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A. Resolucije o osnovnih smernicah in okvirih 
politike družbenoekonomskega razvoja Jugo- 
slavije v letu 1981 

V postopku usklajevanja Resolucije je delegacija uspela 
uveljaviti večino stališč in pripomb, ki jih je sprejela Skup- 
ščina SR Slovenije na svojem zasedanju 25.1.1980. Nekaterih 
pripomb ni bilo mogoče uveljaviti zato, ker so bili med tem 
podpisani in potrjeni v skupščinah SR in SAP dogovori o 
temeljih družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981 -1985, 
v katerih so bile sprejete drugačne rešitve, kot so jih zahtevale 
pripombe Skupščine SR Slovenije. Večino razlik, ki so se 
pojavile v postopku usklajevanja je bilo preseženih v formula- 
ciji iz dogovorov glede na to, da so dogovore izvršni sveti 
podpisali in skupščine potrdile. 

Temeljni cilji in naloge za 1981 so ostali nespremenjeni. 
Dodana je nova točka, da bodo ustvarjam' pogoji za najhitrejši 
razvoj izrazito gospodarsko nerazvite SAP Kosovo, kar smo 
sprejeli. 

Pri ponovnem preverjanju osnovnih elementov ekonomske 
politike, ki ga je naša skupščina zahtevala, so vse delegacije 
in ZIS ugotovile, da ne bi mogle prevzeti večjega povečanja 
izvoza od 7 odstotkov, čeprav bi bilo to nujno. Na drugi strani 
so menile, da je ob večjem in boljšem izkoriščanju obstoječih 
kapacitet možno doseči povečanje rasti družbenega proiz- 
voda do 3,5 odstotka in industrijske rasti za 4 odstotke. 
Opozorili smo, da so vsi IS v dogovoru o temeljih plana za 
ekonomske odnose s tujino prevzeli obveznost^ da bo izvoz 
rasel vsaj še enkrat hitreje od rasti industrijske proizvodnje in 
da je to nujnost, če hočemo preseči omejitev razvoja, ki ga 
sicer predstavlja devizna in plačilna bilanca. Ker bo rezultat 
odvisen od ukrepov, ki bodo sledili resoluciji, opredelitvi 
večine delegacij nismo nasprotovali. 

V proizvodni usmeritvi je osnovni poudarek v resoluciji na 
energiji, hrani in izvozu. 

Energija 
Glede energije je sprejeto stališče, da naj bo energetska 

bilanca sprejeta tako rekoč sočasno z Resolucijo. Precizirana 
je naloga, da se v njej zagotovi zmanjšanje porabe mazuta, 
zato bo podaljšana prepoved gradnje novih elektrarn in to- 
plarn na mazut. Gospodarske zbornice so zadolžene, da do 
konca januarja določijo prioriteto porabnikov mazuta. Mož- 
nost uvoza nafte bodo odrejale plačilne in devizne bilančne 
pozicije oziroma realno stanje deviznih sredstev republik in 
pokrajin. Sprejeto je stališče, da bodo devizna sredstva zdru- 
ževala le za uvoz nafte in premoga za koksiranje. Rafinerije in 
porabniki naftnih derivatov so zavezani, da do konca januarja 
1981 sklenejo samoupravne sporazume O enakomerni pre- 
skrbi derivatov po energetski bilanci pod enakim pogoji. Var- 
čevanje derivatov nafte bo stimulirano tudi s politiko cen. 
Zahteve, da se izbriše prednost petrokemije za primarni ben- 
cin pri preskrbi, nismo uveljavili, ker je to določeno v podpisa- 
nih dogovorih o temeljih plana Jugoslavije. 

Besedilo, da bodo republike in pokrajine določale izvore in 
obseg sredstev za rudnike, je spremenjeno tako, da so repu- 
blike zadolžene za ukrepe, ki naj spodbude modernizacijo 
obstoječih in odpiranje novih rudnikov premoga. 

Hrana 
Glede hrane je ZIS zadolžen, da do 15. januarja pripravi 

bilance osnovnih kmetijskih in prehrambenih proizvodov, ki 
bodo osnova (naša pripomba) za pravočasno sklepanje dogo- 
vorov za proizvodnjo in preskrbo tovrstnih domačih potreb, 
izvoza in za rezerve. Zaščitne cene osnovnih kmetijskih proiz- 
vodov, ki naj zagotove stabilnost proizvodnje ostanejo in 
bodo za 1982 določene v republikah do 10. in v federaciji do 
15. septembra. Vse republike in pokrajine so zavezane spreje- 
mati ukrepe, ki naj zagotove racionalnejše izrabljanje kmetij- 
skih površin, melioracije, komasacije in popolnejše izkorišča- 
nje stranskih kmetijskih in prehrambenih proizvodov. 

Največji problem usklajevanja tega dela resolucije je pred- 
stavljala opredelitev selekcijske kreditne politike, še posebej 
iz emisije. Nekatere delegacije so se zavzemale za take reši- 
tve, da bi sleherna kmetijska proizvodnja uživala ugodnejše 
kredite od dosedanjih. Sprejeto je bilo stališče, za katero seje 

zavzemala naša delegacija, da naj bodo ugodnejši pogoji 
Poslovnih bank, podporo emisijskih kreditov pa lahko dobi le 
družbeno organizirana in pogodbeno sklenjena proizvodnja 
samo za osnovne kmetijske in prehrabmene proizvode. Torej 
ne več sam kmetijski kombinat, ampak šele ob pogodbi na 
primer z Žitno skupnostjo in podobno. 

izvoz 
Izvoz je v resoluciji dokaj dosledno izpostavljen kot temelj 

razvojne strategije 1981. leta. Naš predlog, da je potrebno 
zagotoviti sredstva za kreditiranje izvoza tudi ostalega blaga 
in storitev, je sprejet. Do konca februarja bodo določeni izvori 
sredstev in mehanizmi. Sprejeto je tudi določilo, da se bo 
močneje pospeševal izvoz blaga višje faze predelave. Smer- 
nica, da je treba krepiti obmejno sodelovanje, je vnešena v 
resolucijo. Spisek blaga, ki naj bi se prednostno uvažal, je 
črtan in je to prepuščeno planom ekonomskih odnosov s 
tujino organizacijam združenega dela v SISEOT. 

Od predloga naše skupščine, da naj se zagotovi devizna 
likdvidnost države tudi s tem, da Narodna banka Jugoslavije 
opravlja le terminsko prodajo deviz, smo odstopili, ker je 
sprejet delovni sklep, da bo do 31. januarja izdelan mehani- 
zem funkcioniranja deviznega trga in intervencije NBJ. 

Odstopili smo tudi od zahteve glede kreditov za uvoz 
opreme, ker je besedilo iz dogovorov drugačno in smo ga 
povzeli. 

Zahtevo, da naj ne veljajo omejitve deviznih izdatkov za 
službena potovanja v tujino smo uveljavili s posebnim skle- 
pom, da bo ZIS pri sprejetju ustreznega odloka to upošteval. 

Največ težav smo imeli pri opredelitvi, kateri inozemski 
krediti se lahko konvertirajo v dinarje. V dogovorih je dana ta 
izjema le kreditom mednarodne banke in Evrofime. ZIS in vse 
delegacije pa so vztrajale na razširitvi izjeme za kredite za 
izvoz ladij in opreme, za investicije v inozemstvu in za vse 
kredite po že sklenjenih sporazumih republik in pokrajin 
1976/80, čeprav ti krediti tega namena do sedaj niso imeli. Po 
večkratnem argumentiranem razlaganju smo dosegli črtanje 
konverzije kreditov za ladje, opreme in investicijskih del v 
tujini, kreditov po sporazumih pa ne. Delegacija je ostala 
sama. Dali smo izjavo, da smo prepričani, da bo rešitev 
delovalala inflacijsko, vendar če kljub vsemu vse delegacije in 
ZIS vztrajajo, mi ne dajemo veta. 

Politika delitve 
Pri politiki delitve je bila načelna pripomba Skupščine SR 

Slovenije, da naj bi republike in pokrajine v okviru globalno 
urejenih odnosov v razporejanju dohodkov opredelile v svojih 
resolucijah odnose med rastjo sredstev za osebne dohodke, 
skupno in splošno porabo ter upoštevale pri tem svoje spci- 
fičnosti in je bila uveljavljena na ta način, da se z resolucijo 
ureja skupni globalni porast skupne in splošne porabe, tako 
da ta poraba zaostaja za 4 indeksne točke za rastjo družbe- 
nega proizvoda, vendar lahko poraste največ za 19 odstotkov, 
v primerjavi z letom 1980. V okviru tega globalnega odnosa 
lahko SR in SAP urejajo gibanje porabe na posameznih na- 
menih, kar pomeni, da bo omogočeno, da se lahko tudi 
sredstva, ki se oblikujejo iz virov za splošno porabo porabijo v 
skupni porabi. Upoštevan je tudi predlog Skupščine SR Slo- 
venije, da se iz tako omejenih sredstev skupne in splošne 
porabe izvzamejo sredstva za proračun federacije. 

V točko 14 resolucije je vnešeno dopolnilo, da se bo v letu 
1981 začela usmerjati rast izdelkov za dnevnice, kilometrino, 
reprezentanco in reklamo, in sicer z družbenim dogovarja- 
njem in samoupravnim sporazumevanjem. Zaradi tega bo 
prenehala potreba po zakonskem urejanju tega gradiva. Inter- 
ventni zakon bo zaradi tega veljal le tri mesece oziroma do 
sklenitve ustreznih samoupravnih aktov v republikah in po- 
krajinah. 

Politika cen 
Politika cen bo v letu 1981 izredno izpostavljen dejavnik 

ekonomske politike. Prenos cen iz letošnjega leta je visok, 
nove podražitve nafte so realne in sprejeta proračunska po- 
raba še posebej v federaciji bo zahtevala nove vire sredstev iz 
davkov. In če bomo hoteli zadržati konkurenčne cene v 
izvozu, bo nujna skrajna vzdržnost pri povečanju cen. Skup- 
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ščina SR Slovenije je v sklepu k osnutku resolucije dala 
načelno pripombo, da mora biti posebna pozornost posve- 
čena prehodu na nov zakon o temeljih sistema cen in druž- 
beni kontroli cen ter na odpravljanje najočitnejših neskladij v 
primarni delitvi, kar je sprejeto. 

Na tak način bi bilo zagotovljeno, da bo rast cen v letu 1981 
počasnejša v primerjavi z letošnjim letom, če bodo DPS v 
praksi to izvajale, je možno, da bo v letu 1981 v večji meri trg 
urejal cene, ne pa cene trga. 

Stroški prometa in drugi pogoji prodaje bodo v letu 1981 
sproščeni, ter bodo urejani s samoupravnim sporazumeva- 
njem med proizvodnimi in prometnimi organizacijami združe- 
nega dela. 

Republike in pokrajine ter občine so dolžne, da v skladu s 
svojimi materialnimi možnostmi urejajo cene tudi z uporabo 
konpenzacij, da bi zmanjšali vpliv porasta cen na življenjske 
stroške. 

V resoluciji so uveljavljene pripombe Skupščine SR Slove- 
nije glede preskrbe, pri čemer je zlasti izdelano vprašanje 
preskrbe z nafto, naftnimi derivati in zdravili. 

Kreditno monetarna politika 
Področje kreditno-monetarne politike bo zagotovo eno 

tistih, od katerega bo v veliki meri odvisno blagovno denarno 
ravnotežje, večja ali manjša stabilizacijska naravnanost. Na 
predložene rešitve je bilo največ naših pripomb. Velik del 
pripomb je samo delno uveljavljen in z izrednimi težavami, ker 
so delegacije in ZIS imele oporo v stališčih dogovorov o 
temeljih plana. 
a) Uveljavljena je bila pripomba Skupščine SR Slovenije, da se 
črta odstavek, ki je določal limitiranje plasmanov bank z 
odlokom Narodne banke Jugoslavije Sprejet je bil nov tekst, 
ki določa, da se banke na samoupravnih osnovah dogovorijo 
o višini plasmanov, in sicer pod nominalno rastjo družbenega 
proizvoda v skladu s sezonskimi potrebami gospodarstva. 
Narodna banka Jugoslavije lahko zaradi zagotavljanja predvi- 
denega porasta denarne mase določi, koliko bodo lahko 
skupni plasmani bank porasli po tromesečjih v teku leta. 
Obveznost za usklajevanje porasta plasmaja bank v letu 1981 
pa se nanaša na plasmaje bank iz sredstev sklada federacije 
za kreditiranje hitrejšega razvoja manj razvitih in na plasmaje 
za obnovo in izgradnjo področij, ki jih je prizadel potres. 
b) Naša pripomba, da bi že v letu 1981 morali v veliki meri 
prenesti naloge selektivnega kreditiranja Narodne banke na 
poslovno bančništvo je le delno sprejeta. Sprejeto je sledeče: 
».Do konca prvega polletja leta 1981 bodo določeni kriteriji, na 
podlagi katerih se bo začel proces postopnega zoževanja 
selektivnih namenov, ki se bodo s transformacijo selektivnega 
načina kreditiranja zamenjali z monetizacijo s selektivnim 
obeležjem. Ti kriteriji bodo določeni z odlokom Skupščine 
SFRJ na predlog ZIS. 
c) V zvezi s pripombo Skupščine SR Slovenije glede usmerja- 
nja kreditnega potenciala bank s kreditno-monetamo politiko 
v korist združenja sredstev pri Jugoslovanski banki za medna- 
rodno ekonomsko sodelovanje, je sprejeta nova formulacija 
da bo »s Samoupravnim sporazumom bank o združevanju 
sredstev pri Jugoslovanski banki za mednarodno ekonomsko 
sodelovanje v I. 1981 v skladu z interesi komintentov, kot tudi 
s kreditno-monetamo politiko usmerjen del kreditnega po- 
tenciala bank za namene dopolnilnega kreditiranja izvoza 
kapitalnih dobrin, tehnologije in izvajanja investicijskih del v 
tujini na kredit«. 
Sprejet je delovni sklep, ki se glasi: »Z ukrepi kreditno- 
monetarne politike se lahko pospešuje združevanje sredstev 
pri Jugoslovanski banki izključno v skladu z ukrepi po zakonu 
o narodni banki in se koriščenje obvezne rezerve ne more 
pogojevati. 
d) V zvezi z 12. odstavkom, ki opredeljuje koriščenje emisije 
za povečanje obratnih sredstev ŽTP smo po daljši razpravi 
dali soglasje na sledeče besedilo: »V letu 1981 bo obravna- 
vana možnost, da se s posebnim zveznim zakonom usmeri del 
primarne emisije za povečanje obratnih sredstev ŽTP. 
e) Največ težav smo imeli z usklajevanjem določila, da se še 
naprej s kreditno monetarno politiko posDešuje »uvoz najbolj 
važnih proizvodov po spisku proizvodov in dežel, iz katerih se 
ti proizvodi uvažajo in katerega določi ZIS«. Ta formulacija 
predstavlja širjenje selektivnih namenov glede na to, da ti 

nameni niso opredeljeni v dogovoru o temeljih plana o repro- 
dukciji za leto 1981-1985. Med usklajevanjem je bilo končno 
sprejeto: »... za uvoz najvažnejših proizvodov, po spisku 
proizvodov iz določenih dežel, iz katerih se ti proizvodi uva- 
žajo, ki ga določa ZIS v soglasju s pristojnimi organi SR in 
SAP...«, s tem, da je bil ob tem sprejet delovni sklep, ki se 
glasi: »Za leto 1981 bo ZIS v soglasju s pristojnimi organi SR 
in SAP izjemno in restriktivno določil spisek blaga in dežel, iz 
katerih bo kreditiral uvoz. Istočasno je potrebno prenehati s 
prakso odobravanja uvoza blaga z odloženim načinom plače- 
vanja.« 
f) V zvezi s pripombo primarne emisije za kritje deficita prora- 
čuna federacije, je bilo usklajeno stališče, da se bo za 50% 
zmanjšal delež primarne emisije za financiranje deficita pro- 
računa federacije. 
Glede zmanjšanja udeležbe kratkoročnih depozitov do enega 
leta v dolgoročnih plasmajih je bilo usklajeno določilo, da se 
bo postopno do konca leta 1981 povečeval delež kratkoročnih 
plasmajev do enega leta tako, da bo ob koncu leta znašal 50% 
od kratkoročnih sredstev. Zaradi tega bo Narodna banka 
Jugoslavije sprejela ustrezne ukrepe. 

