
Osnutek zakona o razla- 
stitvi in o prisilnem pre- 
nosu nepremičnin v 
družbeni lastnini (ESA-126) 

Upoštevajoč načela družbe- 
nega in prostorskega planira- 
nja kakor tudi rešitve posa- 
meznih urbanističnih doku- 
mentov je cilj zakona omogo- 
čiti investitorjem, da čimpreje 
pridobe za gradnjo potrebne 
zemljiške površine in da se za- 
nje na enostaven in hiter način 
ugotovi in plača razlaščencu 
pravična oziroma družbeni 
pravni osebi ustrezna odško- 
dnina. 

Osnutek ureja pogoje, po- 
stopek in odškodnino za: 

- razlastitev in odvzem ali 
omejitev (trajno ali začasno) 
pravic na nepremičninah, na 
katerih je lastninska pravica 

- prisilen prenos nepremič- 
nin iz sredstev ene v sredstva 
druge družbene pravne osebe 
zaradi ugotovljene potrebe po 
načrtnem urejanju prostora ali 
graditvi objektov družbenega 
pomena 

- odvzem in omejitev pra- 
vic, ki jih ima občan, društvo in 
druga civilna pravna oseba na 
nepremičnini v družbeni last- 
nini, če ni s posebnim zako- 
nom drugače določeno. 

Vsebina zakonskega osnut- 
ka je naslednja: splošne do- 
ločbe (od 1. do 11. člena), pri- 
prave za razlastitev oziroma za 
prisilni prenos nepremičnine 
iz sredstev ene v sredstva dru- 
ge družbene pravne osebe (12. 
in 13. člen), ugotovitev sploš- 
nega interesa (od 14. do 17. 

člena), razlastitveni postopek 
(od 18. do 24. člena), omejitve 
lastninske in druge pravice in 
prisilna omejitev uporabe ne- 
premičnin v družbeni lastnini 
(od 25. do 28. člena), odško- 
dnina, ločeno za razlaščene 
nepremičnine (od 29. do 43. 
člena) in za prisilni prenos ne- 
premičnin v družbeni lastnini 
(od 44. do 46. člena), postopek 
za določitev odškodnine in 
vknjižba družbene lastnine (od 
47. do 56. člena), pogodba 
sklenjena namesto razlastitve 
(57. in 59. člen), kazenski do- 
ločbi (59. in 60. člen), preho- 
dne in končne določbe (od 61. 
do 64. člena). 

V splošnih določbah so izra- 
žena splošna načela. 

Temeljno načelo, ki pogoju- 
je razlastitev oziroma prisilni 
prenos nepremičnin v družbe- 
ni lastnini, je splošni interes. 

Osnutek šteje, da je ta ugo- 
tovljen, če je z urbanističnim 
dokumentom predvidena na 
določenem zemljišču graditev 
po namenu določenega objek- 
ta ali izvedba drugih del. Če z 
urbanističnim dokumentom 
zemljišče za bodoči objekt ali 
izvedbo drugih del ni natanč- 
no določeno, gradnja objekta 
ali izvedba drugih del pa je 
predvidena z družbenim pla- 
nom občine, ugotovi izvršni 
svet skupščine občine s sploš- 
nim aktom, da je gradnja tega 
objekta ali izvedba drugih del 

na določenem zemljišču v 
splošnem interesu. Če gre za 
gradnjo objekta ali izvedbo 
drugih del, ki so predvidena 
tudi z družbenim planom SR 
Slovenije, sprejme tak akt o 
splošnem interesu Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. Le če 
splošnega interesa ni mogoče 
ugotoviti na navedeni način, 
ga lahko ugotovi v skladu z 
elementi prostorskega plana 
oziroma urbanističnega Iddo- 
kumenta skupščina občine na 
seji z upravno odločbo. Po va- 
rianti naj bi imel tudi akt izvrš- 
nega sveta značaj upravne od- 
ločbe. 

Iz povsem novih osnov izha- 
ja določba o odškodnini za 
stavbna zemljišča. Ta se določi 
v odstotku od povprečne grad- 
bene cene, ki se je oblikovala v 
preteklem letu za 1 m2 stano- 
vanjske površine v družbeni 
gradnji na območju mesta, na- 
selja mestnega značaja oziro- 
ma drugega območja, s tem, 
da ta odstotek ne more biti 
večji od 1,1% in ne manjši od 
0,3%, ugotovi pa ga vsako leto 
najpozneje do 31. marca za 
posamezna območja občinska 
skupščina upoštevajoč struk- 
turo cene s stanovanjsko povr- 
šino v družbeni gradnji. 

Osnova za določitev odško- 
dnine za kmetijska zemljišča je 
še vedno tržna cena. Kategori- 
ja kmetov je pri tem zaščitena 
s splošnimi določbami o od- 
škodnini iz tega osnutka in z 
določbami zakona o kmetij- 
skih zemljiščih. 

V odškodninskih določbah 
za prisilno prenesena sredstva 
v družbeni lastnini je izraženo 
ustavno načelo, da ima druž- 
bena pravna oseba vedno pra- 
vico do vračila vrednosti vlože- 
nega dela in sredstev v odvze- 

to nepremičnino. Glede od- 
škodnine za poslovne stavbe 
in prostore vsebuje osnutek 
tudi variantno rešitev, odško- 
dnino za stanovanjsko hišo ali 
stanovanje pa prvenstveno ve- 
že na sporazum. Če do spora- 
zuma ne pride, se uporabljajo 
za določitev višine odškodnine 
za odvzeto stanovanjsko hišo 
ali stanovanje določbe o dolo- 
čitvi odškodnine za razlaščene 
stanovanjske hiše ali stanova- 
nja in se odškodnina zniža za 
30%, če je zagotovljeno imet- 
niku stanovanjske pravice dru- 
go ustrezno najemno stanova- 
nje. 

Poseben poudarek daje 
osnutek tudi varstvu družbene 
lastnine. Javni pravobranilec 
se vključuje v postopke za do- 
ločitev odškodnine s tem, da 
se mu vročajo zapisniki, v ka- 
tere so vpisani sporazumi o 
odškodnini, sklenjeni pred ob- 
činskim upravnim organom in- 
sodni sklepi o odmeri odško- 
dnine. Sklenjene sporazume 
lahko izpodbija, če meni, da 
dogovorjena odškodnina pre- 
sega zakonska merila, proti 
sodnemu sklepu pa lahko vloži 
pritožbo. Več možnosti ima 
javni pravobranilec tudi glede 
izpodbijanja pogodb, sklenje- 
nih namesto razlastitev, saj jih 
lahko izpodbija ne samo zara- 
di tega, ker kupnina presega 
prometno vrednost, ampak tu- 
di zaradi drugih odškodnin- 
skih postavk, ki presegajo za- 
konite ovire. 

Tako torej osnutek, pred- 
vsem z določbami o ugotavlja- 
nju splošnega interesa, z od-, 
pravo toge določbe, ki je veza- 
la vpis družbene lastnine v 
zemljiški knjigi na plačilo od- 
škodnine in z večjim poudar- 
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Kom na pogodbah sklenjenih 
namesto razlastitve, zagotav- 
lja, da postaja razlastitev gibek 
instrument izvajanja zemljiške 

politike. Ob tem pa z določba- 
mi o postopku in o odškodnini 
ohranja tudi pravno varstvo 
občanov. 

Predlog zakona o Ru- 
dniku živega srebra 
Idrija (ESA-249) 

Skupščina SR Slovenije je 
na seji Zbora združenega dela 
dne 28. 3. 1979 sprejela pred- 
log za izdajo zakona o Rudni- 
ku živega srebra Idrija z osnut- 
kom zakona v besedilu, kot sta 
bila predložena, torej brez pri- 
pomb ali dodatnih predlogov. 

Glede na to, da k osnutku ni 
bilo pripomb, ostaja besedilo 
predloga zakona enako bese- 
dilu osnutka zakona. 

Rudnik je v marcu 1977 na 
priporočilo Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije pre- 
nehal s proizvodnjo in od tedaj 
dalje le vzdržuje rudniške na- 
prave, raziskuje zaloge rudnin 
in pripravlja ukrepe za more- 
bitno ponovno izkoriščanje ru- 
dnega bogastva. 

Kerf se je spremenila dejav- 
nost Rudnika iz proizvodne v 
storitveno, se spreminja tudi 
status organizacije. Le-ta naj 
zaradi čuvanja rudnega boga- 
stva v družbeni lastnini pod 
posebnim družbenim var- 
stvom postane organizacija 
posebnega družbenega po- 

mena. 
Rudnik poleg vzdrževanja 

rudnika in rudniških naprav ra- 
ziskuje zaloge rudnin, priprav- 
lja ukrepe za morebitno po- 
novno izkoriščanje rudnega 
bogastva, lahko pa z razpolož- 
ljivimi zmogljivostmi opravlja 
storitve za druge organizacije 
in skupnosti (2. člen). 

Rudnik ustvarja celotni pri- 
hodek iz sredstev, ki jih prido- 
biva z lastno dejavnostjo, z do- 
tacijo republiškega proračuna 
in na podlagi samoupravno 
dogovorjenega povračila za 
opravljanje dejavnosti oziroma 
za opravljanje storitev v svobo- 
dni menjavi dela ali na kakšni 
drugi podlagi v skladu s sa- 
moupravnim sporazumom. 

Za vzdrževanje rudnega bo- 
gastva in rudniških naprav, za 
raziskave zalog rudnin jji izde- 
lavo študij in projektov za mo- 
rebitno ponovno izk i nje 
rudnega bogastva v rudniku je 
po sprejetem sanacijskem pro- 
gramu in finančnem planu ru- 
dnika potrebno zagotoviti: 

- v 000 din 

Zakon predlaga, da republi- 
ški proračun v celoti zagotovi 
potrebna sredstva za vzdrže- 
vanje, medtem ko naj bi se 
manjkajoča sredstva za razi- 
skave - 2,756.000 dinarjev v le- 
tu 1979, in 15,300.000 dinarjev 
v letu 1980 - zagotovila iz dru- 
gih virov. 

Besedilo prvega odstavka 3. 
člena zakona je zelo široko in 
omogoča vse vrste in načine 
ustvarjanja dohodka Rudnika, 
pri čemer je predvideno, da bo 
del potrebnih sredstev zagoto- 
vil Rudnik sam, del republiški 
proračun in del Raziskovalna 
skupnost Slovenije, ki pa je re- 
publiški zakon za to ne more 
zavezati. 

Za zagotavljanje posebnega 
družbenega interesa pri oprav- 
ljanju dejavnosti Rudnika je 

v letu 
1979 

v letu 
1980 

za vzdrževanje 
za raziskave 

42.644 
18.986 

52.000 
33.750 

Skupaj potrebno 
Ocenjuje se, da bo rudnik prispeval 
Republiška raziskovalna skupnost pa je 
že odobrila 
Skupaj zagotovljeno tako, 
da bo treba še zagotoviti   

61.630 
10.680 

5.550 

85.750 
10.680 

7.770 

določen način soodločanja 
širše družbene skupnosti tako, 
da Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, Gospodarska zbor- 
nica Slovenije, Raziskovalna 
skupnost Slovenije, Skupščina 
občine Idrija in Občinski sindi- 
kalni svet Idrija imenujejo po 
dva delegata v delavski svet 
Rudnika. Ti delegati enako- 
pravno odločajo o vseh zade- 
vah razen o tistih, ki se nana- 
šajo na delitev dela dohodka, 
ki je namenjen za osebno in 
skupno porabo ter na delovna 
razmerja. 

Z uveljavitvijo zakona bo or- 
ganizacija združenega dela 
Rudnik živega srebra prenehal 
s tem, da se likvidacija ne izve- 
de, vse obveznosti in pravice 
stare organizacije pa prevza- 
me nova organizacija. 

Predlog za izdajo zako- 
na o spremembi zakona 
o odložitvi obračunava- 
nja amortizacije za 
osnovna sredstva dolo- 
čenih uporabnikov druž- 
benih sredstev za leti 
1977 in 1978, z osnut- 
kom zakona (ESA-267) 

16.230 
45.400 

18.450 
67.300 

S tem predlogom za izdajo 
zakona se v skladu z zveznim 
zakonom o amortizaciji osnov- 
nih sredstev temeljnih organi- 
zacij združenega dela in dru- 
gih uporabnikov družbenih 
sredstev predlaga, da se obra- 
čunavanje amortizacije za 
osnovna sredstva organov in 
organizacij družbenopolitičnih 
skupnosti, krajevnih skupnosti 
ter družbenopolitičnih in druž- 
benih organizacij odloži še za 
leti 1979 in 1980. Z obstoječim 
zakonom je bila takšna odloži- 
tev obračunavanja amortizaci- 
je uveljavljena le za leti 1977 in 
1978. Takšna rešitev je predla- 
gana zaradi tega, ker z družbe- 
nim planom SR Slovenije za 
tekoče srednjeročno plansko 

obdobje niso predvidena po- 
sebna sredstva za obračuna- 
vanje takšne amortizacije. Pri 
tem gre po splošnih ocenah za 
tako pomembna sredstva, ki 
jih ni mogoče dodatno vključiti 
v splošno porabo za leti 1979 
in 1980. Poleg tega tudi še ni 
dosledno izvedena razmejitev 
vseh sredstev med splošno in 
skupno porabo, kar dodatno 
otežuje pristop k uveljavitvi 
amortizacije za sredstva. Zato 
bo pred začetkom obračuna- 
vanja te amortizacije potrebno 
izdelati celovit pregled nabav- 
ne vrednosti osnovnih sred- 
stev, vključno s popravki vre- 
dnosti, tako na ravni republike 
kot na ravni občin. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
9. aprila 1979 

Na skupni seji vseh zborov 
Skupščine SR Slovenije, ki je 
bila 9. aprila 1979, so delegati 
najprej poslušali obrazložitev 
predloga kandidature za čla- 
na Predsedstva SFR Jugosla- 

vije iz SR Slovenije, ki jo je 
podal Mitja Ribičič, predse- 
dnik Republiške konference 
Socialistične zveze delovne- 
ga ljudstva Slovenije. 

Skupščina SR Slovenije je 

nato na skupni seji vseh zbo- 
rov izvolila Sergeja Kraigher- 
ja za člana Predsedstva So- 
cialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije. 

Delegati Zbora združenega 
dela in Zbora občin so na 
skupnem zasedanju dne 9. 
aprila 1979 poslušali uvodno 
obrazložitev k poročilu o delu 
delegacije Skupščine SR Slo- 
venije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFR Jugo- 
slavije na usklajevanju pro- 
jekcije plačilne in devizne bi- 

lance Jugoslavije za leto 
1979, ki jo je podal inž. Marko 
Bule, vodja delegacije Skup- 
ščine SR Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije. 

Zbora sta na ločenih se|an 
sprejela na znanje poročilo o 
delu in stališča delegacije 
Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije 
na usklajevanju projekcije 
plačilne in devizne bilance 
Jugoslavije za leto 1979. 



NA SEJAH ZBOROV SO RAZPPRAVLJALI 

Zbor združenega dela: 
dr. Anton Fazarinc, Miloš Hažič, Katica Alič, Ida Galun, 

Ančka Grum, Vinko Seliškar, Igor Muzlovič, Gojko Vizovišek, 
Andrej Ujčič, Anton Šolar, Tatjana Buljan, Vlado Vorim, Ivan 
Zelenšek, Marjana Štern, Marinka Vičič, Vekoslava Ludvik, 
Matija Žgajnar, Franka Balantič, Leopold Horvat, Franc Kol- 
manič, Marko Čavlovič, Branko Baje, Ivan Bombek, Jurij Zi- 
danšek, Slavko Slemenik, Andrej Petelin, Stanislav Jereb; 

Zbor občin: 
dr. Dominik Komadina, dr. Mitja Mrgole, Kristina Kobal, 

Zdenka Jurkas, Jože Zupančič, Tone Pavliha, Franc Skok, 
Slavica Robida, Tone Kranjc, Dušan Tomše, Kristina Šmid, 
Jože Sedelšak, Gorazd Marinček, Metod Malovrh, Niko Šušta- 
rič, Mitja Horvat, Janko Rebernik, Slava Marinček, Alojz Pu- 
celj, Stanko Hribernik, Franc Lubi, Ivo Bernard; 

Družbenopolitični zbor: 
Jože Globačnik, dr. Marjan Premik, Peter Ogrizek. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so na ločenih sejah spre- 
jeli: 

- predlog za izdajo zakona 
o zdravstvenem varstvu (zbori 
so sprejeli sklep, ki ga objav- 
ljamo v tej številki »Poroče- 
valca«); 

- predlog za izdajo zakona 
o kulturnih skupnostih (zbori 
so sprejeli sklep, ki ga objav- 
ljamo v tej številki »Poroče- 
valca«); 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sanitarni inšpekciji. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin pa sta sprejela 
tudi: 

- predlog za izdajo zakona 
o odrski kulturni dejavnosti in 
o posredovanju kulturnih pri- 
reditev; 

- osnutek zakona o knjižni- 
čarstvu; 

- predlog odloka o potrditvi 
samoupravnega sporazuma o 

združitvi v Univerzo Edvarda 
Kardelja v Ljubljani in o so- 
glasju k statutu Univerze 
Edvarda Kardelja v Ljubljani. 

Zbor združenega dela je 
sprejel še: 

- osnutek zakona o hranil- 
no-kreditnih službah in blagaj- 
nah vzajemne pomoči. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta odložila obrav- 
navo 

- osnutka zakona o zajam- 
čenem osebnem dohodku. 

Vsi trije zbori so sprejeli: 
- predlog odloka o razreši- 

tvi in izvolitvi dveh članov Ko- 
misije Skupščine SR Slovenije 
za spremljanje izvajanja zako- 
na o združenem delu. 

Dolžnosti člana te komisije 
sta razrešena Franc Gerbec in 
Igor Uršič, za člana komisije 
za izvoljena Janez Krnc, kot 
delegat Centralnega komiteja 
ZK Slovenije in Gregor Miklič 
kot delegat Gospodarske 
zbornice Slovenije. 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

POROČILO 
Odbora za družbenoekonomski razvoj Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije k predlogu energetske bilance SR Slovenije za leto 1979 in k informaciji 
o poteku priprav in gradnji energetskih objektov v letu 1978 

Odbor Zbora združenega dela za druž- 
benoekonomski razvoj je na seji dne 13. 
marca 1979 obravnaval predlog energet- 
ske bilance SR Slovenije za leto 1979, ki 
jo je pripravilo Poslovno združenje ener- 
getike SR Slovenije, elektroenergetsko 
bilanco za leto 1979, ki so jo pripravila 
Združena elektroenergetska podjetja 
Slovenije in informacijo o poteku priprav 
in gradnji energetskih objektov v letu 
1978, ki jo je pripravil Republiški komite 
za energetiko. 

Odbor je hkrati obravnaval tudi pred- 
log ugotovitev in stališč k energetski in 
elektroenergetski bilanci SR Slovenije za 
leto 1979 kot tudi k informaciji o poteku 
in gradnji energetskih objektov v letu 
1978, ki jih je ob obravnavi omenjenih 
gradiv sprejel Izvršni svet in skupaj z nji- 
mi predložil v obravnavo Skupščini SR 
Slovenije. 

Potem, ko je bilo uvodoma ugotovolje- 
no, da sta energetska bilanca in informa- 
cija o poteku gradnje objektov predlože- 
ni v skladu s programom dela zborov 
Skupščine SR Slovenije in sklepi Zbora 
združenega dela ob obravnavi enake 
problematike v letu 1978, je predstavnik 
Izvršnega sveta obrazložil nekatera te- 
meljna vprašanja in probleme v zvezi z 
nadaljnjim razvojem energetske dejavno- 
sti. Hkrati so bila obrazložena temeljna 
izhodišča pri oblikovanju predloženih 

gradiv ter podčrtane naloge, ki izvirajo iz 
ugotovitev in stališč, ki jih je sprejel Izvrš- 
ni svet ob obravnavi predloženih gradiv. 

V nadaljevanju so predstavniki Intere- 
sne skupnosti elektrogospodarstva, Sa- 
moupravne interesne skupnosti za nafto 
in plin ter Poslovnega združenja energe- 
tike, odgovorili na vprašanja članov od- 
bora v zvezi z deležem družbenega proiz- 
voda, ki se vlaga v razširjeno reprodukci- 
jo na področju energetike, glede cen 
elektroenergije in morebitnimi spremem- 
bami cen po vključitvi v obratovanje nu- 
klearne elektrarne, glede kakovosti in ce- 
ne plina iz magistralnega plinovoda ter 
morebitni navezavi na italijanski plinovo- 
dni sistem. Navzoči predstavniki zainte- 
resiranih organov in institucij so odgovo- 
rili tudi na vprašanja oziroma pojasnili 
razloge za nadpoprečne izgube elektroe- 
nergije v distribucijskem omrežju, o pro- 
blematiki v zvezi s kakovostjo energije ter 
neizpolnjevanjem srednjeročnega plana 
izgradnje distribucijskega omrežja, za 
katerega je. bilo v razpravi ugotovljeno, 
da se v poprečju realizira komaj 30%. 

Ocenjujoč predložena gradiva v celoti, 
so člani odbora izrazili mnenje, da ta 
omogočajo vpogled v stanje in dogajanja 
na področjih, ki jih obravnavajo. Po mne- 
nju večine delegatov, predložena gradiva 
v dobršni meri opozarjajo tudi na razloge 
zaradi katerih se nekatera predvidevanja 

ne uresničujejo v predvidenem obsegu 
aH dinamiki. Kljub razmeroma pozitivni 
oceni doseženih rezultatov, predvsem na 
področju zanesljivosti in stabilnosti pri 
oskrbi z električno energijo, pa je bilo v 
razpravi ugotovljeno, da še vedno obsta- 
jajo številni problemi, ki po svoji naravi 
ne dopuščajo odlašanja in jih je potrebno 
čimprej razrešiti. 

K ugotovitvam in stališčem Izvršnega 
sveta, ki jih je ta sprejel ob obravnavi 
energetske bilance za leto 1979 in infor- 
macije o poteku priprav in gradnji ener- 
getskih objektov v letu 1978, odbor ni 
imel pripomb. Z njimi soglaša in jim daje 
polno podporo. Ne glede na to, pa odbor 
meni, da je na nakatera nerešena vpraša- 
nja, potrebno še posebej opozoroti: 

I. Energetska bilanca 
SR Slovenije za leto 1979 

1. Odbor ugotavlja, da enotne ener- 
getske politike v državi dejansko še ni- 
mamo. Zvezna energetska bilanca je si- 
cer napravljena, vendar brez naftnega 
gospodarstva, za katerega kljub njegovi 
pomembnosti, v okviru srednjeročnega 
plana Jugoslavije še nimamo sklenjene- 
ga ustreznega dogovora o razvoju. 

