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IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

UGOTOVITVE IN STALIŠČA 
Odbora za finance Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije o problematiki 

združevanja sredstev organizacij združenega dela združenih za nekatere SIS za 
obdobje 1976-1980 

Odbor za finance Zbora združenega 
dela Je na seji 23. januarja 1979 obrav- 
naval problematiko združevanja sred- 
stev organizacij združenega dela zdru- 
ženih za nekatere SIS za obdobje 
1976-1980. Pobudo za obravnavo v od- 
boru Je na predlog Biroja gradbeništva 
Slovenije, posredovala Odboru za fi- 
nance Zbora združenega dela Gospo- 
darska zbornica Slovenije. K navedeni 
problematiki Je odboru posredoval svo- 
je mnenje Sekretariat za zakonodajo 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije. 

V načelni obravnavi je odbor ugotovil: 

1. Na seji zbora združenega dela 
Skupščine SR Slovenije dne 29. 9. 1978 
je bilo v zvezi s tolmačenjem določb sa- 
moupravnega sporazuma o združevanju 
sredstev za financiranje izgradnje elek- 
troenergetskih objektov postavljeno de- 
legatsko vprašanje, na katero je odgovo- 
ril predstavnik izvršnega sveta. 

Obravnava združevanja sredstev sa- 
moupravnih interesnih skupnosti mate- 
rialne proizvodnje v Odboru za finance 
Zbora združenega dela pomeni uvod v 
širšo vsestransko osvetlitev navedene 
problematike, ki bo zahtevala od pristoj- 
nih organov in organizacij veliko aktiv- 
nost za skrbno proučitev in pripravo 
ustreznih predlogov rešitev. 

2. Po ugotovitvah članov odbora se v 
samoupravnih interesnih skupnostih ma- 
terialne proizvodnje zagotavljajo sred- 
stva z združevanjem od osnove, od kate- 
re se plačuje davek iz dohodka TOZD, in 
sicer s samoupravnimi sporazumi in z 
zakoni za tiste, ki samoupravnega spora- 
zuma niso sklenili. Za nekatere dejavno- 
sti SIS materialne proizvodnje so z zako- 
nom predpisani tudi prispevki iz dohod- 
ka TOZD, ki predstavljajo nevračljiva 
sredstva. Problem je zlasti v različnih os- 
novah in v vsebinsko neskladnih predpi- 
sih oziroma samoupravnih sporazumih 
za združevanje oziroma plačevanje sred- 
stev za te namene, ki se po obstoječih 
republiških zakonih zbirajo za posamez- 
ne dejavnosti z obveznim združevanjem. 

3. V nekaterih samoupravnih sporazu- 
mih o osnovah planov je določeno, da se 
sredstva združujejo brez obveznosti vra- 
čanja. Taka oblika združevanja je možna, 
saj se temelja organizacija lahko odpove 
pravici do vrnitve tako združenih sred- 

stev s pogojem, da morajo o tem odločati 
delavci z osebnim izjavljanjem. V zvezi s 
tem prihaja do nelogičnosti, da so tisti, ki 
so sklenili samoupravne sporazume, 
sredstva združili brez obveznosti vrača- 
nja, tisti pa, ki združujejo sredstva po 
zakonu, pa zakon ne more določiti, da se 
sredstva združujejo brez obveznosti vra- 
čanja. Po zakonu o združenem delu, mo- 
ra zakon, ki določi obvezno združevanje 
sredstev določiti: obveznost združevanja 
teh sredstev, obseg sredstev na katera se 
nanaša ta obveznost, trajanje te obvez- 
nosti, prepoved uporabe sredstev v na- 
sprotju z nameni, za katere je predpisana 
obveznost združevanja, delež v skupnem 
dohodku iz združevanja teh sredstev. 

Zakon o združevanju sredstev organi- 
zacij združenega dela za financiranje 
prometne infrastrukture v letih 
1976-1980 in zakon o združevanju sred- 
stev določenih uporabnikov družbenih 
sredstev za financiranje izgradnje ener- 
getskih objektov (Uradni list SRS, št. 
31/76) deleža v skupnem dohodku iz 
združevanja teh sredstev ne določata. O 
tem naj bi se dogovorili uporabniki v ok- 
viru samoupravnih interesnih skupnosti. 

4. Problematika združevanja sredstev 
organizacij združenega dela za financira- 
nje gospodarske infrastrukture je po 
mnenju odbora izredno pereča in terja 
analitični pristop ureditve s širšega vidi- 
ka zlasti uskladitve z zakonom o združe- 
nem delu in zakonom o skupnih osnovah 
svobodne menjave dela, ureditve z vidika 
družbenoekonomskega položaja združe- 
vanja sredstev za enostavno in razširjeno 
reprodukcijo, vračljivost, soudeležbo na 
sredstvih tistih, ki ta sredstva združujejo 
v dejavnostih SIS materialne proizvod- 
nje. Tudi ni jasne opredelitve plasmaja 
sredstev temeljnih organizacij združene- 
ga dela za te namene, ali so ta sredstva 
začasno ali trajno združena in kaj ta 
sredstva predstavljajo v premoženju 
TOZD, kakor tudi v celotnem družbenem 
premoženju. 

5. Po mnenju odbora bo potrebno 
analizirati posamezne dejavnosti gospo- 
darske infrastrukture, povzeti temeljne 
ugotovitve in usmeritve za nadaljnje delo 
ter predlagati ukrepe za izvedbo nalog na 
področju teh dejavnosti, ki so sprejete z 
dogovorom o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije. 

Odbor je ob zaključku razprave nave- 
dene problematike zavzel naslednja 

stališča: 
- Problematika združevanja sredstev 

organizacij združenega dela za financira- 
nje infrastrukture, ki ima poseben pomen 
za družbenoekonomski razvoj, je izredno 
zapletena in kompleksna ter zahteva re- 
šitve tako s pravnega, finančnega, eko- 
nomskopolitičnega in praktičnega vi- 
dika; 

- potrebno je čimprej oblikovati me- 
dresorsko delovno skupino v okviru 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije z 
udeležbo interesiranih predstavnikov sa- 
moupravnih interesnih skupnosti s po- 
dročja materialne proizvodnje in sodelo- 
vanjem Gospodarske zbornice Slovenije. 
Nadalje bo potrebno aktivno vključiti v 
reševanje te problematike tudi pristojne 
republiške organe in organizacije in de- 
lovna telesa Skupščine SR Slovenije; za- 
željena pa bi bila tudi razprava v Republi- 
škem svetu za gospodarski razvoj in eko- 
nomsko politiko ter Republiškem svetu 
za družbeno ureditev; 

- odbor je na osnovi razprave predla- 
gal, da je potrebno takoj pristopiti k pri- 
pravi kompleksne analize združevanja 
sredstev organizacij združenega dela za 
financiranje gospodarske infrastrukture, 
analizo pa predložiti v obravnavo Skup- 
ščini SR Slovenije čimprej v letu 1979; 

- analiza razvoja družbenoekonom- 
skih odnosov v samoupravnih interesnih 
skupnostih materialne proizvodnje mora 
zajeti opredelitve posamičnih dejavnosti 
gospodarske infrastrukture, temeljne 
ugotovitve in usmeritve za nadaljnje de- 
lo. Nadalje je potrebno prikazati, kako se 
v SIS materialne proizvodnje združujejo 
sredstva za financiranje dejavnosti po- 
sebnega družbenega pomena in na 
osnovi tega predlagati ukrepe za izvedbo 
nalog, ki so sprejete z dogovorom o te- 
meljih družbenega plana SR Slovenije. 
Končni smoter ugotovitev v analizi kom- 
pleksnega stanja na tem področju, naj bi 
bila uskladitev veljavne zakonodaje z za- 
konom o združenem delu in zakonom o 
skupnih osnovah svobodne menjave 
dela; 

- odbor predlaga Republiškemu se- 
kretariatu za finance, naj v dogovoru z 
Zveznim sekretariatom za finance in 
Službo družbenega knjigovodstva Slove- 
nije čimprej pripravi ustrezno navodilo 
organizacijam združenega dela glede si- 
stemskih rešitev v plasmaju in prenosu 
likvidnih sredstev z namenom, da bo 
možna ustrezna knjigovodska uskladitev 
združevanja sredstev za SIS materialne 
proizvodnje. 
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POROČILO 

odbora udeležencev dogovora o temeljih 

družbenega plana SR Slovenije za 

obdobje 1976-1980 o delu odbora in 

pripravi predloga sprememb in 

dopolnitev predloga (ESA-230) 

Po zakonu o temeljih sistema družbenega planiranja in o 
družbenem planu Jugoslavije morajo organi upravljanja in 
drugI organi samoupravnih organizacij in skupnosti ter pri- 
stojni organi družbenopolitičnih skupnosti redno spremljati, 
analizirati in ocenjevati uresničevanje planov samouprav- 
nih organizacij in skupnosti oziroma planov družbenopolitič- 
nih skupnosti ter izpolnjevanje obveznosti iz samoupravnih 
sporazumov in dogovorov o osnovah teh planov ter nasto- 
pati z ukrepi za njihovo uresničevanje. Organi samouprav- 
nih organizacij in skupnosti ter pristojni organi družbenopo- 
litičnih skupnosti morajo s svojimi ukrepi tudi pravočasno 
zagotoviti pogoje za uresničevanje planov samoupravnih 
organizacij In skupnosti, oziroma planov družbenopolitičnih 
skupnosti. 

V 29. členu dogovora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976-1980 so se udeleženci zato dogo- 
vorili, da bodo redno spremljali, analizirali in ocenjevali 
izpolnjevanje obveznosti, sprejetih v dogovoru ter v primeru 
takih sprememb v razvoju, ki bi onemogočale v dinamiki, 
obsegu ali načinu izpolnjevanje sprejetih obveznosti, pred- 
lagali spremembo dogovora. 

V prvi točki priloge k resoluciji o politiki izvajanja družbe- 
nega plana SR Slovenije za odbobje 1976-1980 v letu 1978 je 
bilo predvideno, da bodo podpisniki dogovora o temeljih 
družbenega plana uskladili svoje investicijske plane s pre- 
vrednotenim dotokom sredstev In v skladu s sistemom kon- 
tinuiranega planiranja dali pobude za spremembe in dopol- 
nitve dogovora. 

V smislu izvajanja resolucije je Zavod SR Slovenije za 
družbeno planiranje v februarju 1978 pozval vse podpisnike, 
da ob pripravi poročila v aprilu 1978 o izvajanju nalog In 
obveznosti, sprejetih v dogovoru, dajo tudi pobude za spre- 
membo in dopolnitev dogovora, če so nastopile objektivne 
okoliščine za revizijo ali dopolnitev investicijskih programov 
zaradi uskladitve s predvidenim dotokom sredstev ter dru- 
gimi spremenjenimi pogoji. Da bi, v skladu z zakonom o 
temeljih sistema družbenega planiranja, poenotili postopek 
evidentiranja in obravnavanja pobud, je Zavod SR Slovenije 
za družbeno planiranje podpisnikom posredoval tudi meto- 
dološki pristop in program dela za izdelavo in izvedbo pred- 
logov za spremembo dogovora o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1976-1980, ki ga je v začetku 
februarja 1978 sprejel odbor za gospodarstvo in finance 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Gospodarska 
zbornica Slovenije je metodološki pristop objavila v svojem 
glasilu in priporočila, da tudi drugi nosilci planiranja v zdru- 
ženem delu podobno ravnajo ob spremljanju svojih planskih 
dokumentov. 

V aprilu 1978 je bil na pobudo Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije imenovan 
odbor udeležencev dogovora o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1976-1980, katerega naloga je, da 
tekoče obravnava izvajanje nalog in obveznosti, sprejetih v 
dogovoru, sprotno spremlja In daje pobude za ukrepe pri 
odstranjevanju vzrokov za neizpolnjevanje nalog, ugotavlja 
odgovornost In materialne posledice neizvajanja obvezno- 
sti, obravnava pobude za spremembe in dopolnitve dogo- 

vora ter v zvezi s tem daje pobude za spremembo družbe- 
nega plana. Hkrati je bila tudi imenovana strokovna skupina 
odbora udeležencev dogovora pri Zavodu SR Slovenije za 
družbeno planiranje, v katero so bili tudi vključeni predstav- 
niki Gospodarske zbornice Slovenije, Ljubljanske banke, 
Republiškega komiteja za energetiko in Republiškega se- 
kretariata za industrijo ter drugih republiških resorjev glede 
na obravnavane probleme. Strokovna skupina je do predlo- 
gov podpisnikov dogovora in do pobud drugih nosilcev 
planiranja, ki so se nanašale na spremembo ali dopolnitev 
dogovora, zavzemala strokovna stališča ter jih posredovala 
odboru udeležencev dogovora. 

Na svoji prvi seji, dne 24. 5. 1978 je odbor udeležencev 
dogovora obravnaval analizo Izvajanja nalog iz dogovora o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976-1980 na področju gospodarstva, ki jo je pripravil Zavod 
SR Slovenije za družbeno planiranje na osnovi poročil pod- 
pisnikov in razpravljal tudi o pobudah za spremembo dogo- 
vora, ki so jih do tedaj dali Slovenske železarne, Združene 
PTT organizacije Slovenije in Kema Maribor. Pri tem je 
odbor ugotovil, da večina podpisnikov, ki so v poročilih o 
izvajanju dogovora poročali, da svojih obveznosti ne bodo 
mogli Izpolniti do konca leta 1980, sploh ni dala pobude za 
spremembo dogovora. Odbor je moral zato večkrat pozvati 
vse podpisnike, pri katerih so bile očitne večje kasnitve v 
izvajanju sprejetih obveznosti, da v smislu dogovorjenega 
metodološkega pristopa pripravijo eventualno pobudo za 
spremembo oziroma dopolnitev dogovora. 

Zaradi kasnltev pri dajanju omenjenih pobud ter zaradi 
dopolnjevanja poslanih predlogov in zaradi težav pri razči- 
ščevanju predlaganih sprememb dogovora, predvsem pri 

POPRAVEK 
V zadnji številki »Poročevalca« - Priloga 1 - 29. 1. 1979 je 

pri »Predlogu za izdajo zakona o osnovni šoli (ESA-215)« 
prišlo do napake. 

Besedilo »Predloga za izdajo zakona o varstvu predšolskih 
otrok (ESA-216)« se mora končati na 37. strani v drugi koloni 
z odstavkom 
FINANČNE POSLEDICE 

Zakon ne prinaša novih finančnih obveznosti za proračun 
družbenopolitičnih skupnosti. Delavci in drugi delovni ljudje, 
starši otrok in drugi občani v skupnostih otroškega varstva, 
enotah ter skupnosti in neposredno v vzgojnovarstvenih 
organizacijah načrtujejo obseg, vsebino in organizacijo 
vzgojno varstvene dejavnosti ter se na tej podlagi dogovar- 
jajo o združevanju sredstev v ta namen. 

Vse ostalo besedilo na straneh 37. 38 in 39, ki se začne z 
odstavkom: V skladu s temi smotri in izhodišči bo zakon 
podrobno.. .pa sodi k Predlogu zakona o osnovnem šolstvu 
in se nadaljuje na strani 34 pod poglavjem Temeljne doložbe. 

Prosimo, da nam neljubo napako oprostite. 
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zagotavljanju potrebnih sredstev za spremenjene pro- 
grame, pa tudi zaradi usklajevanja pri vključevanju novih 
podpisnikov v skladu s 30. členom dogovora, se je postopek 
priprave osnutka sprememb in dopolnitev dogovora o teme- 
ljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 
zavlekel vse do decembra 1978. Do tega roka je odbor na 
svojih štirih sejah obravnaval prispele predloge za spre- 
membo dogovora in do njih zavzel svoja stališča. Odbor je 
tudi ugotovil, da praviloma v organizacijah združenega dela 
in samoupravnih Interesnih skupnostih ni bila obravnavana 
in ugotovljena odgovornost subjektov za neuresničevanje 
sprejetih obveznosti kot to predpisuje zakon in da praviloma 
niso bile ocenjene posledice neizpolnjevanja nalog zlasti za 
druge udeležence ter druge, v reprodukcijskem procesu 
povezane organizacije. 

Že na 1. seji odbora je bila imenovana delovna skupina za 
pripravo začasnega poslovnika o delu odbora, s katerim bi 
bila opredeljena vloga odbora udeležencev dogovora o te- 
meljih družbenega plana SR Slovenije v postopku spremlja- 
nja, analiziranja In ocenjevanja uresničevanja sprejetih ob- 
veznosti ter obravnavanja pobud udeležencev za spre- 
membe ali dopolnitve dogovora. Osnutek poslovnika, dopol- 
njen po podrobni obravnavi na seji odbora, je bi! posredo- 
van v pripombe vsem udeležencem dogovora. Odbor je nato 
prejete pripombe proučil, se do njih opredelil ter jih veči- 
noma upošteval. Tako dopolnjen začasni poslovnik o delu 
odbora udeležencev dogovora o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije je odbor ponovno obravnaval ter ga sprejel na 
svoji 4. seji, dne 18.12.1978. Ko bo sprejet republiški zakon 
o družbenem planiranju, ki bo postopek spremljanja, spre- 
minjanja in dopolnjevanja dogovora o temeljih družbenega 
plana podrobneje opredeljeval, bo treba poslovnik uskladiti 
z določili zakona. 

Pobudo za spremembo oziroma dopolnitev obveznosti in 
nalog, sprejetih v dogovoru, so do konca decembra odboru 
poslali naslednji podpisniki: 

- Združena elektrogospodarska podjetja Slovenije 
- Samoupravna interesna skupnost za nafto in plin v SR 

Sloveniji 
- DO INA - Nafta, Lendava 
-- Združene PTT organizacije Slovenije 
- SOZD Slovenske železarne 
- SOZD Kema 
- DO Belinka 
- DO Iplas 
- SOZD Slovenija papir 
- SOZD Gorenje 
Poleg tega pa so Samoupravna interesna skupnost PTT 

prometa Slovenije, Zavarovalna skupnost Triglav in Pozava- 
rovalna skupnost Sava, SOZD SAVA Kranj, DO Droga Porto- 
rož - v okviru SOZD hp Združeno podjetje živilske Industrije 
ter DO EMO Celje dali pobudo, da se v skladu s 30. členom 
dogovora vključijo med njegove nove podpisnike. Odbor Je 
potem, ko je obravnaval poročila posebne strokovne sku- 
pine in poslušal informacije neposrednih pobudnikov, zav- 
zel pozitivno stališče do predlogov za spremembo in dopol- 
nitev dogovora naslednjih podpisnikov: 
- Samoupravna Interesna skupnost za nafto in plin v SR 

Sloveniji 
- DO INA - Nafta, Lendava 
- Združene PTT organizacije Slovenije 
- SOZD Slovenija papir 
- SOZD Slovenske železarne 
- DO Belinka 
- DO Iplas 
- SOZD Gorenje 
Odbor je zavzel pozitivno stališče tudi do predlogov, da se 

v dogovor vključijo kot novi podpisniki: Samoupravna inte- 
resna skupnost PTT prometa Slovenije in zavarovalnice, ki 
delujejo na območju SR Slovenije, SOZD SAVA Kranj, DO 
Droga Portorož v okviru SOZD hp Združeno podjetje živilske 
industrije ter DO EMO Celje. 

Odbor ugotavlja, da je v teku priprava predloga Republi- 
ške skupnosti za ceste za spremembo dogovora v tem 
smislu, da se bolj jasno in določeno opredeli njene obvez- 
nosti. Poleg tega ugotavlja, da kljub velikim kasnitvam, 
zaradi katerih ne bodo do konca tega petletja uresničene 
sprejete obveznosti na področju proizvodnje primarnega 
aluminija in na področju kmetijstva (melioracije, tržna proiz- 
vodnja pšenice, ...), TGA Kidričevo ter Kmetijsko razvojna 

skupnost in / ali Zadružna zveze Slovenije niso dali pred- 
loge za spremembo dogovora. Predloga, ki sta Jih dala 
Združena elektrogospodarska podjetja Slovenije in SOZD 
Kema Maribor pa sta še v teku razčiščevanja. 

SOZD Združena elektrogospodarska podjetja Slovenijeje 
predlagala spremembo 2. in 3. člena dogovora. Predlog vklju- 
čuje premaknitev v naslednje petletno obdobje dokončanje 
nekaterih objektov, ki naj bi bili po dogovoru zgrajeni do leta 
1980, spremembo programa objektov kontinuitete ter spre- 
membo (povečanje) obsega finančnih sredstev za elektroe- 
nergetske objekte in za premogovnike. Omenjeni predlog je 
skupaj z osnutkom sprememb samoupravnega sporazuma o 
združevanju sredstev za elektroenergetiko in premogovništvo 
21. decembra 1978 obravnaval poslovni odbor ISE za investi- 
cije. Ta odbor je med drugim sklenil, da EGS oblikuje do 12.1. 
1979 na osnovi njegovih sklepov in stališč ter sklepov Skup- 
ščine ISE končni predlog osnutka sprememb omenjenega 
samoupravnega sporazuma. Poleg tega pa naroča EGS, naj 
do tega roka tudi pripravi: analizo finančne in fizične realiza- 
cije sporazuma z oceno vzrokov odstopanj do plana in ener- 
getske ter finančne posledice neizpolnjevanja plana; po- 
trebno dokumentacijo za nove objekte, ki niso v sporazumu 
ter pregledno tabelo za vse objekte kontinuitete, iz katere 
bodo zlasti razvidna potrebna sredstva po letu 1980; in da 
predvidi tudi sredstva in ukrepe za izvajanje družbenega do- 
govora o racionalnem izkoriščanju energije. 

Na osnovi pripravljenega predloga osnutka sprememb spo- 
razuma skupaj z omenjeno dokumentacijo, bo poslovni od- 
bor ISE za investicije oblikoval in sprejel osnutek sprememb 
sporazuma, in ga še v januarju posJal v javno razpravo v 
okviru samoupravne interesne skupnosti. Predvideno je, da 
bo javna razprava zaključena februarja tako, da bo lahko na 
njeni osnovi in upoštevajoč stališča odbora udeležencev do- 
govora, Skupščina ISE v marcu pripravila definitivni predlog 
sprememb sporazuma in ga predložila članicam skupnosti v 
sprejem. Postopek sprejemanja (podpisovanja) sprememb 
sporazuma bi bil v okviru Samoupravne interesne skupnosti 
za elektroenergetiko zaključen v juniju letos. 

