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SKUPSCINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA 

Predlog za izdajo zako- 
na o zagotavljanju sred- 
stev in izpolnjevanju ob- 
veznosti SR Slovenije za 
pospeševanje razvoja 
gospodarsko manj ra- 
zvitih republik in SAP 
Kosovo, z osnutkom za- 
kona 

(ESA-771) 

V skladu z zveznim zakonom 
določijo republike in avtono- 
mni pokrajini s svojimi zakoni 
način zagotavljanja sredstev in 
izpolnjevanja obveznosti za 
pospeševanje razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik 
in SAP Kosovo. 

Osnutek zakona zato opre- 
deljuje: 

- zavezance, obračunsko 
osnovo za poravnavanje ob- 
veznosti in razporeditev ob- 
veznosti SR Slovenije na te- 
meljne organizacije združene- 
ga dela 

- organizacijske rešitve in 
mehanizme za samoupravno 
združevanje dela in sredstev 

- način izvajanja odgovor- 
nosti republike do izpolnjeva- 
nja obveznosti po zakonu o 
stalnih sredstvih Sklada fede- 
racije. 

Kot obračunska osnova je 
predlagan poslovni sklad, 
zmanjšan za sredstva, združe- 

na v samoupravnih interesnih 
skupnostih materialne proi- 
zvodnje, terjatve iz dolgoroč- 
nih sanacijskih kreditov, poso- 
jilo Skladu federacije in poso- 
jila po predpisih družbenopoli- 
tičnih skupnosti. 

Na podiagi osnutka obvez- 
nost izpolnjujejo temeljne in 
druge organizacije združene- 
ga dela s področja gospodar- 
stva, in sicer z združevanjem 
dela in sredstev za skupna vla- 
ganja v gospodarsko manj ra- 
zvitih republikah in avtonomni 
pokrajini Kosovo ter s plačeva- 
njem obveznega posojila Skla- 
du federacije za kreditiranje 
hitrejšega razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik in 
avtonomnih pokrajin. Predla- 
gane so diferencirane stopnje 
obveznosti glede na poslovni 
sklad, pri čemer je upoštevana 
različna organska sestava ka- 
pitala in različni pogoji goso- 
podarjenja po posameznih 

podskupinah po enotni klasifi- 
kaciji dejavnosti. Zavezanci 
obračunavajo svojo obveznost 
po diferenciranih stopnjah od 
1% do 4% poslovnega sklada. 
Pri določitvi teh stopenj so 
upoštevane stopnje akumula- 
cije v primerjavi s poslovnim 
skladom v posameznih pod- 
skupinah. Ne glede na to je 
predlagana oprostitev obvez- 
nosti za dejavnosti v okviru sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti materialne proizvodnje, 
za katere se združujejo sred- 
stva po enotnih osnovah in 
merilih. Obveznost se ne obra- 
čunava od osnovnih sredstev, 
ki predstavljajo naravno boga- 
stvo in sredstva družbene in- 
frastrukture. Osnutek zakona 
predvideva ugodnosti tudi za 
dejavnosti, ki so prednostne v 
družbenem planu SR Sloveni- 
je. Olajšave so predlagane za 
organizacije združenega dela, 
ki izvažajo na konvertibilno 
področje, pri čemer pa ni upo- 
števan izvoz osnovnih surovin. 
Pri nobenem od zavezancev 
po določilih osnutka zakona 
obveznost ne sme presegati 
ustvarjene akumulacije. 

Osnutek zakona predpo- 
stavlja, da bo najmanj 50% ob- 
veznosti SR Slovenije za po- 
speševanje gospodarskega ra- 
zvoja manj razvitih republik in 
SAP Kosovo usmerjeno na 
podlagi samoupravnega zdru- 
ževanja dela in sredstev za 
skupna vlaganja na dohodkov- 
nih osnovah. Osnutek zakona 
zato opredeljuje organizacij- 
ske rešitve in mehanizme, ki 

naj bi omogočili učinkovito 
izvajanje obveznosti na tej 
osnovi. 

Organizacije združenega 
dela iz SR Slovenije, ki so zain- 
teresirane za skupna vlaganja 
z organizacijami združenega 
dela v manj razvitih republikah 
in SAP Kosovo, se medseboj- 
no povezujejo na osnovi do- 
hodkovnih in drugih skupnih 
interesov ter v ta namen zdru- 
žujejo sredstva iz svoje obvez- 
nosti v skladu s samoupravnim 
sporazumom o združevanju 
dela in sredstev. Zavezanec, ki 
ima namen združevati delo in 
sredstva za investicijsko vlaga- 
nje v manj razviti republiki, 
oziroma SAP Kosovo, uporab- 
lja sredstva lastne obračunane 
obveznosti in sredstva obraču- 
nane obveznosti drugih zave- 
zancev, ki so z njim dohodkov- 
no oziroma interesno povezani 
pri tem projektu. Drugi zave- 
zanci lahko združijo sredstva 
obračunske obveznosti z do- 
hodkovno in interesno pove- 
zanimi zavezanci s posojilno 
pogodbo. 

Organizacije združenega 
deia, ki se odločijo za samou- 
pravno združevanje dela in 
sredstev, lahko v ta namen v 
skladu z osnutkom zakona ko- 
ristijo svojo celotno obveznost 
za pospeševanje gospodar- 
skega razvoja manj razvitih re- 
publik in SAP Kosovo (torej 
100%). Glede na to, da mora 
SR Slovenija 50% svoje obvez- 
nosti poravnati kot obvezno 
posojilo, bodo morale tiste or- 
ganizacije združenega dela, ki 

PRILOGA: 

PERIODIČNI DELOVNI NAČRT 

Zbora združenega dela, Zbora občin in 

Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za 

lil. trimesečje 1981 



se ne bodo odločile za skupna 
vlaganja, usmerjati z mesečni- 
mi akontacijami v teku leta več 
kot 50 % svoje obračunane 
obveznosti kot obvezno poso- 
jilo Skladu federacije. 

Osnutek zakona zavezuje 
Gospodarsko zbornice Slove- 
nije, splošna združenja, občin- 
ske zbornice ter banke, da in- 
vestirajo in sodelujejo z orga- 
nizacijami združenega dela pri 
pripravi projektov za skupna 
vlaganja. Gospodarska zborni- 
ca Slovenije je zadolžena, da 
pripravi izhodišča in usmeritve 
za pospeševanje združevanja 
dela in sredstev za skupna vla- 
ganja v gospodarsko manj ra- 
zvite republike in SAP Kosovo, 
ki jih v obliki dogovora sprej- 
mejo skupščine vseh splošnih 
združenj in skupščine Gospo- 
darske zbornice Slovenije. V 
zvezi z reševanjem posamez- 
nih vprašanj osnutek zakona 
zavezuje Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije, da sodeluje 
pri iniciranju in usklajevanju 
programov in projektov ter se 
z izvršnimi sveti skupščin In z 
drugimi organi v manj razvitih 
republikah in SAP Kosovo do- 
govarja o dinamiki združeva- 
nja dela in sredstev in drugih 
vprašanjih pri izvajanju celot- 
ne obveznosti SR Slovenije. 

Osnutek zakona predlaga 
ustanovitev koordinacijskega 
odbora, ki ga sestavljajo dele- 
gati Gospodarske zbornice 

Slovenije, bank, Izvršnega sve- 
ta Skupščine SR Slovenije in 
Samoupravne interesne skup- 
nosti za ekonomske odnose s 
tujino. Koordinacijski odbor 
opravlja zadeve skupnega po- 
mena pri usmerjanju združe- 
vanja dela in sredstev in skrbi, 
da se 50% obveznosti SR Slo- 
venije izpolni z združevanjem 
dela in sredstev organizacij 
združenega dela. Če ugotovi, 
da v posameznem letuto ne bo 
realizirano, lahko določi, da so 
zavezanci dolžni izvesti posto- 
pek sporazumevanja z nosilci 
skupnih vlaganj oziroma zago- 
toviti združevanje sredstev 
vsaj v obliki posojila nosilcem 
združevanja. 

Izvrševanje obveznosti SR 
Slovenije in zavezancev po 
tem zakonu spremlja Republi- 
ški sekretaritat za finance in 
izda pravilnik o evidenci sred- 
stev, ki se obvezno zagotavljao 
v SR Sloveniji za pospeševanje 
razvoja gospodarsko manj ra- 
zvitih republik in SAP Kosovo, 
izvaja pa ga Služba družbene- 
ga knjigovodstva SR Slovenije. 
Republiški sekretar za finance 
tudi določa delež obračunske 
obveznosti, ki ga zavezanci 
vplačujejo v obliki obveznega 
posojila Skladu federacije v te- 
ku leta in pri poračunavanju 
letne obveznosti posamezne- 
ga zavezanca in SR Slovenije 
do Sklada federacije. 

Predlog zakona 
o dopožnstvi zakona 
o skladih skupnih 
rezerv 

(ESA-758) 

1. 
Skupina delegatov za Zbor 

združenega dela 7. okoliš No- 
va Gorica je Skupščini SR Slo- 
venije predložila v postopek 
predlog za izdajo zakona o do- 
polnitvi zakona o skladih 
skupnih rezerv z osnutkom za- 
kona. Osnovna značilnost na- 
vedenega predloga je v tem, 
da bi s z ustrezno dopolnitvijo 
obstoječega zakona sredstva 
sklada skupnih rezerv lahko 
uporabljala tudi za investicije v 
temeljni organizaciji, ki bo 
prevzela delavce druge temelj- 
ne organizacije, ki je v stečaj- 
nem postopku. Pobuda za tak- 
šen predlog se je porodila v 
okviru razprav, kako poiskati 
ustrezne rešitve za zagotovitev 
socialne varnosti delavcev te- 
meljne organizacije združene- 
ga dela Cimos v Šempetru pri 

Novi Gorici, nad katero je bil 
uveden stečajni postopek. 

V razpravi v skupščinskih te- 
lesih in na sejah zborov Skup- 
ščine SR Slovenije dne 24. 6. 
1981 je dobila osnovna ideja 
predlagateljev navedenega za- 
konskega akta polno podporo. 
Predložene rešitve so v načelu 
podprli tudi ustrezni organi 
Gospodarske zbornice Slove- 
nije, Republiške konference 
S2DL Slovenije in Republiške- 
ga sveta zveze sindikatov Slo- 
venije. Sistemske pomisleke k 
predlagani rešitvi je izrazil le 
Sklad skupnih rezerv gospo- 
darstva Slovenije. 

V skladu s takšnimi stališči k 
predlogu za izdajo zakona sta 
Zbor združenega dela in Zbor 
občin predlog za izdajo zako- 
na z osnutkom zakona na 
omenjeni seji sprejela in pri 

tem Izvršnemu svetu Skupšči- 
ne SR Slovenije naročila, da 
upoštevajoč v razpravah izra- 
žene pripombe in mnenja pri- 
pravi predlog zakona in ga 
predloži Skupščini SR Slove- 
nije. V razpravi v zborih o tem 
predlogu je bila izražena tudi 
pobuda, da naj bi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije pri- 
pravil predlog zakona v takš- 
nem roku, da bi lahko o njem 
tekle razprave še na sejah zbo- 
rov ob koncu meseca julija le- 
tos. 

2. 
Po obstoječem zakonu o 

skladih skupnih rezerv se 
združena sredstva rezerv daje- 
jo v uporabo za izplačilo z za- 
konom zajamčenih osebnih 
dohodkov, za pokrivanje neka- 
terih izgub, za kritje izdatkov 
prekvalifikacije delavcev in za 
izplačilo akontacije osebnih 
dohodkov (16. člen). Združena 
sredstva rezerv se ne smejo 
uporabljati za investicije v 
osnovna sredstva, sredstva 
skupne porabe in za naložbe v 
obratna sredstva (17. člen). Iz- 
jemoma se ta sredstva lahko 
odobravajo tudi za investicije v 
osnovna sredstva, če se s taki- 
mi vlaganji odpravljajo vzroki 
izgub v skladu s sprejetim sa- 
nacijskim programom (17. 
člen). 

Na podlagi teh določb zako- 
na se združena sredstva rezerv 
lahko uporabljajo izjemoma le 
za investicije v osnovna sred- 
stva v temeljni organizaciji, ki 
je zaključila poslovanje z izgu- 
bo, in se s tako investicijo od- 
pravljajo vzroki izgub s spreje- 
tim sanacijskim programom. 
Določbe 17. člena zakona ne 
omogočajo uporabe združenih 
sredstev rezerv za investicije, 
ko v temeljni organizaciji zdru- 
ženega dela, ki je zaključila 
poslovanje z izgubo, ni bil uve- 
den sanacijski postopek, am- 
pak je bil uveden stečajni po- 
stopek. 

V tem primeru je za delavce, 
ki so zaradi stečaja ostali brez 
dela, potrebno z novimi nalož- 
bami v osnovna sredstva zago- 
toviti socialno varnost, to je 
odpiranje novih delovnih mest 
in to v organizaciji, ki nadaljuje 
poslovanje s sredstvi s stečaj- 
nim postopkom ukinjene te- 
meljne organizacije združene- 
ga dela, in v organizacijah, ki 
so zaposlile delavce s stečaj- 
nim postopkom ukinjene te- 
meljne organizacije združene- 
ga dela. 

Ob razreševanju problemov 
gospodarjenja v nekaterih or- 
ganizacijah združenega dela 
se v zvezi s 16, členom zakona 
o skladih skupnih rezerv po- 
stavlja vprašanje, kako upora- 

biti sredstva sklada skupnih 
rezerv za pokrivanje izdatkov 
prekvalifikacije in zaposlova- 
nja delavcev, katerim bo zaradi 
stečaja temeljne organizacije 
združenega dela prenehalo 
delovno razmerje. Kot tak pri- 
mer lahko navedemo zlasti te- 
meljno organizacijo združene- 
ga dela Cimos iz Šempetra pri 
Novi Gorici, kjer se je tudi po- 
javila ideja za dopolnitev ob- 
stoječe ureditve. Praksa kaže 
na to, da bi bilo vrsto primerov 
mogoče učinkoviteje in hitreje 
razširiti s stečajem temeljne 
organizacije združenega dela 
in ne z neprestano sanacijo 
poslovanja. 

V razpravah o reševanju 
takšnih primerov v praksi se je 
postavilo vprašanje, ali je mo- 
goče določbe 3. točke 16. čle- 
na zakona o skladih skupnih 
rezerv v povezavi z določbami 
122. člena zakona o združe- 
nem delu razlagati tako, da se 
lahko sredstva sklada skupnih 
rezerv uporabijo tudi za kritje 
izdatkov za prekvalifikacijo in 
zaposlovanje delavcev v pri- 
meru, ko gre za odpiranje no- 
vih delovnih mest v organiza- 
cijah združenega dela, ki prev- 
zemajo delavce Iz temeljnih 
organizacij združenega dela, 
ki je prenehala s poslovanjem 
zaradi stečaja. 

V teh razpravah je bilo zav- 
zeto stališče, da takšno tolma- 
čenje obstoječe ureditve v za- 
konu o skladih skupnih rezerv 
ni možno, Zato je bila sprejeta 
pobuda, da se sprejme ustrez- 
na dopolnitev zakona, ki bi 
omogočila razreševanje pro- 
blemov v navedeni smeri. 

V skladu z navedenim se s 
tem predlogom zakona predla- 
ga še dodatna izjema glede 
možnosti uporabe združenih 
sredstev rezerv (poleg že ob- 
stoječe izjeme po 17. členu za- 
kona) ki je v tem, da se lahko 
navedena sredstva uporabljajo 
tudi za investicije v temeljni or- 
ganizaciji združenega dela, ki 
bo prevzela delavce druge or- 
ganizacije, nad katero je uve- 
den stečajni postopek. 

Mnenja smo, da tak predlog 
ne nasprotuje osnovni kon- 
cepciji obstoječega sistema 
skladov skupnih rezerv temveč 
pomeni le njegovo dopolnitev 
v skladu z načeli 122. člena 
zakona o združenem delu. Po- 
drobnejši pogoji, ki so v pred- 
lagani dopolnitvi zakona 
predvideni za dovoljevanje in- 
vesticijskih kreditov iz združe- 
nih sredstev rezerv, po mnenju 
predlagatelja pomenijo za- 
dostno garancijo, da bo spo- 
štovan osnovni namen zakona 
glede uporabe skupnih rezerv. 

Ti pogoji za uporabo sred- 
stev skupnih rezerv za navede- 
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ne investicijske namene pa so: 
- da so pristojni organi 

družbenopolitičnih skupnosti, 
sindikata, gospodarske zbor- 
nice in temeijnih bank preverili 

.realnost programov prekvalifi- 
kacije in zaposlitve; 

- da so temeljne organiza- 
cije združenega dela, ki bodo 
zaposlile delavce iz temeljne 
organizacije združenega dela, 
nad katero je uveden stečajni 
postopek, in temeljne banke 
združile večino sredstev za 
uresničitev programov prekva- 
lifikacije in zaposlitve; 

- da naložbe za uresničitev 
programov prekvalifikacije in 
zaposlitve na enega novo za- 
poslenega delavca ne prese- 
gajo povprečne višine naložb v 
republiki v preteklem letu v ok- 
viru dejavnosti, v katero spada 
temeljna organizacija združe- 
nega dela, ki prevzema de- 
lavce. 

V okviru priprav za ta pred- 
log je tekla razprava tudi o 
tem, ali so predlagane rešitve v 
skladu z obstoječim zveznim 
zakonom o sredstvih rezerv. 
Ta pomislek se je pojavil zlasti 
pri Skladu skupnih rezerv go- 
spodarstva Slovenije. V teh 
razpravah zlasti še v okviru Za- 
konodajno pravne komisije 
Skupščine SR Slovenije je bilo 
zavzeto stališče, da predlaga- 
ne rešitve niso v nasprotju z 
zveznim zakonom, in sicer iz 
naslednjih razlogov! 

Določbe zveznega zakona je 
po mnenju Zakonodajno-prav- 
ne komisije treba razlagati s 
širšega vidika, predvsem pa 
celovito. V sklad skupnih re- 
zerv, ki je oblikovan za območ- 
je posamezne družbenopoli- 
tične skupnosti, združujejo 
sredstva vse temeljne organi- 
zacije združenega dela s tega 
območja z namenom, da bodo 
v primerih iz 122. člena zakona 
o združenem delu sanirale 
probleme posamezne temeljne 
organizacije združenega dela, 
ki teh problemov ni zmožna re- 
ševati sama oziroma v okviru 
svoje delovne organizacije ozi- 
roma sestavljene organizacije 
združenega dela. Reševanje 
problema temeljne organizaci- 
je združenega dela s pomočjo 
združenih sredstev sklada 
skupnih rezerv je zato treba 
smatrati kot reševanje proble- 
ma v okviru združenega dela in 
bi bilo s tega vidika možno ta 
združena sredstva uporabiti 
tudi za investicije v osnovna 
sredstva tiste temeljne organi- 
zacije združenega dela, ki bo 
pomagala reševati problem 
prekvalifikacije in zaposlenosti 
delavcev temeljne organizacije 
združenega dela, zoper katero 
je uveden stečajni postopek. 

Ustava in zakon o združe- 

nem delu pri uveljavljanju 
medsebojne odvisnosti in vza- 
jemnosti delavcev ter zagotav- 
ljanju njihove socialne in ma- 
terialne varnosti v zvezi s tem 
izrecno poudarjata zaposlova- 
nje in prekvalifikacijo tistih de- 
lavcev, ki prenehajo delati v 
organizaciji združenega dela, 
ki zaide v izjemne gospodar- 
ske težave ali preneha delati. 
To osnovno izhodišče bi mora- 
lo biti tudi podlaga za tolmače- 
nje zveznega zakona o sred- 
stvih rezerv. Iz navedenega 
sledi, da ni na mestu takšno 
preozko in izolirano tolmače- 
nje posameznih določb zvez- 
nega zakona, zlasti določbe 
drugega odstavka 11. člena, ki 
bi se omejevalo izključno le na 
sanacijo posamezne temeljne 
organizacije, ne pa na ukrepe 
za sanacijo položaja v tem 
smislu, da rešujemo socialno 
varnost položaja delavcev, ki 
jim je prenehalo delo v posa- 
mezni temeljni organizaciji za- 
radi stečaja in je zato potrebno 
poskrbeti za njihovo prekvalifi- 
kacijo in zaposlitev. Ozko tol- 
mačenje zveznega zakona bi 
tudi lahko podpiralo težnje, da 
se vztraja na sanacijskih ukre- 
pih v posamezni temeljni orga- 
nizaciji tudi v primerih, ko ob- 
jektivno rii pogojev za trajno 
izboljšanje stanja in bi se sred- 
stva rezerv neracionalno troši- 
la. S tem pa bi bili prizadeti 
delavci, ki obvezno združujejo 
svoja sredstva rezerv, položaj 
delavcev v temeljni organizaci- 
ji, ki se sanira, pa bi še nadalje 
ostal negotov. 

Poudariti je še potrebno, da 
predlagana zakonska spre- 
memba daje le možnost, da se 
sredstva rezerv uporabljajo za 
sanacijo stanja ob stečaju, o 
tem pa seveda odločajo delav- 
ci, ki rezervna sredstva zdru- 
žujejo, upoštevajoč možnosti 
za najracionalnejše angažira- 
nje sredstev rezerv, da se do- 
seže osnovni namen, zaradi 
katerega se ta sredstva zdru- 
žujejo. 

3. 
Glede pripomb, ki so bile k 

osnutku zakona izrečene v 
skupščinski razpravi, pripomi- 
njamo naslednje: 

- Sklad skupnih rezerv go- 
spodarstva Slovenije je izrazil 
mnenje, da osnutek zakona ni 
v skladu z zveznim zakonom o 
sredstvih rezerv. Stališče pred- 
lagatelja in Zakonodajno-prav- 
ne komisije Skupščine SR Slo- 
venije do tega mnenja je po- 
drobneje prikazano v prejšnji 
točki te obrazložitve; 

- Sklad skupnih rezerv go- 
spodarstva Slovenije je predla- 
gal dopolnitev besedila tretje 
alineje predlaganega novega 
17. a člena zakona v tem smi- 

slu, da naj se poprečje naložb 
na delavca nanaša na »dejav- 
nost, v katero spada organiza- 
cija, ki prevzema delavce«. Ta 
pripomba je v predlogu zako- 
na v celoti upoštevana; 

- Delegat iz 35. okoliša 
Ljubljana Bežigrad, je na seji 
Zbora združenega dela dne 24. 
6. 1981 predlagal, da naj se 
besedilo prve alineje predlaga- 
nega novega 17. a. člena do- 
polni tako, da bodo pristojni 
organi družbenopolitičnih 
skupnosti, sindikata, gospo- 
darske zbornice in temeljnih 
bank ne le preverili, ampak tu- 
di »garantirali« realnost pro- 
gramov prekvalifikacije in za- 
poslitve delavcev. Mnenja 
smo, da v predlogu zakona 
predlagana ureditev navede- 
nega pogoja za uporabo sred- 
stev skupnih rezerv povsem 
zadošča in da omenjena do- 
polnitev, ki jo je predlagal de- 
legat, ni potrebna. Po našem 
mnenju je dovolj, če navedene 
organizacije in skupnosti za- 
vežemo, da preverijo realnost 
programov prekvalifikacije de- 
lavcev. Kakšna posebna »ga- 
rancija« v civilnopravnem smi- 
slu tu ne bi mogla priti v po- 
štev, saj bi je praktično sploh 
ne bilo mogoče realizirati. 

4. 
Ocenjujemo, da se bo stečaj 

temeljne organizacije tudi v 
prihodnje, kljub zaostrenim 
pogojem gospodarjenja, upo- 
rabljal izjemoma kot skrajni 
ukrep, ko bodo odpovedale 
vse druge možne oblike sani- 
ranja nastalih problemov v te- 
meljni organizaciji. Zato po 
našem mnenju ni pričakovati, 
da se bodo stečajni postopki 
pojavljali pogostje, zlasti pri 
večjih temeljnih organizacijah. 
Takšno izhodišče bo po našem 
mnenju tudi temeljnega pome- 
na pri presoji vprašanja, kakš- 
na sredstva v skladih skupnih 
rezerv bo v prihodnje zahteva- 
la predlagana dopolnitev za- 
kona. 

Vprašanja v zvezi s finančni- 
mi učinki predvidenih novih 
rešitev oziroma glede možno- 
sti republiškega sklada skup- 
nih rezerv, da zagotovi za te 
namene potrebna sredstva, 
(na kar je bilo opozorjeno zla- 
sti v odboru za finance Zbora 
združenega dela), so podrob- 
neje prikazana v posebni infor- 
maciji, ki bo skupaj z analizo o 
izvajanju zakona o skladih 
skupnih rezerv predložena 
Skupščini SR Slovenije v 
obravnavo hkrati s tem predlo- 
gom zakona. 

Predlog zakona 
o spremembi zakona 
o samoupravnih 
sodiščih 

(ESA-740) 

Skupščina SR Slovenije je 
na seji svojih zborov dne 24/6- 
1981 sprejela predlog za izdajo 
zakona o spremembi zakona o 
samoupravnih sodiščih z 
osnutkom zakona. Delovna te- 
lesa v obravnavi o predlogu za 
izdajo zakona niso imela pri- 
pomb in predlogov in so se s 
predlagano spremembo stri- 
njala. Zakonodajnopravna ko- 
misija je le predlagala, da se 
naj glede na predlagano spre- 
membo črta četrti odstavek 49. 
člena zakona o samoupravnih 
sodiščih. 

Predlagatelj zato pri pripravi 
predloga zakona ni spreminjal 
besedila predlagane spre- 
membe. Upoštevajoč predlog 
Zakonodajnopravne komisije 
je 1. členu predloga dodan nov 
drugi odstavek, ki določa, da 
se četrti odstavek 49. člena 
črta. Četrti odstavek 49. člena 
namreč določa, da ne velja ob- 
veznost predhodne vložitve 
predloga za posredovanje po- 
ravnalnega sveta za spore, ki 

nastanejo v zvezi z izvršilnim 
ali nepravdnim postopkom 
pred rednim sodiščem. Ker 
predlagana sprememba, v 
skladu z odločbo Ustavnega 
sodišča Jugoslavije, le napotu- 
je, da v določenih zadevah 
začnejo stranke postopek pred 
poravnalnim svetom, predno 
začnejo postopek pred rednim 
sodiščem, je postala določba 
četrtega odstavka 49. člena za- 
kona o samoupravnih sodiščih 
nepotrebna. 

Za izvedbo tega zakona ne 
bodo potrebna nova ali dodat- 
na finančna sredstva in z njim 
ne bodo nastale nobene fi- 
nančne obveznosti za SR Slo- 
venijo. 
PRILOGA: 
49. člen zakona o 
samoupravnih sodiščih 
(Uradni list S RS, št. 
10/77) 

Poravnalni sveti lahko po- 
sredujejo v vseh sporih, razen 
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če gre za zahtevke, s katerimi 
stranke ne morejo prosto raz- 
polagati. 

Poravnalni sveti posredujejo 
med strankami v kazenskih za- 
devah, kadar se začne posto- 
pek na zasebno tožbo zaradi 
kaznivih dejanj zoper čast in 
dobro ime in kaznivega deja- 
nja lahke telesne poškodbe, v 
civilnih zadevah pa v sporih 
majhne vrednosti. 

Stranka vloži predlog za po- 
sredovanje poravnalnega sve- 
ta v zadevah iz prejšnjega od- 

stavka, predno sproži posto- 
pek pred rednim sodiščem v 
primeru, ko imata stranki stal- 
no ali začasno prebivališče na 
območju iste občine aH sta 
obe zaposleni v isti organizaci- 
ji združenega dela, drugi sa- 
moupravni skupnosti ali drugi 
samoupravni organizaciji, v 
kateri je poravnalni svet. 

Določba prejšnjega odstav- 
ka ne velja za spore, ki nasta- 
nejo v zvezi z izvršilnim ali ne- 
pravdnim postopkom pred re- 
dnim sodiščem. 