B. Zakona o določitvi skupnega obsega od- 
hodkov proračuna federacije za leto 1981 

ZIS je pripravil osnutek skupnega obsega proračuna fede- 
racije za leto 1981 na podlagi sprejetih dogovorov o temeljih 
plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 in sicer z upošteva- 
njem tistih določb, ki opredeljujejo obveznostiproračuna do 
JI_A in do pospeševanja hitrejšega razvoja družbenih služb v 
manj razvitih republikah in SAP Kosovo ter na podlagi drugih 
veljavnih zakonov S tem je določen skupni obseg v višini 169 
milijard, kar je za 27,8% več kot je bil skupni obseg v letu 
1980. S tem skupni obseg raste tudi hitreje od predvidenega 
povečanja družbenega proizvoda, ki znaša 23,6%. 
Temeljna pripomba skupščine je bila, da je potrebno skupni 
obseg izdatkov uskladiti z realnimi možnostmi gospodarstva 
ter da stopnja rasti skupnega obsega praviloma ne bi smela 
rasti hitreje od rasti družbenega proizvoda. Delegacija je ves 
čas usklajevanja načenjala razpravo, kaj takšen obseg prora- 
čuna pomeni za uresničevanje politike ekonomske stabili- 
zacije in se pri tem opirala na 29. člen Dogovora o temeljih 
plana Jugoslavije 1981-1985 o usmerjanju tokov družbene 
reprodukcije, ki določa, da mora proračunska poraba na ravni 
federacije rasti počasneje od družbenega proizvoda. SIV je 
zavračal razpravo o realnih materialnih možnostih. Ob tem je 
zadnji dan usklajevanja podal oceno, da bodo izjemoma rasla 
sredstva proračuna federacije hitreje od stopnje rasti družbe- 
nega proizvoda le v letu 1981, ker so bila sredstva za JLA in 
nerazvite za leto 1980 dodeljena po nižjih stopnjah, kot pa so 
te stopnje določene v dogovorih za novo plansko obdobje. Po 
tem, ko je bila dopolnjena točka 18 resolucije, da omejitev za 
sredstva za JLA ne veljajo za 1981 leto, vsa ostala sredstva pa 
skupaj rastejo počasneje od rasti, sredstva za potrebe orga- 
nov in organizacij federacije pa celo samo 11% večja kot 1980 
leta. Zaradi tega smo dali soglasje na skupni obseg proračuna 
federacije, ki je znižan za 89 milijonov dinarjev. 

C. Odloka o skupni devizni politiki za leto 1981 

Zvezni izvršni svet je v postopku usklajevanja predložil 
dopolnilo osnutka odloka o skupni devizni politiki Jugoslavije 
za leto 1981, ter popolnoma novo besedilo tistega dela, ki 
opredeljuje politiko kreditnih odnosov s tujino. Pri tem je že 
upošteval posamezne pripombe skupščin republik in pokrajin 
na prvotni osnutek odloka. 
V postopku usklajevanja je bilo uveljavljenih večji del stališč 
Skupščine SR Slovenije. Med pomembnejšimi stališči in pri- 
pombami Skupščine SR Slovenije, ki jih je uspela uveljaviti 
delegacija so: 
- vnešena so določila, ki se nanašajo na: planiranje in uskla- 
jevanje planov ekonomskih odnosov s tujino ter na evidence o 
realizaciji teh planov od TOZD dalje; na pospeševanje sklepa- 
nja samoupravnih sporazumov OZD o skupnem deviznem 
prihodku in združevanju deviz, na regionalno usmerjenost 
ekonomskih odnosov s tujino; kreditne odnose s tujino, v tem 
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predvsem na povezovanju zadolževanja v tujini, možnosti 
odplačila kreditov; na izdelavo mehanizma deviznega tržišča 
in intervencije Narodne banke na tem tržišču in podobno. 
- vnešena je opredelitev, da so za določanje obsega in reali- 
zacijo dinamike projekciji plačilno bilančnih položajev repu- 
blik in pokrajin odgovorne predvsem samoupravne interesne 
skupnosti za ekonomske odnose s tujino republik in pokrajin 
ra^podiagi usklajenih planov in samoupravnih sporazumov 

- iz odloka je črtano določilo s katerim so bile pooblaščene 
Narodne banke republik in pokrajin, da v primeru neizpolnje- 
vanja tromesečnih dinamik projekcij plačilno bilančnih polo- 
žajev republik in pokrajin ustavijo možnost prijavljanja uvoz- 
nih poslov. Naloga Narodnih bank republik in pokrajin je 
opredeljena na spremljanje izpolnjevanja plačilno bilančnih 
in devizno bilančnih projekcij republik in pokrajin in obvešča- 
nje pristojnih organov. 
V skladu s tem je v primeru neizpolnjevanja plačilno bilančnih 
projekcij pravilno opredeljen vrstni red ukrepanja od samou- 
pravnih interesnih skupnosti za ekonomske odnose s'tujino, 
republik in pokrajin do federacije. 
- pri opredeljevanju zaščitne politike je bilo črtano besedilo o 
povprečni višini znižanja carinskih stopenj v globalu kot tudi 
za kovinsko predelovalno in elektroindustrijo ter smiselno 
povzelo besedilo, ki opredeljuje to področje v dogovoru v 
osnovah družbenega plana Jugoslavije o politiki razvoja eko- 
nomskih odnosov s tujino v obdobju 1981 do 1985. 
- prav tako je bilo črtano določilo, s katerim naj bi zagotovili 
širšemu seznamu proizvodov prednost pri uvozu in plačeva- 
nju v tujino. Namesto tega je politika uvoza blaga in storitev 
opredeljena v skladu z omenjenim dogovorom. 
Delegacijai med usklajevanje predvsem ni uspela uveljaviti 
tistih stališč.Skupščine SR Slovenije, ki se nanašajo na pred- 
log prehoda od plačilne na devizno bilanco Jugoslavije in 
devizno bilančne položaje republik in pokrajin t. j. od uvoznih 
pravic in spremljanja fizičnih gibanj uvoza in izvoza blaga na 
dejanske devizne tokove, ki so edini odločujoči za plačilo 
uvoza za zadolževanje v tujini, skratka za devizno likvidnost 
države. Predloga SR Slovenije niso podprli niti predstavnik 
Zveznega izvršnega sveta niti delegati drugih republik in 
pokrajin z izjemo SR Srbije, z utemeljitvijo, da predlog ni 
dovolj proučen in da bi po mnenju nekaterih lahko povzročil 
nevarnost še večjega zapiranja v republiške meje. Delegaciji 
Slovenije je uspelo le, da se v odloku zadolži Zvezni izvršni 
svet, da do konca junija 1981 preuči koncept in oceni mož- 
nost prehoda s fizičnega bilanciranja izvoza in uvoza na 
devizni priliv in odliv, to je na stvarne devizne tokove organi- 
zacij združenega dela ter o tem poroča Skupščini SFRJ. 

D. Odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske 
in denarne politike in skupnih osnovah kre- 
ditne politike v letu 1981 

Skupščina SR Slovenije je imela na odlok številne pri- 
pombe, ki jih je Zvezni izvršni svet (pa tudi večina delegacij) v 
prvem delu usklajevanja v celoti zavračal. Nastala je situacija, 
v kateri je naša delegacija branila in postopoma uveljavljala 
stališča ki jih je ZIS, v napovedanih stabilizacijskih ukrepih v 
informaciji o ukrepih in smereh aktivnosti za uresničevanje 
politike stabilizacije (zelena knjiga), najprej sprejel, v predla- 
gani ekonomski politiki za leto 1981 pa od njih odstopil. 
Poglavitne sprejete pripombe in stališča zapisana v odlok ali v 
delovne sklepe so sledeča: 
- o vsakem povečanju primarne emisije med letom bo raz- 
pravljala Skupščina SFRJ, 

- v drugem polletju se bo pričelo postopoma prenašanje 
selektivnih kreditov na poslovne banke, 

- NBJ mora takoj prenehati odobravati tako imenovana 
»odločena plačila« za uvoz iz SSSR, ker za to že dolgo ni 
nobene pravne in ne ekonomske osnove. Uskladitev tega 
stanja s sistemom bo povzročilo enakopravnejši položaj v 
združenem delu, finančni učinek tega ukrepa pa znaša 40 
milijard din, 

- obvezna rezerva bank pri NBJ se bo lahko uporabljala le 
kot regulativi količine denarja v obtoku (kot pravi zakon) in ne 
za uporabo za namene in takrat ko nekdo nima sredstev. 

Eventualna uporaba te rezerve v nemonetarne svrhe bo imela 
za posledico zmanjšanje primarne emisiie, 
- uporaba primarne emisije za kreditiranje uvoza bo omo- 

gočena le izjemoma, restriktivno in po posebnem spisku 
blaga, ki ga bo sprejel ZIS na osnovi soglasja republik in 
pokrajin, 

- združevanje sredstev za kreditiranje izvoza opreme pri 
JBMES bo imelo podporo kreditno monetarne politike samo 
če se bodo sredstva združevala na osnovi konkretnega inte- 
resa (devizna participacija, dohodkovni odnos) organizacija 
združenega dela. 

Določilo, da bo sprejet zakon o uporabi primarne emisije za 
povečanje obratnih sredstev ŽTP je zamenjano s sugestijo, da 
naj se to .vprašanje prouči. 

Sprejeto je, da se uporaba primarne emisije za kritje deficita 
proračuna federacije v letu 1981 zmanjša za 50% (mi smo 
predlagali, da se ukine). 

E. Odloka o določitvi prihodkov od carin in 
drugih uvoznih dajatev, ki se v letu 1981 odsto- 
pajo Interesni skupnosti Jugoslavije za eko- 
nomske odnose s tujino 

S sprejetim odlokom je določeno, da se v načrtu predvideni 
odstotek 53,34 poveča na 53,78%. To povečanje se nanaša na 
znese*, ki je potreben za povečanje stimulacij, za izvoz to- 
baka in tobačnih izdelkov v letu 1981. 

Ustrezne odločbe Odloka zagotavljajo, da bo ZIS za ev. 
manjkajoča sredstva pravočasno podvzel ukrepe, s katerimi 
bodo poravnane zapadle obveznosti ISEOT Jugoslavije na- 
pram izvoznemu gospodarstvu. Prav tako pa je tudi obratno 
predvideno, da ZIS ustavi izplačevanje sredstev za ISEOT, v 
kolikor bi le-ta presegla nastale obveznosti in jih preusmeri v 
korist proračuna federacije. 

F. Odloka o devizah za potrebe federacije v 
letu 1981 

Delegacija Skupščine SR Slovenije je med usklajevanjem 
zgornjega odloka realizirala pripombe svoje skupščine v na- 
slednjem obsegu: 

Vse postavke deviznih izdatkov federacije razen sredstev 
namenjenih za modernizacijo JLA so bile zmanjšane od prvot- 
nega zneska 30.030 milijonov din na znesek 29.141,299.300 
din. 

V skladu s pripombo Skupščine SRS, da vsi devizni izdatki 
ne smejo preseči obsega odhodkov v letu 1980 a devizni 
izdatki za negospodarske potrebe, in za službena potovanja v 
tujino pa se morajo zmanjšati za najmanj 15% v primerjavi z 

ui0? 1980, so.tli'a zmanjšana prvotno predvidena sredstva sklada federacije za kreditiranje gospodarsko manj razvitih 
republik in pokrajin in za potrebe sklada solidarnosti z neuvr- 
ščenimi deželami in DVR na lanskoletno raven, vsi neblagovni 
izdatki so na indeksu 108.1 a stroški službenih potovani v 
tujino pa zmanjšani za 15%. 

Obenem z odlokom je Zbor republik in pokrajin na seji 30. 
12. 1980 sprejel še naslednje sklepe: 

1. Devizna sredstva za sklad federacije za kreditiranje hi- 
trejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in pokra- 
jin se blokirajo vse dotlej, dokler sklad ne pošlje skupščini 
podrobnih podatkov o uporabi sredstev v leti) 1980 skuapaj z 
načrtom porabe v letu 1981 za posamezne namene (na pred- 
log delegacije SRS). 

moi ZIS^°-^boru [ePublik in pokrajin najkasneje do 30. 6. predložil poročilo o sprejetih ukrepih za racionalizacijo 
organizacije diplomatsko konzularnih predstavništev. 

3. ZIS bo do 30. 6. 1981 proučil možnost drugačnega na- 
čina financiranja službe za vodenje civilnih in vojnih letal (ne 
iz proračuna) skupaj s predlogom potrebnih ukrepov. 
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G. Odloka o enotni projekciji plačilne bilance 
Jugoslavije za leto 1981 in 

Odloka o enotni projekciji devizne bilance Ju- 
gosSavije za ieto 1981 

Zvezni izvršni svet je 9. 12. 1980 predložil Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ osnutek odloka o enotni projekciji 
plačilne bilance Jugoslavije za leto 1981. Ta projekcija ni bila 
izdelana po predhodno dogovorjeni metodologiji in kriterijih 
in jih bi moral sprejeti ZIS v soglasju z IS republik in pokrajin. 
S projekcijo je določeno da sme deficit plačilne bilance za 
leto 1981 znašati največ 1.800 milijonov dolarjev, od tega na 
konvertibilnem področju 1.500 mil. dolarjev. 

V okviru te projekcije so obveznosti SR Slovenije izredno 
zaostrene, saj bi moralo gospodarstvo SR Slovenije v primer- 
javi s projekcijo za leto 1980 povečati skupno vrednost izvoza 
za 19,6%, vrednost uvoza brez energetskih surovin pa za 
9,3%. Ker je bila projekcija plačilno-bilančne pozicije SR 
Slovenije za leto 1980 neuresničljiva in je zaradi tega nismo 
uspeli izpolniti, bo predvidene odnose med uvozom in izvo- 
zom, kot so zastavljeni v projekciji za leto 1981, težko uresni- 
čiti. 

Skupščina SR Slovenije je na osnutek projekcije plačilne 
bilance Jugoslavije in na plačilnobilančne pozicije SR in SAP 
dala tako načelne kot tudi konkretne pripombe, ki jih je 
delegacija v dosedanjem usklajevalnem postopku tudi uve- 
ljavljala. 

Odbor za ekonomske odnose s tujino je pričel z usklajeva- 
njem šele 27. 12. 1980, to iz razloga, ker so vsa stališča 
Skupščin SR in SAP prispela v Zbor republik in pokrajin šele 
24. 12. 1980 in ker je Zvezni izvršni svet šele 27. 12. 1980 
predložil svoja stališča do pripomb SR in SAP. Ker je bilo 
očitno da do 30. 12. 1980 odloka ne bo mogoče uskladiti, tako 
zaradi zelo nasprotujočih si stališč SR in SAP, kot tudi zaradi 
tega, ker ZIS ni upošteval nobene bistvene pripombe SR in 
SAP, je Zvezni izvršni svet predlagal, da Zbor republik in 
pokrajin sprejme to projekcijo začasno do 31. 3. 1981. Istoča- 
sno se je Zvezni izvršni svet zavezal da bo do 15. 3. 1981 
predložil spremembe in dopolnitve tega odloka na osnovi 
predhodno usklajene metodologije in kriterijev. 

Predlog ZIS, da naj velja predložena projekcija začasno do 
31. 3. 1981 je podprla večina delegacij ter pri tem poudarila, 
da v celoti vztrajajo pri svojih prvotnih pripombah. Delegaciji 
SR Srbije in SR Slovenije se s tem predlogom nista strinjali. 
Delegacija SR Slovenije je utemeljevala svoje nestrinjanje s 
takšnim predlogom s tem, da ji ob sorazmerno najvišji izvozni 
obveznosti ni omogočen ustrezni uzvoz, ki bi zagotavljal tako 
visoko izvozno proizvodnjo. Kot nesprejemljivo je tudi dolo- 
čilo točke 11 projekcije, ki določa mehanizem spremljanja 
izvrševanja projekcije plačilnobilančnih pozicij SR in SAP, s 
katerim je bila NB pooblaščena da preneha s sprejemanjem 
uvoznih prijav, če se projekcije ne izpolnjujejo v okviru kvar- 
talne dinamike. 

Delegacije se do 30. 12. 1980 niso uskladile v okviru pred- 
loga Zveznega izvršnega sveta, da bi predložena projekcija 
veljala do 31. 3. 1980. Odbor za ekonomske odnose s tujino je 
prekinil z usklajevanjem z ugotovitvijo, da ni bilo doseženo 
soglasje o predlogu projekcije. Pri tem je delegacija SR Slo- 
venije predlagala, da naj ZiS opravi najnujnejšo korekcijo 
odloka v tem smislu da spremeni tč. 11 projekcije, to je 
mehanizem spremljanja in prizna SR Sloveniji dodatni uvoz. 

Zbor republik in pokrajin je na svoji seji dne 30. 12. 1980, 
potem ko je poslušal poročilo Odbora za ekonomske odnose 
s tujino, zadolžil Odbor, da nadaljuje z usklajevanjem, tako da 
bi na seji Zbora republik in pokrajin dne 13. 1. 1981 sprejel 
odlok o projekciji z veljavnostjo do 31. 3. 1981. 

ZIS je na vztrajanje delegacij SR Srbije in SR Slovenije, da 
je potrebno tudi za sprejem začasno dogovorjene projekcije 
opraviti najnujnejše korekture, na seji odbora za ekonomske 
odnose s tujino dne 13. 1. 1981 predložil naslednje spre- 
membe in dopolnitve: spremenil je tč. 11 projekcije v zvezi z 
mehanizmom spremljanja izvrševanja projekcij plačilnobi- 
lančnih pozicij SR in SAP s tem, daNB ne prekine s sprejema- 
njem uvoznih prijav, če se projekcije ne izpolnjujejo v okviru 
kvartalne dinamike, marveč da o tem le obvešča pristojne 
organe zaradi ukrepanja, spremenil je kvantifikacije s tem, da 
je SR Sloveniji povečal možnost uvoza s konvertibilnega 

področja za 60 milijonov dolarjev. Ustrezni popravki na strani 
uvoza so bili opravljeni tudi pri drugih SR in SAP. 