Glede na to, da pomanjkanje takšne 
politike ne zmanjšuje ostrine nerešenih 
vprašanj, temveč jih z naraščanjem po- 
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treb sklenitvi tega dogovora, kot tudi 
oblikovanju enotne energetske politike v 
državi. Posledica trenutnega stanja glede 
energetske bilance Jugoslavije po mne- 
nju odbora je, da je ta bolj odraz doseda- 
njih gibanj in porabe, manj pa rezultat 
skupnih prizadevanj in pričakovanj so- 
cialističnih republik in pokrajin oziroma 
skupnega reševanja vprašanj, ki so v 
srednjeročnem planu razvoja opredelje- 
na kot bistvenega pomena za nadaljnji 
razvoj. 

2. Kljub temu, da je v takšnih razmerah 
razmeroma težko ocenjevati energetsko 
bilanco SR Slovenije, odbor meni, da so 
v predloženi bilanci za leto 1979 dovolj 
vidna prizadevanja, da se poraba uskladi 
z razpoložljivimi viri in da se zmanjša 
odvisnost, tako od dobav iz drugih repu- 
blik kot tudi iz uvoza. V tej zvezi je zlasti 
pozitivna usmeritev, da se povsod, kjer 
se to le da, tekoča goriva nadomestijo s 
premogom oziroma, da se dosledneje 
izvajajo ukrepi za racionalno izkoriščanje 
vseh virov energije. 

3. Čeprav bo proizvodnja premoga po 
energetski bilanci za leto 1979 nekoliko 
večja kot v letu 1978, bo še vedno občut- 
no pod prizadevanji srednjeročne bilan- 
ce in družbenega plana. To postavlja 
pred pristojne organe in zainteresirane 
organizacije dodatne naloge, da zagoto- 
vijo iz drugih republik manjkajoče količi- 
ne premoga, kar ne bo lahka naloga, ker 
nekatere vrste premoga, ki so na razpola- 
go v drugih republikah ne prenesejo dalj- 
šega transporta, oziroma jih ni mogoče 
deponirati za daljši čas. 

To vprašanje se neposredno povezuje 
tudi z vprašanjem postopnega nadome- 
ščanja tekočih goriv s premogom, kar je 
tekoča naloga vseh letnih bilanc in dol- 
goročna usmeritev k cenejšim in racio- 
nalnejšim virom energije. 

4. Posebno pozornost je potrebno po- 
svetiti normalni in pravočasni preskrb.i s 
premogom široke porabe, da ne bi prišlo 
do podobnih težav kot so bile v letošnjem 
letu. V ta namen bodo morali porabniki 
premoga iz industrije in široke potrošnje 
zagotoviti potrebne količine v okviru 
ustreznih samoupravnih sporazumov s 
proizvajalci premoga v drugih republi- 
kah, hkrati pa pripraviti ustrezne deponi- 
je in s tem zagotoviti nepretrgano doba- 
vo, tudi v času, ko promet na daljše raz- 
dalje ovirajo vremenske razmere. 

5. Na področju preskrbe z nafto in 
naftnimi derivati so v preteklem letu ob- 
časno ustvarjale probleme nazadostne 
zaloge, zlasti tistih derivatov, od katerih 
je najbolj odvisna preskrbljenost trga, 
predvsem motornega bencina in kurilne- 
ga olja. Da bi se premostilo to stanje, je 
potrebno, čimprej doseči v zveznem meri- 
lu dogovor o regionalnih smereh preskr- 
bovanja in sklepanju pogodb za uvoz 

nafte. Hkrati je potrebno, da proizvajalci 
v državi, distributerji in veliki potrošniki 
naftnih derivatov, čimprej sklenejo sa- 
moupravni sporazum o zagotovitvi po- 
trebnih količin ter na dohodkovnih osno- 
vah zagotovijo predvideno porabo deri- 
vatov tako po obsegu kot tudi po struk- 
turi. 

6. Uresničevanje predvidenega obse- 
ga porabe tekočih goriv je odvisno tudi 
od tega, v kolikšni meri se bodo priključi- 
li porabniki zemeljskega plina na že zgra- 
jeni plinovod. Glede na to, da je bilo v 
razpravi izraženo mnenje, da priključeva- 
nje na magistralni plinovod ne poteka po 
predvideni dinamiki, je bila v odboru 
podčrtana nujnost, da se porabniki prik- 
ljučujejo na omrežje po predvidenem ter- 
minskem planu in s tem omogočijo prev- 
zem bilančno določenih količin plina, kar 
bo znižalo tudi ceno plina na planirano 
raven. V okviru ukrepov, ki bi pospešili 
priključevanje na plinsko omrežje, naj se 
prouči tudi možnost preusmeritve na 
druge potrošnike, oziroma uvedbe ob- 
veznih energetskih soglasij v primerih, 
ko gre za nove aH povečane potrebe ku- 
rilnih olj. 

II Potek priprav in gradnja 
energetskih objektov 
v letu 1978 

7. V zvezi z gradnjo energetskih objek- 
tov odbor opozarja na nujnost, da se na 
podlagi analize stanja ugotovi, ali izgrad- 
nja objektov po posameznih področjih 
energetike sledi ugotovitvam, ki izhajajo 
iz energetske bilance. Kolikor izgradnja 
na nekaterih področjih ne sledi nalogam 
in usmeritvam srednjeročne bilance in 
plana, je potrebno čimprej predložiti 
ustrezne spremembe in dopolnitve dogo- 
vora o temeljih družbenega plana. 

V okviru teh predlogov, naj se ocenijo 
energetske in finančne posledice neiz- 
polnjevanja plana, zajamejo pa naj se 
poleg objektov, ki bi morali biti končani 
do konca tega srednjeročnega obdobja, 
tudi objekte kontinuitete, katerih gradnja 
se bo pričela v tem obdobju, končala pa 
po letu 1980. 

8. Odbor meni, da bi predložena infor- 
macija o gradnji objektov morala biti bolj 
kritična do zamud in premaknitev rokov 
izgradnje in jih ne ocenjevati predvsem s 
stališča, ali so te zamude vplivale na iz- 
polnjevanje elektroenergetske bilance 
oziroma na pokrivanje potreb po elek- 
trični energiji. Vse zamude rokov izgrad- 
nje in prekoračitve investicijskih stroškov 
je potrebno tudi na tem področju ocenje- 
vati s širših družbenoekonomskih in fi- 
nančnih vidikov. 

Glede na to, da prekoračitve investicij- 

skih stroškov ne izvirajo vedno le iz po- 
dražitev materiala in dela, odbor meni, da 
bi morali biti bolj kritični tudi obe samou- 
pravni interesni skupnosti, to je za elek- 
trogospodarstvo in za nafto in plin, njeni 
člani pa bolj seznanjeni s težavami, s 
katerimi se mora boriti združeno delo, da 
bi zagotovilo podporo in potrebna sred- 
stva za nadaljnji razvoj energetike. 

V zvezi s tem odbor soglaša s stališčem 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
da je potrebno ugotoviti vzroke in dogo- 
vornost za to, da še do danes plinsko 
parna elektrarna Trbovlje ne more obra- 
tovati v predvidenem obsegu, hkrati pa 
meni, da je potrebno enako storiti tudi v 
primeru nuklearne elektrarne Krško in pri 
vseh tistih objektih, vključujoč distribu- 
cijska omrežja, kjer se kasni, tako glede 
rokov dokončanja objekta, kot tudi s pri- 
pravami za gradnjo in potrebno doku- 
mentacijo. 

9. Iz informacije izhaja, da gradnja 
magistralnega plinovodnega sistema po- 
teka v skladu z načrti, vendar da že moč- 
no kasnimo pri prevzemu pogodbeno za- 
gotovljenih količin plina, kar neugodno 
vpliva na elektroenergetsko bilanco in ne 
sprošča pritisk na porabo kurilnih olj in 
naftnega plina. V zvezi s tem odbor pou- 
darja nujnost, da se čimbolj pospeši iz- 
gradnja plinovodnih odcepov in priključ- 
kov, kot tudi nabava potrebne opreme iz 
tujine, pri čemer naj prizadetim delovnim 
organizacijam pomagajo ustrezni repu- 
bliški organi, kot tudi Samoupravna inte- 
resna skupnost za nafto in plin oziroma 
Poslovna skupnost za gazifikacijo. 

Zaradi povečanja zanesljivosti in diver- 
sifikacije oskrbe s plinom ter potreb po 
zemeljskem plinu.po letu 1980, naj se 
intenzivirajo naloge, ki izhajajo iz spre- 
memb in dopolnitev dogovra o temeljih 
družbenega plana na področju energeti- 
ke, oziroma naftnega in plinskega go- 
spodarstva. V ta namen je potrebno po- 
spešiti priprave tako, da se bo že v letu 
1979 pričela izgradnja energetsko indu- 
strijske cone v Kopru, ki bo vključevala 
rafinerijo nafte, terminale za naftne deri- 
vate in utekočinjene energetske pline ter 
ostale zmogljivosti, ki so neposredno ve- 
zane na rafinerijo nafte. 

10. Glede na to, da je večina objektov 
za katere je bilo predvideno, da bodo 
pričeli obratovati v tem srednjeročnem 
obdobju že dokončano ali pa se nahajajo 
v zaključni fazi, odbor meni, da je potreb- 
no prav tako intenzivirati priprave za 
gradnjo objektov kontinuitete, katerih 
gradnjo je potrebno pričeti še v tem sred- 
njeročnem obdobju, obratovati pa bodo 
pričeli po letu 1980. V zvezi s tem je 
potrebno pospešiti pripravo projektne 
dokumentacije, prav tako pa tudi zagoto- 
viti finančna sredstva in zaključiti posa- 
mezne finančne konstrukcije. 
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SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga energetske 
bilance SR Slovenije za leto 1979 s predlogom ugotovitev in stališč Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije ter informacije o poteku priprav in a rad ni i 
energetskih objektov v letu 1978 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na 16. seji dne 28. marca 
1979 obravnaval predlog energetske bi- 
lance SR Slovenije za leto 1979 s pred- 
logom ugotovitev in stališč Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije ter infor- 
macijo o poteku priprav in gradnji ener- 
getskih objektov v letu 1978 z ugotovi- 
tvami in stališči in na podlagi 244. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednji 

sklep 
1. Zbor združenega dela sprejema na 

znanje energetsko bilanco SR Slovenije 
za leto 1979 in informacijo o poteku pri- 
prav in gradnji energetskih objektov v 
letu 1978. 

2. Zbor združenega dela sprejema 
ugotovitve in stališča Izvršnega sveta k 
energetski in elektroenergetski bilanci 
SR Slovenije za leto 1979 in k informaciji 
o poteku priprav in gradnji energetskih 
objektov v letu 1978, skupaj s stališči, 
mnenji in predlogi odbora za družbenoe- 
konomski razvoj, ki naj jih predlagatelj 

upošteva pri uresničevanju začrtanih na- 
log. 

3. Zbor ugotavlja, da zahteva izvajanje 
energetske bilance za leto 1979 kontinui- 
rano spremljanje in ukrepanje nosilcev 
posameznih nalog. V zvezi s tem naj pri- 
stojni organi in zainteresirane organiza- 
cije na podlagi predloženih ugotovitev in 
stališč, pravočasno sprejmejo ukrepe za 
uresničenje nalog, ki izvirajo iz energet- 
ske in elektroenergetske bilance za leto 
1979. 

4. Glede na to, da je racionalna poraba 
vseh virov energije trajna naloga, ki jo še 
posebej poudarjajo energetske razmere 
in potrebe SR Slovenije Zbor združenega 
dela opozarja na nujnost doslednega 
uresničevanja stališč, sklepov in priporo- 
čil, ki jih je v januarju 1978 sprejela Skup- 
ščina SR Slovenije ob obravnavi progra- 
ma ukrepov za racionalizacijo pridobiva- 
nja pretvarjanja, transporta in porabe 
energije. 

V zvezi s tem Zbor združenega dela 
daje polno podporo stališču, da izvajanje 
tega programa, kot tudi ustreznega druž- 
benega dogovora o ukrepih in aktivno- 

stih za zagotovitev racionalnega ravna- 
nja z energijo, zahteva povečano aktiv- 
nost vseh podpisnikov dogovora, zlasti 
glede uresničevanja dogovorjenih akcij- 
skih programov. 

5. Glede poteka priprav in gradnje 
energetskih objektov zbor zlasti poudar- 
ja, da morajo vsi organi, inštitucije in 
delovne organizacije ukreniti vse potreb- 
no za izgradnjo in pravočasno izročitev v 
obratovanje energetskih objektov, ki so 
predvideni po družbenem planu SR Slo- 
venije oziroma ustreznih samoupravnih 
dogovorih in sporazumih. V okviru teh 
nalog zavzemata posebno mesto pospe- 
šitev izgradnje nuklearne elektrarne 
Krško in zagotavljanje vseh pogojev za 
pospešeno priključevanje na magistralni 
plinovod. 

6. Izvršni svet naj v skladu s progra- 
mom dela zborov Skupščine SR Sloveni- 
je, hkrati z energetsko bilanco za leto 
1980 in problematiko izgradnje energet- 
skih objektov, predloži tudi poročilo o 
uresničevanju sprejetih sklepov in sta- 
lišč. 

SKLEP 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi energetske in 
elektroenergetske bilance SR Slovenije za leto 1979 in informacije o poteku 
priprav m gradnje energetskih objektov v letu 1978 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 16. seji dne 28. marca 1979 ob obrav- 
navi energetske in elektroenergetske 
bilance SR Slovenije za leto 1979 in in- 
formacije o poteku priprav in gradnje 
energetskih objektov v letu 1978 na 
podlagi 1. odstavka 244. člena v zvezi z 
237. členom poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejel naslednji 

sklep: 
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije 

sprejema na znanje energetsko in elek- 
troenergetsko bilanco SR Slovenije za 
leto 1979 in informacijo o poteku priprav 
in gradnje energetskih objektov v letu 
1978. 

2. Zbor občin podpira stališča in ugo- 
tovitve Izvršnega sveta k energetski in 
elektroenergetski bilanci SR Slovenije za 
leto 1979 in k informaciji o poteku pri- 
prav in gradnje energetskih objektov v 
letu 1978. Pri izvajanju stališč Izvršnega 
sveta naj pristojne samoupravne organi- 
zacije in skupnosti, skupščine občin in 
Izvršni svet upoštevajo tudi stališča in 
opozorila odbora za družbenoekonom- 

ske odnose in razvoj, navedena v njego- 
vem poročilu z dne 16. 3. 1979, razpravo 
na seji zbora in pismene pripombe sku- 
pin delegatov. 

3. Zbor poudarja, da je zaradi proble- 
mov pri zagotavljanju potrebnih količin 
premoga, težav pri uresničevanju z ener- 
getsko bilanco predvidenih razmerij med 
porabo plina in tekočih goriv, prekomer- 
ne porabe primarne energije ter zaradi 
večanja energetske odvisnosti Slovenije 
temeljna naloga v letu 1979 dosledno 
uresničevanje družbenega dogovora o 
ukrepih in aktivnostih za zagotovitev ra- 
cionalnega pridobivanja, pretvarjanja, 
transporta in porabe energije. V tem ok- 
viru morajo predvsem udeleženci druž- 
benega dogovora čimpreje sprejeti svoje 
akcijske programe za racionalnejšo po- 
rabo energije in s tem zagotoviti dosle- 
dnejše uresničevanje energetske bi- 
lance. 

Zbor posebej opozarja, da racionalnej- 
ša poraba energije ter problemi v zvezi z 
zagotavljanjem potrebnih energetskih vi- 
rov narekujejo energetsko bilanciranje 
tudi v okviru občin oziroma regij. Zato 
poziva vse občinske skupščine, da v ok- 

viru letnih planskih dokumentov oprede- 
lijo tudi potrebe po posameznih energet- 
skih virih ter način zagotavljanja oziroma 
strukturo le-teh. Prav tako naj pri pripravi 
razvojnih usmeritev in družbenih planov 
za naslednje srednjeročno plansko ob- 
dobje posebno pozornost posvetijo tudi 
razvoju energetike, zlasti pa opredeljeva- 
nju nalog v zvezi z racionalnejšim kori- 
ščenjem energije. 

4. Zbor ugotavlja, da kasnimo pri iz- 
gradnji pomembnejših enrgetskih objek- 
tov, kar ima za posledico tudi prekorači- 
tev prvotno predvidenih investicijskih 
stroškov. Zato je potrebno, da nosilci po- 
sameznih nalog, predvsem pa investitor- 
ji, izvajalci in vsi zainteresirani družbeni 
dejavniki vložijo maksimalne napore in 
sprejmejo ustrezne ukrepe za zmanjša- 
nje zamud pri gradnji teh objektov. Prav 
tako je potrebno zaostriti odgovornost za 
zakasnitve pri izgradnji skladiščnih kapa- 
citet, predvsem pri izgradnji rezervarjev 
za tekoča goriva in deponij za premog, s 
čemer bo močno zmanjšana odvisnost 
od trenutnih neugodnih nihanj na tržišču 
naftnih derivatov. 

5. Zbor poudarja, da je še nadalje po- 
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trebno dograjevati samoupravno organi- 
ziranost in dosledno uveljavljati dohod- 
kovne odnose, saj še vedno niso dovolj 
uveljavljena načela združevanja sredstev, 
ustvarjanja skupnega dohodka in skup- 
nega prevzemanja rizika. V samouprav- 
nih interesnih skupnostih s področja 

energetike je potrebno zagotoviti uskla- 
jeno delovanje, da bodo delavci v združe- 
nem delu imeli odločujoč vpliv na razvoj 
energetike. 

6. Izvršni svet naj hkrati z energetsko 
bilanco za leto 1980 predloži poročilo o 
uresničevanju svojih ugotovitev in sta- 

lišč. Hkrati naj poroča o uresničevanju 
družbenega dogovora o ukrepih in aktiv- 
nostih za zagotovitev racionalnega pri- 
dobivanja, pretvarjanja, transporta in po- 
rabe energije, ter po potrebi predlaga 
tudi dodatne ukrepe za zagotovitev ra- 
cionalnejše porabe energije. 

SKLEP 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o kulturnih skupnostih 

Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije so na podlagi obravnave 
predloga za izdajo zakona o kulturnih 
skupnostih ter na podlagi 244. in 262. 
člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije na svoji seji dne 9. aprila 1979 spre- 
jeli: 

sklep 
1. Predlog za izdajo zakona o kultur- 

nih skupnostih se sprejme. 
2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

naj pripravi osnutek zakona o kulturnih 
skupnostih in ga predloži Skupščini SR 
Slovenije v obravnavo. 

3. Pri pripravi osnutka zakona o kul- 
turnih skupnostih naj Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije upošteva stališča, 
mnenja in predloge k predlogom za izda- 
jo zakonov o izobraževalnih skupnostih, 
raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih 
skupnostih, skupnostih socialnega var- 
stva, socialnem skrbstvu, družbenem 
varstvu otrok in o skupnostih otroškega 
varstva in telesnokulturnih skupnostih, ki 
so jih zbori Skupščine SR Slovenije spre- 
jeli na svojih sejah 27. februarja 1979. 

4. K predlogu za izdajo zakona o kul- 
turnih skupnostih daje zbor še naslednje 
predloge in mnenja: 

- V zakonu je treba glede na specifič- 
ne oblike družbenoekonomskih odnosov 

med udeleženci svobodne menjave dela 
na tem področju opredeliti merila in kri- 
terije, ki so podlaga za sporazumevanje 
in pomembno vplivajo na višino ceno 
storitve. 

- V predlogu za izdajo zakona je po- 
vsem zanemarjeno področje planiranja. 
Zato je treba v osnutku zakona urediti 
vsa tista vprašanja, ki pomenijo konkreti- 
zacijo zakona o družbenem planiranju na 
področju kulture. Zlasti je treba opredeli- 
ti elemente samoupravnih sporazumov o 
temeljih planov kot podlago programov 
kulturnih dejavnosti, ki se uresničujejo v 
občinskih kulturnih skupnostih, v poseb- 
nih kulturnih skupnostih in v Kulturni 
skupnosti Slovenije, in medsebojne od- 
nose teh skupnosti pri programiranju 
kulturnih dejavnosti. Ob tem naj zakon 
opredeli tudi funkcijo Kulturne skupnosti 
Slovenije pri oblikovanju skupnega pro- 
arama enotne nacionalne kulturne poli- 
tike. 

- Prek natančneje opredeljenih druž- 
benoekonomskih odnosov, ki se kažejo 
prek samoupravnih sporazumov o teme- 
ljih planov, je treba oceniti upravičenost 
tako razvejane samoupravne organizira- 
nosti na področju kulture (enota, temelj- 
na skupnost občinske kulturne skupno- 
sti, posebna kulturna skupnost, temeljna 
skupnost posebne kulturne skupnosti). 

- Osnutek zakona naj opredeli, kdo se 
šteje za uporabnike in kdo za izvajalce. 

Osnutek zakona naj ob opredelitvi upo- 
rabnikov in izvajalcev upošteva vse po- 
sebnosti na tem področju. Pri tem je tre- 
ba upoštevati interes, ki ga udeleženci 
uveljavljajo pri uresničevanju kulturnih 
programov. 

- Osnutek zakona naj upošteva, da je 
pospeševanje kulturne dejavnosti itali- 
janske in madžarske narodnosti v Socia- 
listični republiki Sloveniji del splošne od- 
govornosti republike pri oblikovanju nje- 
ne kulturne politike. Pri tem ima še po- 
sebno nalogo Kulturna skupnost Slove- 
nije. V okviru tako opredeljene odgovor- 
nosti za razvoj kulture obeh narodnosti 
pa je treba opredeliti medsebojne od- 
nose občinskih kulturnih skupnosti in sa- 
moupravnih interesnih skupnosti za pro- 
sveto in kulturo obeh narodnosti. 

- Predlog za izdajo zakona je v števil- 
nih predloženih rešitvah premalo dore- 
čen in usklajen tako z zakonom o združe- 
nem delu, kot tudi z osnutkom zakona o 
skupnih osnovah svobodne menjave dela 
in je tudi v njem preveč terminoloških 
nejasnosti in neusklajenosti. Zato je tre- 
ba v osnutku zakona poenotiti terminolo- 
gijo in odpraviti neusklajene in po- 
manjkljive formulacije. 

5. Pri pripravi osnutka zakona naj 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije upo- 
števa pripombe, predloge in mnenja de- 
lovnih teles Skupščine in zbora in razpra- 
vo na seji zbora. 

Zbora*združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenijeob obfavnavi predloga za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu 

Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije so na podlagi obravnave pred- 
loga za izdajo zakona o zdravstvenem 
varstvu ter na podlagi 244. in 262. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije na 
svoji seji dne 9. aprila sprejeli 

SKLEP 
1. Predlog za izdajo zakona o zdrav- 

stvenem varstvu se sprejme. 
2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

naj pripravi osnutek zakona o zdravstve- 
nem varstvu in ga predloži Skupščini SR 
Slovenije v obravnavo. 

3. Pri pripravi osnutka zakona o zdrav- 

stvenem varstvu naj Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije upošteva stališča, mne- 
nja in predloge k predlogu za izdajo za- 
konov s področja družbenih dejavnosti, 
ki so jih zbori Skupščine SR Slovenije 
sprejeli na sejah dne 27. februarja 1979. 

