona). 

Z alternativo prvega in tretjega odstavka tega člena je 
predvidena rešitev, da banko upravljajo poleg ustanoviteljic 
tudi druge osebe, ki so pridobile status ustanoviteljice, le da 
je pravica do upravljanja omejena za fizične osebe, ki v zboru 
banke ne morejo imeti več kot 20 glasov, ne glede na število 
teh oseb in višino njihovih vlog. 

8. Način in postopek odločanja zbora banke sta prepuš- 
čena statutarni, ne pa zakonski regulativi. 

Pri tem statut sprejme sam zbor, na katerem ustanoviteljice 
tudi določijo delovno področje zbora in vprašanja, o katerih 
bodo odločale na sejah zbora v skladu z načinom odločanja, 
ki naj bi bil prav tako določen v statutu banke (25. člen 
osnutka zakona). 

9. Posle in pooblastila izvršnega odbora, kreditnega 
odbora in drugih teles urejajo statut banke in določbe tega 
zakona (26. do 32. člen osnutka zakona). 

10. Da bi se krepila zasebna odgovornost za poslovanje 
banke, preneha obstajati kolegijski poslovodni organ, pra- 
vice, obveznosti in odgovornosti direktorja banke pa ureja 
zakonska regulativa poleg tega pa tudi statut in sklepi zbora, 
kateremu je direktor banke odgovoren za zakonito opravlja- 
nje svoje funkcije (32. do 35. člen osnutka zakona). Zakon pa 
predvideva tudi alternativno možnost, da ostane sedanji 
poslovodni organ iz sedanjega sistema. Odločitev za eno od 
predlaganih rešitev je odvisna od rešitve, ki bo dana v zakonu 
o podjetju (pogojni naslov). 

11. V 35. členu osnutka zakona se ustanovi nadzorni odbor 
banke, katerega sestave ne določa zakon. 

V tem delu je zboru banke prepuščena možnost, da glede 
na lastne potrebe imenuje člane nadzornega odbora med 
ustanoviteljicami banke in priznanimi strokovnjaki za bančno 
poslovanje ali pa med članicami delovne skupnosti banke. 

12. Razmerja med delovno skupnostjo in banko se po zas- 
novi tega zakona uredijo s pogodbo in statutom banke (36. in 
37. člen osnutka zakona). 

13. Glede na opredelitve oziroma pogoje, predvidene s tem 
zakonom za ustanovitev banke ter za zagotovitev lastnih sred- 
stev banke za poslovanje in riziko iz poslovanja se po določ- 
bah 38. do 45. člena osnutka zakona urejata oblikovanje in 
uporaba skladov v banki. 

Po omenjenih določbah je ustanovni sklad nominiran na 
ustanoviteljice banke, predvideni so pogoji za njegovo upo- 
rabo, rezervni sklad pa so lastna sredstva banke in se oblikuje 
iz dela razporejenega dobička na podlagi sklepa zbora banke. 

Obseg poslovanaj banke je neposredno vezan na ustanovni 
sklad banke, ki opredeljuje tudi ekonomsko moč banke in 
njenih ustanoviteljic. 

Da bi se ohranila vrednost ustanovnega sklada v banki in 
razširila njena materialna varnost, je predvideno, da se v ta 
sklad lahko poleg ustanovnih vlog vnaša tudi del dobička iz 
poslovanja banke, o čemer odloča zbor. 

To se nanaša tudi na ustanavljanje sklada rezerv banke. 
14. Pri izkazovanju rezultatov banke se uvaja kategorija 

dobička, ki se razporeja v skladu s 46. členom osnutka za- 
kona. 

Pri tem je dana možnost, da je na podlagi sklepa zbora 
banke pri delu dobička udeležena tudi delovna skupnost. 

Namen take rešitve je okrepiti odgovornost delovne skup- 
nosti in zagotoviti gmotno motivacijo delavcev v delovni skup- 
nosti za večjo delovno angažiranost, ki naj bi pripomogla 
k uresničevanju boljših poslovnih rezultatov same banke. 
V tem primeru delovna skupnost aktivno sodeluje pri ustvarja- 
nju dobička in njegovi delitvi (46. in 49. člen osnutka zakona). 

15.Glede likvidnosti in sanacije banke smo opustili sedanje 
načelo zagotavljanja sredstev za ohranitev likvidnosti in 
redno izpolnjevanje obveznosti banke. 

Po sedanjem konceptu zakona je banka likvidna, vse dokler 
redno izpolnjuje svoje obveznosti. V trenutku, ko banka nima 
možnosti izpolnjevati svojih obveznosti, postane nelikvidna. 
V tržnih razmerah poslovanja banke ni mogoče tolerirati 
njeno delo v primeru trajne ali občasne nelikvidnosti. 

Zaradi navedenih razlogov smo se izognili dosedanjemu 
precej dolgemu postopku ukrepov za odpravo nelikvidnosti 
banke in predvideli obveznost zbora banke da sprejme sana- 
cijski program, v katerem naj opravi analizo nastalega stanja 
in predlaga ustrezne ukrepe, če nastalo nelikvidnost ne more 
v kratkem času odpraviti (50. do 55. člen osnutka zakona). 

16. Z osnutkom tega zakona je urejen stečaj banke glede 
bistvenih vprašanj, ki so specifična za banko, upoštevajoč pri 
tem, da je treba to vprašanje popolnoma urediti v zakonu, ki 
ureja sanacijo in postopek stečaja vseh družbenih pravnih 
oseb (56., 57. in 58. člen osnutka zakona). 

17. Osnutek zakona opredeljuje vrste drugih finančnih 
organizacij in ureja njihovo ustanovitev in poslovanje. (59. 
člen osnutka zakona). 

18. V 60. do 67. členu je predvidena zasnova poštne hranil- 
nice, ki temelji na celotnem urejanju bančnega sistema. 

Poštna hranilnica se ustanovi po načelu ustanavljanja 
banke (sklep o ustanovitvi), le da se o sprejetju sklepa prej 
izrečejo organi upravljanja ustanoviteljic. 

Glede na pomen poštne hranilnice kot enotne finančne in 
hranilne organizacije za ozemlje SFRJ so v zakonu našteti 
posli, ki jih opravlja ta finančna organizacija. 

V zakonu je predvideno, da poštne hranilnice dajejo kratko- 
ročne kredite, vendar izključno bankam, in sicer zato, ker je 
poštna hranilnica posebna finančna organizacija, ki ni zasno- 
vana v pomenu opravljanja neposrednih kreditnih poslov in 
zanjo niso predpisani nikakršni pogoji oziroma obveznosti pri 
vodenju kreditne politike (rokovna sestava virov in plasmajev, 
določene kreditne sposobnosti prosilcev posojila, skladi, 
ukrepi monetarno-kreditne politike ipd.). 

19. Ustanovitev in poslovanje hranilnic in drugih hranilno- 
kreditnih organizacij sta določena glede na potrebe občanov, 
da na podlagi hranilnih vlog, depozitov, tekočih in žiro raču- 
nov lahko črpajo kredite za pospeševanje njihove dejavnosti, 
za nakup in graditev stanovanj ter za druge potrebe. 

Te finančne organizacije niso podrobno urejene s tem 
zakonom, ker domnevamo, da bodo svoje poslovanje oprav- 
ljale v skladu z načinom poslovanja banke, vsekakor tisti del, 
ki se nanaša na zbiranje prihrankov in depozitov občanov in 
dajanje kreditov na tej podlagi. 