Predlog zakon® 
o spremembi zakona 
o prekrških 

(ESA-738) 

Skupščina SR Slovenije je na 
seji svojih zborov dne 24. ju- 
nija 1981 obravnavala in spre- 
jela predlog za izdajo zakona o 
spremembi zakona o prekrških 
z osnutkom zakona. Delovna 
telesa v razpravi o predlogu za 
izdajo zakona niso imela pri- 
pomb in predlogov. Na seji 
Zbora občin je bilo postavljeno 
vprašanje, ali bodo po predla- 
gani spremembi pooblaščeni 
za izterjanje denarne kazni ta- 
koj na. mestu tudi komunalni 
redarji oziroma nadzorniki. Po 
predlagani spremembi zakona 
o prekrških bo lahko izterjala 
denarno kazen takoj na mestu 
la uradna oseba upravnega or- 
gana ali organizacije z javnim 
pooblastilom, ki bo poobla- 
ščena za nadzorstvo nad izvr- 
ševanjem določenega predpi- 
sa. Konkretno ureja nadzor- 
stvo nad izvajanjem predpisov 
o javnem redu in miru, o parki- 
ranju motornih vozil in o ko- 
munalni dejavnosti 9. člen za- 
kona o notranjih zadevah (Ura- 
dni list SRS, št. 28/80), ki dolo- 
ča, da ima občinska skupščina 
lahko organ za tako nadzor- 
stvo, in da imajo delavci, ki 
opravljajo to nadzorstvo, pra- 
vice in dolžnosti, ki jih določi 
občinska skupščina s svojim 
odlokom. V skladu z navedeno 
določbo zakona o notranjih 
zadevah in predlagano spre- 
membo zakona o prekrških 
bodo torej pooblaščeni delavci 
pri izvajanju nadzorstva nad 
izvrševanjem predpisov o jav- 
nem redu in miru, o parkiranju 
motornih vozil in o komunalni 
dejavnosti lahko izterjevali de- 
narno kazen takoj na mestu za 
prekrške, določene v teh odlo- 
kih. 

Predlagatelj pri pripravi 
predloga zakona ni spreminjal 
besedila spremembe zakona; 
besedilo je le redakcijsko po- 

o prekršku in plačilni nalog. 
Tudi v tem primru lahko stori- 
lec kazen plača ali vloži ugo- 
vor v istem roku. 

(6) Ugovor se poda ustno ali 
pismeno priporočeno po pošti. 
Ugovor pošlje organ skupaj s 
predlogom za uvedbo postop- 
ka o prekršku in s plačilnim 
nalogom, izdanim na mestu, 
pristojnemu občinskemu so- 
dniku za prekrške. 

(7) Za tak prekršek izreče or- 
gan, ki je pristojen za izvedbo 
postopka o prekršku, denarno 
kazen, kot se sme izterjati na 
mestu. V tem primeru ni mo- 
goče uporabiti omiiitvenih in 
drugih določb tega zakona, ki 
vplivajo na odmero kazni. Če 

je bil obdolženec kaznovan za 
več prekrškov, se izrečene 
kazni seštejejo. 

(8) Če se denarna kazen ne 
izterja takoj na mestu ali če je 
tisti, ki je storil prekrške, ne, 
plača takoj ali v določenem ro- 
ku, pa ni vložil ugovora, se 
pošlje plačilni nalog po orga- 
nu, ki je pristojen za izterjavo 
davkov v izvršitev. 

(9) Organ iz prejšnjega od- 
stavka brez odlašanja obvesti 
predlagatelja o izidu postopka 
za prisilno izterjavo denarne 
kazni. 

(10) Organ iz 8. odstavka te- 
ga člena pred prisilno izterjavo 
ni dolžan poslati pismenega 
opomina zavezancu. 

pravljeno tako, da je spremem- 
ba zakona vsebovana le v 
enem členu, beseda »izterja- 
jo« pa je iz predzadnje vrstice 
osnutka zakona prenešena v 
tretjo vrsto pred besedami 
»pooblaščene uradne osebe«. 

Za izvedbo tega zakona ne 
bodo potrebna nova oziroma 
dodatna finančna sredstva. 
Predlagana sprememba ne bo 
povzročila tudi drugih posle- 
dic, saj se z njo le zagotavlja še 
vnaprej enak način izterjeva- 
nja denarnih kazni za prekrške 
takoj na mestu. 

PRILOGA: 
Zakon o prekriklh (Uradni list 
SRS, it. 12/77 in 3Q/78). 

207. člen 
(1) Če gre za prekrške, za 

katere je predpisana samo de- 
narna kazen v določenem zne- 
sku do 500 oziroma do 1.000 
dinarjev, se lahko s takim 
predpisom pooblastijo poo- 
blaščene uradne osebe enote 
službe javne varnosti, da takoj 
na mestu izterjajo tako kazen 
od tistih, ki jih zalotijo pri pre- 
kršku. 

(2) S predpisi o prekršku se 
lahko da enaka pravica tudi 
drugim uradnim osebam. 

(3) O plačani denarni kazni 
se izda potrdilo. Če storilec 
denarne kazni ne plača, mu iz- 
da pooblaščena uradna oseba 
plačilni nalog (položnico). 

(4) Zoper izrek o izterjanju 
denarne kazni takoj na mestu 
ni pritožbe. 
Storilec, ki denarne kazni ne 
plača takoj na mestu, je dolžan 
denarno kazen plačati v roku 
osmih dni ali v tem roku ugo- 
varjati pri organu, katerega 
uradna oseba je izrekla kazen. 
Storilcu, ki mu ni bilo mogoče 
izreči kazni, se pošlje obvestilo 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
28. Julija 1331 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
torek, 28. julija 1981. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor bodo obravnavali: 

- poročilo Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o ure- 
sničevanju družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 ter resolucije o 
družbenoekonomski politiki in 
razvoju SR Slovenije v letu 
1981 (ESA 769); 
- predlog za izdajo zakona o 

izpolnjevanju obveznosti SR 
Slovenije do sklada federacije 
za kreditiranje gospodarsko 
manj razvitih republik in SAP 
Kosovo. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta obravna- 
vala: 

- predlog zakona o davkih 
občanov (ESA 284); 

- osnutek zakona o dodat- 
nem prispevku solidarnosti v 
letih 1982 do 1985 (ESA 682); 

- predlog dogovora o valori- 
zaciji katastrskega dohodka 
(ESA 755). 

Zbor združenega dela bo na 
seji obravnaval tudi: 

- poročilo o izvajanju skle- 
pov in stališč Skupščine SR 
Slovenije o temeljnih usmeri- 
tvah za organiziranje in razvoj 
zunanjetrgovinske mreže in 
zunanjetrgovinskih kadrov do- 
ma in v tujini (ESA 748); 

- letno poročilo o delu Služ- 
be družbenega knjigovodstva 
v SR Sloveniji za leto 1980. 

Vsi trije zbori imajo na 
dnevnem redu sej še volitve 
in imenovanja ter predloge in 
vprašanja delegatov. 

RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJ 
ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 

15. lullja 1931 

Dnevni red seje Zbora zdru- 
ženega deia in seje Zbora ob- 
čin, ki sta sklicani za sredo, 
15. julija 1981, je razširjen z 
obravnavo: 

- osnutka odloka o spre- 
membah odloka o potrditvi 
skupnega zneska deviz za po- 
trebe federacije (ESA 760). 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
24. julija 1381 

Delegati Zbora združenega 
deia, Zbora občin in Družbe- 

nopolitičnega zbora so na 
skupnem, zasedanju najprej 
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poslušali uvodno obrazložitev 
k poročilu o uresničevanju 
stališč, priporočil in sklepov 
Skupščine SR Slovenije za 
uresničevanje posebnih pra- 
vic italijanske in madžarske 
narodnosti in njunih pripadni- 
kov v SR Sloveniji, ki jo je po- 
dal Geza Bačič, predsednik 
komisije za narodnosti. 

Zbor združenega dela, Zbor 

(Družbenopolitični zbor je 
sprejel stališča); 

- predlog Predsedstva SR 
Slovenije za izvolitev predse- 
dnika Ustavnega sodišča SR 
Slovenije; zbori so v okviru te- 
ga predloga obravnavali in 
sprejeli: 

- predlog odloka o izvolitvi 
predsednika Ustavnega sodi- 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli tudi: 

- predlog periodičnega de- 
lovnega načrta zborov Skup- 
ščine SR Slovenije za III. trime- 
sečje 1981 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 
24. junija 1981 

Zbor združenega dela: 
Ana Bole, Ciril Ribičič, Ennio Opassi, Sandro Sambi, 

Avgust Novak, Giorgio Miani, Viktor Car, Ernest Eory, 
Leopold Kejžar, Boris Lipužič, Janko Buh, Jožica Zun, 
Danilo Bratina, Emilija Kaljun, Marjan Jelen, Vinko Dob- 
nik, Zdenko Pavlina, Drago Dolinar, Ivan Kastrevc, Zvonko 
Draksler, Majda Lindič, Alojz Pecorarri, Srečko Mlinanč, 
Zofka Stojanovič, Stanko Jaki, Anton Benedik. \ 

Zbor občin: 
Milan Gaspari, Gianfranco Sillian, Jeno Koša, Marij Fur- 

lanič, Alojz Ceglar, Štefan Dragošič, Branko Mahne, Elio 
Musizza, Abram Apollinio, Peter VVinkler, Majda Sukič, 
Niko Lukež, Rudi Stopar, Jožica Krapež, Boštjan Zgonc, 
Adrijan Berlot, Peter Bekeš, Tomo Kipa, Franc Vončina. 

Družbenopolitični zbor: 
Savin Jogan, Dino Pucer, Aleksander Varga, Elia Crol- 

lini Žužana Bati - Konc, Majda Poljanšek, Aleksander 
Varga, Milan Kučan, Jože Marolt, Tilka Blaha, Ivan Godec, 
Tina Tomlje, Jože Pacek, Miro Gošnik. 

občin in Družbenopolitični 
zbor so na ločenih sejah spre- 
jeli: 

- predlog odloka o soglasju 
k amandmaiem k ustavi SFRJ; 

- predlog odloka o soglasju 
k ustavnemu zakonu za izvaja- 
nje amandmajev od I do VII k 
ustavi SFRJ; 

- sklep ob obravnavi poro- 
čila o uresničevanju stališč, 
priporočil in sklepov Skupšči- 
ne SR Slovenije za uresničeva- 
nje posebnih pravic italijanske 
in madžarske narodnosti in 
njunih pripadnikov v SR Slove- 
niji; 

- predlog za izdajo zakona 
o uresničevanju posebnih pra- 
vic pripadnikov italijanske in 
madžarske narodnosti na po- 
dročju vzgoje in izobraževa- 
nja; 

- sklep ob obravnavi poro- 
čila o pripravah za začetek izo- 
braževanja po zakonu o 
usmerjenem izobraževanju v 
šolskem letu 1981/82. 

- sklep ob obravnavi infor- 
macije o uresničevanju zakona 
o pravni pomoči; 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o samoupravnih sodi- 
ščih z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembi zakona o prekr- 
ških, z osnutkom zakona 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
1. julija 1981 

šča SR Slovenije; za predse- 
dnika tega sodišča je bil izvo- 
ljen Jože Pavličič; 

- predlog odloka o razreši- 
tvi predsednika Vrhovnega so- 
dišča SR Slovenije; dolžnosti 
predsednika tega sodišča je bil 
razrešen Jože Pavličič. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela še: 

- predlog za izdajo zakona 
o dopolnitvi zakona o skladih 
skupnih rezerv, z osnutkom 
zakona; 

- predlog odloka o pristopu 
in sklenitvi družbenega dogo- 
vora o zagotavljanju dela sred- 
stev za delo Jugoslovanskega 
centra za teorijo in prakso sa- 
moupravljanja »Edvard Kar- 
delj« v Ljubljani za obdobje od 
leta 1981 do leta 1985; 

- predlog odloka o soglasju 
k samoupravnemu sporazumu 
o ustanovitvi Skupnosti social- 
nega varstva Slovenije ter sta- 
tutu Skupnosti socialnega var- 
stva Slovenije; 

- sklep ob obravnavi sa- 
moupravnega sporazuma o 
ustanovitvi ter statutu Skupno- 
sti socialnega skrbstva Slove- 
nije; 

- sklep ob obravnavi sa- 
moupravnega sporazuma o 
ustanovitvi ter statutu Skupno- 
sti otroškega varstva Slove- 
nije. 

Delegati Zbora združenega 
dela, Zbora občin in Družbe- 
nopolitičnega zbora Skup&či- 
ne SR Slovenije so na skup- 
nem zasedanju zborov poslu- 
šali poročili Jožeta Globačni- 
ka, podpredsednika Skupšči- 
ne SR Slovenije in prsdssdni- 
ka medzborovsk« skupin® de- 
legatov ter Vladimirja 8€!e- 
menčiča, podpredsednika 
Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije k poročilu Zvez- 
nega izvršnega sveta o ure- 
sničevanju družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje 1981 
do 1985 v letu 1881 z ©ceno 
možnosti razvoja v latu 1981. 

Vsi trije zbori so rsa ločenih 
sejah sprejeli: 

- poročilo Zveznega izvršne- 
ga sveta o uresničevanju druž- 
benega plana Jugoslavije za 
obdobje 1981-1985 v letu 1981 
z oceno možnosti razvoja v le- 
tu 1982 ter podprli stališča, 
ocene in predloge Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 
in stališča skupine delegatov k 
temu poročilu; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o komu- 
nalnih dejavnostih posebnega 
družbenega pomena (Družbe- 
nopolitični zbor je sprejel stali- 
šča in predloge); 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o vodah 
(Družbenopolitični zbor je 
sprejel stališča in predloge); 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o stano- 
vanjskih razmerjih (Družbeno- 
politični zbor je sprejel stali- 
šča); 

- stališča in predloge ob 
obravnavi predloga za izdajo 
zakona o razširjeni reproduk- 
ciji in minulem deiu (Zbor ob- 
čin je sprejel stališča) . 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela že: 

- predlog zakona o investi- 
cijskih vlaganjih Socialistične 
republike Slovenije v graditev 
objektov in nabavo opreme v 
obdobju od leta 1981 do leta 
1985; 

sklep ob obravnavi analize o 
izvajanju sistema financiranja 
splošnih družbenih potreb v 
družbenopolitičnih skupnostih 

z vidika gibanja sredstev 
splošne porabe v obdobju od 
leta 1976 do leta 1980;. 

- sklep ob obravnavi poroči- 
la o izvajanju zakona o varstvu 
zraka ter o uresničevanju skle- 
pov in priporočil Skupščine 
SR Slovenije za izvajanje nuj- 
nih ukrepov na področju var- 
stva zraka; 

- sklep ob obravnavi infor- 
macije o graditvi in planu do- 
graditve Nuklearne elektrarne 
Krško; 

- predlog odloka o usmeritvi 
dela depozitov družbenopoli- 
tičnih skupnosti pri Narodni 
banki Slovenije; 

- osnutek odloka o financi- 
ranju graditve stanovanj za no- 
silce družbenih funkcij v SR 
Sloveniji v letih 1981-1985; 

- osnutek odloka o sofinan- 
ciranju programa gradnje 
družbenih najemnih stanovanj 
za delavce republiških orga- 
nov v obdobju 1981-1985 in 
zagotovitvi sredstev za odpla- 
čilo posojH, najetih za stanova- 
nja zgrajena v obdobju 1975- 
1980; 
- osnutek odloka o sofinan- 

ciranju programa reševanja 
stanovanjskih vprašanj delav- 
cev v organih za notranje za- 
deve v let-ih 1981-1385; 

- sklep o soglasju k osnutku 
zakona o spremembah zakona 
o skupnem obsegu proračun- 
skih odhodkov federacije za 
leto 1981; 
- sklep o soglasju k osnutku 

odloka o spremembi odloka o 
določitvi prihodkov od carin in 
drugih uvoznih davščin, ki se v 
letu 1981 odstopijo Interesni 
skupnosti Jugoslavije za eko- 
nomske odnose s tujino; 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma o garanciji med 
Socialistično federativno re- 
publiko Jugoslavijo in Medna- 
rodno banko za Obnovo in ra- 
zvoj za peto kreditno linijo za 
industrijo (YU-1909, YU-1910, 
YU-1912); 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji 
protokola k sporazumu o uvo- 
zu predmetov prosvetnega, 
znanstvenega in kulturnega 
značaja; 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji 
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sporazuma med Socialistično 
federativno republiko Jugosla- 
vijo in Kraljevino švedsko o 
izogibanju dvojnemu obdav- 
čenju dohodka in premoženja. 

Zbor združenega dela je 
sprejel še: 

- sklep ob obravnavi poro- 
čila delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 
1. julija 1981 

Zbor združenega dela: 
Boris Kralj, Slavko Rajh, Mirko Žlender, Tomo Tadel, Tone 

Poljšak, Marko Rajner, Ivan Antolašič, Marjan Kurnik, Armand 
Kopitar, Franc Križnar, Milan Tepej, Milan Možina, Slobodan . 
Srdoč, Ivan Kastrevc, Alojz Mohar, Lado Gorišek, Vera Por 
Derlink, Franc Šmajdek, Tatjana Buljan, Ivan Jekler, Erika 
Peterca, Zdenka Jošt, Alojz Roškar, Ladislav Palfi, Vladimir 
Oso, Franc Maček, Ciril Umek, Valentin Gerkman, -Slavko 
Polanič, Vika Jevšnikar, dr. Vladimir Fatur, Ivan Kunčič, Tanja 
Sarec, Marjan Marki, Jože Gabrovšek, Sonja Krašovec, Imre 
Varju, Jože Punčuh, Marjan Grabnar, Jure Mlinar, Ladislav 
Skrjanec, Branko Gradišnik. 

Zbor občin: 
Alojz Kahne, Jelka Žekar, Maver Jerkič, Ivo Miklavčič, Lojze 

Gostenčnik, Vanda Abrahamsberg, Cvetko Gatnik, Marija Go- 
gala, Kristijan Hrastel, Andrej Kocuvan, Janez Sluga, Stanko 
Hvale, Franc Hrovat, Ciril Plut, Marjan Ašič, dr. Vladimir Fatur, 
Ivan Germovšek, Janez Dular, Pavel Kune, Matija Šerak, Ciril 
Koprive, Peter Bekeš, Vera Škerjanc, Zdenka Jurančič, Anica 
Horjak, Erika Zorko, Janez Kržan, Mirko Erjavec, Marko Kobe, 
Jolanka Vereš, Jože Vilfan. 

Družbenopolitični zbor: 
Rudi Kropivnik, Jože Marolt, Ludvik Golob, Tone Krašovec, 

Stane Gavez, Milivoj Samar, TinaTomlje, Marija Vičar, Majda 
Naglost, Vito Habjan, Angelca Vrbnjak, Bogdan Osolnik. 

pokrajin Skupščine SFRJ o 
poteku usklajevanja osnutka 
zakona o urejanju kredita, ki 
ga je leta 1974 dala Narodna 
banka Jugoslavije za dopol- 
nilno kreditiranje izvoza opre- 
me in ladij ter za izvajanje in- 
vesticijskih del v tujini na kre- 
dit. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli še: 

- predlog odloka o izvolitvi 
predsednika in članov habili- 
tacijske komisije pri Univerzi 
Edvarda Kardelja v Ljubljani 
in pri Univerz! v Mariboru; 

- za predsednika in člane 
habilitacijske komisije Uni- 
verze Edvarda Kardelja v 
Ljubljani so biti izvoljeni: 

za predsednika: dr. Tone 
Krašovec. 

za člane: Tomaž Banovec, 
dr. Anton Fazarinc, Pavle Gan- 
tar, Tatjana Kosovel, Marjan 
Lah, Jože Miklavc, Zorka Per- 
šič, Veljko Troha, Ivanka Vr- 
hovčak, dr. Iztok Winkler; 

- i.a predsednika in člane 
habilitacijske komisije Uni- 
verze v Mariboru so bili izvo- 
ljeni: 

za predsednika: Stojan 
Požar 

za člane: Magda Erbežnik, 
Franc Glavan, Leopold Kejžar, 
Ivan Lešnik, Franc Razdevšek, 
Vili Rozman; 

- predlog odloka o imeno- 
vanju namestnika javnega to- 
žilca Višjega javnega tožil- 
stva v Ljubljani; za namestni- 
ka javnega tožilca je bil ime- 
novan Pavel Dolenc, javni to- 
žilec Temeljnega javnega to- 
žilstva v Kopru; 

- predlog odloka o razreši- 
tvi namestnice javnega tožil- 
ca SR Slovenije; dolžnosti na- 
mestnice javnega tožilca SR 
Slovenije se z 31. julijem 1981 
razreši Tatjana Hacin; 

- predlog odloka o razreši- 
tvi namestnika javnega pra- 
vobranilca SR Slovenije; dolž- 
nosti namestnika javnega 
pravobranilca SR Slovenije je 
bil rszrežen Tit Stanovnik; 
- predlog odloka o razreši- 

tvi pomočnice družbenega 
pravobranilca samoupravlja- 
nja SR Slovenije se s 1. avgu- 
stom 1381 razreši Silva Bau- 
man-Čenčič; 

- predlog odloka o razreši- 
tvi sodnice Višjega sodišča v 
Mariboru; dolžnosti sodnice 
tega sodišča ss z 31. julijem 
1981 razreši Mira Kirbiš 

- predlog odloka o izvolitvi 
sodnikov Sodišča združenega 
deia SR Slovenije; za sodnike 
Sodišča združenega dela SR 
Slovenije so bili izvoljeni: 
Alojz Domjan in Ljiljana Friedl. 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠOINF SR SI 

SKLEPI 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi poročila o uresničevanju stališč, priporočil in sklepov Skup- 
ščine SR Slovenije za uresničevanje posebnih pravic italijanske in madžarske 
narodnosti in njunih pripadnikov v SR Sloveniji 

Zbor združenega dela  

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svo)i SO. seji dne 24. 
junija 1981 obravnaval poročilo o ure- 
sničevanju stališč, priporočil in sklepov 
Skupščine Socialitične republike Slove- 
nije za uresničevanje posebnih pravic 
italijanske in madžarske narodnosti in 
njunih pripadnikov v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji in na podlagi 244. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednji 

sklep 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR 

Slovenije sprejema poročilo o uresniče- 
vanju stališč, priporočil in sklepov Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije 
za uresničevanje posebnih pravic itali- 
janske in madžarske narodnosti in njunih 
pripadnikov v Socialistični republiki Slo- 
veniji skupaj s predlogi in stališči delov- 
nih teles skupščine in zbora, stališči 
Izvršnega sveta in stališči Predsedstva 
Republiške konference Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Slovenije ter 
predlogi iz razprave na seji zbora. 

2. Zbor ugotavlja, da so stališča, pripo- 
ročila in sklepi o uresničevanju posebnih- 
pravic italijanske in madžarske narodno- 
sti in njunih pripadnikov v SR Sloveniji iz 

leta 1977 še vedno aktualna, zato je po- 
trebno ta stališča dosledno uresničevati. 

3. Zbor predlaga, da naj poročilo sku- 
paj s sklepom Zbora združenega dela 
obravnavajo družbenopolitične organi- 
zacije in drugi subjekti na narodnostno 
mešanih območjih ter v svojih sredinah 
ocenijo, kako se bodo v celoti uresničila 
v praksi stališča iz leta 1977. 

4. Komisija za narodnosti Skupščine 
SR Slovenije naj na podlagi uvodne be- 
sede predsednika komisije, poročila in 
pripomb delovnih teles ter omenjenih 
stališč iz leta 1977 pripravi akcijski pro- 
gram za nadaljnje uresničevanje poseb- 
nih pravic obeh narodnosti. 

Zbor občin 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 56. seji dne 24. junija 1981 obravna- 
val poročilo o uresničevanju stališč, pri- 
poročil in sklepov Skupščine SR Slove- 

nije za uresničevanje posebnih pravic 
italijanske in madžarske narodnosti in 
njunih pripadnikov v SR Sloveniji in 
sprejel naslednji 

sklep 
1. Poročilo o uresničevanju stališč, pri- 

poročil in sklepov Skupščine SR Sloveni- 
je za uresničevanje posebnih pravic itali- 
janske in madžarske narodnosti in njunih 
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pripadnikov v SR Sloveniji se sprejme. 
2. Zbor občin ugotavlja, da so stališča, 

priporočila in sklepi o uresničevanju po- 
sebnih pravic italijanske in madžarske 
narodnosti in njunih pripadnikov v SR 
Sloveniji iz leta 1977 še vedno aktualna, 

zato je potrebno ta stališča dosledno 
uresničevati. 

3. Komisija za narodnosti Skupščine 
SR Slovenije naj na podlagi uvodne be- 
sede predsednika te komisije, poročila 

komisije in pripomb delovnih teles, raz- 
prave delegatov na seji zbora ter na 
osnovi stališč skupščine iz leta 1977, pri- 
pravi akcijski program za nadaljnje ure- 
sničevanje posebnih pravic obeh naro- 
dnosti. 

Družbenopolitični zbor 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 24. junija 1981 
obravnaval poročilo o uresničevanju 
stalšč, priporočil in sklepov Skupščine 
SR Slovenije za uresničevanje poseb- 
nih pravic italijanske in madžarske na- 
rodnosti in njunih pripadnikov v SR Slo- 
veniji in sprejel naslednji 

sklep 
1. Poročilo o uresničevanju stališč, pri- 

poročil in sklepov Skupščine SR Sloveni- 
je za uresničevanje posebnih pravic itali- 
janske in madžarske narodnosti in njunih 
pripadnikov v SR Sloveniji se sprejme. 

2. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da 
so stališča, priporočila in sklepi o uresni- 
čevanju posebih pravic italijanske in 
madžarske narodnosti in njunih pripa- 

dnikov v SR Sloveniji iz leta 1977 še ve- 
dno aktualna, zato je potrebno ta stališča 
dosledno uresničevati. 

3. Komisija za narodnosti Skupščine 
SR Slovenije naj na podlagi uvodne be- 
sede predsednika komisije, poročila in 
pripomb delovnih teles ter omenjenih 
stališč iz leta 1977 ter razprave na seji 
zbora, pripravi akcijski program za na- 
daljnje uresničevanje posebnih pravic 
obeh narodnosti. 

Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi poročila o pripravah na začetek izobraževanja po zakonu o 
usmerjenem izobraževanju v šolskem letu 1981/82    

Zbor združenega dela 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 60. seji dne 24. 
junija 1981 obravnaval poročilo o pri- 
pravah za začetek izobraževanja po za- 
konu o usmerjenem izobraževanju v 
šolskem letu 1981/82 in na podlagi 244. 
člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije sprejel naslednji 

sklep 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR 

Slovenije sprejema poročilo o pripravah 
za začetek izobraževanja po zakonu o 
usmerjenem izobraževanju v šolskem le- 
tu 1981/82. 

2. Zbor sprejema ocene in podpira 
predloge, ki jih v svojih poročilih dajeta 
skupina delegatov za spremljanje uresni- 
čevanja zakona o usmerjenem izobraže- 
vanju in odbor za dt užbenoekonomske 
odnose. 

3. V oktobru 1981 naj Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije, v skladu z že sprejeti- 
mi sklepi zbora, ponovno predloži zboru 
poročilo, v katerem naj zlasti analizira 
slabosti in pomanjkljivosti pri vpisu v 
usmerjeno izobraževanje v šolskem letu 
1981/82 in zboru poroča o upoštevanju 
predlogov in stališč delegatov v razpravi 
na seji zbora. V poročilu naj nakaže tudi 

možnosti za korigiranje usmeritev udele- 
žencev usmerjenega izobraževanja. Po- 
ročilo naj tudi bolj poglobljeno prikaže 
uresničevanje družbenoekonomskih 
odnosov in še posebej oblikovanje izo- 
braževalnih programov. 

