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POSVETI V OBČINAH 

glede nadaljnjega razvoja delegatskega 

sistema in delegatskih odnosov 

Skupščina SR Slovenije je v oktobru 1980 sprejela infor- 
macijo o uveljavljanju metod in načinov dela Skupščine 
SR Slovenije, njenih zborov in delovnih teles. Da bi te 
metode dela lahko ustrezno uveljavili v delu Skupščine SR 
Slovenije, je potrebno v neposrednem kontaktu z občin- 
skimi skupščinami in skupinami delegatov ter družbeno- 
političnimi organizacijami ugotoviti, kako se bodo občin- 
ske skupščine, skupine delegatov, konference delegacij, 
delegacije in družbenopolitične organizacije vključile v 
uresničevanje teh metod. Z novimi metodami dela skup- 
ščine skušamo oblikovati poti in možnosti, po katerih 
bodo lahko delovni ljudje in občani v temeljnih samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih, tudi z vidika proce- 
dure odločanja v skupščini, dejanski nosilci oblikovanja 
smernic, temeljnih stališč in odločitev Skupščine SR Slo- 
venije. 

Družbene razmere, v katerem živimo, kažejo, da bomo 
tudi v letu 1981 na podlagi sprejetega programa še vedno 
priča obsežnim dnevnim redom, hitrim postopkom ozi- 
roma skrajševanju rokov in torej sprejemanju soodločitev, 
ki jih vedno ne bo mogoče oceniti in preveriti v delegatski 
bazi, če le-ta ne bo organizirana tako, da bodo njihove 
delegacije, konference delegacij, skupine delegatov in 
občinske skupščine stalno zasedale. Prav tako bo po- 
trebno tudi v drugi polovici delegatskega mandata seda- 
njega sklica skupščin družbenopolitičnih skupnosti po- 
svetiti več pozornosti delu vseh subjektov, ki sodelujejo v 
procesu sprejemanja odločitev v delegatskem sistemu, za 
kar so še posebej zadolžene in odgovorne družbenopoli- 
tične organizacije, zlasti Socialistična zveza in sindikat. 

Da bi zagotovili aktivnost dela temeljnih organizacij, 
skupin delegatov in občinskih skupščin, je potrebno, po- 
leg že ustaljenih oblik in načinov oblikovanja stališč ter 
odločitev od temeljnih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti do občinske skupščine, iskati tudi metode in oblike, 
ki naj razbremenijo skupine delegatov in občinske skup- 
ščine kot konference delegacij ter hkrati omogočijo naj- 
širšo udeležbo vseh zainteresiranih dejavnikov v občini za 
oblikovanje stališč, ki jih uveljavljajo v Zboru združenega 
dela in Zboru občin republiške skupščine. To pa je mo- 
goče doseči preko problemskih konferenc in drugih oblik 
povezovanja, zlasti še v okviru Socialistične zveze in sindi- 
kata. 

Hkrati z obravnavo metod in oblik dela skupščin družbe- 

nopolitičnih skupnosti, pa bi na razgovorih ocenili stanje 
in odnose v celotnem spletu delegatskih razmerij in dele- 
gatskega sistema zlasti še v skupščinskem sistemu, uve- 
ljavljanje tega sistema preko razreševanja ključnih vpra- 
šanj družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov 
ter nadaljnjega razvoja družbene zavesti v procesu obliko- 
vanja družbenih odločitev, v okviru vsebinskih odnosov in 
materialnih razmerij, ki nastajajo v delegatskem in skup- 
ščinskem sistemu, pa bi analizirali kakšne formalne oblike 
so potrebne, da bi preko delegatskega sistema lahko de- 
lovni ljudje in občani uresničevali funkcijo nosilca oblasti 
in družbenega samoupravljanja. 

Navedeno terja, da Skupščina SR Slovenije skupaj z 
Republiško konferenco SZDL in Republiškim svetom 
Zveze sindikatov Slovenije v neposrednem kontaktu z no- 
silci odločanja in z organizatorji tega dela v občini prouči 
možne načine in oblike nadaljnjega dela ter ustreznega 
delovanja zborov Skupščine SR Slovenije ter da se dogo- 
vori o povsem konkretnih vprašanjih programiranja dela 
zborov Skupščine SR Slovenije, sklicevanja zborov, uvr- 
ščanja posameznih zadev v dnevne rede, določanja rokov 
za obravnavo gradiv oziroma zadev, ki so vključene v 
program dela glede na njihovo pomembnost za občine, o 
načinu obravnave posameznih zadev v skupinah delega- 
tov oziroma občinski skupščini kot konferenci delegacij, 
na problemskih konferencah, ter o dosedanjih procedu- 
ralnih ovirah, ki izhajajo iz poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije. 

Tako zastavljeni posveti ter problematike, o kateri bi 
razpravljali, pa terja, da se vodstvo Skupščine SR Slove- 
nije dogovori o teh vprašanjih z vsemi vodstvi občinskih 
skupščin oziroma vodji skupin delegatov ter predstavniki 
družbenopolitičnih organizacij, še zlasti Socialistične 
zveze in sindikata v občinah. 

Osnovo za razgovore bi lahko predstavljala izhodišča, 
sprejeta z informacijo o uveljavljanju metod in načinov 
dela Skupščine SR Slovenije, njenih zborov in delovnih 
teles, pri čemer bi se dogovorili, kako preko temeljnih 
delegacij, konferenc delegacij, skupin delegatov, občin- 
skih skupščin ter njihovih delovnih teles, problemskih 
konferenc realizirati metode dela Skupščine SR Slovenije. 
Ob tem pa bi se dogovorili tudi o problemih in težavah, ki 
jih v občinah opažajo pri njihovem delu, ter o razlogih za 
takšno stanje. 



Posveti za Zbor združenega dela Skupščine 
SRS: 

i. 
Na posvetih z delegacijami v temeljnih organizacijah zdru- 

ženega dela, s skupinami delegatov in zbori združenega dela 
občinskih skupščin bi Zbor združenega dela ob sodelovanju z 
Republiškim svetom Zveze sindikatov Slovenije, zasledoval 
predvsem naslednje glavne cilje: 

- da bi presegli stanje, ki je prisotno v zadnjem času, glede 
neusklajenosti stališč, zlasti z vidika skupnih in širših družbe- 
nih interesov, bi bilo potrebno zagotoviti večje usklajevanje. V 
ta namen bi bilo potrebno zagotoviti kako poteka sodelovanje 
z delegacijami drugih samoupravnih organizacij in skupnosti 
glede sporazumnega oblikovanja skupnih rešitev o vprašanjih 
iz pristojnosti zborov združenega dela občinske in republiške 
skupščine in glede vprašanj, ki so skupnega pomena za dve 
ali več temeljnih organizacij združenega dela. 

Skupaj s sindikatom bi poiskali način za zagotovitev uskla- 
jenosti delegatske in sindikalne aktivnosti pri usklajevanju in 
oblikovanju temeljnih stališč, ob sprejemanju končnih odloči- 
tev in pri ugotavljanju, kako se te odločitve izvajajo. V zvezi s 
tem bi ugotovili v kolikšni meri so se uveljavile skupine dele- 
gatov kot konference delegacij in kakšna je vsebina in oblika 
dela teh konferenc; 

- uresničevanje načinov in metod nadaljnjega dela in ugo- 
tavljanje proceduralnih ovir, ki so prisotne pri sedanjem delu 
Zbora združenega dela (podlaga za te razgovore bi bilo poro- 
čilo o uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih 
odnosov v SR Sloveniji iz leta 1979, informacija o uveljavljanju 
metod in načinov dela Skupščine SR Slovenije, njenih zborov 
in delovnih teles iz leta 1980 in na podlagi te informacije 
sprejet sklep zbora); 

- za dosego večje učinkovitosti dela zbora bi se z udele- 
ženci dogovorili o načinu izvajanja programa dela Zbora 
združenega dela Skupščine SR Slovenije. 

II. 
(1) Na razgovorih s skupinami delegatov za Zbor združe- 

nega dela Skupščine SR Slovenije bi izmenjali mnenja o 
medsebojnem sodelovanju, o metodah dela skupin, pri čemer 
pa bi predvsem skupaj ugotavljali: 

- kako delujejo skupine delegatov za posamezna področja, 
zlasti z vidika njihove povezanosti z delegatsko bazo, s sindi- 
katom in drugimi dejavniki ter koliko je član skupine povezan 
s svojo temeljno organizacijo združenega dela; 

- povezanost skupin delegatov z zbori združenega dela 
občinskih skupščin, zlasti tam, kjer okoliši presegajo regijske 
okvire ter zajemajo območja več občinskih skupščin; 

- ali je narejen premik glede preraščanja skupin delegatov 
v konference delegacij kot oblike družbene konzultacije, pri 
čemer bi ugotovili kako se uveljavlja zamenljivost članov 
skupin, kako je urejena odgovornost posameznega delegata 
in odgovornost skupine do delegacij, povezovanje po intere- 
snih področjih, angažiranje sindikata in drugih družbenopoli- 
tičnih organizacij, znanosti, strokovnih služb in drugih orga- 
niziranih družbenih subjektov v delu skupin in kakšen vpliv 
imajo vsi ti pri oblikovanju stališč za odločanje v Zboru zdru- 
ženega dela Skupščina SR Slovenije; 

- razloge za pojave imperativnega mandata, kar je opaziti 
pri odločitvah v Zboru združenega dela, ko se delegati sklicu- 
jejo na to, da nimajo pooblastil za drugačno odločanje, kot 
jim je bilo naročeno; 

- kje so ovire, da zbori združenega dela še vedno niso v 
celoti mesto, prek katerega združeno delo uveljavlja svoj 
odločujoč vpliv na družbenoekonomske odnose In razvoj In 
da se na zborih združenega dela ne Izražajo specifični Inte- 
resi, zlasti kadar gre za izločanje dela dohodka za skupne In 
splošne družbene potrebe; 

- katere so druge ovire In problemi za delo delegatov na 

sejah zbora (n. pr. glede programiranja dela, sklicevanja sej, 
dnevnih redov, rokov, gradiv, načina vlaganja amandmajev, 
obveščenosti itd.). 

(2) Na razgovorih v temeljnih organizacijah združenega 
dela bi izmenjali mnenja o delu delegacij za Zbor združenega 
dela in odnos do konferenc delegacij za Zbor združenega 
dela, pri čemer bi zlasti ugotovili: 

- ali so delegacije aktiven subjekt pri oblikovanju skupnih 
stališč pri odločanju v temeljnih organizacijah združenega 
dela. Pri tem bi dali prednost naslednjim vprašanjem: 

- zagotavljanju usklajevanja stališč; načinu ugotavljanja 
skladnosti ali neskladnosti interesov o predlaganih rešitvah in 
iskanju poti, po kateri bi predhodno ugotovili ali so vprašanja 
usklajena, ali imajo predlogi zadostno podporo oziroma ali so 
o njih deljena mnenja. V takih primerih bi se lahko dogovorili 
za posebne posvete z delegacijami, skupinami delegatov, kjer 
je prišlo do problemov, ali pa bi te posebej vabili na seje 
delovnih teles oziroma na posebej za to ustanovljene skupine 
delegatov; 

- ali delegacije stalno delajo in tekoče spremljajo proble- 
matiko organizacij združenega dela, občine in širše družbe- 
nopolitične skupnosti, odprtost delegacij pri oblikovanju te- 
meljnih stališč in kako se v teh stališčih odražajo stališča, ki 
so bila oblikovana v samoupravnih organih in v družbenopoli- 
tičnih organizacijah; 
- povezanost delegacij z organi upravljanja, strokovnimi 

službami, poslovodnimi organi, z drugimi delegacijami zno- 
traj temeljne organizacije združenega dela oziroma delovne 
organizacije in z delegacijami za samoupravne interesne 
skupnosti ter način usklajevanja z njimi; 

- vključevanje družbenopolitičnih organizacij, zlasti sindi- 
kata v delo delegacij in njihova vloga pri oblikovanju usmeri- 
tev in stališč v delegacijah ter v odločitvah v zborih združe- 
nega dela občinskih skupščine, pri čemer bi bilo potrebno 
posebej ugotoviti ali je vzpostavljena vsebinska in časovna 
povezanost delegatske aktivnosti z aktivnostjo družbenopoli- 
tičnih organizacij, zlasti sindikata; 

- kako so v samoupravnih aktih konkretno opredeljeni 
postopki za delo delegacij in ali imajo delegacije tudi svoje 
akte in kako je v njih urejen postopek za njihovo delo. Po- 
sebno pozornost bi kazalo posvetiti temu, kako je v teh aktih 
opredeljen način oblikovanja temeljnih stališč, zlasti kadar 
gre za odločitve o dohodku, kakšen je v tem primeru odnos 
med delavci in delegacijo, ali delavci sami odločajo o tem in 
pooblastijo delegacijo za tako odločanje, ali je delegacija 
vezana le na stališča zbora delavcev in ali poteka oblikovanje 
stališč mimo zbora delavcev tudi glede tistih vprašanj, o 
katerih se morajo delavci obvezno izjaviti na zborih; 

- pogoje za delo delegacij in delegatov z vidika: strokovne 
pomoči poslovodnih organov in strokovnih služb, načina in- 
formiranja ter organizacijskih, tehničnih in materialnih pogo- 
jev za delo delegacij. 

RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJ ZBO- 
ROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
25. marca 1981 

Dnevni red se) Zbora združe- 
nag« dala, Zbora obćln In 
Družbenopolitičnega zbora 
Skupičlne SR Slovenije, ki ao 
sklicane za aredo, 25. marca 

1981, Je raziirjen z obrav- 
navo: 
- osnutka ustavnih amandma- 
jev k ustavi SFR Jugoslavije 
(ESA 552). 

2 poročevalec 
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Posveti s skupinami delegatov za posamezna področja bi 
bili organizirani takole: 

Dopoldanski del posvetov: 
- gospodarsko področje (39 skupin delegatov) posveti 

bodo s 6 skupinami: 6. okoliš Velenje, v Velenju; 12. okoliš 
Jesenice, na Jesenicah; 17. okoliš Ptuj, v Ptuju; 22. okoliš 
Črnomelj, v Črnomlju; 28. okoliš Trbovlje, v Hrastniku; 38. 
okoliš Ljubljana-Šiška, v Ljubljani in 25. okoliš Cerknica, v 
Cerknici; 27. okoliš Ravne na Koroškem, v Radljah ob Dravi; 

- prosvetno-kulturno področje (10 skupin delegatov) po- 
sveti bodo z 2 skupinama: 7. okoliš Maribor, v Mariboru; 10. 
okoliš Novo mesto, v Brežicah; 

- socialno-zdravstveno področje (10 skupin delegatov) 
posveti bodo z 2 skupinama: 1. okoliš Ljubljana-Center, v 
Ljubljani; 5. okoliš Tolmin, v Tolminu; 
- kmetijska dejavnost (10 skupin delegatov) posveti bodo 

z 2 skupinama: 1. okoliš Škofja Loka, v Škofji Loki, 7. okoliš 
Murska Sobota, v Murski Soboti; 

- obrtne dejavnosti (5 skupin delegatov) posveti bodo z 
eno skupino: 1. okoliš Domžale, v Domžalah; 

- državni organi (4 skupine delegatov) posveti bodo z eno 
skupino: 2. okoliš Postojna, v Piranu; 

- oborožene sile 1 skupina delegatov-Ljubljana-Center, v 
Ljubljani. 

Udeleženci: vodja skupine delegatov in nekateri člani sku- 
pine; predsedniki zborov združenega dela občinskih skup- 
ščin; predsedniki občinskih svetov Zveze sindikatov Slove- 
nije; predsedniki medobčinskih svetov Zveze sindikatov Slo- 
venije in predsednik medobčinske gospodarske zbornice, ka- 
dar gre za skupine iz gospodarskega področja. Na posvetih bi 
sodelovali tudi predsedniki delovnih teles zbora in posamezni 
člani delovnih teles. 

Popoldanski del posvetov: 
Možen je dvojni pristop glede na število delegacij, in sicer: 
Razgovor s člani delegacij v temeljnih organizacijah zdru- 

ženega dela, ob prisotnosti predstavnikov samoupravnih or- 
ganov in družbenopolitičnih organizacij in poslovodnih orga- 
nov. 

Razgovor z vodji delegacij v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela, predsedniki delavskih svetov in predstavniki 
družbenopolitičnih organizacij. 