4. K predlogu za izdajo zakona o 
zdravstvenem varstvu daje zbor še na- 
slednje predloge in mnenja: 

a) k samoupravni organiziranosti in 
družbenoekonomskim odnosom 

- Predlagatelj naj preuči organiziranje 
skupnosti za planiranje, kjer bi se upo- 
rabniki in izvajalci zdravstvenih storitev 
dogovarjali o celotni razširjeni reproduk- 
ciji na področju zdravstvenega varstva. 

- Predlagatelj naj oceni potrebo in 
realne možnosti za ustanavljanje področ- 
nih zdravstvenih skupnosti. Prav tako je 
potrebno razdelati vlogo krajevnih skup- 
nosti v svobodni menjavi dela ter njihovo 
povezavo z enotami občinskih zdravstve- 
nih skupnosti. 

- Osnutek zakona naj natančneje raz- 
dela vsebino neposredne svobodne me- 
njave dela. Ta menjava se ne bi smela 
razvijati v škodo uresničevanja zdrav- 
stvenih storitev, za katere združujejo 
uporabniki sredstva v zdravstvenih skup- 
nostih po načelu solidarnosti. Zato je tre- 
ba zagotoviti vpliv organiziranih uporab- 
nikov in izvajalcev nanjo ter najti ustre- 
zen instrumentarij za združevanje sred- 
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stev v okviru zdravstvenih skupnosti v 
takšnem smislu, da ne bodo ogroženi 
skupni programi zdravstvenega varstva 
in da to ne bi zmanjševalo možnosti in 
odgovornosti za razvoj drugih dejavnosti 
ter za uresničevanje pravic, odgovornosti 
in interesov delovnih ljudi v teh dejavno- 
stih. 

- V osnutku zakona se naj v skladu z 
68. členom ustave SR Slovenije opredeli 
fakultativno združevanje občinskih 
zdravstvenih skupnosti v medobčinske 
zdravstvene skupnosti. 

- Preučiti je treba primernost nepo- 
srednega delegiranja delegatov tistih 
zdravstvenih organizacij v zbore izvajal- 
cev medobčinskih skupščin in skupščine 
Zdravstvene skupnosti Slovenije, ki izvr- 
šujejo zdravstvene storitve za vse upo- 
rabnike na območju več občin oziroma 
republike. 

- V osnutku zakona je treba predvideti 
vire sredstev za družbeno zagotovljen 
obseg zdravstvenega varstva ter vire za 
dopolnilni program. Preuči naj se tudi 
predlog, da se prispevek za zdravstveno 
varstvo plačuje po kraju prebivališča de- 
lavcev. 

- V osnutku zakona je potrebno uredi- 
ti, kje naj se oblikujejo sredstva za zago- 
tavljanje pravic do socialne varnosti v 

zvezi z zdravstvenim varstvom, kako naj 
se oblikujejo rezervna sredstva na po- 
dročju zdravstva, kako naj se zagotovi 
njihova namembnost v zdravstvenih or- 
ganizacijah in smotrnost ter učinkovitost 
njihove uporabe. Preučiti je potrebno tu- 
di ustreznost predloga za razširitev druž- 
beno zagotovljenega obsega zdravstve- 
nega varstva ter oceniti učinke morebit- 
ne razširitve. 

b) Zdravstvena dejavnost 
- Predlagatelj naj v temeljnih določ- 

bah izhaja iz načela, da imajo vsi delavci, 
drugi delovni ljudje in občani pravico do 
zdravstvenega varstva ne glede na njihov 
družbenoekonomski položaj. Pri tem pa 
bi morala biti še bolj poudarjena ustavna 
obveznost vseh občanov, da sami skrbijo 
za svoje zdravje, za njegovo krepitev in 
ohranitev ter za preprečevanje obolenj in 
poškodb. 

- Podrobneje je treba opredeliti pogo- 
je za ustanovitev temeljne organizacije 
združenega dela s področja zdravstva ter 
določiti dodatne kriterije za njeno obvez- 
no ustanavljanje. Poleg tega naj zakon 
opredeli tudi funkcijo delovne in sestav- 
ljene organizacije združenega dela na 
tem področju; podrobneje je treba razde- 
lati vlogo in funkcijo zdravstvenih orga- 

nizacij združenega dela v sestavi drugih 
delovnih organizacij. 

- Preučiti je potrebno tudi ustreznost 
predlaganih vrst zdravstvenih delovnih 
organizacij. Sedanji tipi zdravstvenih or- 
ganizacij ne smejo omejevati samo- 
upravnega povezovanja ter združevanja 
dela in sredstev na področju zdravstvene 
dejavnosti. Zakonske rešitve naj omogo- 
čijo samoupravno povezovanje v skladu 
z dohodkovnimi, strokovnimi, tehnolo- 
škimi pogoji in pogoji organizacije dela, 
ki bodo zagotavljali učinkovito in racio- 
nalno zdravstveno varstvo. 

- V zakonu je treba poudariti skrb za 
učinkovitejše reševanje kadrovske pro- 
blematike zdravstvenih delavcev v 
osnovni zdravstveni dejavnosti. Zakon 
naj predvidi možnost družbene interven- 
cije v primerih, kadar bi bilo ogroženo 
uresničevanje temeljnih pravic iz zdrav- 
stvenega varstva. 

- Zakon naj podrobneje opredeli 
ustavno načelo o svobodni izbiri zdravni- 
ka in zdravstvene organizacije. 

5. Pri pripravi osnutka zakona o zdrav- 
stvenem varstvu naj Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije upošteva pripombe, 
mnenja in predloge delovnih teles Skup- 
ščine SR Slovenije in zbora ter razpravo 
na seji zbora. 

Predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi 

proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 

1978 - povzetek 

Zakon o proračunu Socialistične republike Slovenije za 
leto 1978 in zakon o spremembah zakona o proračunu 
Socialistične republike Slovenije za leto 1978 (Uradni list 
SRS, št. 24/77 in 4/78) je sprejela Skupščina SR Slovenije 
dne 28. decembra 1977 in 22. februarja 1978. 

I. PRIHODKI PRORAČUNA SR SLOVENIJE V 
LETU 1978 

Skupni predvideni prihodki republiškega proračuna za 
leto 1978 so znašali 8.321,8 mio din 

od tega: 
- za republiške potrebe 3.982,1 mio din 
- za nove in prenesene obveznosti 945,0 mio din 
- za tekočo proračunsko rezervo 28,3 mio din 
- za prispevek federaciji 3.366,4 mio din 

V obdobju od 1. januarja do 31. decembra 1978 so bili 
prihodki proračuna SR Slovenije (brez temeljnega davka 
od prometa proizvodov) doseženi z 5.184,3 mio din ali 
111,1% od predvidenih prihodkov, z vključitvojo prihod- 
kov temeljnega davka od prometa proizvodov pa v višini 
8.903,7 mio din ali 107,0%. 

Za pokritje neporavnanih obveznosti sSR Slovenije do 
kompenzacij, premij in regresov na področju kmetijstva 
in prehrane, ki izvirajo iz prenosa teh nalog v II. polletju 
1977 in za katera sredstva niso bila zagotovljena v prora- 
čunu za leto 1978, je SR Slovenija v skladu s pooblastilom 
v 36. členu zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1978, 
najela pri temeljnih bankah posojilo v višini 228,3 mio din. 
Najeto premostitveno posojilo je bilo pogojeno z obvez- 
nostjo, ki je nastala na podlagi določil zveznega zakona in 
medrepubliškega dogovora in jo je bilo potrebno izpolniti 

ne glede na to, če so sredstva bila v proračunu zagotov- 
ljena. Ugoden priliv temeljnega davka od prometa proiz- 
vodov (zaradi povečanih stopenj tarif pri naftnih deriva- 
tih) pa je omogočil, da se je v soglasju z Republiškim 
sekretariatom za finance najeto posojilo že v letu 1978 v 
celoti odplačalo. 

Prihodki republiškega proračuna so se v letu 1978 obli- 
kovali iz naslednjih virov: 

1. Davek iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela 

Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1978 je bil 
davek iz dohodka TOZD predviden v višini 1.080,0 din, do 
31. decembra 1978 pa je bil realiziran z 1.303,3 mio din ali 
12,7% . V skladu z zakonom o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olaj- 
šav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela se je v letu 1978 znižala davčna stopnja od 
7% na 5% in bile so izvršene refundacije davka in do- 
hodka TOZD na podlagi periodičnih obračunov za 9 me- 
secev leta 1978. Definitivne obveznosti pa bodo znane in 
obračunane šele po pregledu zaključni obveznosti pa 
bodo znane in obračunane šele po pregledu zaključnih 
računov zavezancev za leto 1978. Presežena realizacija 
davka iz dohodka TOZD za leto 1978 v višini 223,2 mio din 
pa se v skladu z določilom 19. člena zakona o določitvi 
stopenj odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz 
dohodka TOZD v letu 1978 prenese v republiški proračun 
za leto 1979 kot akontacijo v davčno vsoto za davek iz 
dohodka TOZD za leto 1979. 
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2. Republiški davek iz osebnega dohodka 
delavcev 

V skladu z zakonom o spremembi zakona o financiranja 
splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupno- 
stih, zakonom o spremembah zakona o praračunu SR 
Slovenije za leto 1978 in zakonom o spremembah in do- 
polnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških dav- 
kov in taks je bil s 1. marcem 1978 uveden za nove obvez- 
nosti, ki jih ni bilo mogoče pokriti z dosedanjimi viri 
republiških prihodkov, republiški davek iz osebnega do- 
hodka delavcev po stopnji 1%. 

V obdobju desetmesečne realizacije, to je od 1. marca do 
31. decembra 1978 je bil republiški davek iz osebnega 
dohodka delavcev dosežen z 631,3 mio din ali 107,8%, kar 
pomeni za 45,8 mio din ali 7,8% večjo realizacijo od previ- 
đene. 

3. Davek iz osebnega dohodka delavcev po 
posebni stopnji 

Davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni stop- 
nji se plačuje od prejemkov iz dopolnilnega delovnega 
razmerja in je bil v letu 1978 predviden v višini 700,3 mio 
din. V obdobju januar-december 1978 je bil realiziran z 
855,2 mio din ali 122,1%, kar je za 155,0 mio din več, kot je 
bilo predvideno. 

Zaradi višje realizacije tega davka, je bilo mogoče v 
mesecu decembru 1978 v skladu s sklepom Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije št. 400-2/78 z dne 21. 12. 
1978 del priliva davka iz osebnega dohodka delavcev po 
posebni stopnji (55,3 mio din) uporabiti za pokritje dela 
zakonskih obveznosti iz naslova kompenzacij. S tem je 
SR Slovenija poravnala vse obveznosti iz naslova kom- 
penzacij, premij in regresov v letu 1978 na področju kme- 
tijstva in živilstva. 

4. Davek iz skupnega dohodka občanov 

Davek iz skupnega dohodka občanov, ki je bil v letu 
1978 predviden v višini 20,0 mio din, je bil do konca 1978 
realiziran z 21,8 mio din ali z 108,9%. 

5. Temeljni davek od prometa proizvodov 

Temeljni davek od prometa' proizvodov (50% del vpla- 
čil) je v načelu razporejen za poravnavo obveznosti SR 
Slovenije do prispevka proračunu federacije. Z zakonom 
o proračunu SR Slovenije za leto 1978 je bil predviden v 
višini 3.653,8 mio din, realiziran pa z 3.719,4 mio din ali 
101,8 . 

Razmeroma ugoden priliv temeljnega davka od pro- 
meta proizvodov je omogočil pravočasno plačilo celotne 
obveznosti do prispevka proračunu federacije, ki je v letu 
1978 znašala 3.548,0 mio din, SR Slovenija pa je bila 
dolžna poravnati tudi povečano obveznost do prispevka 
proračunu federacije za 181,7 mio din na podlagi zakona o 
izvrševanju proračuna federacije za leto 1978 in zakona o 
spremembah zakona o skupnem obsegu proračunskih 
odhodkov federacije za leto 1978 ter sprememb in dopol- 
nitev proračuna federacije za leto 1978 (Uradni list SFRJ, 
št. 62/77, 70/78) in uporabiti preostali del prihodkov te- 
meljnega davka od prometa, proizvodov v višini 171,4 mio 
din za odplačilo najetih posojil pri temeljnih bankah na 
podlagi 36. člena zakona o proračunu SR Slovenije za leto 
1978. 

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

Posebni republiški davek od prometa proizvodov in od 
plačil za storitve, ki je v strukturi prihodkov za leto 1978 
predstavljal 24,7%, je bil do konca leta 1978 dosežen v 
višini 2.111,9 mio din ali 102,7% in znaša presežek pri- 
hodka 54,9 mio din ali 2,7%. 

7. Davek od dobička, ki ga plačujejo tuje 
osebe 

Davek od dobička, ki ga plačujejo tuje osebe od do- 
hodka, doseženega z vlaganjem svojih sredstev v domačo 
organizacijo združenega dela, od dohodka doseženega z 
investicijskimi deli po mednarodnem natečaju in od do- 
hodka doseženega z opravljanjem prevozov potnikov in 
blaga, je bil z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 
1978 predviden v višini 11,6 mio din in realiziran s 25,4 
mio din sili 218,1%. 

8. Sodne takse 

Prihodki iz naslova sodnih taks so bili v letu 1978 dose- 
ženi z 13,0 mio din ali 99,4% od predvidenih 13,1 mio din. 

9. Denarne kazni 

Prihodki denarnih kazni, ki so se oblikovali od kazni za 
prekrške, kazni za gospodarske prestopke, kazni za pro- 
metne prekrške in za kazniva dejanja, so bili doseženi v 
letu 1978 z 74,0 mio din ali 98,5% od 75,1 mio din predvide- 
nih sredstev. 

10. Izvirni prihodki ukinjenega računa za 
izravnavanja v gospodarstvu in za 
pospeševanje nekaterih gospodarskih 
dejavnosti 

V letu 1978 so bili predvideni v višini 72,3 mio din in 
realizirani v višini 91,9 mio din ali 127,1% iz naslednjih 
virov: 

- umik dela sredstev kreditnega sklada in posebnega 
rezervnega sklada določenih bank v višini 15,0 mio din 

- odstopljeni kredit Narodne banke Jugoslavije za leto 
1978. Narodna banka Jugoslavije je v letu 1978 odstopila 
SR Sloveniji v trajno last sredstva v višini 8,4 mio din 

- 90% presežka prihodkov nad odhodki Narodne 
banke Slovenije po zaključnem računu za leto 1977 v 
višini 26,7 mio din 

- ostalih izvirnih prihodkov ukinjenega računa za 
izravnavanja V gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih 
gospodarskih dejavnosti v višini 41,8 mio din 

II. ODHODKI PRORAČUNA SR SLOVENIJE V 
LETU 1978 

Odhodki proračuna SR Slovenije so bili v letu 1978 
izvršeni z 8.887,0 mio din ali 100,8% sprejetega plana po 
proračunu in poznejših spremembah. Od tega so bili od- 
hodki na ravni SR Slovenije izvršeni v višini 5.339,0 mio 
din ali 101,4%, obveznost do prispevka proračunu federa- 
cije za leto 1978 v višini 3.548,0 mio din. 

V odstotek realizacije republiških odhodkov je vključe- 
nih tudi: 

- 28,4 mio din prihodkov na ravni republike za leto 
1977, ki so bili razporejeni na posamezne postavke sploš- 
nega razporeda prihodkov proračuna SR Slovenije za leto 
1978 po zakonu o zaključnem računu o izvršitvi proračuna 
SR Slovenije za leto 1977, 

- Premostitveno posojilo, najeto pri temeljnih bankah 
na podlagi 36. člena zakona o proračunu SR Slovenije za 
leto 1978 v višini 228,3 mio din, s katerim so bile izvršene 
obveznosti iz naslova kompenzacij, premij in regresov za 
določene kmetijske in prehrambene proizvode ter 

- vračilo tega posojila, odplačanega iz priliva temelj- 
nega davka od prometa proizvodov v letu 1978 v višini 
171,4 mio din in iz skupnih prihodkov neto republiškega 
proračuna v višini 56,8 mio din. 

Doseženi prihodki proračuna SR Slovenije za leto 1978 
so bili po zakonu o proračunu SR Slovenije za leto 1978 in 
sklepih Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije razpore- 
jeni za naslednje namene: 
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1. Redna dejavnost organov 
družbenopolitičnih skupnosti 

Za redno dejavnost organov družbenopolitičnih skup- 
nosti so bila z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 
1978 in s kasnejšimi spremembami zagotovljena sredstva 
v višini 1.837,5 mio din in realizirana v višini 1.797,3 mio 
dinarjev ali 97,8% od zagotovljenih sredstev. 

Sredstva za osebno in skupno porabo delavcev republi- 
ških organov so bila v republiškem proračunu za leto 1978 
zagotovljena na podlagi določil družbenega dogovora o 
osnovah in merilih za oblikovanje sredstev za delo držav- 
nih organov in odhodka delavcev delovnih skupnosti teh 
organov v SR Sloveniji. Po planu in kasnejših spremem- 
bah zagotovljena sredstva v višini 1.797,3 mio din so bila 
razporejena in porabljena za bruto osebne dohodke, sklad 
skupne porabe, materialne izdatke, stroške prevoza, delo 
v posebnih delovnih pogojih, odpravnine, jubilejne na- 
grade. 

2. Posebni nameni organov družbenopolitičnih 
skupnosti 

Za posebne namene organov družbenopolitičnih skup- 
nosti je bilo v proračunu SR Slovenije za leto 1978 predvi- 
denih 434,0 mio din in realiziranih 420,9 mio din ali 97,0%. 

3. Dejavnost družbenopolitičnih organizacij in 
društev 

Odobrena sredstva za financiranje dejavnosti družbeno- 
političnih organizacij in društev v višini 195,4 mio din so 
bila v letu 1978 skoraj v celoti porabljena (99,9% realiza- 
cija) za pokrivanje obveznosti republike: 

- za splošne republiške potrebe, 
- do družbenopolitičnih organizacij in društev. 

4. Negospodarske investicije 

Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1978 (Ura- 
dni list SRS, št. 24%77, 4/78) so bila za investicijska vlaga- 
nja v negospodarstvo zagotovljena sredstva v višini 433,8 
mio din, ki so bila s sklepi Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije znižana na 430,4 mio din in realizirana v višini 
395,9 mio din ali 92,0%. 

5. Znanstvena dejavnost 

Iz sredstev za znanstveno dejavnost, ki so bila v letu 
1978 zagotovljena v višini 15,4 mio din in porabljena v 
višini 13,1 mio din ali 85,0% so se zagotavljala sredstva za: 

- dejavnost zavodov v okviru, katerih sta se financirala 
slovenska akademija znanosti in umetnosti za tiste na- 
loge, ki so zakonska obveznost republike in mednarodni 
center za upravlljanje podjetij v družbeni lastnini v deže- 
lah v razvoju za izpolnitev pogodbenih obveznosti, 

- znanstvene raziskave za potrebe Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in njegovih organov. V letu 1978 
so bila sredstva za znanstvene raziskave dodeljena za 
financiranje konkretnih raziskovalnih nalog izdelanih na 
podlagi pogodb iz leta 1976, 1977. 

6. Kulturno prosvetna dejavnost 

Sredstva za potrebe kulturno prosvetne dejavnosti v 
višini 11,3 mio din so bila v letu 1978 skoraj v celoti 
porabljena za naloge, nastale na podlagi medrepubliških 
in mednarodnih pogodb in za druge naloge določene z 
zakonskimi predpisi. 

7. Varstvo borcev NOV In socialno varstvo 

Za obveznosti s področja varstva borcev NOV, drugih 
borcev ter vojaških invalidov in socialnega varstva, ki so 
trajna obveznost republike na podlagi ustave in zakon- 
skih predpisov, so bila z zakonom o proračunu SR Slove- 
nije za leto 1978 predvidena sredstva v višini 809,4 mio din 
in porabljena v višini 792,8 mio din ali 97,9%. 

Večji izdatki s področja varstva borcev NOV in social- 
nega varstva so bili v letu 1978 namenjeni predvsem za 
pokrivanje obveznosti, do varstva borcev NOV; razen tega 
so se zagotavljala tudi sredstva za pokrivanje ostalih ob- 
veznosti, ki izvirajo iz ustave in drugih zakonskih predpi- 
sov. 

8. Dopolnilna sredstva občinam 

Za leto 1978 so bila dopolnilna sredstva občinam pre- 
dvidena v višini 230,0 mio din in realizirana v višini 198,0 
mio din sili 86,1%. 

Tako nizka realizacija dopolnilnih sredstev občinam je 
predvsem posledica: 

- da družbeni proizvod v letu 1978 ni dopuščal občinam 
večje porabe, 

- da bo mogoče ugotoviti kolikšna sredstva so bila 
občinam potrebna v letu 1978 za ta namen, šele na podlagi 
končnega obračuna republiških dopolnilnih sredstev, ki 
bo izdelan predvidoma maja 1979. Zato je potrebno v 
skladu s sklepom Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije z dne 20. 12. 1978 po zakonu o zaključnem računu o 
izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1978, prenesti 
neporabljena sredstva in vrnjena preplačila republiških 
dopolnilnih sredstev občinam za leto 1978, v leto 1979 
namensko, za poravnavo obveznosti republike v zvezi s 
končnim izračunom dopolnilnih sredstev občinam za leto 
1978. 

Porabljena sredstva so bila namenjena za: 
- izvršitev proračuna med sredstvi, ki so jih občine že 

prejele v letu 1977 in odgovarjajočo višino dopolnilnih 
sredstev za leto 1977. 

- za izjemno obravnavanje obsega splošne porabe v 
letu 1977 v 18. občinah, ki jih je obravnavala medresorska 
komisija in komisija Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije za splošno porabo. 

- zagotovitev akontacij dopolnilnih sredstev občinam 
na podlagi 31. člena zakona o proračunu SR Slovenije za 
leto 1978. 

9. Intervencije v gospodarstvu 

Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1978 so 
bila sredstva za »Intervencije v gospodarstvu ter za obvez- 
nosti SR Slovenije iz prenosa neproračunske bilance fe- 
deracije, zakonske in pogodbene obveznosti« zagotov- 
ljena v skupni višini 977,8 mio din. S prenosi sredstev v 
okviru posameznih postavk »Intervencij v gospodarstvu« 
na podlagi sklepov 23., 29. in 34. seje Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije ter z vključitvijo 55,3 mio din 
sredstev iz naslova »davka iz osebnega dohodka delavcev 
po posebni stopnji«, so bila planirana sredstva zvišana na 
998,9 mio din in v letu 1978 porabljena v višini 1.211,1 mio 
din ali 121,2%. 

Za 212.2 mio din višja poraba od planirane, je posledica 
prenosa in vključitve neizvršenih obveznosti iz II. polletja 
1977 iz naslova kompenzacij, premij in regresov za neka- 
tere kmetijske in prehrambene proizvode v višini 228.3 
mio din. 