Odbor udeležencev bo potem, ko bo poslovni odbor ISE za 
investicije sprejel osnutek sprememb sporazuma, ponovno 
obravnaval ustrezno dopolnjen predlog za spremembo 2. in 3. 
člena dogovora. Kot sledi iz prejšnjega odstavka, bo odbor 
posredoval svoje stališče do tega predloga in s tem do 
osnutka sprememb sporazuma Združenim elektrogospodar- 
skim podjetjem Slovenije in organom ISE, da bi ga Skupščina 
ISE upoštevala pri oblikovanju in sprejemanju predloga spre- 
memb sporazuma v mesecu marcu. 
SOZD Kema Maribor predlaga spremembo 18. člena dogo- 

vora. Omenjena organizacija združenega dela predlaga črta- 
nje njene obveznosti za realizacijo 2. faze izgradnje proizvo- 
dnih zmogljivosti za 250.000 ton NPK gnojil po letu 1980, 
namesto tega pa bi se SOZD Kema usmerila v proizvodnjo 
organskih in specialnih gnojil. 

SOZD Kema utemeljuje predlagano spremembo s tem, daje 
obrat za proizvodnjo 125.000 ton NPK gnojil že v obratovanju, 
ob izgradnji drugih tovrstnih kapacitet v državi pa ni ekonom- 
sko upravičeno graditi še en obrat za dodatnih 125.000 ton 
zmogljivosti. Po mnenju Kema je dodatni tehtni problem tudi 
nezagotovljena surovinska osnova in zelo visoka predračun- 
ska vrednost naložbe. 

Odbor meni, da pobuda Kema Maribor še ni usklajena z 
možnostmi notranjega trga, saj je poraba umetnih gnojil na 
enoto površine v Sloveniji še sorazmerno nizka. Pobuda tudi 
ni usklajena z možnostmi, ki jih ponuja razvoj petrokemije, 
zlasti pa ne z možnostmi zunanjega trga. 

Iz naštetih razlogov odbor predlaga, da v okviru SOZD 
Kema v Tovarni dušika Ruše ponovno preverijo umestnost 
realizacije programa 2. faze izgradnje zmogljivosti za NPK 
gnojila in sicer v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slove- 
nije, Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije, z bodočimi 
proizvajalci amonsulfata in s porabniki umetnih gnojil. 

☆ ☆ ☆ 

Podpisniki dogovora o temeljih družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1976-1980 bodo, upoštevaje stališča od- 
bora udeležencev dogovora, uskladili predloge v okviru svojih 
samoupravnih sporazumov o temeljih planov ter o tem obve- 
stili odbor, ki bo na tej osnovi pripravil predloge amandmajev 
k dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije. Odbor 
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bo na podlagi pripomb udeležencev dogovora uskladili pred- 
loge u okviru svojih samoupravnih sporazumov o temeljih 
planov ter o tem obvestil odbor, ki bo na tej osnovi pripravil 
predloge amandmajev k dogovoru o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije. Odbor bo na podlagi pripomb udeležen- 
cev dogovora uskladil ter udeležencem posredoval končno 
besedilo amandmajev, ki bodo predloženi Skupščini SR Slo- 

venije, da sprejme soglasje za podpis spremenjenega in do- 
polnjenega dogovora s strani njenega Izvršnega sveta. Spre- 
jetje tega soglasja bo vse udeležence dogovora zavezovalo, 
da do konca izpeljejo postopek, tako kot to predvideva zakon 
o temeljih sistema družbenega planiranja, za dopolnitev ozi- 
roma spremembo svojih samoupravnih sporazumov o teme- 
ljih planov. 

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV 

dogovora o temeljih družbenega plana 

SR Slovenije za obdobje 1976-1980 

(ESA-230)* 

I. PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV, KI 
SO JIH POSREDOVALI PODPISNIKI 
DOGOVORA 

1. Na področju naftnega in plinskega gospodarstva sta 
pobudo za spremembo 4. člena dogovora dali Samoupravna 
interesna skupnost za nafto in plin v SR Sloveniji in DO INA - 
Nafta Lendava. 

1.1. Samoupravna interesna skupnost za nafto in plin v SR 
Sloveniji ter DO INA - Nafta Lendava predlagata spremembo 
teksta 4. člena dogovora, ki se nanaša na rafinerijo v Lendavi 
v tem smislu, da se bo povečala zmogljivost rafinerije od 600 
tisoč ton v letu 1976 na 2 milijona ton v letu 1981. 

Rafinerija bi začela z redno proizvodnjo v začetku leta 1982 
in bi proizvedla letno 1,156.000 ton belih derivatov ter 713.000 
ton črnih derivatov, lastna poraba in izgube pa bodo znašale 
okoli 130.100 ton. V obdobju 1984 do 1986 je predvideno, da 
bo rafinerija dopolnjena z napravami za vakumsko destilacijo, 
ki bodo omogočile izboijšanje strukture predelave od ra- 
zmerja 62% belih in 38% črnih derivatov na razmerje 75% 
belih in 25% črnih derivatov. 

Za povečanje rafinerijskih kapacitet do 2 milj. ton bodo po 
cenah iz leta 1978 potrebna vlaganja v osnovna sredstva v 
višini okoli 3,3 mir din, v tem do leta 1980 okoli 3 mlrd din. 

Zaradi spremenjenih razmer na trgu nafte in njenih deriva- 
tov in v zvezi s tem zaradi doseganja minimalne ekonomske 
kapacitete in zaradi zagotovitve dolgoročnih interesov SR 
Slovenije pri razvoju naftno plinskega gospodarstva in petro- 
kemije, odbor podpira omenjeni predlog za spremembo do- 
govora. Izgradnja povečane rafinerije (2 milj. ton) je vključena 
tudi v program aktivnosti za realizacijo razvojnega koncepta 
naftno-plinskega gospodarstva v Sloveniji, ki temelji na zak- 
ljučkih, sprejetih v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije. 

1.2. Samoupravna interesna skupnost za nafto in plin pred- 
laga tudi spremembo tistega dela 4. člena dogovora, ki se 
nanaša na financiranje njenega razvojnega programa do leta 
1980 in teksta, ki obravnava izgradnjo rafinerije SERMIN. 

Zaradi povečanja kapacitete rafinerije v Lendavi in dodatnih 
del na področju plinifikacije Slovenije se spremeni razvojni 
program samoupravne interesne skupnosti za nafto in plin. Iz 
tega razloga in zaradi nekaterih podražitev opreme in del, ki 
so občutne večje kot izhaja iz predvidenih eskalacijskih sto- 
penj,_ predlaga samoupravna interesna skupnost, da se obseg 
naložb v osnovna sredstva za realizacijo njenega programa 
do leta 1980 poveča od 2664 milj. din na 5.288 milj. din po 
cenah iz leta 1975. 

Odbor je ta predlog vsestransko proučil in meni, da je 
upravičen. Glede na to, da za realizacijo programa, zlasti za 
izgradnjo rafinerije v Lendavi, še niso znani vsi viri financira- 
nja, odbor istočasno predlaga, da se v dogovoru črta struk- 
tura virov sredstev. 

Z velikimi črkami so .laplsane spremembe besedila dogovora 

Glede na spremenjene razmere in pogoje ter v zvezi s tem 
zlasti glede na dopolnjen dolgoročni koncept razvoja naftno 
plinskega gospodarstva in petrokemije v Sloveniji, ki med 
drugim predvideva izgradnjo energetske cone v Kopru ter 
ustanovitev skupnosti za plansko in poslovno sodelovanje na 
področju naftno-plinskega gospodarstva, predlaga SIS za 
nafto in plin spremembo in dopolnitev teksta, ki se nanaša na 
rafinerijo nafte Sermin. V spremenjenem oz. dopolnjenem 
tekstu je poudarek na izgradnji energetsko-industrijske cone 
v Kopru, ki bi vključevala rafinerijo nafte, terminale za naftne 
derivate in kemikalije, terminale za utekočinjene energetske 
pline ter petrokemične kapacitete. Nosilec omenjenega pro- 
jekta ne bi bila SOZD Polikem, temveč skupnost za plansko in 
poslovno sodelovanje na področju naftno-plinskega gospo- 
darstva. 

Odbor je ugotovil, da so razlogi za spremembo teksta dogo- 
vora, ki se nanaša na rafinerijo Sermin, upravičeni ter podpira 
predlog za njegovo spremembo oz. dopolnitev. 

1.3. Na podlagi stališč, ki jih je zavzel odbor do predlogov 
za razširitev kapacitet rafinerije v Lendavi, do predloga za 
povečanje obsega sredstev do I. 1980 za realizacijo programa 
SIS za nafto in plin in do razvoja energetske cone Koper, 
odbor predlaga naslednje novo besedilo 4. člena: 

»Po samoupravnem sporazumu o temeljih samoupravnih 
planov samoupravne interesne skupnosti za nafto in plin SR 
Slovenije ter po samoupravnem sporazumu o združevanju 
sredstev za uresničevanje programa plinifikacije Slovenije 
bodo v teh sporazumih v tem petletju zagotovili uresničitev 
predvsem naslednjih nalog: 
- INA - NAFTA LENDAVA BO V OBDOBJU 1976-1980 ZA- 

ČELA S PRVO FAZO GRADNJE RAFINERIJE V LENDAVI Z 
LETNO ZMOGLJIVOSTJO PREDELAVE 2 MILIJONA TON. DI- 
NAMIKA GRADNJE BO POTEKALA TAKO, DA BO RAFINERIJA 
PRIČELA Z REDNO PROIZVODNJO LETA 1982, S STRUK- 
TURO PREDELAVE 62:38 V KORIST BELIH DERIVATOV1, 

- do leta 1980 bo zgrajen pretežni del primarnega in sese- 
kundarnega plinovodnega omrežja Slovenije. Prek tega plino- 
vodnega omrežja bo zagotovljena oskrba s plinom iz ZSSR - v 
letu 1978 42 milijonov Nm3, v letu 1980 pa 700 milijonov Nm3, 

- v skladu s povečanimi zmogljivostmi in porabo naftnih 
derivatov in plinov ter s potrebnimi rezervami bodo zgrajeni 
ustrezni objekti za transport, razdeljevanje in prodajo naftnih 
derivatov, za rezervoarske zmogljivosti ter za transport in 
razdeljevanje tekočega naftnega plina, 

- opravljene bodo geološke raziskave na področju nafte in 
plina. 

Za omenjeni program bodo zagotovljene naložbe v osnovna 
sredstva 5.288 milijonov din po cenah 1975. 

S samoupravnim sporazumom o temeljih samoupravnih 
planov samoupravne interesne skupnosti za nafto in plin v 

1 PREDVIDENO JE, DA SE BO V OBDOBJU 1984-1986, KO BO RAFINERIJA 
DOPOLNJENA Z NAPRAVAMI ZA VAKUMSKO DESTILACIJO, RAZMERJE SPRE- 
MENILO NA 75% BELIH IN 25% ČRNIH DERIVATOV. 
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obdobju 1976-1980 so se podpisniki dogovorili za gradnjo in 
financiranje teh objektov. 

ZARADI IZBOLJŠANJA PLAČILNE BILANCE Z RAZVITIMI 
DEŽELAMI PO LETU 1980, POVEČANJA OBSEGA GOSPO- 
DARSKE MENJAVE Z DEŽELAMI V RAZVOJU IN NEUVRŠČE- 
NIMI DEŽELAMI, RAZVOJA PETROKEMIČNE INDUSTRIJE IN 
KREPITVE ENERGETSKE IN SUROVINSKE OSNOVE IN KER 
ZMOGLJIVOSTI PREDELAVE NAFTE V SR SLOVENIJI NE 
POKRIVAJO POTREB PO DERIVATIH, BODO PRIČELI S 
FAZNO GRADNJO ENERGETSKO-INDUSTRIJSKE CONE V 
KOPRU. TA CONA BO VKLJUČEVALA RAFINERIJO NAFTE, 
TERMINALE ZA NAFTNE DERIVATE IN KEMIKALIJE, TERMI- 
NALE ZA UTEKOČINJENE ENERGETSKE PLINE IN TISTE 
PETROKEMIČNE IN DRUGE INDUSTRIJSKE KAPACITETE, KI 
SO NEPOSREDNO VEZANE NA RAFINERIJO NAFTE, PRI ČE- 
MER BO UPORABLJENA TAKŠNA TEHNOLOGIJA, KI BO 
PREPREČILA ONESNAŽEVANJE OKOLJA OKOLJA. PO- 
SLOVNA SKUPNOST ZA IZGRADNJO ENERGETSKO-INDU- 
STRIJSKE CONE KOPER2, KI BO V SVOJEM SESTAVU ZAJE- 
MALA VSE ZAINTERESIRANE ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA 
DELA IN DRUGE ORGANIZACIJE IN SKUPNOSTI, BO Z ZDRU- 
ŽEVANJEM SREDSTEV OMOGOČILA FINANCIRANJE VSEH, 
ZA REALIZACIJO PROJEKTOV POTREBNIH ŠTUDIJ (TEHNIČ- 
NIH, EKONOMSKIH, EKOLOŠKIH) IN PRIPRAVLJALNIH DEL. 
KO BODO PRIPRAVLJENE ŠTUDIJE IN OPRAVLJENA PRI- 
PRAVLJALNA DELA TER DOSEŽENA SOGLASJA PARTNER- 
JEV O SKUPNI NALOŽBI, BO POSLOVNA SKUPNOST Z 
OSTALIMI PARTNERJI ZAGOTOVILA POTREBNA SREDSTVA 
IN KADRE TER LETA 1979 ZAČELA Z GRADNJO POSAMEZ- 
NIH OBJEKTOV V CONI.« 

2. Na področju ptt prometa so Združene ptt organizacije 
Slovenije dale predlog, da se spremeni struktura virov financi- 
ranja za realizacijo razvojnega programa do leta 1980, okvirno 
opredeljenega v 8. členu dogovora in podrobneje definira- 
nega v samoupravnem sporazumu o temeljih planov razvoja 
ptt prometa. 

Finančna konstrukcija predvidenih naložb v srednjeročnem 
planu razvoja ptt organizacij ni bila uresničena. Akumulativna 
sposobnost ptt podjetij je padla, ker so cene ptt storitvam 
rasle počasneje kot cene v ostalem gospodarstvu, zato je 
delež lastnih sredstev manjši od načrtovanega. Tudi združe- 
vanje sredstev uporabnikov ni doseglo predvidenega obsega. 
Da bi nadomestile zamujeno gradnjo in uresničile vse načrto- 
vane naložbe v tem planskem obdobju, predlagajo Združene 
ptt organizacije povečanje deleža bančnih kreditov in deleža 
združenih sredstev uporabnikov ter zmanjšanje deleža lastnih 
sredstev, t. j. naslednjo strukturo virov sredstev: lastna sred- 
stva 23%, združena sredstva 10%, krediti poštne hranilnice 
15%, krediti poslovnih bank 35%, komercialni krediti 15%, 
ostali krediti 2%. 

Ker je obstoječa stopnja razvoja ptt dejavnosti omejitveni 
faktor v razvoju gospodarstva, je odbor mnenja, da je po- 
trebno zagotoviti uresničitev v dogovoru in samoupravnem 
sporazumu opredeljenega razvojnega programa na področju 
ptt, saj celo ob izvršitvi celotnega obsega del ne bomo zado- 
voljili vseh naglo rastočih potreb po ptt storitvah. Težišče 
združevanja sredstev bi morali prenesti predvsem na tiste 
upravljalce temeljnih bank, ki imajo interes za pospešitev 
razvoja ptt dejavnosti, uporabniki ptt storitev pa naj bi v okviru 
samoupravne interesne skupnosti intenzivirali združevanje 
sredstev. 

Glede na to, da v 8. členu dogovora, ki se nanaša na razvoj 
ptt dejavnosti, ni vsebovana finančna konstrukcija s strukturo 
virov sredstev, ni potrebno spreminjati obstoječega člena. 
Vendar pa predlagana sprememba pomeni povečanje obsega 
bančnih sredstev in obsega združevanja sredstev uporabni- 
kov ter je zato potrebno izpeljati po zakonu predpisani posto- 
pek, da se omenjena sprememba izvrši v samoupravnem 
sporazumu o temeljih plana razvoja ptt prometa. 

3. Na področju celulozne in papirne industrije so pobudo 
za spremembo 11. in 12. člena dogovora dala združena po- 
djetja slovenske papirne industrije SOZD Slovenija papir. 

3.1. Predlog spremembe 11. člena dogovora vključuje po- 
pravek načrtovane proizvodne zmogljivosti za 201.000 ton 
celuloze na 178.5000 ton celuloze in črtanje zadolžitve za 
gradnjo novih proizvodnih zmogljivosti za 45.000 ton polcelu- 
loze. 

2 IMENOVAN JE INICIATIVNI ODBOR, POSLOVNA SKUPNOST PA ŠE NI 
FORMIRANA IN TUDI ČLANI SKUPNOSTI ŠE NISO OPREDELJENI. 

SOZD Slovenija papir opravičuje omenjeno zmanjšanje ob- 
veznosti na področju celuloze zaradi prehoda na nov, sodob- 
nejši tehnološki postopek v AERO - Tovarni celuloze Me- 
dvode, kjer naj bi se načrtovane zmogljivosti zgradile. Gre za 
prehod od sulfitnega na sulfatni postopek. Prednost tega 
postopka je v tem, da bo predeloval vse vrste iglavcev in 
listavcev, kar je izrednega pomena zaradi olajšane preskrbe z 
lesom, pa tudi uporabnost sulfatne celuloze je za vse vrste 
papirjev boljša. Poleg tega so v načrtih te sodobne tovarne 
sulfatne celuloze upoštevane tudi stroge zahteve po zaščiti 
okolja. Aero Tovarna celuloze Medvode bo za ta objekt do leta 
1980 pripravila potrebno tehnično-ekonomsko dokumenta- 
cijo in predvideva, da ga bo zgradila v naslednjem petletnem 
obdobju. 

Tovarna celuloze in papirja Đuro Salaj v Krškem pa ne 
namerava zgraditi dogovorjenih zmogljivosti za proizvodnjo 
45.000 ton polceluloze zaradi omejenih surovinskih virov ter 
se iz tega razloga namerava preusmeriti na proizvodnjo pol- 
kemične termo mehanske lesovine - 20.000 t letno in sicer v 
naslednjem srednjeročnem obdobju. Tehten razlog za predla- 
gano znižanje sprejetih obveznosti pa je tudi nizka akumula- 
tivna sposobnost delovne organizacije zaradi česar projekt 
polceluloze tudi sicer ne bi mogel biti uresničen do I. 1980. 

Odbor sprejema utemeljitev predloga za spremembo 11. 
člena dogovora ter soglaša z naslednjim tekstom predzad- 
njega odstavka tega člena: 

»Do leta 1980 bodo povečane letne proizvodne zmogljivosti 
ivernih plošč od sedanjih 178.000 rrr na 433.000 m® novih 
vlaknenih plošč po suhem postopku za 36.000 ton, celuloze 
od 74.000 ton na 178.500 ton ter zagotovljena zmogljivost 
proizvodnje lesovine v sedanjem obsegu 61.500 ton.« 

3.2. Predlog za spremembo 12. člena dogovora se nanaša 
na dopolnitev, oziroma razširitev seznama tistih dejavnosti, ki 
ustrezajo temeljnim razvojnim kriterijem in sicer z dodatno 
alineo o proizvodnji visokokvalitetnih in zaščitnih papirjev ki 
se izdelujejo po zahtevah in pogojih Narodne banke Jugosla- 
vije. 

Gre za investicijo v Tovarni dokumentnega in kartnega 
papirja v Radečah, za gradnjo zmogljivosti za izdelavo viso- 
kokvalitetnih, vrednostnih in zaščitnih papirjev, ki je usklajen 
s potrebami in zahtevami oz. kriteriji Narodne banke Jugosla- 
vije. Naložba bo omogočila celotno substitucijo uvoza te vrste 
materiala v Jugoslaviji (okoli 157 milj. din letno) ter izvoz 
tiskanih novčanic deželam v razvoju, za kar že obstajajo 
aranžmaji pri Narodni banki Jugoslavije. Prav tako bo omogo- 
čila izdelavo najkvalitetnejših papirjev v Jugoslaviji na osnovi 
visoko specializiranih tehnoloških postopkov. Za omenjeno 
investicijo je tovarna v Radečah od SISEOT že pridobila 
potrebna soglasja za uvoz opreme. 

Odbor meni, da nameravana vrsta proizvodnje ustreza zlasti 
naslednjim temeljnim kriterijem, navedenih v 12. členu dogo- 
vora: nadomešča uvoz in prispeva k izvozu, predstavlja visoko 
stopnjo predelave ter ustreza strateško-obrambnim zahte- 
vam. Zato predlaga, da se v 12. členu dogovora za alineo 
»proizvodnja reprodukcijskega materiala za mehansko in ke- 
mično predelavo lesa« vstavi nova alinea: 

»PROIZVODNJA VISOKOKVALITETNIH VREDNOSTNIH IN 
ZAŠČITNIH PAPIRJEV, KI SE IZDELUJEJO PO ZAHTEVAH IN 
POGOJIH NARODNE BANKE JUGOSLAVIJE.« 

4. Na področju črne metalurgije je SOZD Slovenske žele- 
zarne predlagala spremembo 16. člena dogovora. Slovenske 
železarne predlagajo, da se obveznost v dogovoru glede ob- 
sega proizvodnje surovega jekla v letu 1980 zmanjša od 1 
milijona ton na 900.000 ton. 