Delegacija SR Slovenije je na tako spremenjeni predlog 
projekcije plačilne bilance dala soglasje in to iz naslednjih 
razlogov: minimalno se je poboljšala uvozna pozicija SR 
Slovenije in ZIS je sprejel našo načelno pripombo v zvezi z 
mehanizmom spremljanja izvrševanja projekcij in končno ZIS 
se je zavezal, da bo do 15. 3. 1981 predložil Odboru za 
ekonomske odnose s tujino spremembe in dopolnitve projek- 
cije. 

Delegacija SR Srbije je na seji odbora sicer izrazila priprav- 
ljenost, da enako kot delegacija SR Slovenije sprejme novi 
predlog ZIS. Ker pa ni imela pooblastila skupščine SR Srbije 
za glasovanje, je predlagala, da odbor nadaljuje z delom šele 
20 1. 1981, s čimer bi omogočil delegaciji, da si n^zasedanju 
Skupščine SR Srbije dne 19. 1. 1981 zagotovi ustrezno so- 
glasje. 

Na seji Zbora republik in pokrajin dne 20. 1. 1981 je bil ob 
soglasju vseh delegacij sprejet odlok o projekciji plačilne 
bilance Jugoslavije za leto 1981. ZIS pa je zadolžen, da do 15. 
3. 1981 predloži ustrezne spremembe in dopolnitve tega zača- 
snega odloka. 
Ob sprejetju odlokov pa je delegacija Skupščine SR Slove- 
nije dala naslednjo Izjavo: 

Da se v Zboru republik in pokrajin najde rešitev, je delega- 
cija SR Slovenije že tretjič v položaju, da da soglasje na 
plačilno in devizno bilanco Jugoslavije, čeprav ocenjuje, daje 
položaj glede pravic in obveznosti v nesorazmerju z drugimi 
ali pa povzroči sprejetje odloka Predsedstva SFRJ o zača- 
snem ukrepu. 

Odločili smo se, da bomo poleg našega nezadovoljstva dali 
soglasje na predložen odlok, ker je sprejet naš predlog in 
popravljena točka 11 odloka glede spremljanja izvrševanja 
plačilne in devizne bilance oziroma pozicije republik in pokra- 
jin in nekoliko zboljšan položaj Slovenije. Jasno nam je, da 
začasen ukrep ne rešuje problemov, temveč jih samo odlaga, 
kajti probleme moramo na koncu koncev rešiti mi in ZIS tu v 
Zboru republik in pokrajin. Soglasje dajemo tudi zato, ker po 
dogovoru vseh delegacij in ZIS velja ta odlok samo do konca 
marca t. I. seveda s tem, da ZIS do 15. marca predloži našemu 
zboru nov predlog plačilne in devizne bilance z ustreznimi 
pozicijami republik in pokrajin, zasnovan na novo dogovor- 
jeni metodologiji in merilih. . 

Težko je razumeti, da se poleg vseh predlogov, kritik in 
zahtev republik in pokrajin že od začetka preteklega leta ni 
bilo mogoče dogovoriti o merilih in metodologiji in na tej 
osnovi predložena ustrezna plačilna in devizna bilanca s 
pozicijami republik in pokrajin. Kaže, da je treba dobro premi- 
sliti in preveriti vse bolj prisotno prepričanje, da predlogi ZIS 
o plačilni in devizni bilanci, ki dosledno ne temeljijo na za- 
konu o deviznem poslovanju, ne vodijo k razreševanju proble- 
mov, temveč jih celo kopičijo; ne razvijajo samoupravnih 
odnosov v ekonomskih odnosih s tujino, temveč jih upoča- 
snujejo; namesto da prispeva k boljšemu sporazumevanju 
med republikami in pokrajinama, jih otežuje. V delegaciji SR 
Slovenije menimo, da je skrajni čas, da se napravijo korenite 
spremembe, da se premostijo prisotne nerealnosti in nekatere 
fikcije, ki so še osnova plačilno-bilančnin pozicij republik in 
pokrajin. To pomeni, da se bolj dosledno vzpostavijo odnosi 
na temelju planov ekonomskih odnosov s tujino in realnih 
deviznih tokov v organizacijah združenega dela in poslovnih 
bank in ne na stališčnih kombinacijah. 

Ne moremo realno računati z nakazili kot deviznim prilivom, 
če te niso prodane ali vsaj oročene za nekaj let. Ni mogoče 
deliti pravic na devize, ki bi se kupile na deviznem trgu, ki ne 
deluje oziroma, ki na dosedanji način tudi ne more delovati. 
Realne niso niti računice o devizah za potrebe federacije, če 
ni zagotovljeno, da jih zagotavljajo OZD posameznih republik 
in pokrajin, ki realno zagotavljajo devize z izvozom blaga in 
storitev in tudi za vračanje kreditov tujini. Realno ni računati, 
da se klirinški izvoz izenačuje s konvertibilnim, ker tudi devize 
niso enake To gre vedno na račun tistih, ki ustvarjajo konver- 
tibilne devize, pa se o tem lahko samo v SISEOT delegati iz 
OZD samoupravno dogovore. Realno ne morejo biti oprede- 
ljene kapitalne transakcije, če niso precizno opredeljeni no- 
silci zadolževanja, ki bodo najete kredite v tujini vračali. 

Prepričani smo, da bo razčiščevanje teh vprašanj postavilo 
vse republike in pokrajine v nov, toda stvaren položaj. Prepri- 
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čani, da je mogoče samo z vzpostavljanjem realnega položaja 
bolj uspešno graditi samoupravne odnose med OZD v samih 
republikah in med republikami in pokrajinama. Zaradi tega 
najresneje pričakujemo, da bo ZIS vsem tem in še nekaterim 
vprašanjem posvetil vso pozornost in na tej osnovi ali vsaj v 
tej smeri predložil nov predlog plačilne in devizne bilance z 
ustreznimi pozicijami republik in pokrajin, novo metodologijo 
za plačilno in devizno bilanco in za spremljanje njegove 
uresničitve kot tudi predlog za delovanje deviznega trga. 
Prepričani smo, da je ta naloga, poleg usklajevanja novega 
plana, ena najpomembnejših. 

H. Zakonov o pospeševanju razvoja manj ra- 
zvitih SR in SAP: 

a) Zakon o republikah in AP, ki se štejejo za 
gospodarsko manj razvite v obdobju 1981-1985 

b) Zakon o stalnih sredstvih sklada federacije 
za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih SR in SAP v obdobju 1981-1985 

c) Zakon o dopolnilnih sredstvih SR in SAP v 
.obdobju 1981-1985 

d) Zakon o razdelitvi sredstev sklada federa- 
cije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodar- 
sko manj razvitih SR in SAP v obdobju 
1981-1985 

Vse pripombe Skupščine SR Slovenije k zakonu o republi- 
kah in AP, ki se štejejo za gospodarsko manj razvite v obdobju 
1981-1985 so bile uveljavljene s tem, da določilo glede roka 
za sprejem objektiviziranih meril za ugotavljanje stopnje ra- 
zvitosti SR in SAP ni usklajevano v tem zakonu, ampak bo v 
družbenem planu Jugoslavije za obdobje 1981-1985. 

Pripombe na ostale tri zakone so bile obravnavane s stali- 
šča sprejetih opredelitev v dogovoru o temeljih družbenega 
plana Jugoslavije o politiki hitrejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih SR in SAP Kosovo za obdobje od 1981 do 1985. 
Zato tudi ni bilo mogoče uveljaviti vrste pripomb, ki jih je 
sprejela Skupščina SR Slovenije k osnutku zakona o stalnih 
sredstvih sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in AP v obdobju od 1981 — 
1985. 

Tako smo le delno uveljavili pripombo glede osnove za 
določanje višine letnih akontacij sredstev sklada in dopolnil- 
nih sredstev in sicer s tem, da se črta »po tekočih cenah«, 
sicer pa pripomba ni dobila podpore drugih delegacij in je 
delegacija od nje odstopila. Delegacija je ostala brez podpore 
drugih delegacij tudi glede pripombe k 1. členu zakona o 
stalnih sredstvih, ki naj bi omogočila združevanje sredstev 
znotraj posamezne republike oz. pokrajine in k 7. členu, ki bi 
omogočila zadrževanje plačila akontacije med letom, če bi 
presegala tekočo obveznost. Večina delegacij sicer ni naspro- 
tovala tem pripombam, ampak je menila, da jih ni mogoče 
upoštevati v tem zakonu, pač pa jih je potrebno obravnavati v 
zvezi s posebnim dogovorom, ki je predviden v 1. členu 
zakona o stalnih sredstvih. 

Delegacija je do konca vztrajala na pripombi k 4. členu 
zakona o dopolnilnih sredstvih SR in SAP, ki opredeljuje 
poračun sredstev v proračunu federacije iz sledečih razlogov: 

- ker je menila, da je to precedens za sistem financiranja 
federacije, ki bi moral zaradi stabilizacijske naravnanosti od- 
praviti vsa poračunavanja, tako kot to že veljaza republiške m 
občinske proračune in skupno porabo; 

- ker je bila informirana, daje bilo na ravni izvršnih svetov 
to vprašanje odloženo do razprave o zakonu o financiranju 
federacije; , 

- ker to načelo že v preteklem petletnem obdobju ni bilo v 
celoti realizirano, ker ni bilo sredstev. 

Enaka stališča je zagovarjala tudi delegacija SAP Vojvo- 
dine. 

Delegacija je problem poračuna ponovno predložila zbo- 
rom Skupščine SR Slovenije 29. 12. 1980. Na podlagi sklepa 
Skupščine SR Slovenije je delegacija uveljavila stališče, če se 
z zveznim zakonom, s katerim se ureja financiranje federacije, 
predpiše drugačna rešitev glede poračuna, se bo izvršila 
uskladitev tega zakona z novimi rešitvami. Delegacija meni, 

da je s tem omogočena nadaljnja razprava o načelu poračuna 
proračunskih sredstev federacije, ki bo potekala ob osnutku 
sprememb in dopolnitev zakona o financiranju federacije. 

!. Zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o obdavčevanju blaga in storitev v pro- 
metu. 

Cilj usklajevanja omenjenega zakona je bil, da se z dodat- 
nim instrumentarijem zagotovi za proračun federacije novih 
35 milijard 550 milijonov din, kajti s tem ko smo podpisali in 
potrdili dogovor o temeljih plana Jugoslavije za obdobje 
1981-1985 o razvoju Jugoslovanske ljudske armade, je bilo 
jasno, da ta opredelitev povišuje rast sredstev zveznega pro- 
računa nad rastjo družbenega proizvoda in da bo potrebno 
zagotavljati dodatna sredstva. V ta namen je Zvezni izvršni 
svet v osnutku zakona predlagal povečanje temeljnega davka 
za disel goriva 5 din na liter, za kurilno olje 2 din na liter (od 
16. 4. 1981 dalje) in na mazut 2 din na kg. Razliko od skupaj 
potrebnih sredstev pa naj bi ZIS zagotovil s povečanjem 
davka na bencin in cigarete z uredbo. 

Skupščina SR Slovenije je na zasedanju 23. 12. 1980 pod- 
prla predlagane rešitve s pripombo, da naj bi tudi povečanje 
davka na kurilno olje začelo veljati takoj, ne pa šele 16. 4. 
1981. 

V postopku usklajevanja so bile izražene pripombe, da naj 
se prouči možnost, da se razširi obseg proizvodov, za katere 
naj bi se povečali davki, zaradi razbremenitve naftnih deriva- 
tov (tako bi olajšali reševanje drugih problemov: prispevek za 
ceste, marže, skladiščni dinar). Razen tega so delegacije 
Skupščine Vojvodine, Hrvatske, Makedonije in Črne gore bile 
proti povečanju prometnega davka na mazut oziroma zahte- 
vale izjemo pri obdavčenju za velike porabnike. 

V postopku usklajevanja se je najprej razširil seznam proiz- 
vodov na skoraj vse proizvode široke porabe, s tem da smo se 
na koncu zedinili, da se ne poveča davek na zdravila, tekstil in 
usnjene izdelke (tar. št. 11 in 12). Hkrati z razširitvijo proiz- 
vodov so se predlagane obdavčitve pri dizel gorivu zmanjše- 
vale s 5 na 3 in slednjič na 2 din/l, pri mazutu pa z 2 na 1 in 
slednjič na 0,75 din/kg. Pri kurilnem olju smo se uskladili, da 
se davek takoj poveča za 1 din/l. S tem ko so se davčne 
stopnje pri dizel gorivu in mazutu tako zmanjšale, pa je nastal 
izpad 4100 mio din, ki bi ga bilo potrebno zagotoviti s poveča- 
njem takse na plačevanja v tujino. 

Na navedeno rešitev so dali vsi soglasje, razen Vojvodine, ki 
je predlagala povečanje davka na mazut za 0,40 din/kg name- 
sto za 0,75 din/kg in pri dizel gorivu namesto 2 din/l je 
predlagala 3 din/l. Predlagala pa je tudi, da bi v tem zakonu 
eventualno pustili mazut in se o njem posebej dogovorili. 

Slovenska delegacija je do 20. 1. vztrajala na predlogu, da 
se davek na dizel gorivo poveča za 3 din in da se ne poveča 
taksa na plačila v tujino z utemeljitvijo: 

- da je z dogovorom o usmerjanju tokov družbene repro- 
dukcije določeno zmanjševanje razlike v maloprodajni ceni 
dizel goriva in bencina, ostala je sedanja razlika v zvezi z 
davkom in prispevkom za ceste, 

- z dosedanjimi neekonomskim! ukrepi nismo dosegli pri- 
hranka v porabi dizel goriva, 

- stroške infrastrukture naj nosi tisti, ki jih povzroča, zato 
bi moral biti prispevek za ceste v dizel gorivu vsaj izenačen s 
prispevkom v bencinu, če ne večji, 

- da se ne uresničuje dogovorjena prometna politika glede 
destimulacije razvoja cestnega prometa, saj je cestni promet v 
Jugoslaviji stalno rastel hitreje kot železniški, razen 1978. leta, 

- da se ne more ob iskanju virov financiranja za zvezni 
proračun povečevati taksa na plačila v tujino, ker je to v 
nasprotju s 178. in 179. členom zakona o deviznem poslova- 
nju in kreditnih odnosih s tujino. 

Usklajevanje je bilo zaključeno 21. 1. 1981. Delegacija je 
uspeia uveljaviti pripombe Skupščine SRS glede obdavčitve 
kurilnega olja s tem, da se poveča prometni davek za 1 din/l 
od uveljavitve zakona. Pripomba IS v zvezi z obdavčitvijo kave 
pa je bila uveljavljena na ta način, da je odbor sprejel sledeči 
sklep: 
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»Po sprejetju tega zakona bo ZIS predložil Medrepubli- 
škemu komiteju za področje financ kompletno analizo do- 
hodkov od predlaganega obdavčevanja kave in eventualno 
ugotovljeni višek dohodkov od predvidenega zneska, s kate- 
rim se zapira dohodkovna stran proračuna federacije za leto 
1981, reguliral v skladu z zakonom o financiranju federacije v 
korist prispevkov SR in SAP. 

Končno soglasje vseh delegacij skupščin SR in SAP je bilo 
doseženo s tem, da se je prometni davek povečal na mazut 
0,75 din/kg in pri dizel gorivu 2 din/l. 

Ob sprejetju zakona pa je Zbor republik in pokrajin na 
predlog Odbora za finance sprejel še naslednje sklepe: 

1. ZIS bo skupaj s skupnostjo elektrogospodarstva Jugo- 
slavije neposredno po sprejetju tega zakona proučil posle- 
dice, ki bodo nastale zaradi povečanja cene mazuta na pod- 
lagi davka na promet po tem zakonu sprejel ukrepe, da ne bi 
prišlo do poslabšanega položaja v pridobivanju dohodka v 
termoelektrarnah na mazut oziroma v elektrogospodarstvih 
SR in SAP na tej podlagi. 

Predlog zakona o 
določitvi zaokroženega 

urbanega območja 
občin Maribor-Pesnica, 

Maribor-Pobrežje, 
Maršbor-Rotovž, 

Maribor-Ruše, Maribor- 
Tabor in Maribor-Tezno (ESA-50) 

Skupščina SR Slovenije je 
na seji Zbora občin dne 29. 
decembra 1980 sprejela pred- 
log za izdajo zakona o določi- 
tvi zaokroženega urbanega 

območja občin Maribor-Pesni- 
ca, Maribcpr-Pobrežje, Mari- 
bor-Rotovž, Maribor-Ruše, 
Maribor-Tabor in Maribor-Tez- 
no z osnutkom zakona. Zbor 

2. ZIS bo do 31. marca 1981 izdelal analizo učinkov pove- 
čanja temeljnega davka na promet mazuta na položaj in 
pogoje poslovanja velikih porabnikov mazuta in prehrambene 
industrije in odvisno od rezultatov te analize predložil even- 
tualno oprostitev plačila davka na promet na mazut v določe- 
nih procesih proizvodnje oziroma bo predložil druge eko- 
nomske ukrepe, da ne bi prišlo do slabšega položaja pri 
ustvarjanju dohodka v teh OZD na tej podlagi. 