Posveti za Zbor občin skupščine SRS: 
Na posvetu Zbora občin Skupščine SR Slovenije bi poleg 

izhodišč iz uvoda ocenili: 
- programiranje dela v delegacijah temeljnih samouprav- 

nih organizacij in skupnosti ter stalnost oziroma občasnost 
njihovega dela; 

- sodelovanje samoupravnih organov temeljnih samou- 
pravnih organizacij in skupnosti v delu njihovih delegacij in 
konferenc delegacij; 

- zagotavljanje pogojev za delo delegacij in delegatov z 
vidika časa, ki jim je na razpolago, ustreznosti gradiv, sezna- 
njenosti s problematiko ter ustrezne strokovne pomoči stro- 
kovnih služb samoupravnih organizacij ter upravnih organov 
in izvršnih svetov v občinah; 

- povezovanje delegacij za skupščine družbenopolitičnih 
skupnosti z delegacijami za skupščine samoupravnih Intere- 
snih skupnosti, še zlasti, kadar samoupravne interesne skup- 
nosti enakopravno odločajo s skupščinami družbenopolitič- 
nih skupnosti; 

- angažiranost družbenopolitičnih organizacij v delu dele- 
gacij in konferenc delegacij, skupin delegatov In občinskih 
skupščin. 

Glede delovanja skupin delegatov in občinskih skupščin 
kot konferenc delegacij za delegiranje delegatov v Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije pa bi ocenili; 

- katera vprašanja oziroma zadeve iz letošnjega programa 
dela zborov Skupščine SR Slovenije obravnavati v občinskih 
skupščinah, na problemskih konfersncah, v skupinah delega- 
tov, na delovnih telesih občinskih skupščin oziroma na druge 
načine; 

- pogoje, ki bi jih bilo treba ustvariti za pogostejše zaseda- 
nje zborov občinskih skupščin kot konferenc delegacij in 
problemskih konferenc SZDL; 

- vzroke zmanjšane aktivnosti skupin delegatov; 
- ustreznost stalnega skupnega dela oziroma sej skupin 

delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela; 
- štalna ali »ad hoc« delovna telesa občinskih skupščin in 

zborov kot oblike nadomeščanja oziroma pomoč skupinam 
delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije; 

- pojavi imperativnega mandata v delu delegatov v občin- 
ski in republiški skupščini (delegati se sklicujejo, da nimajo 
pooblastila za drugačno odločanje, kot mu je bilo naročeno); 

- položaj delegacije v odnosu do drugih samoupravnih 
organov npr. krajevnih skupnosti, zlasti z vidika, kako so s 
samoupravnimi splošnimi akti urejena ta razmerja ter posto- 
pek in pogoji za delo delegacije; 

- razlogi za razreševanje temeljnih vprašanj, o katerih 
mora odločati občinska oziroma republiška skupščina, mimo 
nje po poteh, ki se kažejo kot hitrejše in učinkovitejše; 

- kako doseči neposredno povezanost občinskih skupščin 
oziroma neposredno zainteresiranih samoupravnih organiza- 
cij in skupnosti v občinah prek delegatov v delu delovnih teles 
Zbora občin oziroma Skupščine SR Slovenije; 

- povezovanje in strokovna pomoč strokovne službe Skup- 
ščine SR Slovenije s strokovnimi službami občinskih skup- 
ščin. 

V okviru posvetov bi izmenjali tudi mnenja glede pristojno- 
sti Zbora krajevnih skupnosti v odnosu do pristojnosti Zbora 
združenega dela in Družbenopolitičnega zbora. 
Način in kraj posvetov 

Posvetov naj bi se udeležile vse občine v SR Sloveniji 
oziroma posebne družbenopolitične skupnosti. Posvete bi 
organizirali tako, da bi za posamezne regije sklicali posvet v 
eni izmed občin s tem, da posveti praviloma ne bi bili na 
sedežu tiste občine, kjer smo jih organizirali v letu 1979. 
Predlagamo, da se posveti organizirajo v: 

- za Posavje - v Brežicah, 
- za Zasavje - v Hrastniku, 
- za Obalo - v Piranu, 
- za celjsko regijo - v Velenju, 
- za dolenjsko regijo - v Črnomlju, 
- za Gorenjsko - v Škofji Loki, 
- za Severnoprimorsko - v Tolminu, 
- za Ljubljansko-okolico - v Domžalah, 
- za Ljubljanske občine in mesto - v Mestni skupščini, 
- za kraško-notranjsko regijo - v Cerknici, 
- ža Koroško - v Radljah ob Dravi, 
- za Pomurje - v Murski Soboti, 
- za mariborsko regijo - v Ptuju. 
Posveti bi bili enodnevni. V dopoldanskem času bi na se- 

dežu občinske skupščine izmenjali mišljenja o omenjeni pro- 
blematiki, v popoldanskem času pa bi o teh vprašanjih raz- 
pravljali v eni izmed krajevnih skupnosti, za katero bi se 
dogovorili v občini oziroma bi se s predstavniki skupščine 
samoupravne interesne skupnosti pogovorili o delovanju de- 
legatskega sistema v skupščini samoupravne interesne skup- 
nosti ter o njihovem vključevanju v delo in enakopravno 
odločanje z občinsko skupščino, 
Udeleženci posveta: 

Posveta naj bi se udeležili predsedniki občinskih skupščin, 
predsedniki zborov krajevnih skupnosti, predstavniki sociali- 
stične zveze In eventualno drugih družbenopolitičnih organi- 
zacij in vodje skupin delegatov. Sodelovali naj bi tudi delegati 
Zveznega zbora Skupščine SFRJ iz SR Slovenije. 
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Posveti za Družbenopolitični zbor Skupščine 
SRS: 

Glede na posebne funkcije družbenopoltičnih zborovin 
glede na to, da občinski družbenopolitični zbori niso nepo- 
sredna baza za Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slove- 
nije, bi kazalo na teh posvetih obravnavati predvsem tista 
vprašanja, ki so značilna za uveljavljanje družbenopolitičnih 
zborov v skupščinskem sistemu, 

S strani Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slove- 
nije in RK SZDL naj bi sodelovali delegati republiškega druž- 
benopolitičnega zbora in predstavniki RK SZDL. Možno bi 
bilo sestaviti več skupin, število le-teh je odvisno od tega, ali 
se bomo odločili za razgovore v vseh ali le nekaterih občinah 
oziroma na sedežih medobčinskih svetov SZDL. 

Možen okvir za razgovore bi bile priložene teze, upošteva- 
joč spremembe statutov občin, ki so v pripravi. Pri tem bi bilo 
treba razpravljati o konkretnem stanju v posamezni občini, o 
izkušnjah posameznega zbora in o predlogih za nadaljnjo 
krepitev vloge družbenopolitičnih zborov. 

- Položaj, vloga in funkcije družbenopolitičnega zbora 
izhajajo iz politično in ustavno opredeljenega položaja druž- 
benopolitičnih organizacij v okviru celote odnosov med njimi 
in skupščinami, družbenopolitične organizacije prevzemajo v 
delegatskem skupščinskem sistemu javno družbeno odgo- 
vornost za svoje delo in za svoj vpliv na družbeni razvoj. 

- Uvedba družbenopolitičnega zbora ne predstavlja dejan- 
skega širjenja možnosti vpliva družbenopolitičnih organizacij 
na sprejemanje oblastnih odločitev, temveč nasprotno, po- 
stavlja temu vplivu omejitve. Ob tem velja poudariti, da vpliv 
družbenopolitičnih organizacij na oblastne odločitve ni več 
neformalen (brez prevzemanja javne odgovornosti za sprejete 
odločitve), ampak je vpliv družbenopolitičnega zbora javna, 
formalna, legalna oblika vplivanja, s prevzemanjem javne od- 
govornosti za temeljno socialistično samoupravno usmeritev 
skupščinskih odločitev. V tem smislu so družbenopolitične 
organizacije odgovorne za celotnega skupščinskega sistema, 
še posebej pa za delovanje delovanje družbenopolitičnih zbo- 
rov. 

- Resolucija XI. kongresa ZKJ pravi, da se bo ZK zavzemala 
za to, »da bosta vsebina in način dela družbenopolitičnega 
zbora usmerjena h ključnim vprašanjem uresničevanja, var- 
stva in neodvisnosti države, varstva ustavne ureditve, kot tudi 
k smerem razvoja socialističnega samoupravnega sistema in 
da zbori ne sprejemajo odločitev, ki so po ustavi v pristojnosti 
zbora združenega dela ali zbora občin in skupščin samou- 
pravnih interesnih skupnosti.« To pomeni, da morajo biti 
pristojnosti družbenopolitičnega zbora take, da lahko družbe- 
nopolitične organizacije postavijo na njegov dnevni red vsako 
vprašanje, ki je pomembno s stališča uresničevanja, razvoja in 
varstva socialističnega samoupravnega sistema, in da hkrati 
onemogočajo prelevitev družbenopolitičnega zbora v splošno 
pristojen zbor. 

- Družbenopolitični zbori niso nosilci nekih posebnih inte- 
resov, ki se ne odražajo v drugih zborih. Usklajevanje stališč, 
potreb in interesov v skupščini ni naloga družbenopolitičnega 
zbora, ampak naloga delegatov v vseh zborih. Ker družbeno- 
politični zbori niso nosilci nekih posebnih interesov, tudi ne 
morejo imeti nekih posebnih, samostojnih pristojnosti. 

Družbenopolitični zbori so le dopolnilo in opora drugim 
zborom v sintezi kratkoročnih in dolgoročnih interesov. 

- Precej občinskih statutov, sprejetih v letu 1974, je po- 
membneje odstopilo od ureditve, kot jo ustava SR Slovenije 
določa za družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije. To 
velja zlasti za širjenje pristojnosti družbenopolitičnega zbora 
in za drugačno opredelitev načina odločanja v družbenopoli- 
tičnem zboru. Mnogi občinski statuti niso opredelili niti naj- 
bolj tipičnega načina odločanja družbenopolitičnega zbora, 
to je sprejemanje stališč. Nekatere kasnejše spremembe in 

dopolnitve statutov so te pomanjkljivosti deloma, toda ne 
povsem odpravile. 

- Ustavna koncepcija družbenopolitičnega zbora nedvo- 
mno terja restriktiven pristop pri določanju pristojnosti tega 
zbora. Takšen pristop še vedno ni uresničen, niti v statutih 
oziroma poslovnikih, niti v praksi. Zlasti družbenopolitični 
zbori občinskih skupščin imajo na dnevnih redih vrsto zadev, 
ki nimajo neposredne zveze z uresničevanjem, razvojem in 
varstvom socialističnega samoupravnega sistema. 

- Nespoštovanje restriktivnega pristopa pri določanju pri- 
stojnosti družbenopolitičnega zbora ima lahko številne nega- 
tivne posledice kot npr: 

- spreminja družbenopolitični zbor v splošno pristojen 
zbor, 

- povzdiguje družbenopolitični zbor nad druga dva zbora, 
- zmanjšuje aktivnost delegacij in delegatov za delovanje 

drugih delegatskih zborov, ker prevzema družbenopolitični 
zbor posebno odgovornost za delovanje celotne skupščine, 

- onemogoča zboru, da bi poglobljeno in temeljito obrav- 
naval temeljna sistemska vprašanja, 
- povzroča, da se avtoriteta družbenopolitičnih organizacij 

»zlorablja« pri razreševanju vprašanj, pri katerih takšna ali 
drugačna rešitev nima nobenega neposrednega vpliva na 
temeljno samoupravno socialistično usmerjenost. 

- Pri kritiki pristojnosti družbenopolitičnega zbora v obči- 
nah je treba upoštevati, da so funkcije občine nasploh dru- 
gačne od funkcij republike in da ima »razvoj, uresničevanje in 
varstvo socialističnega samoupravnega sistema« v občini 
nujno drugačno dimenzijo kot v republiki. Občinska skup- 
ščina ne sprejema zakonov in v glavnem ne odloča o »sistem- 
skih« vprašanjih. Zaradi tega so v občini politično relevantne 
tudi take zadeve, ki v republiki niso, zato preveč enostavna 
primerjava z republiko ni mogoča. 

- Restriktivno določanje pristojnosti družbenopolitičnega 
zbora ni nedvomno izboljšalo pogojev za uresničevanje dele- 
gatskih razmerij med delegati v tem zboru in njihovo delegat- 
sko bazo. Organi družbenopolitičnih organizacij ne morejo 
obravnavati vseh številnih zadev, ki jih obravnavajo nekateri 
družbenopolitični zbori. 

- Pristojnosti družbenopolitičnega zbora ni mogoče na- 
tančno določiti niti v statutih občin, niti v poslovnikih občin- 
skih skupščin. Izhajajoč iz ustavne in politične koncepcije 
tega zbora pa je treba v vsakem konkretnem primeru preso- 
diti, ali gre za temeljno politično vprašanje ali pa za nepotre- 
ben poseg v pristojnosti drugih zakonov. 

- Delegati v družbenopolitičnem zboru niso z imperativnim 
mandatom vezani na stališča organov družbenopolitičnih or- 
ganizacij oziroma na stališča konference SZDL. Tudi ti dele- 
gati imajo pomembno ustvarjalno funkcijo in ne le funkcijo 
prenašanja stališč iz družbenopolitičnih organizacij v skup- 
ščino. Delegati v družbenopolitičnem zboru morajo ustvar- 
jalno in argumentirano uporabljati stališča in usmeritve svoje 
delegatske baze. 

- Dokaj je razširjena negativna praksa, da postavljajo dele- 
gati v družbenopolitičnem zboru vprašanja, ki očitno sodijo v 
druga dva zbora, oziroma vprašanja, za katerimi stoji očiten 
lokalistični oziroma podjetniški interes. Prav tako se v razpra- 
vah v družbenopolitičnem zboru bolj čutijo problemi in težave 
posamezne organizacije združenega dela ali posamezne kra- 
jevne skupnosti, kot pa stališča in usmeritve družbenopolitič- 
nih organizacij. 

- Ker so v družbenopolitičnem zboru zbrani delegati vseh ■ 
družbenopolitičnih organizacij, povezanih v SZDL kot enotno 
fronto, med njimi ne bi smelo biti bistvenih razlik glede 
kateregakoli pomembnejšega vprašanja, zato v družbenopoli- 
tičnem zboru tudi ne bi smelo prihajati do preglasovanja. Če 
se pojavijo pomembne razlike v mnenjih je očitno, da je treba 
vprašanje vrniti v SZDL v ponovno razpravo in uskladitev. 

- Za delo delegatov v družbenopolitičnem zboru morajo 
biti odgovorna izvoljena telesa (vodstva družbenopolitičnih 
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organizacij, ki po ustavi opravljajo funkcijo delegacij, po- 
sebno odgovornost pa mora imeti S2DL. Priprave za seje 
družbenopolitičnega zbora torej niso samo stvar SZDL, am- 
pak tudi drugih družbenopolitičnih organizacij, čeprav te pri- 
prave nikoli ne smejo iti mimo SZDL. 

- Nekatere težnje, da bi se proces usklajevanja političnih 
stališč opravljal v družbenopolitičnem zboru kažejo na nera- 
zumevanje frontne vloge SZDL. Takšne težnje se v praksi 
uveljavljajo s tem, da gredo posamezni organi nekaterih druž- 
benopolitičnih organizacij v družbenopolitične zbore mimo 
SZDL. Ohranitev ali celo krepitev take prakse bi pripeljala do 
polarizacije v družbenopolitičnem zboru s tem pa do slabitve 
vloge družbenopolitičnega zbora v skupščinskem sistemu. • 

- Temeljni problem nadaljnjega razvoja družbenopolitič- 

nega zbora ni v dograjevanju ustavne koncepcije tega zbora, 
ampak v spreminjanju prakse tega zbora in v spreminjanju 
prakse delovanja družbenopolitičnih organizacij. S tega vi- 
dika je potrebno ocenjevati tudi pobude in predloge za uvaja- 
nje fleksibilnega delegatskega mandata v družbenopolitič- 
nem zboru, ter posledice, ki bi jih prinesel tak mandat. 

★ ★ ★ 

Ugotovitve, zbrane na posvetih oziroma razgovorih, bi bile 
koristen prispevek pri pripravi sprememb in dopolnitev volilne 
zakonodaje, poslovnika skupščine in zborov in uresničitvi 
sklepa zborov glede metod in načinov dela Skupščine SR 
Slovenije. 