Dogovorjeni obseg proizvodnje v letu 1980 ne bo dosežen 
zaradi preložitve gradnje elektropeči v železarni Jesenice in 
kasnitev pri rekonstrukciji jeklarne na Ravnah. Gradnja elek- 
tropeči v železarni Jesenice bi se morala pričeti v letu 1978 in 
pričeti s proizvodnjo v letu 1980, zaradi preložitve pa bo 
možen začetek proizvodnje šele leta 1982. V železarni Ravne 
pa bo zaradi zamud pri rekonstrukciji premaknjen pričetek 
proizvodnje od leta 1980 na leto 1981. Predlagatelj navaja 
naslednje glavne razloge: pomanjkanje finančnih sredstev, 
težave pri pridobivanju inozemskih kreditov, kasnitve pri izde- 
lavi tehnične dokumentacije in dolgotrajni postopki pridobi- 
vanja raznih soglasij. Slovenske železarne zagotavljajo, da se 
zaradi zmanjšanja obsega proizvodnje surovega jekla ne bo 
zmanjšala njihova tržna proizvodnja, ker bo manjša lastna 
proizvodnja surovega jekla nadomeščena z dobavami poliz- 
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delkov iz drugih republik in z njihovim uvozom iz vzhodnoe- 
vropskih držav. Zaradi majhnih razlik v ceni med lastnim in 
nabavljenim vložkom predvidoma tudi ne bo občutno prizadet 
poslovni rezultat Slovenskih železarn. 

Odbor udeležencev meni, da je predlagana sprememba 16. 
člena dogovora utemeljena, pri tem pa opozarja, da se s tem 
ne zmanjšuje obveznost Slovenskih železarn glede oskrbe 
porabnikov v Sloveniji in ugotavlja, da bo zmanjšanje proiz- 
vodnje surovega jekla negativno vplivalo na našo plačilno 
bilanco. 

Skladno z omenjenim stališčem se odbor strinja, da se 
zadnji odstavek prvega odstavka 16. člena spremeni tako, da 
se glasi: 

»Proizvodnja surovega jekla bo porasla od dosedanjih 
800.000 ton na okrog 900.000 ton v letu 1980, v tem delež 
plemenitih jekel od 42% na 51%«. 

5. Na področju bazne kemije predlagata spremembo in 
dopolnitev 18. člena dogovora delovni organizaciji Belinka 
Ljubljana in Iplas Koper. 

5.1. DO Belinka predlaga, da se v dogovor (18. člen) vključi 
gradnja »kompleksa Pentaeritritol«. Projekt »Pentaeritritol« 
vsebuje naslednje proizvodne enote: pentaeritritol (6000 ton 
letno), heksametilen tetramin (1500 t), formaldehid (30.000 t), 
acetaldehid (3000 t) in mravljinčno kislino (2000 t). Produkti 
namenjeni tržišču so: pentaeritritol, heksametilentetramin, 
mravljinčna kislina (ta se delno uporablja v proizvodnem 
procesu pentaeritritola) in natrijev sulfat. Formaldehid in ace- 
taldehid sta intermediata, ki se uporabljata v proizvodnem 
procesu. Pri projektu »Pentaeritritol« gre torej, ražen formal- 
dehida, za nove proizvode, ki jih v Jugoslaviji še nimamo in 
katerih proizvodnja bi v celoti nadomestila uvoz. Del proiz- 
vodnje (okoli, 10 pentaeritritola in heksametilentetramina je 
tudi namenjen izvozu. Omenjena proizvodnja sloni v pretežni 
večini na domačih surovinah. 

Celotna naložba je kapitalno in inventivno intenzivna in je 
pomembna tudi s stališča ljudske obrambe (razstreliva). 

Predlog DO Belinke za dopolnitev 18. člena dogovora je bil 
že obravnavan v okviru Gospodarske zbornice Slovenije. Go- 
spodarska zbornica Slovenije podpira vključitev kompleksa 
»Pentaeritritol« v dogovor ter se strinja, da bo DO Belinka 
nosilec tega projekta. Lokacija objekta pa se še razčiščuje v 
okviru komisije sestavljene od predstavnikov Belinke, Iplasa, 
Ine-Nafte Lendava in Polikema. 

Odbor podpisnikov dogovora podpira predlog Belinke in v 
zvezi s tem predlaga dopolnitev zadnje alinee 18. člena dogo- 
vora tako, da se glasi: 

»V Belinki Šentjakob za gradnjo zmogljivosti vodikovega 
peroksida, natrijevega perborata in organskih peroksidov v 
višini 42.000 ton letno IN POSPEŠITEV PRIPRAVLJALNIH DEL 
NA PROJEKTU PENTAERITRITOL«. 

5.2. IPLAS-Koper predlaga dopolnitev 18. člena dogovora, 
da se med obveznosti te delovne organizacije vključijo tudi 
pripravljalna dela na realizaciji projektov s področja propilen- 
ske petrokemije: sinteza oksoalkoholov (50.000 t), akrilna 
kislina (30.000 t), izopropanol (30.000 t) in propilen oksid 
(40.000 t). Predlaga tudi povečanje zmogljivosti za proizvod- 
njo ftalanhidrida na 32.000 ton letno (v dogovoru 30.000 t 
letno) in izgradnjo zmogljivosti za proizvodnjo 2000 ton anhi- 
drida maleinove kisline letno. 

Usmeritev DO IPLAS v propilensko kemijo je v skladu z 
razvojno usmeritvijo petrokemije. Za razvoj propilenske ke- 
mije v Sloveniji so se odprle nove možnosti zaradi graditve 
petrokemičnega kompleksa na Krku od koder bo IPLAS na- 
bavljal potrebne surovine. Načrtovane naložbe so kapitalno 
intenzivne ter predstavljajo tehnološko zahtevno proizvodnjo, 
z visoko stopnjo predelave. Realizacija projektov bo omogo- 
čila kompletno substitucijo uvoza proizvodnje na področju 
alkidnih smol, poliuretana, mehčal, nenasičenih poliestrov 
itd., del (okoli 30%) proizvodnje pa je namenjen izvozu. 

Gradnja zmogljivosti za anhidrid maleinove kisline, ki je v 
sklopu II. faze gradnje kapacitet za anhidrid ftalne kisline in je 
že v teku, pa bo omogočila izkoriščanje odpadnih vod. 

Predlog Iplasa za spremembo oz. dopolnitev dogovora je 
po predhodnem obravnavanju na Izvršnem odboru združenja 
TOZD kemične in gumarske industrije podprla tudi Gospodar- 
ska zbornica Slovenije. 

Odbor podpisnikov dogovora ugotavlja, da je razvojni pro- 
gram propilenske kemije v okviru DO IPLAS pomembna za 
razvoj naše surovinske osnove in predstavlja zaokrožitev pro- 

grama za to področje bazne kemije. Zato se strinja, da se 
predloženi projekti vključijo v dogovor. Strinja se tudi s pred- 
laganim povečanjem zmogljivosti za ftalanhidrid in za anhi- 
drid maleinove kisline. V zvezi s tem predlaga, da se peta 
alinea 18. člena dogovora spremeni in dopolni tako da se 
glasi: 

»V Iplas Koper za 32.000 ton letno ftalanhidrida, 2000 TON 
LETNO ANHIDRIDA MALEINSKE KISLINE, povečanje proiz- 
vodnje mehčal za 25.000 ton letno IN ZA PRIPRAVLJALNA 
DELA ZA REALIZACIJO PROJEKTOV S PODROČJA PROPI- 
LENSKE PETROKEMIJE: OKSOALKOHOLI, AKRILNA KI- 
SLINA, IZOPROPANOL IN PROPILEN OKSID.« 

6. Na področju industrijske gradnje stanovanj predlaga 
SOZD Gorenje spremembo v 20. členu dogovora. Vsebina 
predložene spremembe je v tem, da se obveznost o gradnji 
12.000 stanovanj po sistemu celične gradnje v letu 1980 
zmanjša na 1200 stanovanj in na okoli 100.000 m2 objektov 
družbenega standarda. 

Omenjeni predlog za spremembo 20. člena dogovora ute- 
meljuje SOZD Gorenje s tem, da je v količini 12.000 stanovanj 
v letu 1980 obsežena proizvodnja vseh njegovih tovarn stano- 
vanjskih celic v Jugoslaviji. Kot pomembne objektivne razloge 
za znižanje obveznosti navaja predlagatelj kompleksnost na- 
loge ter zahtevo po obsežnih raziskovalno-razvojnih, investi- 
cijskih in drugih aktivnostih in dolgotrajno samoupravno do- 
govarjanje o izvajanju skupnih programov. Poleg tega navaja, 
da so razvoj celične gradnje stanovanj zavirali tudi dolgotrajni 
postopki pri pridobivanju raznih soglasij, lokacijskih in grad- 
benih dovoljenj ter uvoznih soglasij. 

Odbor udeležencev dogovora je ocenil, da obstajajo objek- 
tivni razlogi za predlagano spremembo, vendar pri tem ugo- 
tavlja, da gre v tem primeru za bistveno zmanjšanje sprejete 
obveznosti in, da je SOZD Gorenje ob pristopu k dogovoru 
nerealno ocenila svoje zmožnosti glede uresničitve sprejete 
naloge. Kajti iz poročila SOZD Gorenja o izvajanju dogovora o 
temejjih družbenega plana Slovenije sledi, da ta organizacija 
združenega dela lahko realizira program gradnje zmogljivosti 
za 12.000 celičnih stanovanj šele do leta 1985 in to ne v okviru 
republike, temveč vse Jugoslavije. 

Glede na utemeljenost razlogov za spremembo 20. člena 
dogovora pa odbor soglaša s predloženo spremembo teksta- 

SOZD GORENJE VELENJE BO V SR SLOVENIJI ZAGOTO- 
VILA PROIZVODNE KAPACITETE ZA INDUSTRIJSKO PROIZ- 
VODNJO STANOVANJSKIH OBJEKTOV IN OBJEKTOV DRUŽ- 
BENEGA STANDARDA TAKO, DA BO DO LETA 1980 NUDILA 
TRGU OKOLI 1200 STANOVANJ TER OKOLI 100.000 m2 OB- 
JEKTOV DRUŽBENEGA STANDARDA. ZA URESNIČITEV 
TEGA PROGRAMA SE BO SOZD GORENJE SAMOUPRAVNO 
POVEZALA TUDI Z DRUGIMI PROIZVAJALCI FINALNIH, IN- 
ŠTALACIJSKIH IN OSTALIH ELEMENTOV TER OPREME ZA 
GRADBENIŠTVO V OKVIRU REPROCELOTE »DOM« IN TA 
PROGRAM VKLJUČILA V SAMOUPRAVNI SPORAZUM O TE- 
MELJIH PLANA SOZD GORENJE.« 

7. V zvezi z izvajanjem določil zakona o temeljih sistema 
družbenega planiranja je v dogovoru o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 sprejet 29. člen, iz 
katerega je razvidno, da so udeleženci predvideli organ, ki bo 
redno spremljal, analiziral in ocenjeval izvajanje obveznosti 
ter predlagal spremembe dogovora. Ker pa v 29. členu dogo- 
vora odbor ni podrobneje opredeljen, predlagamo udeležen- 
cem dogovora, da se besedilo tega člena dopolni z 29. a 
členom, ki naj se glasi: 

»ZA TEKOČE OBRAVNAVANJE IZVAJANJA NALOG IN OB- 
VEZNOSTI, SPREJETIH V TEM DOGOVORU, ZA SPROTNO 
SPREMLJANJE IN DAJANJE POBUD ZA UKREPE PRI OD- 
STRANJEVANJU VZROKOV ZA NEIZPOLNJEVANJE NALOG 
ZA UGOTAVLJANJE ODGOVORNOSTI IN MATERIALNIH PO- 
SLEDIC NEIZVAJANJA OBVEZNOSTI, ZA OBRAVNAVANJE 
POBUD ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOGOVORA TER 
V ZVEZI S TEM ZA DAJANJE POBUD ZA SPREMEMBO DRUŽ- 
BENEGA PLANA, SE USTANOVI ODBOR UDELEŽENCEV 
TEGA DOGOVORA. 

IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE SR SLOVENIJE PREDLAGA 
UDELEŽENCEM DOGOVORA V POTRDITEV IMENOVANJE 
PREDSEDNIKA, NAMESTNIKA PREDSEDNIKA IN STALNIH 
ČLANOV ODBORA. 

UDELEŽENCI SOGLAŠAJO, DA JE POTREBNO NA POSA- 
MEZNE SEJE ODBORA UDELEŽENCEV VABITI DELEGATE 
SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI ZA OBMOČJE 
REPUBLIKE, DELEGATE POSAMEZNIH ORGANIZACIJ ZDRU- 
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ŽENEGA DELA, DRUGIH SAMOUPRAVNIH ORGANIZACIJ IN 
SKUPNOSTI TER DRUGIH UDELEŽENCEV TEGA DOGO- 
VORA, KI JIH POSREDNO ALI NEPOSREDNO PRIZADEVAJO 
OBRAVNAVANE POBUDE ZA SPREMEMBO ALI DOPOLNI- 
TEV DOGOVORA. TI DELEGATI IMAJO NA SEJAH ODBORA, 
NA KATERIH SODELUJEJO, PRAVICE IN DOLŽNOSTI STAL- 
NIH ČLANOV ODBORA. 

S POSLOVNIKOM, KI GA SPREJME ODBOR UDELEŽEN- 
CEV, SE UREJA NAČIN DELA ODBORA UDELEŽENCEV«. 

II. PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV, KI 
SO JIH POSREDOVALI KANDIDATI ZA NOVE 
PODPISNIKE DOGOVORA 

1. Samoupravna interesna skupnost ptt prometa je dala 
pobudo, da postane nov podpisnik dogovora. V zvezi s tem 
predlaga, da se k 8. členu dogovora, ki govori o razvoju ptt 
prometa, doda še nekatere naloge samoupravne interesne 
skupnosti v zvezi z uresničevanjem razvojnega programa ptt 
dejavnosti v tem petletnem obdobju. 
V času, ko se je sprejemal dogovor o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980, seje Samoupravna 
interesna skupnost ptt prometa Slovenije šele konstituirala. 
Ob svoji ustanovitvi je sprejela določene obveznosti glede 
uresničevanja razvojnih nalog v ptt prometu in je zato uteme- 
ljena pobuda, da naknadno postane podpisnik dogovora. 

Odbor udeležencev dogovora je to pobudo sprejel in pred- 
laga, da v skladu s 30. členom dogovora, postane nov podpi- 
snik tudi SIS ptt prometa Slovenije in, da se v zvezi s tem za 
drugim odstavkom 8. člena dogovora doda naslednje bese- 
dilo: 

»SAMOUPRAVNA INTERESNA SKUPNOST PTT PROMETA 
SLOVENIJE BO NADZIRALA URESNIČEVANJE DDLOČIL SA- 
MOUPRAVNEGA SPORAZUMA O TEMELJIH PLANA RA- 
ZVOJA PTT PROMETA, SPREMLJALA IZVAJANJE MEDSE- 
BOJNIH OBVEZNOSTI PODPISNIKOV SPORAZUMA GLEDE 
DOGOVORJENEGA OBSEGA IN DINAMIKE RAZVOJA PTT 
PROMETA IN ZADOVOLJEVANJE POTREB UPORABNIKOV 
PO PTT STORITVAH TER PREDLAGALA PODPISNIKOM SPO- 
RAZUMA IN PRISTOJNIM ORGANOM DRUŽBENOPOLITIČ- 
NIH SKUPNOSTI SPREJEM UKREPOV, KI NAJ PRISPEVAJO K 
URESNIČITVI PLANA RAZVOJA PTT PROMETA SLOVENIJE. 
IZDELALA IN SPREJELA BO TUDI PROGRAM RAZVOJA PTT 
OMREŽJA NA MANJ RAZVITIH IN OBMEJNIH OBMOČJIH SR 
SLOVENIJE.« 

2. Zaradi opredelitev in vključitev obveznosti v dogovor o 
temeljih družbenega plana Slovenije na področju zavaroval- 
ništva je odbor udeležencev dogovora pozval zavarovalnice, 
ki delujejo na območju SR Slovenije, da se vključijo med 
podpisnike dogovora in predlagajo ustrezno besedilo obvez- 
nosti, ki jih s tem prevzemajo. 

Zavarovalna skupnost Triglav je odboru udeležencev po- 
slala predlog besedila, ki ga je Pozavarovalna skupnost Sava 
dopolnila še z vključitvijo »pozavarovalnih sredstev«. 

V zavarovalnih in pozavarovalnih skupnostih se v obliki 
premij zbirajo znatna sredstva zavarovancev. Dotok premij k 
zavarovalnim in pozavarovalnim skupnostim in odtok odško- 
dnin od zavarovalnih in pozavarovalnih skupnosti se izrav- 
nava le v daljšem obdobju. Tako nastajajo za daljši krajši čas 
prosta denarna sredstva. Ta prosta denarna sredstva posojajo 
zavarovalne in pozavarovalne skupnosti po lastni presoji or- 
ganizacijam združenega dela ali poslovnim enotam za interne 
investicije, pri tem morajo paziti na varnost, likvidnost in 
donosnost naložb. 

Z namenom, da bi se trenutno prosta sredstva uporabljala v 
skladu z usmeritvami družbenega plana in da bi se izgrajevali 
predvsem tisti prednostni objekti, ki jih predvidevajo resolu- 
cije za tekoče leto, pripravljajo zavarovalne in pozavarovalne 
skupnosti in banke samoupravni sporazum v katerem se bodo 
zavarovalnice, ki poslujejo na območju SR Slovenije zavezale, 
da bodo prosta sredstva deponirale v temeljne banke (kot 
sestavni del potenciala banke). Deponirana sredstva se bodo 
potem, ko se pokrijejo potrebe za preventivno zmanjšanje 
oziroma odpravo vzrokov, ki lahko povzročajo nastanek škod, 
uporabljala v skladu z usmeritvami družbenega plana in vsa- 
koletnimi resolucijami tako, da likvidnost zavarovalnic ne bo 
ogrožena. 

Odbor se strinja z dopolnitvijo dogovora, kot ga predlagata 
Zavarovalna skupnost Triglav in Pozavarovalna skupnost 

Sava. Zato predlaga, da omenjeni skupnosti .postaneta pod- 
pisnici dogovora ter, da se 13. členu dogovora dodasta 2. in 3. 
odstavek, ki se glasita: 

»ZAVAROVANCI BODO V ZAVAROVALNIH IN POZAVARO- 
VALNIH SKUPNOSTIH ZAGOTAVLJALI IZ ZAČASNO PRO- 
STIH ZAVAROVALNIH IN POZAVAROVALNIH REZERV SRED- 
STVA PREDVSEM ZA IZVAJANJE PREVENTIVNIH UKREPOV 
ZARADI ZMANJŠANJA OZ. ODPRAVE VZROKOV, KI LAHKO 
POVZROČIJO NASTANEK ŠKOD. 

UPRAVUALCI V ZAVAROVALNIH IN POZAVAROVALNIH 
SKUPNOSTIH BODO V SKLADU S SAMOUPRAVNIM SPORA- 
ZUMOM O ZDRUŽEVANJU ZAČASNO PROSTIH ZAVAROVAL- 
NIH IN POZAVAROVALNIH SREDSTEV V TEMEUNIH BAN- 
KAH ZDRUŽEVALI TA SREDSTVA Z VEČJIM POUDARKOM 
NA SKUPNA VLAGANJA ZA NAMENE, KI SO DOGOVORJENI 
V PLANIH TEMEUNIH BANK IN V SKLADU Z USMERITVAMI 
IZ TEGA DOGOVORA.« 

3. SOZD Sava Kranj predlaga dopolnitev 16. člena dogo- 
vora. Predlagana dopolnitev je, da Sava Kranj v sodelovanju z 
drugimi članicami Polikema, z ostalo gumarsko industrijo 
Jugoslavije ter s Slovenskimi železarnami realizira projekt 
»jekleni kord« - zaradi učinkovitega zmanjšanja uvozne odvi- 
snosti in povečanja kvalitetne predelave proizvodov črne me- 
talurgije. 

Obseg proizvodnje bi v prvi fazi znašal okoli 10.000 ton 
letno (7000 ton jeklenega korda, 2500 ton žice za jekleni kord 
in 500 ton žice za armaturo gumijastih cevi), vrednost letne 
proizvodnje bi znašala okoli 670 mild din, tovarna pa bi 
zaposlovala okoli 700 delavcev, od tega 120 iz obstoječe 
proizvodnje Sava Kranj. Potrebna investicijska sredstva, 
vključno z obratnimi sredstvi, znašajo po sedanji oceni okoli 
3,3 milijarde din. Projekt je bil tudi zelo pozitivno ocenjen na 
preliminarnih razgovorih s proizvajalci avtopnevmatike v Ju- 
goslaviji 7. oktobra 1978 in sicer kot projekt, ki je pomemben 
za vso Jugoslavijo ter, da ga je treba obravnavati kot jugoslo- 
vansko investicijo. SOZD Sava Kranj je dan mandat da izvede 
usklajevalni postopek v okviru Jugoslavije. 

Odbor meni, da je za nadaljnji razvoj gumarske industrije v 
Sloveniji in tudi v Jugoslaviji omenjeni projekt izredno po- 
memben, saj jekleni kord sedaj v celoti uvažamo iz konverti- 
bilnega področja. V letu 1977 je v Jugoslaviji porabljeno za 
uvoz jeklenega korda okoli 112 milj. din, na leto 1978 pa je 
uvoz tega izdelka ocenjen na okoli 215 milj. din. Gotovo je, da 
bo poraba jeklenega korda iz leta v leto naraščala zaradi 
intenzivne usmeritve na jeklene konstrukcije v proizvodnji 
pnevmatike. Zaradi izredno zahtevne in obsežne investicije, 
predvsem glede finančnih sredstev, pa odbor ugotavlja, daje 
projekt jekleni kord treba obravnavati kot objekt kontinuitete 
ter predlaga z dodatnim odstavkom naslednjo dopolnitev 16. 
člena dogovora: 

»SAVA KRANJ BO V SODELOVANJU Z DRUGIMI ČLANI- 
CAMI V OKVIRU POLIKEMA, Z OSTALO GUMARSKO INDU- 
STRIJO SFRJ TER S SLOVENSKIMI ŽELEZARNAMI PRIPRA- 
VILA PROJEKT .JEKLENI KORD' TER PRIČELA Z NJEGOVIM 
URESNIČEVANJEM.« 

4. Na področju nekovin predlaga DO Droga Portorož v 
okviru SOZD hp združeno podjetje živilske industrije, da pri- 
stopi k dogovoru z obveznostjo o gradnji proizvodnih zmoglji- 
vosti za 100.000 ton morske soli letno. 