Sredstva za intervencije v gospodarstvu v skupni višini 
1.211,1 mio din so bila v letu 1978 porabljena za financira- 
nje: 

- intervencij v kmetijstvu v višini 270.3 mio din, 
- intervencij v prehrano in blagovnih rezerv v višini 

647,2 mio din, 
- drugih intervencij v gospodarstvu na ravni SR Slove- 

nije v višini 74,3 mio din, 
- obveznosti SR Slovenije iz prenosa neproračunske 

bilance federacije, za zakonske in pogodbene obveznosti 
v višini 219,3 mio din. 

10. Tekoča proračunska rezerva 

O uporabi sredstev »tekoče proračunske rezerve« repu- 
bliškega proračuna za leto 1978, ki je kot nerazporejeni del 
prihodkov vključena v splošni del proračuna in name- 
njena za pokrivanje splošnih družbenih potreb, ki jih ob 
sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti je na 
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podlagi zakona o financiranju splošnih družbenih potreb 
v družbenopolitičnih skupnostih (Uradni list SRS, št. 
39/74, 4/78), odločal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
oziroma koordinacijska komisija Izvršnega sveta Skup 
ščine SR Slovenije. 

11. Sredstva rezerve SR Slovenije 

V letu 1978 se je na podlagi 3. člena zakona o proračunu 
SR Slovenije za leto 1978 vršil odvod 1% sredstev, obraču- 
nan od vsote priliva prihodkov prve in druge alinee 2. 
člena navedenega zakona. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je bil pooblaščen, 
da odloča o uporabi sredstev rezerve SR Slovenije do 
višine 1,000.000 din v posameznem primeru, vendar samo 
za namene iz 1. točke 39. člena zakona o financiranju 
splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupno- 
stih (Uradni list SRS, št. 39/74, 4/78). 

III. 

Z zakonom o proračunu Socialistične republike Slove- 
nije za leto 1978 so predvideni prihodki znašali 8.321,8 mio 
din in so bili realizirani v višini 9.160,4 mio din, od tega: 

- na ravni republike 5.184,3 mio din 
- temeljni davek od prometa proizvodov3.719,4 mio din 
- po zakonu o zaključnem računu za leto 1977 

28,4 mio din 
- najeti premostitveni kredit 228,3 mio din 
Od predvidene vsote republiškega proračuna so bili 

skupni odhodki realizirani v višini 8.886,9 mio din. Reali- 
zirana višina odhodkov je od načrtovane večja za 223,9 
mio din in dodatno vključuje: 

- 181,6 mio din kot povečano obveznost do prispevka 
SR Slovenije proračunu federacije, 

- 55,3 mio din prerazporejenih s sklepom Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije iz sredstev priliva davka iz 
osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji za izvrši- 
tev obveznosti do kompenzacij, premij in regresov na 
področju kmetijstva in živilstva v letu 1978. 

Razlika med realiziranimi prihodki v višini 9.160,4 mio 
din in izvršenimi odhodki v višini 8.887,0 mio din pred- 
stavlja presežek prihodkov nad odhodki in znaša 273,4 
mio din. Od skupnega presežka prihodkov in znaša prese- 
žena realizacija davka iz dohodka TOZD za leto 1978 223,2 
mio din, ki se v skladu z določilom 19. člena »zakona o 
določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republi- 
ški davek iz dohodka TOZD v letu 1978 prenese v republi- 
ški proračun za leto 1979 kot akontacija v davčno vsoto za 
davek iz dohodka TOZD za leto 1979. Z navedenim preno- 
som ostane za razporeditev le še 50,2 mio din, ki naj bi se v 
skladu s predlogom zakona o zaključnem računu o izvrši- 
tvi proračuna SR Slovenije za leto 1978 razporedil v prora- 
čun za leto 1979 na ustrezne postavke prihodkov za po- 
kritje nekaterih neodložljivih obveznosti, ki v letu 1978 
niso bile v celoti izvršene. 

Na podlagi zakona o proračunu federacije za leto 1978 
(Uradni list SFRJ, št. 62/77, 70/78) znaša prispevek SR 
Slovenije za leto 1978 3.548,0 mio din, ki je bil v skladu z 
določili zakona o financiranju federacije do 31. 1. 1979 
poravnan iz priliva temeljnega davka od prometa proiz- 
vodov v višini 3.487,6 mio din ali 98,3% in sicer v letu 1978 
v višini 3.069,3 mio din ali z 86,5% ter od 1.1.1979 do 31.1. 
1979 v višini 418,3 mio din ali za 11,8%. Po stanju 31. 1. 
1979 znaša nepokrita obveznost proračuna federacije 60,4 
mio din ali 1,7%, ki je bila v Celoti poravnana iz priliva 
temeljnega davka od prometa proizvodov v času od 1. 2. 
do 7. 2. 1979. 

PRIHODKOV IN SPLOŠNEGA RAZPOREDA PRIHODKOV PRORAČUNA SR 
SLOVENIJE ZA LETO 1978 

A. PRIHODKI 

Klasifikacijska 
številka 
oblika 
Prih. 

21 
22 

27 

33 

podoblika 
prihodka PRIHODKI Plan 1978 Realizacija 1978 

Vrsta 1 - Davek iz dohodka in davek iz osebnega dohodka 
11 Davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela 
12 120 Republiški davek iz osebnega dohodka 

121 Davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji 
26 Davek iz skupnega dohodka občanov 

Skupaj vrsta 1 - Davek iz dohodka in davek iz osebnega dohodka 

1.080,000.000 
585,609.000 
700,300.000 

20,000.000 
2.385,909.000 

1.303,216.530,55 
631,378.470,12 
855,298.233,30 

21,791.378,95 
2.811,684.612,92 

Vrsta 2 - Davki 
Temeljni davek od prometa proizvodov 
Posebni republiški davek od prometa proizvodov 
in od plačil za storitve 
Davek od dobička, ki ga plačujejo tuje osebe 
Skupaj vrsta 2 - Davki  

3.653,715.000 3.719,457.571,82 

2.057,000.000 
11,638.000 

2.111,906.294,10 
25,383.743,75 

5.722,353.000 5.856,747.609,67 

Vrsta 3 - Takse 
Sodne takse 
Skupaj vrsta 3 - Takse . 

13,132.000 13,058.320,45 
13,132.000 

Vrsta 5 - Prihodki po posebnih predpisih 
51 Denarne kazni 

Skupaj vrsta 5 - Prihodki po posebnih predpisih 

13,058.320,45 

75,156.000 74,053.450,90 
75,156.000 74,053.450,90 

Vrsta 6 - Prihodki upravnih organov in drugi prihodki 
611 Izvirni prihodki ukinjenega računa za izravnavanja v gospodarstvu 

in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti + 
Prihodki od prodaje tiskovin republiškega 
sekretariata za notranje zadeve 
Ostali prihodki 
Skupaj vrsta 6 - Prihodki upravnih organov in drugi prihodki 
Skupaj prihodki za razporeditev (vrsta 1-6)    

72,285.505 

12,914.235 
40,040.260 

91,899.050,45 

8,428.720,40 
47,849.113,97 

125,240.000 148,176.884,82 
8.321,790.000 8.903,720.878,76 
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Najeto posojilo za poplačilo obveznosti iz naslova kompenzacij in 
premij za določene kmetijske in prehrambene proizvode iz II. 228,281.000 228,281.000 
polletja 1977 
Prihodki preneseni po zakonu o zaključnem računu o izvršitvi 
proračuna SR Slovenije za leto 1977 (Uradni list SRS, št. 14/78) 28,370.245,60 28,370.245,60 
SKUPAJ 8.578,441.245,60 9.160,372.124,36 

+ Umik dela sredstev kreditnega sklada in posebnega rezervnega sklada določe- 
nih bank (Uradni list SFRJ, št. 36-422/73) 26,347.765 14,983.478,15 
Odstopljeni kredit Narodne banke Jugoslavije za leto 1978 (Uradni list SPRJ, št. 
5/73, 21/74 in 37/74) 8/400.000 8,400.000,00 
90% presežka prihodkov nad odhodki Narodne banke Slovenije po ZR za leto 1977 - 26,738.300,00 
Izvirni prihodki ukinjenega računa za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeše- 
vanje nekaterih gospodarskih dejavnosti  37,537.740 41,777.272,30 
Skupaj prihodki    72,285.505 91,899.050,45 

B. SPLOŠNI RAZPORED PRIHODKOV 

Klasifikacijska številka 
Razpore- Razpore- 
dne sku- dne pod- 
pine skupine 

SPLOŠNI RAZPORED PRIHODKOV 
Plan 1978 po 
proračunu in 

poznejših spre- 
membah 

Realizacija 
1978 

01 GLAVNI NAMEN 01 - DEJAVNOST ORGANOV 
DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI 

01-1 Sredstva za redno dejavnost 
01-2 Sredstva za posebne namene 

VSEGA GLAVNI NAMEN 01 

1.837,519.868 
433,977.881 

1.797,255.131,65 
420,910.168,95 

2.271,497.749 2.218,165.300,60 
03 GLAVNI NAMEN 03 - DEJAVNOST DRUŽBENOPOLITIČNIH 

ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV 194,122.319 193,858.044,80 
GLAVNI NAMEN 04 - NEGOSPODARSKE INVESTICIJE 

04-1 Sredstva za obveznosti po odlokih 
04-2 Sredstva za odplačevanje anuitet 
04-3 Sprejete obveznosti po družbenem dogovoru in po pogodbah 
04-4 Sredstva za nove odločitve investicijskih vlaganj v 

negospodarstvo po sklepih IS 
04-5 Investicijsko vzdrževanje zgradb in opreme z modernizacijo uprave 

VSEGA GLAVNI NAMEN 04 

128,150.490 
73,232.521,85 

25,937.411 

172,868.729 
15,923.762 

128,150.490,20 
72,415.655,75 
20,379.878,70 

144,732.139,55 
15,923.762,0 

416,112.913,85 381,601.926,22 
06 GLAVNI NAMEN 06 - ZNANSTVENA DEJAVNOST 15,394.700 13,081.200,00 
07 GLAVNI NAMEN 07 - KULTURNO-PROSVETNA DEJAVNOST 11,312.837 11,052.149,85 
08 GLAVNI NAMEN 08 - VARSTVO BORCEV NOV 

IN SOCIALNO VARSTVO 809,375.581,40 792,799.697,30 
14 14-2 GLAVNI NAMEN 14 - DOPOLNILNA SREDSTVA 

Dopolnilna sredstva občinam 230,000.000 197,992.211,25 
16 GLAVNI NAMEN 16 - INTERVENCIJE 

16-1 Intervencije v kmetijstvu 
16-2 Intervencije v prehrani 
16-3 Druge intervencije v gospodarstvu na ravni republike 
16-4 Obveznosti SR Slovenije iz prenosa neproračunske bilance 

federacije, zakonske in pogodbene obveznosti 
VSEGA GLAVNI NAMEN 16 

274,864.336 
406,134.741 

77,176.454 

227,983.284 

270,280.493,17 
647,249.554,49 
61,518.850,50 

219,298.841,70 
986,158.815 1.198,347.739,86 

17 GLAVNI NAMEN 17 - TEKOČA PRORAČUNSKA REZERVA 
17-1 Tekoča proračunska rezerva 18.863.124,75 

18 " GLAVNI NAMEN 18-KREDITI, VEZANA IN IZLOČENA SREDSTVA 
18-1 Sredstva rezerve SR Slovenije 
18-2 Odplačilo posojila, najetega za financiranje obveznosti 

do federacije za leto 1977 
18-3 Odplačilo posojila najetega za poplačilo obveznosti 

iz naslova kompenzacij in premij za določene 
kmetijske in prehrambene proizvode iz II. polletja 1977   
VSEGA GLAVNI NAMEN 18 286,132.960 

18,132.293,15 

57,851.960 

228,281.000 

57,288.818,90 

228,281.000,00 
285,569.818,90 
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OD ZAVODA SRS ZA STATISTIKO SMO PREJELI 

Pomembnejši kazalci razvoja SR Slovenije v marcu 

19791 2 

Indeksi 

III. 79 III. 791-III 79 
II. 79 III. 78 I-III 78 

Delavci v združenem delu skupaj 
gospodarska dejavnost 
negospodarska dejavnost 

Industrijska proizvodnja - fizični 
obseg 
Skupaj 

sredstva za delo 
reprodukcijski material 
blago za potrošnjo 

Notranja trgovina - vrednost po 
tekočih cenah 
drobno 

promet na debelo 
Zunanja trgovina - vrednost po 
tekočih cenah 
Izvoz skupaj 

sredstva za delo 
reprodukcijski material 
blago za potrošnjo 

Uvoz skupaj 
sredstva za delo 
reprodukcijski material 
blago za potrošnjo 

Odkup - vrednost po tekočih ce- 
nah4 

Turizem - nočitve 
(109) (112) (114) 

nočitve domačih gostov 
nočitve tujih gostov 

Efektivni priliv deviz od turizma3 

Cene 
industrijskih izdelkov pri proiz- 

vajalcu 
na drobno 
gostinskih storitev 

Življenjski stroški 
Osebni dohodki4 

nominalni 
realni 

Investicije v osnovna sredstva4 

Skupaj 
gospodarska dejavnost 
negospodarska dejavnost 

Krediti za obratna sredstva4 

Prihodki ozd iz gospodarstva4 

Hranilne vloge - stanje konec me- 
seca4 

Potrošniška posojila - stanje ko- 
nec meseca 

100.7 104,0 103,7 
100.8 104,1 103,6 
100,4 103,7 103,9 

111,9 
119,9 
109.2 
112.3 

110,1 108,3 
122,7 114,8 
107.0 106,4 
110.1 109,5 

pro-met pro- -metna 
(113) (117) (127) 
(109) (122) (130) 

129.6 
134.7 
125,0 
133.8 
132.9 
114,4 
138.0 
149.1 

121.3 
138.6 
128,0 
108,2 
122.7 
100,6 
128,0 
151.4 

129,9 
145,9 
137,1 
117,1 
143.0 
145,3 
138.1 
168,0 

110,4 118,0 108,4 
Sku-paj Sku- -paj 

(104) 
(140) 
59,7 

100,7 
102,9 
102,4 
106,1 

103,0 
98,9 

78,3 
82,3 
67,5 

102,0 
96,2 

102,9 

101,6 

(122) 
(82) 
82,0 

112.5 
122.7 
122,4 
128.2 

125,9 
102.8 

143,8 
160,4 
107,0 
133,0 
149.3 

140,0 

122.6 

(117) 
(96) 

112,7 
120,9 
120.2 
122.4 

125.5 
103,4 

157,7 
166.1 
137,0 

162.3 

142.6 

123.2 
1 še začasni ali ocenjeni podatki so v oklepajih 2 Vir podatkov za investicije, kredite za obratna sredstva, prihodke ozd iz 
gospodarstva, hranilne vloge in potrošniška posojila je SDK. Vir podatkov za 
efektivni priliv deviz od turizma pa Narodna banka SR Slovenije. 3 Podatki in ustrezne indeksne primerjave so za januar 4 Pcdatki in ustrezne indeksne primerjave so za februar 

V pregledu Zavod SR Slovenije za statistiko objavlja 
rezultate rednih mesečnih raziskovanj družbenoekonom- 
skih gibanj. Le-te opravlja zavod po statističnih metodolo- 
gijah, ki so enotne za vso SFRJ. 

Podatki so po posameznih področjih prikazani v pri- 
merjavi s prejšnjim mesecem ter v primerjavi z enakim 

mesecem v predhodnem letu. Prikazan je še kumulativni 
podatek za obdobje v tekočem letu v primerjavi z enakimi 
meseci v predhodnem letu. 

Podrobna metodološka pojasnila za mesečne statistične 
podatke so objavljena v publikaciji Zavoda SR Slovenije 
za statistiko »Mesečni statistični pregled«. 

Zavod SR Slovenije za statistiko zbira podatke o delav- 
cih v združenem delu ter podatke o osebnih dohodkih z 
mesečnim raziskovanjem od vseh organizacij in skupno- 
sti na območju SR Slovenije. Pri tem so upoštevani vsi 
delavci ter njihovi osebni dohodki na podlagi delovnega 
razmerja za določen ali nedoločen čas ne glede na dolžino 
delovnega časa. Indeksi nominalnih osebnih dohodkov so 
izračunani na podlagi poprečnih čistih osebnih dohod- 
kov. Indeksi realnih osebnih dohodkov predstavljajo ra- 
zmerje med indeksi poprečnih čistih osebnih dohodkov 
in indeksi življenskih stroškov. 

V fizičnem obsegu industrijske proizvodnje spremlja 
zavod samo dokončno proizvodnjo po veljavni nomenkla- 
turi usklajeni z Enotno klasifikacijo dejavnosti. Endeksi 
celotne industrijske proizvodnje, posameznih panog in 
skupin proizvodov so izračunani po posebni metodologiji 
veljavni za to raziskovanje. 

V odkupu kmetijskih proizvodov je zajet odkup od 
zasebnih proizvajalcev skupaj z odkupom od organizacij 
združenega dela ter odkup lesa iz podružbljene proizvod- 
nje. 

Podatki statistike zunanje trgovine temeljijo na Carin- 
skih deklaracijah. Uvoz in izvoz na predelavo ter ponovni 
izvoz oz. uvoz po predelavi ni zajet. 

Podatke o izplačilih za investicije v osnovna sredstva 
zbira SDK z mesečnimi poročili o neposredno izvršenih 
izplačilih iz sredstev porabnikov družbenih sredstev na 
računih Službe in iz poročil bank o izvršenih izplačilih iz 
sredstev investicijskih kreditov. 

Pri sredstvih organizacij združenega dela so prikazani 
podatki o njihovem finančnem poslovanju, ki jih eviden- 
tira SDK in kažejo stanje likvidnih sredstev. 

Podatki o kreditih za obratna sredstva temeljijo na stati- 
stičnih poročilih poslovnih bank. Ti krediti se odobravajo 
iz kratkoročnih in dolgoročnih kreditov bank ter iz sred- 
stev družbenih skladov. 

Pri hranilnih vlogah občanov so prikazane vse hranilne 
vloge v domači valuti pri komercialnih bankah ter pri 
poštnih hranilnicah. Podatki o potrošniških kreditih so 
prikazani po knjigovodskih stanjih poslovnih bank. 

KRATEK PREGLED ZNAČILNOSTI RAZVOJA 

Ob počasni gospodarski rasti je dinamika zaposlovanja 
v vseh letih izvajanja družbenega plana zelo visoka, saj se 
je število delavcev v združenem delu povečevalo po- 
prečno okoli 4% na leto (v planu predvidena stopnja je 
3%). To pomeni, da se ne uresničuje ena od osnovnih 
nalog izvajanja družbenega plana tj. hitrejše uveljavljanje 
kvalitetnih dejavnikov razvoja. 

V letošnjem letu je 3-odstotna resolucijska stopnja rasti 
enaka planski. Ob razmeroma nizki gospodarski rasti, ki 
jo predvideva resolucija za letos, pomeni tak porast zapo- 
slovanja le skromno povečanje produktivnosti dela v pri- 
rastu družbenega proizvoda (33%-44%). 

V prvih treh letošnjih mesecih zaposlovanje vztrajno 
narašča. V marcu je število delavcev v združenem delu za 
0,7% večje kot v februarju in za 3,7% večje kot v enajcih 
mesecih 1978. Za razliko od prvih dveh mesecev je v 
marcu zaposlovanje hitrejše v gospodarstvu (0,7%) kot v 
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negospodarstvu (0,5%). Po kumulativnih povečanjih pa je 
zaposlovanje v negospodarstvu še vedno veliko hitrejše 
(4,3%) kot v gospodarstvu (3,6%). Zaposlovanje v gospo- 
darstvu je razmeroma umirjeno zaradi mnogo počasnej- 
šega zaposlovanja v industriji kot v neindustrijskih dejav- 
nostih. 

Ob povečanju proizvodnje v marcu sta gibanji proizvod- 
nje in zaposlovanja sicer uskljeni, ob umirjenem narašča- 
nju proizvodnje v vseh letošnjih mesecih pa je rast pro- 
duktivnosti v tem obdobju dokaj skromna. Hitro zaposlo- 
vanje v letošnjih prvih mesecih kaže, da bo le-to v celem 
letu 1979 hitrejše kot v 1978 (4,4-odstotna rast). Rast pro- 
duktivnosti dela bo v 1979 zato kljub obetajoči se hitrejši 
proizvodnji, manjša kot lani. 

V lanskem letu so se poprečni čisti osebni dohodki 
delavcev v združenem delu povečali v primerjavi, s 1977 
nominalno za 21,3%, realno pa za 5,3%. To povečanje je 
razmeroma veliko, vendar so se hkrati močno povečali 
davki in prispevki iz osebnih dohodkov, tako da so sred- 
stva razpoložljiva za osebno porabo rasla počasneje od 
osebnih dohodkov. Realno povečanje osebnih dohodkov 
je lani močno presegla resolucijsko omejitev na 2% ter 
doseženo produktivnost dela. Prisvajanje osebnih dohod- 
kov tako ni bilo odvisno od delovnega prispevka. Da bi 
bila delitvena razmerja v letošnjem letu ustreznejša, pre- 
dvideva resolucija v letošnjem letu manjšo rast vseh oblik 
porabe od rasti družbenega proizvoda, realni osebni do- 
hodki na delavca pa naj bi se v 11979 povečali za največ 
1-2%. 

V februarju so se poprečni osebni dohodki povečali za 
3% v primerjavi z januarjem ter za 25,5% v primerjavi z 
enakim obdobjem 1978. 

Realni osebni dohodki na zaposlenega so se v februarju 
v primerjavi z januarjem zmanjšali za 1,1%, v obeh letoš- 
njih mesecih pa so za 3,4% večji kot v enakem obdobju 
1978. Do zmanjšanja realnih osebnih dohodkov je v fe- 
bruarju prišlo zaradi povečanja števila zaposlenih in to 
kljub temu, da je bila rast skupnih nominalnih osebnih 
dohodkov hitrejša od rasti življenjskih stroškov. Razme- 
roma hitro naraščanje osebnih dohodkov tako že v prvih 
dveh mesecih ogroža letošnjo resolucijsko omejitev. 

V prvih treh letih izvajanja družbenega plana je indu- 
strijska proizvodnja rasla vsako leto poprečno po stopnji 
okoli 6% (predvidena stopnja rasti za celotno obdobje je 
7%). Dejanska gibanja industrijske proizvodnje v posa- 
meznih letih izvajanja družbenega plana kažejo, razen v 
letu izrazitega zaostajanja proizvodnje v 1976, skladnost 
med dejanskimi in resolucijskimi gibanji, ne pa tudi skla- 
dnosti med planskimi cilji in resolucijskimi zahtevami. 
Letošnje 6-odstotno povečanje industrijske proizvodnje v 
primerjavi s 1978 pomeni zaostajanje za dinamiko predvi- 
deno v planu. Stopnja rasti v 1979 in 1980 potrebna za 
realizacijo plana znaša 8,6%. 