4. Zbor priporoča zborom združenega 
dela občinskih skupščin, da se vključijo v 
obravnavo problematike usmerjenega 
izobraževanja, pri čemer naj ocenijo po- 
tek priprav na usmerjeno izobraževanje v 
organizacijah združenega dela in sprej- 
mejo ustrezne ukrepe, ki so potrebni za 
nadaljnje uvajanje usmerjenega izobra- 
ževanja v njihovih sredinah. 

Zbor občin 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 56. seji dne 24. junija 1981 obravna- 
val poročilo o pripravah na začetek izo- 
braževanja po zakonu o usmerjenem 
izobraževanju v šolskem letu 1981/82 in 
sprejel naslednji 

sklep 
1.Zbor občin sprejema poročilo o pri- 

pravah za začetek izobraževanja po za- 
konu o usmerjenem izobraževanju v šol- 
skem letu 1981/82. 

2. Zbor sprejema oceno in podpira 
predloge, ki jih v svojih poročilih dajeta 
skupina delegatov za spremljanje uresni- 
čevanja zakona o usmerjenem izobraže- 

Družbenopolitični zbor  

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na 53. seji dne 24. junija 
1981 obravnaval poročilo o pripravah za 
začetek izobraževanja po zakonu o 
usmerjenem izobraževanju v šolskem 
letu 1981/1982 in na podlagi 244. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednji 

vanju in odbor za družbenoekonomske 
odnose in razvoj. 

3. V oktobru 1981 naj Izvršni svet, v 
skladu z že sprejetimi sklepi zbora, po- 
novno predloži zboru poročilo, v katerem 
naj zlasti analizira slabosti in pomanjklji- 
vosti pri vpisu v usmerjeno izobraževanje 
v šolskem letu 1981/82. V poročilu naj 
nakaže možnosti za korigiranje neustrez- 
nih usmeritev udeležencev usmerjenega 
izobraževanja. Poročilo naj tudi bolj po- 
globljeno prikaže uresničevanje družbe- 
noekonomskih odnosov in še posebej 
oblikovanje izobrstževainih programov. 
Poročilo naj izhaja iz analize razvojnih 
potreb združenega dela in izkušenj prve- 
ga vpisa usmerjenega izobraževanja. Zla- 
sti naj oceni usklajenost in povezanost 
vzgojnoizobraževalnih programov na 

Sklep 
1. Družbenopolitični zbor sprejema po- 

ročilo o pripravah za začetek izobraževa- 
nja po zakonu o usmerjenem izobraževa- 
nju v šolskem letu 1981/1982. 

2. Zbor sprejema ocene in podpira 
predloge, ki jih v svojih poročilih dajeta 
skupina delegatov za spremljanje uresni- 
čevanja zakona o usmerjenem izobraže- 

srednji in visoki stopnji ter možnosti pre- 
hoda v druge usmeritve. Upošteva pa naj 
tudi pripombe in predloge delegatov iz 
razprave na seji zbora. 

4. Zbor priporoča skupščinam izobra- 
ževalnih skupnosti v občinah, naj se 
vključijo, kolikor to še niso storile, v 
obravnavo tega in v pripravo oktobrske- 
ga poročila. Pri tem naj z vidika uresniče- 
vanja zakona o osvobodni menjavi dela 
na področju vzgoje in izobraževanju in 
zakona o usmerjenem izobraževanju na- 
daljujejo z ocenjevanjem razmer na svo- 
jem območju ter ustvarjalno prispevajo k 
opredeljevanju ključnih problemov, k od- 
pravljanju težav in pomanjkljivosti ter 
uresničevanju temeljnih smotrov usmer- 
jenega izobraževanja. 

vanju in odbor za družbenoekonomske 
odnose. 

3. V oktobru 1981 naj Izvršni svet, v 
skladu z že sprejetimi sklepi zbora, po- 
novno predloži zboru poročilo, v katerem 
naj zlasti analizira slabosti in pomanjklji- 
vosti pri vpisu v usmerjeno izobraževanje 
v šolskem letu 1981/1982. V poročilu naj 
nakaže možnosti za korigiranje neustrez- 
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rtih usmeritev udeležencev usmerjenega 
izobraževanja. Poročilo naj tudi bolj po- 
globljeno prikaže uresničevanje družbe- 
noekonomskih odnosov in še posebej 

oblikovanje izobraževalnih programov. 
4. Zbor priporoča skupščinam izobra- 

ževalnih skupnosti, da se tudi one vklju- 
čijo v obravnavo tega poročila, da bi se 

lahko še učinkoviteje vključile v uresni- 
čevanje zakona o svobodni menjavi dela 
na področju vzgoje in izobraževanja in 
zakona o usmerjenem izobraževanju. 

SKLEPI 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi informacije o uresničevanju zakona o pravni pomoči 

Zbor združenega dela 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 60. seji dne 24. 
junija 1981 obravnaval informacijo o 
uresničevanju zakona o pravni pomoči 
in na podlagi 244. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejel nasled- 
nji 

Sklep 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR 

Slovenije ugotavlja, da se dve leti po 
sprejemu zakona o pravni pomoči njego- 
ve temeljne usmeritve še ne uresničujejo. 

2. Zbor ugotavlja, da informacija vse- 
buje le splošno oceno stanja na področju 
pravne pomoči in da ne vsebuje podrob- 
nejše analize vzrokov, zakaj se zakon ne 
uresničuje. Zato nalaga Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije, da informacijo 

dopolni s tem, da ugotovi in oceni vzro- 
ke, ki ovirajo ustanavljanje organiziranih 
oblik pravne pomoči v občinah, v organi- 
zacijah združenega dela in drugih sa- 
moupravnih organizacijah in skupnostih 
ter uresničevanja drugih družbenih ci- 
ljev, opredeljenih v zakonu o pravni po- 
moči. 

3. Da bi spodbudili in pospešili pripra- 
vo ocen stanja v posameznih sredinah 
zbor predlaga: 

- zborom združenega dela občinskih 
skupščin, da obravnavajo stanje na po- 
dročju uresničevanja zakona o pravni 
pomoči ter ocenijo, kako se zagotavlja 
pravna pomoč v organizacijah združene- 
ga dela in v drugih samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih, pri čemer naj ugo- 
tovijo razloge, zaradi katerih se v organi- 
zacijah združenega dela zakon ne izvaja, 

predvsem v tistih organizacijah, kjer so 
dani pogoji za organiziranost celovite in 
učinkovite pravne pomoči; 

- Gospodarski zbornici Slovenije, da 
obravnava stanje na področju uresniče-, 
vanja zakona o pravni pomoči ter ugotovi 
vzroke za neuresničevanje tega zakona v 
organizacijah združenega dela; 

- Odvetniški zbornici Slovenije, da 
oceni stanje na področju pravne pomoči, 
pri čemer naj predvsem ugotovi razloge, 
ki ovirajo ustanavljanje delovnih skupno- 
sti odvetnikov v skladu z zakonom. 

Svoje ocene in ugotovitve naj navedeni 
subjekti posredujejo Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije, da mu bo s tem 
omogočeno dopolniti informacijo in pri- 
praviti predlog ukrepov za uresničevanje 
zakona o pravni pomoči, ki bi jih zbor 
sprejel na eni od prihodnjih sej. 

Zbor občin 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 56. seji dne 24. junija 1981 obravna- 
val informacijo o uresničevanju zakona 
o pravni pomoči in sprejel naslednji 

Sklep 
1. Zbor občin ugotavlja, da se dve leti 

po sprejemu zakona o pravni pomoči 
njegove temeljne usmeritve še ne uresni- 

čujejo. 
2. Informacija vsebuje le splošno oce- 

no stanja na področju pravne pomoči in 
ne analizira podrobnejše vzroke za pre- 
počasno uresničevanje zakona. Zato naj 
Izvršni svet informacijo dopolni z ugoto- 
vitvami in ocenami vzrokov, ki ovirajo 
ustanavljanje z zakonom predvidenih 
obljk pravne pomoči v občinah in samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih ter 
uresničevanje drugih družbenih ciljev, 
opredeljenih v zakonu o pravni pomoči. 
Na osnovi tako dopolnjene in celovite 
analize stanja bo mogoče nakazati usme- 

ritve in sprejeti ukrepe za dosledno uve- 
ljavljanje zakona. 

3. Da bi spodbudili ocenjevanje stanja 
in pospešili uresničevanje zakona, zbor 
predlaga občinskim skupščinam, da ana- 
lizirajo stanje pravne pomoči na svojem 
območju, obravnavajo vzroke za uresni- 
čevanje zakona ter sprejmejo ukrepe za 
njegovo dosledno uveljavljanje. Svoje 
ugotovitve in stališča naj posredujejo tu- 
di predlagatelju, da bi jih lahko upošteval 
pri dopolnitvi informacije in pri pripravi 
predloga ukrepov, ki jih bo sprejel zbor 
na eni od prihodnjih sej. 

Družbenopolitični zbor 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 24. junija 1981 
obravnaval informacijo o uresničevanju 
zakona o pravni pomoči in na podlagi 
244. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejel naslednji 

Sklep 
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da 

se dve leti po sprejemu zakona o pravni 
pomoči njegove temeljne usmeritve še 
ne uresničujejo. 

2. Zbor ugotavlja, da informacija vse- 

buje le splošno oceno stanja na področju 
pravne pomoči in da ne vsebuje podrob- 
nejše analize vzrokov, zakaj se zakon ne 
uresničuje. Zato predlaga Izvršnemu sve- 
tu, da informacijo dopolni s tem, da ugo- 
tovi in oceni vzroke, ki ovirajo ustanavlja- 
nje organiziranih oblik pravne pomoči v 
občinah in samoupravnih organizacijah 
in skupnostih ter uresničevanje drugih 
družbenih ciljev, opredeljenih v zakonu o 
pravni pomoči. Šele na osnovi tako do- 
polnjene in celovite analize stanja bo 
mogoče sprejeti na eni od prihodnjih sej 
zbora ustrezne usmeritve za hitrejše ure- 
sničevanje zakona. 

3. Da bi spodbudili in pospešili pripra- 
vo ocen stanja v posameznih sredinah 
zbor predlaga, da tudi vodstva družbeno- 
političnih organizacij, predvsem pa Zve- 
za sindikatov, obravnavajo stanje in 
odnose na področju organiziranja in nu- 
đenja pravne pomoči. Te organizacije naj 
obravnavajo tudi dopolnjeno informacijo 
iz 2. točke tega sklepa in sicer pred 
obravnavo v zborih Skupščine SR Slove- 
nije. Zbor meni, da bo aktivnost družbe- 
nopolitičnih organizacij na tem področju 
prispevala k ugotavljanju idejno politič- 
nih razsežnosti stanja na področju po- 
družbljanja pravne pomoči'. 

STALIŠČA IN PREDLOGI 

"e2a 2b,°ra SkuPŠ<5ine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona O spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih posebneaa 

družbenega pomena 

Slovenju*"?* _^b°r s*uPŠ<r'ne SR membah in dopolnitvah zakona o komu- poslovnika Skupščine SR Slovenije 
obrZnL Jf „ , 'L „ IU"'a 1981 nalnih dejavnostih posebnega družbe- sprejel tale obravnaval osnutek zakona o spre- nega pomena in na podlagi 88. člena 

8 poročevalec 



Stališča 
in predloge 

1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da 
so v osnutku zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o komunalnih dejav- 
nostih posebnega družbenega pomena 
družbenoekonomski odnosi ustrezno 
opredeljeni. Potrebno pa je spremeniti 
določbo 24. j člena, ker predlagana ure- 

ditev omogoča, da se sredstva za razšir- 
jeno reprodukcijo uporabijo za enostav- 
no reprodukcijo. 

2. Samoupravno organiziranost na 
področju komunalnih dejavnosti poseb- 
nega družbenega pomena je še potrebno 
uskladiti z zakonom o skupnih osnovah 
svobodne menjave dela. Samoupravne 
interesne skupnosti naj se ustanavljajo 

praviloma za eno občino, posamezne ob- 
čine pa se lahko tudi dogovorijo, da usta- 
novijo samoupravno interesno skupnost, 
ki bo pokrivala več občin. 

3. Družbenopolitični zbor predlaga, da 
pristojni zbori Skupščine SFt Slovenije 
sprejmejo osnutek zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona upoštevaje 
predlagana stališča in predloge. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnav? 
osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih 
posebnega pomena 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na svojih 
sejah dne 1. julija 1981 obravnavala 
osnutek zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o komunalnih dejav- 
nostih posebnega družbenega pomena 
in na podlagi drugsga odstavka 266. 
člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije sprejela naslednji 

sklep 
1. Osnutek zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o komunalnih dejav- 
nostih posebnega družbenega pomena 
se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

3. Pri pripravi predloga zakona naj 
predlagatelj spremeni in dopolni tudi tisti 
del zakona, ki opredeljuje dejavnost in 
samoupravno organiziranost na tem po- 

dročju s tem, da ga v večji meri uskladi z 
zakonom o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela in zakonom o združenem 
delu. V skladu z že sprejetimi stališči v 
Skupščini SR Slovenije naj veljavni za- 
kon spremeni, tako da se komunalne in- 
teresne skupnosti .ustanavljajo praviloma 
za eno občino, posamezne občine pa se 
lahko dogovorijo, da ustanove komunal- 
no interesno skupnost, ki bi pokrivala 
območje več občin. S tem odpade potre- 
ba po ustanavljanju zvez na ravni občine 
v smislu 11. člena veljavnega zakona. Z 
zakonom naj se predpiše obvezna usta- 
novitev Zveza komunalnih skupnosti, za 
katero je potrebno opredeliti v zakonu le 
naloge glede usklajevanja razvoja komu- 
nalnih dejavnosti, upoštevati pa to, da 
zveza skupnosti ne more imeti Izvirnih 
dohodkov. 

Bolj podrobno je treba opredeliti tudi 
vlogo in položaj krajevne skupnosti, ka- 
dar ta organizira opravljanje posameznih 
specifičnih komunalnih dejavnosti. 

V predlogu zakona naj predlagatelj za- 
deve skupnega odločanja, o katerih 
soodločajo posamezni dejavniki v Svetu 
komunalne delovne organizacije, opre- 
delijo v skladu z 51. členom ustave. 

4. Pri pripravi predloga zakona naj 
predlagatelj upošteva tudi stališča in 
predloge Družbenopolitičnega zbora ter 
pripomobe, predloge in mnenja, dana v 
poročilih delovnih teles zbora in skupšči- 
ne, pripombe skupin delegatov in pri- 
pombe iz razprave delegatov na seji 
zbora. 

5. Predlog zakona naj predlagatelj 
predloži v obliki prečiščenega besedila 
zakona. 

STALIŠČA \U PREDLOGI 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona 

o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah _    

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 1. julija 1931 
obravnaval osnutek zakona o spre- 
membah In dopolnitvah zakona o vodah 
in na podlagi 88. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije sprejel tale 

Stališča 
in predloge 

t Družbenopolitični zbor ugotavlja, 
da so določila, ki opredeljujejo ustanovi- 
tev območnih vodnih skupnosti glede na 
specifiko vodnega gospodarstva ustrez- 
na, da pa bo treba jasneje opredeliti, da 
je območna vodna skupnost temeljna 

oblika organiziranja, v kateri se uresniču- 
jejo družbenoekonomski odnosi in se 
združujejo sredstva za izvajanje nalog 
vodnega gospodarstva. Pri tem pa bi bilo 
potrebno zagotoviti večji vpliv občin na 
stanje in razvoj vodnega gospodarstva in 
uresničevanje odgovornosti občin za to 
področje v območni vodni skupnosti. 

2. Družbenopolitični zbor meni, da je 
potrebno odnose in razmerja pri združe- 
vanju sredstev, njihovemu razporejanju 
po namenu uporabe in skupne kriterije 
za njihovo uporabo skladno z zakonom o 
sistemu družbenega planiraja urejati s 
samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana, ne pa, kot predvideva osnutek za- 

kona, s posebnim samoupravnim spora- 
zumom. Zakon naj predvidi vse možne 
vire sredstev, vendar je potrebno vse na- 
čine za njihovo združevanje podrobneje 
urediti po samoupravni poti. Vodni pri- 
spevek je treba uvajati restriktivno, saj 
naj bi se z zakonom uvajal le v primeru, 
ko gre za intervencijo skupščine družbe- 
nopolitične skupnosti, če se ne uresniču- 
jejo s planom določene naloge. 

3, Družbenopolitični zbor predlaga 
pristojnima zboroma, da sprejmeta osnu- 
tek zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o vodah upoštevaje predlagana 
stališča in predloge. 

SKLEP ^ .. . 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnava 
osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah 

Zbor združenega deta in Zbor občin 
Skupičine SR Slovenija sta na svojih 
sejah dna 1. julija 1SS1 obravnavala 
osnutek zakona o spremembah In do- 
polnitvah zakona o vodah In na podlagi 
drugega odstavka 296. člana poslovni- 
ka Skupičine SR Slovenije sprejela na- 
slednji 

sklep 
1. Osnutek zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o vodah se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet 

Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj 

predlagatelj poglavja o planiranju ter o 

družbenoekonomskih odnosih pri zdru- 
ževanju sredstev uskladi z zakonom o 
skupnih osnovah svobodne menjave dela 
in republiškim zakonom o planiranju. Pri 
tem naj pri združevanju sredstev dosle- 
dno izhaja iz območne vodne skupnosti, 
v kateri se s samoupravnim sporazumom 
o temeljih plana združujejo sredstva za 

poročevalec 



vodno-gospodarske storitve, hkrati pa se 
s tem pianskim aktom opredeljujejo tudi 
kriteriji, način in obseg združevanja sred- 
stev za tiste naloge, kijih bodo območne 
vodne skupnosti poverile Zvezi vodnih 
skupnosti. Hkrati pa naj se z zakonom 
zagotovi vpliv občine v območni vodni 
skupnosti glede na njeno odgovornost za 
stanje, voda na svojem območju. 

Do predloga zakona naj predlagatelj 
prouči, aH je primerno, da se poleg zdru- 
ževanja sredstev, povračil in drugih virov, 
uvaja tudi vodni prispevek kot "stalni vir 
financiranja. Pri tem naj upošteva stali- 
šča, ki so bila že sprejeta v Skupščini SR 
Slovenije, da je pri uvajanju prispevkov 
potrebna skrajna restriktivnost in da se 

lahko uvajajo kot intervencija v smislu 
ustavnih določb. 

Pri pripravi predloga naj predlagatelj 
tudi uskladi nekatere določbe o planira- 
nju z republiškim zakonom o planiranju, 
nekatere določbe pa tudi konkretizira 
oziroma razdsla. Predvsem je potrebno 
določiti, da so samoupravni sporazumi o 
temeljih planov območnih vodnih skup- 
nosti temeljni akti, s katerimi se zagotav- 
ljajo sredstva na področju vodnega go- 
spodarstva. Zato je potrebno črtati do- 
ločbo, po kateri se razmerja in odnosi pri 
združevanju sredstev urejajo tudi s po- 
sebnim samoupravnim sporazumom o 
razporejanju teh sredstev. 

Jasno je potrebno opredeliti, da so vo- 

dnogospodarske osnove le strokovna 
podlaga za pripravo planskih aktov in da 
zato ne morejo biti tudi podlaga za go- 
spodarjenje z vodami, kise ureja v smislu 
republiškega zakona o planiranju s plan- 
skimi akti posameznih nosilcev planira- 
nja. 

4. Pri pripravi predloga zakona naj 
predlagatelj upošteva stališča in predlo- 
ge Družbenopolitičnega zbora ter pri- 
pombe, predloge in mnenja dana v poro- 
čilih delovnih teles zbora in skupščine, 
pripombe skupin delegatov in pripombe 
iz razprave delegatov na seji zbora. 

5. Predlog zakona naj predlagatelj 
predloži v obliki prečiščenega besedila 
zakona. 

SKLEP ~    

Zbora združenega de!a in Zbora občin Skupščine SR Slovenije oh obravnavi 
osmina /.aaona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih 

Zbor združenega dala In Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na svojih 
s®j£sfo dne 1. julija 1&B1 obravrsavsist 
osnutak zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o stanovanjskih ra- 
zmerjih in na podlagi tretjega odstavka 
26S. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejela naslednji 

sklep 
1. Sklepanje o osnutku zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zakona o stano- 
vanjskih razmerjih se odloži. 

2. izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj pripravi dopolnjen osnutek spre- 
memb in dopolnitev zakona ter ga pred- 
loži v integralnem besedilu. 

Pri tem naj zlasti: 
- opredeli temeljna načela za urejanje 

stanovanjskih razmerij in pri tem v celoti 
upošteva samoupravne družbenoeko- 
nomske odnose v stanovanjskem gospo- 
darstvu, opredeljene v zakonu o stano- 

vanjskem gospodarstvu, ki zadevajo pri- 
dobitev stanovanjske pravice, dodelitev 
in uporabo stanovanja, sklenitev stano- 
vanjskega razmerja in njegovo preneha- 
nje; 

- prouči aii je potrebno, da zakon 
opredeli pravico do vselitve kot posebno 
pravico, in kolikor oceni, da jo je potreb- 
no opredeliti, določi njeno vsebino in re- 
žim pravnega varstva. Prav tako pa naj 
opredeli tudi čas nastanka stanovanjske 
pravice ter upravičenja, ki iz nje nasta- 
jajo; 

- oceni, aii kaže zakonsko zaostrovati 
pogoje za pridobitev in ohranjanja stano- 
vanjske pravice, zlasti, kadar se spremi- 
nja status nosilca stanovanjske pravice 
oziroma pogoji za njen nastanek; 

- oceni, ali je potrebno problematiko 
prostorov, ki se uporabljajo za počitek ali 
oddih, urejati s tem zakonom. Kolikor se 
pokaže ta potreba, naj se opredeli, kateri 
prostori za počitek aH oddih se štejejo za 

stanovanje, upoštevajoč pri tem osebne 
m družinske potrebe imetnika stanovanj- 
ske pravice ter ustreznost ter prostorov 
glede na zaposlitev imetnika stanovanj- 
ske pravice, upoštevaje, da se v tem po- 
gledu njihov položaj ne bi bistveno po- 
slabšal; 

- skladno z ustavno pravico vsakega 
občana do Stanovanja, opredeli specifič- 
nost upravičenj oseb pri uporabi prosto- 
rov s/ domovih za ostarele, samskih do- 
movih in domovih za telesno prizadete 
osebe, kadar so se v teh domovih nasta- 
nili z namenom stalnega bivanja. 

3. Zakon naj zagotovi enotne temelje 
stanovanjskih razmerij v SR Sloveniji ter 
pravno varnost nosilca stanovanjske pra- 
vice, pri tem pa omogoči, da občine in 
samoupravne organizacije in skupnosti s 
svojimi akti urejajo, glede na različne po- 
goje, specifične potrebe v okviru enotne- 
ga sistema in ustavno ter zakonsko zago- 
tovljenih pravic občanov. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona © stanovanjskih razmerjih 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je ne sej.I dne 1. julija 1931 
obravnav®! osnutek zakona a spre- 
membah in dopolnitvah zakona o stano- 
vanjskih razmerjih In na podlagi 72. čle- 
na poslovnika Skupščine SR Slovenije 
in 19. člene poslovnike Družbenopolitič- 
nega zbora sprejel ta-ie 

statššč® 
1. Pri oblikovanju sprememb in dopol- 

nitev zakona o stanovanjskih razmerjih je 
potrebno izhajati iz zakona o stanovanj- 
skem gospodarstvu, ki je na področju 
stanovanjskega gospodarstva uveljavil 
samoupravno odločanje namesto do te- 
daj pretežno zakonskega urejanja odno- 
sov na tem področju. Na tem temeljnem 
izhodišču je potrebno oblikovati tudi 
spremembe na področju stanovanjskih 
razmerij in dati prednost samoupravne- 
mu urejanju, kar naj bi zagotovilo prevla- 

dujoč vpliv delavcev v samoupravnih or- 
ganizacijah in skupnostih, ki združujejo 
sredstva za stanovanjsko izgradnjo, na 
razpolaganje s tem/ sredstvi in stanovanji 
v družbeni lastnini. 

Zakon naj opredeli le temelje, na pod- 
lagi katerih je potrebno sprejemati sa- 
moupravne odločitve ter tista pravna in 
ekonomska vprašanja, ki so pomembna z 
vidika uresničevanja in varstva stano- 
vanjske pravice kot ustavne pravice ob- 
čana. 

2. Osnutek zakona uvaja pravico do 
vselitve, ki je v dosedanjem sistemu sta- 
novanjskih razmerij nismo poznali, iz 
predloženih določb ni jasno razvidna 
njena vsebina v odnosu do obstoječih 
institutov stanovanjskih razmeri/. Zbor 
meni, da je potrebno pravico do vselitve v 
zakonu precizno definirati in določiti var- 
stvo pravice. 

3- Ponovno in bolj vsestransko je tre- 
ba proučiti določbe, kdaj se prostori, ki 
se uporabljajo za počitek ali oddih šteje- 
jo za stanovanja, konkretizirati pogoje in 
kriterije ter ugotoviti, kakšne bodo posle- 
dice predvidene ureditve. 

Na podlagi skrbne in celovite analize 
teh vprašanj bo moč presoditi, ali so 
predlagane rešitve potrebne, zlasti glede 
na obstoječi stanovanjski fond in še ve- 
dno intenzivno gradnjo stanovanj. Prou- 
čiti bi bilo treba tudi možnosti, da se ta 
vprašanja uredijo z družbenim dogovo- 
rom v okviru SR Siovenije. 

4. Zbor predlaga pristojnim zborom, 
da osnutek zakona obravnavajo, sklepa- 
nje pa odložijo na eno prihodnjih sej. 
Predlagatelj naj v tem času na podlagi 
vseh usmeritev in stališč pripravi predlo- 
ge ustreznih rešitev. 

10 
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SKLEPA 
Zbora združenoga dela in zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
analize o izvajanju sistema financiranja splošnih družbenih potreb v 
družbenopolitičnih skupnostih z vidika gibanja-sredstev splošne porabe v obdobju 
1978 do 1980      

Zbor združenega dela 

Zbor združenega dels Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 61. seji dna 1. julija 
1981 obravnava! analizo o izvajanju si- 
stema financiranja splošnih družbenih 
potreb v družbenopolitičnih skupnostih 
z vidika gibanja sredstev splošne pora- 
be v obdobju od 1976 do 1930 in'na 
podlagi 244. člena poslovnika Skupšči- 
ne SR Slovenije sprejel naslednji 

Zbor občin 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 57. seji dna 1. julija 1981 obravnaval 
analizo o Izvajanju sistema financiranja 
splošnih družbenih potreb v družbeno- 
političnih skupnostih z vidika gibanja 

sklep 
1. Zbor združenega dela Skupščine 

SR Slovenije podpira ugotovitve, ki so 
navedene v analizi o izvajanju sistema 
financiranja splošnih družbenih potreb v 
družbenopolitičnih skupnostih z vidika 
gibanja sredstev splošne porabe v ob- 
dobju od 1976 do 1980, skupaj s predlo- 
gi, stališči in mnenji Odbora za finance. 

2. Zbor združenega dela soglaša z 
ugotovitvijo v analizi in poročilu Odbora 
za finance, da zakon o financiranju 
splošnih družbenih potreb v družbeno- 
političnih skupnostih ni potrebno spre- 

sredstev splošne porabe v obdobju od 
1376 do 1980 in sprejel naslednji 

sklep 
1. Zbor občin sprejema na znanje ana- 

lizo o. izvajanju sistema financiranja 
splošnih družbenih potreb v družbeno- 
političnih skupnostih z vidika gibanja 

m in jati, pač pa da je potrebno dosledno 
izvajati določbe tega zakona. ( 

3. Zbor združenega dela nalaga Izvrš- 
nemu svetu Skupščine SR Slovenije, da v 
nadaljnjih aktivnostih v zvezi s financira- 
njem splošnih družbenih potreb v druž- 
benopolitičnih skupnostih upošteva sta- 
lišča in mnenja Odbora za finance, mne- 
nja in ugotovitve Sveta za družbenopoli- 
tični sistem pri Predsedstvu Republiške 
konference SZDL Slovenije in stališča 
delegatov v razpravi na seji zbora, in naj 
o tem poroča zboru ob obravnavi prora- 
čunskih aktov. 

sredstev splošne porabe v obdobju od 
1976 do 1980. 