POPRAVKI DOGOVORA O TEMELJIH 
DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE 
ZA OBDOBJE 1981-1985, OBJAVLJENEGA 
V POROČEVALCU SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE št. 5 z dne 3. 3. 1981 
2. člen, zadnji odstavek, 7. vrsta: 

namesto: » ... finančne asociacije dejavnosti...« 
pravilno: » ... finančne asociacije združenega dela v skladu 

s specifičnostmi posamezne dejavnosti...« 
3. člen, 2. vrsta: 

namesto: » ... organizacije združenega dela iz...« 
pravilno: » ... organizacije združenega dela za programe, ki 

v enaki meri zadovoljujejo kriterije iz...« 
4. člen, točka 2., 6. vrsta: 

namesto: » ... materiala) in osnovnih...« 
pravilno: » ... materiala) se tu ne upošteva. 
Šteje se, da minimalno zahtevo kriterija izvozne usmerjeno- 

sti zadovoljujejo tudi investicijski projekti in programi, ki za 
domači trg predvidevajo proizvodnjo osnovnih uvoznih in na 
jugoslovanskem trgu deficitarnih surovin (spisek 26 surovin 
in reprodukcijskega materiala) in osnovnih .. .<> 

4. člen, točka 7: 
Za 2. odstavkom manjka odstavek, ki se glasi: 
»Novega proizvodnega oziroma investicijskega programa 

ni moč izvajati, če z njim ni zagotovljeno vračanje tehnološke 
vode v enaki kakovosti, kot je voda sprejemnika, pri čemer 
vrnjena voda ne sme biti slabša od drugega kakovostnega 
razreda.« 

27. člen, 2. odstavek, 6. vrsta: 
namesto: >•... sistemi za izboljšanje in zaščito...« 
pravilno: »... sistemi, tehnološko zahtevnejši sistemi za 

izboljšanje in zaščito...« 

28. člen, 1. alinea, 11. vrsta: 
namesto: » ... sporazumih o usklajevanju ...« 
pravilno: »... sporazumih o temeljih skupnih planov in v 

samoupravnih sporazumih o usklajevanju...« 

34. člen, 10. odstavek, 3. vrsta: 
namesto: » ... merilih okoli 3,54 mlrd din...« 
pravilno: » ... merilih v višini okoli 3,54 mlrd din...« 

44. člen, 2. alinea, 2. vrsta: 
namesto: » ... organizirane proizvodnje...« 
pravilno: » ... organizirane kmetijske proizvodnje...« 

49. člen, točka 2., 2. alinea, 1. vrsta: 
namesto: » ... mrežo 0,6 mlrd din ...« 
pravilno: » ... mrežo 0,61 mlrd din...« 

51. člen, 1. odstavek, 11. vrsta: 
namesto: » ... devizni vpliv. Izhajajoč...« 
pravilno: » ... devizni priliv. Izhajajoč...« 

54. člen, 4. odstavek, 5. vrsta: 
namesto: » ... predstavljala okoli 1,8% ...« 
pravilno: »... predstavljala okoli 1,18%...« 

66. člen, 3. alinea, 2. in 3. vrsta: 
namesto: » ... izkoriščanosti vsaj za 10%, če so s tem...« 
pravilno: ». .13. izkoriščenosti vsaj za 10%, če so pred 

tem...« 

74. člen, tabela na strani 16., 5. stolpec, 4. vrsta: 
namesto: »2.908,8« 
pravilno: »2.909,8« 

83. člen, 2. odstavek, 4. vrsta: 
namesto: » ... 4614,3 mio din...« 
pravilno: » ... 614,3 mio din...« 

93. člen, zadnji odstavek, 3. vrsta: 
namesto: » ... proračun solidarnosti...« 
pravilno: » ... poračun solidarnosti...« 

95. člen, točka 1., 10. vrsta: 
namesto: » ... obdobju (1 %) 
pravilno: » ... obdobju (1,1%)...« 

95. člen, točka 1., predzadnja vrsta: 
namesto: » ... planirano letno rast...« 
pravilno: » ... planirano poprečno letno rast...« 

100. člen, 1. alinea, 1. vrsta: 
namesto: » ... delovne oskrbne...« 
pravilno: » ... dnevne oskrbne...« 

113. člen, točka 2., 2. alinea, 2. vrsta: 
namesto: » ... pogojev, skupna vlaganja...« 
pravilno: » ... pogojev za skupna vlaganja...« 

Stran 26, naslov: 
namesto: »Opredelitev porabne energije« 
pravilno: »Opredelitev porabe energije« 

Stran 26., zadnji odstavek: 
V zadnjih devetih vrstah so napačni nekateri eksponenti. 
Pravilno je: 

2. Antracit 1 t = 7.600 x 106 cal = 31,9 x 109 J 
3. Koks 1 t = 7.000 x 106 cal = 29,4 x 109 J 
4. Črni premog 1 t = 6.500 x 106 cal = 28,1 x 109 J 
5. Rjavi premog 1 t = 3.190 x 106 cal = 13,4 x 109 J 
6. Lignit 1 t = 2.360 x 106 cal = 9,9 x 109 J 
7. Tekoča goriva 1 t = 10.000 x 106 cal = 42 x 109 J 
8. Mazut 1 t = 9.300 x 106 cal = 39 x 109 J 
9. Zem. plin 10 m3 = 8.300 x 106 cal = 34,9 x 109 J 

10. Tek. naftn plin 1 t = 11.000 x 106 cal = 46,2 x 109 J 

Stran 27., točka 2., 6. vrsta: 
namesto: » ... nad 2 stanovalcev...« 
pravilno: «... nad 250 stanovalcev... 

Stran 28., točka 4. 7., 1. odstavek: 
namesto: »Uradni list SRS, 2/77« 
pravilno: »Uradni list SRS, 3/77« 

Stran 29., 2. kolona, 25. vrsta: 
Na koncu vrste manjka: »Posebna izobraževalna skupnost za 
gozdarstvo«. 
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Iz Skupščine SFRJ 

RAZVOJNA POLITIKA 

Skupni interesi, razvojni cilji 

ter ekonomska politika v prihodnjem 

petletnem obdobju 

• Povečanje produktivnosti dela, izvoza blaga in storitev, zaviranje naraščanja cen, 
zaščita življenjskega standarda in hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih kra- 
jev, posebno SAP Kosova, sodijo med najpomembnejše cilje nadaljnjega družbe- 
noekonomskega razvoja 

• Posamezne dele Osnutka plana je treba še bolj uskladiti z dogovori o temeljih 
plana in konkretizirati ukrepe za uresničevanje planskih predvidevanj 

• Točneje obdelati osnove skupne ekonomske politike, da bi bile organizacije 
združenega dela pravočasno seznanjene s pogoji gospodarjenja 

• Treba je preučiti planirane stopnje rasti družbenega proizvoda in razvoja posa- 
meznih področij in panog 

Skupščine vseh republik in 
pokrajin so poslale Skupščini 
SFRJ svoje pripombe in pred- 
loge k Osnutku družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 
od leta 1981 do 1985 (AS 366), 
ki smo ga objavili v eni prejš- 
njih številk Glasila. V prejšnji 
številki Glasila smo objavili tu- 
di stališča in mnenja delovnih 
teles Skupščine SFRJ, družbe- 
nopolitičnih organizacij in or- 
ganov federacije k Osnutku 
plana. 

Glede na pomen usklajeva- 
nja stališč republik in pokrajin 
o tem zelo pomembnem doku- 
mentu prinašamo v tej številki 
Glasila povzetek načelnih sta- 
lišč in konkretnih pripomb ter 
predlogov republiških in po- 
krajinskih skupščin. 

Ob tem ko so dale skupščine 
republik in pokrajin soglasje k 
Osnutku družbenega plana, so 
poudarile, da dokument vse- 
buje skupne interese in razvoj- 
ne cilje, kot tudi okvire spreje- 
manja ukrepov ekonomske 
politike v naslednjem petlet- 
nem obdobju. Obenem so dale 
pripombe, da posamezne do- 
ločbe niso dovolj usklajene z 
določbami dogovora o teme- 
ljih plana. Prav tako bi morali 
biti ukrepi za realizacijo plan- 

skih predvidevanj še konkret- 
nejši. 

USKLADITI BISTVENA 
VPRAŠANJA RAZVOJA 
DRŽAVE 

V okviru načelnih pripomb 
republik in pokrajin Skupščina 
Bosne In Hercegovine pou- 
darja, da so ustvarjeni pogoji, 
da se Družbeni plan Jugoslavi- 
je sprejme pravočasno in v 
skladu s sistemom družbene- 
ga planiranja. To bo omogoči- 
lo, da bo aktivnost subjektiv- 
nih sil v organizacijah združe- 
nega dela in drugih samou- 
pravnih organizacijah in skup- 
nostih ter družbenopolitičnih 
skupnostih usmerjena v ure- 
sničevanje osnovnih ciljev in 
nalog materialnega in družbe- 
nega razvoja države. 

Vendar pa po oceni Skup- 
ščine te republike v Osnutku 
plana niso dovolj konkretizira- 
ni okviri za sprejem ukrepov 
ekonomske politike, ki bi sti- 
mulirali porabo domačih ener- 
getskih goriv. 

Skupščina SR Bosne in Her- 
cegovine prav tako meni, da so 
nekatere kvantifikacije, pose- 
bej glede proizvodnje osnov- 
nih surovin, energije in hrane, 

samo globalno usklajene in da 
ni jasno, kako bodo posamez- 
ne od teh nalog uresničene. 
Zaradi tega je potrebno, da se 
pri izdajanju ukrepov za ure- 
sničevanje določene razvojne 
politike, dajo čim popolnejši 
odgovori na ta vprašanja. 

Skupščina te republike je 
prav tako podčrtala potrebo, 
da se pospeši aktivnost in do- 
seže čim večja usklajenost sta- 
lišč republik in pokrajin o ne- 
katerih bistvenih vprašanjih 
razvoja države in to do sprejet- 
ja družbenega plana, ne pa še- 
le v prvem četrtletju oziroma 
prvem polletju 1981, kot je pre- 
dvideno v Osnutku plana. S 
tem bi bil ta dokument popol- 
nejši, ustvarili pa bi pogoje za 
usmerjanje aktivnosti zaintere- 
siranih organizacij združenega 
dela in ostalih družbenih de- 
javnikov za uspešnejše uresni- 
čevanje družbenega plana. 

PODROBNEJE 
IZDELATI POGOJE 
GOSPODARJENJA 

Po oceni Skupščine SR 
Črne Gore bi osnutek lahko 
služil kot dobra podlaga za pri- 
pravo predloga družbenega 
plana. Vendar bo treba do nje- 
govega sprejema še enkrat 
preučiti predvideno stopnjo 
rasti družbenega proizvoda. 

Opredelitev v zvezi s pogoji 
gospodarjenja bi bilo treba po- 
drobneje obdelati, saj je to po- 
sebnega pomena za vse orga- 
nizacije združenega dela, po- 
sebej za njihovo razvojno 
usmeritev. 

Prav tako je treba določiti 
dodatne ukrepe in aktivnosti 
na vseh področjih ekonomske 
politike. Treba je tudi točneje 
določiti prehodne rešitve eko- 
nomske politike v letu 1981 in 
jih izdelati v skladu s sklepi CK 
ZKJ. 

(jccooooocosooooooooococcoocoeoscoocoeec^ 

PRIPOMBE IN PREDLOGI SKUPŠČIN REPUBLIK 
IN POKRAJIN K OSNUTKU DRUŽBENEGA PLANA 
JUGOSLAVIJE ZA OBDOBJE OD LETA 1981 DO 1985 - 
K AS 366 

IiOOOOOCOaOOCOOOOSOOOOSCOGOSCOCOSOCOOOaei! 
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V okviru posebnih obvezno- 
sti in nalog je treba predvideti 
tudi ustvarjanje pogojev za 
spodbujanje hitrejšega razvoja 
SR Črne Gore kot področja, 
katerega nerazvitost se je v 
preteklem planskem obdobju 
še poglobila s katastrofalnim 
potresom leta 1979. 

POGOJI 
GOSPODARJENJA 
NA ENOTNEM TRGU 

Sabor SR Hrvatske je prav 
tako podčrtal pomanjkljivosti 
Osnutka plana. Tako na primer 
bi moralo biti po njegovi oceni 
uresničevanje politike eko- 
nomske stabilizacije in potre- 
ba prevladovanja negativnih 
teženj v osnovnih tokovih 
družbene reprodukcije, eden 
temeljnih ciljev skupnega 
družbenoekonomskega ra- 
zvoja. 

Sabor meni, da je problem 
strukturnih neskladij v Osnut- 
ku plana preveč poudarjen in 
da se deloma odstopa od tiste- 
ga kar je bilo določeno z dogo- 
vori o temeljih plana. To se na- 
naša na vlogo ekonomskih 
odnosov s tujino, še posebej 
pa na povečanje izvoza blaga 
in storitev, kakor tudi na skup- 
no razvojno politiko, posebej 
pri uresničevanju temeljnih ci- 
ljev politike ekonomske stabi- 
lizacije, ki ni dobila ustreznega 
mesta v Osnutku plana, niti v 
bilancah na katerih le-ta teme- 
lji. 

Obenem tudi ni na ustrezen 
način izražena zveza med za- 
menjavo uvoza in reševanjem 
strukturnih problemov v proi- 
zvodnji. Niso izdelani niti te- 
melji skupne ekonomske poli- 
tike in to na takšen način, da bi 
bili organizacijam združenega 
dela znani splošni pogoji go- 
spodarjenja na enotnem jugo- 
slovanskem trgu. 

To je eden bistvenih vzro- 
kov, da se zelo počasi odvija 
proces medsebojnega intere- 
snega povezovanja organizacij 
združenega dela v vsej državi. 

Kvantitativni elementi in 
ustrezni analitični temelji še ne 
odražajo skupaj ocenjenih po- 
gojev in možnosti družbenoe- 
konomskega razvoja države. 
Posebej očitno se kažejo re- 
zerve v zvezi z možnostmi ure- 
sničevanja rasti izvoza blaga in 
storitev, možnim reševanjem 
ostalih strukturnih problemov 
v okvirih razpoložljive akumu- 
lacije in relativno omejenih 
možnosti uvoza opreme. Prav 
tako so še rezerve v zvezi s 
predvideno strukturo investicij 
v osnovna sredstva gospodar- 
stva v kateri sodelujejo s 63 
odstotki prednostne dejavno- 
sti, glede na uresničevanje 

izvozne usmeritve, kot tudi 
možnostmi nadaljnjega ome- 
jevanja oziroma zmanjševanja 
sredstev za zadovoljevanje 
skupnih potreb. 

Dosedanji potek, način in 
metoda priprave Osnutka pla- 
na, po oceni Sabora niso bile 
dovolj usklajeni s samouprav- 
nim sistemom družbenega 
planiranja ter ustreznimi 
ustavnimi načeli in določbami, 
ampak so imeli prevladujočo 
vlogo organi federacije, repu- 
blik in pokrajin. 

Zaradi tega tako v dogovorih 
kot v planu ostaja popolnoma 
odprto vprašanje sredstev, 
metod in konkretnih ukrepov 
ter aktivnosti, v. prvi vrsti pa 
ustreznih predpostavk v pro- 
cesu samoupravnega sporazu- 
mevanja o temeljih plana s ka- 
terimi bi bilo zagotovljeno ure- 
sničevanje skupnih interesov v 
razvojni politiki, vendar tudi 
verifikacija konkretnih nalog. 

Glede na te pomanjkljivosti 
je nujno, da se delo pri določa- 
nju politike družbenoekonom- 
skega razvoja v naslednjih pe- 
tih letih nadaljuje tudi po spre- 
jetju družbenega plana, čeprav 
morajo biti določne obvezno- 
sti in naloge določene že v tem 
dokumentu. 

Sabor SR Hrvatske je prav 
tako dal več konkretnih pred- 
logov za točnejše oblikovanje 
posameznih delov Osnutka 
plana. 

POSPEŠITI PROCES 
ZDRUŽEVANJA 

Sobranje SR Makedonije 
meni, da je zaradi uresničeva- 
nja skupnih interesov in ra- 
zvojnih ciljev nujno treba do- 
sledno izvrševati dogovorjeno 
politiko in ustrezne obvezno- 
sti, pri tem pa uporabljati ob- 
stoječe sistemske rešitve, kot 
tudi njihovo nadaljnje dograje- 
vanje. Pomembno je tudi, da bi 
v letu 1981 sprejeli preostale 
rešitve, posebej konkretne 
ukrepe in dogovore. 

Sobranje prav tako opozar- 
ja, da bi bilo v pogojih poča- 
snejše gospodarske rasti, gle- 
de na prejšnje obdobje, vklju- 
čevanje delovno sposobnega 
prebivalstva oteženo, posebej 
če ne bi na ustrezen način 
izvajali nalog v zvezi s poveča- 
njem proizvodnje in dohodka 
oziroma z razširitvijo material- 
ne osnove dela. Zaradi tega bo 
nujno zagotoviti predvidevanja 
o stalni rasti materialne proi- 
zvodnje, kot tudi o hitrejšem 
razvoju gospodarsko manj ra- 
zvitih republik in najhitrejšem 
razvoju SAP Kosova in o 
ustvarjanju pogojev za večjo 
stabilnost skupnega razvoja. 

Ocenjujejo, da bi moralo biti 

izvajanje osnovnih nalog 
skupne politike razvoja eko- 
nomskih odnosov s tujino pri- 
marno in spremljano z vse- 
stransko aktivnostjo vseh no- 
silcev planiranja. Zelo po- 
membno je tudi pospešiti pro- 
ces združevanja organizacij 
združenega dela zaradi prido- 
bivanja in razporejanja skupno 
ustvarjenih deviz. Prav tako je 
treba premagati pojave, ki vo- 
dijo k zapiranju enotnega ju- 
goslovanskega trga. 