Skladno z dogovorom o osnovah družbenega plana Jugo- 
slavije za razvoj proizvodnje nekovin v dobi od leta 1976 do 
leta 1980 je proizvajalec morske soli v SR Sloveniji delovna 
organizacija Droga Portorož predvidela razširitev proizvodnih 
zmogljivosti za pridobivanje morske soli na 34.000 ton v letu 
1980, na osnovi dogovora o kontinuiteti pri graditvi zmogljivo- 
sti v dobi od leta 1976 do leta 1980 za razvoj proizvodnje 
nekovin v dobi po letu 1980 pa še za dodatnih 18.000 ton. 
Tako naj bi se do leta 1985 proizvodnja morske soli na osnovi 
zgoščevanja morske vode v kombinaciji z industirjsko kristali- 
zacijo v SR Sloveniji povečala na 52.000 ton letno. Omenjena 
količina je bila planirana na bazi povprečnih vremenskih 
razmer v obdobju 1950-1975, vendar pa so nove analize 
pokazale, da planiranih zmogljivosti na osnovi obstoječe te- 
hnologije ni fnožno realizirati, niti ni možna kakšna koli renta- 
bilna proizvodnja. Zato se je delovna organizacija Droga Por- 
torož odločila za nov tehnološki postopek, neodvisen od 
vremenskih razmer, in sicer z elektrodializo. Izdelala je že 
investicijski program za gradnjo tovarne soli z letno zmoglji- 
vostjo 100.000 ton, s predračunsko vrednostjo okoli 990 milj. 
din, vtem za osnovna sredstva okoli 910 milj. din, od tega do I. 
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1980 okoli 650 milj. din. S to investicijo bi se dodatno pove- 
čale planirane zmogljivosti v Sloveniji za proizvodnjo morske 
soli do I. 1985 za 48.000 ton3, kar je v skladu s skupnimi 
interesi, cilji in razvojno politiko sprejeto v dogovoru za razvoj 
nekovin v obdobju 197&-1980, zlasti zato, ker se s tem: 
- izboljšuje plačllno-bilančni položaj Jugoslavije4; 
- proizvodnja usklajuje z domačo porabo; 
- omogoča dolgoročno in zanesljivo oskrbovanje potrošni- 

kov s soljo, pri čemer je upoštevan tudi strateški vidik; 
- prispeva k optimalnemu izkoriščanju domače surovinske 

baze na osnovi sodobne tehnologije. 
Odbor sodi, da je predlog delovne organizacije hp Droga 

Portorož utemeljen ter predlaga, da se za 17. členom dogo- 
vora doda nov 17.a člen, ki se glasi: 

»ZARADI KREPITVE LASTNE SUROVINSKE OSNOVE, ZLA- 
STI ZA KEMIČNO INDUSTRIJO IN PREHRAMBENE NAMENE 
TER ZARADI IZBOLJŠANJA ZUNANJETRGOVINSKE PLA- 
ČILNE BILANCE, BO DELOVNA ORGANIZACIJA DROGA 
PORTOROŽ V SODELOVANJU S SOZD HP - ZDRUŽENO 
PODJETJE ŽIVILSKE INDUSTRIJE, PRIČELA Z GRADNJO 
OBRATA ZA INDUSTRIJSKI NAČIN PROIZVODNJE MORSKE 
SOLI Z LETNO ZMOGUIVOSTJO 100.000 TON. ZARADI 
ZDRUŽEVANJA SREDSTEV IN DOLGOROČNE ZAGOTOVI- 
TVE TRGA SE BO DELOVNA ORGANIZACIJA DROGA DO- 
HODKOVNO POVEZOVALA Z VEČJIMI PORABNIKI SOLI V 
JUGOSLAVIJI.« 

V skladu s tem je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije že 
poslal predlog Zveznemu izvršnemu svetu, da sproži posto- 
pek za ustrezno spremembo dogovora o kontinuiteti pri gra- 
ditvi zmogljivosti v dobi od leta 1976 do leta 1980 za razvoj 
proizvodnje nekovin v dobi po letu 1980. 

5. Delovna organizacija EMO Celje želi postati podpisnik 
dogovora ter predlaga, da se v dogovor (19. člen) vključi tudi 
gradnja zmogljivosti za proizvodnjo večjih energetskih na- 
prav. Pri tem se obvezuje, da bo v letu 1980 doseg la, na osnovi 
tega programa, obseg proizvodnje okoli 560 mio din ter izvoz 
okoli 60 mlo din, v cenah iz leta 1978. 

9 Opuščen« bo predvidena proizvodni* z« pridobivanj* morsko »oll na osnovi 
zgoičavanja morska voda v kombinaciji z Industrijsko kristalizacijo z zmoglji- 
vostjo 34.000 + 18.000 - 52.000 ton tar opuščene za to predvidena nalolbe v 
zneaku okoli 306 mil), din, od tega do leta 1980 okoli 250 milj. din. 

4 V bilančni tabeli 8. člena dogovora o temeljih družbenega plana Jugoalavlje za 
razvoj proizvodnja nekovin v obdobju 1978-1980 je v letu predviden uvoz 120.000 
ton aoll. Na podlagi itudl| Inštituti za organizacijo, ekonomiko In trine razlakave 
pri Goapodarakl zbornici Slovenija; pa bo v letu 1985 potrebno uvoziti okoli 
330.000 ton aoll in to pod pogojem, da bodo aktivirane nove zmogljivosti: Pag 
25.000 ton, UlcinJ 80.000 ton in Droga Portoroi 100.000 ton. 

Gradnja tovarne energetskih naprav sodi v okvir razvojne 
sanacije EMO Celje, katere namen je prestrukturiranje in 
modernizacija proizvodnje zaradi višje stopnje predelave, 
večje kvalitete izdelkov, večje produktivnosti in vključevanja v 
mednarodno menjavo in industrijsko kooperacijo. V tovarni 
energetske opreme bi proizvajali kotle večjih dimenzij, kurilne 
naprave za kurjenje odpadnih snovi, dimne naprave s filtri ter 
naprave za pripravo in čiščenje vode. Tovrstne proizvode 
sedaj v glavnem uvažamo, predvsem kurišča in kurilne na- 
prave, za večje kotle pa tudi podnice in naprave za krmiljenje. 
Proizvodnja načrtovane tovarne bi tako prispevala k substitu- 
ciji uvoza, pri tem pa bi slonela predvsem na domači tehnolo- 
giji- 

Proizvodni program tovarne energetskih naprav spada med 
selekcionirano proizvodnjo strojne industrije (»Dogovor o 
osnovah družbenega plana Jugoslavije za razvoj strojne indu- 
strije in ladjedelništva v dobi od leta 1976 do leta 1980«, člen 
6), to je v področje, ki je posebnega pomena za realizacijo 
dogovorjene politike skupnega razvoja SFR Jugoslavije. 

Predlog DO EMO Celje je bil obravnavan na Izvršnem od- 
boru združenja TOZD kovinske industrije v Gospodarski zbor- 
nici Slovenije. Pri tem je med drugim ugotovljeno, da namera- 
vana investicija pomeni smiselno zaokrožitev obstoječe proiz- 
vodnje kotlov z opremo za kompletne energane in, da se bo 
nov objekt gradil v manj razviti občini Šentjur pri Celju. 
Ugotovljeno je tudi, da prihaja do določenega prekrivanja s 
TAM - proizvodnja srednje velikih kotlov, kar pa zaradi potreb 
trga ni problematično. Potrebno pa je, da se bo EMO povezo- 
val s TAM in s komplementarnimi organizacijami v okviru ZPS 
zaradi plansko-poslovnega sodelovanja in nadaljnje racio- 
nalne delitve dela. Na osnovi gornjih ugotovitev IO združenja 
TOZD kovinske industrije podpira predlog DO EMO Celje za 
vključitev v dogovor. 

Odbor podpisnikov pogovora se strinja, da se delovna orga- 
nizacija EMO vključi kot nov podpisnik v dogovor in predlaga, 
da se v 19. členu za dosedanjim tretjim odstavkom doda dva 
nova odstavka, ki se glasita: 

»DO EMO CELJE BO PRESTRUKTURIRALA SVOJO PROIZ- 
VODNJO KOTLOV V GRADNJO KOMPLETNIH VEČJIH ENER- 
GETSKIH NAPRAV. IZ TEGA PROGRAMA BO LETA 1980 DO- 
SEGLA OBSEG PROIZVODNJE OKOLI 560 MIO DIN TER 
IZVOZA OKOLI 60 MIO DIN, PO CENAH IZ LETA 1978. S TEM 
BO POVEČALA DELEŽ LASTNEGA ZNANJA IN PRISPEVALA 
K VEČJI SUBSTITUCIJI UVOZA IN DEVIZNEMU PRILIVU. 

ZA URESNIČITEV TEGA PROGRAMA SE BO DO EMO SA- 
MOUPRAVNO POVEZALA S KOOPERANTI IN ORGANIZACI- 
JAMI S PODROČJA RAZISKOVALNO-RAZVOJNE IN PROJEK- 
TANTSKE DEJAVNOSTI.« 

Osnutek zakona o knjiž- 
ničarstvu 

(ESA-112) 

Predlog za izdajo zako- 
na o odrski kulturni de- 
javnosti In posredova- 
nju kulturnih prireditev 

(ESA-232) 

Zakon o knjižničarstvu bo 
nadomestil zastareli zakon o 
knjižnicah iz leta 1965 in pri tej 
pomembni ter razvejani kultur- 
ni dejavnosti posebnega druž- 
benega pomena uveljavil do- 
ločbe nove ustave in zakona o 
združenem delu. Poseben 
družbeni Interes bo pri uprav- 
ljanju knjižnic zagotovljen s 
soodločanjem uporabnikov in 
drugih predstavnikov širše 
družbene skupnosti, določeni 
bodo pogoji za ustanavljanje 
in poslovanje knjižnic, oprede- 
ljena vloga matičnih knjižnic in 

svobodna menjava dela kot te- 
melj za pridobivanje celotnega 
prihodka knjižnic po samou- 
pravnih interesnih skupnostih 
ali v njihovem okviru. Z željo, 
da bi dobra knjiga dosegla čim 
širše sloje delovnih ljudi, bo 
poudarjena povezava med 
knjižnicami in Izobraževalnimi 
organizacijami ter medknjiž- 
nična izposoja. Zakon bo z do- 
ločitvijo nalog Narodne in uni- 
verzitetne knjižnice v Ljubljani 
opredelil njen pomen v svoj- 
stvu slovenske nacionalne 
knjižnice. 

Zakon bo nadomestil zdav- 
naj zastarele določbe več kot 
dvajset let starega zakona o 
poklicnih gledališčih in bo po- 
leg dejavnosti dramskih gleda- 
lišč urejal še glasbeno in ple- 
sno dejavnost ter določil nosil- 
ce posredovanja vseh vrst kul- 
turnih prireditev, opredelil bo 
pravice in položaj delavcev v 
organizacijah združenega dela 
na področju odrske kulturne 
dejavnosti (gledališča, glasbe 
in plesa) ter pravice samostoj- 

nih umetnikov, ki trajno sode- 
lujejo s temi organizacijami 
združenega dela. Zakon bo 
določil način zagotavljanja po- 
sebnega družbenega interesa 
v upravljanju teh organizacij, 
opredelil oblike svobodne me- 
njave dela v teh dejavnostih in 
temeljne prvine celotnega 
ustvarjanja prihodka, opredelil 
bo dolžnosti in pravice umet- 
niškega vodstva ter določil 
osnovne cilje in temeljne nalo- 
ge nosilcev teh dejavnosti. 
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Iz Skupščine SFRJ 

NOVI PREDPISI 

Podaljšan rok za izdelavo sanacijskih 

programov   

• Izkušnje so pokazale, da je rok 30 dni prekratek, da bi temeljna organizacija 
združenega dela sestavila kvaliteten program ukrepov za odpravo vzrokov nastalih 
izgub 
• Predloženo je podaljšanje roka na 90 dni, s čemer bi zagotovili kakovostnejše 

programe in uspešnejše poslovanje v naslednjem obdobju 
• Spremenjene bodo tudi določbe o izplačilu zajamčenih osebnih dohodkov, da 

ne bi prišlo do občutnejših motenj v standardu delavcev v organizacijah, ki so 
poslovale z izgubo 

Temeljna organizacija zdru- 
ženega dela, ki je v zaključnem 
računu izkazala nekrito izgu- 
bo, je po veljavnem Zakonu o 
pogojih in postopku za sanaci- 
jo dolžna, da v 30 dneh od 
sprejetega sklepa o uvedbi sa- 
nacijskega postopka sestavi 
program ukrepov za odpravo 
vzrokov nastalih izgub in ukre- 
pov za zagotovitev uspešnega 
poslovanja. 

Slabosti sedanjih sanacij- 
skih programov in ukrepov so 
v glavnem v tem, da je zradi 
kratkih rokov za pripravo sa- 
nacijskih programov aktivnost 
v glavnem usmerjena samo na 
formalno kritje izgub, da bi za- 
gotovili izplačilo osebnih do- 
hodkov zaposlenih delavcev. 
Najpogosteje so odobreni sa- 
nacijski krediti s kratkimi roki 
in visokimi obrestmi. Poleg te- 
ga pa s sanacijskimi krediti, ki 
so bili odobreni temeljnim or- 
ganizacijam združenega dela, 
ni bilo zagotovljeno celo nado- 
mestilo izgubljenih sredstev, 
ker so se obstoječi krediti za 
obratna sredstva spremenili v 
sanacijske kredite. 

Upoštevajoč te težave in sla- 
bosti je Zvezni izvršni svet po- 
slal Skupščini SFRJ v obravnar 
vo in sprejem Predlog za izda- 
jo zakona o spremembah Za- 
kona o pogojih in postopku za 

sanacijo, s Predlogom zakona 
(AS 108). Dan je bil tudi pred- 
log, da bi ta zakon sprejeli po 
hitrero postopku, da bi ga lah- 
ko uporabljali tudi v organiza- 
ciji združenega dela, ki so iz- 
kazale nekrito izgubo po zak- 
ljučnem računu za leto 1978. 
Sprejetje tega zakona je v pri- 
stojnosti Zveznega zbora. 

ZAGOTOVITI 
KAKOVOSTNE 
SANACIJSKE 
PROGRAME 

Temeljna sprememba* ki je 
predlagana v tem zakonskem 
tekstu je, da bi bilo treba rok 
za pripravo programa ukrepov 
podaljšati s 30 na 90 dni. V 
obrazložitvi spremembe je re- 
čeno, da bi podaljšanje roka 
omogočilo temeljnim organi- 
zacijam združenega dela, da 
sestavijo kakovostnejše pro- 
grame ukrepov in najdejo ter 
zagotovijo kvalitetne vire sred- 
stev, s katerimi bodo zagotovi- 
le uspešnejše poslovanje v na- 
slednjem obdobiu. 

Daljši rok za pripravo pro- 
gramov ukrepov kot je sedanji 
je treba določiti zaradi preiz- 
kusa programa proizvodnje, 
stopnje sodobnosti sredstev in 
tehnologije, strukture zaposle- 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O POGOJIH IN POSTOPKU ZA SANACIJO - AS 
108 

aooooooocooooocoooococociogoi 

nih in delitve dohodka ter 
osebnih dohodkov, potreb 
trga in možnosti plasmaja pro- 
izvodov ter zaradi drugih fak- 
torjev, ki vplivajo na uspešno 
poslovanje temeljne organiza- 
cije združenega dela. Tako bi 
90 dnevni rok omogočil, da bi 
vse te zadeve opravili in sesta- 
vili ter delavci sprejeli kakovo- 
sten program ukrepov. 

V skladu s tako spremenje- 
nim rokom za izdelavo progra- 
ma ukrepov je tudi predlog za 
podaljšanje roka za objavo 
predloga o začetku sanacije. 
Če temeljna organizacija ni 
pokrila izgub v roku 45 dni, ki 
je predpisan za predložitev 
zaključnega računa, je po ve- 
ljavnem Zakonu dolžna, da v 
roku naslednjih 8 dni objavi v 
»Uradnem listu SFRJ« predlog 
za prevzem sanacije in da o 
tem obvesti Službo družbene- 
ga knjigovodstva. Po predlo- 
ženih spremembah bi se ta rok 
podaljšal na 75 dni. 

IZPLAČILO OSEBNIH 
DOHODKOVV 
ORGANIZACIJAH, KI 
IMAJO IZGUBE 

Druga pomembna spre- 
memba, ki je predložena s tem 
zakonskim tekstom se nanaša 
na izplačilo osebnih dohodkov 
zaposlenim delavcem v orga- 
nizacijah združenega aeia, ki 
imajo izgubo. Po veljavnih do- 
ločbah organizacije, ki so po 
zaključnem računu izkazale 

nekrito izgubo, lahko izplačajo 
osebne dohodke v višini z za- 
konom zajamčenih osebnih 
dohodkov po izteku roka, ki je 
predpisan za predložitev zak- 
ljučnega računa, do dneva, ko 
prevzemniki sanacije izvršijo 
obveznosti oziroma do dneva 
nadomestitve izgubljenih 
sredstev v višini nekrite iz- 
gube. 

Namesto zajamčenih oseb- 
nih dohodkov, ki so nizki je v 
Predlogu zakona določeno, da 
se v tem primeru lahko izpla- 
čujejo osebni dohodki do viši- 
ne zneska povprečnega oseb- 
nega dohodka, izplačanega v 
devetih mesecih predhodnega 
leta na delavca, največ pa do 
višine zneska povprečnega 
osebnega dohodka, izplačane- 
ga na delavca, ki ga za republi- 
ko oziroma pokrajino ugotovi 
služba družbenega knjigovod- 
stva na podlagi podatkov iz 
periodičnih obračunov za de- 
vet mesecev prihodnjega leta 
za panogo, v katero je temelj- 
na organizacija razvrščena na 
podlagi Odloka o enotni klasi- 
fikaciji dejavnosti. 

Takšna rešitev je predložena 
tudi iz drugega razloga. Pri- 
stojni organi v republikah in 
pokrajinah so na podlagi do- 
ločb veljavnega zakona v svo- 
jih aktih v letu 1978 preložili 
rok za izplačilo osebnih do- 
hodkov v višini z zakonom za- 
jamčenih osebnih dohodkov 
do 30. junija večini temeljnih 
organizacij združenega dela in 
jim omogočili, da do tega roka 
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izplačujejo akontacije osebnih 
dohodkov v višini njihovega 
samoupravnega splošnega ak- 
ta o delitvi osebnih dohodkov, 
če ne bi preložili omenjenega 
roka, bi 1471 temeljnih organi- 
zacij združenega dela s 
354.688 zaposlenih delavcev, 
ki so v zaključnem računu za 
leto 1977 izkazale izgubo, mo- 
ralo izplačevati z zakonom za- 
jamčene osebne dohodke. Ta- 
ko je samo približno 100 te- 
meljnih organizacij združene- 
ga dela s približno 15.000 za- 
poslenih delavcev izplačevalo 
z zakonom zajamčene osebne 
dohodke. 

Vendar pa so posamezne te- 
k meljne organizacije združene- 

ga dela celo povečevale oseb- 
ne dohodke, čeprav niso našle 
prevzemnikov sanacije in po- 
krile izgube. S predloženo re- 
šitvijo bi hkrati preprečili po- 
večanje akontacije osebnih 
dohodkov v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela, ki so 
po zaključnem računu izkazale 
izgubo, dokler ne najdejo 
prevzemnikov sanacije. 

HITROST IZDAJE 
ZAKONA 

Vsi našteti razlogi so vplivali, 
da je Zvezni izvršni svet pred- 
ložil Skupščini SFRJ, da se ta 

zakon sprejme po hitrem po- 
stopku, da bi ga lahko uporab- 
ljali v temeljnih organizacijah 
združenega dela, ki bodo izka- 
zale nepokrito izgubo po zak- 
ljučnem računu za leto 1978. 
Na podlagi periodičnih obra- 
čunov za devet mesecev leta 
1978 je bilo ugotovljeno, da je 
2117 temeljnih organizacij 
združenega dela s 420.000 za- 
poslenih delavcev izkazalo iz- 
gubo v znesku 10 milijard in 
161 milijonov dinarjev. Priča- 
kovati je, da bo po zaključnih 
računih za leto 1978 izkazalo 
izgubo približno enako število 
temeljnih organizacij s približ- 
no enakim številom delavcev. 

Če bi uporabili sedaj veljav- 

ne določbe bi te organizacije 
morale izplačevati akontacije 
osebnih dohodkov delavcev 
od 1. marca pa dokler ne naj- 
dejo prevzemnikov sanacije, 
najdlje pa do konca junija v 
višini z zakonom zajamčenih 
osebnih dohodkov, kar bi pre- 
cej prizadelo standard zapo- 
slenih delavcev v teh temeljnih 
organizacijah, lahko pa bi pov- 
zročilo tudi večje motnje v go- 
spodarstvu. Prav zaradi tega 
se zdi upravičeno, da se zakon 
sprejme po hitrem postopku in 
da ga uporabljajo pri zaključ- 
nih računih v tememeljnih or- 
ganizacijah združenega dela 
za leto 1978, ki so v tem letu 
izkazale izgubo. 