3. ZIS bo na podlagi podatkov o porabi naftnih derivatov v 
šestih in devetih mesecih v letu 1981 pripravil analizo in 
ocenil, če je poraba vseh naftnih derivatov v skladu z dogo- 
vorjeno energetsko in prometno politiko in po potrebi predla- 
gal in sprejel ukrepe. 

4. ZIS bo v čimkrajšem roku proučil problematiko v zvezi s 
korekcijo rafinerijskih cen na podlagi obresti na tuje kredite, 
na podlagi tečajnih razlik in transportnih stroškov in pri na- 
slednjem popravku rafinerijskih cen rešil te probleme na 
ustrezen način. 

občin je pri tem sklenil, da naj 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije pri pripravi predloga za- 
kona upošteva pripombe, 
predloge in mnenja delovnih 
teles zbora In zakonodajno- 
pravne komisije Skupščine SR 
Slovenije. 

Glede na pripombe zakono- 
dajno-pravne komisije so v 
predlogu zakona opuščene ti- 
ste določbe, kjer se ponavljajo 
doložbe 194. člena Ustave SR 
Slovenije (drugi odstavek 1. 
člena in 2. člen osnutka zako- 
na). V skladu z načeli resoluci- 
je o temeljih zakonodajne poli- 
tike republike ter stališči in 
sklepi o uresničevanju te reso- 
lucije v zakonih ni potrebno 
ponavljati ■ ustavnih določb. 
Odbor za družbenopolitični in 

komunalni sistem Zbora občin 
pa je predlagal, da se v 3. in 4. 
členu črta beseda »začasna«, 
ker ne gre za začasno skup- 
ščino posebne družbenopoli- 
tične skupnosti. 

Predlagatelj je pripravil 
predlog zakona skladno z da- 
nimi pripombami in mnenji. 
Tako bo s sprejetjem zakona 
omogočeno, da se občine Ma- 
ribor-Pesnica, Maribor-Po- 
brežje, Maribor-Rotovž, Mari- 
bor-Ruše, Maribor-Tabor in 
Maribor-Tezno združijo v po- 
sebno družbenopolitično 
skupnost in s tem v celoti reali- 
zira referendumska odločitev 
delovnih ljudi in občanov obči- 
ne Maribor v zvezi s preobliko- 
vanjem sedanje občine Mari- 
bor. 

^ooosoosoooo^&sososccooooocccecpooisooooeooocooe 

CZ "URADNI LIST SRS- je izdal publikacijo 
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dr. Alojz Finžgar 
DRUŽBENA LASTNINA 

Nova pravna ureditev družbenotastninskih razmerij je 
obravnavana v zbirki člankov in razprav: Družbena last- 
nina v jugoslovanskem pravu; Družbena lastnina sredstev 
za delo in poslovanje; Služnosti in zastavna pravica na 

družbenih sredstvih; Novi pogledi na pravni režim stavb- A 
nih zemljišč v družbeni lastnini; Nekaj pripomb k prav- 6 
nemu režimu stanovanjskih hiš v družbeni lastnini; Do- K 
brine u splošni rabi in naravna bogastva kot vrsta družbe- 
nih sredstev; Sredstva za delo upravnih organov; Varstvo 
narave in kulturne dediščine; Prisilni prenos in prisilna 
omejitev uporabe nepremičnine, ki je družbena lastnina; 
Pravna razmerja v pogledu stvari, ki je družbena lastnina 
in predmet lastninske pravice. 

SBoooooBCCoeo&eoacoflooccaoooocoeoscoiooooeccoaososooorOcosoooBosoecoososoBooooooo 
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SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OSNUTKA 

družbenega plana Jugoslavije za obdobje 

od leta 1981 do leta 1985 

Na podlagi opravljenega sodelovanja z izvršnimi sveti 
Skupščin SR in SAP na seji 16. januarja 1981 ter pripomb in 
predlogov, danih na seji Zveznega izvršnega sveta 23. ja- 
nuarja 1981, so določene naslednje spremembe in dopolnitve 
osnutka družbenega plana Jugoslavije. 

1. V zvezi z danimi pripombami, da je treba določiti odnos 
med planom in dogovori v temeljih plana, zlasti glede polno- 
veljavnosti določb dogovora, ki niso vpisane v osnutku plana, 
je predlagano, da se v tretjem delu za prvim odstavkom doda 
nova 1. točka, ki se glasi: 

»1. Skupni interesi in naloge, smernice in okviri za spreje- 
manje ukrepov ekonomske politike in prevzete obveznosti po 
podpisnikih dogovorov, določenih v dogovorih o temeljih 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do leta 
1985, se bodo uresničevali v skladu z obveznostmi, prevzetimi 
z dogovori«. 

Dosedanje 1., 2. in 3. točka III. dela postanejo 2., 3. in 4. 
točka itd. 

2. Na koncu 2.2. točke I. dela se doda nov stavek, ki se 
glasi: 

»Posebna pozornost bo posvečena napredku in razvoju 
kolektivnega dela, odločanja in odgovornosti v vseh samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih ter družbenopolitičnih 
skupnostih, zlasti v izvršilnih in upravnih organih, kar bo 
prispevalo k nadaljnjemu uveljavljanju delegatskega sistema 
v praksi kot tudi k popolnejšemu obvladovanju delovnih ljudi 
v procesu reprodukcije in odločanju na vseh drugih področjih 
družbenega življenja in dela«. 

3. V drugem odstavku 3.1.3. točke se v zadnji vrstici za 
besedama »vlaganj v« doda beseda »trajna«. 

4. V 5. podtočki drugega odstavka 3.2.1. točke se črta 
podpičje in dodajo beseda: »in zboljšanje strukture izvoza;«. 

5. V tretjem odstavku 3.2.1. točke se v drugi vrstici za 
besedama »v gospodarstvu« dodajo besede »in hitrejše poso- 
dabljanje gospodarske strukture«, besedi: »bo prispevala« pa 
se spremenita tako, da se glasita: »bosta prispevali«. 

6. V tretji vrstici 2. podtočke 3.2.2.1. točke se za besedo 
»izkoriščanje« doda beseda »nahajališč«. 

7. V 3. podtočki 3.2.2.1. točke se na začetku šestnajstega 
odstavka besedi: »Sprejeli bomo« nadomestita z besedami: 
»Na podlagi samoupravno usklajenih energetskih bilanc v 
republikah in avtonomnih pokrajinah bomo sprejeli...«. 

8. V prvem odstavku 3.2.2.2. točke prvega dela se v tretji 
vrstici za besedo »rudarskih« dodata besedi »in topilničar- 
skih«. 

9. V 3.2.2.2. točki se za drugim odstavkom doda nov, tretji 
odstavek, ki se glasi: 

»Z gospodarnejšo uporabo, večjo finalizacijo in vrednote- 
njem ter večjim izkoriščanjem sekundarnih surovin bo pove- 
čano varčevanje surovin«. 

10. V četrtem odstavku 3.2.2.2. točke se v drugi in tretji 
vrstici črtajo besede: »bodo dolgoročno preskrbo zagotovili 
skupaj proizvajalci in porabniki koksa« in nadomestijo z na- 
slednjimi besedami: »bo dolgoročna preskrba zagotovljena 
na enak način kot pri nafti in naftnih derivatih«. 

11. V štirinajstem odstavku 3.2.2.2. točke se v besedilu o 
kemični industriji pred besedama »kemična vlakna« dodata 
besedi »monomeri za«, pred besedama »umetna gnojila« pa 
se dodata besedi »surovine za«. 

12. Na koncu 3.2.3.1. točke prvega dela se dodata dva nova 
odstavka, ki se glasita: 

»Sprejemali se bodo ukrepi in ustvarjali pogoji za popol- 
nejšo izrabo stranskih proizvodov in odpadkov v kmetijstvu in 
živilski industriji. 

Za uporabo novih tehnično-tehnoloških postopkov, ki za- 
gotavljajo večjo uporabo materialnih in človeških potencia- 
lov, osvajanje in uporabo sodobne tehnologije ter povečeva- 
nje produktivnosti dela se bodo ustvarjali pogoji za intenzivi- 
ranje znanstveno raziskovalnega dela.«. 

13. V osmem odstavku 3.2.5. točke se v drugi vrstici pred 
besedo »povečanju« doda beseda »usklajenemu«, na koncu 
tega stavka pa se črta pika in dodajo besede »in enakomer- 
nejšemu razvoju te veje prometa v državi«. 

14. V 3.2.6. točki se na koncu prvega odstavka doda nov 
stavek, ki se glasi: »Bolje se bodo izkoristile možnosti pove- 
čevanja turističnega gospodarstva v domači obrti z njenim 
povezovanjem z organizacijami združenega dela turističnega 
gospodarstva.«. 

15. Na koncu prvega odstavka 3.2.10. se doda nov stavek, 
ki se glasi: »Sprejeti bodo ukrepi za racionalizacijo in poceni- 
tev stanovanjske gradnje.«. 

16. V 3.5.2. točki poglavja Okviri razširjene reprodukcije in 
smeri vlaganja prvega dela plana se za 4. podtočko doda 
nova, 5. podtočka, ki se glasi: 

»5. Za gradnjo, razširitev in modernizacijo zmogljivosti za 
povečanje proizvodnje blaga in opravljanja storitev, s katerimi 
se povečuje izvoz in zagotavlja dolgoročno vključevanje go- 
spodarstva v mednarodno delitev dela in krepitev njegovega 
položaja na podlagi lastnih tehnično-tehnoloških rešitev, ki 
pretežno temelji na domačih resursih, in ki prispevajo k pove- 
čanju deviznega priliva in hitrejši nadomestitvi uvoza«. 

Dosedanji podtočki 5. in 6. postaneta podtočki 6. in 7. 
17. V šestem odstavku 3.6.1. točke se na začetku črta 

beseda »Povprečni«. 
18. V 3.7. točki se v deveti vrstici prvega odstavka za be- 

sedo »med« črta beseda »organizacijami« in dodajo besede 
»delavci v organizacijah«. 

19. V osmem odstavku 3.7. točke se za besedami »krepiti 
preventivno varstvo« dopolni: »z orientacijo na učinkovito in 
kvalitetno ambulantno-poliklinično delo z zagotovitvijo pra- 
vočasnega specialističnega posvetovanja«. 

20. V podtočki 4. točke 4.1. se za besedo »tehnologije« črta 
vejica in dodajo besede: »z uvajanjem proizvodnje opreme 
višje tehnično-tehnološke ravni«. 

21. V podtočki 5. točke 4.1. se v tretji vrsti namesto besed 
»na 70%« vnesejo besede: »približno 70%«. 

22. V podtočki 1. točke 4.3. se v četrti vrsti za besedami 
»višjih faz predelave« črtajo.vejica ter besedi »ki temelji« ter 
dodajo besede »in drugih proizvodov, katerih proizvodnja 
temelji«. 
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23. V zadnjem odstavku točke 4.3. v peti vrsti mora name- 
sto besed »in SAP Kosovo« stati: »zlasti še SAP Kosovo kot 
izrazito gospodarsko manj razvita pokrajina«. 

24. V II. delu v točki 1.2. se zadnji stavek prvega odstavka, 
ki se začne z besedami »Izločanje sredstev iz...« spremeni in 
se glasi: »Izločanje sredstev iz dohodka za zadovoljevanje 
splošnih družbenih in skupnih potreb ter izločanje sredstev iz 
čistega dohodka za skupno porabo v organizaciji združenega 
dela, bo raslo počasneje od rasti dohodka«. 

25. V točki 1.2. v drugi vrsti se morata namesto besede 
»dohodka« vnesti besedi »osebnih dohodkov«. 

26. V točki 1.2. se na koncu 2. podtočke črta podpičje in 
dodajo besede: »temveč se bo usmerjal za razširitev mate- 
rialne osnove dela«. 

27. V točki 3.1. se v šesti vrsti petega odstavka za bese- 
dami: »za kreditiranje izvoza« dodajo besede: »skladno z 
interesi njihovih komitentov«. 

28. V točki 3.2. se besedilo prvega stavka tretjega odstavka 
spremeni in se glasi: 

»Organizacijam združenega dla, ki jim je z akti organov 
federacije izvoz izjemoma omejen ali prepovedan, bo zago- 
tovljena kompenzacija v skladu z 22. členom zakona o deviz- 
nem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino«. 

29. V točki 3.3. II. dela se v tretji vrsti desetega odstavka 
namesto besed »povečanje industrijske proizvodnje« vnesejo 
besede: »vzpostavljanje skladnejših odnosov v proizvodnji«, 
za besedama »za izvoz« pa dodajo besede »in nadomeščanje 
uvoza«. 

NOVI PREDPISI 

30. V točki 4.2. se na koncu prvega odstavka črta beseda 
»razširjene«. 

31 / V točki 4.3. se v prvi vrsti prvega odstavka za besedami: 
»z emisijsko politiko« dodajo besede: »ki jo izvajajo«, v tretji 
vrsti od spodaj pa za besedama: »plačilne bilance« dodajo 
besede: »in devizne bilance države«. 

32. V točki 4.8. se v tretjem odstavku črta beseda »pasiv- 
nih«. 

33. V točki 5.4. se v drugem odstavku za besedo »mesa« 
dodajo besede »sladkorja in jedilnega olja«. 

34. V tretjem odstavku 13. točke se črtajo besede »nacio- 
nalnega dohodka skupnega gospodarstva« in vnesejo be- 
sede: »ustvarjenega nacionalnega dohodka skupnega gospo- 
darstva Jugoslavije po tekočih cenah«. 

35. Za sedanjo 20. točko se v tretji vrsti doda nova točka, ki 
se glasi: 

»21. Do konca leta 1981 bo sklenjen dogovor republik in 
avtonomnih pokrajin za nadaljnje usklajevanje sistema in 
politike davkov in drugih davščin iz pristojnosti republik in 
avtonomnih pokrajin, da bi se popolneje uresničili skupni cilji 
in stabilizacijska politika«. 

Dosedanje točke 21, 22, 23, itd. postanejo točke 22, 23, 24, 
itd. 

36. V 23. točki tretjega dela se na koncu črta pika in dodajo 
besede: »po potrebi pa dogovarjalo sprejemanje ustreznih 
ukrepov in aktivnosti«. 

, H- i " :■■■ >v~ 

Banke bodo poravnale tečajne razlike 

najpozneje v desetih letih 

• Negativni saldo tečajnih razlik bo mogoče prenesti na račun časovnih 
razmejitev še ob izdeSavi zaključnih računov bank za leto 1980 

Zvezni izvršni svet je določil 
in poslal Skupščini SFRJ v 
obravnavo in sprejem Osnutek 
Zakona o kritju tečajnih razlik, 
nastalih pri bankah v letu 1980 
na podlagi spremembe tečaja 
dinarja in na podlagi tekočega 
deviznega poslovanja bank 
(AS-370/1). Prav tako je pred- 
log, naj bo ta zakon, ki je v 
pristojnosti Zbora republik in 
pokrajin sprejet po hitrem po- 
stopku. 

Znano je, da so v preteklem 
letu nastale v jugoslovanskih 
bankah tečajne razlike, ki pa 
jih le-te niso mogle pokriti po 
zaključnem računu za leto 
1980. V Osnutku tega zakona 
je predvideno, da negativni 

saldo tečajnih razlik nastalih 
pri bankah in na podlagi spre- 
membe tečaja dinarja, kakor 
tudi tekočega deviznega po- 
slovanja, prevzamejo banke. 

Nastale negativne razlike, bi 
po Osnutku tega zakona, ban- 
ke poravnale v breme svojih 
prihodkov po tem, ko bi porav- 
nale stroške poslovanja in izlo- 
čanja sredstev za delovne 
skupnosti, vsako leto po zak- 
ljučnem računu. Celoten ne- 
gativni saldo tečajnih razlik bi 
moral biti poravnan na ta na- 
čin najpozneje v desetih letih. 
Zakon bi se uporabljal tudi pri 
zaključnih računih bank za le- 
to 1980. 

V obrazložitvi Osnutka zako- 

na je poudarjeno, da banke ni- 
majo možnosti poravnati na- 
stalih tečajnih razlik po zak- 
ljučnem računu za leto 1980 in 
če ne bi rešili tega problema 
bo to povzročilo izgube pri 
vseh jugoslovanskih bankah. 