2. Izvršni svet naj prouči ugotovitve in 
mnenja odbora za finance, razvidne iz 
njegovega poročila z dne 17. 6. 1981, in 
pripombe iz razprave delegatov na seji 
zbora ter o tem zboru pošlje dodatna 
pojasnila, predloge in opredelitve. 

SKLEPA 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
poročila o izvajanju zakona o varstvu zraka ter o uresničevanju sklepov in 
priporočil Skupščine SR Slovenije za izvajanje nujnih ukrepov na področju varstva 
zraka _____   -—— ——    

Zbor združenega dela  

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 61. seji dne 1. julija 
1981 obravnaval poročilo o izvajanju za- 
kona o varstvu zraka ter g uresničeva- 
nju sklepov in priporočil Skupščine SR 
Slovenije za izvajanje nujnih ukrepov na 
področju varstva zraka in na podlagi 
244. člena poslovnike Skupščine SR 
Slovenije sprejel naslednji 

sklep 
1. Zbor združenega dela Skupščine 

SR Slovenije ugotavlja, da poročilo o 
izvajanju zakona o varstvu zraka ter o 
uresničevanju sklepov in priporočil 
Skupščine SR Slovenije za izvajanje nuj- 

nih ukrepov na področju varstva zraka 
podaja predvsem formalne ocene uresni- 
čevanja zakona in sklepov in priporočil 
na tem področju; zato nalaga Izvršnemu 
svetu Skupščine SR Slovenije, da čim- 
prej predloži Skupščini SR Sloveniji do- 
polnjeno poročilo, hkrati s spremembami 
in dopolnitvijo zakona o varstvu f raka, 
kolikor bi bilo to na podlagi ugotovitev iz 
dopolnjene analize potrebno. 

2. Pri pripravi dopolnjenega poročila 
naj predlagatelj vsebinsko analizira sa- 
moupravno organiziranost na področju 
varstva zraka, ugotovi vzroke zakaj ob 6- 
letni veljavnosti zakona še vedno niso 
ustanovljene skupnosti tam, kjer so po 
zakonu obvezne, in naj vsebinsko anali- 
zira tudi delovanje in vpliv ustanovljenih 

skupnosti na razreševanje problemov na 
področju varstva zraka. Pri dopolnitvi po- 
ročila naj predlagatelj ustrezno upošteva 
tudi druge predloge, pripombe in stali- 
šča, ki izhajajo iz poročila Odbora za 
stanovanjsko-komunalna vprašanja in 
varstvo okolja in stališč Sveta za varstvo 
okolja pri Predsedstvu Republiške konfe- 
rece Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva Slovenije in iz razprave delegatov na 
seji zbora. 

3. Zbor predlaga organizacijam zdru- 
ženega dela, da v skladu z zakonom o 
sistemu planiranja v postopku kontinui- 
ranega planiranja vključijo v svoje plan- 
ske dokumente tudi varovanje okolja, in v 
tem okviru tudi varstvo zraka, kolikor te- 
ga še niso opredelile. 

Zbor občin 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 57. seji dne 1. julija 1981 obravnaval 
poročilo o izvajanju zakona o verstvu 
zraka ter o uresničevanju sklepov in pri- 
poročil za izvajanje nujnih ukrepov na 
področju varstva zraka in sprejel na- 
slednji 

sklep 
1. Zbor občin meni, da je potrebno 

predloženo poročilo o izvajanju zakona o 

varstvu zraka ter o uresničevanju sklepov 
in priporočil za izvajanje nujnih ukrepov 
na področju varstva zraka dopolniti z 
realno oceno stanja, zlasti z vidika, kako 
organizacije združenega dela in drugi 
onesnaževalci zraka, uresničujejo sklepe 
in priporočila za izvajanje nujnih ukrepov 
na področju varstva zraka in zakona o 
varstvu zraka, kako se uresničuje sistem 
financiranja, kakšno vlogo so doslej 
opravile samoupravne interesne skupno- 
sti in kakšni so razlogi, da se v vseh 
občinah, ki so po zakonu obvezne, doslej 
še niso ustanovile. 

Izvršni svet naj na podlagi te dopolnje- 
ne ocene stanja predloži Skupščini SR 
Slovenije dopolnjeno poročilo, hkrati z 
njim pa tudi spremembe in dopolnitve 
zakona o varstvu zraka, če jih bodo nare- 
kovale ugotovitve iz analize. 

2. Občinske skupščine naj analizirajo 
stanje varstva zraka z vidika planskih na- 
log ter v procesu kontinuiranega planira- 
nja sprotno vgrajujejo ustrezne spre- 
membe v planske akte glede na stanje in 
spremembe v strukturi gospodarstva, 
zlasti tistih organizacij, ki predstavljajo 
potencialne vire onesnaževanja zraka. 

poročevalec 
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SKLEPA 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
tn.ormacsje o graditvi in planu dograditve Nuklearne elektrarne Krško 

Zbor združenega de!a 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 61. seji dne 1. julija 
1981 obravnaval informacijo o graditvi 
in planu dograditve Nuklearne elektrar- 
ne Krško in na podlagi 244. člena po- 

Zbor občin  

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 57. seji dne 1. julija 1981 obravnaval 
informacijo o graditvi in planu dogradi- 
tve Nuklearne elektrarne Krško in spre- 
jel naslednji 

slovnika Skupščine SR Slovenije sprejel 
naslednji 

sklep 
1. Zbor združenega dela Skupščine 

SR Slovenije sprejema na znanje infor- 
macijo Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o graditvi in pianu dograditve 
Nuklearne elektrarne Krško, skupaj z 

sklep 
Zbor občin sprejema informacijo o 

graditvi in planu dograditve Nuklearne 
elektrarne Krško in ugotovitve in mnenja 
izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 
Ob tem pa zbor poudarja, da je pri grad- 

ugotovitvami in mnenji izvršnega sveta k 
tej informaciji. Pri tem pa ugotavlja, da je 
informacija pomanjkljiva glede nekaterih 
podatkov in ugotovitev. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj glede na predloge, pripombe in stali- 
šča delegatov na seji zbora dopolni infor- 
macijo in o tem poroča Zboru združene- 
ga dela na eni prihodnjih sej zbora. 

nji podobnih objektov v prihodnje po- 
trebno zagotoviti že v fazi proučevanja 
investicije, da se ugotovljene težave in 
problemi, ki izhajajo iz informacije, ne bi 
ponavljali oziroma, da bi se ponavljale le 
v najmanjši možni meri. 

STALIŠČA IN PREDLOGI 

z3knn^dJ^e"e,aaau'a SkuPščin® sa Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu z osnutkom zakona 

Zbor združenega dela Skvpščine SR 
Slovenije je na svoji 61. seji dne 1. julija 
1981 obravnaval predlog za izdajo zako- 
na o razširjeni reprodukciji in minulem 
detu z osnutkom zakona in v skladu s 
stališči Zbora občin na podlagi 244. čle- 
na poslovnika sprejel tale 

Stališča 
iri predloge 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije meni, da je zakon potrebno 
sprejeti, saj zagotavlja gospodarjenje s 
sredstvi za materialni razvoj združenega 
dela na družbeno lastninskih podlagah, 
vse z namenom, da bi bilo delavcem 
omogočeno čimbolj neposredno odloča- 
nje in uveljavljanje njihovih pravic in s 
tem prevzemanje odgovornosti za nalož- 
be. Osnutek.predloženega zakona opre- 
deljuje kriterije, ki naj stimulirajo delavce 
k čimbolj racionalnim naložbam, pri če- 
mer se upoštevajo tako sredstva, ki jih 
delavci vlagajo v razširjeno reprodukcijo 
kakor tudi rezultati teh vlaganj. 

Ob tem pa je planiranje, ki predstavlja 
temelj gospodarjenja s sredstvi razširje- 
ne reprodukcije v osnutku zakona pre- 
malo poudarjeno in nedosledno rešeno. 
Posebej bi bilo treba precizirati vlogo 
družbenopolitičnih skupnosti, kadar z 
zakonom zagotavljajo sredstva za nalož- 
be, še zlasti kadar iz proračunov name- 
njajo sredstva za investicije. Osnutek za- 
kona še vedno daje preširoke možnosti 
za uporabo sredstev za razširjeno repru- 
dukcijo iz sredstev splošne porabe. Oce- 
njujoč družbenoekonomske motive za 
naložbe v dejavnostih posebnega druž- 
benega pomena je treba ponovno prete- 
htati vračljivost združenih sredstev in 
družbenoekonomske odnose v teh dejav- 
nostih z vidika 58. in 51. člena ustave 
SFRJ ter 85. in 93. člena zakona o zdru- 
ženem delu. 

2. Definicija investicijskih sredstev, kot 
jo ponuja zakon v 5. členu, ne razmejuje 
dovolj jasno razlike med sredstvi, ki jih 
delavci namenjajo za izgradnjo kapacitet 
od sredstev, ki so potrebna za poslovanje 
in s tem ne opozarja na nujnost obstoja 
zadostnih likvidnih sredstev za poslova- 
nje in s tem omogoča še nadaljnje preli- 
vanje kratkoročnih sredstev v dolgo- 
ročna. 

V peti alinei navedenega člena je pre- 
dvideno, da se tudi z zakonom zagotav- 
ljajo sredstva za naložbe. To določbo bi 
bilo treba zožiti in dodelati v tolikšni me- 
ri, da bi se z zakonom lahko le izjemoma 
dopuščalo financiranje investicij iz pro- 
računov družbenopolitičnih skupnosti. 

Vprašanje dela dohodka, ki je rezultat 
izjemnih ugodnosti, je v 12. členu osnut- 
ka zakona še vedno rešeno le v načelu; 
glede na to, da je to vprašanje po republi- 
kah in pokrajinah zelo različno urejeno, 
bi bilo potrebno oceniti možnost, da se s 
tem zakonom opredelijo temeljne osnove 
za poenoteno reševanje tega vprašanja. 
Tako bi kazalo konkretneje razmejiti bolj- 
še tržne in naravne pogoje od izjemno 
ugodnih naravnih pogojev in izjemnih 
ugodnosti na trgu. Poleg tega bi kazalo 
določiti še druge izjemne ugodnosti pri 
ustvarjanju dohodka. Opredeliti bi bilo 
treba tudi, v kolikšni meri bi se upoštevali 
posamezni izjemno ugodni naravni po- 
goji, kot so: voda, premog, sončna ener- 
gija. 

Po določbi 20. člena morajo delavci 
vse investicijske odločitve sprejeti z 
osebnim izjavljanjem; to bi pomenilo, da 
morajo delavci z referendumom sprejeti 
tudi tiste investicijske odločitve, ki so jih 
že sprejeli s temelji plana, ki pa se prav 
tako sprejemajo z osebnim izjavljanjem; 
zato je potrebno določiti, da se referen- 
dumsko odločanje nanaša le na tiste in- 
vesticije, ki niso opredeljene s temelji 

plana ali s samoupravnim sporazumom o 
temeljih plana in ki niso v skladu z nače- 
lom kontinuiranega planiranja kasneje 
po postopku sprejemanja planov vneše- 
ne v planske akte. 

V osnutku zakona je upoštevana vloga 
planskih aktov pri gospodarjenju z inve- 
sticijskimi sredstvi, oceniti pa bi kazalo, 
ali bilo umestno opredeliti tudi vlogo sa- 
moupravnih sporazumov o temeljih 
skupnega plana oziroma o usklajevanju 
planov, ki ju zvezni zakon o planiranju 
podrobneje ne ureja. 

Podobno bi kazalo strokovne podlage, 
opredeljene v 22. členu, trdneje povezati 
s pripravo podlag za planske akte. 

Poleg samoupravnega sporazumeva- 
nja o združevanju sredstev za naložbe, ki 
je opredeljeno v 47. členu in ki mora biti 
prvenstveni način združevanja sredstev 
in obveznega združevanja • sredstev na 
podlagi zakona, določenega v 50. členu, 
bi kazalo v zakon vgraditi z ustavo dane 
možnosti, po katerih družbenopolitična 
skupnost predpiše, da so posamezne sa- 
moupravne organizacije in skupnosti 
dolžne opraviti postopek za samouprav- 
no sporazumevanje v smislu 125. člena 
ustave SFRJ, še preden družbenopolitič- 
na skupnost intervenira z zakonom. 

Poleg tega pa bi bilo potrebno odnose 
pri skupnem gospodarjenju v smislu tret- 
jega in šestega odstavka 85. člena zako- 
na o združenem delu. Pri tem pa je treba 
posebej upoštevati specifiko družbenoe- 
konomskih odnosov v dejavnostih go- 
spodarske infrastrukture. Značaj investi- 
cij na tem področju se delno razlikuje od 
neposrednih motivov za investiranje v 
proizvodnjo temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela. Pri tem je treba upoštevati, 
da se z investicijami v infrastrukturne de- 
javnosti zboljšujejo pogoji pridobivanja 
dohodka v celotnem združenem delu, z 
njim se ustvarjajo pogoji za splošen dvig 
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produktivnosti dela, zboijšujejo se živ- 
ljenjski in delovni pogoji delovnih ljudi in 
občanov in s tem pospešuje razvoj proi- 
zvajalnih sil celotne družbene skupnosti. 
Dohodkovni učinki teh investicij pri izva- 
jalcih zaradi sistema družbeno dogovor- 
jenih cen njihovih proizvodov in storitev, 
ne pokrivajo v največ primerih niti stro- 
škov enostavne reprodukcije. Glede na 
to, da gre v teh primerih za dejavnost 
posebnega družbenega pomena, bodo 
tudi prednosti, predvidene v 49. členu 
osnutka zakoha, prišle v praksi le redko v 
poštev. Poseben značaj družbenoeko- 
nomskih odnosov v dejavnostih gospo- 
darske infrastrukture bi bilo treba enako 
upoštevati tudi v primerih, ko se sredstva 

za te namene zagotavljajo z obveznim 
združevanjem sredstev na podlagi za- 
kona. 

Razrešiti bi bilo treba tudi vprašanje 
obveznega združevanja sredstev v obliki 
prispevka. Mnenja smo, da ustava tega 
ne preprečuje in da je za ta način združe- 
vanja sredstev podlaga 58. člen v poveza- 
vi z 51. členom ustave SFRJ. Zakon o 
združenem delu pa je glede družbenih 
dejavnosti to ustavno določbo konkreti- 
ziral v 93. členu. S tem, da so nekatere 
dejavnosti gospodarske infrastrukture v 
enakem ustavnem položaju kot družbene 
dejavnosti, bi bilo treba v tem zakonu 
predvideti tudi za te dejavnosti obvezno 
združevanje sredstev na podlagi prispev- 

w, m T;-r v' v :'-J. :,:V V.'. 

ka. Ob taki rešitvi bi tako lahko tudi obči- 
ne, v primerih ko samoupravno združe- 
vanje sredstev ni bilo uspešno, z odlo- 
kom predpisale obvezno združevanje 
sredstev za razvoj tistih področij gospo- 
darske infrastrukture, za katero so odgo- 
vorne (komunalna dejavnost, cestno go- 
spodarstvo, vodno gospodarstvo). 

3. Delegati iz SR Slovenije v Zveznem 
zboru Skupščine Socialistične federativ- 
ne republike Jugoslavije naj v nadaljnjih 
obravnavah zakona uveljavljajo predlo- 
ge, pripombe in stališča, ki izhajajo iz 
razprav delegatov na seji zbora združe- 
nega dela in drugih gradiv, ki so bila 
pismeno predložena zboru. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 24. 6. 1981 

— Izdajanje civilnih orožnih listov 
aktivnim vojaškim starešinam 

Skupina delegatov za dele- 
giranje delegtov v Zbor zdru- 
ženega deia Skupščine SR 
Slovenije za področje oboro- 
ženih si! s sedežem v Ljublja- 
ni-Certter \@ postavila nasled- 
nje delegatsko vprašanje: 

V praksi se na podlagi do- 
govora med organi JLA in re- 
publiškega sekretariata za 
notranje zadeve vojaškim 
osebam, ki se upokoje in ki to 
žele, zamenjujejo vojaški 
orožni list za civilne. Po ve- 
ljavnih predpisih pa imajo 
lahko tudi aktivne vojaške 
starešine civilni orožni list 
(nekateri predpisi to predpi- 
sujejo), v praksi se pa ta dolo- 
čila ne izvajajo? 

Na vprašanje je odgovorila 
DORICA STIPANIĆ, pomočni- 
ca repubiiškega sekretarja za 
notranje zadeve. 

Po veljavnih predpisih so ak- 
tivne vojaške starešine izena- 
čene z ostalimi občani glede 
nabave, posesti in nošenja 
orožja. Vendar pa obstaja do- 
govor med JLA in RSNZ, da se 
vojaškim osebam, ki se upoko- 
jijo in to žele, zamenja vojaški 
orožni list za civilnega. Glede 
na to, da se je do leta 1980 
vojaškim starešinam vpisovalo 
orožje v osebni lasti v vojaški 
orožni list in so imeli pravico 
to orožje nositi na podlagi tega 
orožnega lista, kar pa je zvezni 
sekretar za ljudsko obrambo 
lansko leto preklical in predla- 
gal, da se za to orožje izdajo 
civilni orožni tisti, se bo RSNZ 
dogovoril z JLA, kako rešiti to 
vprašanje v praksi. V bodoče 
pa se bodo tudi za vojaške sta- 
rešine uporabljali splošni 
predpisi. 

- Zakaj uvoz, če izdelujemo doma? 
Skupina delegatov za go- 

spodarsko področje 39. okoli- 
šča Ljubljana Šiška za zbor 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije je postavila na- 
slednje vprašanje: 

Kljub resoluciji, težki deviz- 
ni situaciji in stabilizacijskim 
prizadevanjem v našem go- 
spodarstvu, ugotavljamo, da 
Železniško gospodarstvo 
Ljubljana uvaža opremo in 
dele opreme za novi železni- 
ški kor.tejnerski terminal v 
Ljubljani. To opremo izdeluje- 
mo doma v isti kvaliteti. ŽGL 
ima podatke, da to opremo iz- 
delujemo doma. vendar vztra- 
ja, iz ne vemo kakšnih razlo- 
gov, pri uvozu. Tako prezirlji- 
vo obnašanje ŽGL do domače 
industrije je nedopustno že iz 

zgoraj navedenih razlogov. 
Še bolj nedopustno pa je ker 
združeno delo odvaja prek 
SIS za železniški in luški pro- 
met velika sredstva za napre- 
dek in razvoj obeh. 

Zahtevamo, da se uresniči- 
jo ustrezni ukrepi, ki naj pre- 
prečijo tak uvoz. Zahtevamo, 
da se zagotovi, da mora vsak 
investitor v SRS in SFRJ dobi- 
ti pristanek prizadetega do- 
mačega proizvajalca, za uvoz 
opreme, če je le-ta ne izdeluje 
ali je ni sposoben izdelati. 

Prosimo, da se to delegat- 
sko vprašanje prenese na 
SML in SRS in nadalje na vse 
ustrezne ravni. 

Na vprašanje je odgovoril. 
DUŠAN BRGLEZ, namestnik 
predsednika Republiškega ko- 

miteja za mednarodno sodelo- 
vanje. 

Železniško gospodarstvo 
Ljubljana kot investitor kontej- 
nerskega terminala namerava 
v prvi fazi investicije nabaviti le 
eno kontejnersko dvigalo, ki je 
pogoj, da terminal lahko prič- 
ne obratovati. 

Dne 20.8.1979 je bil v Ur. 
listu SRS št. 26/79 objavljen 
razpis o zbiranju ponudb za 
realizacijo nabave dveh kon- 
tejnerskih dvigal, (s strani do- 
mačih proizvajalcev.) 

Komisija za izvedbo razpisa 
je sprejete ponudbe ocenila z 
vidika njihove optimalne 
ustreznosti v ekonomskem, te- 
hničnem, tehnološkem, funk- 
cionalnem in eksploatacij- 
skem pogledu ter na podlagi 
teh meril izoblikovala predlog, 
po katerem je je od podanih 
ponudb najugodnejša ponud- 
ba ŽG Mostovna Ljubljana. O 
izidu razpisa so bili dne 
6. 2.1980 vsi ponudniki pisme- 
no obveščeni, vendar se nobe- 
den na tako odločitev ni prito- 
žil. 

V skladu s predlogom komi- 
sije je investitor dne 2.6.1980 
sklenil pogodbo z ŽG Mostov- 
no Ljubljana kot najugodnej- 
šim ponudnikom in sicer le za 
dobavo enega kontejnerskega 
dvigala, kerfinančno-material- 
ne možnosti niso dopuščale 
nabavo dveh dvigal. 

Na podlagi prejetih informa- 

cij smo torej ugotovili, da bo 
dvigalo proizvedeno doma, pri 
čemer bo ŽG Mostovna Ljub- 
ljana za te potrebe nabavila v 
tujini za približno 800.000 DM 
oz. 12.311.200 din reprodukcij- 
skega materjala, pogodbena 
vrednost proizvedenega dvi- 
gala pa znaša 45.000.000 din. 

Oprema za navedeno inve- 
sticijo torej ne bo nabavljena iz 
uvoza, ampak bo proizvedena 
doma s približno 27,3% ude- 
ležbo uvoženega materiala v 
pogodbeno dogovorjeni vre- 
dnosti. 

S plačilno-bilančnega vidika 
lahko ugotovimo, da ne bo 
prišlo do uvoza opreme, am- 
pak le do uvoza repromateriala 
v znatno manjši vrednosti. 

Ob tem želimo opozoriti, da 
so za vključevanje domače 
strojegradnje pri opremljanju 
posameznih investicijskih ob- 
jektov poleg kvalitete in cene 
izdelka pomembni tudi dobav- 
ni roki, pri čemer pa Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
ugotavlja, da se domači proi- 
zvajalci opreme dostikrat ne 
držijo sklenjenih dobavnih ro- 
kov, ki so jih sklenili z investi- 
torji. 

Zato bi bilo v bodoče po- 
trebno take pomanjkljivosti 
odpraviti, saj bi le na ta način 
domači proizvajalci ne le za- 
dostili potrebam domačega 
trga, ampak bi se lahko bolje 
uveljavljali tudi na tujih trgih. 

- Časovna razporeditev zimskih šolskih 
počitnic 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje zbora 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije - 39. okoliš, ob- 
čine Ljubljana Vič-Rudnik je 
postavila naslednje delegat- 
sko vprašanje: 

V Sloveniji so imeli šolarji 
doslej že dvakrat deljene zim- 
ske počitnice: mesti Ljubljana 

in Maribor skupaj, ter ostala 
območja skupaj. Vendar se je 
izkazalo, da je bilo pri tem 
mnogo družin prikrajšanih, 
saj starši in otroci niso mogli 
skupaj na dopust. Gre predv- 
sem za družine, kjer starši - 
pedagogi, službujejo izven 
kraja bivanja, njihovi otroci pa 
obiskujejo pouk v domačem 
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kraju, ter za družine, kjer s'a- 
rejši otroci obiskujejo sredtijo 
šolo v mestu, mlajši bratje in 
sestre pa osnovno šolo v do- 
mačem kraju. 

Mnenja smo, da bi se dalo 
obiti opisane probleme, če bi 
imela Ljubljana in Maribor po- 
čitnice vključno z bližnjimi ob- 
činami istočasno. Na ta način 
bi bile v »ljubljanski« del po- 
čitnic zajete tudi obmestne 
občine, iz katerih se dnevno 
steka v Ljubljano večje števi- 
lo delavcev in šolarjev. Isto 
naj bi veljalo za Maribor. 

Naš predlog bi lahko služil 
kot priporočilo Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobra- 
ževanje organizacijam pri se- 
stavljanju letnih delovnih na- 
črtov za šolsko leto 1961/82. 

Na vprašanje je odgovoril 
LEOPOLD KEJŽAR, namest- 
nik predsednice Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraže- 
vanje ter telesno kulturo. 

Zimske počitnice v osnovnih 
šolah so bile organizirane v 
dveh terminih zaradi številnih 
zahtev telesnokulturnih orga- 
nizacij, turističnega gospodar- 
stva in javnosti, ki so opozarja- 
li na dejstvo, da prihaja ob 
enotnem terminu do izrazite 
prenatrpanosti zlmsko-šport- 
nih kapacitet (žičnice, smuči- 
šča itd.) v času počitnic in sla- 
be izkoriščenosti le-teh v osta- 
lem delu zimske sezone. Anali- 
ze, ki so bile opravljene pred to 
odločitvijo, so pokazale, da 
glede na razporeditev zimsko 
je športnih zmogljivosti in po- 
selitve prebivalstva najprimer- 
nejša rešitev oblikovanje dveh 
območij: Ljubljane in Maribora 
v enem in ostale Slovenije v 
drugem območju. Število 
osnovnošolske mladine je v 
prvem območju sicer nekaj 
manjše, vendar pa ta del mla- 
dine oziroma prebivalstva tega 
območja bolj pogosto kot 
ostali del Slovenije uporablja 

urejene zimsko športne terene 
in prenočitvene zmogljivosti. 
Praksa je pokazala, da je bila s 
tem ukrepom dosežena večja 
izenačenost obremenitve teh 
zmogljivosti in s tem tudi večja 
možnost, da čimvečje število 
otrok in njihovih staršev preži- 
vi, zimske počitnice na doma- 
čih smučiščih. 

Ž3 ob sprejemanju te rešitve 
je bilo očitno, da se bodo pri 
njenem izvajanju pojavili neka- 
teri taki problemi, kot jih nava- 
ja delegatsko yprašanje, ven- 
dar je prevladala večinska oce- 
na, da pozitivni rezultati nove 
ureditve prevladujejo. Pri tem 
še posebej opozarjamo, da je 
bilo z novim zakonom o 
usmerjenem izobraževanju I. 
1980 prepuščeno srednjim šo- 
lam, da same določajo razpo- 
reditev vzgojnoizobraževalne- 
ga dela v šolskem letu, torej 
tudi čas in dolžino zimskih po- 
čitnic, kar pomeni, da tudi v 
primeru, če bi sprejeli predla- 
gano rešitev (razširitev prvega 
območja z okoliškimi občina- 
mi) ne bi bilo več mogoče do- 
seči uskladitve počitnic osnov- 
nih in srednjih šol. Poleg tega 
pa bi taka razširitev toliko 
spremenila razmerja (saj prav 
prebivalci teh primestnih ob- 
čin enako kot mestni v večji 
meri uporabljajo zimsko šport- 
no kapaciteto, kot ostalo pre- 
bivalstvo Slovenije), da bi bila 
delitev počitnic na dva termina 
komaj še utemeljena. 

Vsekakor je urejanje tega 
vprašanja dokaj občutljivo, ker 
zadeva številne prepletene in 
tudi nasprotujoče si interese. 
Republiški komite za vzgojo in 
izobraževanje ter telesno kul- 
turo bo zato še naprej stalno 
spremljal to problematiko in 
vse predloge proučil in jih 
upošteval pri pripravi morebit- 
nih sprememb šolskega kole- 
darja. 

bllško skupščino? Praviloma 
bi o prevzemu materialnih ob- 
veznosti morali odločati ne- 
posredno delovni ljudje in ob- 
čani.« 

Na vprašanje je odgovori! 
Emil Tomažič, predsednik 
Zbora združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije: 

Po določbi prvega odstavka 
99. člena poslovnika Skupšči- 
ne SR Slovenije mora biti gra- 
divo o vprašanjih, ki so v pred- 
logu dnevnega reda seje zbo- 
ra, poslano vsem prejemni- 
kom, ki se jim pošilja gradivo, 
najmanj 30 dni pred dnem, do- 
ločenim za sejo zbora. Če se 
zagotavlja torej le. minimalni 
30-dnevni rok, ugotavljamo, 
da mnogokrat res ni mogoče 
opraviti obravnave v občinski 
skupščini kot konferenci dele- 
gacij za zbore Skupščine SR 
Slovenije, ker je le-ta vezana 
na svoj program dela. Še zlasti 
velja v tistih primerih, ko prek 
SZDL ni pravočasno organizi- 
rana ustrezna razprava, ko tudi 
v občini v skladu s periodičnim 
delovnim programom niso ste- 
kle pravočasno organizacij- 
ske, vsebinske in drugačne 
priprave na seje, ali ko je bila 
zaradi odstopanja od progra- 
ma dela zborov v Skupščini SR 
Slovenije ta priprava v občinah 
otežkočena. 