Začasno reševanje finančnih težav SAP 

Kosovo 

SAP Kosovo, ki zaradi finančnih težav iz svojega proračuna ne more izpolnje- 
z Ustavo določenih funkcij in obveznosti, dobi 150 milijonov dinarjev posojila vati 

Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ v obravnavo in 
sprejem Predlog za izdajo za- 
kona o posojilu Socialistični 
avtonomni pokrajini Kosovo iz 
sredstev stalne proračunske 
rezerve federacije, z vračilno 
obveznostjo (AS 104). Hkrati je 
poslal tudi Predlog omenjene- 
ga zakona s predlogom, naj bi 
ga sprejeli po hitrem postop- 
ku. Nujnost hitrega postopka 
je utemeljena zato, ker gre za 
izredne in neodložljive potrebe 
SAP Kosovo, ki bo lahko na ta 
način izpolnjevala z Ustavo 
določene funkcije in obvezno- 
sti. Nadaljnji razlog pa je, da 
bo posojilo omenjeni pokraji- 
ni, iz stalne proračunske rezer- 
ve federacije, učinkovito. 

Predlagani Zakon predvide- 
va posojilo SAP Kosovo v zne- 

sku 150 milijonov dinarjev. Po- 
sojilo mora biti vrnjeno v stal- 
no proračunsko rezervo fede- 
racije do 31. decembra 1979. 
leta. Že to pove, da gre za krat- 
koročen in začasen ukrep, ki 
želi premostiti trenutne finanč- 
ne težave SAP Kosovo pri iz- 
polnjevanju z Ustavo določe- 
nih funkcij in obveznosti, ki jih 
imajo družbenopolitične skup- 
nosti. 

Povod za predlaganje ome- 
njenega posojila SAP Kosovo 
je izdelana analiza Izvršnega 
sveta skupščine SAP Kosovo o 
materialnem položaju skupnih 
služb v pokrajini z ugotovitvijo, 
da pokrajina zaradi pomanjka- 
nja sredstev ne bo mogla iz- 
polnjevati funkcij in obvezno- 
sti, ki jih imajo družbenopoli- 
tične skupnosti. Na podlagi te 

analize je delegacija SAP Ko- 
sovo v Zboru republik in po- 
krajin tudi predlagala, da bi 
dopolnili Osnutek zakona o 
celotnem obsegu proračun- 
skih odhodkov federacije za 
leto 1979 z namenom, da se 
SAP Kosovo odstopi temeljni 
prometni davek, ki pripada fe- 
deraciji, plačuje pa se na ob- 
močju SAP Kosovo. 

Pri usklajevanju stališč 
Zvezni izvršni svet ni sprejel 
tega predloga, ker je menil, da 
bi morali najprej izdelati po- 

drobno analizo o celotnem 
gmotnem položaju SAP Koso- 
vo in o tem razpravljati v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ. 

Ob upoštevanju težav ome- 
njene pokrajine, je Zvezni 
izvršni svet predlagal, da bi s 
posebnim zakonom zagotovili 
posojilo SAP Kosovo iz stalne 
proračunske rezerve federaci- 
je, dokler ne obravnavajo 
gmotni pložaj pokrajine v celo- 
ti in šele potem predlagajo po- 
trebne ukrepe. 

, ^opapaooogococcoeaoooiaoooaaeottaeoBeoe 

PREDLOG ZAKONA O POSOJILU SAP KOSOVO IZ 
SREDSTEV STALNE PRORAČUNSKE REZERVE FEDE- 
RACIJE, Z VRAČILNO OBVEZNOSTJO - AS 104 
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Stari odnosi pri pridobivanju in delitvi 

dohodka se le počasi spreminjajo  

• Uporaba Zakona o združenem delu pri delitvi sredstev za osebne dohodke je 
prinesla prve uspehe, čeprav mnoge organizacije še vedno kršijo temeljna pravila 
pri pridobivanju in delitvi dohodka 
• V tistih organizacijah, kjer so sprejeli površno In kampanjsko izdelane pravil- 

nike, se dohodek niti ne oblikuje in ne deli po delu In rezultatih dela 
• Razmerja, predvidena v samoupravnih sporazumih, mnogi ne spoštujejo in zato 

so tudi osebni dohodki precej nad dogovorjeno družbeno ravnjo 
• Rast realnih osebnih dohodkov mora biti dejansko v skladu z rastjo produktiv- 

nosti dela . , , . 
•V organizacijah združenega dela, ki poslujejo z izgubo, so v prvi polovici leta 

1978 osebne dohodke povečali kar za 13 odstotkov 

Izvajanje Zakona o združe- 
nem delu je spodbudilo razvoj 
novih družbenoekonomskih 
odnosov, posebej na področju 
delitve dohodka in sredstev za 
osebne dohodke, ki naj ustre- 
zata celotnemu dohodku in re- 
zultatu dela vsakega posamez- 
nika. Čeprav smo dosegli do- 
bre zečetne rezultate, je pri 
uporabi teh načel še veliko 
problemov, odprtih vprašanj in 
nejasnosti. Na normativnem 
področju smo določbe v glav- 
nem uskladili z Zakonom o 
združenem delu, vendar se de- 
janski odnosi na tem področju 
še vse prepočasi spreminjajo. 

V nekaterih okoljih Je površ- 
na In nedosledna uporaba za- 
konskih določb povzročila le 
formalno sprejemanje novih 
samoupravnih aktov, ki ne za- 
gotavljajo uveljavitve novih 
družbenoekonomskih od- 
nosov na tem področju In tudi 
v praksi niso dosegli pozitivnih 
učinkov. Taki, pogosto »naro- 
čeni« pravilniki so ustvarili laž- 
no podobo o dejanskem polo- 
žaju In niso rodili željenih 
uspehov v praksi. Veliko števi- 
lo organizacij namreč še na- 
prej krši temeljna merila pri 
pridobivanju in delitvi dohod- 
ka. V teh organizacijah se do- 
hodek ne oblikuje po rezulta- 
tih dela vsake temeljne organi- 
zacije združenega dela in v 
njih tudi ne delijo dohodka po 
rezultatih dela. 

Nasprotno temu pa v delov- 
nih organizacijah, kjer dosle- 
dno izvajajo določbe Zakona o 
združenem delu, dosegajo le- 
pe uspehe. Pohvalijo se lahko 

z večjo produktivnostjo, bolj- 
šim opravljanjem delovnih na- 
log, večjo Izkoriščenostjo 
zmogljivosti in delovnega ča- 
sa. Pojavljajo se nove pobude 
za nadaljnjo dograditev siste- 
ma delitve, večje pa je tudi za- 
nimanje delavcev za poveča- 
nje dohodka in osebnih do- 
hodkov. 

Tako lahko strnemo razpra- 
vo delegatov In drugih udele- 
žencev seje Komisije Skupšči- 
ne SFRJ za spremljanje izvaja- 
nja Zakona o združenem delu, 
ki je bila 17. januarja. Na njej 
so govorili o uresničevanju ti- 
stih zakonskih določb, ki go- 
vore o delitvi sredstev za oseb- 
ne dohodke po delu In po re- 
zultatih dela. 

DELITEV DOHODKA 
Zelo težko je deliti po delu, 

če delavec ne razpolaga s ce- 
lotnim dohodkom, so poudarili 
na seji. Dodali so, da pri delitvi 
dohodka na žalost še preveč 
sodelujejo tisti, ki ga niso 
ustvarili. Očiten je avtomati- 
zem pri delitvi dohodka, saj je 
od njegove rasti odvisna tudi 
rast prispevkov, ki jih zajema- 
mo neodvisno od sklenjenih 
dogovorov In sporazumov. Po 
podatkih za prvih devet mese- 
cev lanskega leta, so dobile 
družbenopolitične skupnosti 
za 19 odstotkov več sredstev, 
samoupravne interesne skup- 
nosti pa kar za 27 odstotkov 
več sredstev od družbeno do- 
govorjene ravni. 

So tudi primeri, ko dohodek 
ne pridobivajo temeljne orga- 

STALIŠČA KOMISIJE SKUPŠČINE SFRJ ZA SPREMLJA- 
NJE IZVAJANJA ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU O DELI- 
TVI SREDSTEV ZA OSEBNE DOHODKE PO DELU IN 
REZULTATIH DELA 

nizacije združenega dela, tem- 
več se formira na ravni delov- 
ne organizacije in nato distri- 
buira med temeljne organiza- 
cije. Tako ustvarjanje dohodka 
ni odvisno niti od dela temelj- 
ne organizacije in ne od pri- 
spevka vsakega posameznika. 

Kritično bi lahko ocenili tudi 
delovanje sistema družbenega 
dogovarjanja In samouprav- 
nega sporazumevanja. Zelo 
pogosto organizacije kršijo 
določbe dogovorov in spora- 
zumov (takih organizacij je 10 
odstotkov), kar povzroča izpla- 
čevanje osebnih dohodkov 
nad dogovorjenimi razmerji. 
Na seji so na primer postregli s 
podatkom, da povprečni oseb- 
ni dohodki ponekod znašajo 
nad 10.000 dinarjev mesečno 
ali dvakrat več kot je to pov- 
prečje v državi. 

Razpravljalcl so na seji ob- 
sodili centralizacijo dohodka, 
saj to omogoča izplačevanje 
visokih osebnih dohodkov mi- 
mo dela. Negativno so ocenili 
tudi vsako sporazumevanje 
zunaj organizacij združenega 
dela, o katerem delavci zelo 
malo vedo. Prav tako pa se ni- 
so strinjali s prakso, ko pone- 
kod enotno prenašajo pov- 
prečno stopnjo ustvarjenega 
dohodka iz delovne organiza- 
cije na^temeljno organizacijo 
združenega dela. Ob tem so 
tudi predlagali, naj bi napisali 
spisek vseh predpisov in za- 
konskih določb, ki so na kakr- 
šenkoli način nasprotne Zako- 
nu o združenem delu, saj se to 
kar pogosto pojavlja v praksi. 

OSNOVE IN MERILA ZA 
DELITEV ČISTEGA 
DOHODKA 

Izhodišče za razpravo na 
omenjeni seji Je bila Informaci- 

ja o uresničevanju Zakona o 
združenem delu na področju 
delitve sredstev za osebne do- 
hodke po delu in rezultatih de- 
la, ki so jo pripravili v Svetu 
Zveze sindikatov Jugoslavije. 
Iz Informacije povzemamo ne- 
katere najbolj zanimive ugoto- 
vitve. 

Z dosledno idejnopolitično 
dejavnostjo pri uresničevanju 
Zakona o združenem delu, 
pravi Informacija, masa sred- 
stev za osebne dohodke po- 
staja vse bolj odvisna od do- 
hodka In samoupravno dogo- 
vorjenih odnosov pri razpore- 
janju čistega dohodka. 

Osnove in merila za razpore- 
janje čistega dohodka temelj- 
ne organizacije združenega 
dela v glavnem določajo po sa- 
moupravnih sporazumih o 
skupnih osnovah in merilih, 
sprejetih na ravni panoge ali 
grupacije ter po planih delov- 
nih organizacij. Najpogosteje 
ta merila določajo in usklajuje- 
jo na ravni delovne organiza- 
cije. 

Pri urejanju odnosov na po- 
dročju delitve čistega dohodka 
so tudi primeri, ko direktno 
uporabljajo grupacijske osno- 
ve In merila, brez da bi Jih raz- 
členili In prilagodili značilno- 
stim razvojnih planov in poslo- 
vanju vsake temeljne organi- 
zacije. Pravilniki pogosto do- 
ločajo samo osnove in merila 
za delitev sredstev za osebne 
dohodke. Ne urejajo pa od- 
nosov pri razporejanju čistega 
dohodka In tako sploh nI zna- 
no, kakšna sredstva se formi- 
rajo za osebne dohodke. Po- 
nekod vse te določbe ne Izha- 
jajo iz planov posamezne te- 
meljne organizacije in ne upo- 
števajo obveznosti, ki so jih 
delavci te temeljne organizaci- 
je prevzeli skupaj z delavci 
drugih temeljnih organizacij. 
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Posebej je pri tem poudarjeno, 
da veliko število temeljnih or- 
ganizacij sploh nima svojih 
planov. 

Težave so tudi pri pridobiva- 
nju sredstev za osebne dohod- 
ke delavcev v delovnih skup- 
nostih. Položaja delovne skup- 
nosti, obsega in vrste njenih 
del in nalog ter medsebojnih 
odnosov s temeljnimi organi- 
zacijami zelo pogosto ne ure- 
jajo samoupravni sporazumi 
ali pa akti po načelih ZZD. Ti 
odnosi so, gledano v celoti, še 
zunaj dohodkovnih odnosov. 

USKLAJENOST 
PRAVILNIKOV Z 
ZAKONOM O 
ZDRUŽENEM DELU 

Nekatere organizacije so 
prek svojih pravilnikov razčle- 
nile osnove in merila za delitev 
dohodka v skladu z ZZD. Dru- 
ge so to uskladitev napravile 
samo formalno, nekatere or- 
ganizacije pa niso naredile niti 
tega, temveč obstoječe rešitve 
enostavno razglasile za skla- 
dne z Zakonom o združenem 
delu. V delu delovnih organi- 
zacij samo del osebnega do- 
hodka oblikujejo po rezultatih 
dela, ponekod pa je celoten 
osebni dohodek izenačen s 
startno osnovo. 

Tak položaj lahko pripisuje- 
mo tako neizkušenosti kot dej- 
stvu, da samoupravni odnosi 
še niso dovolj dograjeni. V teh 
organizacijah imajo slabo or- 
ganizacijo dela, nerazvit si- 
stem planiranja in podobno. 
Seveda je v posameznih pri- 
merih prisotna tudi težnja po 
ohranitvi oblasti nad dohod- 
kom in priviligiranega položaja 
pri delitvi sredstev za osebne 
dohodke. 

Informacija posebej opozar- 
ja na pojave, ko pravilnike iz- 
delajo na ravni delovne orga- 
nizacije in jih nato razmnožijo 
za potrebe vseh temeljnih or- 
ganizacij. Med številnimi pra- 
vilniki pa najdemo tudi take, ki 
so vse preveč posplošeni in ne 
vsebujejo nujnih konkretnih 
elementov skupnosti temeljnih 
organizacij. 

Jedro problema je, po oceni 
Informacije, v neustreznem ra- 
zumevanju pojma predvidene- 
ga in opravljenega dela. Niso 
tudi redki pojavi, ko določbe 
pri delitvi osebnih dohodkov 
enačijo vrednotenje delovnih 
mest in njihovo izkoriščenost. 
Zeko pogosto se dogaja, da 
posamezne določbe povsem 
napačno tolmačijo vlogo pre- 
dvidenega dela. Njegova vloga 
je namreč pomembna samo 
pj^določanju relativnega od- 
nosa po količini in kakovosti 
deja? Konkreten osebni doho- 
defiTjSa mora biti odraz vsega 

tistega, kar je narejeno po koli- 
čini, kakovosti in drugih meri- 
lih, ki jih našteva Zakon o 
združenem delu. 

Različne so tudi metodolo- 
gije za ocenjevanje del in na- 
log. Nekatere, poudarja Infor- 
macija, ne sodijo v naš sistem. 
Sem sodi na primer metoda 
vrednotennja delovnih mest. 

VREDNOTENJE DELA 
Največji problem pri vredno- 

tenju predvidenega dela je do- 
ločanje zahtevnosti del in na- 
log. To vprašanje najpogosteje 
postavljajo v družbenih dejav- 
nostih in delovnih skupnostih. 
Zahtevnost je izražena ob upo- 
števanju meril, znanja, spo- 
sobnosti in izkušenj. Redko pa 
je upoštevana vrsta dela, te- 
hnologija dela, ki zahteva do- 
ločeno znanje, in je torej pove- 
zana z določenimi deli, vendar 
ne za posameznega izvajalca. 

Obseg dela pravilniki najpo- 
gosteje določajo z normira- 
njem. Tudi doslej so mnoge 
organizacije obseg dela dolo- 
čale s pomočjo norm in imajo 
o tem bogate izkušnje. So tudi 
poskusi, da bi kar največje šte- 
vilo del normirali tudi zunaj 
neposredne proizvodnje. 

Oblikovalci meril pa so pri 
njihovi izdelavi za delitev 
osebnih dohodkov največkrat 
pozabili na kategorijo minule- 
ga dela. Najpogosteje je na- 
mreč izražena z odstotkom za 
leta delovne dobe. V delu te- 
meljnih organizacij so kot 
osnovo za izločanje dela do- 
hodka temeljne organizacije 
za osebne dohodke delavcev 
po minulem delu upoštevali 
tudi stopnjo povečanja dohod- 
ka in stopnjo akumulacije. To- 
da, to ne morajo biti edine 
osnove, saj se na ta način 
sredstva za osebne dohodke 
na osnovi minulega dela eno- 
stransko vežejo na trenutni 
položaj akumulacijske spo- 
sobnosti. Zelo malo je prime- 
rov, ko ta sredstva vežejo na 
učinke, z vlaganjem sredstev 
akumulacije. 

Pospeševanje inventivne de- 
javnosti in izumiteljstva je bilo 
v minulem obdobju deležno 
velike pozornosti. To se odra- 
ža tudi pri drugačnih odnosih 
do ustvarjalnosti in njenem 
večjem vrednotenju pri ugo- 
tavljanju prispevkov delavcev 
k povečanju dohodka temeljne 
organizacije združenega dela. 

Težko pa premagujemo 
prakso določanja raznih do- 
datkov na osebni dohodek. Ti 
se oblikujejo neodvisno od de- 
la in rezultatov dela (strokovna 
usposobljenost, delovna doba, 
delovno mesto, odgovornost 
in podobno). 

UPORABA 
PRAVILNIKOV V 
PRAKSI 

Uporaba meril rezultatov de- 
la, zapisana v pravilnikih o de- 
litvi sredstev za osebne do- 
hodke, je v praksi pozitivno 
učinkovala. Med drugim je pri- 
spevala k večanju produktiv- 
nosti dela in večanju dohodka, 
k ekonomičnosti in rentabilno- 
sti poslovanja in k boljšemu 
izkoriščanju zmogljivosti ter 
delovnega časa. Informacija 
posebej omenja primer delov- 
ne organizacije »Filip Kljajič« 
iz Kragujevca, kjer so produk- 
tivnost dela v posamezni te- 
meljni organizaciji povečali za 
14 do 23 odstotkov, rentabil- 
nost poslovanja med 20 in 35 
odstotki, dohodek pa od 30 do 
33 odstotkov. 

Nov delitveni sistem je v ne- 
katerih temeljnih organizaci- 
jah prispeval k zmanjševanju 
zalog in škarta in na ta način 
so bili precej večji prihranki. 
Večje je tudi zanimanje delav- 
cev za izločanje sredstev za 
akumulacijo kot tudi za učinke 
njenega vlaganja. 

Več organizacij je doseglo 
lepe uspehe pri spodbujanju 
inventivnega dela (čeprav je še 
malo število posebnih pravilni- 
kov o tem) in povečanju zani- 
manja delavcev za izboljšanje 
tehnologije, kar je pozitivno 
vplivalo na povečanje dohod- 
ka in osebnih dohodkov. Zna- 
čilen je primer »Železarne Što- 
re«, kjer so s pomočjo inovacij 
prihranili okoli 18 milijonov di- 
narjev. Delavci so zanje dobili 
več kot 300 tisoč dinarjev. Po- 
dobno se je zgodilo v »Meblu« 
iz Nove Gorice, kjer so na ta 
način prihranili 17 milijonov 
dinarjev, delavcem pa za ino- 
vacijsko delo izplačali 750 ti- 
soč dinarjev, ter v nekaterih 
drugih organizacijah. 

RASTDOHODKA IN 
OSEBNIH DOHODKOV 

Informacija prinaša tudi po- 
datke, da je bila v jugoslovan- 
skem gospodarstvu v prvem 
polletju lanskega leta masa 
osebnih dohodkov povečana 
za 24 odstotkov, čisti dohodek 
pa je bil za 27 odstotkov večji. 
Pomeni torej, da je bila rast 
osebnih dohodkov manjša od 
rasti čistega dohodka. Pri tem 
so sredstva za razširitev mate- 
rialne osnove dela narasla za 
10 odstotkov, masa rezerv za 
61 odstotkov, sredstva skupne 
porabe pa za 52 odstotkov. 

Kljub temu še ni bila uresni- 
čena planska zahteva, da mo- 
rajo realni osebni dohodki na- 
raščati počasneje od rasti pro- 
duktivnosti dela. V letu 1976 
na primer, so realni osebni do- 

hodki v gospodarstvu narasli 
za 3,1 odstotka, produktivnosti 
dela pa le za 0,5 odstotka. Res 
je, da so bila ta razmerja v letu 
1977 precej usklajena, saj so 
osebni dohodki v gospodar- 
stvu narasli za 3,2 odstotka, 
medtem ko se je produktivnost 
dela povečala za 3,4 odstotka. 

Kar zadeva razporejanje či- 
stega dohodka in sredstev za 
osebne dohodke, največje šte- 
vilo organizacij (61 odstotkov), 
gibanje mase sredstev za 
osebne dohodke usklajuje z 
rastjo dohodka in z gibanjem 
čistega dohodka. So pa tudi 
primeri, ko se osebni dohodki 
oblikujejo neodvisno od čiste- 
ga dohodka (19 odstotkov 
vseh zaposlenih). Del organi- 
zacij izplačuje visoke osebne 
dohodke na račun akumulaci- 
je (hidro in termoelektrarne, 
prenos električne energije, 
proizvodnja surove nafte, ka- 
blov, PTT promet, trgovina 
itd.) 

Poseben problem pa so go- 
tovo organizacije združenega 
dela, ki poslujejo z izgubo. Po 
podatkih Informacije so v prvih 
šestih mesecih lanskega leta v 
teh organizacijah povečali 
osebne dohodke za 13 odstot- 
kov ali le za 2 odstotka manj 
od povprečne rasti osebnih 
dohodkov v gospodarstvu. Ne- 
kaj pa je tudi organizacij, ki 
poslujejo z izgubo, vendar de- 
lavci v njih dobivajo nadpov- 
prečne osebne dohodke. 

DRUŽBENO 
USMERJANJE DELITVE 
SREDSTEV 

V republikah in pokrajinah 
so sindikati z družbenimi do- 
govori ali na druge načine 
spodbudili določanje družbe- 
nih stališč kot pomoč delav- 
cem v temeljnih organizacijah 
pri urejanju odnosov na po- 
dročju delitve dohodka. Isto- 
časno se je začela tudi dejav- 
nost pri spreminjanju samou- 
pravnih sporazumov v pano- 
gah, grupacijah in podobno. 