Izkazovanje izgub v bilancah 
bi onemogočilo med drugimi 
tudi njihove nadaljnje finančne 
aražmaje s tujimi bankami ter 
začetek oostopka za predča- 

sno plačilo kreditov po obsto- 
ječih pogodbah. Zaradi tega 
Zvezni izvršni svet predlaga, 
naj bo zakon sprejet po hitrem 
postopku, da bi banke pri izde- 
lavi zaključnih računov za leto 
1980 imele zakonsko podlago, 
da negativni saldo tečajnih ra- 
zlik prenesejo na račun časov- 
nih razmejitev, da bi preprečili 
hujše posledice v poslovanju 
bank in njihovem odnosu do 
tujine. 

^osoooooccoooocsooooococccoccoccccoccscoo^ 

OSNUTEK ZAKONA O KRITJU TEČAJNIH RAZLIK, K 
NASTALIH PRI BANKAH V LETU 1980 NA PODLAGI X 
SPREMEMBE TEČAJA DINARJA IN NA PODLAGI Q 

L TEKOČEGA DEVIZNEGA POSLOVANJA BANK S 

MED NARODNE POGODBE mmm 

Enakopravna obravnava jugoslovanskih in 

madžarskih spričeval in diplom  

• Sporazum ureja vzajemno priznavanje spričeval o opravljeni osnovni šoli ter 
srednji, višji in visoki izobrazbi v Jugoslaviji in v Madžarski zaradi nadaljnjega 
šolanja, študija ali pridobivanja nadaljnje izobrazbe 
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Zvezni izvršni svet je poslal 
delegatom v Skupščini SFRJ 
Predlog zakona o ratifikaciji 
Sporazuma o vzajemnem priz- 
navanju enakovrednosti šol- 
skih spričeval in diplom izda- 
nih v Socialistični federativni 
republiki Jugoslaviji in Ljudski 
republiki Madžarski (AS 371). 
S predlogom tega zakona se 
ratificira sporazum o vzaje- 
mnem priznavanju enakovre- 

dnosti šolskih spričeval in di- 
plom izdanih v teh dveh drža- 
vah, ki je bil podpisan v Bu- 
dimpešti 7. marca 1980. 

RAZŠIRITEV 
SODELOVANJA NA 
PODROČJU 
ZNANOSTI, KULTURE 
IN IZOBRAŽEVANJA 

Namen sporazuma je obo- 

gatitev prijateljskih odnosov in 
nadaljnja razširitev sodelova- 
nja na področju znanosti, kul- 
ture in izobraževanja s prizna- 
vanjem enakovrednosti doku- 
mentov o opravljeni osnovni, 
srednji in visoki izobrazbi v Ju- 
goslaviji in na Madžarskem. 

Sporazum zagotavlja enako- 
pravno obravnavo imetnikov 
jugoslovanskih oziroma mad- 
žarskih spričeval in diplom po 
vrnitvi s šolanja ali študija v 
drugi državi. Ta obravnava za- 
jema izenačevanje glede mož- 
nosti nadaljevanja študija ali 
pridobivanja stopnje magistra 
znanosti v Jugoslaviji in stop- 
nje kandidata znanosti v Mad- 

žarski. Točneje je v Sporazu- 
mu urejeno vzajemno prizna- 
vanje spričeval o končani 
osnovni šoli ter srednji, višji in 
visoki izobrazbi zaradi nada- 
ljevanja šolanja, študija ali pri- 
dobivanja nadaljnje izobrazbe. 

Sklenitev Sporazuma zago- 
tavlja jugoslovanskim državlja- 
nom lažje vključevanje v druž- 
benoekonomsko življenje dr- 
žave po vrnitvi s šolanja in štu- 
dija na Madžarskem. Enako- 
pravno obravnavanje v tujini 
jugoslovanskih s tujimi spriče- 
vali in diplomami je še en pri- 
spevek k afirmaciji jugoslo- 
vanskega izobraževalnega si- 
stema v svetu. 

Sodelovanje Jugoslavije in Španije pri 

nuđenju pravne pomoči  

• Urejanje medsebojne pravne pomoči s Pogodbo ima več prednosti, katerih 
namen je učinkovito izročanje obtoženih in obsojenih oseb, ki se nahajajo na 
ozemlju ene od pogodbenih strani 

Med Jugoslavijo in Španijo 
doslej ni bilo pogodbe o nuđe- 
nju pravne pomoči v kazenskih 
stvareh in o izročitvi, tako da 
so odnosi glede tega potekali 
na podlagi recipročnosti in no- 
tranje kazenske zakonodaje 
obeh držav. Takšen način 
pravne pomoči je v praksi 
ustvarjal težave zaradi različ- 
nih pravnih sistemov, zato smo 
pristopili k sklenitvi mednaro- 
dne pogodbe, da bi olajšali 
praktično pravno pomoč. Po- 
godba je bila podpisana 8. juli- 
ja 1980 v Beogradu, Predlog 
zakona o njeni ratifikaciji pa je 
Zvezni izvršni svet poslal v 
obravnavo in sprejem Skup- 
ščini SFRJ. 

VEČ PREDNOSTI 
Pogodbeno urejanje medna- 

rodne pravne pomoči ima več 
prednosti, katerih končni na- 
men je učinkovitost oprav- 
ljanja pravne pomoči. Pogod- 
ba predvideva enotne rešitve 
in nudi določeno stopnjo flek- 
sibilnosti pri urejanju odnosov 
med obema državama v zvezi s 
tem gradivom. 

Temeljna načela,' na katerih 
sloni pogodba med Jugoslavi- 
jo in Španijo, so upoštevanje 
materialne in procesne zako- 
nodaje držav pogodbenic in 
vzajemnost pri izpolnjevanju 
sprejetih obveznosti. Glavna 
opredelitev je ta, da si bosta 

državi pogodbenici druga dru- 
gi dajali pravno pomoč glede 
kaznivih dejanj, za katera so v 
času, ko je pravna pomoč za- 
prošena, pristojni njuni pravo- 
sodni organi. 
Predvideno je tudi, da se bo 
pravna pomoč dajala tudi v po- 
stopkih, ki spadajo v snov ka- 
zenskega prava. Tako je v po- 
godbi predvideno, da se bo 
pravna pomoč dajala v postop- 
ku v zvezi z zahtevo odškodo- 
vanje zaradi neutemeljenega 
ali neupravičenega kazenske- 
ga pregona, nato v kazenskem 
postopku, ko se odloča o od- 
škodninski zahtevi, v zadevah 
odložitve kazni ali prekinitve 
prestajanja kazni, kakor tudi v 
pomilostitvenem postopku. 

Pismeni promet pri dajanju 
pravne pomoči poteka prek 
pristojnih organov držav po- 
godbenic. 

Pogodba predpisuje, da se 
pravna pomoč v kazenskih 
stvareh med državama pogod- 
benicama ne bo dajala v po- 
stopkih, ki se nanašajo na kaz- 
niva dejanja, ki sestojijo v krši- 
tvi vojaških dolžnosti in obvez- 
nosti ter na ukrepe, ki so po- 
vsem policijskega značaja. 

MEDNARODNE 
OBVEZNOSTI 

Vsaka država plača stroške v 
zvezi s pravno pomočjo, ki na- 

stanejo na njenem ozemlju, ra- 
zen stroškov, ki nastanejo za- 
radi klicanja prič ali izveden- 
cev. 

V Pogodbi je določeno, da 
so osnovne oblike dajanja 
pravne pomoči pošiljanje do- 
kumentacije, prisotnost oseb 
prijetih v eni izmed držav po- 
godbenic, pred sodiščem dru- 
ge države pogodbenice kot 
priča ali izvedencev in izvaja- 
nje procesnih dejanj. 

S Pogodbo so urejene tudi 
medsebojne obveznosti po- 
godbenic. Tako je določeno, 
da bosta pogodbenici druga 
drugi izročale obdolžene in 
obsojene osebe, ki so na 
ozemlju ene pogodbenice, ka- 
zensko pa jih preganjajo pra- 
vosodni organi druge pogod- 
benice ali jih iščejo za izvršitev 
pravomoćno izrečene kazni. 

Pri urejanju tega vprašanja 
je natančno določeno, da bo 
izročitev opravljena samo za 
določena družbeno nevarna 
dejanja oziroma za dejanja, za 
katera je po predpisih obeh 
držav pogodbenic predpisana 
kazen odvzema prostosti v tra- 

janju najmanj eno leto. če se 
izročitev zahteva zaradi izvrši- 
tve kazni, bo odobrena le, če je 
pravomočno izrečena kazen 
oziroma njen ostanek večji kot 
šest mesecev ali če je treba 
izvršiti več kazni, katerih se- 
števek je večji kot šest mese- 
cev. 

V Pogodbi so glede izročitve 
naštete izjeme, če se zahteva 
zaradi kaznivega dejanja, ki je 
po oceni naprošene strani po- 
litično kaznivo dejanje ali deja- 
nje povezano s takšnim kazni- 
vim dejanjem. Kot politično 
dejanje se ne bo štelo terori- 
stično dejanje zoper življenje, 
vštevši tudi poskus udeležbe. 

Za izpolnjevanje dogovorje- 
nih medsebojnih obveznosti v 
zvezi z izročitvijo obdolženih 
in obsojenih oseb, je v tem de- 
lu pogodbe podrobno razde- 
lan postopek izročitve. 

Sredstva za dajanje pravne 
pomoči oziroma za izvrševanje 
Pogodbe bodo zagotovili zvez- 
ni, republiški in pokrajinski 
pravosodni organi, ki bodo za- 
htevali pravno pomoč od dru- 
ge pogodbenice. 

Q/»SCOG©OC>CCiOCO©C<>GC<X>OC<>SOCO'C<»CO&OCC®3GOg 

S PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE MED § 
h SFRJ IN ŠPANIJO O PRAVNI POMOČI V KAZENSKIH O 
S STVAREH IN O IZROČITVI X 
Sjooooccooooooooocoooooooscocooocoooooocoo 
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Nezakonito izdajanje menic brez kritja 

škoduje stabilizacijskim tokovom 

• Med 1586 nadzorovanimi organizacijami združenega dela, so v 213 
organizacijah ugotovili nezakonitosti pri uporabi menic kot plačilnega 
instrumenta 

• Nelikvidnost v nekaterih organizacijah združenega dela in težnje, da bi prikazali 
povečanje prihodka in dohodka, so temeljni vzroki izdajanja menic brez kritja. 

• Izdajanje menic brez kritja vpliva na povečanje denarne mase in vse porabe ter 
povzroča motnje na trgu, kar je seveda v nasprotju s stabilizacijskimi ukrepi 

• Večje sodelovanje z organi pregona, tožilstvi in sodišči ter z organi 
samoupravne delavske kontrole je pogoj za preprečevanje nezakonitih pojavov 
na področju plačevanja med uporabniki družbenih sredstev 

Poleg rednega nadzorstva 
izvajanja Zakona o zagotavlja- 
nju plačil med uporabniki 
družbenih sredstev, se je v za- 
četku tretjega tromesečja leta 
1980 začela tudi posebna akci- 
ja nadzorovanja izvajanja 
omenjenega Zakona. Pri tem 
je bila posebna pozornost na- 
menjena pojavom izdajanja 
menic, za katere ni bilo nobe- 
nih temeljev niti zaradi kuplje- 
nih proizvodov in blaga in tudi 
ne zaradi opravljenih storitev. 
Rezultati te akcije so opozorili 
na številne nezakonitosti in 
nepravilnosti pri uporabi me- 
nic kot plačilnega instrumen- 
ta, in sicer na skoraj vsem ob- 
močju Jugoslavije. Po oprav- 
ljeni kontroli v 1586 temeljnih 
organizacijah združenega de- 
la, so bile ugotovljene nezako- 
nitosti delovanja na tem po- 
dročju v 213 organizacijah. 
Preverjeno je bilo tudi poslo- 
vanje v 29 bankah, nezakonito- 
sti na tem področju pa so od- 
krili v 2 bankah. 

Te podatke prinaša Informa- 
cija o pojavih izdajanja menic 
brez nastanka dolžniško-upni- 
škega razmerja, ki sta jo na 
zahtevo Zveznega zbora Skup- 
ščine SFRJ, pripravila Zvezni 
sekretariat za finance in Služ- 
ba družbenega knjigovodstva 
Jugoslavije. 

Čeprav je kontrola zajemala 
razmeroma majhno število 
uporabnikov družbenih sred- 
stev, že podatek, da je 13,4 od- 
stotka teh uporabnikov upo- 
rabljalo menice na nedovoljen 
način, opozarja na resnost teh 
pojavov in negativne posledi- 
ce, ki jih povzročajo. 

Med ugotovljenimi nepravil- 
nostmi in nezakonitostmi pri. 
uporabnikih družbenih sred- 

stev so najpomembnejše vse- 
kakor izdajanje menic s falsifi- 
cirano osnovo (ko sploh ni 
prišlo do nastanka dolžniško- 
upniškega razmerja) in menic 
brez avala z rokom, daljšim kot 
90 dni, izdajanje menic v pre- 
cej večjem znesku kot znašajo 
obveznosti na temelju dolžni- 
ško-upniškega razmerja in tu- 
di izdajanje menic za plačeva- 
nje obveznosti, ki niso predvi- 
dene z Zakonom. Zabeležene 
so bile tudi nekatere druge ne- 
pravilnosti kot na primer, da so 
menice avalirali nelikvidni 
uporabniki družbenih sredstev 
ali pa, da je bil povečan celotni 
prihodek zaradi izmenjanih 
potrdil o prejemu menic brez 
njihovega dejanskega prejetja 
oziroma izdaje. 

Posamezne organizacije 
združenega dela so uporablja- 
le menice brez kritja kot in- 
strument zagotavljanja plačil v 
razmeroma visokih zneskih. 
Delovna organizacija »Djuro 
Salaj« iz Mostarja ie na primer 
izdala take menice za več kot 
260.000 dinarjev, »Omniauto« 
iz Beograda, TOZD Trgovina 
na veliko pa za okoli 150.000 
dinarjev. 

Ugotovljeno je bilo tudi, da 
so temeljne organizacije izda- 
jale menice brez avala, s kate- 
rimi so večkrat plačevale ali 
nezakonito ugotavljale priho- 
dek. Podobno pa so v posa- 
meznih organizacijah eskonti- 
rane menice, s katerimi ni na- 
stalo dolžniško-upniško ra- 
zmerje zaradi prometa blaga 
ali opravljenih storitev, spre- 
menili v reeskontirane. 

Ko informacija omenja ban- 
ke, poudarja, da je kljub maj- 
hnemu številu bank, zajetih v 
kontrolo, tudi zanemarljivo 

majhno število ugotovljenih 
nezakonitosti. Banke pa naj- 
pogosteje avalirajo menice, 
čeprav niso predhodno ugoto- 
vile kreditne sposobnosti ko- 
mitentov. Nadalje banke avali- 
rajo menice tudi v primerih, ko 
dobro vedo za kreditno nespo- 
sobnost prosilca avala, kakor 
tudi menice brez kritja. 

Banke so dobljene menice 
prek indosiranja uporabile za 
plačevanje svojih dospelih ter- 
jatev, piše v Informaciji, in si- 
cer tako na temelju prisilno 
poravnanih sredstev po danih 
avalih kot za plačilo dospelih 
kreditov, medtem ko so manjši 
del (ostanek sredstev) prene- 
sle na račune uporabnikov. 

Poleg bank, ki opravljajo 
eskont menic brez kritja, se tu- 
di organizacije združenega de- 
la, ki razpolagajo z večjimi 
sredstvi, ukvarjajo z odkupom 
teh menic. Pri tem se obnašajo 
kot banke, s čimer si pridobi- 
vajo večji dohodek prek plačila 
eskontiranih obresti 

VZROKI 
NEZAKONITOSTI PRI 
UPORABI MENIC 

Informacija namenja pose- 
ben del temeljnim motivom, 
vzrokom in posledicam izdaja- 
nja menic brez nastanka dolž- 
niško-upniškega razmerja. Kot 
tomeljni vzrok izdajanja takih 
menic omenja zagotavljanje 
likvidnosti v organizacijah, ki 
niso likvidne ali pa so na robu 
nelikvidnosti, ter povečanje 

celotnega prihodka in dohod- 
ka. Povečanje celotnega pri- 
hodka na ta način ni značilno 
samo za organizacije, ki bi 
brez teh menic imele izgubo 
pri poslovanju, temvač to poč- 
no tudi tiste organizacije, ki 
želijo prikazati boljše finančne 
rezultate od dejanskih. 

Izdajanje menic brez kritja 
poteka najpogosteje med te- 
meljnimi organizacijami zdru- 
ženega dela v okviru delovne 
organizacije. Izdajatelji menic 
in drugi, ki jih imajo, uporab- 
ljajo te menice kot plačilni in- 
strument za poravnavo obvez- 
nosti upnikom ali pajiheskon- 
tirajo. 

Menice brez nastanka dolž- 
niško-upniškega razmerja pa 
so izdajale tudi temeljne orga- 
nizacije združenega dela v se- 
stavu iste delovne organizaci- 
je, in sicer svoji delovni skup- 
nosti. Na podoben način so 
menice izdajale temeljne orga- 
nizacije, ki niso v sestavu de- 
lovne ali sestavljene organiza- 
cije, tako da so »upniki« plača- 
ne zneske prek eskonta naka- 
zali izdajatelju menice. 