Treba je tudi zagotoviti 
ustrezno delovanje plačilnobi- 
lančnih in deviznobilančnih 
pozicij republik in pokrajin v 
enotni plačilni in devizni bilan- 
ci države. 

Sobranje SR Makedonije je 
posebej podčrtalo, da so zara- 
di zahtevnosti položaja plačil- 
nobilančne pozicije te republi- 
ke precej otežene glede mož- 
nosti za uresničevanje dogo- 
vorjenih razvojnih nalog, po- 
sebej v zvezi z redno preskrbo 
gospodarstva s posameznimi 
surovinami in reprodukcijskim 
materialom. Zaradi tega bo 
treba sprejeti ustrezne ukrepe 
za preseganje sedanjega sta- 
nja. 

Sobranje se prav tako zavze- 
ma za sprejemanje ukrepov za 
zaščito življenjskega standar- 
da, za stabilnejše odnose in to- 
kove v družbeni reprodukciji z 
vzpostavitvijo usklajenejših 
blagovno-denarnih odnosov, 
boljšo preskrbljenost trga, za- 
gotavljanje rezerv in počasnej- 
šo rast cen. 

Sobranje SR Makedonije 
prav tak meni, da je treba pre- 
seči avtarkične težnje in zago- 
toviti delovanje in nadaljnji ra- 
zvoj enotnega jugoslovanske- 
ga trga. 

IZBOLJŠANJE 
STRUKTURE IZVOZA 

Skupščina SR Slovenije se 
zavzema, da se ponovno pre- 
veri in uskladi delež investicij v 
družbenem proizvodu z vidika 
realnih dohodkovnih možnosti 
združenega dela in realnega 
deleža tujih sredstev. Prav ta- 
ko je treba opredeliti osnovna 
razmerja investicijskih vlaganj 
na ključnih področjih. Izvoz je 
treba opredeliti kot osnovni 
pogoj za doseganje planirane- 
ga razvoja. V tem smislu je tre- 
ba opredeliti ukrepe za bistve- 
no izboljšanje strukture 
izvoza. 

V Osnutku plana je prav tako 
treba predvideti katera proi- 
zvodnja bo za nadomeščanje 
uvoza prednostno razvijana. 
Po mnenju Skupščine te repu- 
blike bi bilo treba dati pre- 
dnost razvoju energetike, proi- 
zvodnji osnovnih živilskih 

proizvodov in proizvodnji tistih 
surovin, ki jih primanjkuje v re- 
produkciji in ki so ekonomsko 
opravičene. 

Nujno je treba tudi predvide- 
ti ukrepe za povečanje realne 
amortizacije in njene rasti ter s 
tem povečati reproduktivne 
sposobnosti organizacij zdru- 
ženega dela materialne proi- 
zvodnje. Na dohodkovnih 
osnovah je treba spodbujati 
samoupravno združevanje de- 
la in sredstev, s čemer bodo 
zagotovljeni čimbolj enako- 
merni tokovi družbene repro- 
dukcije in čimbolj nemotena 
preskrba na domačem trgu; 
pri tem je treba v planu določiti 
naloge gospodarskih zbornic 
in splošnih združenj. 

Skupščina SR Slovenije prav 
tako predlaga, da morajo biti 
opredeljeni kriteriji za zadolže- 
vanje v tujini, pri čemer naj se 
dosledno uresniči načelo, da 
se lahko zadolžujejo samo tisti 
subjekti, ki so sposobni takšna 
posojila vračati iz svojih ali 
združenih deviznih sredstev. 

In končno je treba s planom 
določiti tudi okvire in osnovne 
usmeritve za predvidene po- 
sebne dogovore republik in 
pokrajin, ker bi lahko sicer ti 
dogovori pomenili dodatne 
dogovore o temeljih družbene- 
ga plana Jugoslavije, čemur pa 
Skupščina SR Slovenije odloč- 
no nasprotuje. 

POGOJI ZA 
URESNIČEVANJE 
STOPNJE RASTI 

Skupščina SR Srbije je pou- 
darila, da so v Osnutku plana 
iz dogovora in njegovih teme- 
ljev prevzete stopnje rasti 
osnovnih kategorij družbene 
reprodukcije in druge kvantifi- 
kacije, izpuščen pa je bistveni 
pogoj za sprejetje, ki je predvi- 
den v Dogovoru o usklajevanju 
in usmerjanju tokov družbene 
reprodukcije in je to vsebino 
treba vnesti v Predlog plana. 

Skupščina te republike prav 
tako opozarja, da je z Zako- 
nom o prevzemanju obvezno- 
sti republik in pokrajin za vra- 
čanje anuitet za kredite, ki so 
bili dani SAP Kosovu iz Sklada 
federacije v obdobju do leta 
1980 predvideno, da se pogoji 
in način poravnave in obvez- 
nosti te pokrajine do republik 
SAP Vojvodine uredi z družbe- 
nim planom. Vendar Osnutek 
teh vprašanj ne vsebuje in jih 
je treba formulirati v predlogu 
plana. 

Skupščina SAP Kosovo je 
podprla glavne opredelitve v 
Osnutku plana, kakor tudi 
sprembe in dopolnitve, ki jih je 
Zvezni izvršni svet naknadno 
poslal Skupščini SFRJ. 
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NADALJNJI RAZVOJ 
SAMOUPRAVNIH 
ODNOSOV 

Skupščina SAP Vojvodine 
poudarja, da v dosedanjih pri- 
zadevanjih za sprejem Družbe- 
nega plana nismo dovolj izha- 
jali iz planov organizacij zdru- 
ženega dela, prav tako se niso 
popolnoma uresničile postav- 
ke sistema samoupravnega 
družbenega planiranja. To se 
predvsem nanaša na neza- 
dostno afirmacijo planiranja 
dohodka kot osnovne katego- 
rije planiranja. Povečanje do- 
hodka mora biti ena temeljnih 
nalog družbenoekonomskega 
razvoja, saj je to bistven pogoj 
in podlaga za nadaljnji razvoj 
samoupravljanja. 

Prav tako je treba dosledne- 
je izdelati ukrepe za nadaljnji 
razvoj socialističnih samou- 
pravnih družbenoekonomskih 
odnosov, s čemer bi zagotovili, 
da postanejo delovni ljudje v 
združenem delu neposredni 
nosilci vseh tokov družbene 
reprodukcije. 

Cilji in razvojne naloge na 
področju energetike po oceni 
Skupščine SAP Vojvodine niso 
dovolj preučene z vseh aspek- 
tov. Posebej je bilo premalo 
pozornosti posvečene razvoju 
samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov na tem po- 
dročju in racionalizaciji proi- 
zvodnje. 

Prav tako bo treba več po- 
zornosti posvetiti raziskovanju 
nafte in plina kot vprašanju, ki 
ga bo treba reševati na dolgo- 
ročni osnovi in zagotoviti po- 
goje za kontinuirano in inten- 
zivno izvajanje del. 

S tem, da podpira opredeli- 
tve glede racionalizacije pora- 
be energije in zamenjave teko- 
čih goriv z drugimi domačimi 
viri, Skupščina te pokrajine 
meni, da bi za pospešitev tega 
procesa morali s planom pre- 
dvideti predvsem spodbujeval- 
ne ukrepe. 

Glede na specifičnost in sta- 
nje v proizvodnji hrane je nuj- 
no treba izdelati konkretne 
ukrepe skupne ekonomske 
politike, ki bodo zagotovili, da 
bo planirani razvoj proizvod- 
nje v tej dejavnosti tudi uresni- 
čen. 

Ko je beseda o planiranem 
povečanju kmetijske proizvod- 
nje je prav tako treba sprejeti 
ustrezne spodbujevalne ukre- 
pe in zagotoviti aktivno pod- 
poro vseh republik in pokrajih 
in družbene skupnosti. Predv- 
sem je treba izdelati ukrepe na 
področju cen, investicij, kre- 
ditno-monetarne politike, de- 
lovanja materialnih rezerv in 
spodbujanje proizvodnje na 
zasebnih gospodarstvih. 

Skupščina SAP Vojvodine 
prav tako meni, da v Osnutku 
plana ni dovolj jasno poudar- 
jena potreba razvoja tehnike in 
tehnologije v proizvodnji grad- 
benega materiala, ne samo v 
procesu proizvodnje, ampak 
tudi v času eksploatacije grad- 
benih objektov. 

V Osnutku plana je predvi- 
deno zagotavljanje devizne 
kompenzacije organizacijam 
združenega dela, katerim je 
organ federacije posebej ome- 
jil ali prepovedal izvoz. Vendar 
pa je treba zagotoviti tudi de- 
vizne pravice za gospodarske 
panoge, ki so v aktih federacije 
usmerjene na zadovoljevanje 
potreb domačega trga. 

Pri določanju opredelitve v 
delitvi osebnih dohodkov bi bi- 
lo nujno čimprej določiti tudi 
nekatere izhodiščne osnove za 
merila, ki bi bila izdelana v sa- 
moupravnih sporazumih in 
splošnih aktih temeljnih orga- 
nizacij združenega dela. 

Po oceni Skupščine SAP 
Vojvodine je treba tudi zagoto- 
viti pogoje za povečanje dele- 
ža organizacij združenega de- 
la v materialni proizvodnji v 
dohodku za najmanj eno od- 
stotno točko letno. 

SKUPNI INTERESI 
IN RAZVOJNI CILJI 

Razen načelnih pripomb so 
skupščine vseh republik in po- 
krajin poslale tudi večje število 
konkretnih pripomb in sugestij 
za spremembe, dopolnitve in 
izboljšanje besedila Osnutka 
plana. Sabor SR Hrvatske je 
dal več konkretnih predlogov 
za spremembo in dopolnitev 
Osnutka srednjeročnega plana 
in za točnejše formulacije s tu- 
jino, o uresničevanju politike 
ekonomske stabilizacije in o 
omejevanju porabe. 

Sabor se med drugim zavze- 
ma za vzpostavitev skladnejših 
blagovno-deviznih odnosov, 
saj je to bistven element politi- 
ke ekonomske stabilizacije in 
predpostavk menjave struktu- 
re proizvodnje do potreb do- 
mačega in tujega trga. 

Sabor SR Hrvatske se zavze- 
ma za zagotovitev uvoza re- 
produkcijskega materiala, ki je 
potreben za uresničevanje di- 
namičnejše rasti proizvodnje v 
okvirih plačilnobilančnih in 
deviznobilančnih možnosti dr- 
žave. 

Po predlogu Skupščine SAP 
Kosova je treba v delu plana o 
skupnih interesnih in razvojnih 
ciljih točno reči, da je predvi- 
deno zagotavljanje hitrejšega 
razvoja SAP Kosova kot izrazi- 
to gospodarsko manj razvite 
pokrajine od povprečja razvoja 
vse države, zaradi zmanjševa- 

nja razlik v stopnji gospodar- 
ske 'razvitosti v primerjavi s 
povprečjem v državi. 

Po oceni Skupščine SAP 
Vojvodine je treba pri spreje- 
manju plana akcijsko določiti 
ukrepe za nadaljnji razvoj so- 
cialističnih samoupravnih in 
družbenoekonomskih odno- 
sov, jih izdelati in jih točneje 
definirati, posebno glede ure- 
sničevanja vloge delavca v 
družbeni reprodukciji oziroma 
v pridobivanju in razporejanju 
dohodka. 

Skupščina SR Črne gore 
meni, da planirana delitev do- 
hodka in gibanje posameznih 
kategorij finalne porabe ne za- 
gotavlja, da se breme ekonom- 
ske stabilizacije enakopravno 
razdeli, da pa je hkrati treba 
zagotoviti krepitev materialne 
osnove združenega dela glede 
povečanja akumulacije. 

Pomen produktivnosti dela 
za uresničevanje nalog eko- 
nomske stabilizacije je treba, 
po oceni Skupščine te republi- 
ke, bolj poudariti, kot tudi po- 
membnost za vključevanje na- 
še države v mednarodno deli- 
tev dela. 

Politika zaposlovanja v 
Osnutku plana tudi ni dobila 
ustreznega pomena. Posebej 
niso dovolj izdelane smernice 
za sprejemanje ukrepov, s ka- 
terimi bi ustvarili pogoje za po- 
večanje zaposlenosti. 

PROBLEM 
ENERGETSKE 
BILANCE 

V delu Osnutka plana kjer je 
govor o proizvodnji električne 
energije bi morali, po predlogu 
Skupščine SAP Vojvodine, 
uvesti določbo, s katero bi bilo 
predvideno, da ne bomo gradi- 
li novih termoelektrarn na te- 
koča goriva, kot tudi, da bodo 
obstoječe zmogljivosti upo- 
rabljene samo kadar potreb v 
električni energiji ni mogoče 
zadovoljiti z razpoložljivimi 
zmogljivostmi hidroelektrarn, 
termoelektrarn na premog in 
jedrskih elektrarn. 

Skupščina te pokrajine prav 
tako predlaga, da bi s planom 
predvideli, da bodo republike 
in pokrajine sprejele ukrepe in 
druge aktivnosti zaradi spod- 
bujanja organizacij združene- 
ga dela, da s samoupravnimi 
sporazumi, v okviru samou- 
pravnih interesnih skupnosti 

,za ekonomske odnose s tujino 
zagotovijo in združijo potreb- 
na sredstva za uvoz nafte, naft- 
nih derivatov in premoga za 
koksanje. Treba je tudi spora- 
zumno določiti enotne kriterije 
na podlagi katerih bo tudi ure- 
jen način in dinamika zagotav- 
ljanja deviznih sredstev, njiho- 

vo združevanje in druga vpra- 
šanja v zvezi z uvozom nafte, 
naftnih derivatov in premoga 
za koksanje. 

V primeru povečanja deviz- 
nega priliva nad planiranim ali 
preusmeritve v strukturi uvoza 
ima, po predlogu Skupščine 
SR Slovenije, republika in po- 
krajina možnost, da poveča 
uvoz nafte ali naftnih derivatov 
nad dogovorjenimi količinami 
v energetski bilanci. To pa je 
začasno in SAP Vojvodina 
predlaga, da se v letu 1981 do- 
ličijo trajne rešitve do leta 
1985. 

Hkrati Skupščina SAP Voj- 
vodina meni, da je treba zaradi 
hitrejšega uvajanja alternativ- 
nih oblik energije z ukrepi eko- 
nomske politike stimulirati 
realizacijo sprejetega progra- 
ma zamenjave porabe tekočih 
goriv. 

POVEČANJE 
KMETIJSKE 
PROIZVODNJE 

Skupščina SAP Vojvodine se 
prav tako zavzema za to, da 
federacija, republike in pokra- 
jini ustvarijo pogoje za pove- 
čanje in stabilizaciji proizvod- 
nje in odkupa pšenice v posa- 
meznih področjih, tako da bo 
le-ta najmanj 70 odstotkov od 
proizvedene količine odkup- 
ljena v vsaki republiki in po- 
krajini. 

Glede uresničevanja plani- 
rane proizvodnje koruze je 
predloženo, da je treba pose- 
bej pospešiti proizvodnjo na 
zasebnih gospodarstvih kot 
tudi, da je treba zgraditi zmog- 
ljivosti za sušenje in skladišče- 
nje, industrijsko predelavo in 
rezerve. 

Po predlogu SAP Vojvodine 
bi morale republike in pokraji- 
ne podpreti graditev infra- 
strukturnih objektov, razvoj ži- 
vinoreje in proizvodnje živin- 
ske krme, druge ustrezne kme- 
tijske proizvodnje, kot tudi ra- 
zvoj nekmetijskih dejavnosti. 

Med drugim Skupščina SAP 
Vojvodine predlaga, da bi 
Osnutek plana dopolnili z do- 
ločbo, po kateri bi, zaradi 
ustvarjanja pogojev, da bi v 
naslednjem obdobju zagotovili 
učinkovito realizacijo skupnih 
ciljev in interesov na področju 
agroindustrijskega kompleksa 
oziroma proizvodnje hrane, do 

•konca junija 1981 sprejeli 
družbeni dogovor o razvoju 
agroindustrijskega kompleksa 
v naslednjih petih letih. 

STANOVANJSKA 
GRADITEV 
IN INVESTICIJE 

V zvezi s stanovanjsko grad- 
njo Skupščina SR Srbije pred- 
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laga, da bi v Osnutku plana 
predvideli, da bo s posebnimi 
programi omogočena graditev 
stanovanj za delavce povratni- 
ke, pripadnike svobodnih po- 
klicev in za druge, ki svojega 
stanovanjskega vprašanja ne 
morejo reševati prek združe- 
nega dela. Pri tem lahko odi- 
grajo pomembno vlogo stano- 
vanjske zadruge in.banke. 