Dogovori v republikah in po- 
krajinah odražajo specifične 
pogoje in okoliščine, vendar 
vsebujejo tudi nekatere skup- 
ne značilnosti. Tako je na pri- 
mer enotno stališče, naj bodo 
vlaganja v materialne temelje 
dela relativno večja od večanja 
rasti osebnih dohodkov. Te- 
meljne organizacije, ki ustvar- 
jajo večji dohodek od povpreč- 
ja v delovni ali sestavljeni or- 
ganizaciji, panogi ali dejavno- 
sti, morajo tudi več izločati za 
razširitev materialne osnove 
združenega dela in rezerve, 
čeprav morajo imeti delavci v 
teh organizacijah tudi večje 
osebne dohodke. 

Pri ugotavljanju osnov in 
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meril za delitev dohodka, mo- 
rajo delavci izhajati iz dogo- 
vorjene razvojne politike in te- 
koče ekonomske politike, upo- 
števati morajo plane razvoja, 
sporazume z drugimi delovni- 
mi ljudmi, medtem ko morajo 
osebne dohodke in skupno 
porabo določati sorazmerno 
prispevku pri ustvarjanju do- 
hodka temeljne organizacije 
združenega dela s tekočim in 
minulim delom. 

Razlike v višini dohodkov na 
posameznega delavca, ki so 
objektivno med posameznimi 
dejavnostmi, ne morejo pov- 

zročati ustrezne razlike v višini 
osebnih dohodkov delavcev v 
teh dejavnostih. Razlike pri 
osebnih dohodkih nastajajo 
lahko le na podlagi razlik v po- 
gojih in zahtevnosti dela, razlik 
pri uspešnosti upravljanja in 
gospodarjenja s sredstvi in na 
podlagi uresničevanja vloge 
posameznih dejavnosti v druž- 
beni reprodukciji. 

PROBLEMI V PRAKSI 
Pri dosedanji dejavnosti ob 

izvajanju Zakona o združenem 
delu so se pokazali določeni 
problemi in odprla nekatera 

vprašanja, za katera še ni pra- 
ve rešitve. Zadevajo minulo 
delo, določanje in usmerjanje 
dohodka, pridobljenega pod 
posebej ugodnimi pogoji, zna- 
čaj in višino zajamčenega 
osebnega dohodka in sedanje 
razlike med osebnimi dohodki 
posameznih panog in grupa- 
cij, ki se v praksi vse bolj pove- 
čujejo. 

Različne so tudi metode 
ugotavljanja produktivnosti in 
tako ni mogoče objektivno do- 
ločiti njenega gibanja in tudi 
ne višine osebnih dohodkov v 
primerjavi z dejansko produk- 

tivnostjo. Tudi nekatera druga 
vprašanja, povezana z osebni- 
mi dohodki delavcev, še niso 
rešena. Srečujemo se tudi z 
nerazumevanjem posameznih 
kategorij, kot na primer odgo- 
vornost pri delu in pogoji dela, 
posebej pa kakovost in zahtev- 
nost dela. Slabo je ovrednoten 
tudi del dohodka, ki je rezultat 
inovacije in racionalizacije de- 
la, kar seveda povzroča pre- 
majhno zainteresiranost de- 
lavcev, da bi svojo strokovno 
znanje izkoristili za povečanje 
dohodka, poudarja omenjena 
Informacija. 

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

Neugodni materialni temelji združenega 

dela in celotnega gospodarstva 

• V obdobju med leti 1971 do 1977 je stopnja rasti dohodka znašala letno 25 
odstotkov, medtem ko je gospodarstvo za akumulacijo namenjalo le 13,4 odstotka 
• Zadolženost gospodarstva narašča, zmanjšuje pa se njegova akumulacijska in 

reprodukcijska sposobnost 
• Premajhno je stimuliranje organizacij združenega dela pri boju za večjo produk- 

tivnost dela oziroma za pridobivanje večjega dohodka 
• Davki, ki obremenjujejo organizacije združenega dela, imajo predvsem fiskalni 

značaj, tako da je prometni davek izgubil svojo ekonomsko vlogo 
• Potrebno bo sprejeti program konkretnih in dolgoročnih ukrepov za izboljšanje 

akumulacijske in reprodukcijske sposobnosti gospodarstva 

O težkih in zapletenih pro- 
blemih nizke akumulacijske in 
reprodukcijske sposobnosti 
gospodarstva in o nujnosti iz- 
delave kompleksne analize 
vzrokov za tak položaj ter mož- 
nosti, da bi premagali nastale 
težave na tem področju, je bilo 
že večkrat govora. Podrobno 
so o tem spregovorili tudi med 
razpravo v vseh fazah priprave 
letošnje Resolucije o uresniče- 
vanju Družbenega plana Jugo- 
slavije za obdobje od 1976. do 
1980. leta na sejah delovnih te- 
les in zborov Skupščine SFRJ. 
Ko so opozorili na odprta vpra- 
šanja na tem področju, so tudi 
predlagali, naj bi ob analizi 
vzrokov za tak položaj predla- 
gali tudi najbolj učinkovite na- 
čine za njihovo odpravo. 

Zvezni zavod za družbeno 
planiranje je pripravil Analizo, 
ki opozarja prav na temeljna 

vprašanja in vzroke nizke aku- 
mulacijske sposobnosti go- 
spodarstva. To Analizo je 
Zvezni izvršni svet poslal 
Skupščini SFRJ. 

Med obravnavo omenjene 
Analize je Zvezni izvršni svet 
tudi sklenil, naj Zvezni zavod 
za družbeno planiranje, v so- 
delovanju z drugimi zveznimi 
organi, pripravi projekt pro- 
grama dejavnosti za izboljša- 
nje položaja na omenjenem 
področju. Poleg ukrepov in ak- 
cij, ki so potrebne takoj, mora 
projekt predvideti tudi kom- 
pleksno obravnavo problema- 
tike počasnega funkcioniranja 
posameznih delov sistema, 
vprašanj ekonomskega polo- 
žaja določenih gospodarskih 
področij, panog in grupacij, 
kar vse bi pomagalo republi- 
kam in pokrajinama pri dolo- 
čanju politike dolgoročnega 
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ODBOR ZA DRUŽBENI PLAN IN RAZVOJNO POLITIKO O 
PROBLEMIH AKUMULACIJSKE IN REPRODUKCIJSKE 
SPOSOBNOSTI GOSPODARSTVA 
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premagovanja nezadovoljive- 
ga položaja na tem področju. 
Seveda pa morajo republike in 
pokrajini pripraviti tudi lastne 
programe dejavnosti za izbolj- 
šanje akumulacijske in repro- 
dukcijske sposobnosti organi- 
zacij združenega dela. 

VISOKA 
ZADOLŽENOST 
ORGANIZACIJ 
ZDRUŽENEGA DELA 

Informacija izhaja iz podat- 
kov, da v zadnjih nekaj letih 
upada akumulacijska In repro- 
dukcijska sposobnost gospo- 
darstva, kar pomeni, da ne 
uresničujemo ene od temelj- 
nih zahtev politike, določene v 
dokumentih X. in XI. kongresa 
Zveze komunistov Jugoslavije, 
v Družbenem planu, Zakonu o 
združenem delu in drugih si- 
stemskih zakonih. Primer zato 
je, da je stopnja rasti dohodka 
med leti 1971. do 1977 znašala 
25 odstotkov letno, izločanja 
za akumulacijo pa so se pove- 

čala le za 13,4 odstotka, pri 
čemer so bila še posebej maj- 
hna v letih 1975 in 1976. 

Od leta 1973 do 1977. leta so 
obresti za kredite narasle sko- 
raj za 2,5-krat, odplačila inve- 
sticijskih kreditov pa so se v 
tem obdobju povečala od 20 
na skoraj 64 milijard dinarjev. 
Poseben problem je, ker za- 
dolženost organizacij združe- 
nega dela sloni predvsem na 
klasičnem kreditnem odnosu, 
ki ni v funkciji združevanja in 
medsebojnega ' povezovanja 
organizacij združenega dela. 

Že ti podatki kažejo, da se 
povečuje zadolženost gospo- 
darstva in zmanjšuje njegova 
akumulacijska in reprodukcij- 
ska sposobnost. Kljub takim 
težnjam pa naraščajo skupna 
vlaganja v investicije in osnov- 
na sredstva. Njihova dinamič- 
na stopnja rasti znaša 11 od- 
stotkov ali 5 odstotkov več od 
rasti družbenega proizvoda. 
Omenjena sredstva predvsem 
zagotavljajo bančni viri in tuji 
krediti. Mimo tega pa je večji 
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del sredstev angažiran iz krat- 
koročnih virov, ki presegajo 
okvire razpoložljivih kvalitet- 
nih sredstev. 

V zadnjih treh letih je to pri- 
peljalo do večje investicijske 
rasti kot so realne možnosti. 
Prevelik obseg zadolževanja v 
tujini je zaostril tudi problem 
zagotavljanja sredstev za od- 
plačilo tujih posojil in kreditov. 
Iz vsega tega torej lahko izlu- 
ščimo, da so problemi akumu- 
lacijske sposobnosti gospo- 
darstva povezani s celovitimi 
odnosi v reprodukciji, z delo- 
vanjem gospodarskega siste- 
ma in s samoupravnimi druž- 
benoekonomskimi odnosi. 

VZROKI 
ZMANJŠEVANJA 
REPRODUKCIJSKE 
SPOSOBNOSTI 

Med vzroki za tak položaj In- 
formacija poudarja, da sred- 
stva za razširitev materialne 
osnove združenega dela, v od- 
nosih med delitvijo dohodka in 
družbenega proizvoda, v od- 
nosih med delitvijo dohodka in 
družbenega proizvoda, niso 
enakopravno obravnavana z 
drugimi sredstvi. Mimo tega z 
zakonskimi obveznostmi pred- 
vsem zagotavljamo sredstva za 
skupne in splošne družbene 
potrebe. Sistem bruto osebne- 
ga dohodka je izdelan tako, da 
se s povečanjem stopnje dav- 
ka ali prispevka za posamez- 
nega uporabnika avtomatično 
povečajo tudi osnove za druge 
davke. 

V pogojih nestabilnosti in vi- 
soke rasti cen ter premalo ra- 
zvitih dohodkovnih odnosov, 
organizacije združenega dela 
niso povsem motivirane za ra- 
cionalno gospodarjenje. Mimo 
tega se predpis o pokrivanju v 
praksi le delno izvaja. 

Z raznimi oblikami interven- 

cij rešujejo probleme posa- 
meznih dejavnosti. Njihov po- 
ložaj izboljšujejo prek politike 
cen, s političnimi odločitvami 
o gradnji objektov in zagotav- 
ljanju sredstev za njihovo iz- 
gradnjo, kar vse v veliki meri 
vpliva na delitev dohodka in 
zato tudi prihaja do prerazdeli- 
tve sredstev. 

Problemi na področju izvoza 
kažejo, da je gospodarstvo se- 
daj v fazi razmeroma eksten- 
zivne proizvodnje in zaradi te- 
ga zahtevajo organizacije 
združenega dela večja sred- 
stva za stimuliranje izvoza. 
Prav tako pa usmeritev na no- 
tranjo porabo zmanjšuje zani- 
manje za izvoz. 

Inflacijski dejavnik celotne- 
ga mehanizma delitve znatno 
vpliva na nizko akumulacijsko 
sposobnost gospodarstva. Vsi 
planirajo prihodke na začetku 
leta in tako tudi načrtujejo de- 
litev dohodka, ki ga bodo mo- 
rali šele ustvariti. Zaradi tega 
pa seveda delitev v veliki meri 
poteka ločeno od ustvarjanja 
dohodka. 

Težave so tudi na področju 
ekonomičnosti obratnih sred- 
stev. V zadnjih nekaj letih je 
koeficient obračanja obratnih 
sredstev zmanjšan na polovi- 
co, kar seveda povzroča, da se 
med proizvodnjo porabi dva- 
krat več sredstev. To povzroča 
podaljševanje rokov in draži 
proizvodne stroške. 

Vsi omenjeni vzroki kažejo, 
da moramo pri določanju pro- 
gramov dejavnosti na vseh 
ravneh širše preučiti temeljna 
vprašanja delovanja procesa 
družbene reprodukcije, oceniti 
gospodarski sistem, nekatera 
vprašanja tako imenovane an- 
ticipirane porabe in motivira- 
nost organizacij združenega 
dela za učinkovitejše gospo- 
darjenje. Ne nazdanje pa vse- 
kakor preučiti tudi sistem pri- 
dobivanja in delitve dohodka. 

SLABOSTI V 
GOSPODARSKEM 
SISTEMU 

Informacija Zveznega zavo- 
da za družbeno planiranje je 
spodbudila razpravo o proble- 
mih premajhne akumulacijske 
in reprodukcijske sposobnosti 
gospodarstva v Odboru Zbora 
republik in pokrajin za druž- 
beni plan in razvojno politiko. 
Delegati v Odboru so poudari- 
li, da je to predvsem prelimi- 
narna obravnava. Pri tem pa 
posebej opozorili na pomen 
internih proizvodnih dejavni- 
kov, premajhno izkoriščanje 
zmogljivosti, slabitev konku- 
renčne sposobnosti gospodar- 
stva, kar gotovo zavira dogo- 
vorjen razvoj. 

Mimo tega so spregovorili 
tudi o tem, da združevanje 
sredstev še ni prekoračilo mej 
obveznega združevanja, orga- 
nizacije združenega dela pa 
niso dovolj stimulirane v boju 
za večjo produktivnost dela, ki 
mora zagotoviti pridobivanje 
večjega dohodka. Organizaci- 
je se pogosto zatekajo k priti- 
skom na republiške in zvezne 
organe, da bi s z ukrepi eko- 
nomske politike zagotovile 
večji dohodek oziroma večji 
obseg akumulacije. 

Določene slabosti so tudi pri 
ukrepih gospodarskega siste- 
ma in ekonomske politike. Ob 
upoštevanju, da se nekateri 
subjekti gospodarjenja neu- 
strezno obnašajo, lahko skle- 
nemo, so menili delegati, da se 
tu subjekti premalo prizadeva- 
jo za uresničevanje ekonom- 
ske politike, kakršno zahtevajo 
planski dokumenti. 

Gospodarski sistem, pred- 
vsem na področju cen in na 
kreditno-monetarnem področ- 
ju, je še premalo izdelan, posa- 
mezni ukrepi pa tudi niso po- 

vsem učinkoviti. Davki, ki 
obremenjujejo organizacije 
združenega dela, imajo pred- 
vsem fiskalni značaj, tako daje 
prometni davek izgubil svojo 
ekonomsko vlogo in vse bolj 
postaja dejavnik, ki pospešuje 
inflacijo. 

Odbor je tudi opozoril, da 
določeni ekonomski odnosi s 
tujino neugodno vplivajo na 
akumulacijsko in reprodukcij- 
sko sposobnost gospodarstva. 
Z uvozom blaga uvažamo tudi 
inflacijo, davki na tem področ- 
ju pa imajo predvsem fiskalni 
pomen. 

Preliminarna razprava v Od- 
boru je nakazala tudi smeri de- 
javnosti Zveznega izvršnega 
sveta in njegovih organov. Pri 
analiziranju akumulacijske 
sposobnosti gospodarstva bi 
morali več pozornosti nameni- 
ti povprečni ceni dela, ki je niz- 
ka. Pri tem bi morali izhajati iz 
prizadevanj za večjo produk- 
tivnost dela. Delegati so tudi 
predlagali, naj bi organizirali 
institucije, ki bi kot servis po- 
magale organizacijam združe- 
nega dela pri njihovem preo- 
blikovanju, da bi bila notranja 
organizacija in poslovanje 
čimbolj učinkovita. 

Ko je Odbor posebej opozo- 
ril na problematiko upadanja 
akumulacijske in reprodukcij- 
ske sposobnosti gospodar- 
stva, je predlagal, naj o tej pro- 
blematiki razpravlja Zbor repu- 
blik in pokrajin že na zaseda- 
nju v mesecu marcu. Do takrat 
pa mora Zvezni izvršni svet pri- 
praviti program konkretnih in 
dolgoročnih rešitev, ki ne bo- 
do samo znatno izboljšale po- 
ložaj na tem področju, temveč 
tudi odpravile vzroke stalnega 
zmanjševanja materialne 
osnove združenega dela in 
vsega gospodarstva, kakršni 
so se pojavljali v zadnjih letih. 

ANALIZE IN OCENE 

Predvidevanja o razvoju dejavnosti 

posebnega pomena se ne uresničujejo po 

planu 

• Preširoka fronta investicij, posebej v predelovalnih zmogljivostih, zavira dogo- 
vorjeno povečanje zmogljivosti dejavnosti posebnega pomena 
• Nizka akumulativnost skupnega gospodarstva ter prednostnih dejavnosti in 

počasno združevanje dela in sredstev, so glavni vzroki za počasen razvoj dejavnosti 
posebnega pomena 

poročevalec 15 



• Največje zaostajanje vlaganj je v proizvodnji nafte, kemični industriji, primarnih 
zmogljivostih metalurgije in nekovin, agroindustriji, magistralnem prometu in tuj- 
skem turizmu 
• Planski cilji o občutni spremembi strukture industrijske proizvodnje v krepitvi 

deleža energetsko-surovinske proizvodnje, se počasi in premalo uresničujejo 
• Zaostajanje v razvoju magistralnega prometa se nezadovoljivo odraža pri 

uresničevanju planiranega učinkovitejšega, racionalnejšega in širšega notranjega 
in mednarodnega povezovanja našega prometnega sistema v celoti 

Glavna naloga Družbenega 
plana Jugoslavije za čas od le- 
ta 1976 do 1980 je zmanjševa- 
nje strukturnih neusklajenosti 
v gospodarstvu, ki so se nako- 
pičile v minulem obdobju in so 
bile vzrok nezadostne uporabe 
razpoložljivega surovinskega 
in proizvodnega potenciala, 
kar je povzročilo povečanje 
proizvodnih stroškov in nesta- 
bilnost trga, kot tudi poveča- 
nje odvisnosti od uvoza. Zara- 
di tega je planirano, da bo 
glavna usmeritev razvoja pro- 
izvodnih sil države v tem pet- 
letnem planu zmanjšanje 
strukturnih neusklajenosti s 
hitrejšim razvojem skupno do- 
ločenih dejavnosti, ki so po- 
sebnega pomena za uresniče- 
vanje politike celotnega razvo- 
ja države. 

Kako se je uresničevala ta 
politika v obdobju od leta 1976 
do 1978 je podano v obsežni in 
dokumentirani Analizi Zvezne- 
ga zavoda za družbeno plani- 
ranje o pogojih gospodarjenja, 
ekonomskem položaju, in ra- 
zvoju dejavnosti posebnega 
pomena za uresničevanje poli- 
tike razvoja države v obdobju 
od leta 1976 do 1980, ki ga je 
Zvezni izvršni svet poslal v raz- 
pravo delegatov Skupščine 
SRFJ. Ocene v Analizi temelji- 
jo predvsem na podatkih Služ- 
be družbenega knjigovodstva 
o zaključnih računih za leti 
1976 in 1977, glede na to, da 
so podatki za prvih šest mese- 
cev 1978 premalo zanesljivi za- 
radi njihovega začasnega ka- 
rakterja. 

PLANIRANJE NALOG 
IN NJIHOVA 
REALIZACIJA 

V Družbenem planu je pre- 
dvideno, da se bo z ustrezno 
gradnjo do leta 1980 bistveno 
spremenila struktura družbene 
proizvodnje z občutnim pove- 
čanjem deleža dejavnosti po- 
sebnega pomena - industrije, 
agroindustrijskega komplek- 

sa, prometa in tujskega turi- 
zma. Ocenjevali smo, je reče- 
no v Analizi, da bodo spre- 
membe v strukturi proizvodnje 
zagotovljene z intenziviranjem 
graditve v sektorjih, ki zaosta- 
jajo in z učinkovitejšim aktivi- 
ranjem vloženih sredstev. Vla- 
ganja v dejavnosti posebnega 
pomena bi namreč morala na- 
raščati povprečno za 15 od- 
stotkov pri predvideni rasti 
vseh gospodarskih investicij 
za 8,5 odstotka. 

V planu in dogovorih so pre- 
dvidene akcije in ukrepi na 
vseh ravneh za zagotovitev te 
odgovorne naloge. Tako je bi- 
lo predvideno, da se za vsako 
dejavnost posebnega pomena 
sprejmejo dogovori republik in 
pokrajin, v katerih bodo dolo- 
čeni cilji, naloge in merila ra- 
zvoja po fazah in prednostnih 
nalogah, nujna dinamika in viri 
financiranja gradnje, kot tudi 
ukrepi za hitrejši razvoj dogo- 
vorjenih zmogljivosti. V Planu 
je prav tako predvideno, da se 
tudi z dogovorom republik in 
pokrajin o posebnih ukrepih 
za spodbujanje razvoja dejav- 
nosti posebnega pomena, po- 
maga pri uresničevanju za- 
stavljenih ciljev. Končno smo 
računali, da bodo k uresniče- 
vanju dogovorjene politike pri- 
spevali tudi subjekti planiranja 
v skladu z zakonom o temeljih 
sistema družbenega planiranja 
in o Družbenem planu Jugo- 
slavije. 

Dogovori republik in pokra- 
jin o dejavnostih posebnega 
pomena, so bili sklenjeni z ve- 
liko zamudo, nekateri od teh 
za proizvodnjo in predelavo 
nafte in plina, kot tudi o konti- 
nuiteti razvoja črne metalurgi- 
je in o posebnih ukrepih za 
spodbujanje razvoja dejavno- 
sti posebnega pomena, pa še 
do danes niso bili sklenjeni. 

Pri usklajevanju dogovorov 
o razvoju dejavnosti posebne- 
ga pomena med republikami 
in pokrajinama, se je obseg 
vlaganj v omenjene dejavnosti 
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povečal za približno 20 mili- 
jard dinarjev v primerjavi z bi- 
lančno ugotovljenimi mož- 
nostmi pri sprejemanju Plana. 
Inflacijska gibanja v minulih 
treh letih planskega obdobja 
so otežila izvajanje zastavlje- 
nih ciljev in povzročila precej 
nestabilne pogoje gospodarje- 
nja. 