S takimi menicami so neka- 
tere organizacije posojale go- 
tovino drugim za izplačevanje 
osebnih dohodkov in poravna- 
vanje obveznosti upnikom ali 
pa za regresiranje zneskov za 
izvršena plačila z računov ava- 
listov. Sočasno pa so bile da- 
jalcem posojil izročene meni- 
ce z avalom banke za določen 
čas in pogosto z obrestnimi 
pogoji, čeprav ni prišlo do- 

(vsooccocoooccooeooecoooooooooooooc 
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dolžniško-upniškega razmerja 
na temelju dobave blaga ali 
opravljenih storitev. 

NELIKVIDNOST IN 
SLABO POSLOVANJE 

Informacija poudarja, da so 
osnovni vzroki izdajanja menic 
brez kritja globlji, kot lahko 
sklepamo na prvi pogled. Izvi- 
rajo iz samih organizacij zdru- 
ženega dela. Najpogosteje je 
vzrok pomanjkanje obratnih 
sredstev, ki se pojavlja v več- 
jem številu organizacij združe- 
nega dela, predvsem pa v ti- 
stih, kjer izgube po zaključnih 
računih fiktivno pokrijejo. 
Vzrok je tudi nepripravljenost 
bank, da opravijo eskont me- 
nic v trenutku, ko mora organi- 
zacija združenega dela z goto- 
vino poravnati določene ob- 
veznosti (izplačati osebne do- 
hodke, plačati davke in pri- 
spevke). Tudi to namreč pov- 
zroča izdajanje menic brez 
kritja. 

Med drugimi vzroki teh poja- 
vov Informacija navaja zmanj- 
šano likvidnost delovnih orga- 
nizacij in verižno učinkovanje 
nelikvidnosti nekaterih organi- 
zacij, kot tudi slabo učinkovi- 
tost poslovanja in neugodne 
finančne rezultate v organiza- 

cijah. Organizacije pa so tudi 
želele prikazati čimboljše re- 
zultate oziroma se izogniti po- 
sledicam slabih finančnih 
učinkov (zmanjšanju osebnih 
dohodkov, odgovornosti za iz- 
gube, sprejemanju programa 
ukrepov za odpravljanje vzro- 
kov izgub). 

Kakor sklepa Informacija, so 
se v vseh omenjenih pojavih 
skrivali motivi, od koristnih 
malverzacii do prikrivanja iz- 
gub s pomočjo fiktivnih bilanc, 
kar je seveda kaznivo dejanje. 

Izdajanje menic brez kritja 
povzroča negativne posledice. 
Predvsem se na ta način proti- 
zakonito povečuje denarna 
masa, kar povzroča motnje na 
trgu in deluje prav v nasprotju 
s stabilizacijskimi ukrepi. Na ta 
način je omogočeno tudi fik- 
tivno povečevanje dohodka, z 
razporejanjem nezasluženega 
dohodka se prisvaja tuje delo, 
s čimer se nato povečuje ce- 
lotna poraba in zopet prihaja 
do destabilizacije. 

Tak položaj neposredno 
vpliva tudi na samoupravne 
odnose, ker se zavaja delovne 
ljudi, samoupravne organe in 
družbene skupnosti. Ne spo- 
štujejo pa se nadaljnji ukrepi 

kreditno-monetarne politike, 
saj taka dejavnost omogoča 
umik sredstev iz emisije. 

UKREPI ZA 
PREPREČEVANJE 
NEZAKONITE 
UPORABE MENIC 

Poseben del v Informaciji je 
namenjen opisovanju doseda- 
njih ukrepov, sprejetih pri pre- 
prečevanju pojavov nezakoni- 
te uporabe menic. Med kon- 
trolo izvajanja Zakona o zago- 
tavljanju plačil je Služba druž- 
benega knjigovodstva dala 122 
prijav, in sicer 46 zaradi stori- 
tve kaznivega dejanja proti od- 
govornim osebam (zaradi fal- 
sificiranja osnov na menicah) 
in 76 za gospodarski presto- 
pek proti uporabnikom in od- 
govornim osebam. Vendar, 
dodaja Informacija, niti obseg 
in ne vrste prijav ne ustrezajo 
obsegu ugotovljenih nezako- 
nitosti. Za njihovo največje 
število je namreč tudi uteme- 
ljen sum, da je bilo storjeno 
kaznivo dejanje. Zelo težko pa 
je na tem področju identificira- 
ti odgovorne osebe, kar upo- 
časnjuje prijavljanje teh kazni- 
vih dejanj. Zelo težko pa je na 
tem področju identificirati od- 

govorne osebe, kar upočas- 
njuje prijavljanje teh kaznivih 
dejanj. 

Pri preprečevanju nezakoni- 
tih pojavov, poudarja Informa- 
cija, bo SDK okrepila sodelo- 
vanje z organi pregona, tožil- 
stvi in sodišči ter z organi sa- 
moupravne delavske kontrole 
v organizacijah združenega 
dela. Službe družbenega knji- 
govodstva v republikah in po- 
krajinah bodo tudi v bodoče 
podrobno spremljale izvajanje 
Zakona in o tem obveščale vse 
zainteresirane organe. 

Med ukrepi, ki jih bo potreb- 
no sprejeti za krepitev finanč- 
ne discipline pri izpolnjevanju 
obveznosti na podlagi prome- 
ta blaga in opravljenih storitev 
ter pri preprečevanju pojavov 
izdajanja menic brez kritja, bo 
predvsem potrebno ustrezno 
dopolniti Zakon o zagotavlja- 
nju plačil med uporabniki 
družbenih sredstev. 

Posebna priloga, dodana In- 
formaciji, pa vsebuje podrob- 
nejše podatke o več kot 100 
organizacijah združenega de- 
la, ki so izdajale menice brez 
nastanka dolžniško-upniškega 
razmerja, in o drugih nepravil- 
nostih, ugotovljenih s kontrolo 
SDK, in sicer po republikah in 
pokrajinah. 

Odločno preprečevati izdajanje menic 

brez kritja   

• Delegati menijo, da so potrebna odiočna prizadevanja pri preprečevanju 
pojavov izdajanja menic brez kritja; hkrati pa je potrebno preučiti in odpraviti 
vse vzroke teh pojavov 

Odbor Zveznega zbora za 
družbenoekonomske odnose 
je obravnaval Informacijo 
Zveznega sekretariata za fi- 
nance in Službe družbenega 
knjigovodstva Jugoslavije o 
pojavih izdajanja menic brez 
nastanka dolžniško-upniškega 
razmerja. Po razpravi je sprejel 
stališča in sklepe. 

Delegati so imenjeno Infor- 
macijo podprli. Zavzeli pa so 
se za podrobnejšo preučitev 
vzrokov pojavov izdajanja me- 
nic brez kritja. Ti pojavi na- 
mreč že postajajo družbeni 
problem, saj precej prispevajo 
k slabitvi finančne discipline 
pri izpolnjevanju obveznosti 
glede prometa blaga in stori- 
tev. S tem prihaja do krištve 
Zakona o zagotavljanju plačil 
med uporabniki družbenih 
sredstev. Na ta način pa se tudi 
spodbujajo motnje na trgu, 
povečuje se celotna poraba in 

krši izvajanje ukrepov kredit- 
no-monetarne politike oziro- 
ma izvajanje stabilizacijske 
politike. 

PREPREČITI VZROKE 
IZDAJANJA MENIC 
BREZ KRITJA 

Po mnenju članov Odbora, 
so vzroki izdajanja menic brez 
kritja različni. Od neugodnega 
položaja posameznih gospo- 
darskih panog v primarni deli- 
tvi do devalvacije dinarja, po- 
srednega vpliva načina finan- 
ciranja proračuna federacije, 
zmanjšane stopnje odgovor- 
nosti posameznih vodilnih ka- 
darov in nezakonitega ravna- 
nja v nekaterih okoljih. Mimo 
tega tudi višina predpisanih 
kazni za tako ravnanje otežuje 
njihovo izrekanje. Zaradi tega 
bi bilo potrebno med drugim 
preučiti kazenske določbe v 

predpisih, ki urejajo to po- 
dročje. 

Odbor je v sprejetih stališčih 
poudaril, kako je nujno po- 
trebna odločna družbena akci- 
ja za preprečevanje pojavov iz- 
dajanje menic brez nastanka 
dolžniško-upniškega razmer- 
ja. Hkrati je potrebno analizira- 
ti in odpraviti vse vzroke teh 
pojavov. Nadalje morata Služ- 
ba družbenega knjigovodstva 
in Zvezno javno tožilstvo in- 
tenzivirati svoje delo pri razre- 
ševanju omenjenih problemov. 
Predvsem je potrebno nene- 
hno nadzorovati izvajanje ve- 
ljavnih predpisov na tem po- 
dročju in zagotoviti njihovo 
uresničevanje v praksi. 

Pri nadzorstvu, še posebej 
pri sprejemanju ukrepov za 
preprečevanje izdajanja menic 
brez kritja^ morata SDK in 
Zvezno javno tožilstvo okrepiti 
sodelovanje z organi samo- 
upravne delavske kontrole v 
organizacijah združenega de- 
la, z republiškimi in pokrajin- 
skimi tožilstvi ter sodstvom. 

Odbor je na koncu predla- 
gal, da bi presodili smotrnost 
spreminjanja in dopolnjevanja 
predpisov, ki urejajo področje 
zagotavljanja plačil med upo- 
rabniki družbenih sredstev, da 
bi tudi na ta način prispevali k 
učinkovitemu preprečevanju 
omenjenih pojavov. 

^ooosocooosococcosccocoocoooooocoaocoooooof 
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Povečana učinkovitost plačilnega prometa 

® Obseg opravljenega plačilnega prometa pri Službi družbenega knjigovodstva v 
zadnjih štirih letih se je potrojil, število nalogov pa se je povečalo za 50 
odstotkov 

Zvezni izvršni svet je poslal v 
obravnavo delegatom v Skup- 
ščini SFRJ Informacijo o delo- 
vanju mehanizma plačilnega 
prometa. Poslal je tudi svoje 
sklepe k tej Informaciji. V In- 
formaciji so prikazane institu- 
cionalne osnove sistema pla- 
čilnega prometa v državi, na- 
šteti so podatki o delovanju 
plačilnega prometa v zadnjih 
petih letih pa tudi uporaba in-, 
strumentov z-avarovanja plače- 
vanja, kakor tudi problemi in 
ukrepi, ki se sprejemajo zaradi 
učinkovitejšega delovanja pla- 
čilnega prometa. Informacija 
vsebuje tudi predloge določe- 
nih ukrepov, ki naj bi prispeva- 
li k boljšemu delovanju tega 
področja. 

Vprašanje eksperimentalne 
uporabe čeka v plačilnem pro- 
metu ni zajeto, ker uredbe o 
pogojih, načinu in postopku 
preverjanja verižnega načina 
plačevanja in obračunavanja v 
Službi družbenega knjigovod- 
stva ni bilo mogoče sprejeti 
brez poprejšnje dopolnitve Za- 
kona o Službi družbenega 
knjigovodstva. 

Po krajšem prikazu institu- 
cionalnih osnov sistema pla- 
čilnega prometa, kjer je našte- 
to kdo vse opravlja te zadeve v 
državi (razen SDK, organizaci- 
je združenega dela PTT pro- 
meta, banke in interne banke) 
je v Informaciji analiza delova- 
nja plačilnega prometa v zad- 
njih petih letih. Ugotovljeno je, 
da je bil obseg izvršenega pla- 
čilnega prometa prek računov 
uporabnikov družbenih sred- 
stev pri SDK v zadnjih štirih 
letih po vrednosti trikrat večji, 
medtem ko se je število nalo- 
gov povečalo za 50 odstotkov. 

Na povečan obseg so vpliva- 
li povečanje proizvodnje in 
realizacije, uporaba Zakona o 
zavarovanju plačil med upo- 
rabniki družbenih sredstev, 
povečanje števila žiro in dru- 
gih računov uporabnikov 
družbenih sredstev in vzpo- 
stavljanje novih razmerij med 
temeljnimi in drugimi brgani- 
zacijami združenega dela prek 
združevanja dela in sredstev. 

Rečeno je, da povečan ob- 
seg plačilnega prometa 
spremlja organiziranost Služ- 
be družbenega knjigovodstva 
v okvirih njene tehnične 
opremljenosti. Proces plače- 
vanja med uporabniki družbe- 
nih sredstev potekaš posredo- 

vanjem 459 organizacijskih 
enot Službe, ki povprečno na 
dan obdelajo 1,8 milijona nalo- 
gov, v posameznih dnevih pa 
se giblje tudi do tri milijone. 
Vse večje število nalogov je 
opravljeno isti dan prek sred- 
stev telekomunikacijskih zvez 
ali z neposrednim prenosom 
dokumentacije. Od skupnih 
izvršenih plačil v letu 1975 je 
bilo 68 odstotkov izvršenih v 
istem dnevu, v letu 1979 - 78 
odstotkov, v prvem polletju 
1980 pa 80 odstotkov. 

STRUKTURA 
IZVRŠENIH PLAČIL 

Razen podatka o zmanjša- 
nju deleža plačil, ki se izvršijo 
z zadrževanjem (na 20 odstot- 
kov), so navedeni tudi podatki 
o izboljšani strukturi izvrševa- 
nja teh plačil: v prvem polletju 
1980 se je v primerjavi z istim 
obdobjem 1979 delež plačil z 
zadrževanjem pet in več dni 
zmanjšal z 11 na 7 odstotkov, 
tistih z zadrževanjem štirih dni 
z 12 na 10 odstotkov, medtem 
ko so se plačila z zadrževa- 
njem tri dni povečala z 20 na 
22 odstotkov. 

V Informaciji je poudarjeno, 
da se 20 odstotkov plačil ne 
izvršuje isti dan zaradi tega ker 
nalogi za prenos potujejo od 
ene do druge organizacijske 
enote, kakor tudi zaradi neus- 
klajenosti dela pošt in časa 

-zaključka obdelave naloga 
plačilnega prometa v službi, 
ter potovanja pošiljk prek zbir- 
nih centrov. 

Sredstva v kanalih plačilne- 
ga prometa imajo stalno ten- 
denco porasta. Njihov porast 
je pogojen s porastom pov- 
prečno dnevno izvršenega pla- 
čilnega prometa. Povečana 
stopnja učinkovitosti plačilne- 
ga prometa se vidi tudi iz pri- 
merjave dveh podatkov. Sred- 
stva v kanalih plačilnega pro- 
meta za zadnjih pet let kljub 
temu, da kažejo izrazit porast 
(211 odstotkov), rastejo rela- 
tivno počasnejo od povprečno 
dnevno izvršenega plačilnega 
prometa. V prvih šestih mese- 
cih 1980. leta je bil plačilni 
promet za okrog 10 odstotkov 
učinkovitejši, kar pri poveča- 
nem obsegu izvršenega plačil- 
nega prometa precej prispeva 
k likvidnemu poslovanju. 

V Informaciji je obdelano tu- 
di vprašanje uporabe instru- 

mentov za zavarovanje plačil v 
plačilnem prometu. Poudarje- 
no je, da se zaradi svojih pre- 
dnosti ti instrumenti vse bolj 
uporabljajo. Na primer plačila 
z instrumenti zavarovanja pla- 
čila so bila leta 1978 za 57 od- 
stotkov večja kot leta 1977, le- 
ta 1979 za 73 odstotkov večja 
kot leta 1978, takšna težnja pa 
se je nadaljevala tudi v letu 
1980. 

Nov plačilni sistem je prispe- 
val tudi k hitrejšemu kroženju 
žiralnega denarja. Prav tako so 
zmanjšana dolžniško-upniška 
razmerja, kar je videti iz podat- 
kov, da so bile vse terjatve od 
poslovnih partnerjev ob koncu 
leta 1980 večje samo za 43 od- 
stotkov od tistih ob koncu leta 
1975. 

Pri uporabi posameznih in- 
strumentov za zavarovanje 
plačil je rečeno da ima največji 
delež pri plačilu menica z ava- 
lom - v letu 1977 je bil njen 
delež 71,7 odstotka, leta 1980 
pa že 88,3 odstotka. Povečan 
je tudi obseg prek meničnega 
indosamenta. Kar pa zadeva 
obveznice, ki so z izdajo nove- 
ga zakona o vrednostnih pa- 
pirjih dobile tudi vlogo plačil- 
nih sredstev v 90 dneh pred 
zapadlostjo bodisi obveznice 
bodisi anuitetnega kupona, je 
poudarjeno, da njihova širša 
uporaba kot plačilnega instru- 
menta še ni prišla do izraza 
prav zato ker ni omogočeno, 
da se vrednosti v obveznici 
vračunajo v skupni prihodek. 