Predlaga tudi, da bi vnesli 
določbo po kateri bo s progra- 
mi prostorskega razvoja in 
družbeno usmerjene stano- 
vanjske graditve ter z združe- 
vanjem sredstev organizacij 
združenega dela in občanov 
zagotovljeno, da bo v novih 
naseljih sinhronizirano uresni- 
čena gradnja objektov za pre- 
skrbo prebivalstva z osnovnimi 
živili, objektov osnovnega izo- 
braževanja, otroških ustanov 
in zdravstvenega varstva. 

Skupščina SR Slovenije 
poudarja, da je v Osnutku pla- 
na predviden previsok delež 
investicij v družbenem proi- 
zvodu in sicer v vsem srednje- 
ročnem obdobju 39,6 odstot- 
ka, na koncu leta 1985 pa 38,6 
odstotka. Zaradi tega predla- 
ga, da je treba ta predvideva- 
nja preučiti, saj posamezni ka- 
zalci kažejo, da ni zagotovlje- 
na realnost planiranih investi- 
cij po vrednosti glede na plani- 
rano rast fizičnih zmogljivosti, 
tako da bi bil lahko predvideni 
delež investicij v družbenem 
proizvodu tudi večji. Zaradi te- 
ga pa je treba predvideni od- 
stotek zmanjšati, tako da naj bi 
delež investicij v družbenem 
proizvodu do leta 1985 dose- 
gel 35 odstotkov, v celotnem 
petletnem obdobju pa največ 
med 37 in 38 odstotki. 

Razen tega Skupščina SR 
Slovenije predlaga, da se v 
Osnutku plana izboljša investi- 
cijska struktura tako, da bi 
predvideli delež dejavnosti po- 
sebnega pomena v gospodar- 
skih investicijah v osnovna 
sredstva na ta način, da bi bil 
delež izvozno usmerjenega 
gospodarstva okrog 15 odstot- 
kov. 

Skupščina SR Bosne in Her- 
cegovine predlaga, da je treba 
v planu predvideti, da bodo 
ustvarjeni pogoji za organiza- 
cije združenega dela iz gospo- 
darsko razvitih področij, da 
gradijo zmogljivosti v gospo- 
darsko manj razvitih področ- 
jih, s katerimi bo omogočena 
hitrejša rast zaposlenosti in 
dohodka, posebej v izrazito 
manj razviti SAP Kosovo. 

Za uspešno zaposlovanje 
delavcev, ki se vračajo z zača- 
snega dela v tujini je nujno tre- 
ba predvideti ustvarjanje po- 
gojev za njihovo produktivno 
zaposlovanje, zlasti z stimuli- 

ranjem razvoja in ustanavlja- 
njem pogodbenih organizacij 
združenega dela. 

SMERNICE 
ZA SPREJEM 
UKREPOV 
EKONOMSKE 
POLITIKE 

V zvezi z drugim delom 
Osnutka plana, ki se nanaša na 
smernice in okvire za sprejem 
ukrepov ekonomske politike, 
Sabor SR Hrvatske meni, da je 
besedilo tako splošno, da niti 
približno ne pomeni definira- 
nja splošnih pogojev gospo- 
darjenja. Zahteva o stabilnosti 
pogojev gospodarjenja je po- 
rušena s tem, ker se določanje 
sorazmerno velikega števila 
pogojev gospodarjenja razteza 
tudi po roku, ki je predviden za 
sprejem Družbenega plana. 

V takšnih pogojih tudi celot- 
na razvojna politika, določena 
s planom, postane glede reali- 
zacije popolnoma nedoločena. 
Če je objektivna situacija takš- 
na, da družbeni plan ni mogel 
biti zasnovan tudi na ustreznih 
samoupravnih sporazumih, bi 
bilo po oceni Sabora SR Hrvat- 
ske oportuno, da se splošni 
pogoji gospodarjenja, to je 
skupna ekonomska politika v 
tem planskem dokumentu čim 
bolj konkretizirajo kot jasna in 
natančna načela, ki bi jih bilo 
treba konkretizirati v ustreznih 
samoupravnih aktih. 

PRIDOBIVANJE 
IN RAZPOREJANJE 
DOHODKA 

Skupščina SAP Vojvodina 
predlaga, da bi v Osnutku pla- 
na predvideli, da bodo z izvaja- 
njem dogovorjene politike o 
pridobivanju in razporejanju 
dohodka zagotovljeni pogoji, 
da se poveča delež organizacij 
združenega dela v materialni 
proizvodnji v dohodku za naj- 
manj eno odstotno točko 
letno. 

Skupščina SR Slovenije se 
zavzema, da dela dohodka, ki 
je rezultat dela v izredno ugo- 
dnih naravnih pogojih oziroma 
rezultat izjemnih pogojev na 
trgu, ni mogoče preliti v oseb- 
ne dohodke in skupno porabo. 

Skupščina SR Srbije zahte- 
va, da bi zaradi uresničevanja 
določenih opredelitev ih plani- 
ranih nalog, v Osnutku plana 
morali predvideti, da bodo re- 
publike in pokrajine sprejele 
do konca prvega polletja 1981 
nov dogovor o skupnih teme- 
ljih razporejanja dohodka in 
čistega dohodka in delitve 
sredstev za osebne dohodke. 

Po predlogu Skupščine SAP 
Kosova je treba od zmanjšanja 

realne vrednosti uvoza oprema 
izključiti uvoz opreme za ra- 
zvoj SAP Kosova kot izrazito 
manj razvite pokrajine. 

Skupščina SR Slovenije me- 
ni, da je v Osnutku plana pre- 
dvideno samo neznatno pove- 
čanje rasti minimalne amorti- 
zacije. Vendar pa se oprema 
zaradi tehnično-tehnološkega 
razvoja hitreje amortizira. Zato 
bi morali po oceni Skupščine 
te republike postopno poveča- 
ti stopnje minimalne amortiza- 
cije, ki bi morala naraščati 20 
odstotkov hitreje od realne ra- 
sti družbenega proizvoda. 
Vendar pa mora biti to selek- 
tivno, tako da bo še bolj pove- 
čana amortizacijska stopnja 
opreme, ki omogoča hitrejši 
tehnični-tehnološki napredek. 

EKONOMSKI ODNOSI 
S TUJINO 

Po predlogu Skupščine SR 
Slovenije bi morali v poglavju 
o ekonomskih odnosih s tujino 
predvideti, da bo do 30. junija 
1981 preučen, ocenjen in do 
konca istega leta pripravljen 
prehod na mehanizem izdaja- 
nja, spremljanja in sprejema- 
nja ukrepov, kot tudi realizaci- 
jo deviznobilančnih in plačil- 
nobilančnih pozicij republik in 
pokrajin ter devizne in plačilne 
bilance Jugoslavije na podlagi 
stvarnih deviznih tokov kot od- 
ločilnega dejavnika za mož- 
nost plačevanja in zadolževa- 
nja v tujini in likvidnost države. 

Skupščina te republike se 
prav tako zavzema, da bi bilo 
gibanje proračuna federacije, 
z aspekta deviznega pokritja, 
usklajeno s plačilnobilančnimi 
in deviznobilančnimi možnost- 
mi države. Zaradi tega predla- 
ga, da se devizna sredstva za 
potrebe federacije pridobivajo 
s prispevki republik in pokra- 
jin, na način kot se pridobivajo 
dinarska sredstva za proračun 
federacije, trajne rešitve pa bi 
predlagali najpozneje do 30. 
junija 1981. Vendar bo višina 
deviznih izdatkov federacije 
opredeljena v skladu s plačil- 
nobilančnimi in deviznobi- 
lančnimi možnostmi države. 

Skupščina SR Slovenije prav 
tako predlaga, da bi Osnutek 
plana dopolnili z novim določi- 
lom, po katerem naj bi bil na- 
čin uporabe sredstev in zadol- 
ževanja v tujini predvsem v 
funkciji izvoza stabilizacije, 
krepitve materialne osnove 
združenega dela in izboljšanja 
likvidnosti organizacij združe- 
nega dela v plačilih s tujino. 

■ V tujini naj bi se zadolževali 
končni koristniki kreditov, ki bi 
jih vračali na podlagi ustvarje- 
nih oziroma združenih deviz- 
nih sredstev. Del sredstev tujih 
kreditov bi uporabila Narodna 

banka Jugoslavije za krepitev 
deviznih rezerv, pa tudi za za- 
časna plačevanja do obvezno- 
sti iz danih garancij oziroma za 
prodajo pooblaščenim ban- 
kam, z obveznostjo ponovne- 
ga nakupa. 

Skupščina SR Slovenije prav 
tako prikazuje, da je v Osnutku 
plana predvideno, da se bo re- 
lativna zadolženost države v 
tujini zmanjšala za en odstotek 
letno. Vendar pa ni opredeljen 
začetni odstotek zadolženosti 
v letu 1981, pa tudi ne stopnja 
zadolženosti do leta 1985. Za- 
radi tega predlaga, da naj za- 
gotovljeno zmanjševanje rela- 
tivne zadolženosti države v tu- 
jini v letu 1985 znaša največ do 
20 odstotkov in da naj bo to 
obenem limit, do katerega se 
lahko zadolžujejo republike in 
pokrajine. 

Skupščina SAP Kosovo 
predlaga, da bi v Osnutku pla- 
na predvideli, da naj ima pre- 
dnost v koriščenju tujih kredi- 
tov pokrajina Kosovo kot izra- 
zito manj razvita. 

"" Takšna prednost naj bi bila 
po predlogu Sabora SR Hrvat- 
ske predvidena tudi za upo- 
rabnike, ki niso izkoristili pra- 
vic zadolževanja pridobljenih v 
obdobju od leta 1976 do 1980. 

Glede na to, da je devizni trg 
pomemben dejavnik, ki prispe- 
va k stabilizaciji gospodarstva, 
Skupščina SR Slovenije pred- 
laga, da bi do 31. marca izdela- 
li mehanizem njegovega delo- 
vanja in intervencije Narodne 
banke Jugoslavije z določeni- 
mi proporci. 

Po predlogu Skupščine SR 
Srbije bi morali v Osnutek pla- 
na vnesti, da bodo zaradi ure- 
sničevanja enakomernejše 
menjave z državami, s katerimi 
je dogovorjen klirinški način 
plačevanja, zagotovljene glede 
pridobivanja in razpolaganja 
deviz, načelno isto pravice 
proizvodnim organizacijam 
združenega dela, kot jih imajo 
tiste organizacije, ki izvažajo 
na konvertibilno področje. 

POLITIKA CEN IN 
KOMPENZACIJE 

V poglavju o trgu, politiki 
cen in rezervah Skupščina 
SAP Vojvodina predlaga doda- 
tek, da bodo pri izvajanju poli- 
tike cen, če z ukrepi neposre- 
dne kontrole pridobijo pogoje, 
družbenopolitične skupnosti 
zagotovile organizacijam 
združenega dela kompenzaci- 
jo v skladu z zakonom. 

Upoštevajoč, da so kompen- 
zacije za osnovne živilske proi- 
zvode pomemben dejavnik za 
ohranitev življenjskega stan- 
darda, Skupščina SR Slovenije 
meni, da so potrebni tudi drugi 
ukrepi (otroški dodatek, po- 
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kojnine in drugo) in predlaga, 
da bi v planu opredelili širšo 
usmeritev glede politike zago- 
tavljanja življenjskega stan- 
darda. 

V zvezi s skupnimi osnovami 
davčne politike se Sabor SR 
Hrvatske zavzema, da bi v pla- 
nu predvideli, da delež davka 
na promet v družbenem proi- 
zvodu ne presega razmerja, ki 
je bilo ustvarjeno v letu 1980, 
da se krepi njegova ekonom- 
ska, zmanjšuje pa proračun- 
ska vloga ter da pri davku na 
promet ne bi vplivali na krepi- 
tev inflacijskih gibanj. 

Ko gre za financiranje funk- 
cij federacije Skupščina SR 
Bosne in Hercegovine predla- 
ga, da se sredstva za financira- 
nje negospodarskih investicij 
federacije postopoma zmanj- 
šujejo in sicer v skladu z dolo- 
čeno splošno politiko zmanj- 
ševanja negospodarskih inve- 
sticij. 

Tudi Skupščina SR Sloveni- 

je je imela pripombo na sistem 
financiranja federacije, pou- 
darjajoč, da rast sredstev zvez- 
nega proračuna po stopnji 23 
odstotkov ni v skladu s stabili- 
zacijsko politiko. Zato predla- 
ga, da bi dosledno prešli na 
financiranje programov in to 
pred začetkom poslovnega le- 
ta oziroma planskega obdobja. 
In na koncu, da bi v letu 1983 
primarno emisijo zadnjič upo- 
rabili za financiranje prora- 
čunskih izdatkov. 

POSEBNE 
OBVEZNOSTI 
IN NALOGE 

Sabor SR Hrvatske predla- 
ga, da bi v planu predvideli, da 
bo Zvezni izvršni svet v sodelo- 
vanju z izvršnimi sveti republik 
in pokrajin, določil program 
obravnavanja bistevnih vpra- 
šanj razvoja znotraj posamez- 
nih ekonomsko-tehnoloških 

celo{, da bi konkretizirali skup- 
ne ihterese v razvojni politiki, 
določili metode optimalnega 
uresničevanja teh interesov in 
na tej podlagi usmeril posto- 
pek samoupravnega sporazu- 
mevanja v okviru ustreznih de- 
lov združenega dela. Prav tako 
bi bilo treba sprožiti pobudo 
za konstituiranje poslovnih 
skupnosti in skupnosti združe- 
nega dela za medsebojno po- 
slovno in plansko sodelovanje. 

V delu o posebnih obvezno- 
stih in nalogah bi morali po 
predlogu Skupščine SAP Voj- 
vodine predvideti, da bo izde- 
lana dolgoročna strategija po- 
večanja izvoza kmetijsko-živil- 
skih proizvodov in sistem 
spodbujanja izvoza zaradi 
učinkovitejšega pospeševanja 
proizvodnje in izvoza. 

V letu 1981 in med realizaci- 
jo plana bodo ustvarjeni pogo- 
ji in to v vsem planskem ob- 
dobju za vzpostavitev enako- 
mernega ekonomskega polo- 

žaja v pridobivanju dohodka in 
proizvodnji hrane. Sprejeti bo- 
do ukrepi skupne ekonomske 
politike s katerimi bo zagotov- 
ljeno uresničevanje dogovor- 
jene politike v proizvodnji 
hrane. 

Sabor SR Hrvatske predla- 
ga, da bi z dogovorom zainte- 
resiranih republik in SAP Voj- 
vodine določili program in po- 
trebne ukrepe za kompleksno 
ureditev reke Save. 

V okviru letnih analiz o ure- 
sničevanju družbenega plana 
Jugoslavije bi morali po pred- 
logu Skupščine SR Srbije kot 
posebno nalogo predvideti 
spremljanje rezultatov v razvo- 
ju te republike, kot tudi rezul- 
tate uresničevanja skupnih 
sprejetih ukrepov in aktivnosti 
zaradi zaustavitev relativnega 
zaostajanja v gospodarskem 
razvoju SR Srbije brez avtono- 
mnih pokrajin. V skladu s tem 
je treba sprejeti ustrezne ukre- 
pe in aktivnosti. 

Plani vseh samoupravnih organizacij 

in skupnosti se morajo med seboj 

usklajevati 

Podpora Socialistične zveze temeljnim ciljem in smerem razvoja države, kakor jih 
predvideva Osnutek plana 
Konkretneje In jasneje je treba opredeliti ukrepe, ki naj bi zagotovili hitrejšo in 
skladnejšo rast zaposlovanja, še posebej mladih 
Z ukrepi ekonomske politike bo potrebno zmanjšati intenzivnost preseljevanja 
prebivalstva iz vasi v mesta 
V okviru razvoja agroindustrijskega kompleksa je nujen hitrejši razvoj surovinske 
baze za živilsko industrijo 
S konkretnim programom aktivnosti bo Socialistična zveza podrobneje določila 
obveznosti in naloge pri uresničevanju srednjeročnih planov 

Zvezna konferenca Sociali- 
stične zveze je obravnavala 
Osnutek družbenega plana Ju- 
goslavije za obdobje od 1981 
do 1985 (AS 366) in podprla 
temeljne cilje in smeri razvoja, 
ki jih predlaga ta dokument. 
Konferenca je dala tudi kon- 
kretne predloge za dopolnje- 
vanje Osnutka plana. V spreje- 
tih sklepih sta najbolj poudar- 
jeni dejavnost in naloge pri 
uresničevanju sprejete razvoj- 
ne politike in naloge ekonom- 
ske stabilizacije. 