V prizadevanjih za zmanjša- 
nje strukturnih neusklajenosti 
posamezni subjekti planiranja 
niso ravnali tako, kot je bilo 
pričakovati, kar kaže tudi dej- 
stvo, da je bila v planih repu- 
blik in pokrajin programirana 
gradnja zmogljivosti v dejav- 
nostih posebnega pomena ob- 
čutno večja od dogovorjenega 
obsega v Družbenem planu 
Jugoslavije za čas od leta 1976 
do 1980. 

SPLOŠNA OCENA 
RAZVOJA 

Tokovi razvoja v dejavnostih 
posebnega pomena co v tej 
Analizi ocenjeni v medsebojni 
odvisnosti z razvojem gospo- 
darstva v celoti. Ob nižji dose- 
ženi stopnji rasti družbenega 
proizvoda in nižji akumulacij- 
ski spodobnosti celotnega go- 
spodarstva od predvidene, so 
se zmanjšale tudi možnosti za 
predvideno financiranje razvo- 
ja dejavnosti, ki so posebnega 
pomena. Hkrati, ne le da ni bil 
zožen program investicij v te 
dejavnosti, temveč se je celo 
razširil. 

Na razvoj so neugodno vpli- 
vali tudi prenapeti in okrnjeni 
odnosi pri delitvi ustvarjenega 
dohodka, ker so vse oblike fi- 
nalne porabe rasle hitreje od 
nominalne rasti družbenega 
proizvoda. V takšnih razme- 
rah, ne le da se programi inve- 
sticij niso prilagajali ekonom- 
ski moči. temveč so se celo 
razširili izven predvidenih ok- 
virov, zlasti v predelovalne 
zmogljivosti, kar je vse zavira- 
lo, da bo razvoj dejavnosti, ki 
so posebnega pomena, v skla- 
du z dogovorjeno politiko. Po- 
večala se je neskladnost med 
obsegom investicij in dejansko 
razpoložljivimi sredstvi, kar je 
prispevalo k zaostritvi proble- 
ma strukture investicij in nji- 
hove učinkovitosti. 

Prenapetost investicij je 
prav tako prispevala k poveča- 

nju stopnje inflacije, zlasti na 
sektorju investicijskih dobrin 
in storitev. Takšna gibanja so 
privedla do velikih prekorači- 
tev predračunskih vrednosti 
investicij, poudarila so pro- 
blem zapiranja konstrukcij fi- 
nanciranja, podaljševanje ro- 
kov za graditev, povzročila pa 
so tudi zmanjšanje učinkov 
takšnih investicij. 

Krepitev tendence zmanjše- 
vanja izločanja iz ustvarjenega 
dohodka za akumulacijo in 
amortizacijo je izražena pred- 
vsem v večjem številu dejavno- 
sti, ki so posebnega pomena. 
Vse to je povzročilo, da se pla- 
nirani hitrejši razvoj teh dejav- 
nosti ne uresničuje zadovo- 
ljivo. 
Dosedanji razvoj proizvodnje 
in storitev v dejavnostih po- 
sebnega pomena kaže, da do- 
govorjena politika gradnje 
zmogljivosti teh dejavnosti po- 
teka počasneje kot je predvi- 
deno v Planu. Intenzivnost 
zaostajanja gradnje je različna 
po posameznih dejavnostih. 
Največje zaostajanje vlaganj je 
v raziskovanju in proizvodnji 
nafte, v nekaterih grupacijah 
bazne kemične industrije v ek- 
straktivnih in primarnih fazah 
zmogljivosti metalurgije in ne- 
kovin, agroindustrijskem kom- 
pleksu, magistralnem prometu 
in tuiskem turizmu. 

Na počasnejše povečanje 
zmogljivosti dejavnosti poseb- 
nega pomena od pričakovane- 
ga je vplivalo več dejavnikov. 
Predvsem je programirana 
gradnja novih zmogljivosti v 
planih republik in pokrajin 
večja od dogovorjenega razvo- 
ja v Družbenem planu Jugosla- 
vije, programi organizacij 
združenega dela pa so še večji. 
Tako je fronta investicij v glav- 
nem mnogo širša od dogovor- 
jene in potrebne, kar podaljšu- 
je in zavira dograditev zmoglji- 
vosti. Ni dovolj sinhronizirano- 
sti med obsegom proizvodnje 
in zmogljivosti, ki so predvide- 
ne z družbenimi plani republik 
in pokrajin in tistimi, ki so 
sprejete z dogovori. Kot po 
pravilu se vsiljuje gradnja fi- 
nalnih zmogljivosti na račun 
primarnih faz, tako da je pri- 
sotna fazna neusklajenost in 
premajhna izraba zgrajenih 
zmogljivosti. 

V obdobju, ki je obdelano v 
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Analizi, je čutiti tudi pomanj- 
kanje združevanja dela in 
sredstev, zaradi česar so neka- 
tere rešitve manj racionalne in 
obremenjene z regionalno za- 
prtostjo. Sredstva potrebna za 
vlaganja v dejavnosti posebne- 
ga pomena se namreč ne za- 
gotavljajo s samoupravnim 
združevanjem dela in sredstev, 
ampak z obveznim združeva- 
njem, javnimi posojili v okviru 
republik in pokrajin, kakortudi 
s tujimi krediti. 

ZAOSTAJANJE 
ENERGETSKO- 
SUROVINSKE 
PROIZVODNJE 

Analiza dosedanjega razvoja 
dejavnosti, ki so posebnega 
pomena v industriji, opozarja, 
da do leta 1980 ne bomo mogli 
doseči postavljenih ciljev po 
Družbenem planu in dogovo- 
rih glede pomembnejšega pre- 
struktuiranja industrijske pro- 
izvodnje, to je v smeri krepitve 
deleža energetsko surovinske 
proizvodnje. Eden glavnih pro- 
blemov na tem prodročju je 
počasna preusmeritev ener- 
getske porabe na domače vire 
v skladu z dogovorjeno politi- 
ko, zaradi česar prihaja do ve- 
likega uvoza nafte, kar pa 
obremenjuje plačilno bilanco 
države. Zaostaja razvoj rudni- 
kov železa, barvastih kovin in 
nekovin zaradi nerešenega fi- 
nanciranja graditve, kar pov- 
zroča, da se predvidena nado- 
mestitev uvoza surovin ne ure- 
sničuje. Zgrajene zmogljivosti 
primarnih faz (plavži, topilni- 
ce) so čedalje bolj odvisne od 
uvoza. 

Problem je tudi v tem ker 
gradnja metalurških zmoglji- 
vosti poteka glede na posa- 
mezne tehnološke faze in po- 
trebe trga nesinhronizirano.. 
Posledica tega pa je nezadost- 
na uporaba zgrajenih zmoglji- 
vosti in slabitev ekonomske 
moči organizacij združenega 
dela. 

Nadomestitev uvoza surovin 
in reprodukcijskega materiala 
v kemični.industriji poteka po- 
časi zaradi počasnega razvoja 
bazičnega sektorja. To pa pov- 
zroča, da je pritisk predeloval- 
ne kemične industrije na uvoz 
precejšen. Tako se ocenjuje, 
da v letu 1980 ne bo doseženo 
dogovorjeno razmerje uvoz- 
izvoz (2:1), kar pa bo precej 
bremenilo plačilno bilanco. 

In končno ne uresničuje se 
pričakovano povečanje deleža 
proizvodnje opreme v skupni 
industrijski proizvodnji. Razlo- 
gi so v večjem uvozu opreme 
od predvidenega in odsotnost 
kreditiranja plasmaja domače 
opreme s sredstvi iz domačih 
in tujih virov. 

NAZADOVANJE V 
KMETIJSKI 
PROIZVODNJI 

Kot dejavnost posebnega 
pomena se je kmetijska proiz- 
vodnja v obdobju od leta 1976 
do 1977 razvijala nad predvi- 
deno rastjo. Prišlo je do pozi- 
tivnih sprememb v strukturi 
skupne kmetijske proizvodnje 
in posameznih panogah (po- 
ljedelstvo). Vendar je v letu 
1978 zaradi neugodnih vre- 
menskih razmer prišlo do 
zmanjšanja celotne kmetijske 
proizvodnje. Nezadovoljiva gi- 
banja so prispevala, da bodo 
celotni rezultati ustvarjeni v 
kmetijski proizvodnji v prvih 
treh letih Plana (od leta 1976 
do 1978) pod planskimi predvi- 
devanji. To pa je predvsem po- 
sledica slabega pridelka pše- 
nice in občutnega nazadova- 
nja v proizvodnji koruze. Zado- 
voljiva gibanja so bila uresni- 
čena v proizvodnji industrij- 
skih rastlin, posebej sladkorne 
pese in sončnic, kar je prispe- 
valo, da smo prenehali uvažati 
te proizvode. Proizvodnja živi- 
noreje je, ob sicer bolj ali manj 
izraženih letnih oscilacijah, 
nekoliko nad planirano rav- 
nijo. 

Neenakomernost proizvod- 
nje je občasno izzvala neza- 
dostno preskrbljenost trga s 
svinjskim mesom in nekaterimi 
vrstami zelenjave. To je ob ne- 
zadostni organiziranosti trga 
in slabi povezanosti proizvajal- 
cev, predelovalne industrije in 
prometa povzročilo precejšnjo 
rast cen, zlasti zelenjave. 

Sodobni tehnološki postop- 
ki v proizvodnji, ki jih uporab- 
ljajo družbena kmetijska go- 
spodarstva, dajejo v povprečju 
visoke pridelke na hektar. Ven- 
dar ne dosegamo zadovoljivih 
finančnih rezultatov, celo ne v 
letih, ki so klimatsko ugodna, 
kot sta bili leti 1976 in 1977. 
Gibanja v letu 1978 bodo še 
bolj neugodno vplivala na fi- 
nančno poslovanje družbene- 
ga sektorja kmetijstva. Akumu- 
lativnost bo upadla, izgube in 
zadolženost bodo v porastu. 
Zato bo reproduktivna spo- 
sobnost kmetijstva, ki je že se- 
daj med najnižjimi v vsem go- 
spodarstvu, še bolj upadla. 

Zato je težko pričakovati, da 
bodo uresničena planska vla- 
ganja, s tem pa tudi planirani 
obseg proizvodnje. To opozar- 
ja na nujnost, da pospešimo 
proces samoupravnega orga- 
niziranja in dosledno izvajamo 
ukrepe iz Dogovora o razvoju 
agroindustrijskega kompleksa 
v obdobju od leta 1976 do 
1980. 

MAGISTRALNI 
PROMET IN TURIZEM 

Razvoj vseh šestih panog 
magistralnega prometa v ob- 
dobju 1976-1980 kaže, da se 
planska predvidevanja v veliki 
meri ne uresničujejo in da tudi 
ni izgledov, da bi se popolno- 
ma uresničili do konca leta 
1980. Razlog je predvsem v 
počasni in nedosledni uporabi 
ukrepov za hitrejši in učinkovi- 
tejši razvoj magistralnega pro- 
meta, ki so predvideni z Druž- 
benim planom in dogovori. 
Gre za štiri družbene dogovore 
s tega področja: o prometni 
poljjtiki Jugoslavije, o ekonom- 
skih in drugih ukrepih s kateri- 
mi bodo železnici zagotovljeni 
normalni pogoji gospodarje- 
nja, o razvoju jugoslovanskih 
železnic in razvoju magistral- 
nih cest. Pri realizaciji teh šti- 
rih dogovorov smo najbolj na- 
predovali pri dogovoru o eko- 
nomskih in drugih ukrepih, s 
katerimi bodo železnici zago- 
tovljeni normalni pogoji go- 
spodarjenja. 

Dejstvo je, da razvoj magi- 
stralnega prometa relativno 
bolj zaostaja kot pa prometni 
sistem v celoti. Na to vpliva 
visoka kapitalna intenzivnost, 
počasno, težko in nepopolno 
zapiranje finančnih konstruk- 
cij za investicije v ponogah 
magistralnega prometa, kot 
tudi angažiranje znatnega dela 
razpoložljivih investicijskih 
sredstev za dokončanje del in 
nabav, ki so bile prej sklenjena 
in začeta, vendar še vedno ka- 
snijo. Posledice tako počasne- 
ga razvoja se bodo še posebej 
odražale pri modernizaciji še 
zaostalega železniškega pro- 
meta. Vzeto v celoti, se bo zao- 
stajanje v razvoju magistralne- 
ga prometa in še posebej nje- 
govih infrastrukturnih zmoglji- 
vosti posebej neugodno odra- 
žalo pri uresničevanju planira- 
nega učinkovitejšega, racio- 
nalnejšega ter širšega notra- 
njega in mednarodnega pove- 
zovanja našega prometnega 
sistema v .celoti. 

Če govorimo o turizmu mo- 
ramo reči, da tudi njegovega 
razvoja ne uresničujemo v 
skladu s planskimi predvideva- 
nji. To se ne nanaša samo na 
ustvarjen promet in devizni 
priliv, ampak tudi na gradnjo 
nočitvenih zmogljivosti. Razlo- 
gi za neopravljene planske na- 
loge so nizka akumulativnost 
turističnega gospodarstva (za- 
radi dosedanje visoke stopnje 
zadolženosti) nezadostna iz- 
koriščenost zmogljivosti izven 
sezone, nezadostna organizi- 
ranost turistične ponudbe na 
tujem tržišču in podobno. 

Razen tega so republike in 
pokrajini z zamudo sprejele 
spodbujevalne ukrepe, ki so 

predvideni z dogovorom o ra- 
zvoju tujskega turizma in še 
zdaj niso popolni. Prav tako še 
ni bil sprejet samoupravni spo- 
razum o sodelovanju in koor- 
diniranem nastopu našega tu- 
rističnega gospodarstva na 
mednarodnem turističnem 
trgu, kar pa ima posledice na 
učinku izvoza turističnih 
uslug. 

Federacija je s svoje strani v 
letih 1976, 1977 in 1978 pove- 
čala davčne olajšave za izvoz 
turističnih uslug-v letu 1976 z 
8 na 13 odstotkov, v 1977 s 13 
na 17 odstotkov, v 1978 pa na 
17,5 odstotka. 
VZROKI POČASNEJŠE 
GRADNJE 
DEJAVNOSTI 
POSEBNEGA POMENA 

Nizka akumulativnost skup- 
nega gospodarstva in dejavno- 
sti, ki so posebnega pomena, 
kot tudi pomanjkanje združe- 
vanja dela in sredstev, je reče- 
no v Analizi, so glavni vzroki za 
počasen razvoj dejavnosti, ki 
so posebnega pomena, ki bi 
morale prispevati k strukturno 
skladnejšem razvoju gospo- 
darstva, oziroma pospešene- 
mu razvoju surovinskih-ener- 
getskih panog in nujne infra- 
strukture. Pri tem vedno bolj 
prihajamo do spoznanja, da je 
bil dogovorjeni obseg razvoja 
teh dejavnosti v Družbenem 
planu precej prenapet. Z do- 
govori je bil ta obseg še pove- 
čan, tako da je bilo težko zago- 
toviti učinkovito in racionalno 
gradnjo, posebej v pogojih 
premalo zgrajenega samo- 
upravnega usmerjanja razpo- 
ložljivih sredstev za dogovor- 
jene prednosti. K temu je treba 
dodati dejstvo, da ni zgrajen 
sistem samoupravnega plani- 
ranja in neadekvatno obnaša- 
nje nosilcev planiranja glede 
na dogovorjeno razvojno poli- 
tiko. 

V Analizi je ocenjeno, da niti 
politika primarne in ne sekun- 
darne delitve nista bili dovolj 
selektivni in v skladu z dogo- 
vorjeno razvojno politiko. Od 
tod izvirajo znatne razlike v 
ekonomski moči posameznih 
dejavnosti (stopnja akumula- 
tivne in reproduktivne sposob- 
nosti, stopnja zadolženosti in 
drugo). Posebno je zaskrblju- 
joča nizka reproduktivna spo- 
sobnost rudnikov, ker je pod 
ravnijo skupnega gospodar- 
stva, čeprav imajo rudniki pre- 
dnostno mesto v dogovorje- 
nem razvoiu. 

Kar zadeva zadolženost, je 
največja pri črni metalurgiji, 
ladjedelništvu, in pomorskem 
prometu, kakor tudi pri proiz- 
vodnji prometnih sredstev. 
Črna metalurgija je, na primer, 
relativno trikrat bolj zadolžena 
od povprečja gospodarstva. 

Tudi ekonomičnost poslova- 
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nja v velikem številu teh dejav- 
nosti ni zadovoljiva, saj je 
manjša od povprečja gospo- 
darstva. K temu prispeva tudi 
nezadostna izkoriščenost 
zmogljivosti, ki je zelo neize- 
načena. Produktivnost dela v 
dejavnostih posebnega pome- 
na je prav tako nezadovoljiva, 
saj je med drugim pogojena z 
nezadostno izkoriščenostjo 
zmogljivosti, kakor tudi s slabo 
organizacijo procesa proiz- 
vodnje, nezadostno speciali- 
zacijo proizvodnje itd. 

Natančnejša analiza gibanja 
cen v okviru dejavnosti, ki so 
posebnega pomena kaže, da 
smo s primarno delitvijo pod- 
prli razvoj nekaterih dejavno- 
sti, kot na primer elektrogo- 
spodarstva in kmetijstva. Ven- 
dar politika cen pri proizvodnji 
premoga v jamskih rudnikih, 
pri črni metalurgiji in bazični 
kemiji, zlasti pa pri železni- 
škem prometu, ni ustrezna. 
Poudarjeno je, da zaradi neu- 
strezne politike disparitete cen 

domače energije v primerjavi z 
naftnimi derivati (mazut idr.) 
ne le da ni bilo nadomeščanja 
uvozne energije z domačo, 
temveč je prišlo celo do na- 
sprotnega procesa: gradijo se 
nove termoelektrarne na ma- 
zut, tovarne cementa, sladkor- 
ja, toplarne idr. na račun 
zmanjšanja porabe premoga. 

Cene proizvodov največjega 
števila teh dejavnosti so de- 
presirane z objektivnimi teža- 
vami. Tako so dejavnosti, ki bi 
morale biti usmerjene k izvozu 
pod močnim vplivom oscilacij 
na svetovnem trgu (barvaste 
kovine, ladjedelništvo, tuji turi- 
zem, del črne metalurgije). Pri 
dejavnostih, ki se pojavljajo 
kot infrastrukturne (elektroe- 
nergija, prometne storitve), je 
povečanje cen pogojeno z rav- 
nijo razvitosti domačega go- 
spodarstva in življenjskega 
standarda. Poseben problem 
je okoliščina, da je precejšen 
del teh dejavnosti v konku- 
renčnem razmerju (premog- 

mazut; železniški promet - 
druge oblike prometa), kakor 
da gre pogosto za veliko med- 
sebojno odvisnost njihove 
proizvodnje pa tudi stroškov. 

UKREPI ZA HITREJŠI 
RAZVOJ 
PREDNOSTNIH 
DEJAVNOSTI 

Dejstvo je, da so federacija, 
republike in pokrajini sprejele 
določene ukrepe, predvidene z 
družbenim planom in tiste, ki 
so prevzeti iz dogovorov o ra- 
zvoju posameznih dejavnosti. 
Vendar nekateri teh ukrepov 
niso dali učinkov, na katere 
smo bilančno računali pri 
sprejetju družbenega plana in 
dogovorov, kot so višina carin- 
skih obremenitev pri uvozu 
opreme, zmanjšanje obvezno- 
sti iz dohodka in druge. Po- 
sebni ukrepi ekonomske poli- 
tike za spodbujanje razvoja 
dejavnosti, ki so posebnega 

pomena pa še do sedaj niso 
bili sprejeti. 

V prizadevanjih, da se razvoj 
čimbolj približa dogovorjenim 
proporcem, si republike in po- 
krajini prizadevajo, da bi po- 
spešili razvoj zlasti tistih dejav- 
nosti, ki bistveno zaostajajo 
glede na v dogovorih predvi- 
dene zmogljivosti. Kljub temu 
pa je pri investiranju še naprej 
opaziti neracionalno obnaša- 
nje (preširoka fronta vlaganj v 
predelovalne zmogljivosti, ki 
bodo obratovale z uvoznim re- 
produkcijskim materialom), 
kar bo objektivno zmanjšalo 
učinek teh prizadevanj. 

K pospešitvi graditve dogo- 
vorjenih objektov, je poudarje- 
no v Analizi, bi prispevalo tudi 
takojšnje sprejetje dogovora o 
posebnih ukrepih ekonomske 
politike za spodbujanje razvo- 
ja dejavnosti, ki so posebnega 
pomena in sicer odvisno od 
niihove specifičnosti. 

Gospodarski prestopki stalno naraščajo 

• Gospodarski prestopki niso definirani kot družbeno nevarno dejanje, vendar 
lahko ogrozijo ekonomsko stabilnost države, plačilno bilanco s tujino in škodujejo 
ugledu naše države 
• Od začetka leta 1974 do sredine leta 1978 je biio za gospodarske prestopke 

obtoženih skupaj 46.900 pravnih oseb in 83.700 odgovornih oseb 
• Največ gospodarskih prestopkov predstavlja kršenje določb Zakona o knjigo- 

vodstvu, o zagotavljanju plačevanja med uporabniki družbenih sredstev, o zdrav- 
stveni neoporečnosti živil in o standardizaciji 
• Pri preprečevanju gospodarskih prestopkov organi odkrivanja in pregona ne 

morejo upoštevati tako imenovanih objektivnih težav organizacij združenega dela 

Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ gradivo »Pre- 
gled problematike gospodar- 
skih prestopkov in tendence 
njihove stalne rasti«, ki ga je 
pripravilo Zvezno javno tožil- 
stvo. Razprava o tej problema- 
tiki, ki zajema obdobje od ja- 
nuarja 1974 pa do junija 1978 
bo potekala v pristojnih delov- 
ni telesih Zveznega zbora. 