V Informaciji so poudarjeni 
dejavniki, ki vplivajo na učin- 
kovitost plačilnega prometa, 
kot tudi problemi, ki nastajajo 
pri njegovem delovanju. Ra- 
zvrščeni so v dve skupini - v 
dejavnike in probleme, ki na- 
stajajo pri izvajanju plačilnega 
prometa in sistemska vpraša- 
nja. 

Poudarjeno je, da na učin- 
kovitost plačilnega prometa 
vpliva predvsem proces hitrej- 
šega posodabljanja obdelave 
nalogov plačilnega prometa. 
Začel se je pred desetimi leti z 
nabavo in delom računalnikov 
v enotah službe družbenega 
knjigovodstva. Do konca leta 
1980 je 95 podružnic službe z 
izpostavami in poslovalnicami 

prešlo na avtomatsko obdela- 
vo podatkov. Uvajanje raču- 
nalnikov je prispevalo k pove- 
čani učinkovitosti plačilnega 
prometa in k premagovanju 
povečanega obsega plačilne- 
ga prometa brez občutnega 
povečanja zaposlenosti. 

Prav tako so nekatere Služ- 
be opremljene s sodobnimi 
sredstvi za daljinski prenos. 
Vse podružnice službe in večje 
izpostave so opremljene s tele- 
printerji. V letu 1979 so naredi- 
li poskusni prenos s sodobni- 
mi telekomunikacijskimi sred- 
stvi za območje podružnic Za- 
greb-Spiit-Reka in Osijek. Ta 
eksperiment bo razširjen tudi 
na druge podružnice Službe. 

Od dejavnikov, ki slabo vpli- 
vajo na učinkovitost plačilne- 
ga prometa je omenjena za- 
muda pri prenosu dokumenta- 
cije v primerih, ko se nalogi 
plačilnega prometa med eno- 
tami služb prenašajo s pošto, 
kakor tudi zamude pri predaji 
te dokumentacije na podlagi 
blagajniškega poslovanja, ki 
ga opravlja pošta. Prav tako 
neugodno vpliva tudi zamuda 
pri dostavljanju dokumentaci- 
je od bank na podlagi izvrše- 
nih plačil občanov v korist ra- 
čunov uporabnikov družbenih 
sredstev. Rečeno je, da ta do- 
kumentacija zamuja tudi po 
več dni, bodisi zaradi neažur- 
nosti bodisi zaradi nelikvidno- 
sti bank. 

Ugotovljeno je, da je opaziti 
zmanjšano disciplino in vse 
pogostejše pojave, da banke, 
ki so pooblaščene za devizno 
poslovanje zamujajo s preno- 
som sredstev na druge banke 
in uporabnike družbenih sred- 
stev po izvršenih poslih plačil- 
nega prometa. Na primer sred- 
stva na deviznih računih neka- 
terih bank so se zadrževala od 
10 do 15 dni pa tudi več. 

VPLIV SISTEMSKIH 
REŠITEV 

Razen naštetih dejavinkov, 
ki vplivajo na učinkovitost pla- 
čilnega prometa je v Informa- 
ciji poudarjeno, da tudi dolo- 
čene sistemske rešitve vplivajo 
na tem področju. Med drugim 
usmerjanje davka in prispevka 
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in osebnega dohodka delavca 
oziroma prihodka občana v 
mestu stalnega bivališča de- 
lavca oziroma njegove druži- 
ne, kot tudi usmerjanja davka 
in prispevka iz dohodka te- 
meljne organizacije po ob- 
močju na katerem trajno 
opravlja dejavnost, povečuje 
število nalogov v plačilnem 
prometu za tolikokrat kolikor 
je občin v katerih je prebivali- 
šče zaposlenih delavcev oziro- 
ma njihovih družin kakor tudi 
temeljnih organizacij. 

V zadnjih letih se je z uvaja- 
njem skupnih stopenj zmanj- 
šalo število nalogov, vendar so 
učinki te racionalizacije zaradi 
odpiranja žiro računov za vsa- 
ko organizacijo in vsako de- 
lovno skupnost zmanjšali. 

Veljavni sistem vplačila dav- 
ka od prometa proizvodov in 
davka od plačila za storitve, 
prav tako povečuje število na- 
logov v plačilnem prometu, s 
čemer se povečujejo tudi stro- 
ški. V zvezi s tem je treba pou- 
dariti težave pri obveščanju 
davčnih zavezancev o spreme- 
njenih stopnjah posebnega re- 
publiškega oziroma pokrajin- 
skega prometnega davka in 
posebnega občinskega pro- 
metnega davka. 

Posledica nepravočasnega 
obveščanja o spremembah 
stopenj so zelo resne. Promet- 
ni davek ni vsebovan v davčni 
osnovi, temveč se doda na 
davčno osnovo in na ta način 
prenese na kupca oziroma po- 
trošnika, prodajalec pa ga mo- 

ra zaračunati in vplačati v do- 
bro računa družbenopolitične 
skupnosti, ki ji kot prihodek 
pripada. 

Poudarjeno je, da tudi ugo- 
tavljanje in razporejanje celot- 
nega prihodka prek prehodne- 
ga računa povečuje število na- 
logov v plačilnem prometu, za- 
vira cirkulacijo sredstev in po- 
večuje stroške plačilnega pro- 
meta, obenem pa zagotavlja 
čiste račune v dohodkovnih 
razmerjih. 

Vprašanje delovanja internih 
bank, s stališča plačilnega 
prometa ni podrobneje obrav- 
navano v tej Informaciji, ker je 
o tem govora v posebni infor- 
maciji, ki jo je ZIS že obravna- 
val. Našteta so nekatera odprta 
vprašanja s tega področja, 
med drugim, ali se smejo zdru- 
ževati sredstva temeljnih orga- 
nizacij - članic interne banke s 
prenosom sredstev s preho- 
dnega računa na račun interne 
banke, da bi na ta način skraj- 
šali pot cirkulacije sredstev. Ali 
se smejo plačevati z obračuna- 
vanjem medsebojnih terjatev 
in obveznosti članov interne 
banke prek njihovih internih 
računov v banki in če sme in- 
terna banka najemati kredit v 
svojem imenu in na račun 
TOZD, s tem, da se sredstva 
združujejo v interni banki ne- 
posredno. 

V Informaciji je omenjeno 
tudi vprašanje razcepitve sred- 
stev temeljnih organizacij na 
več računov. Gre za izločanje 
sredstev rezerv in sredstev 

skupne porabe na posebne ra- 
čune pri SDK. Rečeno je, da to 
izločanje ne predstavlja trajne 
imobilizacije sredstev, ker ta 
sredstva organizcije združene- 
ga dela lahko prenesejo na ži- 
ro račun in jih uporabljajo za 
reprodukcijo dokler se ne po- 
kaže potreba za njihovo upo- 
rabo za namene za katere so 
bila oblikovana. 

UKREPI ZA BOLJŠE 
DELOVANJE 
PLAČILNEGA 
PROMETA 
Ko so našteti ukrepi, ki so bili 
sprejeti za učinkovito delova- 
nje plačilnega prometa v letu 
1980 je v Informaciji poudarje- 
no, da je možnost boljšega 
uporabljanja teleprinterja in 
opravljene priprave za razširi- 
tev eksperimentalne uporabe 
daljinskega prenosa z uporabo 
sodobnih telekomunikacijskih 
sredstev zvez. SDK in Skup- 
nost jugoslovanskih PTT orga- 
nizacij si prizadevata, da bosta 
s skupnim sodelovanjem in 
napori uskladili delovni čas 
pošt in enot službe za zagoto- 
vitev prejema in pošiljanja 
zbirnih avizov z dokumentaci- 
jo plačilnega prometa v istem 
dnevu, ko so pri službi sprejeti 
nalogi. 

Pripravljen je tudi predlog 
posodabljanja blagajniškega 
poslovanja Službe, izdelan 
predlog vplačila davkov in pri- 
spevkov, vezanih za izplačilo 
osebnih dohodkov prek zbir- 

nega računa od več temeljnih 
organizacij v sestavi delovne 
oziroma sestavljene organiza- 
cije združenega dela in spreje- 
te ukrepe v Združenju bank Ju- 
goslavije za pravočasno poši- 
ljanje dokumentacije plačilne- 
ga prometa Službe družbe-nih 
knjigovodstev. 

Na koncu Informacije so 
predloženi določeni ukrepi za 
učinkovitejše delovanje plačil- 
nega prometa, ki jih je Zvezni 
izvršni svet obravnaval in spre- 
jel kot priporočilo pristojnim 
organom in organizacijam. 
Med drugim je priporočeno 
Službi družbenega knjigovo- 
stva, da zagotovi učinkovito 
obdelavo nalogov plačilnega 
prometa in da se s Skupnostjo 
PTT organizacij doseže dogo- 
vor o urejanju vprašanja spre- 
jema dokumentacije plačilne- 
ga prometa in uporabe najhi- 
trejših zvez pri prenosu. 

Združenju bank, SDK in 
Skupnosti PTT organizacij je 
priporočeno, naj ugotovijo šir- 
šo vlogo PTT organizacij pri 
izvrševanju tistega dela plačil- 
nega prometa, ki se opravlja z 
občani. Prav tako je sklep, da 
Zvezni sekretariat za finance 
zagotovi izvajanje že sprejetih 
predpisov o vplačilu temeljne- 
ga davka od prometa proiz- 
vodov in posebnega republi- 
škega oziroma pokrajinskega 
davka od prometa proizvodov 
prek vplačilnega računa, ki se 
vodi v sedežu republike oziro- 
ma pokrajine. 

V tem srednjeročnem obdobju bo 

potrebno zagotoviti sredstva za pospešen 

razvoj PTT prometa  

• Zaostajanje pri razvoju PTT zmogljivosti poglablja neusklajenost med 
možnostmi PTT prometa in potrebami gospodarstva ter družbe 

• Z osmimi telefoni na sto prebivalcev je Jugoslavija med zadnjimi državami v 
Evropi 

Kakor so zahtevali sklepi 
Zbora republik in pokrajin, 
sprejeti 17. julija 1980, je Zvez- 
ni izvršni svet pripravil in po- 
slal v obravnavo delegatom 
Skupščine SFRJ Analizo o 
ekonomskem položaju PTT 
prometa in njegovem vplivu na 
razvoj. To gradivo osvetljuje 
probleme na tem področju in 
omogoča sprejetje ukrepov za 
njihovo reševanje. Pri pripravi 
Analize sta, mimo Skupnosti 
JPTT, sodelovala tudi Zvezni 
komite za promet in zveze in 
Zvezni zavod za cene. 

PTT promet je kot gospodar- 
ska panoga enoten tehnično- 
tehnološki sistem, pomemben 
za vso državo. Proces samo- 
upravnega organiziranja in do- 
hodkovnega povezovanja 
združenega dela v okviru PTT 
sistema in Skupnosti JPTT je 
izpeljan v skladu z Zakonom o 
združevanju v Skupnost JPTT 
in skladno z določbami Zako- 
na o združenem delu. 

Po organizacijski strukturi je 
v JPTT 52 organizacij PTT pro- 
meta, 4 sestavljene organizaci- 
je združenega dela, združena 

organizacija in Skupnost de- 
lovnih organizacij. V okviru 
delovnih organizacij združe- 
nega dela je 320 temeljnih or- 
ganizacij združenega dela. Vsa 
PTT mreža pa zaposluje okoli 
60 000 delavcev. 

Omenjena organizacija je v 
glavnem oblikovana na terito- 
rialnem, v večjih gospodarskih 
središčih pa tudi na tehnolo- 
škem načelu. Vendar pri tem ni 

v celoti urejeno dohodkovno 
povezovanje med delovnimi in 
sestavljenimi organizacijami 
PTT prometa na ravni republik 
in pokrajin za del dejavnosti iz 
dohodka, ustvarjenega s skup- 
nim delom in sredstvi. To neu- 
godno vpliva ne le na delova- 
nje, temveč tudi na nadaljnji 
razvoj sistema v celoti, pose- 
bej magistralnih in mednaro- 
dnih zmogljivosti skupnega 
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pomena. 
K blažitvi težav na področju 

razvoja PTT prometa delno 
prispevajo doslej ustanovljene 
samoupravne interesne skup- 
nosti. Vse bolj postajajo po- 
memben dejavnik pri reševa- 
nju tistih vprašanj, ki so skup- 
nega pomena za uporabnike in 
izvajalce PTT storitev; kot na 
primer planiranje razvoja, za- 
gotavljanje sredstev za njego- 
vo realizacijo, dviganje kako- 
vosti PTT storitev in podobno. 
ZAOSTAJANJE PRI 
RAZVOJU PTT 
ZMOGLJIVOSTI 

Analiza poudarja, da pre- 
majhne zmogljivosti in sedanja 
mreža poštnega, telegrafskega 
in telefonskega prometa v veli- 
ki meri vpliva na preobreme- 
njenost in povzroča motnje pri 
delovanju PTT prometa kot 
enotnega tehnično-tehnolo- 
škega sistema. 

Izrazito zaostajanje razvoja 
PTT zmogljivosti poglablja 
neusklajenost med možnostmi 
in potrebami gospodarstva ter 
družbe. To nazadovanje razvo- 
ja vpliva tudi na tokove me- 
dnarodnega PTT prometa. Za- 
radi tega, poudarja Analiza, bo 
Jugoslavija glede PTT zmoglji- 
vosti še naprej na enem zad- 
njih mest v Evropi. 

To dokazujejo tudi podatki o 
razvitosti naše poštne mreže, 
ki je dvakrat slabša od pov- 
prečne razvitosti evropske 
mreže. Medtem ko je v razvitih 
evropskih državah ena pošta 
povprečno na 3000 do 3500 
prebivalcev, pri nas pride na 
eno pošto 6200 ljudi. Že to je 
dovolj zgovoren podatek, kako 
razvoj pošt zaostaja za realni- 
mi potrebami uporabnikov 
poštnih storitev, saj pomanjka- 
nje okoli 1000 pošt opozarja 
na neustrezno stopnjo razvito- 
sti naše poštne mreže. 

Mimo premajhnega števila 
enot za nuđenje poštnih stori- 
tev niso razviti niti drugi deli 
mreže in zmogljivosti v pošt- 
nem prometu (okenca, dostav- 
na območja, mehanizacija in 
avtomatizacija pošt, transport- 
na sredstva in podobno). Vse 
to je daleč pod realnimi potre- 
bami. 

Čeprav je avtomatiziran no- 
tranji in mednarodni promet in 
so bila vložena precejšnja 
sredstva v razvoj, telegrafski 
promet še vedno znatno zao- 
staja pri gradnji načrtovanih 
zmogljivosti. Po številu tele- 
printerjev (4,9 na 10 000 prebi- 
valcev) je Jugoslavija na pred- 
zadnjem mestu v Evropi. 

Tudi po številu telefonskih 
priključkov (8 telefonov na 100 
prebivalcev), je naša država 
med zadnjimi v Evropi. Kljub 
doseženi stopnji razvoja tele- 
fonskega omrežja je še pre- 
cejšnje neskladje med povpra- 

ševanjem in možnostmi. Na te- 
lefonski priključek čaka 
1,700.000 kandidatov. To seve- 
da povečuje pritisk na sedanje 
premajhne zmogljivosti in 
zmanjšuje njihovo učinkovi- 
tost. 

Posledice takega zaostaja- 
nja razvoja PTT prometa, po- 
sebej sistema TT zvez in nera- 
zvitost PTT omrežja v gorskih 
in planinskih ter obmejnih ob- 
močjih, so zelo pomembne tu- 
di z vidika splošne ljudske 
obrambe in družbene samoza- 
ščite ter njihovega delovanja v 
izjemnih pogojih- 

EKONOMSKI POLOŽAJ 
PTT PROMETA 

Po podatkih Skupnosti JPTT 
se je celoten obseg PTT stori- 
tev povečal leta 1979, v primer- 
javi z letom poprej, za 19 od- 
stotkov. Pri tem se je poštni in 
telegrafski promet povečal za 
3 odstotke, telefonski pa za 22 
odstotkov. 

Povečanje števila telefon- 
skih storitev v notranjem pro- 
metu je posledica večjega šte- 
vila telefonskih impulsov, 
medtem ko je ta obseg v me- 
dnarodnem prometu stagniral. 
Po drugi strani je počasnejša 
rast storitev poštnega in tele- 
grafskega prometa vplivala na 
celotne poslovne rezultate. 

Po internih računih Skupno- 
sti JPTT beleži poštni promet 
negativne poslovne učinke 
Zaradi enotnega načina vode- 
nja finančnega poslovanja v 
PTT prometu pa ni mogoče 
podrobno ugotoviti ekonom- 
skega položaja posameznih 
dejavnosti. 

Rast celotnega prihodka 
PTT organizacij je bila leta 
1979 za 27 odstotkov večja kot 
leto poprej. Na to je vplival 
večji fizični obseg PTT stori- 
tev, delno pa je bil celotni pri- 
hodek večji tudi zaradi pove- 
čanja cen PTT storitev iz pri- 
stojnosti republik in pokrajin, 
saj so te cene zvišale za okoli 7 
odstotkov. 