Ob neugodnem startu ob začetku leta je industrijska 
proizvodnja v marcu ponovno oživela in povečala svoj 
obseg v primerjavi s februarjem letos za 11,9%, v primer- 
javi z lanskim marcem pa za 10,1%. V prvih treh mesecih 
letos je bil obseg industrijske proizvodnje 8,3% nad lan- 
skim v enakih mesecih in se je tako približal lanskolet- 
nemu povečanju, ki je znašalo 8,4%. Izpolnitev letošnjega 
resolucijskega povečanja v primerjavi z 1978 je tako po- 
vsem realna. 

Proizvodnja po glavnih namenskih skupinah je v vseh 
letošnjih mesecih naraščala neenakomerno. Z nadpo- 
prečno dinamiko je v marcu naraščala proizvodnja sred- 
stev za delo, nato proizvodnja blaga za potrošnjo. Kljub 
močni ekspanziji sredstev za delo in blaga za potrošnjo v 
marcu proizvodnja reprodukcijskega materiala še vedno 
zaostaja za drugimi namenskimi skupinami. Tudi delež 
surovinskih dejavnosti v obsegu celotne industrijske pro- 
izvodnje je v upadanju. V lanskih prvih treh mesecih leta 
je znašal 74,6%, v letošnjih prvih treh mesecih pa 42,8%. 
Ob takšnem nesorazmerju bo založenost slovenske indu- 
strije v precejšnjem delu odvisna od uvoženih surovin. 
Nezadostna preskrbljenost s surovinami pa bi v nasprot- 
nem primeru lahko sprožila ponovne pritiske na cene. 

Mnogo večji problem kot dinamika rasti industrijske 
proizvodnje predstavlja za realizacijo plana in letošnje 

resolucije kvaliteta njene rasti. Namesto procesa avtoma- 
tizacije proizvodnje se na področju industrije uveljavlja 
ekstenzivno zaposlovanje, čeprav je zaposlovanje kot tako 
v industriji počasnejše kot v drugih dejavnostih. Indeks 
fizičnega obsega industrijske proizvodnje in indeks pro- 
duktivnosti sta v letošnjih prvih treh mesecih glede na 
enako obdobje 1978 v razmerju 108,3:107,0. 

Na področju ekonomskih odnosov s tujino v vseh treh 
letih izvajanja družbenega plana zaostajamo za dogovorje- 
nimi usmeritvami. Zunanjetrgovinska menjava poteka na 
precej nižji ravni od predvidene, gibanja izvoza in uvoza 
pa so nestabilna in nasprotujoča. Nezadostno vključeva- 
nje organizacij združenega dela v mednarodno delitev 
dela z izvozom blaga in storitev ni vzpodbujalo rasti in 
kvalitete v gospodarjenju. 

Za razliko od prejšnjih resolucij in planskih ciljev na- 
vaja letošnja resolucija realne količine predvidenega 
izvoza in uvoza in sicer 5-odstotno povečanje realnega 
izvoza in 2-odstotno povečanje realnega uvoza. 

Gibanja izvoza in uvoza so v letošnjih prvih treh mese- 
cih zelo dinamična, posebno močna je ekspanzija uvoza. 
Izvoz se je po februarskem zmanjšanju v marcu povečal 
za 29,6% (dinamika mesec na mesec); v prvih treh mese- 
cih pa je za 29,9% večji kot v enakem obdob'ju lani. Uvoz 
se je po februarskem zmanjšanju v marcu prav tako 
močno povečal - za 32,9% glede na prejšnji mesec ter za 
43% v primerjavi z enakim lanskim obdobjem. Pokritost 
uvoza z izvozom se je v marcu od februarske pokritosti 
zmanjšala na 61,9%. 

Zaradi hitrega naraščanja zunanjetrgovinskih cen 
(izvozne cene so v začetku leta 14%, uvozne cene pa 19% 
nad cenami v enakih mesecih 1978), so realni obsegi 
izvoza in uvoza v prvih treh letošnjih mesecih v primer- 
javi z lanskimi znatno pod nominalnimi obsegi. Ob veliko 
močnejšem naraščanju uvoza kot izvoza v prvih treh me- 
secih letos je gibanje zunanjetrgovinske menjave povsem 
obratno od resolucijskih usmeritev v precejšnje realno 
povečanje izvoza in v skromno realno povečanje uvoza. 

Tako kot v letu 1977 je bila dosežena rast cen v 1978 
višja od dogovorjene. Tudi v 1978 niso bile izpolnjene 
osnovne predpostavke, na katerih naj bi slonela učinko- 
vita politika cen. Kvalitetni dejavniki razvoja tudi v lan- 
skem letu niso vplivali na dolgoročno stabilnejši razvoj 
tokov družbene reprodukcije. Delitvena razmerja v orga- 
nizacijah združenega dela niso bila v skladu z doseženo 
produktivnostjo dela in usmeritvami družbenega plana. 

Ob protislovjih v tokovih družbene reprodukcije je bila 
dinamika cen v 1978 takšna, da predstavljajo prenosi cen 
v 1979 razmeroma visoko startno osnovo za gibanje cen v 
tem letu. To velja predvsem za cene na drobno in življenj- 
ske stroške. Rast cen industrijskih proizvodov pri proiz- 
vajalcih je bila v lanskem letu nižja od ostalih cen ter 
hkrati nižja od rasti osebnih dohodkov in prispevkov za 
skupno in splošno porabo. Tako se cene pri proizvajalcih 
niso mogle oblikovati skladneje z doseženo produktiv- 
nostjo dela in učinkovitostjo gospodarjenja. 

V letošnjem letu naj bi politika cen temeljila na eko- 
nomskih in selektivnih kriterijih pri povečanju cen - 
ustrezno z dogovorjenimi razvojnimi usmeritvami v pre- 
struktuiranju gospodarstva ter v skladu z boljšim gospo- 
darjenjem in doseženo večjo produktivnostjo dela. 

Večja medsebojna usklajenost vseh ključnih elementov 
ekonomske stabilizacije in odnosov med ponudbo in pov- 
praševanjem naj bi bili pogoji, da bi bila rast cen in 
življenjskih stroškov skozi vse leto 1979 nižja, kot je bila v 
letu 1978. 

Dinamika cen v prvih treh letošnjih mesecih kaže, da se 
ob prenešenih pritiskih na cene lanskega leta hitra rast 
cen v letošnjem letu nadaljuje. Tudi cene, ki so bile v 
januarju umirjene, so v marcu ponovno pospešile svojo 
rast ter tako že močno presegle decembrsko raven rasti. 

Medtem ko je rast cen industrijskih izdelkov pri proiz- 
vajalcih v drugem polletju 1978 zaostajala, se je v fe- 
bruarju močno približala rasti skupnih cen na drobno. 
Kljub nekoliko počasnejši rasti v marcu je raven cen 
industrijskih izdelkov pri proizvajalcih za 4,5% višji od 
decembrskega,, ter za 12,7% višji od nivoja v prvih treh 
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mesecih 1978. Hitrejša rast cen reprodukcijskega mate- 
riala (v marcu 6,1% višje cene kot v decembru 1978), bi v 
letošnjem letu lahko še povečala nesorazmerja in prispe- 
vala k težnjam po povečanju cen. 

Hitra lanskoletna dinamika cen na drobno se v letoš- 
njem letu nadaljuje z nezmanjšano hitrostjo. V marcu so 
cene na drobno za 8,3% višje kot v decembru, ter za 21% 
višje kot v prvih treh mesecih 1978. Dinamika cen indu- 
strijskih izdelkov je podobna dinamiki skupnih cen na 
drobno, saj nanjo tudi najmočneje vpliva. Med ostalimi 
skupinami cen na drobno so v marcu cene kmetijskih 
proizvodov ponovno pospešile svojo rast (9,8-odstotna 
dinamika mesec na mesec, 22,7-odstotno povečanje od 

decembra 1978). To povečanje je pretežno sezonskega 
značaja. 

Hitra rast cen življenjskih potrebščin se je v vseh letoš- 
njih mesecih nadaljevala pospešeno (v marcu 3,2-od- 
stotno povečanje glede na februar). Zaradi direktnega 
vpliva cen življenskih potrebščin na stroške dela in osta- 
lih vplivov, je letošnje povečanje teh cen že zaskrbljujoče. 
V marcu so življenjske potrebščine 11,7% dražje kot v 
decembru ter 21,6% dražje kot v enakem obdobju 1978. 
Na takšno povečanje življenjskih stroškov je v marcu 
najbolj vplivalo ponovno povečanje kmetijskih proiz- 
vodov, ki preko izdatkov za hrano najbolj vplivajo na 
življenjske stroške. 

POROČILO 

delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 

pokrajin Skupščine SFRJ o usklajevanju zakona o 

ureditvi določenih kreditov Narodne banke 

Jugoslavije, ki so bili dani bankam iz dinarske 

protivrednosti zunanjih kreditov 

Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ je na seji 28. 
marca 1979 med drugim obravnaval in sprejel tudi navedeni 
zakon. 

Skupščina SR Slovenije je osnutek tega zakona obravna- 
vala na seji Zbora združenega dela 27. februarja 1979 in 
sprejela sledeče sklepe: 

1. Skupščina SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona 
o urejanju določenih kreditov Narodne banke Jugoslavije, ki 
so bili dani bankam iz dinarske protivrednosti zunanjih kredi- 
tov. 

2. V razpravi na sejah zborov, Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije ter na sejah Odbora Zbora združenega dela so 
bila dana k osnutku zakona naslednja stališča, predlogi in 
pripombe: 

a) v načelni razpravi je bilo ugotovljeno, da so bili krediti 
sicer odobreni po osnovi dinarske protivrednosti, dejansko pa 
koriščeni iz primarne emisije, za kar ni bila podana pravna 
osnova. To dokazuje tudi stališče Zveznega sekretariata za 
finance, ki je v letu 1977 menil, da bi koristniki morali te 
kredite takoj vrniti. Kljub ugotovljeni sistemski neustreznosti 
osnutka predloženega zakona pa je bilo ocenjeno, da je 
možno dati soglasje k osnutku zakona, če bodo s tem sogla- 
šale skupščine vseh republik in pokrajin, zato, da se to stanje 
pravno uredi in krediti vrnejo; 

b) k besedilu osnutka so bile dane naslednje konkretne 
pripombe: 

- glede na to, da je iz vsebine predloženega osnutka razvi- 
dno, da ne gre za kredite iz dinarske protivrednosti, pač pa za 
kredite iz primarne emisije, je bilo dano mnenje, naj bi se 
zakon preimenoval v »Osnutek zakona o pokritju določenih 
kreditov Narodne banke iz primarne emisije«, 

- potrebno je izenačiti kreditne pogoje za kredite, ki so bili 
iz sredstev protivrednosti dolgoročnih zunanjih kreditov; 

c) v razpravi je bilo tudi opozorjeno na neustrezni regio- 
nalni razpored teh sredstev. 

Delegati iz SR Slovenije so v Odboru za kreditno-monetarni 

sistem Zbora republik in pokrajin, ki je osnutek Zakona uskla- 
jeval, uveljavljali navedene pripombe. Tako je Odbor na pred- 
log delegatov iz SR Slovenije soglasno sprejel sledeči sklep: 

Odbor Zbora republik in pokrajin za kreditno-monetarni 
sistem je v teku usklajevanja stališč skupščin SR in SAP o 
osnutku zakona o ureditvi določenih kreditov NBJ, ki so bili 
dani bankam v letu 1975 za določene namene, ugotovil, daje 
Zvezni izvršni svet v soglasju izvršnih svetov republik in avto- 
nomnih pokrajin s svojimi odloki o uresničevanju ciljev in 
nalog skupne emisijske in denarne politike in skupnih osnov 
kreditne politike za leto 1977 in 1978, podaljševal roke za 
vračanje kratkoročnih kreditov, ki jih je NBJ dala bankam iz 
dinarske protivrednosti tujih kreditov in jih spreminjal v dol- 
goročne kredite, čeprav po zakonu o NBJ in enotnem mone- 
tarnem poslovanju narodnih bank SR in SAP, ki je bil sprejet 
konec leta 1Sj76, zato ni pooblaščen. 

Odbor meni, da naj v bodoče ne bi sprejemali odločitev in 
predlagali zakonitih rešitev, s katerimi se legalizira stanje, ki 
nima pravne osnove in da bi bilo potrebno prekiniti prakso 
odobravanja dolgoročnih kreditov iz sredstev primarne emi- 
sije. Odbor ima pri tem v vidu stališče, da se sredstva pri- 
marne emisije ne morejo uporabljati za investicijsko in druge 
oblike porabe, razen v izjemnih primerih o katerih se odloča z 
zveznim zakonom. 

S tem sklepom, je bila uveljavljena tč. 2 a, sklepa Skupščine 
SR Slovenije. 

V teku usklajevanja je bil spremenjen tudi naslov zakona in 
v čl. 1. je opredeljeno, da so bili krediti lani iz emisije. 

Glede rokov vračanja kreditov je bilo ugotovljeno, da so 
roki iz osnutka zakona izenačeni z roki za vračanje kreditov, ki 
so bili odobreni iz dejanskih sredstev protivrednosti dolgo- 
ročnih zunanjih kreditov. Dslegacija je tudi uveljavljala izena- 
čitev obrestnih mer, vendar ni dobila podpore drugih delega- 
cij, zato smo od zahteve odstopili. 

S tem smo uveljavili delno tudi konkretne pripombe Skup- 
ščine SR Slovenije. 
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Iz Skupščine SFRJ 

NOVI PREDPISI 

Dežurna nočna letališča za potrebe 

varnosti zračnega prometa 

• Ozemlje Jugoslavije preleti v nočnih urah okrog 50.000 letal letno, okrog 30 letal 
letno pa je prisiljeno pristati na naših letališčih 

• V nočnih urah delajo samo kontrole letenja, ni pa službe prve pomoči, gasilske 
službe in službe za sprejem in odpravo letal potnikov in blaga 

• Zaradi varnosti zračne plovbe bodo določena tri dežurna nočna letališča, organi- 
zacijam združenega dela za letališke usluge pa bodo povrnjeni stroški 

Ozemlje naše države preleti 
v nočnih urah brez pristajanja 
okrog 50.000 letal letno. Le-ta 

. plačajo predpisano nadome- 
stilo federaciji za zavarovanje 
varnega letenja, pa kljub temu 
nimajo možnosti, da bi v pri- 
meru nevarnsoti pristala na 
kakšnem našem letališču. 

Po izkušnjah iz prejšnjih let 
je letno približno 30 letal, ki 
letijo čez jugoslovansko ozem- 
lje v nočnem času, prisiljenih, 
da pristanejo na letališčih, ki 
niso odprta za zračni promet. 
Na večini letališč v teh urah 
delajo samo kontrole letenja, 
ki razen prižiganja luči na 
vzletno-pristajalni stezi, ne 
morejo nuditi drugega zavaro- 
vanja. Na letališču ni v priprav- 
ljenosti niti služba prve pomo- 
či, niti gasilska služba in ne 
služba za sprejem in odpremo 
letal, potnikov in blaga. Zaradi 
takšne situacije je Zvezni izvrš- 
ni svet pripravil Predlog za iz- 
dajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o zrač- 
nem prometu in ga poslal v 
razpravo Skupščini SFRJ. 
Predlog je, da bi bil ta zakon 
sprejet po skrajšanem postop- 
ku. Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ v pristojnosti katerega je 
sprejem tega zakona se na 
svoji zadnji seji (27. marca) ni 
strinjal, da bi bil zakon sprejet 
po hitrem postopku, pa je se- 
daj obnovljen postopek, da bi 
bil ta akt sprejet po skrajša- 
nem postopku. 

NADOMESTILO 
STROŠKOV ZA 
LETALIŠKE USLUGE 

Predložen zakon je zasno- 
van na načelu določanja časa 
v katerem morajo biti določe- 
na letališča odprta za potrebe 
varnosti zračnega prometa. To 
bi bila nekakšna dežurna leta- 
lišča za primere nujnega pri- 
stajanja letal, ki preletajo naše 
ozemlje v nočnih urah. Zvezni 
komite za promet in zveze lah- 
ko po Predlogu zakona pred- 
piše čas v katerem morajo biti 
določena letališča odprta za 

.varnsot letalskega prometa. 
Prav tako je s Predlogom 

urejeno, da bodo letališčem 
nadomestili razliko iz proraču- 
na federacije, če prihodki od 
nadomestila za letališke stori- 
tve, opravljene v tem času, ne 
bi pokrivali stroškov, ki nasta- 
nejo v času dežurstva na letali- 
šču. Z dogovorom, ki bi ga za 
vsako naslednje leto sklenili 
Zvezni komite za promet in 
zveze in organizacije združe- 
nega dela za letališke storitve 
na določenih letališčih, bi do- 
ločili obseg storitev v tem času 
in višino nadomestila v tej or- 
ganizaciji. 

Pri vnašanju te določbe so 
izhajali iz tega, da bi bilo pro- 
tiustavno določiti obveznost, 
da bi bila posamezna letališča 
odprta za potrebe varnosti 
zračne plovbe v času, ko na 
njih ni letalskega prometa. 

Vsako nalaganje takšne ob- 
veznosti potegne za seboj tudi 
obveznost nadomestila ustrez- 
nih stroškov. 

TRI NOČNA DEŽURNA 
LETALIŠČA 

Veljaven zakon o zračni 
plovbi ne ureja tega, da morajo 
biti določena letališča, ne gle- 
de na obseg prometa, odprta v 
času ko to zahtevajo potrebe 
varnosti zračnega prometa. 
Zaradi tega ni bilo mogoče do- 
ločiti časa, ko bi bilo neko leta- 
lišče odprto samo zaradi var- 
nosti zračnega prometa. To 
posebej velja za čas od 23 ure 
zvečer pa do 5 ure zjutraj, ko 
so naša letališča po pravilu za- 
prta. 

Na osnovi analiz stanja varn- 
soti zračnega prometa, je bilo 
sklenjeno, da je treba zagoto- 
viti, vsaj tri letališča, ki bi dežu- 
rala v nočnih urah in ki bi bila 
tako razvrščena (v kontinental- 
nem in priobalnem delu), da bi 
lahko v vseh smereh preletanja 
našega ozemlje zagotovila sto- 
ritve v primeru potrebe. 

S podzakonskim aktom na 
osnovi tega zakona bo določe- 

no, katera letališča bodo odpr- 
ta v nočnih urah zaradi varno- 
sti zračnega prometa. Pri tem 
bo upoštevana tehnična 
opremljenost, geografski po- 
ložaj, meteorološki in drugi 
pogoji. 

POTREBNA SREDSTVA 
Za izvajanje predloženega 

zakona bo v proračunu federa- 
cije treba zagotoviti vsako leto 
12 milijonov dinarjev. Vendar 
bodo največji del sredstev, ki 
bodo potrebna, zagotovili tudi 
prevozniki, ki plačajo nadome- 
stilo za prel ozemljem Jugosla- 
vije. 

Da bi omenjena sredstva za- 
gotovili v proračunu federacije 
je bila lani sprejeta Odločba o 
višini nadomestila za uporabo 
naprav in storitev kontrole le- 
tenja in vodenje letal v javnem 
prevozu in letalskem prometu. 
Na osnovi tega akta so bila na- 
domestila povečana za 86,6 
odstotka. Od vseh teh nado- 
mestil, ki predstavljajo doho- 
dek proračuna federacije, 
predstavljajo tuji prevozniki 90 
odstotkov. 

eooaccoooeosecooocecooooe 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBI IN 
DOPOLNITVI ZAKONA O ZRAČNEM PROMETU 

ibooooooooBosooooeososoeoeoeoooseoeoi ccecool 
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Kritje zaostalih tečajnih razlik poslovnim 

bankam 

• Sredstva v znesku 200 milijonov dinarjev bodo zagotovljena iz proračuna federa- 
cije v dvajsetih enakih letnih odplačilih, začenši z letom 1980 

• Federacija pokriva bankam samo tisti del tečajnih razlik, ki izvirajo iz prometa 
deviz na deviznih računih in deviznih hranilnih vlogah občanov 

Po zaključnih računih za leti 
1975 in 1976 je določeno števi- 
lo bank izkazalo negativni sal- 
do tečajnih razlik na podlagi 
obračuna tečajnih razlik od 
stanja deviznih računov in de- 
viznih hranilnih vlog občanov, 
ki znaša za leto 1975 507 mili- 
jonov dinarjev, za leto 1976 pa 
3026 milijonov dinarjev. Banke 
so zato postavile zahteve, da 
se problem tečajnih razlik, 
obračunanih pri bankah po 
deviznih računih za ti dve leti 
reši na enak način, kot je bilo 
to storjeno za leto 1974. 

Glede na dejstvo, da so pro- 
bleme tečajnih razlik doslej re- 
ševali na različne načine, je 
predlog, da se sprejme zakon 
o kritju tečajnih razlik po de- 
viznih računih in deviznih hra- 
nilnih vlogah občanov za ob- 
dobje od 1. januarja 1975 do 
30. septembra 1978. 

Osnutek tega zakona je 
Zvezni izvršni svet poslal v raz- 
pravo Skupščini SFRJ. Dele- 
gati v Zboru republik in pokra- 
jin bodo na eni prihodnjih sej 
obravnavali ta dokument. 

REGULIRANJE 
TEČAJNIH RAZLIK 

Pri spremembi paritete di- 
narja federacije do leta 1971 
po nobenem predpisu ni bila 
dolžna, da bi prevzela tečajne 
razlike, nastale pri poslovanju 
bank in Narodne banke Jugo- 
slavije z devizami. Po predpi- 
sih, sprejetih v letih 1971 in 
1972 je federacija poravnala 
negativni saldo tečajnih razlik 
za ti dve leti do Narodne banke 

Jugoslavije in poslovnih bank 
v celotnem znesku 4515 milijo- 
nov dinarjev. 

S spremembo zakona o de- 
viznem poslovanju v letu 1973 
gredo tečajne razlike, ki nasta- 
nejo pri pooblaščenih bankah 
ob spremembi paritet dinarja, 
osrednjega tečaja dinarja ozi- 
roma tujih valut zaradi prera- 
čunavanja stanja deviznih ra- 
čunov in deviznih hranilnih 
vlog občanov, v breme oziro- 
ma v dobro federacije. 

Z novim zakonom o deviz- 
nem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino, ki je začel 
veljati 18. marca 1977 je bilo 
na drug način urejeno vpraša- 
nje tečajnih razlik. Tečajne ra- 
zlike pri poslovanju z devizami 
prevzamejo domače osebe v 
sorazmerju z zneskom deviz, 
ki jih uporabljajo. Narodna 
banka mora sprejemati na za- 
htevo pooblaščene banke v 
depozit devize, ki jih imajo ob- 
čani na računih pooblaščenih 
bank in hkrati odobravati bre- 
zobrestni kredit v višini dinar- 
ske protivrednosti tisti poobla- 
ščeni banki, katere devize 
sprejema v depozit. 