Tudi upravljanje teh organizacij bo temeljilo na določbah 
o upravljanju bank, pri čemer bodo upoštevane specifičnosti 
upravljanja, ki bodo določene v statutu teh organizacij (67. do 
72. člen). 

20. V poglavju Kreditni sistem so urejeni kreditni posli bank, 
opravljena pa je tudi sistematizacija in deregulacija tega dela 
njihovega poslovanja. 

Posebno pomembne določbe se nanašajo na pogoje za 
dajanje krediteov ter na pogoje za zbiranje prihrankov in 
depozitov občanov, ki se določijo v aktih poslovne politike 
banke v skladu z njenim statutom, to pa pomeni, da celotno 
politiko obrestnih mer določa zbor banke, ko sprejme akte 
poslovne politike. 

Zakon pa predvideva omejitev pri dajanju investicijskih kre- 
ditov enemu uporabniku glede na pomen tega vprašanja, ki je 
neposredno vezano na smotrno uporabo družbenih sredstev, 
ter glede na potrebo po razdelitvi rizika, zlasti pri večjih 
investicijskih projektih. 

21. Glede na mnoga še vedno odprta vprašanja glede usta- 
navljanja in poslovanja novega tipa banke v sedanjem eko- 
nomskem položaju gospodarstva v celoti, za zdaj še nimamo 
vseh možnosti za dokončno opredelitev prehodnega obdobja, 
v katerem naj bi se opravilo prestrukturiraje gospodarskih 
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subjektov. Obravnavanje tistega dela pravnih situacij,ki se 
nanaša na obstoječe sklade, pravice in obveznosti ustanovite- 
ljic sedanjih bank, vprašanje pravnih naslednikov, reševanje 
vprašanja neodplačanih kreditov, neplačanih obresti in dru- 
gih številnih vprašanj, mora biti pogoj za koncipiranje prehod- 
nih in končnih določb tega zakona, do katerih naj bi prišli 
v postopku javne razprave, preden bo zakon sprejet. 

V 104. členu osnutka zakona je predvidena ena od prvin 
bodočih prehodnih rešitev, ki opozarja, da sedanje banke ne 
bodo uskladile svoje organizacije in poslovanja z določbami 
novega zakona, ker se bodo po njem ustanavljale nove banke 
s prenehanjem delovanja sedanjih bank in z rešitvijo vrste 
pravnih vprašanj, ki jih bo postavila reforma bančnega si- 
stema. 



PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o prostih carinskih conah z osnutkom zakona 

POVZETEK 
Ta zakon določa pogoje za ustanovitev in delo proste 

carinske cone, gospodarske dejavnosti in storitve, ki se 
lahko opravljajo v coni, ter postopek za ustanovitev cone. 

Glavni namen ustanovitve cone je proizvodnja blaga za 
izvoz, opravljanje storitev za izvoz, izvoz blaga in storitev 
ter opravljanje drugih dejavnosti, ki so potrebne za pospe- 
ševanje izvoza. 

Za razliko od veljavnega zakona, v katerem je določeno, 
da se carinske cone odpirajo v pomorskih lukah, javnih 
letališčih in rečnih pristaniščih ter blagovnotransportnih 
centrih, je v predlogu tega zakona določena možnost, da 
se proste carinske cone odprejo na območju krajev, ki 
imajo zgoraj omenjene prometne točke. Tako je omogo- 

čena ločitev luških poslov od poslov cone, ki naj bi bila 
predvsem v funkciji proizvodnje blaga za izvoz in opravlja- 
nja storitev za izvoz. Vendar pa je bližina prometnih točk 
bistven pogoje za ustanovitev cone glede na nujnost 
hitrega in cenejšega transporta blaga iz cone. 

V skladu z rešitvami, ki so predlagane v zakonu o tujih 
vlaganjih, je lahko uporabnik cone poleg domače druž- 
bene pravne osebe tudi civilna pravna oseba in tuja pravna 
oziroma tuja fizična oseba, ki želi opravljati gospodarsko 
dejavnost v coni. Glede postopka ustanovitve posebne 
carinske cone ter carinskega postopka z blagom, ki se 
uvaža oziroma vnaša v cono, shranjuje v coni in izvaža iz 
cone so v bistvu zadržana načela iz veljavnega zakona 
o carinskih conah. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o prostih carinskih conah 

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona 

Ustavna podlaga za izdajo zakona je 5. točka prvega 
odstavka 281. člena ustave SFRJ, po kateri federacija ureja 
pogoje za odpiranje in delo carinskih con. 

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 285. člena ustave SFRJ 
je za sprejetje tega zakona pristojen Zvezni zbor Skupščine 

II. Ocena stanja na področju, ki ga je treba 
urediti z zakonom, in cilji, ki jih želimo doseči 

Zakon o carinskih conah (Uradni list SFRJ št. 58/85) je 
sprejel Zvezni zbor Skupščine SFRJ na seji dne 29. oktobra 
1985 v sklopu usklajevanja sistemskih zakonov na področju 
financiranja družbene reprodukcije z ustavo SFRJ, veljati pa 
je začel 9. novembra 1985. 

Ta zakonski akt določa postopek in način za ustanavljanje 
carinskih con, predmet dejavnosti v conah, pravice in obvez- 
nosti ustanoviteljev in uporabnikov v carinskih conah, oprav- 
ljanje gospodarskih dejavnosti v conah in druga vprašanja, ki 
so pomembna za delovanje con. 

Čeprav se je sedanji zakon uporabljal relativno kratko, je 
bilo ugotovljeno, da ga je treba dopolniti in natančneje urediti 
to področje ekonomskih odnosov s tujino. 

V tem pomenu je tudi Zvezni izvršni svet na seji dne 18. 
avgusta 1988 sprejel smernice za reformo gospodarskega 
sistema, in sicer v skladu s predlaganim amandmajem k 281. 
členu ustave SFRJ, ki predlaga, da federacija po zveznih 
organih ureja pogoje za odpiranje in delo prostih con. 

Ustavni amandma je sprejela ustavna komisija in je v fazi 
javne obravnave. 

Ob razčlenjevanju tez, ki se nanašajo na to področje, je bilo 
ugotovljeno, da je najsmotrneje lotiti se novih rešitev, in sicer 
s predlogom za izdajo zakona o prostih carinskih conah. 

Predlog zakona pravzaprav ureja: 
- pogoje za odpiranje prostih carinskih con, da bi se 

zagotovil večji izvoz, glede na skupne napore države, da bi se 
pospešili naši ekonomski odnosi s tujino; 

- ureja način in pogoje za ustanovitev t. i. porizvodnih 
prostih carinskih con in prostih carinskih con, v katerih se 
opravljajo storitve predvsem za tranzitne turiste - tuje držav- 
ljane ter jugoslovanske državljane, ki so na začasnem delu 
v tujini; 

- pravice in odgovornosti ustanoviteljev prostih carinskih 
con, in sicer v skladu z ustreznimi rešitvami zveznih zakonov, 
ki urejajo ekonomske odnose s tujino; 

- v skladu z ustreznimi rešitvami so predlagani tudi 
ustrezni ukrepi varstva, carinskega postopka in carinskega 
nadzora ter kazenske določbe. 