Gospodarski prestopki v na- 
šem pravnem sistemu pred- 
stavljajo posebno kategorijo 
kaznivih dejanj, je rečeno na 
začetku tega gradiva. Po sedaj 
veljavnem Zakonu o gospo- 
darskih prestopkih je gospo- 
darski prostopek definiran kot 
kršitev pravila o gospodar- 
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skem in finančnem poslova- 
nju, ki jo je storila pravna (sa- 
moupravna organizacija ali 
skupnost) ali odgovorna osebe 
v njej, in ki je povzročila ali bi 
utegnila povzročiti hujše po- 
sledice. 

Čeprav se gospodarski pre- 
stopki, za razliko od kaznivih 
dejanj, ne definirajo kot druž- 
beno nevarno dejanje je precej 
prestopkov, ki so zelo nevarni. 
Zlasti to velja za tiste gospo- 
darske prestopke, S katerimi 
se ogroža ali je mogoče ogro- 
ziti ekonomske temelje naše 
samoupravne družbe, ki di- 
rektno ali indirektno vplivajo 
na ekonomsko stabilnost drža- 
ve, plačilno bilanco s tujino in 
škodujejo ugledu naše države. 

STALNO NARAŠČANJE 
GOSPODARSKIH 
PRESTOPKOV 

V gradivu je zatem poudarje- 
no, da so v zadnjih letih vsi 
družbenopolitični dejavniki v 
naši državi sprejeli ustrezne 
ukrepe za zaščito in utrjevanje 
zakonitosti in so bili na po- 
dročju preprečevanja gospo- 
darskih prestopkov doseženi 
določeni pozitivni rezultati. 
Vendar stanje na tem področju 
še vedno ni zadovoljivo, tem 
prej ker predpisi, ki urejajo go- 
spodarsko in finančno poslo- 
vanje niso bili povsod sprejeti. 
Še so prisotna mnenja, da se 
nezakonitosti v gospodarstvu 
pojavljajo samo kot posledica 
objektivnih težav v gospodar- 
jenju (na primer inflacija, spre- 
jemanje sistemskih zakonov z 
zamudo in podobno) in ne kot 
posledica subjektivnih slabo- 
sti. 

Podatki javnih tožilstev ka- 
žejo, je rečeno v gradivu, da 
gospodarski prestopki po letu 
1974 stalno naraščajo in sicer 
tako po številu prijav, kakor tu- 
di po številu obtoženih pravnih 
in odgovornih oseb in številu 
storjenih gospodarskih pre- 
stopkov. V letu 1974 je bilo, na 
primer, vloženih 13.650 prijav 
za gospodarske prestopke, 
medtem ko je bilo to število 
leta 1977 že 23.503 ali za 72 
odstotkov več. V prvem pollet- 
ju 1978 je bilo število prijav 
nad 15.000, kar je za 12 odstot- 
kov več kot v vsem letu 1974. 

Število vloženih prijav za go- 
spodarske prestopke pa je še 
večje po podatkih Službe 
družbenega knjigovodstva. 
Tako je na primer, število vlo- 
ženih prijav za gospodarske 
prestopke v prvem polletju 
1978, po podatkih SDK (torej 
brez prijav drugih inšpekcij- 
skih organizacij) znašalo sko- 
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raj 20.000. Do teh razlik med 
podatki SDK in javnega tožil- 
stva je prišlo zato, ker določeni 
javni tožilci prijav SDK, ki so 
bile vložene na seznamu, ne 
upoštevajo kot prijave. Za po- 
nazoritev je v gradivu omenjen 
primer, da so javna tožilstva v 
SR Sloveniji prejela od SDK v 
prvem polletju 1978 seznam s 
4463 storilci gospodarskih 
prestopkov, da pa so tedaj za- 
htevala tudi formalne prijave 
samo za 5 storilcev, za ostale 
pa so bila javna tožilstva mne- 
nja, da ne gre za gospodarski 
prestopek. 

Od leta 1974 do konca prve- 
ga polletja 1978 je bilo za go- 
spodarske prestopke skupaj 
obtoženih 46.884 pravnih oseb 
in 83.680 odgovornih oseb. V 
gradivu je med tem tudi pou- 
darjeno, da je z rastjo prijav 
prišlo tudi do rasti odstotka 
zavrnjenih prijav. Tako so na 
primer v letu 1974 javna tožil- 
stva zavrnila 18,4 odstotka 
vseh vloženih prijav oziroma 
skoraj vsaka peta prijava, ki je 
bila vložena v tem letu, je bila 
zavrnjena. V prvem polletju le- 
ta 1978 je odstotek zavrnjenih 
prijav znašal okrog 40 odstot- 
kov oziroma vsaka druga prija- 
va je bila zavrnjena, ker je šlo 
za gospodarske prestopke 
majhnega pomena. 

STRUKTURA 
GOSPODARSKIH 
PRESTOPKOV 

Čeprav imamo pri nas okrog 
200 predpisov, s katerimi so 
določeni gospodarski prestop- 
ki, v gradivu Zveznega javnega 
tožilstva ugotavljajo, da je zna- 
čilno, da se po strukturi več 
kot polovica vseh gospodar- 
skih prestopkov nanaša samo 
na nekaj zakonov. 

Tako je bilo na primer v letu 
1977, od skupaj 17.619 gospo- 
darskih prestopkov, ki so jih 
storile obtožene pravne osebe, 
storjeno okrog 11.000 ali 62 
odstotkov gospodarskih pre- 
stopkov samo na podlagi štirih 
zakonov: o knjigovodstvu, o 
zavarovanju plačil med upo- 
rabniki družbenih sredstev, 
zdravstveni neoporečnosti ži- 
vil in o standardizaciji. Če te- 
mu dodamo še gospodarske 
prestopke na podlagi zakona o 
Službi družbenega knjigovod- 
stva, o ugotavljanju celotnega 
prihodka in dohodka delovne 
organizacije, o ustanovtvi in 
družbeni kontroli cen, o davku 
na promet in o merskih enotah 
in merilih, tedaj na gospodar- 
ske prestopke na podlagi teh 
devetih zakonov odpade sku- 
paj 82 odstotkov vseh obtože- 
nih pravnih oseb v letu 1977. 
Podobna situacija je bila tudi v 
prejšnjih letih in v letu 1978. 

RAZLOGI ZA RAST 
ŠTEVILA PRIJAV ZA 
GOSPODARSKE 
PRESTOPKE 

Iz dejstva, da se je od leta 
1974 do prvega polletja 1978 
več kot podvojilo število prav- 
nih in odgovornih oseb, ki so 
obtožene za gospodarske pre- 
stopke, kot je rečeno v gradi- 
vu, še ni mogoče zaključiti, da 
se je v istem razmerju poslab- 
šalo tudi stanje zakonitosti na 
področju gospodarstva. Stanje 
zakonitosti namreč ni v direkt- 
ni zvezi z naglim statističnim 
povečanjem števila gospodar- 
skih prestopkov. Osnovne 
vzroke za povečanje števila 
gospodarskih prestopkov je 
treba iskati predvsem v zao- 
stritvi discipline poslovanja v 
gospodarstvu ter izven gospo- 
darskih dejavnostih. 

Zvezno javno tožilstvo, pa 
tudi javna tožilstva v republi- 
kah in pokrajinah menijo, daje 
nagla rast števila'prijav gospo- 
darskih prestopkov, posebej v 
letu 1976, rezultat povečanega 
števila predpisov, ki različne 
kršitve predpisov, ki po svojem 
bistvu niso prekrški, določajo 
kot gospodarske prestopke. 
To se v prvi vrsti nanaša na 
zakon o knjigovodstvu in na 
Zakon o zavarovanju plačil 
med uporabniki družbenih 
sredstev, ker na ta dva zakona 
odpade največje število prijav 
za gospodarske prestopke. 

Za primer lahko navedemo, 
da se je v letu 1976, ko je bil 
sprejet zakon o zavarovanju 
plačil med uporabniki družbe- 
nih sredstev, več kot 6000 ali 
28 odstotkov vseh prijav za go- 
spodarske prestopke nanašalo 
na gospodarske prestopke iz 
tega zakona. Torej ta zakon, ki 
je imel velike pozitivne učinke 
na področju stabilizacijske po- 
litike v gospodarstvu (z upora- 
bo tega zakona se je povečala 
finančna fisciplina vseh upo- 
rabnikov družbenih sredstev, 
preprečila nepokrita poraba, 
povečala se je likvidnost te- 
meljnih organizacij združene- 
ga dela in podobno), je imel za 
posledico, da se stalno pove- 
čuje število prijav za gospo- 
darske prestopke. 

S sprejetjem zakona o knji- 
govodstvu v začetku leta 1977 
je bil namen zagotoviti popol- 
no družbeno nadzorstvo nad 
vsemi družbenimi sredstvi, ne 
glede na to, kdo je uporabnik 
in kakšen je obseg teh sred- 
stev, ki jih upravlja. Striktna 
uporaba tega zakona lahko v 
praksi privede do absurdnih 
situacij. Veliko število uporab- 
nikov družbenih sredstev - to 
se nanaša predvsem na razna 
društva, klube, družbenopoli- 
tične organizacije v krajevnih 

skupnostih in podobno, sploh 
nimajo zaposlenih delavcev, ki 
bi opravljali posle knjigovod- 
stva - upravlja s tako majhnim 
zneskom družbenih sredstev, 
da bi bili stroški vodenja knji- 
govodstva, v skladu z novim 
zakonom, veliko večji od sred- 
stev, s katerimi ti uporabniki 
upravljajo. Toda če ti uporab- 
niki družbenih sredstev ne bi 
vodili knjigovodstva v skladu z 
določbami tega zakona bi s 
tem storili gospodarski presto- 
pek in SDK je na podlagi zako- 
na dolžna, da vse gospodarske 
prestopke priglasi pristojnemu 
javnemu tožilstvu, zaradi česar 
se je število prijav za gospo- 
darske prestopke hitro pove- 
čalo. 

Poudarjeno je, da se je v 
zadnjih letih po sprejetju usta- 
ve in zakona o združenem delu 
povečalo število temeljnih or- 
ganizacij združenega dela, s 
tem pa tudi število potencial- 
nih storilcev gospodarskih 
prestopkov. Razširil pa se je 
tudi krog pravnih in odgovor- 
nih oseb, ki lahko odgovarjajo 
za gospodarske prestopke. 

Število odkritih gospodar- 
skih prestopkov je torej odvi- 
sno tudi od organiziranosti, 
opremljenosti, kadrovske in 
strokovne usposobljenosti inš- 
pekcijskih organov in SDK. 
Dejstvo, da je po pismu pred- 
sednika ZKJ in Izvršnega biro- 
ja ter po X. seji Predsedstva CK 
ZKJ prišlo do precej večje ak- 
tivnosti inšpekcijskih organov 
glede odkrivanja in prijavljanja 
kršitev predpisov o material- 
nem in finančnem poslovanju 
organizacij združenega dela. 
Povečano število odkritih po- 
sameznih gospodarskih pre- 
stopkov je odvisno tudi od 
opredelitve inšpekcijskih or- 
ganov. Tako so po statističnih 
podatkih okrog 95 odstotkov 
prijav za gospodarske pre- 
stopke vložili inšpekcijski or- 
gani in SDK. Delovne organi- 
zacije skorajda niso vložile pri- 
jav za gospodarske prestopke, 
razen v izredno redkih prime- 
rih, ko je gospodarski presto- 
pek storila konkurenčna orga- 
nizacija združenega dela. 

nost, bolj razviti samoupravni 
odnosi in krepitev družbene 
samozaščite za posledico bolj- 
še stanje zakonitosti v družbi, 
s tem pa tudi manjše število 
gospodarskih prestopkov. Do- 
gaja se tudi nasprotno. Čim 
več je nasprotja in nedograje- 
nosti v ekonomskem sistemu, 
različnih slabosti v organizaci- 
jah združenega dela, tem večje 
so težnje, da se za svojo orga- 
nizacijo združenega dela pri- 
skrbi premoženjska korist in 
čeprav na škodo drugih (po- 
trošnikov, drugih delovnih or- 
ganizacij ali v škodo ožje ali 
širše družbenopolitične skup- 
nosti). 

Pri tistih gospodarskih pre- 
stopkih, ki jih pravna oziroma 
odgovorna oseba stori name- 
noma, so vzroki za takšne pre- 
stopke različni. Razdelimo jih 
lahko v dve skupini. 

VZROKI ZA 
GOSPODARSKE 
PRESTOPKE 

V gradivu je nato ugotovlje- 
no, da so obseg in oblike, v 
katerih se pojavlja ta kriminal, 
odvisne od števila družbenoe- 
konomskih okoliščin in vzro- 
kov. Ena izmed družbenih do- 
mnev, ki vplivajo na gospodar- 
ske prestopke, je družbenoe- 
konomska stabilnost naše dr- 
žave in stanje zakonitosti v 
njej. Dejstvo je, da imajo večja 
družbenoekonomska stabil- 

V prvi večji skupini so vsi 
tisti gospodarski prestopki, ki 
so bili storjeni z namenom, da 
se pravni osebi preskrbi priti- 
pravna premoženjska korist ali 
kakšna druga ugodnost. Takš- 
ni gospodarski prestopki, ki 
predstavljajo najtežjo in za 
družbo najnevarnejšo obliko 
gospodarskih prestopkov, se 
pojavljajo zlasti na področju 
deviznega in zunanjetrgovin- 
skega poslovanja, zatem na 
področju oblikovanja cen in 
njihove družbene kontrole, ob- 
davčevanju proizvodov in sto- 
ritev v prometu, ustanovitvi 
podjetij v tujini, kršitvi carin- 
skega zakona in Zakona o knji- 
govodstvu. 

V drugi skupini so vsi tisti 
gospodarski prestopki, ki so 
storjeni namenoma, kot razlog 
za to pa organizacije združe- 
nega dela navajajo, da so bile 
zaradi težke ekonomske, fi- 
nančne ali kakšne druge situa- 
cije prisiljene storiti gospodar- 
ski prestopek, da bi se tako 
izognile kakšni še težji posle- 
dici. Tako je na primer precej 
pogost primer pri delovnih or- 
ganizacijah iz negospodarskih 
dejavnosti, kot so bolnišnice, 
šole in podobno, ki imajo teža- 
ve pri dobavi sredstev od SIS, 
da pa bi lahko normalno po- 
slovale, morajo dobaviti po- 
trebno blago, zaradi česar sto- 
pajo v dolžniškoupniška ra- 
zmerja brez denarnega kritja. 
S tem so delovne organizacije 
storile gospodarske prestop- 
ke. Za ponazoritev naj navede- 
mo, da je bilo samo v Beogra- 
du od decembra 1977 do maja 
1978 vloženih 112 takšnih pri- 
jav zoper zdravstvene usta- 
nove. 

Ali primer, da so zaradi eko- 
nomskih razlogov cene neka- 
terih proizvodov še nadalje za- 
mrznjene, čeprav so se cene 
reprodukcijskega materiala 
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med tem časom povečale. To 
je imelo za posledico, da so se 
tudi velike gospodarske orga- 
nizacije v določeni panogi, kot 
na primer železarne, tovarne 
papirja, cementa in podobno 
znašle v težki situaciji in so 
poslovale z izgubami. Da bi se 
izognile ali zmanjšale te izgu- 
be, so določene organizacije, 
zavedajoč se, nezakonito po- 
večale cene svojim proiz- 
vodom in tako storile gospo- 
darske prestopke. 

Včasih tudi togost določenih 
predpisov prisiljuje delovne 
organizacije, da zavedajoč se 
kršijo predpise. V gradivu je 
prikazan ilustrativen primer 
tekstilne tovarne, v kateri je 
prišlo do okvare bistvenega, 
vendar pa izredno cenenega 
sestavnega dela tekstilnega 
stroja. Ta del bi lahko dobili 
samo iz uvoza. Glede na to, da 
je postopek za odobritev uvo- 
za takšnega dela precej dolgo- 
trajen in zapleten, so organi 
upravljanja poslali svojega de- 
lavca v tujino. On je ta del kupil 
zase, s svojimi deviznimi sred- 

stvi, carinskim organom prika- 
zal, da je ta predmet uvozil za- 
se kot zasebni obrtnik. Delov- 
na organizacija pa je delavcu 
povrnila vse stroške v dinar- 
skih sredstvih. S takšnim rav- 
nanjem (ki verjetno v praksi ni 
izjema) si je delovna organiza- 
cija hitro in enostavno preskr- 
bela pomemben del za stroj, 
vendar pa je storila tudi go- 
spodarski prestopek. 

Razen navedenih, je rečeno 
v gradivu, je še vrsta drugih, ki 
pogojujejo ali vplivajo na stori- 
tev gospodarskih prestopkov. 
Med drugim je tu še primitvna 
organizacija poslovanja, sla- 
bosti interne, samoupravne, 
delavske in druge kontrole, 
nenatančno normativno ureja- 
nje posameznih odgovornosti 
oseb, ki jim je zaupano vode- 
nje družbenega premoženja, 
slabo organizirana služba knji- 
govodstva in računovodstva, 
nikakršno ukrepanje oziroma 
dejstvo, da pristojni organi ni- 
so poklicali na odgovornost 
odgovorne osebe, ki je ponov- 
no storila gospodarski presto- 

pek in podobno. Prav tako je 
tudi prisotno počasno odkriva- 
nje gospodarskih prestopkov, 
pojavi lokalizma - posamezni 
inšpekcijski organi niso vložili 
prijav zaradi storjenih gospo- 
darskih prestopkov zoper or- 
ganizacije združenega dela s 
svojega področja-neažurnost 
organov pregona in sojenja ter 
neustrezna kazenska politika 
za gospodarske prestopke. 

Načelo zakonitosti zahteva, 
da se morajo organi odkriva- 
nja in pregona pri svojem delu 
v zvezi s preprečevanjem go- 
spodarskih prestopkov ravnati 
po zakonu in da morajo vsak 
primer kršitve predpisov o po- 
slovanju v gospodarstvu do- 
sledno priglasiti in preganjati. 
Ne smejo upoštevati tako ime- 
novanih objektivnih težav or- 
ganizacij združenega dela, niti 
ne smejo zatajiti ali korigirati 
navedenih nepravilnosti si- 
stema. 

V vsakem konkretnem pri- 
meru, v katerem je bila organi- 
zacija združenega dela objek- 
tivno privedena v težak eko- 

nomski položaj in se je, da bi 
zboljšala svoj položaj, odločila 
za kršitev predpisov, bo javno 
tožilstvo poleg pregona za 
storjen gospodarski prestopek 
predlagalo pristojnim orga- 
nom, naj storijo ustrezne ukre- 
pe za odpravo objektivno neo- 
pravičenega položaja te orga- 
nizacije združenega dela. 

Naloga javnega tožilstva, 
inšpekcijskih organov in služ- 
be družbenega knjigovodstva 
je, da še naprej iz posameznih 
gospodarsko-kazenskih pred- 
metov proučujejo družbene 
vzroke, ki so omogočili ali olaj- 
šali, da se stori gospodarski 
prestopek. Ko bodo ugotovili 
vzroke, so organi dolžni, da z 
ustrezno informacijo obvestijo 
samoupravne organe organi- 
zacij združenega dela, zlasti 
pa pristojne organe družbeno- 
politične skupnosti oziroma 
družbenopolitične organizaci- 
je. Namen teh informacij je, da 
organi lahko ukrepajo za od- 
pravo vzrokov, ki so omogočili 
gospodarske prestopke. 

IZ VSEBINE: 

Iz Skupščine SR Slovenije 
Ugotovitve in stališča Odbora za finance Zbora zdru- 

ženega dela Skupščine SR Slovenije o problematiki 
združevanja sredstev organizacij združenega dela 
združenih za nekatere SIS obdobje 1976-1980. 

Poročilo odbora udeležencev dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 
o delu odbora in pripravi predloga sprememb in dopol- 
nitev predloga 

Predlog sprememb in dopolnitev dogovora o teme- 
ljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976-1980 

Osnutek zakona o knjižničarstvu (ESA-112) 
Predlog za izdajo zakona o odrsko kulturni dejavno- 

sti in posredovanju kulturnih prireditev (ESA-232) 

Iz Skupščine SFRJ 
NOVI PREDPISI 

, - Podaljšan rok za izdelavo sanacijskih programov 
(Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o pogojih in postopku za sanacijo - AS 108) 

- Začasno reševanje finančnih težav SAP KOSO- 
VO (Predlog zakona o posojilu SAP Kosovo iz sredstev 
stalne proračunske rezerve federacije, z vračilno ob- 
veznostjo - AS 104) 
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IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 
- Stari odnosi pri pridobivanju in delitvi dohodka 

se le počasi spreminjajo (Stališča Komisije Skupščine 
SFRJ za spremljanje izvajanja Zakona o združenem 
delu o delitvi sredstev za osebne dohodke po delu in 
rezultatih dela) . . , 

- Neugodni materialni temelji združenega dela in 
celotnega gospodarstva (Odbor za družbeni plan in 
razvojno politiko o problemih akumulacijske in repro- 
dukcijske sposobnosti gospodarstva) 
ANALIZE IN OCENE 

- Predvidevanja o razvoju dejavnosti posebnega 
pomena se ne uresničujejo po planu (Analiza pogojev 
gospodarjenja, ekonomskega položaja in razvoja de- 
javnosti posebnega pomena za uresničevanje politike 
celotnega razvoja države v času 1976-1980) 

- Gospodarski prestopki stalno naraščajo (Pregled 
problematike gospodarskih prestopkov in tendence 
njihove stalne rasti) 
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PRILOGA: 
Predlog energetske bilance SR Slovenije ža leto 

1979 (ESA-230) 
Predlog ugotovitev in stališč k energetski in elek- 

troenergetski bilanci SR Slovenije za leto 1979 (ESA- 
230) I-XX 
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Kl'-^'Zmezr lzv^a°5 dhri'—Lfrtnanaro^lnal^tTdin*—^rorafiun^k'upšćfnVsR SlovenljeJ^ubljana, 5010O-845-S0204 - Naročnin.k. zadeva: te.e.on 
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