S tem, ko občani deponirajo 
devizna sredstva pri Narodni 
banki Jugoslavije, se v bankah 
nevtralizirajo pozitivne in ne- 
gativne tečajne razlike po teh 
devizah, ker se pojavljajo v 
istem znesku, tako da na pod- 
lagi omenjene določbe, po de- 
poniranih sredstvih bank, ne 
bo prišlo niti do pozitivnih niti 
do negativnih saldo tečajnih 
razlik. To pa bo trajno rešilo 
vprašanje tečajnih razlik pri 

bankah po deviznih računih 
občanov. 

Ostane samo še problem te- 
čajnih razlik, ki so nastale do 
30. septembra 1978, ko je bilo 
usklajeno knjigovodsko poslo- 
vanje Narodne banke Jugosla- 
vije z določbami tega Zakona. 
Gre za kritje razlik za leta 1975, 
1976, 1977 in 1978 ko preneha 
obveznost kritja tečajnih ra- 
zlik. 

OBVEZNICE 
FEDERACIJE 

Pri obravnavanju problema 
tečajnih razlik, ki jih je treba 
kriti, je razlika v obdobju do 
18. marca 1977 in po tem (do 
30. septembra 1978). Izkazani 
znesek negativnega salda te- 
čajnih razlik za leti 1975 in 
1976 je zasnovan na obračunu, 
ki temelji na takoimenovanih 
srednjih tečajih, ki so veljali v 
teh letih. Po tem so bili ukinje- 
ni stalni tečaji in prešli smo na 
spreminjanje tečajev. Opaziti 
je vse večjo vlogo združenega 
dela pri ustvarjanju in razpore- 
janju deviz, vključujoč tudi po- 
litiko dinarskega tečaja. 

Zaradi tega, na osnovi 
Osnutka zakona, krije federa- 
cija bankam samo tisti del te- 
čajnih razlik, obračunan za le- 
ta 1975, 1976 in do 18. marca 
1977, ki izvira iz prometa deviz 

na deviznih računih in deviz- 
nih hranilnih vlogah občanov. 
Za obdobje po tem negativni 
saldo tečajnih razlik banke po- 
ravnati same. Banke lahko to 
poravnajo na račun celotnega 
prihodka po zaključnem raču- 
nu v štiridesetih letih. 

Za izvajanje tega zakona so 
potrebna iz proračuna federa- 
cije sredstva v znesku 200 mili- 
jonov dinarjev v dvajsetih ena- 
kih letnih odplačilih, od leta 
1980 dalje. Federacija bo z nji- 
mi krila tečajne razlike bank 
od 1. januarja 1975 do 18. mar- 
ca 1977. 

Federacija bo krila bankam 
negativni saldo tečajnih razlik 
z izdajo obveznic, ki jih bo iz- 
dala do 30. septembra 1979. 
Plačevanje obresti ni predvi- 
deno, ker bi to pomenilo, da 
ustvarjajo banke prihodke v 
breme proračuna federacije. 

Prvo odplačilo po izdanih 
obveznicah zapade v izplačilo 
1. julija 1980, oziroma leto dni 
po izdaji obveznic, kar je obi- 
čajen rok za zapadlost izplači- 
la. Posle izdajanja in izplače- 
vanja obveznic opravlja Naro- 
dna banka Jugoslavije. Sestav- 
ni del zakona je seznam 86 
bank, ki jim je treba, v ustrez- 
nem obračunanem znesku, iz- 
plačati negativne tečajne razli- 
ke oziroma v tej vrednosti iz- 
dati obveznice. 

OSNUTEK ZAKONA O KRITJU TEČAJNIH RAZLIK NA 
DEVIZNIH RAČUNIH IN DEVIZNIH HRANILNIH VLOGAH 
OBČANOV ZA OBDOBJE OD 1. JANUARJA 1975 DO 30. 
SEPTEMBRA 1978 
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Omrežje objektov radiorelejnega sistema 

je premalo razvejano 

• Sistemi zvez v naši državi niso dovolj pripravljeni za delovanje v izrednih pogojih 
• Nujno je treba zagotoviti dopolnilna finančna sredstva za realizacijo Programa 

graditve objektov radiorelejnega sistema v celoti 

Zvezni izvršni svet je sprejel 
Predlog za izdajo zakona o 
Programu graditve dela objek- 
tov radiorelejnega sistema Ju- 
goslavije v obdobju od leta 
1979 do 1983, z Osnutkom za- 
kona (AS 117) in ga poslal 
Zveznemu zboru Skupščine 
SFRJ v razpravo. Sprejem tega 
zakona je v pristojnosti Zvez- 
nega zbora. 

Z Osnutkom tega zakona je 
določeno, da se bodo objekti 
radiorelejnega sistema Jugo- 
slavije v obdobju od leta 1979 
do 1983 gradili po sprejetem 
programu. S tem programom 
so pravzaprav zajeta dela za 
končno graditev dela objektov 
omenjenega sistema, ki se 
gradi na podlagi programa 
graditve radiorelejnega siste- 
ma Jugoslavije v obdobju od 
leta 1976 do 1980, ki ga je 
sprejelo Predsedstvo SFRJ. Ta 
progam obsega kot dopolnilni 
program vsa dela na delu ob- 
jektov iz citiranega širšega 
programa in tako bo radiore- 
lejni sistem Jugoslavije v celoti 
zgrajen. 

Investitorja za izpolnjevanje 
Programa določa Zvezni izvrš- 
ni svet in ga zavezuje, da re- 
dno, v določenih rokih, poroča 
Skupščini SFRJ o tem, kaj je 
bilo iz sprejetega Programa 

narejenega v preteklem letu in 
koliko sredstev je bilo porab- 
ljenih za določene namene. 

NAČRTNA UPORABA 
VSEH SISTEMOV ZVEZ 

Razvitost zvez je pomemben 
dejavnik za skladen razvoj 
družbe in gospodarstva v celo- 
ti. Posebno s stališča splošne 
ljudske obrambe imajo zveze 
strateški pomen. Vodenje in 
poveljevanje oboroženega bo- 
ja in vseh oblik odpora, kakor 
tudi delovanje gospodarstva, 
organov družbenpolitičnih 
skupnosti in drugih organov in 
organizacij je možno samo če 
se načrtno in popolnoma izko- 
ristijo vsi sistemi zvez oziroma 
njihovi elementi. Radiorelejne 
zveze so najbolj odporne na 
elektronsko izvidništvo, prislu- 
škovanje in elektronske mot- 
nje. 

S stališča splošne ljudske 
obrambe pa je nujno, da so 
zveze razvite tudi v centralnem 
delu našega ozemlja, tu pa za 
zdaj še niso. Glede na te in 
druge razloge je nujno potreb- 
no pospešiti graditev določe- 
nih objektov radiorelejnega si- 
stema v državi. 

V naši državi so sistemi zvez 
za splošne potrebe, kot so PTT 
in radio-televizija ter funkcio- 
nalni sistemi zvez - železnica, 
elektrogospodarstvo in drugi. 
Vsi ti sistemi zvez, razen siste- 
mov zvez oboroženih sil, niso 
zadosti pripravljeni za delova- 
nje v izrednih razmerah in voj- 
ni. Razlogi za to so premajhna 
usklajenost sistemov in sred- 
stev, nezadostno razvejano 
omrežje oziroma nepokritost 
dela državnega ozemlja, neza- 
dostna odpornost na rušenje 
in drugo. Sistem zvez jugoslo- 
vanske PTT, kot najbolj razvit v 
državi, je zgrajen in se še na- 
dalje gradi za komercialne po- 
trebe in se kot tak lahko samo 
prilagaja potrebam splošne 
ljudske obrambe. 

Upoštevajoč pomen in vlogo 
zvez pri obrambi države, je 
Predsedstvo SFRJ sprejelo 
Program za zgraditev radiore- 
lejnega sistema Jugoslavije. 
Ves program za zgraditev tega 
sistema do leta 1983 bo stal 
približno 2,6 milijarde dinarjev. 

>000000000 

V to ceno so všteti stroški za 
zgraditev podzemskih objek- 
tov in stroški za nabavo sred- 
stev za zveze, inštalacij in mer- 
ske opreme. 

Za skupno zgraditev radio- 
relejnega omrežja bo priskrbel 
Zvezni sekretariat za ljudsko 
obrambo okrog 68 odstotkov 
sredstev, iz proračuna federa- 
cije pa bo treba zagotoviti 
ostalih 32 odstotkov. 

Da bi programa graditve ob- 
jektov v celoti zgradili do leta 
1983 je nujno treba zagotoviti 
dodatna finančna sredstva v 
znesku 1,2 milijarde dinarjev. 
Zvezni izvršni svet je ocenil, da 
bi iz proračuna federacije za- 
gotovili 823 milijonov dinarjev, 
ostanek 384 milijonov dinarjev 
pa naj bi preskrbel Zvezni se- 
kretariat za ljudsko obrambo. 

S tem zakonom se določi 
program za zgraditev dela ob- 
jektov radiorelejnega sistema 
Jugoslavije, za katerega ure- 
sničitev priskrbi federacija s 
posebnim zakonom sredstva v 
znesku 823 milijonov dinarjev. 

OSNUTEK ZAKONA O PROGRAMU GRADITVE Q 
OBJEKTOV RADIORELEJNEGA SISTEMA JUGOSLAVIJE h 

^ V OBDOBJU OD LETA 1978 DO 1983-AS 117 j? 
Mosoocooooeooeooeoeocooooseoecoeeosocooft 

Za gradnjo objektov radiorelejnega 

sistema sredstva iz proračuna federacije 

• Za financiranje Programa gradnje objektov radiorelejnega sistema bo zagotovlje- 
nih 823 milijonov dinarjev iz proračuna federacije 

Z Osnutkom zakona o dolo- 
čitvi skupnega zneska sred- 
stev za financiranje Programa 
gradnje objektov radiorelejne- 
ga sistema Jugoslavije za ob- 
dobje od leta 1979 do 1983, ki 
ga je Zvezni izvršni svet poslal 
v razpravo Zboru republik in 
pokrajin so določena sredstva 
za financiranje tega programa 

v skupnem znesku 823 milijo- 
nov dinarjev. 

Sredstva se zagotovijo v 
proračunu federacije, brez 
vračilne obveznosti. Sredstva 
bodo enakomerno razdeljena 
(po 274 milijonov dinarjev) v 
proračunu federacije za leta 
1981, 1982 in 1983. Sredstva 

so predvidena na podlagi te- 
kočih cen iz leta 1978. 

Zneski, določeni za posa- 

mezna leta, bodo valorizirani v'" 
soglasju z republikami in po- 
krajinama pri sprejemanju 

!f50 
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OSNUTEK ZAKONA O DOLOČITVI SKUPNEGA ZNESKA O 
SREDSTEV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA GRADNJE 
OBJEKTOV RADIORELEJNEGA SISTEMA JUGOSLAVIJE 
V OBDOBJU OD LETA 1979 DO 1983 - AS 116 
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proračuna federacije za na- 
slednje leto in to na podlagi 
podatkov Zveznega zavoda za 
statistiko o gibanju cen proiz- 
vodov in storitev oziroma 
gradbenih stroškov, če bo na- 
raščanje teh cen oziroma stro- 

škov večje kot 5 odstotkov. 
Sredstva določena s tem za- 

konom, ki se ne porabijo do 
konca leta, za katero so dolo- 
čena, se lahko uporabijo v na- 
slednjem letu za iste namene. 

Obenem z Osnutkom zako- 

na je Zvezni izvršni svet obve- 
stil Skupščino SFRJ, da je bilo 
v okviru Medrepubliškega ko- 
miteja za področje financ do- 
seženo soglasje z izvršnimi 
sveti republik in pokrajin ozi- 
roma, da so izvršni sveti spre- 

jeli Osnutek. Predstavniki 
izvršnih svetov so pri tem pou- 
darili, da je nujno treba določi- 
ti program negospodarskih in- 
vesticij, ki bodo financirane iz 
proračuna federacije v prihod- 
njem srednjeročnem obdobju. 

Možnosti za hitrejši razvoj tujega turizma 

niso dovolj izkoriščene 

Inozemski turistični promet je bil v prvih dveh letih izvajanja srednjeročnega 
plana manjši kot smo predvidevali, v letu 1978 pa se je povečal za 20 odstotkov 
V strukturi skupnih gospodarskih investicij znaša delež tujega turizma le 2 od- 
stotka 
Ukrepi za spodbujanje turističnega razvoja so bili prepozno sprejeti in niso mogli 
prinesti željenih učinkov 
S samoupravnim sporazumevanjem in dogovarjanjem je potrebno zagotoviti 
hitrejše združevanje dela in sredstev za izgradnjo namestitvenih zmogljivosti, ki 
bodo predvsem namenjene tujim gostom 
V letu 1979 pričakujemo, da se bo število nočitev tujih gostov v naši državi 
povečalo za 8 odstotkov, devizni priliv pa za 15 odstotkov 

V prvih treh letih izvajanja 
Družbenega plana razvoja od 
1976. do 1980. leta turistični 
promet ne poteka v skladu s 
planskimi proporci, poudarja 
Informacija Zveznega izvršne- 
ga sveta o uresničevanju pla- 
niranih ciljev in nalog na po- 
dročju turizma in o njegovih 
razvojnih perspektivah v letoš- 
njem letu. 

S tekočim srednjeročnim 
planom in z Dogovorom repu- 
blik in pokrajin o razvoju ino- 
zemskega turizma je naše turi- 
stično gospodarstvo sprejelo 
ogromne obveznosti, ki so po- 
membne za celoten gospodar- 
ski razvoj Jugoslavije. Akti na- 
mreč predvidevajo, da se tuji 
in domači turistični promet ra- 
zvija po 7 odstotni poprečni 
letni stopnji rasti. Prav tako je 
dogovorjeno, da bi v letu 1980 
ustvarili okoli 44 milijonov no- 
čitev tujih gostov. 

Po planu naj bi devizni priiiv 
vsako leto poprečno narastel 
nominalno za 16 odstotkov in 
bi v letu 1980 dosegel 1,6 mili- 
jarde dolarjev. Za nadaljnjo 
razširitev turistične ponudbe 
je predvidena izgradnja okoli 
80.000 ležišč v osnovni in 
125.000 v komplementarni na- 
mestitvi. 

TUJI TURISTIČNI 
PROMET 
JE POD 
NAČRTOVANIM 

V prvih dveh planskih letih je 
poprečno naraščal inozemski 

turistični promet za 3,2 odstot- 
ka letno ali za polovico manj 
kot smo predvidevali. V tem 
obdobju je devizni dohodek 
znašal 2,7 milijarde dolarjev ali 
za 14 odstotkov manj od načr- 
tovanih 3,1 milijarde dolarjev. 

Največji zaostanki za plan- 
skimi predvidevanji pa so pri 
izgradnji turističnih namesti- 
tvenih zmogljivostih. Od pre- 
dvidenih 48.000 ležišč v osnov- 
nih namestitvenih kapacitetah, 
smo dobili le 31.160 ležišč. 

Na taka gibanja je vplivalo 
več dejavnikov kot na primer 
zmanjšana konkurenčna spo- 
sobnost turistične ponudbe, 
razmeroma visoka stopnja in- 
flacije v naši državi, neugodna 
monetarna gibanja zaradi de- 
valvacije nacionalnih valut v 
konkurenčnih državah (pred- 
vsem v Španiji in Italiji), neu- 
strezno organiziran skupni na- 
stop na mednarodnem turi- 
stičnem tržišču, nefleksibilna 
ponudba, določeno zmanjša- 
nje kakovosti storitev, po- 
manjkljiva propaganda in po- 
dobno. 

V letu 1978 je tuji turistični 
promet narastel za 20 odstot- 
kov. Največ je k temu prispeva- 
la učinkovita poslovna politika 
turističnih organizacij, izbolj- 
šana konkurenčnost turistične 
ponudbe na mednarodnem tu- 
rističnem tržišču, nato trden 
politični položaj v Jugoslaviji 
ter tudi boljša propaganda in 
nasploh boljše priprave. 

Pri uresničevanju planskih 
nalog v prihodnjih dveh letih bi 

moral turistični promet nara- 
ščati vsako leto za 13 odstot- 
kov. 

IZGRADNJA 
NAMESTITVENIH 
ZMOGLJIVOSTI 

V strukturi gospodarskih in- 
vesticij v osnovna sredstva v 
prvih treh letih izvajanja sred- 
njeročnega plana, med vsemi 
dejavnostmi posebnega po- 
mena (z izjemo proizvodnje 
nekovin), je tuji turizem naj- 
manj udeležen. V skupnih go- 
spodarskih investicijah v letu 
1976 na primer, je njegov delež 
znašal le 2,5 odstotka. Leto 
pozneje komaj 2 odstotka, lani 
pa 2,2 odstotka. 

Za izgradnjo načrtovanih 
zmogljivosti je predvidenih 21 
milijard dinarjev. Pri tem smo 
pričakovali pomemben delež 
tujih sredstev brez polaganja 
depozita. 

V prvih treh planskih letih pa 
smo v gradnjo hotelov in dru- 
gih namestitvenih zmogljivosti 
vložili le 10,7 milijarde dinarjev 
ali 51,14 odstotkov od planira- 
nih investicij, računajoč cene 
iz leta 1975. Skupne investicije 
po tekočih cenah znašajo na- 
mreč 15,2 milijarde dinarjev. 

Do leta 1980 ne bomo mogli 
izpolniti plana na področju 
gradnje novih namestitvenih 
zmogljivosti. To bo gotovo 
povzročilo izgubo položaja na 
turističnem tržišču. Informaci- 
ja poudarja, da se bo to nega- 
tivno odrazilo v turističnem 
prometu in tako turizem ne bo 
mogel prsipevati k zmanjševa- 
nju deficita plačilne bilance. 

Položaj še poslabšuje neu- 
strezna struktura namestitve- 
nih zmogljivosti v naši državi 
glede na konkurenčne države 
kot so Italija in Španija, kjer je 
več osnovnih kot dopolnilnih 
kapacitet. V skupnih prenoči- 
tvenih zmogljivostih Jugosla- 
vije osnovne zmogljivosti do- 
segajo le 26,65 odstotka vseh 
ležišč. Vendar je tudi res, da 
naša država, za Grčijo, najbolj 
izkorišča zmogljivosti v osnov- 
nih namestitvah, za Španijo pa 
tudi celotnezmogljivosti za tu- 
je goste. 

UGODNA STRUKTURA 
DEVIZNEGA PRILIVA 

Ob vseh teh neugodnih po- 
datkih pa Informacija ugotav- 
lja, da struktura deviznega pri- 
liva od inozemskega turizma 
ustreza potrebam jugoslovan- 
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skega gospodarstva. Skoraj 
dve tretjini celotnega turistič- 
nega prometa odpade na indu- 
strijsko visoko razvite države 
Evropske gospodarske skup- 
nosti (EGS) in Evropskega 
združenja svobodne trgovine 
(EFTA), s katerimi ima Jugo- 
slavija znaten deficit v plačilni 
bilanci. Promet z državami 
Sveta za vzajemno gospodar- 
sko pomoč (SEV) je na enaki 
ravni. 

Tuji turisti prihajajo v Jugo- 
slavijo predvsem julija in avgu- 
sta, ko ustvarimo približno 58 
odstotkov celotnega števila 
nočitev. Če govorimo o po- 
prečnem številu nočitev, je po- 
ložaj ugodnejši. Tako so na 
primer tuji turisti bivali v Jugo- 
slaviji leta 1977 v poprečju 5,16 
dni, v Španiji 5,36 in v Italiji 
4,41 dni. Poprečna devizna po- 
raba tujih turistov pa je v Jugo- 
slaviji nižja kot v nekaterih 
drugih turističnih deželah. 
Eden od razlogov je neugodna 
struktura zmogljivosti in njiho- 
va premajhna prilagojenost 
popraševanju, manjša ponud- 
ba izvenpenzionskih storitev, 
visok delež campingov, slaba 
tehnična opremljenost dopol- 
nilnih namestitev in podobno. 

Inczemski turistični promet 
je največji v SR Hrvatski, in si- 
cer okoli 77 odstotkov, sledita 
SR Slovenija in SR Črna gora z 
okoli 15 odstotki, medtem ko 
preostanek odpade na druge 
republike in pokrajini. Največ- 
je število tujih turistov obisku- 
je primorska mesta (okoli 85 
odstotkov) in glavna mesta re- 
publik in pokrajin. 

Planska predvidevanja na 
področju domačega turizma 
se uresničujejo. V prvem plan- 
skem letu smo sicer zabeležili 
zmanjšanje domačega turistič- 
nega prometa, vendar se je po- 
ložaj izboljšal v naslednjih 
dveh letih. Informacija poudar- 
ja, da v zadnjih letih beležimo 
večje zanimanje domačih turi- 
stov za kakovostnejše name- 
stitvene zmogljivosti, kar je 
gotovo posledica rasti življenj- 
skega standarda. 

POGOJI 
GOSPODARJENJA V 
TURIZMU 

Pomembno vlogo pri razvo- 
ju turizma zavzemajo pogoji 
gospodarjenja turističnega 
gospodarstva. Analiza zaključ- 
nih računov organizacij zdru- 
ženega dela na področju turi- 
zma dokazuje, da poslujejo v 
slabših pogojih kot drugo go- 

spodarstvo. V veliki meri je to 
posledica dejstva, da se cene 
turističnih storitev na tujem tr- 
žišču oblikujejo za leto dni 
vnaprej in njihova rast ne more 
spremljati gibanja cen vsega 
blaga in storitev, ki oblikujejo 
turistične storitve. 

Gre tudi za delovno intenziv- 
no panogo gospodarstva, 
mnoga izločanja sredstev v se- 
kundarni delitvi pa so vezana 
prav na osebne dohodke. 
Stopnja zadolženosti in aku- 
mulacijska ter reprodukcijska 
sposobnost, osebna in skupna 
poraba, to je življenjski stan- 
dard zaposlenih, so precej 
manjši kot v gospodarstvu. 

V turističnem gospodarstvu 
so tudi osebni dohodki delav- 
cev, z izjemo v turističnem po- 
sredovanju, manjši od popreč- 
no ustvarjenega dohodka v 
gospodarstvu. Na tako raven 
dohodka in nižjo produktiv- 
nost dela vpliva predvsem 
neugodna struktura zmoglji- 
vosti, njihova sezonska upora- 
ba in slabši tehnični pogoji v 
campih. 

ZAPOZNELI 
SPODBUJEVALNI 
UKREPI 

Dogovor o temeljih Družbe- 
nega plana za razvoj inozem- 
skega turizma v obdobju od 
1976. do 1980. leta naj bi zago- 
tovil uresničitev planiranih ci- 
ljev in nalog na področju turi- 
zma. V njem so predvideni 
ukrepi, ki jih morajo sprejeti 
federacija, republike in pokra- 
jini. Ker pa ta akt ni bil sprejet 
pravočasno, mnogi predvideni 
ukrepi niso bili izvedeni, če- 
prav je turistično gospodar- 
stvo na primer že davno zahte- 
valo, da se ga glede spodbuje- 
valnih izvoznih ukrepov izena- 
či z blagom visoke stopnje ob- 
delave, je tak tretman turizem 
dobil šele 1. avgusta 1977. leta. 
Po 7. juliju 1978, po spremem- 
bi v sistemu spodbujevalnih 
ukrepov, turistično gospodar- 
stvo ponovno zaostaja za izvo- 
zom blaga, ki se je prej tretira- 
lo kot blago z visoko stopnjo 
obdelave. 