III. Načela, na katerih temelji zakon 

Temeljna načela, na katerih temelji zakon, so hkrati tudi 
temeljna načela našega gospodarskega sistema. V skladu 
z načelom enakih pogojev za gospodarjenje v okviru enot- 
nega gospodarskega področja je treba z zakonom o prostih 
carinskih conah zagotoviti: 

1) da se ne ustvarja eksteritorialnost; 
2) da se ne motijo enaki pogoji za gospodarjenje delovnih 

organizacij na enotnem jugoslovanskem trgu; 
3) da se vsaki domači delovni organizaciji omogoči, da pod 

sedež™ P°90'' uPorablia cono ne 9'ede na to, kje je njen 
4) da se omogoči sodelovanje organizacij združenega dela 

na načelih združevanja dela in sredstev in dohodkovneaa 
povezovanja. 

Enotnost jugoslovanskega trga je treba v okviru poslovanja 
cone zagotoviti tudi z delovnimi pogoji, pogoji za zaposlova- 
nje cone, tako da ne bodo moteni: 

- enoten denar, enoten monetarni in devizni sistem in 
enotni temelji kreditnega sistema, enotni zunanjetrgovinski in 
carinski sistem, skupna monetarna in devizna politika in 
skupni temelji kreditne politike; 

- svobodno združevanje organizacij združenega dela in 
svobodno opravljanje njihove dejavnosti v conah; 

- svobodno zaposlovanje občanov na vsem območju Jugo- 
slavije, vštevši tudi na območju cone, in sicer pod enakimi 
pogoji, kot veljajo v kraju zaposlitve. 

Investicijska vlaganja je treba opredeliti tako, da bodo izra- 
žala interes združenega dela vseh republik in avtonomnih 
pokrajin. 

Zaradi investicijskih vlaganj v carinske cone ne sme biti 
zapostavljeno vlaganje v razvoj območij izven teh con. 

Proizvodnja v conah mora biti organizirana tako, da bo 
spodbujala pospeševanje proizvodnje v bližnji in daljni okolici 
cone tako, da bo prispevala k nadaljnjemu razvoju in pospe- 
ševanju proizvodnje na vsem območju države. 

Ustanavljanje prostih carinskih con mora prispevati k skup- 
nim naporom države za večji izvoz in k izboljšanju naših 
ekonomskih odnosov s tujino. 
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IV. Posledice predlaganih rešitev za materialni 
in drug položaj delovnih ljudi in občanov, 
organizacij združenega dela in drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti 

Predlagane rešitve bodo omogočile ustanavljanje prostih 
carinskih con na širšem območju države, kar bo povečalo 
privlačnost za vlaganje tujega kapitala v coni. 

Realizacija poslovanja v coni, dogovorjenega s pogodbo 
v skladu z zveznim zakonom, ki ureja tuja vlaganja, bo omo- 
gočila hitrejše in sodobnejše opravljanje gospodarskih dejav- 

OSNUTEK ZAKONA 

o prostih carinskih conah 

1. člen 
Ta zakon ureja pogoje za ustanovitev in delo proste carin- 

ske cone (v nadaljnjem besedilu: cone), gospodarske dejav- 
nosti in storitve, ki se smejo opravljati v coni, ter postopek za 
njeno ustanovitev. 

2. člen 
Cona je poseben ograjen in zaznamovan prostor, v katerem 

se pod pogoji iz tega in drugih zveznih zakonov opravljajo 
določene gospodarske dejavnosti zaradi izvoza in povečanja 
deviznega priliva države. 

3. člen 
Cona se ustanovi zaradi proizvodnje blaga za izvoz, oprav- 

ljanja storitev za izvoz, izvoza blaga in storitev ter opravljanja 
drugih dejavnosti, potrebnih za pospeševanje izvoza. 

V coni se ne sme proizvajati blago, ki ogroža človekovo 
okolje, in blago, katerega proizvodni proces ogroža to okolje, 
in se ne sme skladiščiti blago oziroma ne smejo opravljati 
storitve v zvezi z blagom, ki ogroža človekovo okolje. 

4. člen 
Cona se sme ustanoviti na območju kraja, ki ima pomorsko 

luko, javno letališče ali rečno pristanišče, ki so odprta za 
mednarodni javni promet, ali pa na območju kraja, ki ima 
registriran blagovnotransportni center. 

5. člen 
Cona mora biti ograjena in označena kot cona. Cona iz 4. 

člena tega zakona se lahko sestoji iz več ločenih delov. Vsak 
del cone mora biti posebej ograjen in označen kot del cone. 

6. člen 
Ustanovitelj cone mora ograjo, s katero je ograjeno 

območje cone, vzdrževati brezhibno, da bi bili zagotovljeni 
pogoji za opravljanje nadzorstva v coni, in mora zagotoviti 
prostore, potrebne za delo carinske službe v coni. 

7. člen*' 
Organizacija združenega dela, ki je imetnica pravice uprabe 

zemljišča, na katerem se ustanovi cona, lahko ustanovi cono 
samostojno ali skupaj z drugimi samoupravnimi organizaci- 
ja™- 

Če cono ustanovi več ustanoviteljev uredijo svoje medse- 
bojne pravice in obveznosti glede njene ustanovitve, dela in 
prenehanja s sporazumom. 

8. člen 
Z aktom o ustanovitvi cone se določi ime cone, njeno 

območje in gospodarske dejavnosti, ki se smejo v njej oprav- 
ljati. 

Zvezni izvršni svet da soglasje k ustanovitvi cone. 

Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, bodo usklajeni z izrazi drugih 
zveznih zakonov. 

nosti za izvoz in povečanje deviznega priliva države. 
Vsem domačim organizacijam združenega dela se omo- 

goča, da pod enakimi pogoji uporabljajo cono ne glede na to, 
kje je njihov sedež. 

V. Finančna sredstva, potrebna za izvajanje 
tega zakona 

Za izvajanje tega zakona niso potrebna posebna sredstva 
v proračunu federacije. 

9. člen 
Ustanovitelj mora urediti prostor cone in zagotoviti energet- 

ske in tehnične pogoje za opravljanje gospodarskih dejavno- 
sti v njej ter kadre za opravljanje del, ki so skupnega pomena 
za vse uporabnike cone. 

10. člen 
Ustanovitelj določi pogoje, pod katerimi se uporabljata 

zemljišče in poslovni prostor v coni za opravljanje gospodar- 
skih dejavnosti, in postopek odločanja o prošnjah za opravlja- 
nje gospodarskih dejavnosti v coni, in ureja notranji red v coni 

Ustanovitelj mora vsakemu uporabniku cone omogočiti, da 
pod enakimi pogoji opravlja gospodarsko dejavnost v coni. 

Akt, s katerim se določijo pogoji iz prvega odstavka tega 
člena, se objavi v Glasniku Gospodarske zbornice Jugosla- 
vije. 

11. člen 
Na območju cone ne sme nihče stanovati. 
Vstop na območje cone je dovoljen samo delavcem, ki so 

zaposleni pri uporabniku cone, dokler opravljajo delo v coni, 
ali delavcem, ki vanjo vstopajo, da bi opravili določena dela. 

12. člen 
Uporabniki cone so lahko družbene pravne osebe, delovni 

ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom 
s sredstvi, ki so lastnina občanov, ali domače civilne pravne 
osebe, tuje pravne oziroma tuje fizične osebe, ki želijo oprav- 
ljati gospodarsko dejavnost v coni. 

13. člen 
Skupaj s prošnjo za izdajo soglasja za ustanovitev cone 

mora ustanovitelj poslati elaborat o družbenoekonomski 
opravičenosti njene ustanovitve, ki ga je sprejel organ uprav- 
ljanja ustanovitelja, dokaze o tem, da so zagotovljeni organi- 
zacijski, prostorski, energetski in tehnični pogoji za delo 
v coni, dokaze o kadrih, potrebnih za opravljanje del skup- 
nega pomena za vse uporabnike cone, ter osnutek akta 
o ustanovitvi cone in akt o pogojih iz 10. člena tega zakona. 