Kot vam je znano, smo na 
preteklih sejah zborov sprejeli 
osnutek sprememb in dopolni- 
tev poslovnika Skupščine SR 
Slovenije, ki med drugim po- 
daljšuje tudi roke za obravna- 
vo gradiv v temeljnih samou- 
pravnih organizacijah in skup- 
nostih, njihovih delegacijah, 
konferencah delegacij, skupi- 
nah delegatov, občinskih 

skupščinah ter v drugih intere- 
snih sredinah in oblikah. Po- 
slovnik predvideva dva roka, in 
sicer za enostavnejša gradiva 
rok 30 oziroma po varianti 45 
dni, ža obravnavo pomemb- 
nejših gradiv iz pristojnosti 
skupščine pa rok 40 oziroma 
po varianti 60 dni. Osnutek po- 
slovnika v drugem odstavku 
99. člena določa: 

»Gradiva, ki so posebnega 
pomena za samoupravne or- 
ganizacije in skupnosti, druž- 
benopolitične organizacije in 
druge družbene organizacije 
oziroma, ki se nanašajo na bi- 
stvena sistemska in razvojna 
vprašanja in, ki bistveno vpli- 
vajo na pravice in obveznosti 
delovnih ljudi in občanov, mo- 
rajo biti poslana najmanj 40 
(po varianti 60 dni) pred dnem, 
določenim za sejo zbora, vsem 
prejemnikom gradiv.« 

Kolikor bomo v fazi predloga 
sprejeli oziroma se odločili za 
roke 45 in 60 dni, potem bomo 
tudi delo Skupščine SR Slove- 
nije na podlagi letnega in pe- 
riodičnih delovnih načrtov 
programirali skladno s temi ro- 
ki, kar bo tudi delovnim tele- 
som skupščine in vodstvom 
občinskih skupščin in družbe- 
nopolitičnih organizacij omo- 
gočilo, da pravočasno obrav- 
navajo gradiva in akte iz pri- 
stojnosti skupščine ter posre- 
dujejo svoje ugotovitve in 
usmeritve s prve obravnave 
celotni delegatski bazi tako, da 
bi te usmeritve že bile prisotne 
ob obravnavi v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela, v 
delegacijah in občinskih skup- 
ščinah ter drugih sredinah, ki 
se vključujejo v obravnavo. 

Kaj je z denarjem, ki ga IMV ne vrne? 

— Kako zagotoviti pravočasno 
obravnavo temeljnih aktov? 

Skupščina občine Kamnik 
je na 32. seji družbenopolitič- 
nega zbora dne 1. junija 1981 
in na skupnem zasedanju 
zbora združenega dela in zbo- 
ra krajevnih skupnosti dne 2. 
junija 1981 obravnavata poro- 
čilo o delu skupin deiegatov 
za Zbor združenega dela - po- 
dročje gospodarstvo in Zbor 
občin Skupščine SR Slovenije 
za obdobje april 1980 do 31. 
marca 1981 in sprejela na- 
slednji sklep: 

1. Sprejme se poročilo o de- 
lu skupin delegatov za Zbor 
združenega dela - področje 
gospodarstvo in Zbor občin 

Skupščine SR Slovenije za 
obdobje april 1980 do 31. mar- 
ca 1981. 

2. Skupščina postavlja 
Skupščini SR Slovenije na- 
slednje delegatsko vpraša- 
nje: 

»Kako bo republiška skup- 
ščina z vsemi svojimi organi 
zagotovila pravočasno obrav- 
navo sprejema vsaj tistih nje- 
nih temeljnih aktov, ki zade- 
vajo sprejem materialnih ob- 
veznosti delovnih ljudi in ob- 
čanov, tako da bodo o teh ob- 
veznostih lahko odločali vsaj 
zbori občinskih skupščin kot 
konference delegacij za repu- 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje Zbora 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije, občine Jeseni- 
ce je na seji 18. maja med dru- 
gim razpravljala tudi o proble- 
mih in vprašanjih posameznih 
občanov ob nakupu osebnih 
avtomobilov R 4 IMV Novo 
mesto in v zvezi s tem postav- 
lja naslednje delegatsko 
vprašanje: 

Vsem nam je znano, v kakš- 
ne probleme je v lanskem letu 
zašla deiovna organizacija 
osebnih avtomobilov IMV No- 
vo mesto, ko je podražila 
osebne avtomobile R 4 za pri- 
bližno 70.000 din. Takrat so 
bili kupci obveščeni, da če že- 
lijo vozilo dobiti, morajo po- 
prej to doplačati. Veliko števi- 
lo kupcev se je takrat odloči- 
lo, da avtomobila ne kupi in 
seveda vsak je tudi pričako- 
val vrnitev neplačanega de- 

narja s pripadajočimi obrest- 
mi. Delovna organizacija IMV 
Novo mesto tega denarja iz 
znanih vzrokov še ni vrnila, pa 
tudi še ni znano, kdaj ga bo 
vrnila. To pa pomeni, da de- 
lovna organizacija gospodari 
s sredstvi občanov, zato na 
podlagi navedenega sprašu- 
jemo: 

Kako bo delovna organiza- 
cija IMV Novo mesto informi- 
rala vse tiste občane, ki so 
vplačal! osebne avtomobile, 
ča so ob podražitvi razveljavi- 
li naročilo, denarja pa jim IMV 
ni vrnil, o uporabi teh sred- 
stev, gospodarjenju z njimi in 
prizadevanjih za izpolnitev 
obveznosti. 

Na vprašanje je odgovoril 
Klavdij Gabrijelčič,podsekre- 
tar v Republiškem komiteju za 
energetiko, industrijo in grad- 
beništvo: 

V letih 1979 in 1980 je DO 
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IMV Novo mesto prodajala 
osebne avtomobile z odloženo 
dobavo, torej tako, da je od 
kupcev sprejemala predujme v 
višini cene, ki je bila veljavna 
na dan vplačila. 

S temi kupci je IMV Novo 
mesto sklepala kupne pogod- 
be z določilom, da bodo kupci 
plačali ceno, ki bo veljavna na 
dan izročitve vozila. V isti po- 
godbi sta se IMV in kupec do- 
govorila, da se bo pogodba ra- 
zveljavila ali pč ustrezno spre- 
menila, če bi po sklenitvi po- 
godbe nastopile okoliščine, ki 
bi otežkočale ali onemogočale 
izpolnitev pogodbe. 

Po oblikovanju prodajnih 
cen za R 4 po pogojih tržišča, 
po Uradnem listu SFRJ št. 
61/80 z dne 31.10.1980 je IMV 
kupcem ponudil avtomobile 
proti doplačilu razlike v 12 
obrokih. 

Kupcem, ki se za avtomobile 
niso odločili, je IMV postopo- 
ma, v okviru razpoložljivih 
sredstev, takoj začel vračati 
predujme s prištetimi 
obrestmi. 

V letu 1981, vključno do me- 
seca junija, je bila skoraj celot- 
na proizvodnja IMV usmerjena 
v izvoz, zaradi česar niso bili v 
tem času realizirani taki dinar- 
ski prihodki, ki bi omogočili 
financiranje tekoče proizvod- 
nje. 

Pridobljeni krediti za finan- 
ciranje izvoza niso bili odobra- 
vani v potrebni višini, zaradi 
česar se nahaja OD IMV v tež- 
kem likvidnostnem položaju. 
Ta problem nelikvidnosti in v 
zvezi s tem plačilne nesposob- 
nosti pa zaostruje še velika ne- 
dovršena proizvodnja. Pove- 
čana prodaja na domačem 
trgu in s tem večji pritok dinar- 
skih sredstev, bo omogočilo 
vračilo tistega dela kupnin, ki 
jih doslej IMV še ni vrnil. 

Ker so sredstva kupnin an- 
gažirana v obratnih sredstvih 
delovne organizacije, skuša 
IMV za hitrejše razreševanje 
vračila kupnin pridobiti ustrez- 
no premostitveno bančno po- 
sojilo. Zahtevek za namensko 
bančno posojilo je IMV vložil 
pri Ljubljanski banki temeljni 
dolenjski banki in pri Jugo- 
banki. V ta namen je pridobil 
60 mio din bančnega kredita 
za vračilo kupnin, kar pa ni za- 
doščalo za pokritje vseh za- 
htevkov. Dne 15.6.1981 je bilo 
še vedno 2051 neporavnanih 
zahtevkov za vračilo kupnin. 

Služba tržne inšpekcije se 
po uradni dolžnosti ni spušča- 
la v posamezne primere po- 
godbenih odnosov med proi- 
zvajalcem in kupci, ker sodi 
področje medsebojnih odno- 
sov v okviru zakona o obliga- 
cijskih razmerjih. 

Zaradi neustreznega poslov- 
nega ponašanja proizvajalca je 
bil uveden postopek pred čast- 
nim sodiščem Gospodarske 
zbornice Jugoslavije, ki je za- 
radi kršitve dobrih poslovnih 
običajev izrekla proizvajalcu 
kazen javnega opomina. 

Pri Temeljnem sodišču v No- 
vem mestu teče postopek, kjer 
posamezni kupci uveljavljajo 
svoje pravice iz naslova neiz- 
polnjenih pogodbenih obvez- 
nosti. Glede na to, da noben 
primer ni bil dokončno rešen, 
mora Temeljno sodišče v No- 
vem mestu pospešiti postopek 
obravnave zahtev posameznih 
kupcev, ki uveljavljajo svoje 
pravice iz naslova nizpolnjenih 
pogodbenih obveznosti. 

DO IMV Novo mesto naj ta- 
koj najame ustrezna bančna 
posojila in vrne kupnino kup- 
cem, ki niso pripravljeni prev- 
zeti vozil po novi, višji ceni. 

leto 1981 (skupščina Zdrav- 
stvene skupnosti Slovenije 
naj bi šele v juliju 1981 skle- 
pala o tem sporazumu). Ra- 
zumljivo je, da takšno stanje 
skrajno moteče vpliva na nor- 
malno poslovanje organizacij 
združenega dela in postavlja 
v neenakopraven družbenoe- 
konomski položaj delavce v 
družbenih dejavnostih (n. pr. 
kasno sprejemanje letnih pla- 
nov). Takšna počasnost pri 
sklepanju samoupravnih spo- 
razumov o svobodni menjavi 
dela je toliko bolj nerazumlji- 
va, ko pa so bila že s skup- 
ščinsko resolucijo o družbe- 
noekonomski politiki in razvo- 
ju SR Slovenije v letu 1981 
jasno opredeljena izhodišča 
(in tudi omejitve) za skupno 
porabo v Sloveniji. 

- Kdo v republiki in občinah 
je odgovoren za to, da se za- 
gotovijo delavcem v družbenih 
dejavnostih normalni pogoji za 
pridobivanje dohodka (z letni- 
mi plani - delovnimi programi 
vred)? Zakaj se vsako leto tako 
zavlačuje samoupravno spora- 
zumevanje o svobodni menjavi 
dela v družbenih dejavnostih? 
Mar ne bi bilo normalno, da se 
vsako leto najkasneje do kon- 
ca januarja sprejmejo samou- 
pravni sporazumi o svobodni 
menjavi dela v družbenih de- 
javnostih za tekoče leto, ki so 
pozneje podlaga za sestavo 
letnih planov (delovnih pro- 
gramov) organizacij združene- 
ga dela? 

Kako zagotoviti delavcem v družbenih 
dejavnostih normalne pogoje? 

Skupščina občine Ljubljana 
Bežigrad je na sejah Družbe- 
nopolitičnega zbora 26. maja 
1981 obravnavala uresniče- 
vanje resolucije skupščine 
občine Ljubljana Bežigrad o 
družbenoekonomski politiki in 
razvoju v občini Ljubljena Be- 
žigrad za leto 1981 v prvem 
trimesečju in v tej zvezi ugo- 
tovila, da neizpolnjevanje do- 
govorov v resoluciji Skupšči- 
ne SRS o družbenoekonomski 
politiki in razvoju SR Sloveni- 
je v letu 1981 resno ogroža 
uresničevanje planskih nalog 
in poslovanje v organizacijah 
združenega dela. Zato je 
sprejela sklep, da zahteva od 
Skupščine SR Slovenije čim- 

prejšnji odgovor na naslednje 
vprašanje: 

1. Minilo je že pet mesecev, 
pa vendar številne organiza- 
cije združenega dela s po- 
dročja družbenih dejavnosti 
še niso sklenile samouprav- 
nega sporazuma o svobodni 
menjavi dela z uporabniki za 
leto 1981. Nedavno tega je bi- 
lo n. pr. odloženo obravnava- 
nje samoupravnega sporazu- 
ma o svobodni menjavi dela 
med zdravstveno skupnostjo 
Slovenije (v imenu uporabni- 
kov) in univerzitetnimi in dru- 
gim! zdravstvenimi organiza- 
cijami, ki opravljajo storitve 
skupnega pomena za prebi- 
vaistvo celotne republike za 

Na delegatsko vprašanje je 
odgovorila Tatjana Kosovel, 
članica Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije in predse- 
dnica Republiškega komiteja 
za zdravstveno in socialno var- 
stvo: 

Na delegatsko vprašanje, ki 
so ga zastavile delegacije 
skupščine občine Ljubljana 
Bežigrad na sejah družbeno- 
političnega zbora, zbora zdru- 
ženega dela in zbora krajevnih 
skupnosti v dneh 26.-28. maja 
1981 in ga je skupščina občine 
Ljubljana Bežigrad posredova- 
la Skupščini SR Slovenije, da- 
jemo naslednje pojasnilo: 

Mesto samoupravnega spo- 
razumevanja o svobodni me- 
njavi dela so skupščine sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti s področja družbenih de- 
javnosti na ravni občine in re- 
publike. To pa pomeni, da so 
uporabniki in izvajalci storitev 
na posameznih področjih 
družbenih dejavnosti odgovor- 
ni in dolžni s samoupravnimi 
sporazumi o temeljih planov 
opredeliti predmet svobodne 
menjave dela in način njego- 
vega uresničevanja. Ugotavlja- 
mo, da so bila s temi samou- 
pravnimi sporazumi določena 

vsa potrebna izhodišča, kot so 
normativi, standardi, osnove in 
merila za določanje cen in dru- 
ga. S tem so si uporabniki in 
izvajalci v načelu zagotovili 
enak družbenoekonomski po- 
ložaj v svobodni menjavi dela. 
Z drugimi akti, kot so konkret- 
ni samoupravni sporazumi o 
svobodni menjavi dela ali po- 
godbe, pa bi uporabniki in 
izvajalci morali urediti zadeve, 
ki pomenijo konkretizacijo 
medsebojnih pravic, obvezno- 
sti in odgovornosti, izhajajočih 
iz samoupravnih sporazumov 
o temeljih planov za srednje- 
ročno obdobje. Ti samouprav- 
ni sporazumi o svobodni me- 
njavi dela ali pogodbe pa za 
letošnje leto še v več primerih 
niso bili sklenjeni, ker plani oz. 
programi dela izvajalcev niso 
bili skladni s poprej sprejetimi 
samoupravnimi sporazumi o 
temeljih planov. Če pa delavci 
v izvajalskih organizacijah 
združenega dela ne morejo iz- 
polnjevati plansko sprejetih 
obveznosti in zaradi tega niso 
sklenili samoupravnih spora- 
zumov o svobodni manjavi de- 
la ali pogodb, bi morali sprožiti 
postopek, da skupno z drugimi 
udeleženci ugotovijo vzroke za 
neizpolnjevanje sprejetih ob- 
veznosti in sprejmejo ustrezne 
ukrepe. Če tudi po opravlje- 
nem usklajevalnem postopku v 
interesnih skupnostih ne bi bi- 
lo zagotovljeno uresničevanje 
planskih obveznosti in bi s tem 
bili bistveno ogroženi temeljni 
interesi skladnega razvoja 
družbenopolitične skupnosti, 
bi bil izvršni svet družbenopo- 
litične skupnosti dolžan obve- 
stiti skupščino družbenopoli- 
tične skupnosti in ji predlagati 
ustrezne ukrepe. 

Ker še niso nastopile mot- 
nje, ki bi ogrožale izvajanje 
programov v družbenih dejav- 
nostih in niso bile uporabljene 
možnosti, ki jih daje samou- 
pravno sporazumevanje v sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nostih, tudi ni bilo potrebe za 
ukrepanje družbenopolitičnih 
skupnosti. 

Ker pa predlagatelj delegat- 
skega vprašanja izhaja iz odlo- 
žitve obravnavanja samou- 
pravnih sporazumov o svobo- 
dni menjavi dela na področju 
zdravstvenega varstva, ugo- 
tavljamo, da zdravstvene orga- 
nizacije niso v celoti upošteva- 
le teh samoupravnih opredeli- 
tev in niso pravočasno ali do- 
volj kvalitetno pripravile svojih 
delovnih načrtov oz. jih niso 
uskladile s planskimi doku- 
menti samoupravnih intere- 
snih skupnosti in resolucijski- 
mi izhodišči. V tem je tudi 
vzrok za odlaganje rokov za 
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sklenitev samoupravnih spora- 
zumov o svobodni menjavi de- 
la. Zato je dolžnost vseh dejav- 
nikov sporazumevanja, da 
podvzamejo vse potrebne 
ukrepe in čimprej sklenejo sa- 
moupravne sporazume o svo- 

bodni menjavi dkla ali pogod- 
be, ker je s tem uresničena 
pravica izvajalcev, da sami raz- 
polagajo z ustvarjenim dohod- 
kom, od tega pa je odvisno tu- 
di nemoteno opravljanje de- 
javnosti. 

- Uresničevanje zakona o sistemu 
državne uprave 

Skupina delegatov za Zbor 
združenega deia Skupščine 
občine Tolmin je na zadnji seji 
sklenila postaviti naslednje 
delegatsko vprašanje: 

V letu 1980 so bile organiza- 
cije občinskih upravnih orga- 
nov usklajene z določili zako- 
nov o sistemu državne upra- 
ve. Vendar ugotavljamo, da 
proces reorganizacija držav- 
ne uprave rti bil izpeljan do 
konca In ne tako, kot zahteva- 
jo določbe zakonov. Pred- 
vsem pa kasnijo roki, postav- 
ljeni v republiškem zakonu, 
kot: 

- splošna načela za notra- 
njo organizacijo in sistemiza- 
cijo del in nalog ter nomen- 
klatura enotnih nazivov bi 
morali biti določeni do 3. S. 
198G. 

- Samoupravni sporazumi 
in družbeni dogovor iz 111. in 
117. člena bi morali biti skle- 
njeni do 31. decembra 1979. 

Delavci naših delovnih 
skupnosti so zato nezadovolj- 
ni in nestrpni ter terjajo, da 
zakon o državni upravi v celo- 
ti uresničimo. Ker pa to ni 
odvisno od dela naših delov- 
nih teles, prosimo za nasled- 
nje odgovore: 

1. Kdaj bo sprejet družbeni 
dogovor In izdelana splošna 
načela za notranjo organiza- 
cijo in sistemizacijo del in na- 
log ter nomenklatura enotnih 
nazivov, 

2. Kdaj bodo pripravljeni 
samoupravni sporazumi iz 
111. in 117. člena republiške- 
ga zakona o sistemu državne 
uprave. 

3. Dajemo tudi predlog, da 
bi v splošnih načelih za notra- 
njo organizacijo in sistemiza- 
cijo del in nalog ter nomen- 
klaturo enotnih nazivov enot- 
no ovrednotili istovrstna dela 
in naloge ter bi taks vrednote- 
nje veljalo za vs® občine. 

Na vprašanje je odgovoril 
ZDENKO PAVLINA, podsekre- 
tar v Republiškem sekretariatu 
za pravosodje, upravo in pro- 
račun 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije daje na delegatsko 
vprašanje naslednji odgovor: 

1. S. 56. členom zakona o 
sistemu državne, uprave in o 
Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije ter o republiških 
upravnih organih (Uradni list 

SRS, št. 24/79) je določeno, da 
splošna načeta za notranjo or- 
ganizacijo in sistemizacijo del 
in nalog ter nomenklaturo 
enotnih nazivov za skupine 
istovrstnih del in nalog, enotne 
zahteve glede strokovne izo- 
brazbe in drugih pogojev, po- 
trebnih za opravljanje del in 
nalog v upravnih organih 
ustrezne družbenopolitične 
skupnosti predpiše izvršni 
svet. Skupne osnove za ureja- 
nje teh vprašanj pa se določijo 
z dogovorom, ki ga sklenejo 
izvršni sveti občinskih skup- 
ščin ter skupščin posebnih 
družbenopolitičnih skupnosti 
in Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije. 

O osnutku omenjenega do- 
govora z nomenklaturo so 
predstavniki občinskih izvrš- 
nih svetov in upravnih organov 
razpravljali na vseh regijskih 
posvetih v prejšnjem letu. Za- 
radi mnogih odprtih vprašanj, 
predvsem v zvezi z nomenkla- 
turo, je bil prvi predlog dogo- 
vora šele v mesecu decembru 
1880 poslan v obravnavo vsem 
izvršnim svetom občinskih 
skupščin in skupščin posebnih 
družbenopolitičnih skupnosti. 
Predlog dogovora je obravna- 
val tudi pristojni odbor Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slo- 
venije. 

Končno besedilo dogovora 
je bilo februarja 1981 poslano 
udeležencem dogovora v spre- 
jem in podpis. Dogovor je do- 
slej sprejelo in podpisalo 51 
izvršnih svetov občinskih 
skupščin ter izvršna sveta 
skupščine mesta Ljubljane in 
obalne skupnosti Koper. 

Izvršni svet SR Slovenije pa 
je ob obravnavi informacije o 
družbeni preobrazbi uprave 
predlagal še nekatere spre- 
membe in dopolnitve dogovo- 
ra. Ta bi naj obvezoval izvršne 
svete in upravne organe, da s 
svojimi akti v notranji organi- 
zaciji in sistemizaciji del in na- 
log zagotovijo pravočasno 
izvrševanje vseh nalog uprav- 
nih organov predvsem s pre- 
razporejanjem delavcev, ob 
upoštevanju normativov in iz- 
kustvenih kazalcev zagotovijo 
polno zaposlenost delavcev, s 
poenostavitvami postopkov pa 
zmanjšajo obseg administra- 
tivnega dela. 

Izvršni svet Skupščine SR 

Slovenije bo še v tem mesecu 
ponovno obravnaval predlaga- 
ne spremembe in dopolnitve 
dogovora in jih posredoval 
vsem ostalim udeležencem v 
sprejem. 

2. Osnutek družbenega do- 
govora o skupnih osnovah za 
usklajeno urejanje odnosov pri 
pridobivanju in razporejanju 
dohodka delovnih skupnosti 
upravnih in drugih organov 
družbenopolitičnih skupnosti 
ter pri delitvi sredstev za oseb- 
ne dohodke in skupno porabo 
delavcev v teh organih je bil 
pripravljen že v mesecu okto- 
bru 1979, sklenejo pa ga skup- 
ščine družbenopolitičnih 
skupnosti, pristojni organ Zve- 
ze sindikatov Slovenije in Go- 
spodarska zbornica Slovenije. 
Ta družbeni dogovor je vse- 
binsko vezan na družbeni do- 
govor o skupnih osnovah za 
oblikovanje in delitev sredstev 
za osebne dohodke in skupno 
porabo, ki je bil sprejet šele 26. 
decembra 1980. Zaradi zaka- 
snitve pri sprejemanju sploš- 
nega družbenega dogovora, ki 
velja za vse strukture združe- 
nega dela, se je zaviekla tudi 
priprava omenjenega poseb- 
nega družbenega dogovora. 

V mesecu februarju 1981 je 
bil pripravljen predlog tega 
družbenega dogovora in po- 
sredovan udeležencem v 

obrambo, doslej pa ga je spre- 
jelo 43 občinskih skupščin in 
Republiški odbor sindikata de- 
lavcev delovnih skupnosti 
družbenih in državnih orga- 
nov, medtem ko se bo Gospo- 
darska zbornica opredelila do 
predloga še v tem mesecu. 

Po sprejetju družbenega do- 
govora v Gospodarski zbornici 
Slovenije bo dogovor posre- 
dovan v obravnavo in sprejem 
Skupščini Sfa Slovenije. 

Družbeni dogovor daje med 
drugim tudi usmeritve za deli- 
tev sredstev za osebne dohod- 
ke in skupno porabo v delov- 
nih skupnostih upravnih orga- 
nov, kar pa podrobneje opre- 
delijo delavci delovnih skup- 
nosti in upravni organi s po- 
sebnim samoupravnim spora- 
zumom. Ne glede na to, da še 
ni sprejet omenjeni dogovor, 
so v mnogih delovnih skupno- 
stih, upravnih in pravosodnih 
organih že sprejeli omenjene 
samoupravne sporazume, s 
katerimi so uredili dohodkov- 
ne odnose. 

Delo pri oblikovanju bolj 
ustreznih in objektiviziranih 
osnov in meril za delitev oseb- 
nih dohodkov delavcev v 
upravnih in pravosodnih orga- 
nih bo potrebno nadaljevati ter 
s koordinirano akcijo in izme- 
njavo izkušenj priti do ustrez- 
nejših rešitev.« 

ZBOR OBČIN - 24. 6. 1981 

Kakšna je gospodarska škoda zaradi 
gnitja jabolk? 

Tov. Franc Bastardi je v 
imenu skupine delegatov za 
delegiranje delegatov v Zbor 
občin Skupščin® SR Siovsni- 
je, Skupščine občine Sevnica 
postavil naslednji delegatski 
vprašanji: 

1. Vprašujemo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, kak- 
šen je obseg gospodarske 
škode, ki j® nastala z gnitjem 
jabolk in kdo Je odgovoren za 
njo? 

2. Kakšne ukrepe namera- 
va sprejeti Izvršni »vet, da do 
enakih in podobnih negativ- 
nih pojavov n® bo prihajalo v 
bodoče na tem kakor ne na 
drugih področjih? 

Na vprašanje je odgovoril 
Srečko Perko, pomočnik 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za kmetijstvo: 

1. K prvemu delegatskemu 
vprašanju dajemo naslednje 
pojasnilo in odgovor: 

V drugi polovici aprila ti. js 
bilo/ugotovljeno, da znašajo 
zaloge jabolk v Sloveniji prek 
10.000 ton, od katerih je bilo 
okoli 2.000 ton manj obstojnih 

jabolk, primernih le za takojš- 
njo porabo. RKKGP je začel 
akcijo za hitro prodajo teh hi- 
tro pokvarljivih, sicer pa še 
kvalitetnih jabolk s predlogom, 
da se znižajo cene od 8 do 10 
din za kilogram v maloprodaji, 
kar so sprejele vse OZD. 

Z angažiranostjo proizvajal- 
cev in trgovcev so bile že v prvi 
polovici maja v glavnem pro- 
dane vse kritične zaloge ja- 
bolk, pomembne količine pa 
tudi oddane v predelavo, tako 
da so se zaloge zmanjšale do 
21. 5. t. I. na 5.260 ton, kar je 
skoraj normalno. Po znižani 
ceni je bilo prodano 1.500 ton, 
886 ton pa oddano v predela- 
vo. Z navedeno prodajo jabolk 
z znižanjem cen in oddajo nek- 
valitetnih jabolk v predelavo, je 
nastal določen izpad dohodka, 
vendar neprimerno manjši kot 
če bi jabolka ostala neprodana 
in bi zgnila. Po informacijah 
Poslovne skupnosti za sadje 
Slovenije pa so pretežni del iz- 
gube prevzeli proizvajalci, le 
manjši del pa trgovci. Možno- 
sti pokrivanja dela izpada do- 
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hodka so iz rizičnega sklada 
poslovne skupnosti; za jabol- 
ka, ki pa so bila oddana v pre- 
delavo, pa proizvajalci priča- 
kujejo delno pokritje izgube iz 
sredstev zveznega fonda za 
sadje (predlog Fonda za vse 
take primere v Jugoslaviji je 1 
din/kg). 