Nadalje Informacija ugotav- 
lja, da reeskontni krediti turi- 
stičnemu gospodarstvu po 
strukturi ne ustrezajo njego- 
vim potrebam. Gre za odnose 
pri udeležbi kreditov iz primar- 
ne emisije in od poslovnih 
bank. Posebno vprašanje je tu- 
di, če so spodbujevalni ukrepi 
in predvsem izvozne stimulaci- 
je ustrezale dejanskemu pri- 

spevku tujega turizma (prek 
deviznega priliva) za pokritje 
plačilnega deficita in celotni 
gospodarski razvoj države. 

Kot smo že omenili je v ob- 
dobju med leti 1976 in 1978 
turizem ustvaril 2,7 milijarde 
dolarjev deviznega priliva. 
Kljub temu je očitno, da delež 
tujega turizma pri izvoznih sti- 
mulacijah stalno upada. Hkrati 
Informacija omenja, da je de- 
vizni priliv v letu 1976 pokril 
deficit trgovinske bilance z 
okoli 35 odstotki. Leta 1977 se 
je odstotek zmanjšal na 21, la- 
ni pa je dosegel okoli 24 od- 
stotkov. Dodati pa moramo, da 
turistično gospodarstvo 
ustvarja okoli 60 odstotkov 
svojega dohodka pri poslova- 
nju s tujino. 

V dogovoru o razvoju tujega 
turizma so se republike in po- 
krajini sporazumele, da se z 
ekonomskimi ukrepi v okviru 
bilančnih možnosti ustvarjajo 
ekonomsko sprejemljivejši po- 
goji investitorjem za izgradnjo 
turističnih objektov. Prav tako 
je bilo sklenjeno, da bi z 
zmanjševanjem zakonskih ob- 
veznosti spodbujali samou- 
pravno združevanje dela in 
sredstev za izgradnjo turistič- 
nih zmogljivosti ter krepili re- 
produkcijsko sposobnost in 
izboljšali pogoje gospodarje- 
nja turističnim organizacijam 
združenega dela. 

Ukrepi republik in pokrajin 
so bili sprejeti predvsem v letih 
1977 in lani - torej z zamudo. 
Zraven niso dovolj učinkoviti 
in ne zagotavljajo izpolnitev 
planiranih ciljev in nalog. Tako 
je bilo v prvih treh letih sred- 
njeročnega plana zgrajenih 
samo 33 odstotkov turističnih 
namestitvenih zmogljivosti, 
kar pomeni, da jih moramo le- 
tos in prihodnje leto zgraditi še 
dve tretjini. To pa ni mogoče, 
saj je v gradnji le manjše števi- 
lo objektov, ni pa tudi dovolj 
finančnih sredstev, ker smo v 
prvih treh letih izvajanja plana 
porabili več kot polovico načr- 
tovanih sredstev. 

Informacija poudarja, da je 
Gospodarska zbornica Jugo- 
slavije poskusila spodbuditi 
sklenitev sporazuma med or- 
ganizacijami združenega dela, 
hotelirstvom in turističnim po- 
sredovanjem za dohodkovno 
povezovanje ter dogovorjeni 
nastop na tujem tržišču. Razen 
dohodkovnega povezovanja ta 
sporazum ni bil dosežen. 

Neusklajena so tudi stališča 
turističnega gospodarstva in 
organizacij agroindustrijskega 
kompleksa, kako naj določajo 

cene in delež v dohodku, saj še 
niso sklenili sporazuma o pro- 
izvodnji in dobavi kmetijskih 
pridelkov. 

LETOŠNJI TURISTIČNI 
OBETI 

Naša država ima izrazito 
ugodne komparativne predno- 
sti za razvoj turizma nasploh in 
še posebej za razvoj inozem- 
skega turizma, je zapisano v 
Informaciji Zveznega izvršne- 
ga sveta. V celotnem turistič- 
nem prometu Evrope je udele- 
žena z okoli 3,5 odstotki. Veči- 
na analiz različnih institutov in 
organov napoveduje, da bo v 
prihodnjih šestih letih tuji turi- 
stični promet v Evropi naraščal 
povprečno za 6 odstotkov 
letno. 

Po dosedanjih ocenah in 
sklenjenih pogodbah bodo tuji 
turisti v naši državi ustvarili za 
okoli 8 odstotkov več nočitev 
kot lani, devizni priliv pa se bo 
povečal za približno 15 odstot- 
kov. Za uresničitev teh predvi- 
devanj pa je potrebno angaži- 
ranje vseh zainteresiranih de- 
javnikov, od organizacij zdru- 
ženega dela naprej, saj se mo- 
rajo dobro pripraviti na kako- 
vosten sprejem, namestitev in 
odpravo turistov. V prvih me- 
secih letos je bila prodaja turi- 
stičnih aranžmajev za letne 
dopuste v naši državi na neka- 
terih tržiščih večja za okoli 20 
odstotkov kot v enakem ob- 
dobju lanskega leta. Po oce- 
nah bo skupna rast prometa 
večja za 3 do 5 odstotkov, ker 
so za toliko odstotkov večje 
zakupljene namestitvene 
zmogljivosti. Lahko pa priča- 
kujemo povečanje števila indi- 
vidualnih turistov. Če omeni- 
mo še predvidevanja za rast 
domačega turizma, bodo noči- 
tve narasle za 7 odstotkov in se 
bodo gibale v okviru planira- 
nih razmerij. 

Ob koncu pa Informacija tu- 
di opozarja, da se morajo s sa- 
moupravnim sporazumeva- 
njem in dogovarjanjem hitreje 
in učinkoviteje reševati proble- 
mi, ki so življenjskega pomena 
za uresničevanje ciljev in na- 
log srednjeročnega plana na 
področju turističnega gospo- 
darstva. Hitreje se morajo re- 
ševati tudi pereča vprašanja. 
Pri tem sta er\& od temeljnih, 
hitrejše spodbujanje združeva- 
nja dela in sredstev za izgrad- 
njo namestitvenih zmogljivosti 
in krepitev konkurenčne spo- 
sobnosti na mednarodnem tu- 
rističnem tržišču. 
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ANALIZE IN OCENE 

Prispevek kreditno-monetarne politike I k 

uresničevanju ciljev ekonomske politike 

Denarna masa je v letu 1978 povečana za 72 milijard dinarjev ali za 28 odstotkov 
Največjo rast denarne mase so zabeležile družbenopolitične in samoupravne 
interesne skupnosti, najmanjšo pa organizacije v gospodarstvu 
Denarna sredstva prebivalcev so narasla za 20 milijard dinarjev ali za 33 odstot- 
kov 
Nadaljuje se povečevanje deleža vrednostnih papirjev pri plasmaju bank in 
nadaljuje tudi hitrejša rast kratkoročnih in dolgoročnih kreditov 
Pri zaviranju prevelike rasti povpraševanjaje bilo delovanje kreditno-monetarne 
politike omejeno 

Visoka rast proizvodnje in 
zaposlenosti ter pomembno 

.naraščanje produktivnosti de- 
la so najpozitivnejša gospo- 
darska gibanja v letu 1978. To 
ugodno oceno pa zmanjšujejo 
podatki o počasnejšem izvozu, 
povečani stopnji rasti malo 
prodajnih cen in večji rasti do- 
mačega povpraševanja v dru- 
gem polletju lanskega leta. 
Monetarno-kreditna politika je 
bila aktiven dejavnik uresniče- 
vanja začrtanih ciljev ekonom- 
ske politike. Omogočila je po- 
zitivna gibanja v proizvodnji in 
na področju zaposlovanja, 
vendar ni mogla sama učinko- 
vati na hitrejše zaviranje pov- 
praševanja po blagu in stori- 
tvah v drugem polletju. 

To poudarja letno Poročilo 
Narodne banke Jugoslavije 
Skupščini SFRJ in Zveznemu 
izvršnemu svetu za leto 1978. 
Dokument so dobili delegati 
Skupščine SFRJ v obravnavo. 
Iz omenjenega Poročila v tej 
številki glasila povzemamo po- 
glavje, ki govori o uresničeva- 
nju ciljev in nalog kreditno- 
monetarne politike. 

RAST DENARNE MASE 
Z Resolucijo o uresničeva- 

nju Družbenega plana v letu 
1978 je predvideno, naj mone- 
tarna politika zadržuje stopnjo 
rasti denarne mase v mejah 
stopnje rasti družbenega pro- 
izvoda. Med drugimi nalogami 
kreditno-monetarne politike 
pa je omenjena podpora selek- 
tivnemu kreditiranju gospo- 
darstva za prioritetne namene, 
odobritev kreditov oziroma 
odstopanje sredstev za trajno 
uporabo. 

V primerjavi z decembrom 

1977. leta, se je denarna masa 
v vsem lanskem letu povečala 
za 72 milijard dinarjev ali za 28 
odstotkov. Hitreje se je pove- 
čevala v prvih sedmih mese- 
cih, ko je stopnja rasti znašala 
približno 33 odstotkov. Skup- 
na rast je bila proti koncu leta 
zmanjšana, tako da povprečje 
znaša 28 odstotkov. 

Relativno največjo rast de- 
narne mase so zabeležile druž- 
benopolitične skupnosti in sa- 
moupravne interesne skupno- 
sti, najmanjšo pa gospodarske 
organizacije združenega dela. 
Na računih organizacij združe- 
nega dela v gospodarstvu se je 
denar povečal le za 4 odstotke. 
Denarna sredstva družbeno- 
političnih skupnosti so narasla 
v neprimerno večji meri, in si- 
cer za 71 odstotkov. Nižje od 
povprečja je bilo povečanje 
denarnih sredstev federacije, 
saj je znašalo okoli 52 odstot- 
kov. Denarna sredstva samou- 
pravnih interesnih skupnosti v 
gospodarstvu so se v letu 1978 
povečala za 139 odstotkov, 
sredstva teh skupnosti zunaj 
gospodarstva pa za 43 odstot- 
kov. 

Denarna sredstva prebival- 
cev so večja za 20 milijard di- 
narjev ali za 33 odstotkov ozi- 
roma več od odstotka poveča- 
nja skupne denarne mase. Pri 
tem je rast sredstev na tekočih 
računih občanov bila večja od 
rasti gotovine v obtoku. Rast 
denarja v obtoku je opredelje- 
vala visoka rast dohodkov pre- 
bivalcev, predvsem osebnih 
dohodkov. Rast denarnih 
sredstev prebivalcev je bila 
precej večja kot v prejšnjih le- 
tih, kar je povzročilo povečano 
povpraševanje občanov. 

Največjo relativno rast so 

dosegla sredstva v plačilnem 
prometu, ker so se povečala za 
skoraj 2,5-krat. Taka rast je 
prekoračila povečanje, ki bi 
ustrezalo večjemu obsegu pla- 
čil. 

PLASMA IN KREDITNI 
POTENCIAL BANK 

V okviru rasti plasmajev 
bank v skupnem znesku 219 
milijard dinarjev, osrednje me- 
sto še naprej zavzemajo kredi- 
ti, medtem ko je delež vre- 
dnostnih papirjev precej manj- 
ši. Kljub temu so se tudi lani 
nadaljevala prizadevanja za 
nadaljnje povečanje udeležbe 
vrednostnih papirjev. Prav ta- 
ko je nadaljevan proces hitrej- 
še rasti dolgoročnih in kratko- 
ročnih kreditov. 

Taka rast plasmajev bank je 
med drugim omogočena tudi z 
emisijo primarnega denarja 
narodnih bank. Primarna emi- 
sija je v letu 1978 znašala 26,2 
milijarde, uresničena je prek 
plasmaja narodnih bank in z 
deviznimi transakcijami. Pod 
tem razumemo večje kupova- 
nje deviz, ki jih kupuje Naro- 
dna banka Jugoslavije, in nji- 
hovo prodajo bankam v go- 
spodarstvu. 

Lani je Narodna banka SFRJ 
kupila za 4,7 milijarde dinarjev 
več deviz, kot jih je prodala. 
Prav ta znesek so namenili 
oblikovanju primarnega de- 
narja. Rast primarnega denar- 
ja je nadomestila odliv tega 
denarja bank z njihovih žiro ra- 

čunov pri Narodni banki Jugo- 
slavije. 

Največji del odliva primarne- 
ga denarja z žiro računov bank 
pri Narodni banki Jugoslavije 
je bil izveden s prelivanjem te- 
ga denarja v gotovino, ki je v 
obtoku, na račune obveznih 
rezerv in na rezervne sklade 
bank pri narodnih bankah ter v 
tokove plačilnega prometa. 

Likvidnost bančnega siste- 
ma v minulem letu je bila, kljub 
povečani kreditni ekspanziji, 
na relativno visoki ravni. Sred- 
stva bank na žiro računih pri 
Narodni banki Jugoslavije so 
zmanjšana, vendar še vedno 
lahko ta znesek ocenjujemo 
kot visok. Sklep o visoki likvi- 
dnosti bančnega sistema izha- 
ja tudi iz dejstva, da so se 
skupna likvidna sredstva bank 
v letu 1978 povečala za okoli 3 
milijarde dinarjev. 

STRUKTURA 
PRIMARNE EMISIJE 

Od skupnega zneska pri- 
marne emisije, ki je znašala 
26,2 milijarde, je 82 odstotkov 
ustvarjeno s plasmaji narodnih 
bank, 18 odstotkov pa prek de- 
viznih rezerv. Oblikovanje pri- 
marnega denarja je bilo na te- 
melju monetizacije v lanskem 
letu manjše kot leto poprej. To 
ne velja samo za relativno, 
temveč tudi absolutno merje- 
nje. Nasprotno monetizaciji, 
so naraščali selektivni krediti 
bank. V primerjavi z letom 
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1977 je bilo zmanjšano tudi 
kreiranje primarnega denarja s 
pomočjo kreditov na temelju 
zveznih zakonov. Vendar so 
ohranili prevladujoč položaj v 
tokovih primarne emisije, saj 
zajemajo prek polovice skup- 
ne primarne emisije. 

Monetizacija vrednostnih 
papirjev, ki so jo opravile «rga- 
nizacije združenega dela, se je 
lani povečala za 3,1 milijarde 
dinarjev in sodeluje z vsega 14 
odstotki primarnega denarja 
prek narodnih bank. Nadaljnje 
razširjanje monetizacije vre- 
dnostnih papirjev pa je one- 
mogočilo ohranjanje tokov 
kreiranja denarja prek selek- 
tivnih kreditov bank in prek 
kreditov na temelju posebnih 
zveznih zakonov. 

Po pomembnem povečanju 
primarne emisije prek moneti- 
zacije vrednostnih papirjev 
med letom, so bili sprejeti 
ukrepi za upočasnjevanje nji- 
hove rasti. Ob koncu leta je to 
privedlo v relativno ozek okvir 
3,1 milijard dinarjev, kar je bilo 
manj od predvidevanj na za- 
četku leta in manj od ustvarje- 
ne rasti v letu poprej. 

Selektivni krediti narodnih 
bank so mnogo pomembnejši 
instrument oblikovanja pri- 
marnega denarja kot prejšnje 
leto. V letu 1978 so bili več kot 
dvakrat večji in zavzemajo več 
kot tretjino primarne emisije s 
pomočjo plasmajev bank. Po- 
leg tega so razširjene tudi na- 
mere selektivnega kreditiranja. 

S selektivno kreditno politi- 
ko je predvideno kreditiranje 
novih namenov, ki doslej niso 
bili zajeti s po!itiko kreditiranja 
iz primarne emisije. Gre za 
kreditiranje proizvodnje in za- 
log, kmetijskih in prehrambe- 
nih proizvodov. Njihovo kredi- 
tiranje ureja dogovor o teme- 
ljih Družbenega plana Jugo- 
slavije za razvoj agroindustrij- 
skega kompleksa do 1980. le- 
ta. Pomebno mesto pri večjem 
angažiranju za selektivno 
usmerjanje potencialov bank 
ima tudi ukrep Sveta guverner- 
jev o limitiranju rasti plasmaja 
bank. Ta ukrep je želel pred- 
vsem upočasniti dinamiko ra- 
sti denarne mase. Vplival pa je 
tudi na nepričakovano visoko 
rast primarne emisije za kredi- 
tiranje selektivnih namenov. 

Izvajanje politike selektivne- 
ga kreditiranja prioritetnih na- 
menov so podprli samouprav- 
ni sporazumi bank, ki so sode- 
lovale pri selektivnem krediti- 
ranju prioritetnih namenov z 
61 odstotki lastnih sredstev. Ta 
odstotek sodelovanja je bil 
večji kot smo predvidevali. 

Družbenopolitičnim skup- 
nostim so bila odstopljena 
sredstva v skupnem znesku 11 

milijard dinarjev. Od tega od- 
pade 9,5 milijarde na pokritje 
deficita proračuna federacije, 
1,4 milijarde pa na obveznosti 
federacije do poslovnih bank 
na temelju kurznih razlik, na- 
stalih v letih 1971 in 1972, 
medtem ko je 0,1 milijarde di- 
narjev namenjenih za pokritje 
določenih obveznosti, ki so bi- 
le s federacije prenešene na 
republike in pokrajine. 

POVEČANJE 
POVPRAŠEVANJA PO 
DENARJU 

Monetarno-kreditna politika 
je v letu 1978, kakor pravi Po- 
ročilo, delovala v pogojih, ki so 
zahtevali vplivanje te politike v 
več smereh in upoštevanje za- 
htevnih odnosov v gospodar- 
stvu. Za to obdobje je značilno 
pomembno upočasnjevanje 
hitrosti obtoka denarja, oteže- 
ni so pogoji uresničevanja za- 
črtanih nalog zaradi ohranja- 
nja tradicionalnih tokov obli- 
kovanja primarnega denarja in 
spremenjeni so avtonomni to- 
kovi prilivanja in odlivanja pri- 
marnega denarja ter njegovo 
gibanje prek deviznih transak- 
cij. 

Rast denarne mase je bilo 
potrebno obdržati v mejah 
predvidene nominalne rasti 
družbenega proizvoda (19 od- 
stotkov). Tak okvir gibanja de- 
narne mase pa je bil zaradi 
zmanjšanja hitrosti obtoka de- 
narja neustrezen glede na za- 
črtane cilje monetarne politi- 
ke. Preučitev nalog monetar- 
no-kreditne politike glede rasti 
denarne mase je pokazala, da 
bi morala rast znašati več kot 
19 odstotkov in manj kot 30 
odstotkov. 

Ohranjanje rasti denarne 
mase v mejah predvidene rasti 
nominalnega družbenega pro- 
izvoda, je pomenila instrument 
delovanja pri uravnoteženju 
blagovno denarnih odnosov. 
Toda, naloga ohranjanja urav- 
noteženih blagovnodenarnih 
odnosov zahteva, da monetar- 
no-kreditna politika ne sme bi- 
ti vir motenj. Zraven pa mora 
aktivno prispevati k ponovne- 
mu vzpostavljanju ravnotežja, 
ki je bilo porušeno. Spodbujati 
mora torej rast povpraševanja 
po blagu in storitvah, če je 
manjše od ponudbe, oziroma 
to povpraševanje zavirati, če 
presega ponudbo. 

Zaradi institucionalnih spre- 
memb in drugih razlogov je bi- 
lo v letu 1978 povpraševanje 
po denarju večje kot je znašala 
predvidena stopnja rasti nomi- 
nalnega družbenega proiz- 
voda. Zato je bilo potrebno po- 
večati rast denarne mase za 
več kot 19 odstotkov. Najpo- 

membnejši vzroki za rast pov- 
praševanja po denarju v letu 
1978 so bili: večje število žiro 
računov organizacij združene- 
ga dela in izredno povečanje 
sredstev v plačilnem prometu. 

Do pomembnih sprememb 
je prišlo tudi pri varčevanju 
prebivalcev. Razširjena je upo- 
raba tekočih računov na škodo 
hranilnih vlog, tako da se ta 
sredstva občanov računajo kot 
denar. 

Povečano povpraševanje po 
denarju pa se je pokazalo sa- 
mo v negospodarskih sektor- 
jih, medtem ko je v gospodar- 
skih organizacijah združenega 
dela zabeležena umirjena rast, 
ki je precej manjša od predvi- 
denih 19 odstotkov. Občutna 
rast števila žiro računov orga- 
nizacij združenega dela v go- 
spodarstvu napotuje na sklep, 
da moramo tudi tu računati s 
povečanjem povpraševanja po 
denarju, vendar znatno manj- 
šim od predvidenega. To lahko 
tolmačimo kot posledico poja- 
va, da povečano povpraševa- 
nje po denarju negospodar- 
skih sektorjev absorbira del 
denarja gospodarskih organi- 
zacij združenega dela, kadar 
se ne more zadovoljiti iz teko- 
če rasti denarne mase. 

MONETARNI UČINKI 
DEVIZNIH 
TRANSAKCIJ 

Izvajanje nalog kreditno- 
monetarne politike je bilo bolj 
zahtevno tudi zaradi tega, ker 
je bil učinek institucionalnih 
sprememb na deviznem po- 
dročju, posebej na področju 
tujega zadolževanja, precej 
večji kot smo lahko predvide- 
vali. Pri pričakovanju deficita 
plačilne bilance je predviden 
umik primarnega denarja prek 
deviznih transakcij. Vendar so, 
čeprav je deficit plačilne bilan- 
ce povečan, imele devizne 
transakcije učinek kreiranja in 
ne umikanja primarnega de- 
narja. To lahko pripisujemo 
obsežnejšim premikom struk- 
ture tujega zadolževanja v ko- 
rist gospodarstva in bank. 

V takih pogojih je Narodna 
banka Jugoslavije odkupovala 
več deviz kot jih je prodala, kar 
je povzročilo dodatno kreira- 
nje primarnega denarja. Tudi v 
prihodnjem obdobju lahko pri- 
čakujemo oblikovanje primar- 
nega denarja z deviznimi tran- 
sakcijami kot reden pojav ne 
glede na saldo plačilne bi- 
lance. 

Delovanje monetarno-kre- 
ditne politike pri zaviranju pre- 
velike rasti povpraševanja je 
bilo omejeno. Zato se tudi v 
primerih, ko je povpraševanje 

po blagu presegalo rast, ki bi 
ustrezala stabilizacijskim ci- 
ljem, ni moglo uporabiti kot in- 
strument preprečevanja nega- 
tivnih teženj. Za take učinke bi 
se namreč morala zagotoviti 
sinhronizirana uporaba vseh 
relevantnih ukrepov ekonom- 
ske politike in drugih mehani- 
zmov. Še posebej na področju 
osebnih dohodkov, prihodkov 
družbenopolitičnih skupnosti 
in samoupravnih interesnih 
skupnosti ter na področju in- 
vesticijskega povpraševanja. 