Naraščanje porabljenih 
sredstev v PTT prometu je bilo 
leta 1979, zopet v primerjavi z 
letom poprej počasnejše od 
rasti celotnega prihodka. Pri 
tem je amortizacija naraščala 
počasneje od rasti drugih ma- 
terialnih stroškov. Zaradi tega 
so bila manjša sredstva za vla- 
ganja in razvoj. Ta gibanja pa 
so vplivala tudi na to, da je 
ustvarjeni dohodek v PTT pro- 
metu v omenjenem obdobju 
narastel za priblično 29 od- 
stotkov. 

Za razširjanje materialnih te- 
meljev dela je bilo leta 1979 
namenjenih za 26 odstotkov 
več sredstev, medtem ko je ta 
rast v gospodarstvu dosegla 
komaj 7 odstotkov. Ustvarjena 
sredstva za investicije so v PTT 

prometu narasla za več kot 38 
odstotkov, v gospodarstvu pa 
so dosegla približno 35 odstot- 
no rast. 

Stopnja akumulacijske in re- 
produkcijske sposobnosti, 
ekonomičnost poslovanja in 
naraščanje števila zaposlenih 
v PTT prometu kažejo, v pri- 
merjavi z gospodarstvom in 
vso prometno dejavnostjo, da 
PTT promet kot ekonomska 
celota posluje rentabilno. 

Kljub omenjenim pozitivnim 
podatkom, je dejansko stanje 
znotraj PTT, glede na posa- 
mezne dejavnosti, drugačno. 
Pri tem poštni in telegrafski 
promet dosegata negativne re- 
zultate poslovanja, telefonski 
promet pa posluje rentabilno 
in ustvarja določeno akumula- 
cijo. 

Leta 1979 so izgube v pošt- 
nem in telegrafskem prometu 
znašale okoli 2 milijardi dinar- 
jev. Pokrite so bile iz akumula- 
cije, ustvarjene v telefonskem 
prometu, in s storitvami v pla- 
čilnem prometu poštnega pro- 
meta. Izgube v poštnem pro- 
metu, trdi Analiza, so povzro- 
čile tudi zelo nizke cene pošt- 
nine za pisma in dopisnice, ta- 
ko da niti relativno visoki po- 
pravki teh cen niso bistveno 
izboljšali položaja te dejavno- 
sti. 

POLOŽAJ PTT 
PROMETA V 
PRIMARNI DELITVI 

Cene PTT storitev so stalno 
pod režimom neposredne 
družbene kontrole cen. Po be- 
sedah Analize so bile cene 
problem v primarni delitvi in so 
vplivale na ekonomski položaj 
te prometne panoge. 

Da bi ustrezneje spremljali 
ekonomski položaj PTT pro- 
meta prek primarne delitve, je 
bila beležena dinamika rasti in 
razvoj razmerij cen po področ- 
jih v okviru gospodarstva in za 
posamezne druge proizvode in 
storitve, pomembne za sploš- 
no rast cen in življenjskih stro- 
škov. 

Ob spremljanju povprečne 
stopnje rasti cen po področjih 
glede na povprečno rast cen 
PTT storitev v minulem sred- 
njeročnem obdobju (1976 do 
1980), se je pokazalo, daje bila 
stopnja rasti cen PTT storitev v 
celoti nekoliko nižja od pov- 
prečne stopnje rasti (11,2 od- 
stotka), od stopnje rasti cen 
proizvajalcev industrijskih iz- 
delkov (12,7 odstotka), pro- 
metnih in PTT storitev (15,2 
odstotka) višja pa od stopnje 
rasti cen prevoza blaga v že- 
lezniškem prometu (10,6 od- 
stotka). 

V okviru celotne rasti cen 
PTT storitev, so se cene pošt- 
nine za pisma in dopisnice, ki 

•so v pristojnosti federacije, v 

omenjenem obdobju povpreč- 
no letno povečevale za 16,9 
odstotka. To je za 50 odstotkov 
več od rasti celotne ravni cen 
PTT storitev in za okoli 30 od- 
stotkov nad rastjo cen proizva- 
jalcev industrijskih izdelkov 
Rast cen za poštnino pisem in 
dopisnic pa se je sicer gibala v 
okvirih dogovorjene politike 
cen 

Ob upoštevanju takega vpli- 
va dosedanje rasti cen PTT 
storitev na ekonomski položaj 
organizacij PTT prometa prek 
primarne delitve, lahko ugoto- 
vimo, da je položaj organizacij 
PTT prometa nad povprečjem 
gospodarstva. To se namreč 
kaže tako pri primerjavi z vsem 
gospodarstvom kot glede na 
industrijo in rudarstvo, promet 
v celoti in tudi v primerjavi s 
posameznimi prometnimi pa- 
nogami. 

Čeprav je ekonomski polo- 
žaj PTT prometa nad povpreč- 
jem v gospodarstvu, Analiza 
poudarja, da dogovorjeni ra- 
zvoj PTT prometa precej zao- 
staja za planskimi predvideva- 
nji. 

Prav tako pa podatki o rasti 
cen v PTT prometu in vpliv te 
rasti na ekonomski položaj 
prek primarne delitve, kažejo, 
da je v PTT prometu precejšen 
vpliv v primarni delitvi, saj do- 
sega več kot 40 odstotkov v 
vsem minulem planskem ob- 
dobju. 

Analiza opozarja, da bi bilo 
potrebno vprašanje položaja 
PTT pro.gieta v primarni delitvi, 
prek cen PTT storitev, reševati 
z družbenim dogovorom, skla- 
dno z Zakonom o temeljih si- 
stema cen in družbeni kontroli 
cen. Na ta način bi prišlo do 
relativno najbolj ugodnih ra- 
zmerij na ravni cen PTT stori- 
tev, in sicer bi se na temelju 
skupnih in dolgoročnih intere- 
sov uporabnikov in izvajalcev 
PTT storitev planirala taka po- 
litika primarne delitve prek 
cen, ki bi ustrezala njihovim 
interesom. 

URESNIČEVANJE 
DOGOVORJENEGA 
RAZVOJA PTT 
PROMETA 

Dogovor o temeljih Družbe- 
nega plana Jugoslavije o ra- 
zvoju PTT prometa od leta 
1976 do 1980 je zahteval, da je 
potrebno, z ukrepi ekonomske 
politike in drugimi ukrepi, 
spodbuditi in doseči hitrejši 
razvoj PTT prometa, posebej 
magistralnih in mednarodnih 
zmogljivosti. 

Ta dogovorjena politika ra- 
zvoja PTT prometa pa ni bila 
uresničena niti glede rasti fi- 
zičnega obsega PTT prometa, 
niti na področju planiranih vla- 
ganj v razvoj zmogljivosti. 
Stopnja rasti posameznih 



zmogljivosti je bila v minulem 
planskem obdobju precej nižja 
od dogovorjene. To potrjujejo 
podatki, saj je bilo od povpreč- 
no načrtovane 3,7 odsfotne 
stopnje rasti zmogljivosti v 
poštnem prometu realizirana 
le 0,86 odstotna stopnja rasti, 
V telegrafskem prometu je bi- 
lo, od načrtovanih 19 odstot- 
kov, realiziranih 9 odstotkov, v 
telefonskem prometu pa je bila 
namesto 17 odstotna zabele- 
žena 10 odstotna stopnja rasti. 

Načrtovano povečevanje 
zmogljivosti je bilo torej naj- 
manjše v poštni dejavnosti, 
pomembna pa so tudi zaosta- 
janja pri gradnji telefonskih in 
telegrafskih priključkov. Vse to 
je povzročilo, da je bil v minu- 
lem planskem obdobju dogo- 
vorjeni razvoj PTT zmogljivosti 
le 45 odstotno realiziran. 

Razlogi zaostajanja pri ure- 
sničevanju razvojnih progra- 
mov PTT prometa, poudarja 
Analiza, so materialne narave. 
V minulem planskem obdobju 
namreč sredstva niso bila rea- 
lizirana po predvidevanjih, kar 
je povzročilo zavlačevanje pla- 
nirane dinamike investiranja 
oziroma zaostajanje razvoja. 

V minulem obdobju se je 
zmanjšala možnost novih vla- 
ganj v razširjeno reprodukcijo 
zaradi dospelih kreditnih ob- 
veznosti. Prav tako so bile 
omejene možnosti nadaljnjega 
zadolževanja in vlaganja v ra- 
zvoj, ker se je hitro povečevala 
stopnja zadolženosti organiza- 
cij PTT prometa. Tudi s'redstva 

hranilnih vlog občanov niso v 
dovolj veliki meri spremljala 
rasti vrednosti investicij, tako 
da se je njihov delež, od plani- 
ranih 27 odstotkov, konec leta 
1979 zmanjšal na komaj 17 od- 
stotkov. 

V tem obdobju tudi ni bilo 
načrtovanega povečanja pri- 
hodkov zaradi povečevanja 
cen PTT storitev. Po predvide- 
vanjih naj bi se cene povpreč- 
no povečevale za 14 odstot- 
kov, poleg povečevanja cen, ki 
bi pokrile inflacijske stroške. 
Zraven pa tudi ekonomska po- 
litika ni predvidela financiranja 
razvoja s pomočjo cen, tako da 
tudi ni bilo finančnih učinkov 
iz teh virov. 

Da bi pospešili razvoj PTT 
prometa skladno s potrebami 
gospodarstva in družbe je nuj- 
no, se zavzema Analiza, da za- 
gotovimo manjkajoča sredstva 
s pomočjo korekcije cen dolo- 
čenih cen PTT storitev v notra- 
njem prometu. 

V nasprotnem primeru dose- 
ga pomanjkanje lastnih sred- 
stev, ki jih je treba zagotoviti 
prek cen, 12,1 milijarde dinar 
jev. Če pa upoštevamo rast po 
rabljenih sredstev zaradi infla- 
cije, ki znaša okoli 2 milijarde 
dinarjev, bi se sredstva za ure- 
sničitev dogovorjenega razvo- 
ja PTT prometa ustvarila le v 
letu 1980 v visini približno 3,8 
milijarde dinarjev. 

Rotemtakem bi morali manj- 
kajoči del lastnih sredstev v 
znesku 7,3 milijarde dinarjev 
zagotoviti s povečevanjem cen 

PTT storitev v notranjem pro- 
metu. Povprečno naj bi se te 
cene povečale za okoli 36 od- 
stotkov. Za navadna pisma bi 
znašala poštnina namesto 2,50 
dinarjev 3,50 dinarjev, za dopi- 
snice bi se povečala od 2 na 
2,50 dinarjev, tfsaka beseda v 
telegramu bi stala 1 dinar na- 
mesto 0,71 dinarja, cena tele- 
fonskega impulza bi se od 0,74 
povečala na 1 dinar, cene dru- 
gih PTT storitev pa bi se prav 
tako povečale za 36 odstotkov. 
To povečanje cen bi za 0,3 od- 
stotka povečalo življenjske 
stroške. 

Na koncu Analiza o ekonom- 
skem položaju PTT prometa 
ponuja nekaj sklepnih ugoto- 
vitev. Dosedanji uspehi in di- 
namika uresničevanja planov 
razvoja PTT prometa opozarja 
na njegovo precejšnjo razvoj- 
no zaostajanje. Zaradi tega ci: 

Iji in naloge, začrtani v minu- 
lem planskem obdobju, niso 
uresničeni v skladu s predvi- 
devanji. 

Temeljni razlogi za neugo- 
den položaj na področju ra- 
zvoja PTT zmogljivosti so ma- 
terialne narave oziroma pre- 
majhna so sredstva za uresni- 
čevanje predvidenega razvoja. 
Čeprav kvantitativni kazalci 
dokazujejo rentabilno poslo- 
vanje PTT prometa v celoti in 
obstoj določene akumulacije 
za razširjeno reprodukcijo, 
razpoložljiva sredstva ne omo- 
gočajo hitrejšega razvoja PTT 
zmogljivosti od povprečnega 
razvoja vsega gospodarstva. 

Glede na položaj PTT pro* 
meta v primarni delitvi pa je 
bilo v politiki cen za leto 1980 
ocenjeno, da ni bilo možno 
dodatno povečevati cen PTT 
storitev. Kljub temu Analiza 
opozarja, da dosedanje zao- 
stajanje zahteva, naj bi del 
sredstev zagotovili tudi s pri' 
mamo delitvijo oziroma s ko- 
rekcijo cen PTT storitev v no- 
tranjem prometu. S tem bi na- 
mreč pomagali reševati pro- 
bleme zaostajanja razvoja PTT 
sistema v celoti. 

Med sklepi je tudi predlog za 
spremembo cen iz pristojnosti 
federacije. Sredstva, ustvarja 
na s povečanjem poštnin za 
pisma in dopisnice na 3,50 ozi- 
roma 2,50 dinarjev, bi namenili 
izključno za razvoj poštnega 
prometa. 

Predlagani sklepi pa tudi 
priporočajo, da bi organizacije 
PTT prometa pospešile posto^ 
pek dohodkovnega povezova- 
nja na samoupravnih temeljih 
med delovnimi in sestavljenimi 
organizacijami PTT prometa, 
kakor tudi oblikovanje samou- 
pravnih interesnih skupnosti 
za PTT promet. 

Prav tako pa Analiza pripo- 
roča, da organizacije združe- 
nega dela PTT prometa pospe- 
šujejo priprave za sprejetje 
družbenega dogovora o cenah 
PTT storitev, saj bi to omogo- 
čilo razreševanje ekonomske- 
ga položaja in problemov ra- 
zvoja te prometne panoge na 
trajnejših temeljih. 

SPREJETI ZAKONI 

Delegati so v Zveznem zboru 
na seji, ki je bila 3. februarja, 
sprejeli naslednje zakone: 

Zakon o spremembi in do- 
polnitvi Zakona o sredstvih za 
financiranje JLA (AS 231), s 
katerim je zagotovljen enoten 
status vseh sredstev JLA, po- 
polneje ureja poslovanje JLA 
in njegovo usklajevanje z druž- 
benimi tokovi. V Zakonu je na- 
tančneje določeno, da bo 
sredstva JLA lahko združevati 
s sredstvi družbenopolitičnih 
skupnosti, delovnih organiza- 
cij in individualnih proizvajal- 
cev. Prav tako so usklajene 
pravice civilnih oseb v službi v 
JLA glede pridobivanja stano- 
vanja s pravicami drugih de- 
lovnih ljudi, ki na podlagi de- 
lovnega razmerja dobivajo sta- 
novanje iz družbene lastnine. 

Zakon o ratifikaciji Konven- 

cije o priznavanju visokošol- 
skih študijev in diplom v drža- 
vah, ki sodijo v evropsko regi- 
jo(AS 321); veljavnost Konven- 
cije bo zelo pomembna v pro- 
gramu, ki so ga države sveta 
sprejele v okviru UNESCO, da 
bi prišlo do univerzalnega 
priznavanja visokošolskih štu- 
dijev, diplom in stopenj. 

Zakon o ratifikaciji regio- 
nalne Konvencije o priznava- 
nju visokošolskih študijev, di- 
plom in stopenj v Latinski 
Ameriki in Karibih (AS 320); 
zaradi velikega zanimanja mla- 
dih ljudi v teh državah, da bi se 
šolali v naši državi, bo s pristo- 
pom h Konvenciji zagotovljena 
boljša obveščenost. Obenem 
pa jim bo ob povratku v domo- 
vino na določen način zago- 
tovljeno priznavanje študijev v 
naši državi. Ta dokument bo 

podlaga za organizirano sode- 
lovanje med državami podpi- 
snicami glede izmenjave infor- 
macij o sistemih izobraževa- 
nja. 

Delegati so po hitrem po- 
stopku sprejeli tudi Zakon o 
prenehanju veljavnosti Zako- 
na o omejitvi uporabe in vož- 
nje osebnih in drugih motor- 
nih vozil (AS 374). 

V obrazložitvi Zakona je 
poudarjeno, da je prenehanje 
veljavnosti omenjenega Zako- 
na predloženo zato, ker seda- 
nja cena bencina in naftnih de- 
rivatov narekuje potrebo po 
ekonomičnejši porabi goriv 
vseh lastnikov motornih vozil 
in da bo to dejstvo vplivalo na 
varčevanje goriva tudi po pre- 
nehanju veljavnosti omejitve 

uporabe in vožnje vozil. 
Razen tega se je začela širo- 

ka družbena akcija za mobili- 
zacijo delovnih ljudi in obča- 
nov, organizacij združenega 
dela in drugih dejavnikov za 
čim bolj racionalno porabo 
bencina in drugih naftnih deri- 
vatov v cestnem prometu. 

Pri predlogu prenehanja ve- 
ljavnosti Zakona je bilo upo- 
števano, da administrativni na- 
čin te rešitve ni pospeševal ra- 
zvijanja širše družbene akcije. 
Prav tako so upoštevani tudi 
drugi negativni učinki omeje- 
valnih ukrepov, dosedanje pri- 
pombe na ustavnost nekaterih 
zakonskih rešitev, kakor tudi 
gospodarski značaj predpisa- 
nih prepovedi in omejitev do- 
ločenih z Zakonom, ki je pre- 
nehal veljati. 
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