Prošnja iz prvega odstavka tega člena se vloži prek zvez- 
nega upravnega organa za finance. 

Zvezni upravni organ za finance oceni, ali so izpolnjeni 
pogoji iz 3., 4., 5., 9. in 10. člena tega zakona in da predlog 
Zveznemu izvršnemu svetu za izdajo soglasja za ustanovitev 
cone. 

14. člen 
Gospodarske dejavnosti v carinskih conah se smejo začeti 

opravljati, ko Zvezna carinska uprava ugotovi, da so izpol- 
njeni pogoji za uspešno opravljanje carinskega nadzora na 
vsem območju cone. 

15. člen 
Če so zmogljivosti skladišč, ki so v coni, neizkoriščene, se 

sme ne glede na ta zakon v ta skladišča ob poprejšnji odobri- 
tvi carinarnice uskladiščiti tudi domače blago, ki ni name- 
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njeno izvozu, pod pogojem, da se posebej evidentira in da 
hramba tega blaga ne otežuje kontrole poslovanja v coni. 

16. člen 
V coni ni dovoljen promet blaga na debelo in drobno, razen 

prometa zaradi del v zvezi z oskrbo ladij in drugih prevoznih 
sredstev v mednarodnem javnem pomorskem, zračnem in 
rečnem prometu in prometa živil za opravljanje gostinskih 
storitev za delavce, zaposlene v organizaciji združenega dela, 
ki opravljajo gospodarske dejavnosti v coni, dokler opravljajo 
dejavnosti v coni. 

17. člen 
Opremo, stroje, aparate, naprave, prevozna in prenosna 

sredstva, instrumente ipd. ter dele in surovine, reprodukcijski 
material, pogonsko gorivo in potrošni material, ki se uvažajo 
v cono zaradi proizvodnje oziroma porabe v coni, prijavi 
uporabnik cone ali oseba, ki jo ta pooblasti, carinarnici 
z izjavo o tovoru, z manifestom oziroma izpiskom iz manifesta 
ali s prijavo za uvoz in tranzit blaga. Carinarnici se hkrati 
predloži tudi seznam blaga. 

18. člen 
Domačo opremo, stroje, aparate, naprave, prevozna in pre- 

nosna sredstva, instrumente ipd. ter dele in surovine, repro- 
dukcijski material, pogonsko gorivo in potrošni material, ki se 
vnašajo v cono zaradi proizvodnje, uporabe in porabe v coni, 
prijavi uporabnik cone ali oseba, ki jo ta pooblasti, carinarnici 
s predložitvijo seznama. 

Če se blago, ki je vneseno v cono po prvem ostavku tega 
člena, vrne na carinsko območje Socialistične federativne 
republike Jugoslavije izven cone kot neporabljeno, se carinar- 
nici predloži seznam. 

19. člen 
Blago, ki se uvaža oziroma vnaša v cono po 17. in 18. členu 

tega zakona, se prijavi carinarnici takole: 
1) blago, ki se uvaža v cono po kopnem - na podlagi prijave 

za uvoz in tranzit blaga, ki jo predloži prevoznik oziroma 
špediter; 

2) blago, ki se uvaža v carinsko cono po vodni poti - na 
podlagi manifesta oziroma izpiska iz manifesta in izjave 
o tovoru, ki jo predloži ladjar oziroma plovbni agent: 

3) blago, ki se uvaža v cono po zračni poti - na podlagi 
manifesta oziroma izpiska iz manifesta in prijave za uvoz in 
tranzit blaga; 

4) domače blago, ocarinjeno za izvoz, ki se vnaša v cono 
- na podlagi naloga za shrambo tega blaga v coni in izvozne 
carinske deklaracije. 

Če se blago, ocarinjeno za izvoz, vrne na carinsko območje 
Socialistične federativne republike Jugoslavije izven cone 
zato, ker je izvoznik odstopil od izvoza, mora izvoznik to prej 
prijaviti carinarnici; 

5) domače neocarinjeno blago, namenjeno za izvoz - na 
podlagi naloga za shrambo tega blaga v cono. Z nalogom se 
carinarnici predložijo na vpogled tudi listine, s katerimi se 
dokazuje, da je blago namenjeno za izvoz (prijava o sklenjeni 
pogodbi, pogodba o nakupu in prodaji ipd.); 

6) tuje blago, ki je v tranzitu čez cono, in tuje blago z nez- 
nanim namembnim krajem - po postopku, ki je predpisan v 1. 
in 2. točki tega člena za blago, ki se uvaža. 

če se blago iz 1., 4., 5. in 6. točke tega člena pripelje 
v carinsko cono z železniškimi prevoznimi sredstvi, mora 
prevoznik oziroma uporabnik cone ali ustanovitelj cone prija- 
viti carinarnici tudi številčno stanje voz v sestavi vlaka. 

Ustanovitelj oziroma uporabnik cone za blago iz 1., 2. in 3. 
točke tega člena predloži carinarnici potrdilo o prevzemu 
oziroma skladiščenju blaga. 

če se blago iz 1., 2. in 3. točke tega člena naklada nepo- 
sredno na železniška ali druga prevozna sredstva zaradi pre- 
voza do druge carinarnice v direktni manipulaciji, se naklada- 
nje opravi na podlagi prijave za uvoz in tranzit blaga, ki jo 
predloži prevoznik, ki prevzema blago za nadaljnji prevoz. 

20. člen 
Blago, ki se izvaža iz cone, se mora prej pisno prijaviti 

carinarnici. 

21. člen 
Ustanovitelj cone mora v 60 dneh po poteku koledarskega 

leta poslati Zveznemu izvršnemu svetu poročilo o finančnih 
rezultatih poslovanja cone in ustvarjenem neto deviznem 

Če se na podlagi predloženega poročila iz 21. člena tega 
zakona v petih letih po doboljenem soglasju za ustanovitev 
cone ugotovi, da niso doseženi načrtovani finančni rezultati 
poslovanja v coni, lahko Zvezni izvršni svet izda odločbo 
o prenehanju veljavnosti danega soglasja o ustanovitvi cone. 

V primeru iz prvega odstavka tega člena preneha cona 
z delom najpozneje v enem letu od dneva izdaje odločbe 
o prenehanju veljavnosti danega soglasja za ustanovitev 
carinske cone. 

23. člen 
Natančnejše predpise o načinu prijavljanja blaga, ki se 

uvaža, vnaša, shranjuje v cono oziroma izvaža ali odnaša iz 
cone, izda direktor Zvezne carinske uprave. 

24. člen 
Organizacija združenega dela ali druga pravna oseba se 

kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 450.000 do 
4.500,000 dinarjev: 

1) če ograje, s katero je ograjeno območje cone, ne vzdr- 
žuje brezhibno zaradi zagotovitve pogojev za opravljanje 
carinskega nadzora v coni, ali če ne zagotovi prostorov, 
potrebnih za delo carinske službe v coni (6. člen); 

2) če začne opravljati gospodarske dejavnosti v coni, pre- 
den izpolni predpisane pogoje (14. člen). 