SKLADNEJŠA RAST 
ZAPOSLOVANJA 

Med konkretnimi pripomba- 
mi k Osnutku plana Zvezna 
konferenca SZDLJ predlaga, 

da bi natančnejše opredelili 
ukrepe, ki bi omogočili hitrej- 
šo in skladnejšo rast zaposlo- 
vanja, predvsem mladih ljudi. 
Potrebno je namreč sprejeti 
zelo učinkovite ukrepe, da bi 
ta problem čimhitreje razreše- 
vali. Poleg ukrepov, ki jih pred- 
laga plan na področju zapo- 
slovanja, si je potrebno predv- 
sem prizadevati, da bi boljše 
vrednotili proizvodno delo. 
Poleg tega bo potrebno izbolj- 
šati tudi delovne pogoje v ma- 
terialni proizvodnji, da bi hitre- 
je naraščala zaposlenost in da 
bi po drugi strani zainteresirali 
mlade za dela in poklice, ki so 
v tem trenutku deficitarni. 

Potrebno je tudi stimulirati 
prekvalifikacijo in dokvalifika- 
cijo zaposlenih, skladno s po- 

trebami združenega dela, 
hkrati pa spodbuditi teritorial- 
no preseljevanje nezaposle- 
nih. Šolanje je treba prilagoditi 
potrebam združenega dela, 
definirati in planirati kadrov- 
ske potrebe v organizacijah 
združenega dela, vse oblike 
dopolnilnega, nadurnega in 
občasnega dela pa zmanjšati 
na najmanjši možni obseg. 

Ob upravičeni usmeritvi pla- 
na, da bi v prihodnjih letih vla- 
ganja usmerili predvsem v vi- 

soko akumulativne gospodar- 
ske panoge in dejavnosti, 
Zvezna konferenca sodi, da bi 
bilo nujno potrebno poiskati 
tudi ustrezne rešitve za tiste 
panoge in dejavnosti, ki imajo 
premajhno akumulacijo in niz- 
ko reprodukcijsko sposobnost 
in zaradi tega s težavami skrbi- 
jo za razširjeno reprodukcijo, 
čeprav so te panoge pomemb- 
ne za razvoj vse države in še 
posebej za ljudsko obrambo 
(ladjedelništvo, promet, grad- 

jjsoooscccooccooooocooooooooseosoooooooB©^ 

8 STALIŠČA IN PRIPOMBE ZVEZNE KONFERENCE SZDLJ X 
X K OSNUTKU DRUŽBENEGA PLANA JUGOSLAVIJE 0 
V ZA OBDOBJE 1981 DO 1985-K AS 366 
Si^!>5ooccooasocoooooooosoccoo6soooosoooooA »scoeoeocoecccoseeoesdi 

10 poročevalec 



beništvo, nekatere dejavnosti 
kovinske industrije, proizvod- 
nja premoga in podobno). 

RAZVOJ 
AGROINDUSTRIJ- 
SKEGA KOMPLEKSA 

V planu bi morali še bolj 
poudariti problem preseljeva- 
nja prebivalstva iz vasi v me- 
sta. V prihodnjem obdobju bo 
potrebno z ukrepi ekonomske 
politike zmanjšati obseg tega 
preseljevanja, saj bo drugače - 
zaradi okrepljenih pritiskov na 
zaposlovanje, stanovanja, so- 
cialno varstvo - to povzročilo 
nestabilnost in dodatno obre- 
menjevalo materialne temelje 
združenega dela. 

Zvezna konferenca je nada- 
lje predlagala, da bi na po- 
dročju družbenoekonomskih 
odnosov v kmetijstvu jasneje 
opredelili elemente skupne 
politike na ravni federacije, ka- 
kor so politika cen, izvoza in 
uvoza, stalnih in tržnih rezerv. 
V okviru razvoja agroindustrij- 
skega kompleksa je nujen hi- 
trejši razvoj surovinske baze 
za prehrambno industrijo ter 
drugih panog na področju 
kmetijstva. Prav tako pa naj bi 
v plan vključili sestavine hitrej- 
šega razvoja hribovitih in pla- 
ninskih območij ter otokov, in 
sicer ne samo zaradi ekonom- 
skih in socialnih potreb, tem- 
več tudi zaradi krepitve sploš- 
ne ljudske obrambe. 

Predlagano je, da se načelo 
solidarnosti v primeru elemen- 

tarnih in drugih nesreč vključi 
v Osnutek družbenega plana, 
in sicer v poglavje, ki omenja 
varstvo človekovega okolja ali 
pa kje drugje. 

Ob upoštevanju ekonomske, 
izobraževalne, kulturne in 
obrambene funkcije tehnične 
kulture kot dejavnosti poseb- 
nega družbenega pomena, je 
Konferenca menila, da bi v 
plan vključili tudi stališče, ka- 
ko bomo posebno pozornost 
namenjali razvoju vseh oblik 
množične tehnične kulture in 
proizvodne delovne ustvarjal- 
nosti. 

Planski dokument bi moral 
konkretneje opredeliti sestavi- 
ne in družbene naloge nadalj- 
njega razvoja in graditve siste- 
ma javnega informiranja. Zato 
naj bi vključili stališča glede 
ukrepov ekonomske in druž- 
bene politike, ki morajo zago- 
tavljati stabilne pogoje gospo- 
darjenja in razvoja tiska, radia, 
televizije in filmskih informa- 
cij, še posebej informativno- 
političnih glasil. 

Zagotavljanje reprodukcij- 
skega materiala informativni 
dejavnosti bi morali planski 
dokumenti obravnavati kot 
prioritetno nalogo, pri tem pa 
bi morali zahtevati boljše izko- 
riščanje zmogljivosti na tem 
področju, nadaljnji razvoj pa- 
pirne industrije, dela grafične 
industrije in opreme za radio 
in televizijo ter film. 

Razvojni programi bi morali 
na ustrezen način opredeljeva- 
ti naše naloge pri informativno 
propagandni dejavnosti v tuji- 
ni, nadalje naloge, ki izvirajo iz 
našega stališča do graditve 
novega informacijskega siste- 
ma v svetu, skladno z doku- 
menti neuvrščenih držav in 
UNESCO. Vključiti pa bi morali 
tudi naše obveznosti pri sode- 
lovanju z neuvrščenimi drža- 
vami v razvoju. 

SKLEPI ZVEZNE 
KONFERENCE 

Ob podpori temeljnim ciljem 
in smerem razvoja države, ki 
jih vsebuje Osnutek družbene- 
ga plana Jugoslavije, Zvezna 
konferenca SZDLJ v svojih 
sklepih poudarja nujnost na- 
daljnjega intenzivnega dela pri 
pripravljanju in sprejemanju 
sistemskih in drugih ukrepov, 
družbenih dogovorov in sa- 
moupravnih sporazumov, ki 
bodo sledili kot sestavni del 
kontinuiranega planiranja in 
uresničevanja srednjeročnega 
plana Jugoslavije in planov 
vseh drugih samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti. 

Socialistična zveza si mora 
še nadalje prizadevati, da bi se 
medsebojno usklajevali plani 
vseh samoupravnih organiza- 
cij in skupnosti. Pri tem je po- 
trebno izhajati iz skupnih inte- 
resov in ciljev, določenih v 
Osnutku družbenega plana Ju- 
goslavije, iz realnih material- 
nih možnosti in ekonomskih 

zakonitosti. To bo zagotovilo, 
da bodo vsi plani hkrati tudi 
programi ekonomske stabili- 
zacije, kar bo v prihodnjem ob- 
dobju prednostna naloga. 

Z aktivnostjo vseh organiza- 
cij in organov Socialistične 
zveze je nujno potrebno zago- 
toviti, da bodo delovni kolekti- 
vi in samoupravni organi v or- 
ganizacijah združenega dela, 
delegacije in delegati v skup- 
ščinah družbenopolitičnih in 
samoupravnih interesnih 
skupnosti ter vse družbenopo- 
litične in družbene organizaci- 
je nenehno angažirani pri ure- 
sničevanju sprejete razvojne 
politike in nalog ekonomske 
stabilizacije. 

Zvezna konferenca opozarja 
tudi na nujnost nadaljnjega in 
širšega angažiranja delovnih 
ljudi in občanov pri pripravlja- 
nju in sprejemanju konkretnih 
programov dejavnosti Sociali- 
stične zveze, s katerimi bi po- 
drobneje določili obveznosti in 
naloge pri uresničevanju sred- 
njeročnih planov. To bo pri- 
spevalo k še doslednejšemu 
uresničevanju družbene vloge 
Socialistične zveze pri reševa- 
nju konkretnih vprašanj dela in 
življenja delovnih ljudi in ob- 
čanov. 

Zvezna konferenca poudarja 
tudi, da je potrebno nadalje 
aktivirati in angažirati njene 
organe, sekcije in druge oblike 
delovanja pri uresničevanju ci- 
ljev in ukrepov, ki bodo dolo- 
čeni vrazvojnem planu države 
do leta 1985. 

NOVI PREDPISI 

Vsebinski problemi financiranja federacije 

niso zajeti v predloženih spremembah 

zakona   

• Poslanih je bilo veliko število pripomb, izražene pa so bile številne dileme o 
predloženih rešitvah v zvezi s financiranjem temeljnih funkcij federacije 

• Večina republiških in pokrajinskih skupščin je podprla predlog, da se revalorizi- 
rajo samo sredstva za financiranje programa modernizacije JLA 

• Različni predlogi o namenu temeljnega prometnega davka in uporabi izvi n 

• Bilo^e'predloženo/da bi morali proračun federacije sprejeti na podlagi programa 
dela in vrednotenja tega dela 
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STALIŠČA SKUPŠČIN REPUBLIK IN POKRAJIN N 
K OSNUTKU ZAKONA O SPREMEMBAH IN h 
DOPOLNITVAH ZAKONA O FINANCIRANJU ¥ 

i 

Osnutek zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah Zakona o 
financiranju federacije (AS 
343), ki sodi, glede sprejema- 
nja, v pristojnost Zbora repu- 
blik in pokrajin, so konec fe- 

bruarja obravnavale vse repu- 
bliške in pokrajinski skupščini 
ter o tem poslale stališča 
Skupščini SFRJ. Vsebino 
Osnutka omenjenega zakona 
smo že povzeli v enih prejšnjih 
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številk Poročevalca. 
Skupščine SR Bosne in Her- 

cegovine, Črne gore, SR Ma- 
kedonije, SR Srbije in SAP Ko- 
sovo so že dale polno soglasje 
k Osnutku zakona. Ocenile so, 
da je dober temelj za usklaje- 
vanje stališč v Zboru republik 
in pokrajin. Sabor SR Hrvaške 
in Skupščini SR Slovenije in 
SAP Vojvodine pa so se stri- 
njali le s predlogom, da je po- 
trebno spremeniti Zakon o fi- 
nanciranju federacije. Delega- 
ciji Sabora SR Hrvaške in 
Skupščine SR Slovenije nista 
pooblaščeni za glasovanje v 
Zboru republik in pokrajin o 
besedilu predloga omenjene- 
ga Zakona 

V svojih poročilih so republi- 
ške in pokrajinski skupščini 
dale številne pripombe k pred- 
laganim rešitvam Osnutka za- 
kona o spremembah in dopol- 
nitvah Zakona o financiranju 
federacije. Prav tako je bilo 
mnogo predlogov, da bi spre- 
menili in dopolnili predlagane 
rešitve v Osnutku zakona. Vsi 
ti predlogi in mnenja bodo 
upoštevani pri usklajevanju 
stališč o tem dokumentu v de- 
lovnih telesih Zbora republik 
in pokrajin. 

REVALORIZACIJA 
SREDSTEV ZA JLA 

Skupščina SR Bosne in 
Hercegovine meni, da bi mo- 
ralo ostati načelo, kako se 
sredstva za potrebe JLA obra- 
čunavajo po ustvarjenem na- 
rodnem dohodku na enak na- 
čin kot se obračunavajo do- 
polnilna sredstva za nerazvite. 
Omenjena Skupščina ne pod- 
pira določbe, predlagane v 
Osnutku zakona, da bi revalo- 
rizirali sredstva proračuna, na- 
menjena za potrebe JLA, le v 
primeru, če je ustvarjena rast 
narodnega dohodka po teko- 
čih cenah večja od planirane 
za več kot pet indeksnih točk. 
Tako stališče razlagajo z dej- 
stvom, da je odstotek izločanja 
sredstev za JLA določen na te- 
melju narodnega dohodka Ju- 
goslavije v tekočih cenah v le- 
tu, za katerega se sprejema 
proračun federacije. 

Prav tako so delegati menili, 
da v Zakonu ne bi smeli spre- 
minjati sedanjega načina dolo- 
čanja višine prispevkov repu- 
blik in pokrajin v zvezni prora- 
čun v primerih, ko se te obvez- 
nosti povečajo ali zmanjšajo z 
rebalansom proračuna. 

Skupščina SR Bosne in Her- 
cegovine se nadalje tudi zav- 
zema, naj bi, glede na številne 
pripombe in odprta vprašanja 
na področju financiranja fede- 
racije, preučili vse te probleme 
in sprejeli ustrezne ukrepe, da 

bo novi Zakon o financiranju 
federacije rešil vsa odprta 
vprašanja. 

Skupščina SR Črne gore 
prav tako meni, da bi morali 
ohraniti sedanje zakonske re- 
šitve, ki urejajo valorizacijo 
proračunskih sredstev. 

Ker Osnutek zakona predla- 
ga alternativno rešitev o sred- 
stvih za spodbujanje izvoza, se 
Skupščina SR Crne gore zav- 
zema za sprejetje temeljne re- 
šitve v Osnutku zakona. Po 
njej bi ta sredstva določala 
Skupščina SFRJ na predlog 
Zveznega izvršnega sveta, ko 
bi se opredeljevala o delu pri- 
hodkov od carin in drugih 
uvoznih dajatev v absolutnem 
znesku. Ta sredstva bi potem 
odstopili Interesni skupnosti 
za ekonomske odnose s tujino. 
Če pa bi z izločanjem določe- 
nega odstotka teh prihodkov 
ne ustvarili predvidenega zne- 
ska sredstev za spodbujanje 
izvoza, bi federacija lahko me- 
nice v znesku višine nastale ra- 
zlike, ki bi se poplačale iz pro- 
računa za prihodnje leto. 

DILEME O 
TEMELJNEM 
PROMETNEM DAVKU 

Ko je Sabor SR Hrvaške dal 
soglasje za spreminjanje in 
dopolnjevanje Zakona o finan- 
ciranju federacije, je hkrati 
poudaril, da je predlagano be- 
sedilo Osnutka zakona potreb- 
no bistveno dopolniti, saj se- 
daj ne ponuja rešitev vsebin- 
skih problemov financiranja 
federacije. 

Z noveliranjem veljavnega 
Zakona o financiranju federa- 
cije je nujno potrebno zagoto- 
viti uresničitev določil družbe- 
nega plana in temeljnih poli- 
tičnih dokumentov. 

Sabor predlaga, naj bi naj- 
prej preučili izvirne prihodke 
federacije, posebej kritično pa 
naj bi analizirali odstotek te- 
meljnega prometnega davka in 
potrebe, da je to izvirni priho- 
dek proračuna federacije. Sa- 
bor meni, da rešitev tega vpra- 
šanja ne upošteva ekonomskih 
in socialnih ciljev omenjenega 
davka, saj je preveč poudarjen 
njegov fiskalni cilj. 

Sabor nadalje sodi, da bi bi- 
lo potrebno analizirati carine 
in druge uvozne dajatve ter tu- 
di v novem sistemu zagotoviti, 
pogoje za uveljavljanje njihove 
ekonomsko zaščitne funkcije. 
Po drugi strani je predlagano 
podrobnejše preučevanje od- 
hodkov proračuna. Podobno 
pa naj bi iz proračuna izločili 
zagotavljanje sredstev za vse 
tiste namene, ki niso pomemb- 
ni za vso državo. 

Ob opozorilu, da veljavni si- 

stem financiranja funkcij fede- 
racije ne ureja le ta Zakon, 
temveč tudi posebni predpisi, 
ki vnaprej razporejajo obseg 
odhodkov zveznega proraču- 
na, Sabor SR Hrvaške predla- 
ga, da bi vsa ta vprašanja ure- 
dili z enotnim dokumentom. 

Nadalje Sabor predlaga, da 
bi preučili možnosti, kako bi v 
temeljih spremenili koncept 
pristopa k izdelavi zveznega 
proračuna. Po mnenju delega- 
tov Sabora bi bilo potrebno 
proračun sprejemati na teme- 
lju delovnih programov in vre- 
dnotenja tega dela. V skladu s 
skupnimi pogoji gospodarje- 
nja združenega dela v celoti pa 
bi se zagotavljala sredstva za 
izpolnjevanje tega programa. 

REALNO PLANIRANJE 
PRORAČUNA 

Skupščina SR Slovenije je v 
svojem poročilu posredovala 
največ načelnih in konkretnih 
pripomb k Osnutku zakona. 
Med načelnimi pripombami 
poudarja, da Osnutek zakona v 
ustrezni meri ne upošteva sta- 
lišč in smernic iz razprave o 
sistemu financiranja federaci- 
je, ki so jih dale republiške in 
pokrajinski skupščini ter pri- 
stojni družbeni sveti. 