Glede odgovornosti za nave- 
deno stanje ugotavljamo, da je 
v neizpolnjevanju pogodbenih 
in sporazumno prevzetih ob- 
veznosti in izhaja iz šibke po- 
vezanosti med proizvajalci sa- 
dja in trgovskimi organizacija- 
mi ter njihove skupne premaj- 
hne skrbi za skupno uravnava- 
nje cen in plasmana ter pravo- 
časnega skupnega dogovora o 
potrebnem ukrepanju za pra- 
vočasno prodajo tako v okviru 
Poslovne skupnosti za sadje 
kot med njimi samimi. Tako 
stanje je imelo za posledico 
neustrezne in neusklajene bi- 
lance med proizvodnjo in pla- 
smanom jabolk za potrebe slo- 
venskega trga v jeseni 1980 in 
v visoki maloprodajni ceni vse 
od jeseni naprej do danes, kar 
se je ob splošnem padcu stan- 
darda odrazilo v manjši prodaji 
jabolk v primerjavi s prejšnjim 
letom v istem obdobju. Pri tem 
moramo tudi povedati, da Po- 
slovna skupnost za sadje težko 
izvaja svoje naloge pri usklaje- 
vanju ponudbe in povpraševa- 
nja od proizvodnje, trgovine 
do potrošnika, ker so največje 
trgovske organizacije kot so 
Emona, Mercator, Sadje zele- 
njava, Živila Kranj ter Merx Ce- 
lje pred leti izstopile iz te skup- 
nosti. 

Ugotovljeno je, da je bilo tu- 
di v letošftji sezoni prodaje ja- 
bolk manj težav v primerih, 

kjer je bila povezanost med 
proizvajalci in trgovinskimi or- 
ganizacijami dobra. Zato je 
RKKGP predlagal trgovskim 
organizacijam, da se ponovno 
vključijo v Poslovno skupnost 
za sadje. Menimo pa, da bi mo- 
rala to vprašanje obravnavati 
tudi Gospodarska zbornica in 
razčistiti s trgovskimi organi- 
zacijami odgovornost, ki jo 
imajo na tem področju. 

2. Na drugo delegatsko 
vprašanje, kakšne ukrepe na- 
merava sprejeti Izvršni svat, da 
do enakih in podobnih nega- 
tivnih pojavov ne bo prihajalo 
v bodoče, menimo, da je po- 
trebno: 

- da Poslovna skupnost za 
sadje Slovenije prevzame pol- 
no odgovornost za usklajeva- 
nje ponudbe in povpraševanja 
po sadju, za kar pa je potrebna 
trdnejša povezanost 1n večja 
odgovornost znotraj nje ter 
pogoj, da se v to skupnost 
vključijo tudi vse trgovske or- 
ganizacije; 

- da Poslovna skupnost za 
sadje Slovenije skupaj s proi- 
zvajalci in blagovnimi organi- 
zacijami pravočasno izdela bi- 
lanco proizvodnje in predvide- 
nih potreb doma ter za izvoz v 
vsakem letu; 

- da ob podpori Gospodar- 
ske zbornice Slovenije poslov- 
na skupnost okrepi aktivnost, 
da se v reprodukcijski celoti na 
tem področju postavijo rizični 
odnosi; 

- Izvršni svet pa zahteva, da 
se pri Poslovni skupnosti, za 
sadje Slovenije aktivira in uve- 
ljavi rizični sklad, ki ga je skup- 
nost ustanovila ob pomoči SR 
Slovenije. 

- Kaj je s sanacijo ceste 
Vrnika-Logatec-Ljubljana? 

Na 55. seji Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije, ki je 
bila dne 27. maja 1881, je Ka- 
rel Erjavec, dsSsgat iz občine 
Vrhnika, zastavil naslednje 
delegatsko vprašanje: 

»Skupina delegatov za Zbor 
občin in za Zbor združsnega 
deia Skupščina SR Slovenije 
iz občine Vrhnika je obravna- 
vale vprašanje sanacije ceste 
Vrhnika-Logatec-Ljubljana, 

ki je v izredno slabem stanju, 
odkar se je gradila nova avto- 
cesta. Dogovorjeno je bilo, da 
jo bodo popravili in uredili. 
Lansko leto J» blSa urejena do 
Drenovega griča. Postavlja- 
mo delegatsko vprašanje: 

Kaj je sedaj s to cesto, kdaj 
jo bodo uredili tako, kot je bilo 
dogovorjeno? 

Tak dogovor je bil tudi z ob- 
činama Logatac In Ljubljana 
Vič-Rudnlk«. 

1985 predvideno 35,788.000 
din. Trenutno Cestno podjetje 
Ljubljana izvaja dela pri od- 
pravljanju poškodb na odseku 
Dolgi most-Gorjanc. Predvi- 
doma bodo končana ta dela do 
20. junija 1981. 

Po tem terminu se bodo za- 
čela dela pri popravilu po- 
škodb na odseku skozi Vrhni- 

ko to je od prehoda za pešce 
do začetka vzpona, ter pred 
odcepom na Zaplano do ob- 
novljenega vozišča pred Loga- 
škim drevoredom. 

Pri obnovi vozišča se bodo 
dela izvajala v okviru srednje- 
ročnega plana, skladno s pri- 
tokom finančnih sredstev v ce- 
lotnem srednjeročnem obdob- 
ju 1981-1985. 

— Kako zagotoviti delavcem v družbenih 
dejavnostih normalne pogoje? 

Enako vprašanje, kot je bilo 
postavljeno na Zboru združe- • 
nega dela v zvezi z zagotovitvi- 
jo normalnih pogojev delav- 
cem v družbenih dejavnostih, 
je bilo postavljeno tudi v Zboru 

občin. Nanj je dal pojasnilo 
Franc Hočevar, namestnik 
predsednice Republiškega ko- 
miteja za zdravstveno in so- 
cialno varstvo in ga objavljamo 
v tej številki Poročevalca. 

- Kako zagotoviti pravočasno 
obravnavo? 

Tudi na Zboru občin je bilo 
postavljeno enako vprašanje v 
zvezi z zagotovitvijo pravoča- 
sne obravnave kot na Zboru 
združenega dela. Nanj je od- 

govorila Sliva Jereb, predse- 
dnica Zbora občin Skupščine 
SR Slovenije in odgovor po- 
sredujemo v tej številki Poro- 
čevalca. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA -1.7. 1981 

- Celoviteje opredeliti cilje na področju 
računalništva 

V sodelovanju z Republiško 
skupnostjo za ceste in na pod- 
lagi podatkov, ki jih je ta dala, 
je na vprašanje odgovoril Fra- 
njo Lunder, namestnik Repu- 
bliškega komiteja za promet in 
zveze: 

Skupščina Republiške skup- 
nosti za ceste je na 20. redni 
seji sprejela dne 5. 12. 1980 
Samoupravni sporazum o te- 
meljih srednjeročnega plana 
vzdrževanja in izgradnje magi- 
stralnih in regionalnih cest v 
SR Sloveniji za obdobje od le- 
ta 1981 do 1985. 

Pri pripravi samoupravnega 
sporazuma so bile upoštevane 
tudi še neizvršene obveznosti 
iz preteklega planskega ob- 
dobja (1976-1980) ob upošte- 
vanju finančnih možnosti. 

Za magistralno cesto 1/10 
Ljubljana-Logatec je za obno- 
vo vozišča v obdobju 1981 do 

Na 36. seji Zbora združene- 
ga dela Skupičine občine 
Ljubljana Bežigrad dne 28. 5. 
1981 Je konferenca delegacij 
SOZD Elektrotehna postavila 
delegatsko vprašanje. 

Zbor je sklenil, da ga posre- 
duje prek članov skupine de- 
legatov za delegiranje dele- 
gatov v Zbor združenega dela 
Skupičine SRS. 

Skupina delegatov je bila 
na svoji seji dne 5. 6. 1981 
seznanjena z delegatskim 
vprašanjem, zato ga posredu- 
je Zboru združenega dela: 

V pianu SOZD Elektrotehna 
Ljubljana predstavlja plan DO 
Delta pomemben delež. Rav- 
no tako predstavlja plan 
SOZD Elektrotehna pomem- 
ben delež v planu SO Beži- 
grad. Pri periodičnem obraču- 
nu za prvi kvartal 1981 smo 
ugotovili, da je kvartalnl plan 
nerealiziran. Vzrok za to je Iz- 
pad proizvodnje računalnikov 
DELTA zaradi omejitev uvoza 
repromateriala za proizvod- 
njo brez zakonske osnove. V 
zvezi z omejitvijo uvoza re- 
promateriala je prišlo tudi do 
težav pri vzdrževanju raču- 
nalnikov v širšem gospodar- 
stvu v SRS in SFRJ zaradi po- 
manjkanja rezervnih delov, s 
čimer je bil povzročena mate- 
rialna škoda. Ugotovljeno je 
tudi, da Je zaradi ustavitve do- 
mače proizvodnje vprašljiv 

nadaljnji razvoj domače Indu- 
strije na podlagi domačega 
računalniškega znanja in te- 
hnologije ter obenem pove- 
čan pritisk tujih proizvajalcev 
na jugoslovanski trg. 

Prosimo za naslednje odgo- 
vore: 

1. Ali je samoupravni akt - 
Družbeni dogovor o temeljih 
plana - lahko osnova za ad- 
ministrativno intervencijo, kJ s 
tajnimi navodili omejuje 
uvoz? Čeprav ni v temeljih 
piana določen rok za podpis 
ustreznih samoupravnih spo- 
razumov. 

2. Kdo bo plačal odškodni- 
no za škodo, ki Je bila povzro- 
čena z nezakonitimi interven- 
cijami proizvajalcem in upo- 
rabnikom domačih računalni- 
kov? 

3. Kdo bo odgovarjal za po- 
sledice blokade tehnološke- 
ga razvoja domače proizvod- 
nje spričo težav domačih 
proizvajalcev In pritiska tujih 
proizvajalcev, da za devize 
prodajajo svoje računalnike 
na Jugoslovanskem trgu? 

Na vprašanje je odgovoril Iz- 
tok Winkler, član Izvršnega 
sveta skupščine SR Slovenije 
in predsednik Republiškega 
komiteja za kulturo in znanost 

Družbena prizadevanja za 
uskladitev proizvodnje raču- 
nalniške opreme in sistemov v 
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SR Sloveniji tečejo že ne aj 
let. Posebno intenzivna so bila 
v letu 1980, ko so dobila kon- 
kretno opredelitev tudi v dogo- 
voru o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985, ki zavezuje SOZD 
Elektrotehno, SOZD Iskro in 
SOZD Gorenje ter druge zain- 
teresirane organizacije zdru- 
ženega dela, da izoblikujejo 
skupni program razvoja in 
proizvodnje enotnega računal- 
niškega sistema in sprejmejo 
ukrepe za njegovo uresničeva- 
nje. 

Na podlagi te naloge so 
predstavniki SOZD Elektrote- 
hna, Iskra in Gorenje nadalje- 
vali z dogovarjanji, ki so v maju 
1981 pripeljala do zasnove 
skupnega programa. V skladu 
s to zasnovo naj bi sklenili po- 
seben družbeni dogovor, s ka- 
terim bi operacionalizirali do- 
govor o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije na področ- 
ju računalništva. Udeleženci 
dogovora bi bili zlasti Izvršni 
svet Skupščine SRS, Gospo- 
darska zbornica Slovenije, Sa- 
moupravna interesna skup- 
nost za ekonomske odnose s 
tujino, Ljubljanska banka in 
druge banke, Iskra, Gorenje in 
Elektrotehna-Delta, inštitut Jo- 
žef Štefan in obe univerzi. 

S tem družbenim dogovo- 
rom naj bi jasneje in celoviteje 
opredelili naše cilje na po- 
dročju računalništva, še pose- 
bej razvojne usmeritve na po- 
dročju poslovnega in proce- 
snega računalništva. Predvi- 
deli bi tudi' ustanovitev nove 
delovne organizacije za proi- 
zvodnjo in prodajo računalni- 
kov in poslovnih informacij- 
skih sistemov. V to delovno or- 
ganizacijo naj bi se vključili v 
celoti ali deloma temeljne or- 
ganizacije združenega dela iz 
Iskre, Gorenja in Elektrotehne, 
ki se ukvarjajo z računalniš- 
tvom. Predmet poslovanja 
skupne delovne organizacije 
naj bi bil zlasti: aplikativni soft- 
ware, tržništvo, planiranje ra- 
zvoja, povezovanje s tujimi 
partnerji, uvozno-izvozna poli- 
tika, šolanje kadrov za svoje 
potrebe in potrebe uporabni- 
kov, servisna služba, razvoj si- 
stemov v poslovnem in proce- 
snem računalništvu. Izhodišče 
bodočega skupnega proizvo- 
dnega programa bi bila proi- 
zvodnja, ki se sedaj odvija v 
Iskri in Elektrotehni-Delti. 

Zaradi zagotavljanja poseb- 
nega družbenega interesa nad 
delovanjem in razvojem te de- 
lovne organizacije bi ob njej 
ustanovili tudi družbeni svet. 

Na pobudo Izvršnega sveta 
in v sodelovanju z Gospodar- 
sko zbornico Slovenije so se 
konec maja predstavniki vseh 

treh SOZD - Elektrotehna, 
Iskra in Gorenje-tudi dogovo- 
rili o imenovanju odbora za 
ustanovitev skupne delovne 
organizacije, ki je že začel z 
delom. V pomoč so mu tudi 
strokovne skupine, sestavljene 
iz strokovnjakov vseh treh 
SOZD, za tehnično ovrednote- 
nje računalniških sistemov, za 
pravne zadeve in za trženje Po 
oceni tega odbora bi bilo usta- 
navljanje nove skupne delovne 
organizacije lahko zaključeno. 

Pripravljenost vseh treh 
SOZD, da se vprašanja raču- 
nalništva uredijo enotno v 
skjadu s prej navedenim kon- 
ce'ptom, je narekovala tudi ta- 
kojšnje usklajevanje vseh te- 
kočih akcij pri vseh udeležen- 
cih dogovarjanja, že pred sa- 
mim formalnim konstituira- 
njem nove delovne organizaci- 
je. V skladu s tem je tudi stali- 
šče Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, da RK za medna- 
rodno sodelovanje izdaja so- 
glasje za uvoz sestavnih delov 
za računalnike kot reproduk- 
cijskega materiala le na podla- 
gi skupnega predloga proizva- 
jalcev računalnikov in računal- 
niške opreme v SR Sloveniji, 
soglasje za uvoz rezervnih de- 
lov za tekoče vzdrževanje pa 
na podlagi zahtevka končnega 
koristnika oziroma skupnega 
predloga proizvajalcev. 

Pri sedanjem zastoju pri 
uvozu reprodukcijskega mate- 
riala za proizvodnjo računalni- 
kov in računalniške opreme 
torej ne gre za blokado doma- 
čega tehnološkega razvoja, 
ampak le za nujen ukrep nje- 
govega usmerjanja in prepre- 
čevanje neekonomičnega in 
družbeno nedogovorjenega 
razvoja. Glede škode, ki bi pri 
tem nastala v posameznih te- 
meljnih organizacijah, je v 19. 
členu zakona o združenem de- 
lu med drugim izrecno določe- 
no, da delavci v temeljni orga- 
nizaciji trpijo materialne in 
druge posledice, če zaide te- 
meljna organizacija v težave 
zaradi družbeno in ekonom- 
sko nesmotrnega upravljanja 
sredstev ali zaradi poslovanja, 
ki ni bilo prilagojeno samou- 
pravno dogovorjeni družbeni 
delitvi dela. V tem primeru no- 
sijo posledice organizacije 
združenega dela, ki se še niso 
uspele sporazumeti o usklaje- 
nem razvoju računalništva v 
SR Sloveniji in ki niso sklenile 
ustreznega samoupravnega 
sporazuma. 

Temeljno odgovornost za 
uresničitev z dogovorom o te- 
meljih družbenega plana SR 
Slovenije sprejetih obveznosti 
na področju računalništva no- 
sijo v prvi vrsti podpisniki tega 
dela dogovora, to je SOZD 

Elektrotehna, Gorenje in Iskra. 
Tudi Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je dolžan spremljati 
uresničevanje tega dogovora 
in nastopati z ukrepi oziroma 
predlagati izvedbo ukrepov, 
potrebnih za uresničevanje 
oziroma izpolnjevanje planov 
ter obveznosti iz samouprav- 
nih sporazumov in dogovorov. 
Ti ukrepi so še posebej potreb- 
ni v tem primeru, ko zaradi od- 
laganja prihaja do aktivnosti, 
ki so v nasprotju s cilji dogovo- 
ra o temeljih družbenega pla- 
na SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije ocenjuje, da je ure- 
sničevanje dogovora o teme- 
ljih družbenega plana SR Slo- 
venije na področju računalniš- 
tva prepočasno. Eden od po- 
membnih zaviralnih dejavni- 
kov je dosedanji različni pri- 
stop in razvoj pri sedanjih 
proizvajalcih računalnikov. Pri 
tem je premalo pripravljenosti 
odreči se nekaterim razvojnim 
usmeritvam, ki so morda bile 
ustrezne v pogojih nepoveza- 
nega razvoja. Tako obnašanje 
je pogojeno tudi s celotno pro- 
blematiko prestrukturiranja v 
SOZD Iskra in Gorenje. 

Dogovarjanje in sporazume- 
vanje pa v zadnjem času še 
posebej otežujejo nekatere ak- 
cije delovne organizacije Delta 
iz SOZD Elektrotehna, ki soča- 
sno z dogovarjanjem za obli- 
kovanje enotnega računalni- 
škega programa in o delitvi de- 

la, neodvisno in brez usklaje- 
vanja z ostalimi udeleženci 
sporazumevanja sklepa z dru- 
gimi organizacijami združene- 
ga dela sporazume o delitvi 
dela v okviru programa Delta, 
kar enostransko prejudicira 
program Delta kot edini možni 
program računalniške proi- 
zvodnje. 

Izvršni svet ponovno pou- 
darja, da sta računalništvo in 
informatika strateško po- 
membna za dolgoročni razvoj 
Slovenije in zaradi tega ne mo- 
remo dopustiti, da bi interesi 
posamezne organizacije zdru- 
ženega dela prevladali nad 
skupnimi družbenimi interesi. 
Zato je skrajni čas, da udeleže- 
ne organizacije združenega 
dela prenehajo z medsebojnim 
izigravanjem, zavlačevanji in 
izražanji različnih prestižnih 
teženj ter pospešijo resnično 
samoupravno dogovarjanje za 
uresničitev ciljev in nalog, ki 
smo jih za področje računal- 
ništva skupno sprejeli v dogo- 
voru o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije bo v teh prizadeva- 
njih še naprej aktivno sodelo- 
val, hkrati pa v okviru svojih 
pristojnosti predlagal tudi 
ukrepe, ki naj zagotovijo ure- 
sničevanje družbenega intere- 
sa, po potrebi tudi ukrepe var- 
stva samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov na 
podlagi družbene lastnine. 

- Kako preprečiti izvoz surovin in 
reprodukcijskega materiala? 

Skupščina občine Domžale 
je ob obravnavi gospodarskih 
gibanj v prvih treh mesecih 
letošnjega Seta sprejeia 
sklep, da delegat v Zbor zdru- 
ženega dela Skupščine SR 
Slovenije postavi naslednje 
delegatsko vprašanje: 

Ali je mogoče ustanoviti 
zvezno komisijo pri Izvršnem 
svetu ali pri Gospodarski 
zbornici, ki bo dajala soglasja 
in preprečevala investicije, ki 
bi povzročale še povečanje 
problemov na področju oskr- 
be s surovinami In repromate- 
rlali ob upoštevanju, da na 
nekaterih področjih že obsto- 
ječe organizacije združenega 
dela nimajo dovolj surovin in 
repromaterlalov? 

Kako nameravajo ustrezni 
republiški in zvezni organi 
preprečiti Izvoz surovin !n re- 
promaterlalov, ki jih nujno po- 
trebujejo organizacije združe- 
nega dela za proizvodnjo re- 
promaterlalov In izdelkov, ki 
dosegajo na področju izvoza 
boljše rezultate? 

To vprašanje naj delegati iz 
SR Slovenije posredujejo 
Skupščini SFR Jugoslavije. 

Na vprašanje je odgovoril 
Milivoj Samar, predsednik Re- 
publiškega Komiteja za druž- 
beno planiranje: 

Izvršni svet meni, da v dose- 
danjem zalaganju Izvršnega 
sveta za urejanje teh vprašanj 
pravzaprav nismo nikoli pred- 
lagali, da bi takšno komisijo 
organizirali in oblikovali na 
zvezni ravni. V dogovorih o te- 
meljih plana Jugoslavije za na- 
slednje petletno obdobje, pa 
smo s podpisom teh dogovo- 
rov sprejeli obveznost, da no- 
bena nova investicija ne more 
biti sprejeta oziroma zastavlje- 
na, če ni posebej ugotovljeno, 
da je zagotovljena energija in 
surovina za takšno investicijo. 
V republiki razmišljamo o tem 
oziroma pripravljamo dogo- 
vor, na osnovi katerega bi bila 
ustanovljena takšna komisija 
za republiko Slovenijo, ki bi s 
presojo investicij dajala svoje 
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mnenje udeležencem v tem 
dogovoru. Ti udeleženci pa bi 
na podlagi tega mnenja oziro- 
ma ocene takšno investicijo 
podpirali ali pa ne, glede na 
mnenje, udeleženci v tem do- 
govoru pa bi bili Izvršpi svet, 
Gospodarska zbornica, banke 
in pa sindikat. 

Na ta način menimo, da bi 
napravili korak naprej pri ure- 
janju odnosov na tem področ- 
ju. Seveda pa istočasno to ne 
pomeni avtomatične zaščite 
vseh obstoječih proizvajalcev, 
zaščite v tem smislu, da ne bi 
bilo potrebno, da si prizadeva- 
jo za hitrejšo menjavo družbe- 
noekonomskih odnosov med 
proizvajalci surovin in pa proi- 
zvajalci končnih izdelkov. Brez 
dohodkovne povezave med 
njimi, ne bomo uspeli razreše- 
vati problematike, ki se kaže 
ne tem področju. Na osnovi 
kupoprodajnih odnosov de- 
jansko ne moremo zagotavljati 
obsega proizvodnje v Sloveni- 
ji, kot ga imamo danes. Naše 
mnenje je, da je potrebno ta 
problem na ta način razreševa- 
ti v republiki in seveda na dru- 
gi strani, vključiti v razreševa- 
nje odnosov na enotnem jugo- 
slovanskem trgu tudi ustrezne 
organe Gospodarske zbornice 
Slovenije in pa tudi upravne 
organe, ko gre za dogovarja- 
nje med republikami za ureja- 
nje teh odnosov. Prek hitrejše- 
ga razvoja družbenoekonom- 
skih odnosov menimo, da je 
treba razrešiti tudi drugo vpra- 
šanje, to je vprašanje izvoza 
surovin in pa reprodukcijskih 
materialov. Brez dohodkovne 
povezave tudi tu ne bo šlo. V 
dogovorih o temeljih plana Ju- 
goslavije smo prav tako spre- 
jeli obveznosti, o skupnem pri- 
zadevanju za pospeševanje 

- Kdo je odgovoren 
cen v republiki? 

Skupščina občine Ljubljana 
Bežigrad je na sejah Družbe- 
nopolitičnega zbora 26. maja 
1981, Zbora združenega deia 
28. maja 1S31 in Zbora krajev- 
nih skupnosti 28. maja 1981 
obravnavala uresničevanje 
resolucije Skupščine občine 
Ljubljana Bežigrad o družbe- 
noekonomski politiki in razvo- 
ju v občini Ljubljana Bežigrad 
za leto 1981 v prvem trime- 
sečju in v tej zvez! ugotovila, 
da neizpolnjevanje odgovo- 
rov o resoluciji Skupščine 
SRS o družbenoekonomski 
politški in razvoju SR Sloveni- 
je v letu 1981 resno ogroža 
uresničevanje planskih nalog 
in poslovanje v organizacijah 
združenega dela. Zato je 
sprejeia sklep, da zahteva od 
Skupščina SR Slovenije čim- 

izvoza višje stopnje predelave. 
Sestavni del tega je razreševa- 
nje teh vprašanj. Pri tem pa 
seveda ne gre samo za dohod- 
kovne povezave, ampak gre 
tudi za realizacijo načpl, ki jih 
obstoječi zakon o deviznem 
poslovanju že vsebuje, gre za 
načela predvsem 67. člena, ki 
govori o skupnem deviznem 
prilivu oziroma o udeležbi ra- 
zličnih partnerjev v reproverigi 
pri deviznem prilivu. Brez hi- 
trejšega razvijanja teh odno- 
sov, bo še nadalje prihajalo do 
pojava izvoza surovin in repro- 
dukcijskih materialov, kar de- 
jansko ni opravičljivo zlasti še, 
če drži trditev v samem vpraša- 
nju, ko vprašalec postavlja ozi- 
roma trdi, da pri izvozu teh 
končnih proizvodov dejansko 
dosegamo boljše rezultate, kot 
pa pri izvozu surovin in repro- 
materialov. V tem primeru mi- 
slim ni nobenega razloga, da 
ne bi prišlo do ustrezne uredi- 
tve odnosov partnerjev v tej re- 
proverigi z ustrezno participa- 
cijo pri deviznem prilivu. Temu 
naj dodam še to, da v primeru, 
da bi prišlo dejansko do pre- 
povedi izvoza takšnih surovin 
in reprodukcijskih materialov, 
seveda vsak subjekt, ki mu je 
to prepovedano ima po obsto- 
ječem zakonu možnost zahte- 
vati devizno kompenzacijo. O 
tem veste, da se odvija velika 
razprava okoli tega, kako to 
realizirati. Samo dejstvo je, da 
je predlagalec takšnih ukre- 
pov, po obstoječi zakonodaji 
zavezan potem zagotoviti tudi 
takšno kompenzacijo. Eno- 
stavnejša pot verjetno je ustre- 
zen dogovor o razdelitvi skup- 
nega deviznega priliva, kot pa 
realizacija takšne kompenza- 
cije. 

za nenormalno rast 

prejšnji odgovor na naslednja 
vprašanja: 

1. Cene proizvodov in stori- 
tev se v prvih mesecih letoš- 
njega leta nikakor ne gibljejo 
v okvirih, ki jih je Skupščina 
SR Slovenije določila v reso- 
luciji o družbenoekonomski 
politiki in razvoju SR Sloveni- 
je v letu 1981. 

Z rastjo cen se seveda po- 
večuje inflacija, ogrožena pa 
sta tudi gospodarjenje v orga- 
nizacijah združenega dela in 
življenjski standard delovnih 
ljudi. 

- Kje so vzroki za to, da se 
letošnje cene ne gibljejo v 
skladu s politiko cen, k! jo je 
določila Skupščina SR Slove- 
nije v resoluciji o družbenoe- 
konomski politiki in razvoju 
SR Slovenije v letu 1931? 

- Kdo je odgovoren za ne- 
normalno rast cen v repu- 
bliki? 

- Kaj storiti za to, da se ce- 
ne ne bodo iz dneva v dan 
povišavale in s tem ogrožale 
normalno poslovanje (izpol- 
njevanje letnih planov) orga- 
nizacij združenega deia? 