Z denarno kaznijo od 50.000 do 500.000 dinarjev se kaznuje 
tudi odgovorna oseba v organizaciji združenega dela ali drugi 
pravni osebi, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

25. člen 
Z denarno kaznijo od 300.000 do 3,00.000 dinarjev se kaz- 

nuje za prekršek organizacija združenega dela ali druga 
pravna oseba, če ne pošlje poročila o finančnih učinkih poslo- 
vanja cone in o ustvarjenem neto deviznem učinku v predpi- 
sanem roku (21. člen). 

Z denarno kaznijo od 50.000 do 500.000 dinarjev se kaznuje 
tudi odgovorna oseba v organizaciji združenega dela ali drugi 
pravni osebi, ki stori dejanje iz prvega ostavka tega člena. 

26. člen 
Postopek za prekršek iz 24. člena tega zakona vodi in 

odločbo o prekršku na prvi stopnji izda krajevno pristojna 
carinarnica, na katere območju je cona oziroma del cone. 

Zoper odločbo iz prvega ostavka tega člena je dovoljena 
pritožba Zveznemu senatu za prekrške. 

27. člen 
Postopek za prekršek iz 25. člena tega zakona vodi in 

odločbo o prekršku na prvi stopnji izda Zvezni devizni inšpek- 
torat. 

Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je dovoljena 
pritožba Zveznemu senatu za prekrške. 

28. člen 
Plačani znesek denarnih kazni za prekrške iz 24. in 25. 

člena tega zakona se vplača v proračun federacije. 

29. člen 
Akti o izdaji soglasja za ustanovitev carinskih con po 

zakonu o carinskih conah (Uradni list SFRJ št. 58/85) ostanejo 
glede ustanovitelja in območja, na katerem je cona ustanov- 
ljena, v veljavi. Ustanovitelji morajo druge pogoje glede orga- 
nizacije in poslovanja v coni uskladiti s tem zakonom. 

30. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati zakon 

o carinskih conah (Uradni list SFRJ št. 58/85). 

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

SFRJ. 
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OBRAZLOŽITEV 

Temeljne pravne rešitve osnutka zakona so: 

K 2., 3. in 4. členu 
Te določbe opredeljujejo pojem cone, namen njene ustano- 

vitve ter kraj, na katerem se lahko cona ustanovi. 

K 5. in 6. členu 
S temi določbami je uvedena obveznost ustanovitelja cone, 

da ogradi njen prostor in da ograjo cone brezhibno vzdržuje. 

K 7. do 10. členu 
Te določbe urejajo pogoje za ustanovitev posebne carinske 

cone, kot so: 
- kdo lahko ustanovi cono; 
- medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljev cone: 
- vsebina akta o ustanovitvi cone: 
- obveznosti ustanovitelja cone glede zagotavljanja pogo- 

jev za delo v coni; 
- način, po katerem ustanovitelj cone določi pogoje, pod 

katerimi se uporabljata zemljišče in poslovni prostor v državi. 

K 11. členu 
Glede na posebne ukrepe carinskega nadzorstva, ki se 

uporabljajo na območju cone, je v tem členu predpisano, da 
na območju cone nihče ne sme stanovati in da je vstop na 
območje cone dovoljen samo za delavce, ki so zaposleni pri 
uporabniku cone, dokler opravljajo delo v coni. 

K 12. členu 
Predpisano je, da sme biti uporabnik cone družbena pravna 

oseba ali domača civilna pravna oseba ter tuja pravna in fizična 
oseba. 

K 13. členu 
Predpisan je postopek za izdajo soglasja za ustanovitev cone, 

po katerem se prošnja za ustanovitev cone predloži Zveznemu 
izvršnemu svetu prek Zveznega sekretariata za finance, ki oceni, 
ali so izpolnjeni predpisani pogoji iz 3., 4., 5., 9. in 10. člena tega 
zakona in da predlog Zveznemu izvršnemu svetu za izdajo 
soglasja za ustanovitev cone. 

K 14. členu 
V tem členu je določeno, da se delo v coni lahko začne, ko 

Zvezna carinska uprava ugotovi, da so zagotovljeni pogoji za 
opravljanje carinskega nadzorstva na vsem območju cone. 

K 15. členu 
Izjemoma je dovoljena shramba in skladiščenje blaga, ki ni 

namenjeno za izvoz, če obstajajo neizkoriščene zmogljivosti 
skladišča, ki je v coni. 

K 16. členu 
V 16. členu tega zakona je določena prepoved opravljanja 

prometa blaga na debelo in drobno, razen oskrbe prevoznih 
sredstev v mednarodnem prometu in prometa živil za opravlja- 

nje gostinskih storitev za delavce v coni. Drugačna rešitev bi bila 
v nasprotju s temeljnimi cilji ustanovitve cone, ki so določeni v 3. 
členu tega zakona. 

K 17. do 20. členu 
V 17. do 20. členu je predpisan carinski postopek s tujim in 

domačim blagom, ki se uvaža oziroma vnaša v cono, ki je 
v tranzitu skozi cono in izvaža iz cone. 

K 21. in 22. členu 
Zaradi spremljanja finančnih učinkov poslovanja cone je 

v zakonu določena obveznost ustanovitelja cone, da po poteku 
koledarskega leta pošlje Zveznemu izvršnemu svetu poročilo 
o finančnih učinkih poslovanja cone in ustvarjenem neto deviz- 
nem učinku. 

Na podlagi predloženih naročil spremlja Zvezni izvršni svet 
delo cone pet let po izdaji soglasja in če ugotovi, da niso 
doseženi načrtovani učinki poslovanja v coni, lahko izda 
odločbo o prenehanju veljavnosti danega soglasja o ustanovitvi 
cone. 

Glede na tako pooblastilo ZIS je v 22. členu predpisan način 
prenehanja dela cone. 

K 23. členu 
V tem členu je dano pooblastilo za direktorja Zvezne carinske 

uprave, da izda natančnejše predpise o načinu prijavljanja 
blaga, ki se uvaža in shranjuje v cono oziroma izvaža ali odnaša 
iz cone. 

K 24. členu 
Zagotavljanje pogojev za opravljanje carinskega nadzorstva 

v coni in vzdrževanje ograje, s katero je ograjeno območje cone, 
sta obveznosti ustanovitelja cone, katerih nespoštovanje je 
sankcionirano kot prekršek v tem členu zakona. 

K 25. členu 
Pošiljanje poročil o finančnih učinkih poslovanja cone ter 

o ustvarjenem neto deviznem učinku v predpisanem roku je 
obveznost organizacije združenega dela oziroma druge pravne 
osebe, katere nespoštovanje je sankcionirano s tem členom. 

K 26. in 27. členu 
Predpisana je pristojnost za vodenje postopka za prekršek. 

K 28. členu 
Določeno je, da se izterjani znesek denarnih kazni za prekrške 

iz 24. in 25. člena tega zakona vplača v proračun federacije. 

K 29. členu 
Da s tem zakonom ne bi bile prizadete pravice ustanoviteljev 

carinskih con, ki so že dobili soglasje Zveznega izvršnega sveta 
za ustanovitev cone, je določeno, da ta soglasja glede ustanovi- 
teljev in območja, na katerem je cona ustanovljena, ostanejo 
veljavna še naprej, medtem ko morajo druge pogoje za organi- 
zacijo in poslovanje v coni ustanovitelji uskladiti s tem zakonom. 
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ZVEZA ZA TELESNO KULTURO 
JUGOSLAVIJE 

LETNI (1989), SREDNJEROČNI (1989-1994) IN DOLGOROČNI 

(1989-1999) program organizacije velikih športnih tekmovanj 

v Jugoslaviji 

_ Zveza za telesno kulturo Jugoslavije je v skladu s 3. 
členom družbenega dogovora o spremembah in dopolni- 
tvah družbenega dogovora o pogojih organiziranja in 
skupnega financiranja mednarodnih športnih tekmovanj, 
ki jih prirejamo v Jugoslaviji (Ur. I. SFJR, št. 62/87) udele- 
žencem tega dogovora predložila letni (1989), srednje- 
ročni (1989-1994) in dolgoročni (1988-1999) program 
oprganizacije velikih športnih tekmovanj v Jugoslaviji. 