Novelirani Zakon o financi- 
ranju federacije bi moral vse- 
bovati take odnose iri mehani- 
zme, ki bi zagotavljali, da bo 
proračunska poraba federacije 
naraščala počasneje od rasti 
družbenega proizvoda in naro- 
dnega dohodka. Zaradi tega se 
Skupščina SR Slovenije zavze- 
ma, da bi v sistemu financira- 
nja federacije dosledno prešli 
na financiranje programov, 
vrednotenih v fiksnih zneskih. 
Nadalje predlaga, da bi preuči- 
li način oblikovanja sredstev 
za invalidsko borčevsko var- 
stvo ter, da bi med razpravo o 
zakonih o temeljnih pravicah 
borcev, vojaških invalidov in 
družin padlih borcev uveljavili 
načelo, kako federacija jamči 
temeljne pravice, ki jih dajejo ti 
zakoni, sredstva za njihovo 
uresničevanje pa morajo zago- 
tavljati republike in pokrajini. 

Glede temeljnega prometne- 
ga davka Skupščina SR Slove- 
nije meni, da mora biti izvirni 
prihodek federacije v takem 
obsegu, ki zagotavlja prora- 
čunsko pokrivanje ustavnih 
obveznosti federacije. Skup- 
ščina se zavzema za realen pri- 
stop k planiranju prihodkovne- 
ga in odhodkovnega dela pro- 
računa, kakor tudi za zmanjša- 
nje števila družbenih organiza- 
cij, ki se financirajo iz prora- 
čuna. 

Med konkretnimi pripomba- 
mi Skupščina SR Slovenije 

predlaga, naj bi, poleg pregle- 
da celotnih sredstev in obvez- 
nosti federacije, ob sprejema- 
nju proračuna federacije pri- 
stojnemu organu poslali tudi 
bilanco sredstev na ravni fede- 
racije. 

Ko je Skupščina podprla sta- 
lišče, kako je potrebno sred- 
stva za modernizacijo JLA 
obravnavati ločeno, se je zave- 
zala, da drugih odhodkov pro- 
računa za tekoče vzdrževanje 
JLA ne bi bilo potrebno revalo- 
rizirati. 

O sredstvih za spodbujanje 
izvoza pa delegati slovenske 
skupščine sodijo, da se mora 
del carin in drugih uvoznih da- 
jatev za te namene določati 
elastično in v skladu z dejan- 
skimi potrebami pri spodbuja- 
nju izvoza. V primerih, ko do 
konca proračunskega leta pri- 
čakovani prihodki od carin, 
namenjeni za razvijanje izvoza, 
niso doseženi, bi morale, sodi 
Skupščina SR Slovenije, repu- 
blike in pokrajini zagotoviti 
sredstva za nastalo razliko, in 
sicer s povečevanjem svojih 
prispevkov proračunu federa- 
cije. 

OBSEG IN NAČIN 
FINANCIRANJA 
FEDERACIJE 

Skupščina SR Srbije predla- 
ga, da bi spremembe in dopol- 
nitve Zakona o financiranju fe- 
deracije določile kot osnovo 
za oblikovanje obveznosti pro- 
računa federacije planirani 
družbeni proizvod oziroma na- 
rodni dohodek. Izključili naj bi 
avtomatizem valorizacije nje- 
nih obveznosti zgradi inflacije. 
Izjema naj bi bila samo sred- 
stva za modernizacijo JLA. 

Tako stališče Skupščina ra- 
zlaga s tem, da je planirani 
družbeni proizvod oziroma do- 
hodek uporabljen kot osnova 
za določanje obsega prora- 
čunske porabe vseh družbe- 
nopolitičnih skupnosti. Ohra- 
njanje avtomatizma pri obliko- 
vanju obveznosti proračuna 
federacije in valorizacija nje- 
govih obveznosti zaradi infla- 
cije ne zagotavlja uresničeva- 
nje splošno družbeno sprejete 
odločitve, kako mora biti nara- 
ščanje proračunskih odhod- 
kov vseh družbenopolitičnih 
skupnosti počasnejše od rasti 
družbenega proizvoda in do- 
hodka. S tem bi tudi preprečili 
deficitarno financiranje prora- 
čuna federacije in ukinili prak- 
so polne valorizacije prora- 
čunskih odhodkov federacije 
zaradi inflacije. 

Predlagane spremembe in 
dopolnitve Zakona o finacira- 
nju federacije ne odpravljajo 
sedaj znanih slabosti in pro- 
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blemov pri financiranju obvez- 
nosti federacije. Zaradi tega 
Skupščina SR Srbije predlaga, 
da bi spremembe Zakona raz- 
širili tudi na vprašanja določa- 
nja funkcij, obsega in načinov 
financiranja federacije. 

DOPOLNILNA 
SREDSTVA ZA MANJ 
RAZVITE 

Skupščina SAP Kosovo 
poudarja, da je potrebno v si- 
stem financiranja federacije 
vgraditi dogovorjene ukrepe 
za hitrejši razvoj SAP Kosovo. 
Zaradi tega predlaga, naj bi 
novelirani Zakon o financira- 
nju federacije zagotovil, da se 
v obdobju od 1981 do 1985 za 
hitrejši razvoj materialnih te- 
meljev družbenih in drugih 
služb v SAP Kosovo, tej Pokra- 
jini odstopi 80 odstotkov nje- 
nega prispevka proračunu fe- 
deracije. 

Nadalje Skupščina predlaga, 
da bi v celoti SAP Kosovo pri- 
padel temeljni prometni davek, 
saj bi to omogočilo izboljšanje 
položaja družbenih in drugih 
služb v Pokrajini. 

Skupščina pa tudi predlaga, 
da bi iz Zakona o financiranju 
federacije izpustili določbo, po 
kateri polovica prometnega 
davka pripada proračunu fe- 
deracije, da bi se tako federa- 
cija financirala s prispevki re- 
publik in pokrajin ter prihodki 
od carin in drugih uvoznih da- 
jatev. 

Veljavna določba o tem, da 
polovica temeljnega promet- 
nega davka pripada zveznemu 
proračunu, je sprejeta z dogo- 
vorom in ob soglasju republik 
in pokrajin. S tem pa se je, 
poudarja poročilo Skupščine 
Sap Kosovo, ta pokrajina znaš- 
la v neugodnem položaju, saj 
njen delež pri financiranju fe- 
deracije znaša približno dva 
odstotka, pri prometnem dav- 
ku pa odpade na pokrajinski 
delež več kot tri odstotke. To 
pa pomeni, da se na ta način 
okoli 500 milijonov dinarjev 
več preliva v proračun federa- 
cije v primerjavi z obveznostjo 
Pokrajine, če bi se ta sredstva 
delila v obliki prispevkov repu- 
blik in pokrajin. 

Odstopanje prihodkov od 
carin in drugih uvoznih dajatev 
je, meni Skupščina SAP Koso- 

vo, prav tako ena od možnosti 
spodbujanja hitrejšega razvoja 
te Pokrajine. 

SREDSTVA ZA 
SPODBUJANJE 
IZVOZA 

Sobranje SR Makedonije 
načeloma sprejema predlaga- 
ni Osnutek zakona, v svojem 
sklepu pa predlaga, naj bi pri 
sredstvih za spodbujanje izvo- 
za sprejeli alternativno rešitev 
Osnutka zakona. Po njej bi 
Skupščina SFRJ, na predlog 
Zveznega izvršnega sveta, do- 
ločala del prihodkov od carin 
in drugih uvoznih dajatev v ab- 
solutnem znesku in jih odsto- 
pala interesni skupnosti Jugo- 
slavije za ekonomske odnose s 
tujino za vračanje carin in dru- 
gih dajatev v korist izvoznih 
organizacij združenega dela. 

Skupščina SAP Vojvodine 
je opozorila, kako mora Zakon 
o financiranju federacije vse- 
bovati določbe, ki bi zagotovi- 
le, da se letni obseg proračun- 
ske porabe vsako leto določa s 

počasnejšo rastjo v primerjavi 
z rastjo družbenega proizvoda. 

Tudi Skupščina te Pokrajine 
meni, da vseh sredstev za fi- 
nanciranje JLA ne bi bilo po- 
trebno revalorizirati, temveč bi 
to načelo veljalo samo za tisti 
del sredstev, ki je namenjen 
razvoju in modernizaciji JLA. 

Glede dopolnilnih sredstev 
za hitrejši razvoj gospodarsko 
manj razvitih republik in SAP 
Kosovo pa bi morali, po oceni 
Skupščine SAP Vojvodine, to 
vprašanje urediti na ta način,, 
da bi letni znesek dopolnilnih 
sredstev vsako leto določal 
proračun, in sicer z upošteva- 
njem dogovorjenega odstotka 
planiranega družbenega proi- 
zvoda vsega gospodarstva za 
posamezno leto, vendar brez 
naknadnega obračuna. 

Skupščina tudi podpira reši- 
tev Osnutka zakona o financi- 
ranju blagovnih rezerv. Pri tem 
pa opozarja, da bi morali kri- 
tično obravnavati funkcije pri 
oblikovanju in uporabi blagov- 
nih rezerv, ki se morajo finan- 
cirati na ravni federacije in 
upoštevati oblikovanje blagov- 
nih rezerv v republikah, pokra- 
jinah in občinah. 

Interne banke s področja gospodarstva 

se vključujejo v uporabo sredstev 

primarne emisije  

t Sredstva primarne emisije se bodo lahko uporabila prek temeljnih in združenih 

bank in na osnovi vrednostnih papirjev, ki jih izdajajo interne banke 
• Podpora bankam pri dajanju kreditov občanom za prodajo deviz 
• Jugoslovanska banka za mednarodno ekonomsko sodelovanje bo lahko dobivala 

kredite Narodne banke Jugoslavije 

Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ v obravnavo in 
sprejem Osnutek zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
Zakona o Narodni banki Jugo- 
slavije in enotnem monetar- 
nem poslovanju narodnih 
bank republik in narodnih 
bank avtonomnih pokrajin (AS 
380). Za sprejetje omenjenega 
Zakona je pristojen Zbor repu- 
blik in pokrajin. 

Med predlaganimi spre- 
mambami in dopolnitvami je 
najpomembnejši predlog, da 
bi lahko interne banke s po- 
dročja gospodarstva uporab- 
ljale sredstva iz primarne emi- 
sije na temelju vrednostnih pa- 
pirjev, ki jih izdajajo ali avali- 
rajo. 

Zaradi urejanja količine de- 
narja v obtoku sprejema Naro- 

dna banka Jugoslavije ukrepe 
za izvajanje skupne enfiisijske 
in denarne politike in skupnih 
temeljev kreditne politike. Med 
temi ukrepi, predlaga Osnutek 
sprememb, bi bil predviden tu- 
di nakup prenosljivih kratko- 
ročnih vrednostnih papirjev 
prek bank in plačilo v določe- 
nem roku, ki so jih izdale orga- 
nizacije združenega dela na 
področju gospodarstva ali nji- 
hove interne banke za kupo- 
prodajo blaga ali opravljanje 
storitev v državi. V tem primeru 
pa mora banka avalirati vre- 
dnostne papirje. 

Na podlagi teh prenosljivih 
kratkoročnih vrednostnih pa- 
pirjev, če so nanje dani avali, 
ali na podlagi tujih vrednost- 
nih papirjev oziroma drugih 
potrdil, ki izhajajo iz blagovno 

denarnih poslov organizacij 
združenega dela, bi bil$> mo- 
goče odobravati kratkoročne 
kredite bankam iz primarne 
emisije. 

Z Osnutkom zakona so prav 
tako precizirane in dopolnjene 
določbe o uporabi primarne 
emisije za monetizacijo vre- 
dnostnih papirjev. Predvideno 
je, da bi v tem primeru lahko 
izdala vrednostne papirje le 
organizacija združenega dela 
na področju gospodarstva ali 

njena interna banka, kakor tu- 
di, da se ti dokumenti izdajajo 
v primeru kupoprodaje blaga 
ali opravljanja storitev. 
KREDITI 
JUGOSLOVANSKI 
BANKI ZA 
MEDNARODNO 
EKONOMSKO 
SODELOVANJE 

Med ukrepe za izvajanje 
skupne emisijske in denarne 
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politike in skupnih temeljev 
kreditne politike naj bi, predla- 
ga Osnutek zakona, vključili 
tudi odobravanje kreditov Ju- 
goslovanski banki za medna- 
rodno ekonomsko sodelova- 
nje za dopolnilno kreditiranje 
bank za izvoz opreme in ladij 
na kredit in za izvajanje inve- 
sticijskih del v tujini na kredit. 

S tem se dejansko usklajuje 
Zakon o Narodni banki Jugo- 
slavije in enotnem monetar- 
nem poslovanju narodnih 
bank republik in pokrajin z Za- 
konom o Jugoslovanski banki 
za mednarodno ekonomsko 
sodelovanje in o skupnih fi- 
nančnih organizacijah, v kate- 
rem je bilo prej predvideno 
kreditiranje omenjene Banke 
iz sredstev primarne emisije. 

Sredstva primarne emisije, 
predlaga Osnutek zakona, naj 
bi se uporabila tudi za odobra- 
vanje kreditov bankam na pod- 
lagi kreditov, ki so jih dale ob- 
čanom zaradi prodaje deviz z 
njihovih deviznih računov in 
deviznih hranilnih vlog. 

Banke bodo dobivale krat- 
koročne kredite iz primarne 
emisije za tiste kredite, ki so jih 

dale občanom za stanovanjsko 
gradnjo, nakup stanovanj in za 
gradnjo ter opremljanje obrt- 
nih delavnic, kmetijskih po- 
slovnih objektov in drugih po- 
slovnih objektov za opravljanje 
redne dejavnosti. Narodna 
banka Jugoslavije pa bo pri 
tem predpisovala natančnejše 
pogoje za dajanje kreditov iz 
primarne emisije za te name- 
ne, skladno z določenimi cilji 
in nalogami tekoče monetar- 
no-kreditne politike. 

Svet guvernerjev je sklenil, 
ker je z začasnim ukrepom že- 
lel podpreti banke, flokler to 
vprašanje ne bo rešeno z novi- 
mi zakonskimi določbami, da 
se ne obračunava in ne izloča 
obvezna rezerva za sredstva 
depozitov za stanovanjsko 
gradnjo. 

Pri tem ukrepu gre za okoli 
1,6 milijarde dinarjev, kar je po 
mnenju guvernerjev dovolj ve- 
lika spodbuda za prvo fazo an- 
gažiranja bank pri kupovanju 
deviz občanov. 

Spremembe Zakona o Naro- 
dni banki Jugoslavije in enot- 
nem monetarnem poslovanju 
narodnih bank republik in av- 

tonomnih pokrajin predlagajo 
tudi drugačne možnosti upo- 
rabljanja sredstev obvezne re- 
zerve za ohranjanje dnevne 
likvidnosti bank. Banke, ki 
uporabljajo ta sredstva, naj bi 
v prihodnje plačevale Narodni 
banki Jugoslavije 0,05 odstot- 
ka obresti za vsak dan le v pri- 
meru, ko ne dosežejo predpi- 
sanega povprečja obvezne re- 
zerve, in sicer za razliko med 
predpisanim in ustvarjenim 
povprečjem obvezne rezerve. 

KREDITIRANJE 
BLAGOVNIH REZERV 

Osnutek zakona odpira tudi 
možnost dajanja selektivnih 
kreditov bankam iz primarne 
emisije za kreditiranje tržnih 
blagovnih rezerv, in sicer sa- 
mo za kmetijske in druge pre- 
hrambene proizvode domače 
proizvodnje. Vendar položaj 
direkcij za rezerve ni povsem 
izenačen s položajem gospo- 
darskih organizacij združene- 
ga dela glede možnosti izkori- 
ščanja kreditov iz primarne 
emisije. Banke naj ne bi tudi v 
bodoče uporabljale teh kredi- 
tov na temelju vrednostnih pa- 

pirjev, ki so jih izdale direkcije 
za rezerve. 

Spremembe so predlagane 
tudi pri določbah o Vojaškem 
servisu. Osnutek namreč pre- 
dvideva, da Vojaški servis v ok- 
viru svojega poslovanja, poleg 
izplačevanja osebnih dohod- 
kov in kreditiranja oseb v ak- 
tivnem sestavu JLA, na enoten 
način opravlja tudi vsa dela pri 
izplačevanju pokojnin užival- 
cem vojaških pokojnin in nji- 
hovo kreditiranje. 

S prehodom na brezgotovin- 
sko izplačevanje osebnih do- 
hodkov v JLA so se precej 
zmanjšali stroški, zraven pa so 
na ta način ustvarjena prosta 
sredstva. Po zakonskem 
osnutku naj bi se sredstva iz 
varčevanja lahko uporabila za 
individualno kreditiranje uži- 
valcev vojaških pokojnin. 