UKREPI MONETARNO- 
KREDITNE POLITIKE 

Za uresničevanje zahtevnih 
ciljev in nalog monetarno-kre- 
ditne politike je Narodna ban- 
ka Jugoslavije sprejela štiri 
skupine ukrepov na področjih: 
usklajevanja tokov kreiranja 
denarja z načeli primarne emi- 
sije, urejanja gibanja denarne 
mase, selektivnega kreditira- 
nja in likvidnosti bančnega si- 
stema. 

Osrednje naloge na področ- 
ju kreiranja denarja so bile na- 
daljnja razširitev njegovega 
kreiranja prek monetizacije 
vrednostnih papirjev organiza- 
cij združenega dela in zmanj- 
ševanje stopnje obvezne re- 
zerve. Za uresničitev teh nalog 
pa ni bilo ugodnih pogojev. 
Zato ukrepi monetarno-kredit- 
ne politike niso mogli biti takš- 
ni, kakršni bi ustrezali začrta- 
nim načelom primarne emisije. 

Na področju monetizacije 
vrednostnih papirjev so bili v 
letu 1978 dvakrat spremenjeni 
oziroma zaostreni pogoji mo- 
netizacije vrednostnih papir- 
jev. Nujnost uporabe teh ukre- 
pov pa kaže nasprotje med po- 
trebo, da se tokovi kreiranja 
denarja uskladijo z novimi na- 
čeli primarne emisije in ohra- 
njanjem tradicionalnih tokov 
kreiranja primarnega denarja, 
nasprotnim novim načelom 
primarne emisije. 

Naloga monetarno-kreditne 
politike pri znižanju stopnje 
obvezne rezerve je prav tako 
razmeroma skromno uresniče- 
na. V konkretnih pogojih je bi- 
lo namreč možno znižati le 
stopnjo obvezne rezerve za 
depozite, namenjene stano- 
vanjski izgradnji. Vse druge 
stopnje obvezne rezerve so 
ostale nespremenjene. 

UREJANJE GIBANJ 
DENARNE MASE 

Ukrepi na tem področju so 
bili namenjeni preprečevanju 
večje rasti denarne mase. Po- 
leg že omenjenih ukrepov, so 
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bili sprejeti ludi ukrepi omeje- 
vanja rasti kreditov bank. 
Sprejet je bil tudi odlok o zača- 
snem omejevanju rasti kredi- 
tov bank v tretjem trimesečju 
lanskega leta. Ker ni v celoti 
doseglo svojega namena, je 
bilo prek sprejetja samouprav- 
nega sporazuma bank razširje- 
no na četrto tromesečje. De- 
poziti družbenopolitičnih 
skupnosti so bili prenešeni na 
narodne banke republik in po- 
krajin. Četrti ukrep na tem po- 
dročju pa zadeva dajanje bre- 
zobrestnih kreditov poobla- 
ščenim bankam na temelju de- 
viznih sredstev občanov. 

Ukrepi pri selektivni kreditni 
politiki so zadevali kreditiranje 
proizvodnje in zalog v kmetij- 
stvu in kreditiranje uvoza. V 
prvem primeru so bili ukrepi 
namenjeni razširitvi, v drugem 
pa združitvi pogojev kreditira- 
nja. Ukrepi za zagotovitev lik- 
vidnosti bančnega sistema pa 
se delijo v dve skupini: krediti 
za likvidnost oziroma stimula- 
cijo bank pri odkupovanju 
efektivnih tujih plačilnih sred- 
stev in minimalni kratkoročni 
plasma. 

SAMOUPRAVNI 
SPORAZUMI BANK 

Bančni samoupravni spora- 
zumi so v letu 1978 pomenili 
pomemben mehanizem ure- 
sničevanja začrtanih ciljev in 
nalog monetarno-kreditne po-. 
litike. Ob upoštevanju dogo- 
vorjenih ciljev ekonomske po- 
litike, so banke, v okviru Zdru- 
ženja bank Jugoslavije in v so- 
delovanju z Narodno banko, 
sklenile Samoupravni spora- 
zum o selektivni kreditni politi- 
ki v 1978. letu. S tem Sporazu- 
mom so urejene obveznosti 
bank glede pogojev, obsega in 
načina usmerjanja sredstev, 
njihovega kreditnega poten- 
ciala za izpolnjevanje prioritet- 
nih nalog selektivne kreditne 
politike. 

Pri realizaciji sporazumskih 
obveznosti so banke pokazale 
največjo aktivnost pri krediti- 
ranju prodaje in nakupa doma- 
če opreme ter ladij v državi na 
kredit. Precej so presegle tudi 
planirani obseg kreditov za 
proizvodnjo in zaloge osnov- 
nih kmetijskih proizvodov, 
medtem ko je bil odstotek pri 
kreditiranju izvoza blaga in 

storitev nekoliko nižji. Po dru- 
gi strani so banke zabeležile 
premajhno aktivnost pri kredi- 
tiranju tržnih blagovnih rezerv 
in na področju usmerjenega 
izvoza. Posebej ni bilo ustrez- 
no kreditiranje tržnih blagov- 
nih rezerv, saj je plan realiziran 
samo s 74,2 odstotka. Zaradi 
tega je problem kreditiranja te- 
ga selektivnega namena še na- 
prej odprt. 

Za zagotovitev sredstev za 
refinanciranje izvoza kapital- 
nih dobrin je bil sredi lanskega 
leta sklenjen Samoupravni 
sporazum bank o zagotavlja- 
nju sredstev pri posebni fi- 
nančni organizaciji za krediti- 
ranje in zavarovanje izvoznih 
poslov v letu 1978. Omenjeni 
Sporazum zagotavlja dopolnil- 
na sredstva za kreditiranje 
izvoza kapitalnih dobrin v zne- 
sku 1,9 milijarde dinarjev. Od 
tega zneska pa je bilo do kon- 
ca leta realiziranih le okoli 40 
odstotkov. Razlog moramo 
iskati v tem, ker vse banke niso 
sprejele Sporazuma ali pa niso 
v celoti realizirale svojih ob- 
veznosti. 

Banke so podpisale tudi 
Sporazum o začasnem omeje- 

vanju rasti kreditov v drugem 
polletju 1978. leta. Cilj Spora- 
zuma pa je samo formalno, ne 
pa dejansko uresničen, saj so 
banke izvedle prestrukturira- 
nje svojih kreditov v prid tistih, 
ki niso bili omejeni. Na ta na- 
čin je bila rast kreditov precej 
večje od predvidene. 

S Samoupravnim sporazu- 
mom bank o temeljih politike 
prihodkov in odhodkov so na- 
stale precejšnje spremembe 
na področju politike obrestnih 
stopenj v korist organizacij 
združenega dela. Obrestne 
stopnje bank so povezane z 
obrestnimi stopnjami Narodne 
banke Jugoslavije. 

Banke so sklenile tudi Sa- 
moupravni sporazum o skup- 
nih temeljih politike prihodkov 
in odhodkov bank za obdobje 
od 1978. do 1980. leta, ki dol- 
goročneje opredeljuje politiko 
na tem področju. Prav tako pa 
se nadaljuje začeti proces ra- 
zbremenjevanja gospodarstva 
z zmanjševanjem stroškov 
bančnih kreditov in storitev. 
Izenačujejo pa se tudi pogoji 
bank pri izvajanju skupnih te- 
meljev kreditno-monetarne 
politike. 

Prilagajanje informacijskega sistema 

potrebam združenega dela 

Dejavnost Službe družbenega knjigovodstva je bila usmerjena na vsestransko in 
pravočasno obveščanje delavcev o problemih, potrebah in rezultatih združenega 
dela 
Ustvarjena je bila široka informativna osnova o uporabi družbenih sredstev, 
poslovanju organizacij združenega dela in finančnih rezultatih gospodarjenja 
Kontrola je povezana z vsemi samoupravnimi strukturami združenega dela, pri 
čemer je poudarek na preventivnem delovanju za preprečevanje nezakonitosti in 
nepravilnosti pri razpolaganju z družbenimi sredstvi 
Z avtomatsko obdelavo podatkov, na katero so prešle vse centrale in 81 podruž- 
nic SDK, se sedanje zahtevne zadeve opravljajo vse bolj kakovostno in učinkovito 

Delegati v Zveznem zboru 
Skupščine SFRJ bodo v krat- 
kem razpravljali o Poročilu o 
delu Službe družbnega knjigo- 
vodstva za leto 1978 v katerem 
so navedeni doseženi rezultati 
in nekateri problemi o oprav- 
ljanju sprejetih nalog in obvez- 
nosti te Službe v preteklem 
letu. 

INFORMATIVNO- 
ANALITIČNE ZADEVE 

V Poročilu je rečeno, da je 
bilo delo in naloge Službe 
usmerjano v nadaljnje prilaga- 

janje informacijskega sistema 
potrebam združenega dela s 
tem, da je služba z informacij- 
sko dejavnostjo zajela tudi 
uporabnike, ki pred tem niso 
sestavljali periodičnih obraču- 
nov in zaključnih računov. 
Težnja je bila, da bi poiskali 
najsmotrnejše rešitve za ugo- 
tavljanje vseh dejavnikov, ki 
vplivajo na poslovanje organi- 
zacij združenega dela in druge 
samoupravne organizacije in 
skupnosti. 

Z velikim številom informacij 
in analiz je Služba nudila širo- 
ko informativno osnovo o upo- 

rabi družbenih sredstev in po- 
slovanja organizacij združene- 
ga dela, o finačnih rezultatih 
gospodarjenja, o razmerjih pri 
pridobivanju, razporejanju in 
delitvi dohodka, o izdelavi veli- 
kih investicijskih objektov in o 
drugih investicijah, ki so v teku 
iri o zavarovanju sredstev pla- 
čevanja. Služba je nudila po- 
datke o ustvarjenih in porab- 

ljenih sredstvih za vse oblike 
porabe, o problemih v zvezi z 
izplačilom osebnih odhodkov, 
o zavarovanju plačevanja med 
uporabniki družbenih sredstev 
in podobno. Izdelala je tudi 
posebno informacijo o razulta- 
tih poslovanja naših podjetij v 
tujini, o poslovanju bank in 
drugih finančnih organizacij, 
spremljala je uresničevanje sa- 
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moupravnih sporazumov in 
družbenih dogovorov, pripra- 
vila pa je tudi informacijo o 
akumulativni in reproduktivni 
sposobnosti gospodarstva v 
kateri je ocenjeno stanje in 
problemi na tem področju. 

Kot način informiranja je tre- 
ba posebej podčrtati vzpore- 
dne informacije za posamezne 
temeljne organizacije združ- 
benega dela, ki so omogočale, 
da se ocenijo vsi bistveni de- 
javniki, ki vplivajo na ustvarje- 
ne finančne rezultate pri dolo- 
čenih organizacijah glede na 
sorodne organizacije. V letu 
1978 je bilo narejenih okrog 
400 takšnih informacij. 

VELIKO ŠTEVILO 
INFORMACIJ IN 
ANALIZ 

Za družbenopolitične skup- 
nosti na vseh ravneh je bilo 
sestavljenih okrog 13.000 in- 
formacij in analiz, kar je za 34 
odstotkov več kot leto prej. Pri 
tem se je izboljšala tudi kaka- 
vost. Od tega števila se okrog 
6600 informacij nanaša na fi- 
nančne rezultate gospodarje- 
nja po zaključenm računu 
TOZD za leto 1977 in periodič- 
nem obračunu v letu 1978, 
okrog 2000 na gibanje vseh 
vrst porabe, blizu 3000 na iz- 
gube in druge probleme o po- 
slovanju TOZD, ostale pa ne 
gibanja in pojave, ki jih sprem- 
lja Služba družbenega knjigo- 
vodstva. 

V Poročilu je nadalje nave- 
deno, da je Služba v letu 1978 
zbrala in obdelala podatke iz 
23.000 zaključnih računov za 
leto 1977 temeljnih organizacij 
in delovnih skupnosti organi- 
zacij združenega dela iz go- 
spodarstva, s tem je bilo zaje- 
tih 99 odstotkov vseh takšnih 
organizacij. 

Enako je bilo tudi z organi- 
zacijami družbenih dejavnosti 
in njihovimi delovnimi skup- 
nostmi. Z obdelavo zaključnih 
računov za leto 1977 je bilo 
zajeto 11.000 organizacij (med 
99 in 100 odstotki). 

Z obdelavo zaključnih raču- 
nov samoupravnih interesnih 
skupnosti, skladov, organov in 
organizacij družbenopolitičnih 
skupnosti za leto 1977 je bilo 
zajetih 11.000 uporabnikov 
družbenih sredstev (97 odstot- 
kov). 

V letu 1978 je Služba prvič 
zbrala in obdelala podatke za 
krajevne skupnosti in ostale 
uporabnike družbenih sred- 
stev, ki jih je okrog 106.000. 
Zaradi organizacijskih in ka- 
drovskih pomanjkljivosti, za 
vodenje knjigovodstva je zak- 
ljučni račun predložilo le 79 
odstotkov zavezancev. 

Služba je opravila 43 stati- 
stičnih raziskovanj, ki imajo 
pomen ?a vso državo, s kateri- 
mi je zbirala in obdelala skupaj 
okrog 30.000 podatkov o fi- 
nančnih tokovih in odnosih. 

Vendar pa obstajajo v seda- 
nji praksi informiranja še pre- 
cejšnje šibkosti, je rešeno v 
Poročilu. Osnovna pomanjklji- 
vost se zrcali v tem, da ni zago- 
tovljen zadosten vpliv združe- 
nega dela na obseg, izbiro, 
vsebino in tokove podatkov in 
informacij. Sorazmerno malo 
teh informacij se pripravlja in 
usmerja za potrebe delovnih 
ljudi v samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih. 

Sicer pa obstajajo še pre- 
cejšnje vrzeli pri spremljanju 
in analiziranju dohodkovnih 
odnosov, združevanja dela in 
sredstev ter drugih pojavov in 
razmerij pri praktični uporabi 
zakona o združenem delu. Po- 
trebna je tudi večja racionali- 
zacija na področju predpiso- 
vanja podatkov, njihovega zbi- 
ranja in obdelave, s čemer bi 
se zmanjšala dosedanja če- 
zmerna obremenjenost orga- 
nizacij združenega dela, pa tu- 
di Službe družbenega knjigo- 
vodstva. 

OKREPLJENA 
KONTROLA 

V letu 1978 je služba svoje 
kontrolne zadeve nadalje raz- 
širila in jih povezala z vsemi 
samoupravnimi strukturami 
združenega dela. Posebno po- 
zornost je Služba posvetila po- 
dročju preventivnega delova- 
nja, da bi preprečila nezakoni- 
tosti in nepravilnosti pri razpo- 
laganju z družbenimi sredstvi. 
Tako je bil dosežen napredek v 
sodelovanju Službe z uporab- 
niki družbenih sredstev in nji- 
hovimi organi upravljanja. Re- 
dno jih je obveščala o ugotov- 
ljenih nezakonitostih in nepra- 
vilnostih, ki bi lahko imele 
družbenoekonomske posledi- 
ce, kakor tudi o materialnem 
stanju in finančnem poslova- 
nju. Tako je bilo uporabnikom 
poslanih okrog 4800 informa- 
cij. 

Kakor je rečeno v Poročilu je 
pri nalogah interne kontrofe 
delalo okrog 3300 delavcev, z 
eksterno ali inšpekcijsko kon- 
trolo pa se je ukvarjalo okrog 
1750 inšpektorjev. Za zagoto- 
vitev doslednega in enotnega 
izvajanja predpisov je bilo 
sprejetih več skupnih kontrol- 
nih akcij. Kontroliran je bil po- 
pis pri določenem številu upo- 
rabnikov družbenih sredstev 
po zaključnih računih za leto 
1977 in kontrola priprav za po- 
pis na koncu leta 1978. Nadalje 
je bila narejena kontrola na- 

menske uporabe alkohola in 
alkoholnih pijač s stališča 
izvajanja predpisov o obraču- 
navanju in plačilu davka od 
prometa proizvodov in o zago- 
tavljanju sredstev in plačil za 
investicije kontrola poslovanja 
podjetij v tujini in podobno. 

Ugotovljeno je, da je pri 
uporabi določenih zakonskih 
predpisov prišlo do zmanjšane 
finančne discipline. Omenjen 
je primer uporabe Zakona o 
zavarovanju plačil med upo- 
rabniki družbenih sredstev. 
Več je pojavov, da niso zavaro- 
vana sredstva za investicijsko 
porabo, plačila pa so nepravo- 
časna. Banke v preteklem letu 
niso bile pripravljene na pre- 
hod z obračunske na plačano 
realizacijo. Nekatere skupnosti 
premoženskega in osebnega 
zavarovanja se niso preobliko- 
vale v skladu z Zakonom o te- 
meljih premoženskega in 
osebnega zavarovanja in po- 
dobno. 

Zaradi odpravljanja ugotov- 
ljenih nezakonitosti je Služba v 
letu 1978 po opravljenih kon- 
trolah izdala okrog 5400 od- 
ločb, s katerimi je bilo nalože- 
no okrog 37.000 nalogov za 
odpravo dejanj, nasprotnih 
predpisom. Podanih je bilo 
800 kazenskih naznanitev ter 
okrog 24.000 naznanitev za 
gospodarske prestopke. 

ZADEVE PLAČILNEGA 
PROMETA IN 
DRUŽBENEGA 
KNJIGOVODSTVA 

Pri opravljanju zadev plačil- 
nega prometa je Služba skrbe- 
la za pravočasno in pravilno 
izvrševanje nalogov za plačilo 
uporabnikov družbenih sred- 
stev ter za zboljšanje obstoje- 
čih in iskanje novih oblik za 
čimbolj učinkovito in racional- 
no uporabo denarnih sredstev. 

Celotna plačila, ki so v letu 
1978 potekala po Službi so za 
39 odstotkov večja v primerjavi 
z letom 1977. Porast števila na- 
logov v plačilnem prometu je 
12 odstotkov, tako da znaša v 
letu 1978 celotno število nalo- 
gov 530 milijonov v primerjavi 
s 474 milijoni leta 1977. 

Kljub tolikšnemu porastu 
obsega plačil in števila obdela- 
nih nalogov pa je učinkovitost 
Službe pri izvrševanju nalogov 
plačilnega prometa v porastu. 
Cirkulacija sredstev pa se bi- 
stveno ne more zboljšati, do- 
kler ne bomo dosedanje žiral- 
ne oblike plačil (93 odstotkov 
od skupnega plačilnega pro- 
meta) nadomestili s sodobnej- 
šo obliko plačila. V ta namen 
bo služba v letu 1979 nadalje- 
vala z razčlenjevanjem idejne- 

ga predloga za zboljšanje na- 
čina plačevanja z uvajanjem 
obračuna vrednostnih papir- 
jev, da bi ustvarili pogoje za 
širšo uporabo raznih plačilnih 
inštrumentov, predvsem krat- 
koročnih vrednostnih papirjev. 

V preteklem letu, je rečeno v 
Poročilu, je služba precej ra- 
zvila zadeve ekonomsko-fi- 
načne revizije zaključnih raču- 
nov v glavnem tistih uporabni- 
kov, ki so reviziji zavezani na 
podlagi posojilnih pogodb, 
sklenjenih z Mednarodno ban- 
ko za obnovo in razvoj. 

Slišati je predloge, da bi se 
opravljanje revizije razširilo na 
vse organizacije združenega 
dela v katere so vložile sred- 
stva tuje osebe. V preteklem 
letu je bilo registriranih 175 
pogodb o vlaganju tujih oseb v 
domače organizacije združe- 
nega dela, vendar veliko števi- 
lo teh organizacij ni zajeto z 
revizijo, čeprav so zato zakon- 
ske obveznosti. 

DELA V ZVEZI S 
SREDSTVI 
FEDERACIJE 

Posebna pozornost je veljala 
preventivni kontroli zakonite- 
ga oblikovanja in razpolaganja 
s sredstvi proračuna federa- 
cije. 

Izdelane so bile informacije 
o problemih poravnave obvez- 
nosti Interesne skupnosti Ju- 
goslavije do organizacij zdru- 
ženega dela iz gospodarstva v 
zvezi s spobujanjem zunanje- 
trgovinske menjave, o vplačilu 
in uporabi sredstev za premije 
in kompenzacije v kmetijstvu. 
V njih je bilo razen drugega 
opozorjeno na posledice, ki 
prizadenejo TOZD in njihovo 
likvidnost, če se obveznosti ne 
izpolnjujejo redno. 

Glede posojila za razvoj 
manj razvitih republik in po- 
krajin je služba razen rednih 
mesečnih poročil pripravljala 
tudi poročila o zadevah in pro- 
blemih v zvezi s posojilom, ter 
sestavljala poročila o kontroli 
in inštrukcijah v zvezi s temi 
deli v organizacijskih enotah 
Službe. 

Redno je opravljala kontrolo 
nalogov za vplačila in izplačila 
sredstev z računov združenih 
sredstev republik in pokrajin 
za stimulacije v kmetijstvu ter 
kontrolo pravilnega usmerja- 
nja in zakonite uporabe sred- 
stev za izplačilo izvoznih sti- 
mulacij. 

AVTOMATIZACIJA 
ZADEV SLUŽBE 

Služba si je v preteklem letu 
prizadevala za nadaljnji razvoj 
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avtomatizacije zadev iz svoje- ga zneska plačilnega prometa skupnosti in podobno. stemi na vseh ravneh in po- 
ga delokroga. Prva faza elek- v državi. Druga faza avtomatizacije, ki dobno. 
tronske obdelave zadev je v je v teku pomeni telekomuni- Sprejeti so bili tudi ukrepi, 
glavnem končana. Z ročne na Izboljšala se je kakovost in kacijsko povezovanje raznih da se izboljša raven strokov- 
elektronsko obdelavo podat- obdelava podatkov in pospeši- enot Službe, oblikovanje po- nosti zaposlenih v Službi s 
kov so prešle vse centrale in 81 la cirkulacija sredstev v plačil- datkov v organizacijski enoti sprejemom izkušenih strokov- 
podružnic Službe družbenega nem prometu. Skrajšani so ro- službe in njihova izmenjava z nih delavcev, dopolnilnim šo- 
knjigovodstva. V teh podružni- ki in obdelava statističnih razi- uporabniki družbenih sred- lanjem in strokovnim izpopol- 
cah z elektronsko obdelavo skovanj. Zagotovljeno je po- stev, ki so prešli na avtomat- njevanjem, ker je to pogoj, da 
podatkov opravljajo 91,5 od- polnejše in pravočasnejše ob- sko obdelavo podatkov, izme- bi številne in zahtevne naloge 
stotkaod celotnega števila na- veščanje združenega dela, or- njavo podatkov med službo in lahko kakovostno in učinkovi- 
log, ali 94,3 odstotka denarne- ganov družbenopolitičnih drugimi informacijskimi podsi- to opravljali. 
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