Zveza za telesno kulturo Jugoslavije je predložila tudi 
elaborate, ki se nanašajo na organizacijo velikih športnih 
prireditev za 1989. leto in sicer za: 

- XIV svetovno prvenstvo v ritmično-športni gimnastiki, 
27. 9.-1. 10. 1988, Sarajevo, 

- Evropsko prvenstvo v strelstvu, malokalibrsko orožje 
29. 9.-11.9.1988, Zagreb, 

- VI svetovno prvenstvo v strelstvu, zračno orožje, april 
1989, Sarajevo, 

- Svetovno prvenstvo v judu, 29. 10. 1989, Beograd, 
- Evropsko prvenstvo v atletiki, juniorji, Varaždin, 
- Svetovno prvenstvo v keglanju, juniorji, maja 1989, 

Celje, 
- Evropsko prvenstvo v košarki, seniorji, 20.-25. 6. 

1989, Zagreb, 
- Evropsko prvenstvo v karateju, maj 1989, Titograd. 
Elaborati možnih kandidatov za organizacijo svetovnih 

in evropskih prvenstev za 1990. leto bodo predložili do 
konca septembra 1989. leta, kot je tudi predvideno z druž- 
benim dogovorom. Elaborati za 1989. leto so zelo obsežni 
in jih bodo obravnavala pristojna delovna telesa. Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije in Zveza za telestno kulturo 
Slovenije ter o njih zavzela tudi stališča. Zainteresirani se 
lahko z vsebino elaboratov seznanijo v Skupščini SR Slo- 
venije. 

Ob obravnavi vprašanj organizacije velikih športnih tekmo- 
vanj v Jugoslaviji je potrebno upoštevati naslednje: 

Predsedstvo SFRJ je na seji 18. maja 1988 sprejelo sklep, da 
Zvezni izvršni svet .sprejme ustrezne ukrepe, da se zaradi 
neugodne ekonomske situacije v državi za določeno obdobje 
ne organizirajo mednarodna športna tekmovanja, za katera bi 
bilo nujno izločiti sredstva iz proračuna federacije in iz 
dohodka organizacij združenega dela in drugih organizacij ' 
ter skupnosti'. 

Zvezni izvršni svet je na svoji seji dne 16. junija 1988 sklenil, 
da naj Zvezni sekretariat za finance ,takoj pripravi in predloži 
ZIS predlog stališč in ustreznih ukrepov v zvezi z organizira- 
njem in financiranjem mednarodnih športnih aktivnosti.' 

Zvezni sekretariat za finance je predlagal, da Zvezni izvršni 
svet sprejme naslednje sklepe: 

1) da se mednarodna športna tekmovanja lahko organizi- 
rajo samo v tistih mestih, kjer je že zgrajena in tehnično 
opremljena infrastruktura in lahko udeleženci sami pokrijejo 
vse stroške oziroma da se za zdaj ustavi organiziranje vseh 
mednarodnih športnih tekmovanj, ki se ne morejo sama finan- 
cirati. 

2) a - da se sproži pobuda za črtanje drugega odstavka 6. 
člena družbenega dogovora, ki se nanaša na udeležbo repu- 
blik, pokrajin in federacije pri financiranju mednarodnih 
športnih tekmovanj'iz sredstev proračuna družbenopolitičnih 
skupnosti; 

b - da pristojni zvezni organi v sodelovanju s pristojnimi 
republiškimi in pokrajinskimi organi sprožijo pobudo za spre- 
membo in dopolnitev družbenega dogovora, po katerem bi 
sredstva za športna tekmovanja zagotavljali iz dohodka od 
iger na srečo. 

— Skupščine SR - SAP so v zvezi z elaborati za organiza- 
cijo svetovnih prvenstev v veslanju, padalstvu, smučanju in! 
kajaku, ki so jih zaradi obveznosti do MŠO obravnavale po 
hitrem postopku in mimo procedure, predvidene z družbenim 
dogovorom, sprejele naslednje: 

a) daje se soglasje pod pogojem, da organizatorji tekmo- 
vanj sami financirajo stroške takšnih tekmovanj in da pri tem 
ravnajo v skladu z družbenim dogovorom; 

b) še posebej je treba proučiti ekonomsko upravičenost 
tekmovanj, ker ekonomski razlogi narekujejo, da se pri zago- 
tavljanju sredstev ne vključujejo federacija, republike in 
pokrajini, saj se večji del teh sredstev zagotavlja z obdavčeva- 
njem združenega dela ali občanov. Upoštevajoč ta dejstva, je 
potrebna poglobljena in vsestranska ocena smotrnosti orga- 
nizacije tekmovanj, ker je dosedanji način financiranja 
s soudeležbo ali različnimi davčnimi ali drugimi olajšavami 
vprašljiv. 

Zato je tudi nujno razločevati, kaj je resnično suficitarno ali 

vsaj ekonomsko upravičeno, kot tudi določiti ostrejše krite- 
rije. 

Vse okoliščine narekujejo da je potrebno sprejeti in 
dosledno spoštovati naslednje kriterije: 

a) že zgrajeni in opremljeni športni objekti in potrebna 
infrastruktura; 

b) kandidatura za prireditve, za katere udeleženci sami 
poravnajo stroške bivanja, ter zanje obstaja širši interes 
v državi in v tujini ter možnost sponzorstva in mednarodnega 
marketinga; 

c) garancije, da obstajajo realne možnosti, da bodo stroški 
organizacije pokriti s samofinanciranjem. 

V skladu z družbenim dogovorom o pogojih organiziranja 
in skupnega financiranja mednarodnih športnih tekmovanj, ki 
jih prirejamo v Jugoslaviji, po katerem mora Zveza za telesno 
kulturo Jugoslavije pripraviti letni, srednjeročni in dolgoročni 
program in ga predložiti udeležencem dogovora do konca 
septembra za naslednje plansko obdobje, so anketirane 
športne zveze Jugoslavije edine pooblaščene instance za 
vložitev kandidature pri mednarodnih športnih federacijah, 
zbiranje elaboratov možnih organizatorjev ter za pripravo 
osnutka omenjenih programov, in sicer: 

PREDLOG PROGRAMA ORGANIZACIJE VELIKIH 
ŠPORTNIH PRIREDITEV V 1989. LETU 

1. Svetovno prvenstvo v veslanju, Bled, 1989 

Predsedstvo ZTKJ je že prej dalo soglasje za vložitev kandi- 
dature. 

Vsem skupščinam SR - SAP je bil že prej predložen elabo- 
rat, ker so predvidena investicijska vlaganja in udeležba pod- 
pisnikov družbenega dogovora. 

Na podlagi prispelih odgovorov je mogoče ugotoviti, da ni 
doseženo soglasje o financiranju v znesku 15% od skupno 
potrebnih sredstev za organizacijo in izgradnjo objektov. 