Na vprašanja je odgovoril 
Aleksander Škrahan, namest- 
nik predsednika Republiškega 
komiteja za tržišče in splošne 
gospodarske zadeve 

Vzrokov, da se letošnje cene 
ne gibljejo v skladu s politiko 
cen, ki jo je določila Skupščina 
SR Slovenije v resoluciji o 
družbenoekonomski politiki in 
razvoju SR Slovenije v letu 
1981 je več. Dolgoročno admi- 
nistrativno zadrževanje cen in 
nereševanje nesorazmerij v 
cenah proizvodov in storitev, 
se je zlasti močno odrazilo v 
izjemno visoki rasti cen ob 
prehodu v letošnje leto. V no- 
vembru oziroma decembru so 
tako organi za cene morali pri- 
stati na nekatere zahtevke, ka- 
terih rešitve so že dalj časa za- 
vlačevali, poleg tega da je 
Zvezni izvršni svet v zadnjem 
trimesečju sprejel odlok o 
oblikovanju tržnih cen za pri- 
bližno tretjino cen pri proizva- 
jalcih. Zato je bil januarski 
skok cen tolikšen, kot ga pri- 
kazujejo uradni podatki o gi- 
banju cen. Kljub umirneji rasti 
cen, zlasti v SR Sloveniji v na- 
slednjih mesecih je bila v prvih 
petih mesecih rast cen izje- 
mno visoka. Do konca maja so 
se namreč v SR Sloveniji v pri- 
merjavi z decembrom proizva- 
jalske cene industrijskih izdel- 
kov povečale za 22%, cene na 
drobno za 23,5, cene storitev 
za 13,9, cene življenjskih po- 
trebščin pa za 21,3%. 

Stopnja rasti cen proizvajal- 
cev industrijskih izdelkov pa je 
v Sloveniji bila po posameznih 
mesecih naslednja: 

SR Siovenija 
I. 13,0 
II. 3,4 
III. 1,2 
IV. 0,0 
V. 1,8 
0I.-V. 3,8 

Podobna je bila rast cen tudi 
na ravni federacije s tem, da je 
bila rast cen storitev za 3 in- 
deksne točke višja kot v Slove- 
niji. 

Osnovni vzroki za visoko 
stopnjo inflacije v tem letu so: 

a) neusklajenost blagovno- 
denarnih odnosov na tržišču je 
še vedno prisotna. Skupno no- 
minalno povpraševanje še na- 

prej raste po relativno visoki 
stopnji, ob upočasnjeni stopnji 
realne ponudbe pa se izravna- 
va teh agregatov uresničuje z 
visokimi povečanji cen; 

b) zaradi rasti materialnih 
stroškov je pritisk na cene še 
zlasti močan iz več razlogov, 
pri čemer pa ni nadomeščanja 
narastlih stroškov s kvalitativ- 
nimi faktorji gospodarjenja; 

c) normalno delovanje trži- 
šča in oskrbo gospodarstva in 
občanov poslabšuje vrsta ne- 
gativnih pojavov in obnašanje 
kot so: regionalno omejevanje 
gospodarskih tokov, izkorišča- 
nje monopolnih stanj, zadrže- 
vanje proizvodnje in odpreme 
proizvodov dokler se ne uve- 
ljavi višja cena, nezakonita po- 
večanja cen skozi razne druge 
oblike ipd; 

d) z nezakonitimi povečanji 
cen se želi zagotoviti manjka- 
joča sredstva za razvoj poseb- 
no, ker niso rešena vprašanja 
financiranja razvoja prioritet- 
nih dejavnosti; 

e) vpliv rasti uvoznih cen na 
domače cene je prisoten zara- 
di razvrednotenja dinarja na- 
sproti dolarju, nadalje zaradi 
odplačil obresti in kreditov na 
inozemske investicijske kredi- 
te, preko vpliva visokih obresti 
na komercialne kredite, idr; 

f) prehod na novi sistem cen 
ob nezadostni in nepravočasni 
pripravi na njegovo uporabo in 
pozno sprejeti nekateri podza- 
konski akti na zvezni ravni so 
omogočili nekontrolirano rast 
cen mimo kriterijev in dogo- 
vorjene politike cen; 

g) vpliv spremenjenih sto- 
penj davka na promet proizvo- 
dov in storitev je precej višji, 
kot je bilo pričakovano ob 
sprejemanju letošnjih doku- 
mentov; 

h) kompenzacije za določe- 
na živila niso biie uvedene v 
prvotno predvideni višini in je 
tako tudi to prispevalo k večji 
rasti drobnoprodajnih cen in 
življenjskih stroškov v Jugo- 
slaviji idr. Sicer pa je podrob- 
nejša razčlenitev vzrokov rasti 
cen podana v analizi izvajanja 
družbenega plana ter resoluci- 
ji o družbenoekonomski politi- 
ki in razvoju SR Slovenije v 
letu 1981. 

Novi zakon o temeljih siste- 
ma cen in družbeni kontroli 
cen določa posebno vlogo v 
sistemu cen združenemu delu. 
Tako »delavci v temeljnih or- 
ganizacijah združenega dela 
oblikujejo v odnosih medse- 
bojne odvisnosti, povezanosti 

poročevalec 19 



in odgovornosti 3amosto'no 
ceno za svoje proizvode in sto- 
ritve«. Družbena kontrola cen 
pa je celotna družbena aktiv- 
nost usmerjena k urejanju 
odnosov na področju cen, 
opravljajo pa jo samoupravne 
organizacije in skupnosti, or- 
ganizirani porabniki v prime- 
rih, ko gre za proizvode in sto- 
ritve za neposredno porabo 
delovnih ljudi in občanov, ka- 
kor tudi pristojni organi druž- 
benopolitičnih skupnosti. 

Uresničevanje sprejete poli- 
tike cen so pristojni organi 
družbenopolitičnih skupnosti 
dolžni zagotoviti predvsem s 
sprejetjem ustreznih ekonom- 
skih ukrepov. Če s temi ukrepi 
ni mogoče zagotoviti stabilnih 
odnosov na trgu in drugih 
odnosov, ki so pomembni za 

uresničevanje določene politi- 
ke cen, se lahko sprejemajo 
ukrepi neposredne kontrole 
cen. Vrsto ekonomskih ukre- 
pov za uskladitev gibanj s 
planskimi nalogami kakor tudi 
ukrep poostrene družbene 
kontrole cen je že pred časom 
sprejel Zvezni izvršni svet. 

Na njegovi osnovi so ukrepe 
za neposredno kontrolo cen že 
sprejele ali pa jih bodo v na- 
slednjih dneh sprejele tudi re- 
publike, pokrajine in občine, 
vsaka iz svoje pristojnosti. Pri- 
čakovati je, da bodo vsi že 
sprejeti ukrepi in ukrepi, ki še 
bodo sprejeti vplivali na umir- 
jenejšo rast cen in zagotovili, 
da letošnja rast cen ne bo več- 
ja kot je bila predvidena z re- 
solucijo in odgovorom o izva- 
janju politike cen. 

ZBQR OBČIN - 1. 7. 1981   

- Celoviteje opredeliti cilje na 
področju računalništva 

Skupina delegatov za Zbor ob- dano na Zboru združenega de- 
čin Skupščine SR Slovenije la. Enak odgovor je posredoval 
občine Ljubljana Bežigrad je Erik Brenko, Republiški komi- 
postavila v zvezi s celovitejšimi te za kulturo in znanost in ga 
cilji na področju računalništva objavljamo v tej številki Poro- 
enako vprašanje, kot je bilo čevalca. 

- Kdo je odgovoren za nenormalno 
rast cen v republiki? 

V zvezi z odgovornostjo za ne- Zboru združenega dela je po- 
normalno rast cen v republiki sredoval Aleksander Škraban, 
je skupina delegatov za Zbor namestnik predsednika Repu- 
občin Skupščine SR Slovenije bliškega komiteja za tržišče in 
občine Ljubljana Bežigrad za- splošne gospodarske zadeve 
stavila enako vprašanje kot je in ga objavljamo v tej številki 
bilo dano v Zboru združenega Poročevalca, 
dela. Enak odgovor kot na 
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POMEMBNEJŠI 

KAZALNIKI 

GOSPODARSKEGA 

RAZVOJA SR SLOVENIJE 

V MAJU 1981 

Indeksi1 

V 81 
IV 81 

V 81 
V 80 

I-V81 
I-V80 

Delavci v združenem delu skupaj 
gospodarska dejavnost 
negospodarska dejavnost 

Industrijska proizvodnja - fizični 
obseg 
Skupaj 

sredstva za delo 
reprodukcijski material 
blago za potrošnjo 

Notranja trgovina - vrednost po 
tekočih cenah 

promet na drobno 
promet na debelo 

Zunanja trgovina - vrednost po 
tekočih cenah2 

Izvoz skupaj 
sredstva za delo 
reprodukcijski material 
blago za široko potrošnjo 

Uvoz skupaj 
sredstva za delo 
reprodukcijski material 
blago za široko potrošnjo 

Odkup - vrednosti po tekočih 
cenah 
Turizem - nočitve 

skupaj 
nočitve domačih gostov 
nočitve tujih gostov 

Cene 
industr. izdelkov pri proizv. na 

drobno 
gostinskih storitev 

Cene življenjskih potrebščin 
Osebni dohodki3 

nominalni 
realni 

Investicije v osnovna sredstva3 

skupaj 
gospodarska dejavnost 
negospodarska dejavnost 

Krediti za obratna sredstva3 

Prihodki ozdov iz gospodarstva 

(100.6) (101,1) (100,6) 
(100.7) (100,9) (100,4) 
(100,2) (102,1) (102,0) 

99,8 101,9 100,1 
98,6 99,9 101,4 
98,4 101,4 100,3 

102,5 104,3 99,9 

(95,0) (144,0) (141,0) 
(89,0) (143,0) (144,0) 

86,0 
96,0 
84,0 
85,0 

100,0 
71,0 

111,0 
59,0 

114,0 
150,0 
106,0 
113,0 
148,0 
111,0 
164,0 
82,0 

107,0 
117,0 
100,0 
112,0 
100,0 

68,0 
110,0 

89,0 

(105,0) (164,0) (147,0) 

126 
123 
131 

101.8 
105,4 
103.4 

103.5 
102,0 

114,3 
117.6 
107.9 
102,0 
95,0 

107 
107 
105 

148.8 
130.9 
147,4 

127.7 
88,2 

111.8 
107.9 
120,6 
130,1 
169,4 

99 
99 

103 

152.0 
130.1 
146.8 

126.4 
86.2 

106,6 
99.3 

124.5 
130,5 
150.9 

Za gospodarsko situacijo v maju je značilno nadaljevanje 
neugodnih tokov iz prejšnjih letošnjih mesecev. Petmesečni 
rezultati so pokazali, da se ne uresničujejo temeljna razmerja, 
določena v letošnji planski resoluciji. Povsem nasprotni od 
planiranih so doseženi rezultati na najpomembnejših področ- 
jih družbene reprodukcije: obseg proizvodnje, obseg porabe 
oziroma investicij, razmerja na izvozno-uvoznem sektorju in 

1 Še začasni ati ocenjeni podatki so v oklepajih. Vir podatkov za investicije, 
kredite za obratna sredstva, prihodke ozdov iz gospodarstva je SDK. 3 Podatki za 1980 so preračunani po Odloku ZIS o določanju tečajev tujih valut, 
Ur. list SFRJ, št. 32/80, po tečaju 27,30 din za 1 američki dolar. 3 Podatki in ustrezne primerjave so za april 1981. 

raven možnega primanjkljaja zunanjetrgovinske bilance, ra- 
ven dopustne inflacije. 

Industrijska proizvodnja je s povečanjem v maju nekoliko 
popravila dosežene rezultate, vendar je petmesečni obseg 
industrijske proizvodnje le za 0,1% nad obsegom v enakem 
obdobju lani. To je precej manj kot predvideva resolucija za 
letošnje leto (2,5%). V zadnjih mesecih se izboljšuje sestava 
proizvodnje po namenskih skupinah. V okviru skupne indu- 
strije dosega najugodnejša gibanja proizvodnja reprodukcij- 
skega materiala, ki ima v celotni industrijski proizvodnji tudi 
največji delež. Z rahlimi pospeški v aprilu in maju ter največ- 
jim deležem v celotni industrijski proizvodnji, je ta skupina 
največ prispevala k obsegu skupne proizvodnje. Večja proi- 
zvodnja v tej skupini je tudi v skladu s kriteriji prestrukturira- 
nja gospodarstva in bo v prihodnjih mesecih vplivala na 
preskrbljenost z domačimi surovinami in reprodukcijskim 
materialom. Najmanj ugodna so gibanja v proizvodnji sred- 
stev za delo. Proizvodnja blaga za potrošnjo ima sicer najnižji 
petmesečni obseg, v primerjavi z lansko poprečno proizvod- 
njo pa ima med namenskimi skupinami najboljši rezultat. 

Odločilen dejavnik v dinamiki industrijske proizvodnje je v 
letošnjih mesecih preskrbljenost z uvoženimi, posredno prek 
teh pa tudi z domačimi surovinami in reprodukcijskim mate- 
rialom. Preskrbljenost industrije s temi materiali je v letošnjih 
mesecih negotova in neredna ter občutno slabša kot v ena- 
kem obdobju lanskega leta. Dinamika slovenske industrijske 
proizvodnje,, ki je močneje uvozno odvisna kot proizvodnja 
drugih republik, ob pomanjkanju reprodukcijskega materiala 
na jugoslovanskem trgu skoraj dosledno sledi impulzom na 
področju uvoza tega materiala. Aprilsko zmanjšanje uvoza 
tega blaga se je v maju močno odrazilo v preskrbljenosti 
industrije. Majsko povečanje uvoza tega blaga in zadosten 
uvoz le-tega v naslednjih mesecih povečuje možnost, da se 
bo industrija do konca leta približala načrtovani proizvodnji. 

V letošnjih mesecih se zaloge dokončanih izdelkov vztrajno 
zmanjšujejo, postopoma se manjšajo tudi naročila za domači 
in tuji trg. Ob nizkem nivoju proizvodnje zaradi zaostrenih 
pogojev poslovanja je prispevek produktivnosti dela v letoš- 
njih petih mesecih izostal, čeprav se število delavcev v indu- 
striji ni bistveno povečalo. 

Pod vplivom vrste neugodnih dejavnikov se v letošnjem letu 
odvija tudi industrijska proizvodnja v SFRJ, vendar pa je njen 
letošnji obseg v petih mesecih precej bolj nad lanskim vtem 
obdobju (za 3,6%) kot v SR Sloveniji. V zadnjih treh mesecih 
dosežena stopnja jugoslovanske proizvodnje zagotavlja do- 
volj visoko dinamiko, da bo doseženo oziroma kar preseženo 
tudi predvideno letno povečanje za okoli 4%. K temu rezultatu 
sta največ prispevali SR Srbija z največjim deležem industrij- 
ske proizvodnje ter Bosna in Hercegovina z največjim odstot- 
kom preseganja lanske petmesečne proizvodnje. V vseh repu- 
blikah in pokrajinah razen SR Slovenije je industrijska proi- 
zvodnja znatno nad lanskim petmesečnim obsegom, še pose- 
bej ugodna je v gospodarsko manj razvitih republikah in v 
SAP Kosovo. 

Neindustrijske dejavnosti v letošnjih petih mesecih sledijo 
neugodnemu razvoju industrijske proizvodnje in pri tem zao- 
stajajo za dosežki v lanskem enakem obdobju. Glavna izjema 
je letos tuji turizem, ki pa ni dovolj močan, da bi nadomestil 
upad domačega turizma in s tem preprečil zmanjšanje turi- 
stične dejavnosti v celoti. Višji od lanskega petmesečnega 
obsega je samo še obseg gostinskih storitev. 

Razmeroma skromna letošnja plačila za investicije prepre- 
čujejo razmah gradbeništvu, ki naj bi v letošnjih poostrenih 
gospodarskih razmerah nadomestilo upad drugih dejavnosti. 
Ob upoštevanju cen je realna vrednost letos opravljenih grad- 
benih del celo manjša kot v enakem obdobju lani. 

Plačila za investicije v osnovna sredstva so se v letošnjih 
štirih mesecih v primerjavi z lanskimi povečala za 6%. Čeprav 
naj bi plačila za gospodarske investicije-rasla hitreje, so ta 
letos za odstotek manjša, plačila za negospodarske investicije 
pa za 24% večja kot v lanskih štirih mesecih. Ob upoštevanju 
zahteve, da naj investicijski programi ustrezajo kriterijem pre- 
strukturiranja gospodarstva, bi letos moral biti realni obseg 
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Investicij za okoli 6% manjši kot v 1980. Stirimesečni obseg 
plačil za investicije pa je letos realno še znatno manjši. 

V petih mesecih letos je bila vrednost izvoženega blaga iz 
SR Slovenije za 7% večja kot v enakem obdobju lani. To 
pomeni realno zaostajanje letošnjega izvoza za lanskim za 7% 
in ni v skladu s planskim 8-odstotnim realnim povečanjem 
izvoza, ki naj bi bil v letošnjem letu osnovni spodbujevalec 
gospodarske rasti. 

Petmesečni obseg uvoza je po vrednosti enak lanskemu v 
enakem obdobju. Realno je uvoz v letošnjih petih mesecih za 
15% manjši, čeprav bi po programu moral biti dovolj visok, da 
bi zagotovil 3-odstotno realno povečanje uvoza surovin in 
reprodukcijskega materiala. 

V maju se je za razliko od drugih letošnjih mesecev precej 
izboljšala sestava uvoza po namenskih skupinah. Povečal se 
je uvoz reprodukcijskega materiala na račun uvoza opreme. 
Majski uvoz reprodukcijskega materiala je izboljšal tudi pet- 
mesečni obseg uvoza v tej namenski skupini. V zaostrenih 
plačilno-bilančnih možnostih uvoz reprodukcijskega mate- 
riala tako dejansko dobiva prednost. 

Ker letos ne smemo preseči dogovorjenih okvirov plačilne 
bilance, neizpolnjeni programi na področju ekonomskih 
odnosov s tujino pa neugodno vplivajo na uresničevanje 
začrtane rasti industrijske proizvodnje, je ob učinkovitih 
izvoznih spodbudah na tem področju nujno še naprej zago- 
tavljati zadosten uvoz reprodukcijskega materiala. Če se bo v 
prihodnjih mesecih nadaljevala tudi razmeroma uspešna 
proizvodnja reprodukcijskega materiala, bi takšen razvoj do 
konca leta privedel do delnega prestrukturiranja industrijske 
proizvodnje in povečanja njenega obsega za okoli 2%. 

Pokritost uvoza z izvozom je v petih mesecih letos v SR 
Sloveniji 71-odstotna, zunanjetrgovinski primanjkljaj pa za 
14% manjši kot v enakem obdobju lani. Majski razmah uvoza 
v SFRJ je v poprečju za celo državo poslabšal petmesečno 
pokritost uvoza z izvozom (ta znaša 57%) ter povečal pri- 
manjkljaj zunanjetrgovinske bilance, ki je za 9% večji kot lani 
v tem obdobju. 

Povečanja cen so v maju razen pri cenah na debelo po- 
novno večja kot v prejšnjih mesecih letošnjega leta. Ti pospe- 
ški k petmesečnemu povečanju nišo mnogo prispevali, ker je 
za pet mesecev znatno višja lanskoletna osnova, po kateri se 
meri rast cen. V maju je nastopilo znatno povečanje cen 
gostinskih storitev, izostalo pa je močnejše sezonsko znižanje 
pri cenah na debelo. V petih mesecih so cene na drobno za 
49%, cene življenjskih potrebščin pa za 47% višje kot v 
enakem obdobju lani. V dinamiki osebnih dohodkov ji v 
marcu in aprilu prišlo do pospeškov. Pospešek rasti v nomi- 
nalnih osebnih dohodkih je v aprilu tako močan, da so se v 
tem mesecu v primerjavi s prejšnjim realni osebni dohodki 
povečali za 2%: V celi prvi tretjini leta se je njihovo zmanjša- 
nje zaustavilo, tako da so bili tedaj za 13,8% manjši kot v 
lanski tretjini leta. 

V celi državi so nominalni osebni dohodki v prvi tretjini leta 
naraščali hrtreje kot v SR Sloveniji. Zdajšnja povečanja oseb- 
nih dohodkov v naši republiki prispevajo k izenačevanju ravni 
osebnih dohodkov med SR Slovenijo in SFRJ. Zaposlovanje 
je v drugih republikah v letošnjih mesecih hitrejše kot v SR 
Sloveniji, hkrati pa se je v drugih republikah bolj povečalo 
število nezaposlenih delavcev. 
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Resne težave pri delovanju enotnega 

jugoslovanskega tržišča 

& Proces družbene reprodukcije otežuje pogoste motnje na tržišču: pomanjkanje 
biaga, monopolno obnašanje, zapiranje in parceliranje tržišča, neupravičeno 
povečanje cen, prodaja za devize in podobno 
@ Medrepubliški blagovni promet se je v okviru celotnega blagovnega prometa, v 
obdobju 1976-1978 zmanjševal in sicer pri dobavah s 40,1 na 31,9 odstotka, pri 
nabavah pa s 37,9 na 30,7 odstotka 
© Dve tretjini celotne proizvodnje blaga in storitev organizacij združenega dela 
sta realizirani v okviru posamezne republike oziroma pokrajine 
& Vse večje krhanje vezi v prometnih tokovih za posamezne proizvode, ki so prej 
uspešno krožili na vsem jugoslovanskem območju 

Organizacija, razvoj in delo- 
vanje enotnega jugoslovan- 
skega tržišča že daljši čas po- 
teka v zapletenih blagovnih in 
denarnih odnosih. To se kaže v 
zelo hitrem naraščanju nomi- 
nalnega povpraševanja, ki pre- 
cej presega realno rast blagov- 
nih skladov, vpliva na tržne 
odnose in jih deformira, nega- 
tivno vpliva na strukturne 
odnose in na razmerja na po- 
dročju cen. Posledice vsega 
tega pa se kažejo v primarni 
delitvi. 

Delovanje procesa družbene 
reprodukcije je oteženo s po- 
gostimi motnjami odnosov na 
tržišču, ki se kažejo v pomanj- 
kanju blaga, monopolnem ob- 
našanju, zapiranju in parceli- 
ranju tržišča, z neupravičenim 
povečevanjem cen, s prodajo 
za devizna sredstva ali pogoje- 
vanjem dobav z dinarskimi 
kompenzacijami za odstoplje- 
na devizna sredstva, s pogoje- 
vanjem dobav s plačevanjem 
vnaprej, oročanjem dinarskih 
sredstev za razvoj in podobno. 

Take ocene prinaša Analiza 
o delovanju enotnega jugoslo- 
vanskega tržišča, preskrblje- 
nosti tržišča s surovinami in 
reprodukcijskim materialom in 
z blagom za široko porabo, ki 
jo je Zvezni izvršni svet poslal v 
obravnavo Skupščini SFRJ. 
Analizo je pripravil Zvezni se- 

kretariat za tržišče in splošne 
gospodarske zadeve, vsebuje 
pa dva dela. Prvi del analizira 
organiziranost in delovanje te- 
ga tržišča, v drugem pa je pre- 
gled preskrbtjenosti domače- 
ga tržišča s surovinami in re- 
produkcijskim materialom in z 
blagom za široko porabo. Na 
koncu Analize so sklepne pri- 
pombe in smeri nadaljnje de- 
javnosti. 

Delovanje tržišča 
Analiza poudarja, da na 

mnogih področjih reproduk- 
cijskega procesa ne delujejo 
zelo pomembni instituti go- 
spodarskega sistema, kar vpli- 
va tudi na delovanje tržišča. 
Plačilnobilančne pozicije re- 
publik in avtonomnih pokrajin 
v plačilni bilanci Jugoslavije so 
prevzele vlogo plačilne bilan- 
ce, kar se posebej negativno 
kaže na področju zmogljivosti, 
ki s svojo proizvodnjo preskr- 
bujejo vse jugoslovansko trži- 
šče. 

Prizadevanja, da bi take tež- 
nje premagali z združevanjem 
deviznih sredstev niso dala re- 
zultatov, ugotavlja gradivo. Mi- 
mo tega je proces oblikovanja 
skupnosti za medsebojno 
plansko in poslovno sodelova- 
nje še v začetni fazi, kar vpliva 
na proces dogovarjanja in 

sporazumevanja na tem po- 
dročju. 

Tudi dohodkovni odnosi ni- 
so razviti, kar še posebej velja 
za bazično in predelovalno in- 
dustrijo. Prek neustrezne poli- 
tike cen za posamezne proi- 
zvode v medfazni proizvodnji 
pa to negativno vpliva na pro- 
metne tokove na tržišču. Zra- 
ven tega je v začetni fazi tudi 
proces združevanja dela in 
sredstev med proizvodnimi in 
prometnimi organizacijami 
združenega deta, saj so dose- 
danji rezultati zelo skromni. 

V poglavju Analize o organi- 
zaciji našega tržišča, so nave- 
deni podatki o številu trgovin- 
skih in drugih organizacij, ki 
opravljajo promet blaga na de- 
belo in drobno, o številu delav- 
cev v teh organizacijah in 
strukturi omenjenih organiza- 
cij po republikah in pokraji- 
nah. Tako je med drugim zapi- 
sano, da je bil ustvarjeni pro- 
met blaga na veliko leta 1980 
za 44 odstotkov večji od pro- 
meta v letu poprej. V strukturi 

omenjenega prometa pa je bi- 
lo največ izdelkov kovinske in- 
dustrije (27,8 odstotka), nada- 
lje prehrambni proizvodi (20,4 
odstotka), elektrotehnični 
proizvodi (8,6 odstotka), teko- 
ča goriva in maziva (6.2 od- 
stotka) itd. 

Promet blaga 
na debelo 

Medsebojno odvisnost go- 
spodarstva posameznih repu- 
blik in pokrajin na enotnem ju- 
goslovanskem tržišču je mo- 
goče, omenja Analiza, primer- 
jati glede na obseg ustvarjenih 
nabav blaga v prometu na de- 
belo z območja posamezne re- 
publike oziroma pokrajine in z 
nabavo od organizacij iz dru- 
gih republik in pokrajin. Po 
podatkih Zveznega zavoda za 
statistiko so v celotnih naba- 
vah blaga organizacije za pro- 
met na debelo iz posameznih 
republik in pokrajin nabavile 
za svoja območja blago v na- 
slednjih razmerjih: Bosna in 
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Hercegovina 44,6 odstotka, 
Črna gora 27, Hrvatska 60,1, 
Makedonija 42, Slovenija 59,2 
in Srbija s pokrajinama 66 od- 
stotkov. 

Spremembe pri organizaciji 
tržišča, ki so nastale po uvelja- 
vitvi Zakona o združenem delu 
in predpisov o oblikovanju 
cen, so povzročile ustanovitev 
novih temeljnih in delovnih or- 
ganizacij za promet na debelo, 
in sicer tako v proizvodnih kot 
v prometnih organizacijah. 
Vse te na novo ustanovljene 
organizacije lahko oblikujejo 
prodajne cene z maržo, ki jo 
predpisuje pristojni organ. 

Če pa je nova organizacija 
ustanovljena v okviru proizvo- 
dne organizacije, plačajo vsi 
kupci ceno proizvajalcu, ki je 
povečana za maržo, kakršna je 
dovoljena v prometu na debe- 
.lo. Če je taka organizacija kon- 
stituirana v okviru trgovinske 
organizacije, ki v glavnem 
opravlja promet na drobno, ta 
organizacija zaračunava polno 
maržo ali njen del, kakršen je 
predpisan za promet na de- 
belo. 

Te spremembe vsekakor di- 
rektno vplivajo na raven cen, 
kakor tudi na spremembo bla- 
govnih tokov, povzročajo nove 
odvisne stroške, ki prav tako 
povečujejo raven cen in lahko 
povzročijo pomanjkanje dolo- 
čenih izdelkov na širšem ali 
ožjem tržišču. Te pojave bi bilo 
potrebno premagati s samou- 
pravnim povezovanjem orga- 
nizacij združenega dela v re- 
produkcijski celoti na dohod- 
kovnih načelih in z realnim so- 
delovanjem vsakega udeležen- 
ca pri ustvarjenem skupnem 
dohodku. 