Narodna banka Jugoslavije, 
predvideva Osnutek zakona, 
bo lahko tudi uvažala mone- 
tarno zlato iz tujine. Prav tako 
je predlagano, da bo moral 
Svet guvernerjev odločati so- 
glasno o vseh predpisih in od- 
lokih, ki jih samostojno spre- 
jema. 

ANALIZE IN OCENE 

Razširitev materialne osnove - pogoj 

za hitrejši razvoj turizma 

• Planirani cilji razvoja turizma v preteklem petletnem obdobju niso bili uresničeni, 
saj ni bila zgrajena potrebna materialna osnova pa tudi ustrezni ukrepi ekonom- 
ske politike niso bili pravočasno sprejeti 

• Zagotoviti je treba večjo izkoriščenost razpoložljivih zmogljivosti, njihovo poveča- 
nje, boljše vrednotenje turističnih možnosti in kompletiranje turistične ponudbe 

• Spodbujati razvoj objektov domače obrti in vlaganje osebnih sredstev občanov 

Načrtovani cilji in naloge tu- 
rističnega razvoja v minulem 
srednjeročnem obdobju niso v 
celoti uresničeni, nosilci tega 
razvoja pa tudi niso povsem in 
pravočasno izpeljali določene 
razvojne politike. Zaradi tega 
ni dosežena stopnja rasti ino- 
zemskega turističnega prome- 
ta, prav tako ni bilo načrtova- 
nega števila nočitev domačih 
in tujih gostov, to pa je seveda 
vplivalo tudi na manjši devizni 
priliv. Gradnja materialne baze 
turističnega gospodarstva, ki 
je bil ključen razvojni pogoj, ni 
realizirana. Temeljni vzrok za 
zaostajanje Jugoslavije v me- 
dnarodnem turizmu so bili ne- 
stabilni in neustrezni ukrepi 
ekonomske politike, še pose- 

bej neugodni pogoji kreditira- 
nja turistične infrastrukture. 

To so le nekatere ugotovitve 
gradiva z naslovom: Uresniče- 
vanje politike turističnega ra- 
zvoja Jugoslavije in naloge Tu- 
ristične zveze Jugoslavije v ob- 
dobju 1981-1985. Omenjena 
organizacija je pripravila anali- 
zo in jo poslala v razpravo de- 
legatom Skupščine SFRJ. 

Ob upoštevanju izkušenj in 
pomanjkljivosti v minulem ob- 
dobju, analiza posebej pou- 
darja, kako bo turizem Še na- 
prej uvrščen med strateške 
smeri razvoja. Toda, brez ak- 
tivnejšega odnosa vso družbe- 
ne skupnosti ne bo niti priča- 
kovanega turističnega razvoja 
niti ustreznega Izkoriščanja 

možnosti, ki nam jih ponuja tu- 
je turistično tržišče. Doslej 
smo nenehno odlagali reševa- 
nje perečih vprašanj razvoju 
turizma v našem sistemu. To 
P3 se je odrazilo v stagnaciji 
razvoja te gospodarske pano- 
ge, v primerjavi z mednaro- 
dnim razvojem. 
TURIZEM V MINULEM 
PETLETNEM OBDOBJU 

Gradivo poudarja, da je pov- 
prečna letna stopnja rasti ino- 

zemskega in domačega turi- 
stičnega prometa v obdobju 
od leta 1976 do konca 1980 
znašala 3,4 oziroma 5,5 od- 
stotka, čeprav smo načrtovali 
7 odstotno rast. 

Nadalje je bilo predvideno, 
da bi v petih letih zgradili okoli 
80.000 ležišč v osnovnih in 
okoli 125.000 v komplementar- 
nih oblikah namestitvenih 
zmogljivosti. Dobili pa smo le 
43.000 oziroma 128.000 novih 
ležišč. Zaradi posledic potresa 

URESNIČEVANJE POLITIKE RAZVOJA TURIZMA 
V JUGOSLAVIJI IN NALOGE TURISTIČNE ZVEZE 
JUGOSLAVIJE V LETIH 1981-1985 

iOsoDoososocoecaootoeoeooeoaeociCi; 

14 poročevalec 



v Črni gori pa se je ponudba 
namestitvenih zmogljivosti po- 
večala le za 112.000 mest. 

Leta 1980 je jugoslovansko 
turistično gospodarstvo zabe- 
ležilo le 37 milijonov nočitev 
tujih gostov, čeprav je bilo pla- 
nirano 44 milijonov nočitev. 
Ob načrtovanih 54 milijonih 
nočitev domačih gostov pa jih 
je bilo dejansko le 51 milijo- 
nov. Uresničen ni niti načrto- 
vani devizni priliv, saj je name- 
sto 1,6 milijarde dolarjev zna- 
šal lani le 1,2 milijarde dolar- 
jev. 

Turistično gospodarstvo ni 
imelo sredstev za planirano 
gradnjo, prav tako pa se niso 
bistveneje spremenili kreditni 
pogoji. Majhna akumulacijska 
sposobnost tega gospodarstva 
je negativno vplivala tudi na 
bogatitev turistične ponudbe, 
večanje standarda turističnih 
storitev in na dohodke delov- 
nih ljudi, zaposlenih v turizmu, 
kar je povzročalo odhajanje 
strokovnih kadrov. 

Vedno so bile težave tudi za- 
radi premajhnih sredstev za 
turistično propagando in in- 
formativno dejavnost v tujini. V 
realnih okvirih so se zadnji dve 
leti ta sredstva zmanjševala, 
kar je vplivalo tudi na slabša- 
nje položaja našega turistične- 
ga gospodarstva in na turistič- 
ni promet. 

Turistična sezona 1980 je 
pokazala, da so bile maksimal- 
no izkoriščene vse domače 
prenočitvene zmogljivosti, 
hkrati pa ni bilo mogoče zado- 
voljiti celotnega povpraševa- 
nja na tujem in domačem trgu. 
To je gotovo dokaz, da brez 
znatnejšega razvoja razširjene 
reprodukcije ne bo mogoče 
ustvariti niti planiranega deviz- 
nega priliva, naš turizem pa bo 
tudi še nadalje izgubljal pri- 
dobljeni položaj na mednaro- 
dnem trgu. Posledice nadalje- 
vanja takega stanja pa bi bile 
dvojne, saj bi neizpolnjevanje 
razvojnih nalog na področju 
domačega turizma povzročilo 
množičnejše odhajanje naših 
ljudi v tujino oziroma tudi velik 
devizni odliv. 

NADALJNJI 
TURISTIČNI RAZVOJ 

Koncepcija turističnega ra- 
zvoja, poudarja gradivo, izhaja 
iz razpoložljivih turističnih 
zmogljivosti naše ponudbe, 
njene realne rasti v prihod- 
njem obdobju in Iz realnih 
možnosti razvoja turističnega 
povpraševanja, če bi želeli 
uresničiti dlnamlčnejšo rast 
domačega in inozemskega tu- 
rizma, povečati devizni priliv in 
celotne družbene ter ekonom- 
ske učinke, bo predvsem po- 

trebno bolje izkoriščati razpo- 
ložljive zmogljivosti, kompleti- 
rati turistično ponudbo in 
izboljšati valorizacijo turistič- 
nih možnosti. To terja enako- 
mernejši regionalni turistični 
razvoj in večje vključevanje 
kontinentalnega ter drugih de- 
lov države, ki imajo naravne in 
druge pogoje za razvoj turi- 
zma. Večja izkoriščenost ome- 
njenih zmogljivosti se lahko 
spodbuja tudi s selektivno po- 
litiko cen, ugodnejši ekonom- 
ski učinki pa z ustreznejšo po- 
litiko razporejanja letnih dopu- 
stov in šolskih počitnic. 

Nadalje bo potrebno razširjti 
turistično materialno osnovo, 
izboljšati kakovost storitev (ne 
samo turističnih), učinkoviteje 
plasirati našo ponudbo na me- 
dnarodnem turističnem tržišču 
in kadrovsko okrepiti turistič- 
ne organizacije. 

V perspektivi je predvideno 
razvijanje in izkoriščanje turi- 
stičnih možnosti, ki doslej niso 
bile pravilno eksploatirane. To 
posebej velja za razvoj lovske- 
ga, ribiškega, zdravstvenega, 
kongresnega, nautičnega in 
kmečkega turizma. Turistični 
promet bo razširjen tudi s kul- 
turno zgodovinskimi sestavi- 
nami ponudbe ter s turistični- 
mi in drugimi manifestacijami 
(zimske olimpijske igre v Sara- 
jevu in druga športna tekmo- 
vanja evropske in svetovne 
ravni). 

Material opozarja, kako bo 
nujno potrebno bolj organizi- 
rano, premišljeno in smotrneje 
graditi turistične objekte. Več 
pozornosti bo vsekakor po- 
trebno nameniti gradnji objek- 
tov, ki bi bili prilagojeni kon- 
cepciji sezonskega turistične- 
ga prometa. To pa pomeni, da 
bo potrebno graditi cenejše 
objekte s sezonskim name- 
nom, da bi na ta način zadovo- 
ljili potrebe turistične potroš- 
nje v glavni sezoni. 

Plan bo tudi bolj poudaril ra- 
zvoj privatnih penzionov in za- 
sebnih gostišč, kar seveda ter- 
ja boljše pogoje za angažiranje 
osebnih sredstev občanov, po- 
sebej tistih, ki se vračajo z za- 
časnega dela v tujini. 

Turizem pa ni mogoče 
uspešno razvijati brez nadalj- 
njega razvijanja prometa, trgo- 
vine, obrti, kulturno-zabavne- 
ga in športnega življenja ter 
vseh servisnih storitev. 

INFORMACIJSKA IN 
PROPAGANDNA 
DEJAVNOST 

Učinkovitejše nastopanje 
naše turistične ponudbe na 
mednarodnem tržišču terja tu- 
di stalno in organizirano obde- 
lavo turističnega tržišča, ki 

mora izhajati iz spoznanj 
znanstvenoraziskovalnega de- 
la ter marketinga. Doslej je bilo 
največ težav na področju turi- 
stične propagande zaradi po- 
manjkanja sredstev ali zaradi 
njihovega nepravočasnega 
odobravanja za te namene. Ta- 
ka praksa opozarja, kako bo 
nujno potrebno čimprej skle- 
niti družbeni dogovor, ki bi do- 
ločil trajnejše in trdnejše vire 
financiranja te propagandne 
dejavnosti. 

Raziskovanje tržišča bo za- 
gotovilo kakovostnejše kazal- 
ce za določanje splošne in se- 
lektivne politike nastopanja in 
plasmaja naše ponudbe in go- 
tovo okrepilo povpraševanje 
po naših zmogljivostih. Stalen 
in dinamičen razvoj turizma 
zahteva dobro organizirano in 
obsežno splošno turistično 
propagandno ter informacij- 
sko dejavnost, kot tudi tesno 
povezavo s komercialno pro- 
pagando delovnih organizacij 
- temeljnih nosilcev turistične 
ponudbe, poudarja omenjeno 
gradivo. 

UKREPI ZA 
SPODBUJANJE 
TURISTIČNEGA 
RAZVOJA 

Z ukrepi ekonomske politike 
bodo družbenopolitične skup- 
nosti tudi v bodoče spodbujale 
razvoj inozemskega in doma- 
čega turizma, skladno z njiho- 
vimi pooblastili in pristoj- 
nostmi. 

Med drugim pa naj bi v de- 
viznem sistemu in politiki 
spodbujanja izvoza blaga in 
storitev zagotovili primerno 
obravnavanje izvoza turistič- 
nih storitev v skladu z ukrepi 
spdbujanja izvoza blaga in 
ustrezno višini domačega de- 
leža v turističnem proizvodu. 

Z dogovorom bo rešeno fi- 
nanciranje splošne turistične 
propagande, ohranjeni bodo 
stari in uvedeni novi ukrepi za 
spodbujanje razvoja turizma: 
bencinski boni s popustom za 
tuje turiste, poseben tretman 
pri uvozu opreme za turistično 
poslovanje, ukrepi za razvoj in 
konkurenčnost domačega tu- 
rističnega letalskega prometa 
in podobno. 

Republike in pokrajini bodo, 
nadalje zagotavljale omenjeno 
gradivo, dale ugodnejše pogo- 
je za turistično gradnjo in go- 
spodarjenje organizacij zdru- 
ženega dela, intenzivirana bo 
propagandno informacijska 
dejavnost v Jugoslaviji in tuji- 
ni, zagotovljeni pogoji za širše 
vključevanje objektov drobne- 
ga gospodarstva v turizem, 
združenemu delu naj bi omo- 
gočili razpolaganje z večjim 

delom ustvarjenih deviz in po- 
dobno. 

V vsej politiki turističnega 
razvoja bodo, pravi gradivo, 
podobne ukrepe sprejemale 
tudi občine. Organizacije turi- 
stične dejavnosti pa morajo 
izboljšati kakovost storitev, 
gospodarjenje, povečati doho- 
dek, boljše izkoriščati obstoje- 
če zmogljivosti in poskrbeti za 
večjo strokovnost kadrov. To 
zadnje je še posebej pomemb- 
no, saj brez večje usposoblje- 
nosti in strokovnega znanja 
gostinskih delavcev ni razvoja 
turizma. Seveda to terja tudi 
reševanje problemov sezonske 
zaposlenosti teh ljudi. Zaradi 
tega je nujno potrebno omo- 
gočiti trajno zaposlovanje turi- 
stičnih delavcev in te ljudi 
usposobiti za druge delovne 
naloge, ki bi jih opravljali zunaj 
glavne turistične sezone. 

Med prednostnimi nalogami 
srednjeročnega planskega 
obodbja je tudi boljša notranja 
organiziranost in povezovanje 
vseh organizacij turističnega 
gospodarstva: hotelirjev, turi- 
stičnih posrednikov, gostin- 
stva in domače obrti ter po- 
dobno. To pa velja tudi za dru- 
ge gospodarske in družbene 
subjekte, ki sodelujejo v turi- 
stičnem gospodarstvu. Izre- 
dnega pomena je dohodkovno 
povezovanje turističnega go- 
spodarstva z agroindustrijskim 
kompleksom. 

Gradivo Turistične zveze Ju- 
goslavije obširneje navaja tudi 
njene naloge. Med temeljnimi 
nalogami te organizacije bo 
tudi v prihodnje kompletiranje 
in bogatenje turistične ponud- 
be z novo vsebino, ki zajema 
tako spodbujanje in razvoj 
vseh oblik selektivne ponudbe 
kot tudi razvoj zasebne turi- 
stične ponudbe, drobnega go- 
spodarstva in širjenje rekreaci- 
je in počitka delovnih ljudi in 
občanov. Izvajanje vseh teh 
nalog pa terja boljšo organiza- 
cijo, kadrovsko in materialno 
usposobljenost ter širjenje 
mreže turističnih organizacij. 

NADALJNJA 
DEJAVNOST 

Glede nadaljnjih ukrepov za 
povečevanje turističnih eko- 
nomskih učinkov, gradivo kot 
prednostno nalogo omenja hi- 
trejše povečevanje namesti- 
tvenih zmogljivosti, saj bi na ta 
način zadovoljili tuje turistično 
povpraševanje in zagotovili 
devizni priliv, ki je nujno potre- 
ben za izpolnitev planskih na- 
log. Za uresničevanje te politi- 
ke pa turistične organizacije 
nimajo lastnih sredstev. Zaradi 
tega je nujno potrebno združe- 
vati sredstva na dohodkovnih 
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temelih z drgimi dejavnostmi, 
ki ustvarjajo del dohodka od 
turističnega prometa in hkrati 
nujno potrebujejo devize za la- 
sten razvoj. 

Vsekakor bo potrebno 
ustrezno rešiti tudi vprašanje 
cen,- Turistično gospodarstvo 
namreč posluje v specifičnih 
pogojih. Svoje zmogljivosti in 

storitve prodaja na tujem trgu 
leto dni pred realizacijo pro- 
meta (paket aranžmaji). V tem 
času pa se bistveno spremeni- 
jo cene na domačem trgu in 
hkrati tudi pogoji poslovanja, 
kar praviloma neugodno vpliva 
na poslovanje turističnega go- 
spodarstva. Naše turistično 
gospodarstvo na primer ne ve, 
kakšni bodo pogoji gospodar- 

jenja v letu 1981, čeprav je mo- 
ralo cene za letos določiti že 
spomladi leta 1980. 

Zamujanje pri sprejemanju 
ukrepov ekonomske politike 
spravlja turistično gospodar- 
stvo v negotov položaj, pose- 
bej glede dohodkovnega po- 
vezovanja z združenim delom 
drugih dejavnosti, kar onemo- 

goča solidno planiranje in pro- 
gramiranje nastopanja na tu- 
jem tržišču. Ob tem pa niti 
sredstva za turistično propa- 
gando za leto 1981 še niso za- 
gotovljena in to bo prav tako 
negativno vplivalo na letošnje 
rezultate turističnega poslova- 
nja, poudarja na koncu gradi- 
vo Turistične zveze Jugosla- 
vije. 
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