2. Svetovno prvenstvo v judu, Beograd, 1989. 

Pomemben ekonomski vidik je, da stroške bivanja porav- 
najo udeleženci sami, da bo doseženih 696.000 USA $, ki jih 
bo ustvarilo 1400 oseb z 9800 penzioni, ter da obstajajo 
potrebni objekti ter infrastruktura. Organizator pričakuje 
sredstva v znesku 15% vseh stroškov po družbenem dogovoru 
kot tudi oprostitev prometnega davka na določene proizvode 
(skupaj 655.000.000). 

Predsedstvo ZTKJ ie že prej dalo soglasje za kandidaturo. 
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3. Svetovno prvenstvo v ritmično-športni 
gimnastiki, Sarajevo, 1989 

Svetovna gimnastična federacija je že prej sprejela kandi- 
daturo Sarajeva. Organizator predlaga, da od celotnega 
finančnega načrta za realizacijo tega prvenstva v znesku 
3.576.408800 dinarjev prispevajo udeleženci družbenega 
dogovora 15%, to je 536.161.320 din, pa tudi iz dela sredstev, 
ki se zagotavlja z olajšavami in drugimi oblikami zmanjševa- 
nja oziroma usmerjanjem izvirnih dohodkov proračuna fede- 
racije. 

Organizator pričakuje olajšave tudi pri reševanju naslednjih 
problemov: 

- oprostitev carine in davkov za opremo in rekvizite spon- 
zorjev v tujini; 

- dovoljenje, da posamezni tuji sponzorji prodajo svoje 
izdelke v času svetovnega prvenstva; 

- da se sproži pobuda za izdajo priložnostne poštne 
znamke, organiziranje prodaje loterije in izdajo kovancev in 

- možnost oprostitve prometnega davka na proizvode 
z znakom svetovnega prvenstva (SP). 

4. Svetovno prvenstvo v strelstvu, zračno orožje, 
Sarajevo, 1989. 

Predsedstvo ZTKJ je že prej dalo soglasje za vložitev kandi- 
dature v skladu s proceduro, predvideno z družbenim dogo- 
vorom. 

Organizator predvideva udeležbo podpisnikov družbenega 
dogovora v skupnem znesku 15% vseh stroškov, kar znaša 
243.750.000 din (upoštevan je tudi odstopljeni prometni dave 
k). 

Svetovna strelska federacija je že 1986. leta sprejela kandi- 
daturo Sarajeva. 

V Sarajevu obstajajo potrebni objekti in infrastruktura. 

5. Evropsko prvenstvo v košarki za seniorje, 
Zagreb, 1989. 

Ni potrebna nikakršna finančna 'pomoč, ker so objekti že 
^ zgrajeni, ker bo na prvenstvu sodelovalo samo osem ekip in 

ker je FIBA namenila pomoč organizatorju v znesku 243.000 
ŠFR, KZJ pa 162.000 SFR kot svoj del. 

Predsedstvo ZTKJ je že dalo soglasje. 
FIBA bo sprejela odločitev o organizatorju konec nove 

mbra 1988. 

6. Evropsko prvenstvo v karateju, Titograd, prva 
medalja maja 1989 leta. 

- Evropska karate unija je na svojem kongresu 5. maja 
1988 sprejela kandidaturo Titograda. 

- Prvenstvo bo potekalo v ŠC .MORAČA', ki ima vse 
pogoje za kakovosten potek tega tekmovanja. Za uspešno, 
hitro in točno obdelavo podatkov je potrebno zagotoviti 15 
računalnikov in 4 super moderne signalne naprave. 

- Predvideno je, da bodo sredstva, dosežena z reklamami 
in prodajo vstopnic, pomembna postavka v materialno 
finančni konstrukciji tega prvenstva. 

- Ocenjuje se, da bo s tem prvenstvom dobilo gospodar- 
stvo Črne gore okoli 500.000 USA $. 

7. Svetovno prvenstvo v kegljanju za juniorje, 
Celje, maj 1989. leta. 

Soudeležba udeležencev družbenega 
dogovora ni predvidena. 
- Potrebni objekti za potek tega tekmovanja so že zgra- 

jeni. 
- Udeleženci bodo sami poravnali stroške bivanja, predvi- 

dene pa so kotizacije za nastop. 

8. Evropsko prvenstvo v strelstvu, MIK orožje, 
gibljive in leteče tarče, 1989, Zagreb. 

Evropska strelska konfederacije je že prej sprejela kandida- 
turo Titograda, ker pa je le-ta odstopil, je bila sprejeta kandi- 
datura Zagreba. 

Na novem strelišču obstajajo pogoji za potek tekmovanja 
v vseh disciplinah občanov s strelnim orožjem malega kalibra. 

Za streljanje gibljivih tarč je potrebno vgraditi elektronsko 
opremo, za leteče tarče pa bi bilo potrebno pripraviti strelišče 
,Luže'. 

Organizator ne pričakuje soudeležbe udeležencev družbe- 
nega dogovora. 

Predviden je presežek dohodkov nad odhodki deviznih 
sredstev v znesku 156.750 us.$ 

9. Svetovno juniorsko prvenstvo v umetnostnem 
drsanju, Sarajevo, 1989. leta. 

Mednarodna drsalna federacije je že sprejela kandidaturo 
Sarajeva. Potrebni objekti že obstajajo, tudi soudeležbe po 
družbenem dogovoru ne pričakujejo. 

Elaborat ni predložen. 

10. Evropsko atletsko prvenstvo za juniorje, 
Varaždin, 1989. leta 

Evropska atletska federacija je sprejela kandidaturo Varaž- 
dina. 

Ne pričakuje se večjih investicijskih vlaganj v športne ob- 
jekte. 

Ocenjuje se, da bi bila lahko ta prireditev suficitarna in da 
bodo povečana vsa sredstva, ki se vlagajo v ta projekt. 

Edina težava so organizacijsko-bivalne zmogljivosti. 

11. Svetovno prvenstvo v jadralstvu, razred 420. 
Zurkovo, 1989. leta. 

Potrebna dokumentacija ni predložena. 

PREDLOG PROGRAMA ORGANIZACIJE 
VELIKIH ŠPORTNIH PRIREDITEV ZA 
1989. leto. 

I) Kandidature, ki so jih mednarodne športne federacije že 
sprejele in za katere se pričakuje finančna soudeležba. 

1) Svetovno prvenstvo, veslanje, Bled, 1989. 
2) Svetovno prvenstvo, judo, Beograd, 1989. 
3) Svetovno prvenstvo RŠG gimnastika, Sarajevo, 1989. 
4) Svetovno prvenstvo, stelstvo, zračno orožje, Sarajevo 

1989. 
II) Kandidature, o katerih mednarodne športne federacije še 

niso odločale in za katere se ne pričakuje finančna soude- 
ležba. 

1) Evropsko prvenstvo, košarka, Zagreb, 1989. 
2) Svetovno prvenstvo, karate, Titograd, 1989. 
3) Svetovno prvenstvo, kegljanje, juniorke, Celje, 1989. 
III) Kandidature, ki so jih MSF že sprejele in za katere se ne 

pričakuje finančna soudeležba. 
1) Evropsko prvenstvo, strelstvo, MK orožje, Zagreb, 1989. 
2) Svetovno prvenstvo, drsanje, juniorke, Sarajevo, 1989. 
3) Evropsko prvenstvo, atletika, juniorji, Varaždin, 1989. 
IV) Kandidature, ki so le napovedane in za katere elaborat ni 

predložen. 
1) Svetovno prvenstvo, jadralstvo, razred 420, Zurkovo, 

1989. 
2) Svetovno prvenstvo, ribolov, trnkarjenje, Varaždin, 1989. 
3) Svetovno prvenstvo, podvodna orientacija, 1989 (alt. 

1990/91). 

SREDNJEROČNI PROGRAM 
ORGANIZACIJE VELIKIH ŠPORTNIH 
PRIREDITEV ZA OBDOBJE 1989-1994 

Tekmovanja za 1989. leto, ki so sestavni del srednjeročnega 
obdobja, so navedena v letnem programu 

1990 
1) Svetovno prvenstvo v ribolovu. 
2) Svetovno prvenstvo študentov v rokometu, Bitola 
3) Svetovno prvenstvo v judu za juniorje 
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4) Svetovno prvenstvo v strelstvu, MK orožje, Zenica 
5) Svetovno prvenstvo v padalstvu, Lesce 
6) Šahovska olimpiada, Novi Sad, 16/11-4/12. 

1991 
1) Svetovno prvenstvo, mladinci, nogomet 
2) Svetovno prvenstvo, jadralni modelarji, Zrenjanin 
3) Svetovno prvenstvo, sabljanje, Beograd 
4) Evropsko prvenstvo, podvodna fotografija (alt. 92/93/94/ 

95) 
5) Evropsko prvenstvo, judo, juniorji-ke 
6) Svetovno prvenstvo, kajak-kanu, divje vode, SR Slovenija 
7) Evropsko prvenstvo, konjeniški šport, dresura, Lipica 

(alt. 93) 

1992 
1) Svetovno prvenstvo, študentje, judo 
2) Evropsko prvenstvo, boks, juniorji 
3. Evropsko prvenstvo, trnkarjenje iz čolna 

1993 
1) Svetovno prvenstvo, rokoborba, GR stil, Zagreb 
2) Svetovno prvenstvo, namizni tenis 
3) Svetovne univerzitetne zimske igre, Sarajevo (alt. 95/97) 
4) Svetovno prvenstvo, odbojka 

1994 
1) Svetovno prvenstvo, strelstvo, Zagreb 
2) Svetovno prvenstvo, košarka, seniorji, Beograd 
3) Svetovno prvenstvo, kegljanje, Beograd 
4) Evropsko prvenstvo, namizni tenis, Beograd 
5) Svetovno univerzitetno prvenstvo, namizni tenis, (alt. 96/ 
98) 

DOLGOROČNI PROGRAM 
ORGANIZACIJE VELIKIH ŠPORTNIH 
PRIREDITEV ZA OBDOBJE 1989-1990 

V letnem in srednjeročnem programu, ki sta sestavni del 
dolgoročnega programa, je obdelano obdobje vključno 
s 1994. letom. 

1995 
1) Svetovno prvenstvo, smučanje, klasične discipline, K. 

Gora-Planica (alt. 97) 
2) Svetovno prvenstvo, trnkarjenje iz čolna 
3) Evropsko prvenstvo, juniorji-ke, namizni tenis 

1996 
1) Svetovno prvenstvo, podvodni lov (alt. do 1999) 
2) Evropsko prvenstvo, podvodna orientacija (alt. do 1999) 
3) Evropsko prvenstvo, strelstvo, Beograd 

1997 
1) Svetovno prvenstvo, seniorji, boks 

1998 
1) Evropsko prvenstvo, juniorji-ke, namizni tenis 
2) Svetovno prvenstvo, veslanje, Beograd 

1999 
1) Svetovno prvenstvo, seniorji, boks 

PREDLOG SKLEPNIH UGOTOVITEV 
V prihodnje bo mogoče obravnavati samo tiste kandidature, 

za katere se lahko utemeljeno pričakuje, da bi bile lahko 
suficitarne ali vsaj ekonomsko upravičene. Zato je treba dati 
prednost tistim kandidaturam z organizacijo mednarodnih 
športnih tekmovanj, ki izpolnjujejo naslednje kriterije: 

- že zgrajeni športni objekti in potrebna infrastruktura; 
- prireditve, kjer bodo udeleženci sami poravnali stroške 

bivanja in za katere obstaja širši interes, možnost sponzorstva 
in mednarodnega marketinga ter garancije, da bodo stroški 
organizacije pokriti s samofinanciranjem. 

Odstopiti od organizacije prireditev, za katere se pričakuje 
izločanje sredstev iz dohodka organizacij združenega dela in 
drugih organizacij ter skupnosti, kot tudi iz zveznega prora- 
čuna na podlagi oprostitve prometnega davka in drugih olaj- 
šav ali soudeležbe v višini 15% od skupno potrebnih sredstev. 

Potrditi že dano soglasje za organizacijo naslednjih šport- 
nih tekmovanj, če obstajajo garancije, da bodo vsi stroški 
pokriti s samofinanciranjem: 

1) Svetovno prvenstvo, veslanje, Bled, 1989. 
2) Svetovno prvenstvo, judo, Beograd, 1989. 
3) Svetovno prvenstvo, ritmično-športna gimnastika, Sara- 

jevo, 1989. 
4) Svetovno prvenstvo, strelstvo, zračno orožje, Sarajevo, 

1989. 
5) Evropsko prvenstvo, košarka, seniorji, Zagreb, 1989. 
Dati soglasje za organizacijo naslednjih prireditev, vendar 

le v primeru, če bodo organizirane na podlagi že zgrajenih 
športnih objektov in s samofinanciranjem: 

1) Svetovno prvenstvo, kegljanje, juniorji-ke, Celje, 1989. 
2) Evropsko prvenstvo, karate, Titograd, 1989. 
3) Evropsko prvenstvo, strelstvo, MK orožje, Zagreb, 1989. 
4) Evropsko prvenstvo, atletika, juniorji-ke, Varaždin, 1989. 
Razlogi za sprejetje in potrditev omenjenih kandidatur so 

naslednje: 
Mednarodne športne federacije so že sprejele vse predvi- 

dene kandidature in jih vnesle v koledar prireditev za 1989. 
leto. 

Odstop od kandidature bi povzročil težave pri iskanju 
novega organizatorja v neki drugi državi, z vsemi spremljajo- 
čimi posledicami pa tudi materialne in druge sankcije. 

Ne pričakuje se večje finančne obveznosti skupnosti, ker so 
najpomembnejši objekti že zgrajeni in ker niso potrebna večja 
investicijska vlaganja. 

K ostalim kandidaturam iz programa za 1989. leto naj ne bi 
dali soglasja, ker elaborati niso bili predloženi v predvidenih 
rokih, torej ni bila spoštovana procedura, predvidena z druž- 
benim dogovorom (jadralstvo, ribolov, umetnostno drsanje). 

V načelu sprejeti srednjoročni program pod pogojem, da se 
kandidati vključijo v omenjene kriterije in finančne okvire in 
da v prvi polovici 1989. leta predložijo elaborate s potrebnimi 
elementi. 

Sprejeti dolgoročni program kot možno usmeritev in dopu- 
stiti možnost sprememb in dopolnitev, o vsem pa naj bi bilo 
dokončno odločeno pred pretekom srednjeročnega pro- 
grama. 

Upoštevani, da večina kandidatur iz srednjeročnega in dol- 
goročnega programa pomeni le izražen interes, kot tudi, da ni 
realno pričakovati, tudi če se zagotovijo vsa sredstva, da bodo 
mednarodne športne federacije sprejele več kot 40-50% 
naših ponudb za organizacijo svetovnih ali evropskih prven- 
stev. 
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