Promet blaga na 
drobno 

Glede . prometa blaga na 
drobno Analiza najprej navaja, 
da ustvarjajo v celotnem pro- 
metu prodajalne trgovinskih 
organizacij okoii 71 odstotkov 
prometa, industrijske trgovine 
17, kmetijske in zadružne pro- 
dajalne 7 in druge trgovine 5 
odstotkov. Prav tako pa Anali- 
za ugotavlja, da se je v zad- 
njem času zmanjšala dinamika 
graditve prodajnega prostora. 
V obdobju od 1975 do 1979 je 
bilo povprečno letno zgrajenih 
600 prodajaln, v obdobju 1970 
do 1975 pa vsako leto okoli 
2000 trgovin. Prek 40 odstot- 
kov vseh trgovin je v 70 mestih, 
v katerih je ustvarjenih okoli 54 
odstotkov celotnega prometa 
blaga na drobno. Pri tem pa 
prevladujejo klasične proda- 
jalne (78 odstotkov). 

Organizacijski položaj trgo- 
vine na drobno je pomemben 
predvsem zaradi vpliva na ra- 

ven drobnoprodajnih cen. Or- 
ganizacijsko sposobne in eko- 
nomsko močne trgovinske or- 
ganizacije z neposrednim po- 
vezovanjem s proizvodnimi or- 
ganizacijami združenega dela 
ali z neposrednim uvozom 
ustreznih izdelkov lahko dolo- 
čajo nižje prodajne cene od ti- 
stih v organizacijah, ki nabav- 
ljajo blago prek trgovinskih or- 
ganizacij za promet na debelo, 
saj jim ni treba plačevati marže 
trgovine na debelo in tudi ne 
vzporednih stroškov. 

Glede tega se po mnenju 
Analize kažejo pozitivna giba- 
nja, saj so se pri večini blagov- 
nih skupin do leta 1979 pove- 
čali viri nabav direktno od 
proizvajalcev ali direktno iz 
uvoza, zmanjšale pa so se na- 
bave od trgovinskih organiza- 
cij na debelo. 

Poleg vpliva na raven cen je 
organizacijski položaj trgovine 
na drobno pomemben tudi za- 
radi preskrbljenosti tržišča in 
približevanja blaga potrošni- 
kom. Brez upoštevanja polo- 
žaja v proizvodnji, je boljša ali 
slabša preskrbljenost tržišča v 
celoti oziroma posameznega 
območja odvisna od sposob- 
nosti trgovinskih organizacij, 
ki poslujejo na tržišču (število 
prodajaln, višina obratnih 
sredstev, sposobnost kadrov). 

Dohodkovno 
povezovanje 
proizvodnje in trgovine 

Glede dohodkovnega pove- 
zovanja trgovinskih in proizvo- 
dnih organizacij, Analiza ugo- 
tavlja, da ta proces poteka zelo 
počasi. Težave so subjektivne 
in objektivne. Trgovinske or- 
ganizacije za promet na debe- 
lo, ki Imajo objektivno boljši 
položaj od proizvodnih, si na- 
mreč prizadevajo, da bi tak po- 
ložaj čimdalj ohranile. Po dru- 
gi strani proizvodne organiza- 
cije, katerih izdelki so defici- 
tarni ali konjunkturni na trži- 
šču nočejo oziroma se počasi 
vključujejo v dohodkovne 
odnose s trgovinskimi organi- 
zacijami, saj ne žele prevzema- 
ti rizika končne prodaje ali ča- 
sovno odlagajo obračunavanje 
prihodka od prodaje svojih iz- 
delkov. 

Objektivne težave pa so 
motnje in nestabilnost na trži- 
šču, nadalje predpisi o obliko- 
vanju cen, ki se pogosto spre- 
minjajo, kakor tudi premalo 
opredeljeni družbeni plan 
srednjeročnega in dolgoroč- 
nega razvoja gospodarstva. 

Kar zadeva ekonomski polo- 
žaj trgovinskih organizacij, 
ustvarja celotna trgovina, v 
primerjavi z industrijo in ru- 
darstvom, na enega zaposle- 

nega povprečno večji doho- 
dek, čisti dohodek in mesečni 
osebni dohodek ter večjo aku- 
mulacijo. Vendar pa na tem 
področju obstajajo velike razli- 
ke po panogah, in sicer posa- 
mezno med njimi ter med njimi 
in organizacijami s področja 
industrije in rudarstva. 

Medrepubliški blagovni 
promet 

V delu Analize, ki omenja 
medrepubliški blagovni pro- 
met, je poudarjeno, da so imeli 
ti tokovi v obdobju od 1970 do 
1978 trend zmanjševanja v ok- 
viru celotnega prometa. Pri 
dobavah se je obseg zmanjšal 
s 40,1 na 31,9 odstotka, pri na- 
bavah s 37,9 na 30,7 odstotka, 
To pa pomeni, da se več kot 
dve tretjini celotne proizvod- 
nje blaga in storitev organiza- 
cij združenega dela realizira v 
posameznih republikah in po- 
krajinah. Vse bolj je tudi jasna 
težnja, da bi republike in po- 
krajini proizvajali čimširši 
asortiment blaga, kar je goto- 
vo posledica tega, da se pro- 
met odvija v okviru posamezne 
republike oziroma pokrajine. 

Analiza opozarja na očitne 
težnje zapiranja v posamezne 
republike in pokrajine. To do- 
kazujejo tudi podatki. Nabave 
in prejemi blaga s področja zu- 
naj svoje republike in pokraji- 
ne so v omenjenem obdobju 
upadle za Bosno in Hercegovi- 
no s 36,9 na 27,1 odstotka, za 
Črno goro s 61,8 na 45,3 od- 
stotka, Hrvatsko s 27,4 na 20,3 
odstotka, Makedonijo s 36,2 
na 30,3 odstotka, Slovenijo s 
23,9 na 21,3 odstotka, ožje ob- 
močje Srbije s 32,6 na 26,1 od- 
stotka, Kosovo s 53,7 na 47,6 
in Vojvodino s 30,8 na 27,5 od- 
stotka. 

Celotne dobave zunaj posa- • 
meznih republik oziroma po- 
krajin kažejo podobne težnje 
zapiranja v okvire republik. 
Saldo dobav je pozitiven samo 
v SR Sloveniji, na Hrvaškem in 
v Srbiji ter v SAP Vojvodini. 

Pozitivne blagovne bilance 
teh republik oziroma negativni 
saldo drugih republik in SAP 
Kosovo se iz leta v leto poglab- 
ljajo zaradi naravne razporedi- 
tve in koncentracije surovin- 
sko-energetskih potencialov 
ter zmogljivosti v državi. Na tak 
položaj pa vpliva tudi, da je 
gospodarstvo manj razvitih re- 
publik in območij predvsem 
usmerjeno na proizvodnjo pri- 
marnih proizvodov, razvitejše 
republike pa na višjo stopnjo 
predelave, 

Preskrbljenost tržišča 
Posebno poglavje Analize je 

namenjeno gibanju na tržišču 

posameznih izdelkov. Poudar- 
jeno je, da v zadnjih dveh letih, 
še bolj pa na začetku leta 1981, 
vse bolj slabijo vezi v promet- 
nih tokovih za posamezne iz- 
delke, ki so v prejšnjih letih 
uspešno krožili na vsem jugo- 
slovanskem območju. To je 
posledica motenih blagovno 
denarnih odnosov in težav, da 
bi z domačo proizvodnjo in 
uvozom zagotovili in zadovo- 
ljili povečano povpraševanje 
na domačem tržišču. 

Najbolj izraziti so ti pojavi na 
področju prometa surovin in 
reprodukcijskega materiala iz 
domačih virov in tistega z uvo- 
ženo substanco, pri preskrbo- 
vanju s kmetijskimi in pre- 
hrambenimi proizvodi ter z 
blagom za široko porabo. 

Po mnenju Analize so struk- 
turne nestabilnosti pri razvoju 
surovinske baze in predeloval- 
nih zmogljivosti povzročile 
mnoge težave pri oskrbovanju 
trga s surovinami, repromate- 
rialom in z blagom za široko 
porabo, s tem pa so nastale 
tudi motnje pri prometu tega 
blaga. Vse izrazitejši so tudi 
pojavi parceliranja tržišča, na 
katerem prihaja do monopoli- 
stičnega obnašanja, poveče- 
vanja cen, zmanjševanja proi- 
zvodnje, opuščanja proizvod- 
nje in prodaje posameznih iz- 
delkov ter do drugih pojavov 
kršenja enotnega jugoslovan- 
skega tržišča. 

V prvih mesecih letos so se 
pri preskrbovanju domačega 
tržišča z osnovnimi surovina- 
mi, repromateriali in z blagom 
za široko porabo pojavljali do- 
ločeni problemi in težave. Vse 
to je posledica nizke ravni do- 
mače proizvodnje, premajhne- 
ga uvoza, zmanjšanih zalog in 
nizke ravni rezerv, kakor tudi 
problemov pri organiziranju in 
delovanju enotnega delovanja 
jugoslovanskega tržišča. 

Promet posameznih 
izdelkov 

Pregled gibanja na tržišču 
za posamezne Izdelke (pose- 
bej je obdelan vsak proizvod) 
kaže, da so se določeni pro- 
blemi pojavljali skoraj pri vseh 
izdelkih. Promet z naftnimi de- 
rivati je v veliki meri odvisen 
od možnosti uvoza nafte oziro- 
ma od zagotavljanja deviznih 
sredstev za ta uvoz v vsaki re- 
publiki in pokrajini. Ti proizvo- 
di se usmerjajo na območja v 
takem obsegu, v kakršnem so 
republike In pokrajini zagoto- 
vile devizna sredstva za uvoz 
nafte, kar dejansko opredelju- 
je blagovne tokove oziroma 
določa teritorializacijo pro- 
meta. 

Zaradi zapostavljanja proi- 
zvodnje premoga ni mogoče 
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zadovoljiti naraslih potreb, 
predvsem za termoelektrarne 
in prihaja na tržišču do defici- 
ta. Problemi na tržišču glede 
proizvodov črne in barvne me- 
talurgije pa so posledica neus- 
klajene graditve predelovalnih 
zmogljivosti ob zapostavljanju 
surovinske baze. Zaradi defici- 
tarnosti teh proizvodov prihaja 
do prekinjanja in do preusmer- 
janja blagovnih tokov v pro- 
metu. 

Preusmerjanje blagovnih to- 
kov povzročajo tudi organiza- 
cije združenega dela, ki svoje 
dobave železarnam in topilni- 
cam pogujejo z drugimi doba- 
vami. Vse to povzroča zapira- 
nje tržišča, monopolno obna- 
šanje, pogojevanje prodaje z 
deviznim pokritjem, oročanje 
deviznih sredstev, avansiranje 
naročil in podobno. 

Slični problemi nastajajo tu- 
di v bazični kemični industriji, 
v lesno-industrijski proizvod- 
nji, tekstilni industriji, industri- 
ji usnja, gume in obutve, v ne- 
kovinski industriji in industriji 
gradbenega materiala, 

Preskrbljenost s 
prehrambenimi 
proizvodi 

Posebno pozornost Analiza 
namenja prometu z osnovnimi 
kmetijskimi in prehrambenimi 
izdelki. Tudi tu se kažejo tež- 
nje teritorializacije v okviru re- 
publik in pokrajin. Izražajo se 
predvsem s pomanjkanjem do- 
ločenih proizvodov, poudarje- 
ne pa so še posebej z obvez- 
nostmi vsake republike in po- 
krajine, da vprašanje manjka- 
jočih količin hrane same rešijo 
z njenim uvozom. 

Zaradi težav pri proizvodnji 
in odkupu, pri dispariteti cen 
in negotovosti pri preskrbova- 
nju z repromateriali, posamez- 
na pridelovalna območja niso 
zainteresirana za sklepanje 
sporazumov s potrošniškimi 
centri. 

Vendar pa je, opozarja Ana- 
liza, v zadnjem času prišlo do 
izboljšanja preskrbljenosti do- 
mačega trga s kmetijskimi in 
prehrambnimi proizvodi. Z 
večjimi dobavami se je v celoti 
normaliziral položaj pri dobav- 
ljanju rastlinskih jedilnih olj, 
boljša pa je tudi preskrba z 
drugimi rastlinskimi maščo- 
bami. 

S sladkorjem so še težave, 
saj ga na širšem območju dr- 
žave ni dovolj, često pa prihaja 
tudi do prekinitev kontinuitete 
dobave, kar povzroča potroš- 
niško mrzlico med ljudmi. Te 
težave bodo, napoveduje Ana- 
liza, omiljene z uvozom dolo- 
čenih količin sladkorja. 

Z večjo proizvodnjo svežega 
mleka se bo v prihodnjih me- 
secih povečala tudi domača 
proizvodnja surovega masla, 
kar bo precej izboljšalo pre- 
skrbljenost tržišča. 

Kava in južno sadje 
Kar zadeva kavo in južno sa- 

dje, v zadnjih letih uvažamo 
približno enako količino kave, 
tako v državi kot v posameznih 
republikah in pokrajinah. Za- 
radi težav pri sinhroniziranju 
uvoza prek vsega leta pa pri- 
haja do občasnega pomanjka- 
nja, na posameznih območjih 
pa tudi do deficita v daljših ob- 
dobjih. 

V primerjavi z uvozom kave, 
uvoz južnega sadja stalno upa- 
da, kar povzroča slabo pre- 
skrbljenost in omogoča na po-, 
dročju prometa razne špekula- 
cije. Različen pristop pri zago- 
tavljanju deviznih sredstev za 
uvoz teh pridelkov, ki jih mora- 
jo zagotoviti samoupravne in- 
teresne skupnosti za ekonom- 
ske odnose s tujino v republi- 
kah in pokrajinah ter pogoje- 
vanje uvoza z izvozom doma- 
čega blaga, vpliva na boljšo in 
slabšo preskrbljenost ter tudi 
na višino cene južnega sadja. 

Kjer se sredstva zagotavljajo 
na ravni republike in pokrajine 
in kjer uvoz kave in južnega 
sadja ni pogojen z izvozom, je 
trg boljše preskrbljen, precej 
nižje pa so tudi cene južnega 
sadja. Vendar pa se v republi- 
kah in pokrajinah, kjer to nalo- 
go opravljajo organizacije 
združenega dela, pojavljajo 
večji problemi. Organizacije 
namreč ne morejo vedno zdru- 
ževati sredstev za uvoz tega 
blaga. Po drugi strani se 
usmerjajo v nakup deviz po 
višjih cenah od tečajnih, kar 
reveda vpliva na višino cen, saj 
organizacije te transakcije 
vključijo v končno ceno. Zato 
prihaja do velikih razlik pri ce- 
nah na posameznih območjih, 
kar povzroča neenakopraven 
položaj kupcev. 

Ukrepi za reševanje 
težav 

Med naloge pri reševanju 
vseh naštetih problemov pri 
delovanju in preskrbovanju tr- 

žišča, ki jih omenja Analiza, so 
najprej uvrščeni razvoj in po- 
večanje proizvodnje osnovnih 
surovin in repromaterialov ter 
kmetijske in prehrambene 
proizvodnje, nadalje dosledno 
izvajanje sistemskih rešitev na 
področju ekonomskih odno- 
sov s tujino in krepitev dohod- 
kovnih vezi prek združevanja 
dela in sredstev, posebej med 
proizvajalci surovin in repro- 
materialov ter njihovimi prede- 
lovalci, da bi bilo dpvolj zani- 
manja za prioritetno preskrbo- 
vanje domačega tržišča. Na ta 
način bi bile tudi bolje" izkori- 
ščene razpoložljive predelo- 
valne zmogljivosti v Jugoslavi- 
ji, povečal bi se tudi izvoz in s 
tem devizni priliv. 

Dejavnost je treba usmeriti 
tudi na pospeševanje proce- 
sov združevanja prometnih in 
proizvodnih organizacij zdru- 
ženega dela, izboljšati je treba 
ekonomski položaj organiza- 
cij, ki se ukvarjajo s prometom 
blaga na drobno. Treba.je tudi 
sprejeti potrebne ukrepe, ki 
bodo aktivirali devizno tržišče, 
saj bo na ta način odpadlo po- 
gojevanje dobavljanja surovin 
in repromaterialov ter drugih 
izdelkov z deviznimi nadome- 
stili in participacijo. 

Prav tako pa je nujno po- 
trebno preprečevati monopoli- 
stične težnje domačih proizva- 
jalcev z večjim odpiranjem tu- 
jemu trgu, izmenjavo uvoznih 
režimov in zagotavljanjem de- 
viznih sredstev. Potrebno pa je 
zagotoviti tudi, pogoje za okre- 
pitev materialnih blagovnih re- 
zerv na vseh ravneh. 
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Višja stopnja splošne gospodarske rasti 

nerazvitih področjih od jugoslovanskega 

povprečja 

© Doseženi so bili pomembni uspehi pri uresničevanju politike hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosova, posebej v dinamiki gospodarske 
rasti, zaposlovanja, investicij, izboljšanju življenjskega standarda in socialnega 
razvoja v celoti 
© V obdobju od leta 1978 do 1S80 je bilo iz Sklada federacije za kreditiranje 
hitrejšega razvoja nerazvitih razdeljeno 77 milijard dinarjev in na račun dopolnilnih 
sredstev za financiranje družbenih in drugih služb 40 milijard dinarjev 
© Posebnj ukrepi in precejšnja dodatna sredstva za najhitrejši razvoj SAP Kosova 
• Povprečna letna stopnja rasti skupnega gospodarstva je znašala 6 odstotkov, 
medtem ko so imela nerazvita področja stopnjo 5,6 odstotka 
© Za gospodarsko manj razvita področja je značilna zelo široka fronta vlaganj in 
precej nižja učinkovitost investicij od splošnega povprečja v državi 
@ V obdobju januar-april letos je bila stopnja rasti industrijske proizvodnje v manj 
razvitih področjih dvakrat večja od povprečja v državi (7 odstotkov proti 3,3 
odstotka) 

V obdobju od leta 1976 do 
1980 so bili doseženi po- 
membni uspehi pri uresniče- 
vanju politike hitrejšega razvo- 
ja gospodarsko manj razvitih 
republik in SAP Kosovo v dina- 
miki gospodarske rasti, rasti 
industrijske proizvodnje, za- 
poslovanju, investicijah, 
izboljšanju življenjskega stan- 
darda in socialnega razvoja v 
celoti. 

Ustvarjeni uspehi v razvoju 
gospodarsko manj razvitih po- 
dročij so prispevali tudi k dina- 
mičnemu razvoju vse države. 

Ta ocena je poudarjena v 
Analizi o uresničevanju politi- 
ke hitrejšega razvoja gospo- 
darsko rnanj razvitih republik 
in SAP Kosovo in politike naj- 
hitrejšega razvoja Pokrajine 
Kosovo v obdobju od leta 1976 
do 1980, s predstavitvijo go- 
spodarskih gibanj v letu 1981. 
Analizo je izdelal Zvezni zavod 
za družbeno planiranje, Zvezni 
izvršni svet pa jo je poslal v 
obravnavo Skupščini SFRJ. 

Redno pritekanje 
sredstev 

Sredstva Sklada federacije 
za kreditiranje hitrejšega ra- 
zvoja gospodarsko manj razvi- 
tih republik in avtonomnih po- 
krajin, ki so bila oblikovana po 
stopnji 1,97 odstotka od druž- 
benega proizvoda Jugoslavije, 
so pritekala, kot je poudarjeno 
v Analizi, redno. V obdobju od 
leta 1976 do 1980 je bilo na 

račun Sklada vplačano okrog 
77 milijard dinarjev. 

Razdelitev teh sredstev po 
posameznih gospodarsko 
manj razvitih republikah in 
SAP Kosovu je bila opravljena 
po z zakonom določenimi ra- 
zmerji. Iz sredstev Sklada v 
omenjenem srednjeročnem 
obdobju je bilo SR Bosni in 
Hercegovini dodeljeno 23,5 
milijarde dinarjev, SR Črni gori 
8,3, SR Makedoniji 16,6 in SAP 
Kosovu, 28,5 milijarde dinar- 
jev. Priliv sredstev je bil uresni- 
čevan v oteženih pogojih go- 
spodarjenja, kar je zahtevalo 
večje angažiranje temeljnih or- 
ganizacij združenega dela pri 
opravljanju njihovih obvezno- 
sti do Sklada. 

Čeprav je obstajala mož- 
nost, da se 20 odstotkov sred- 
stev oziroma 15,5 milijarde di- 
narjev realizira z združevanjem 
dela in sredstev je bil ves priliv 
sredstev v Sklad ustvarjen 
prek obveznega posojila. 

Največji del sredstev Sklada 
gospodarsko manj razvitih po- 
dročij je bil angažiran za gradi- 
tev novih objektov - okrog 77 
odstotkov. Pretežni del sred- 
stev je bil usmerjen v razvoj 
industrije, oziroma v objekte, 
ki so posebnega pomena za 
skupni razvoj države. 

Dopolnilna sredstva 
V preteklem srednjeročnem 

obdobju so bila gospodarsko 
manj razvitim republikam in 

SAP Kosovu zagotovljena tudi 
dopolnilna sredstva za financi- 
ranje družbenih in drugih 
služb v višini 0,93 odstotka od 
nominalne vrednosti družbe- 
nega proizvoda skupnega go- 
spodarstva za vsako leto. Na 
tej podlagi so gospodarsko 
manj razvita področja dobila 
39,6 milijarde dinarjev, od tega 
SR Bosna in Hercegovina 14,1, 
SR Črna gora 4,9, SR Makedo- 
nija 6,4 in SAP Kosovo 14 mili- 
jard dinarjev. 

Spodbuda za hitrejši razvoj 
teh področij je bila tudi upora- 
ba največjega dela kreditov, ki 
jih je Jugoslavija dobila od Me- 
dnarodne banke za obnovo in 
razvoj. Delež v kreditih te ban- 
ke je za preteklih pet let znašal 
64,3 odstotka. Ali točneje, zak- 
ljučno z aprilom 1981 je Me- 
dnarodna banka tem republi- 
kam in SAP Kosovu odobrila 
kredite v vrednosti milijardo in 
41 milijonov dolarjev. Stopnja 
koriščenja teh kreditov pa je 
bila zelo nizka (29 odstotkov). 

Prav tako so ta področja do 
konca leta 1980 sklenila kredi- 
te iz drugih tujih virov (oprema 
in finančni krediti) v vrednosti 
3 milijarde in 224 milijonov do- 
larjev. 

V Analizi je poudarjeno, da 
so bila SR Črni gori v prete- 
klem planskem obdobju zago- 
tovljena tudi posebna sredstva 
iz proračuna federacije v skup- 
ni vrednosti 3 milijarde in 287 
milijonov dinarjev, ki so bila 
namenjena za invalidsko-po- 
kojninsko zavarovanje, za od- 
plačilo tujih kreditov za pro- 
metnice in za financiranje 
družbenih služb na področju, 
ki je bil prizadet od potresa. 
Prav tako je s posebnim zako- 
nom.odobren tej republiki kre- 
dit za trajna obratna sredstva v 
vrednosti 600 milijonov dinar- 
jev za saniranje posledic po 
potresu. 

Ukrepi za najhitrejši 
razvoj SAP Kosova 

V obdobju od leta 1976 do 
1980 so bili poleg dopolnilnih 
ukrepov, ki so bili predvideni v 
okviru posebnih ukrepov za 
spodbujanje hitrejšega razvoja 
vseh gospodarsko manj razvi- 
tih področij, sprejeti tudi po- 
sebni ukrepi za najhitrejši ra- 
zvoj SAP Kosovo. 

Predvsem so bila zagotovlje- 
na dodatna obratna sredstva 

K Uresničevanje politike razvoja gospodarsko manj 
$ razvitih republik in SAP Kosova in politike najhitrejšega 
S razvoja pokrajine Kosovo v obdobju od leSa 1976 do 198C 
$ s predstavitvijo gospodarskih gibanj v letu 1981 
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za kreditiranje gospodarstva v 
vrednosti 1,8 milijarde dinar- 
jev. Dana je bila tudi pravica za 
zadolževanje v tujini za uvoz 
opreme s konvertibilnega po- 
dročja mimo kvote pokrajine v 
vrednosti 180 milijonov dolar- 
jev in tuji finančni kredit brez 
polaganja depozita v vrednosti 
1,5 milijarde dinarjev za gradi- 
tev prednostnih objektov. 

Odstopljen je tudi del pri- 
spevka, ki ga SAP Kosovo pla- 
ča v proračun federacije za ob- 
dobje od leta 1976 do 1980 v 
vrednosti 1,6 milijarde dinar- 
jev. 

V letu 1976 so bila SAP Ko- 
sovu dana tudi naslednja sred- 
stva iz proračuna federacije: 
250 milijonov dinarjev za gra- 
ditev hidrocentrale Ibar-Lepe- 
nac in 200 milijonov dinarjev 
za graditev materialne osnove 
v družbenih službah. 

Zaradi občutnega zaostaja- 
nja v razvoju v prvih treh letih 
preteklega srednjeročnega 
plana, so bili v letu 1979 spre- 
jeti dodatni spodbujevalni 
ukrepi za razvoj pokrajine. Ta- 
ko so republike in pokrajine 
prevzele obveznost za vrača- 
nje anuitet za kredite, ki so bili 
dani gospodarstvu SAP Koso- 
va iz Sklada federacije do leta 
1980 v vrednosti 2,2 milijarde 
dinarjev. Federacija je prevze- 
la obveznost za vračanje anui- 
tet kredita Mednarodne banke 
za graditev hidrocentrale Ibar- 
Lepenac v vrednosti 111 mili- 
jonov dinarjev (do leta 1980). S 
samoupravnim sporazumom 
bank je bil pokrajini zagotov- 
ljen kredit za trajna obratna 
sredstva v vrednosti 1,5 mili- 
jarde dinarjev in sicer pod 
ugodnimi pogoji. 

Iz proračuna federacije je bi- 
lo v letih 1979 in 1980 dano 2 
milijarde in 82 milijonov dinar- 
jev za razvoj družbenih služb 
in 250 milijonov dinarjev za 
graditev kazensko-poboljše- 
valnega doma. 
Uresničevanje 
planiranega razvoja 

Cilji in naloge politike hitrej- 
šega razvoja gospodarsko 
manj razvitih področij so se 
uresničevali, kot je poudarjeno 
v Analizi, v precej neugodnej- 
ših pogojih kot je bilo predvi- 
deno. Dinamika uresničevanja 
sprejetega razvoja je bila ra- 
zlična po posameznih gospo- 
darsko manj razvitih področjih 
in dejavnostih. Posebej zao- 
stajajo doseženi uspehi razvo- 
ja SAP Kosova v primerjavi s 
planskimi nalogami. 

Gospodarsko manj razvite 
republike so v celoti uresničile 
hitrejšo rast družbenega proi- 
zvoda od povprečja Jugoslavi- 
je za okrog 7 odstotkov (SR 

Makedonija 12 odstotkov, SR 
Bosna in Hercegovina 7, SR 
Črna gora 4 odstotke), med- 
tem ko SAP Kosovo očitno 
zaostaja (okrog 28 odstotkov 
počasneje od splošnega pov- 
prečja). Tako so manj razvita 
področja zabeležila v tem pet- 
letnem obdobju povprečno 
letno stopnjo rasti skupnega 
gospodarstva 6 odstotkov, ra- 
zvita področja pa so imela 
stopnjo rasti 5,6 odstotka. Do- 
sežena rast družbenega proi- 
zvoda gospodarsko manj ra- 
zvitih republik in SAP Kosovo v 
preteklem planskem obdobju 
zaostaja za predvidevanji v nji- 
hovih družbenih planih v celoti 
za 27 odstotkov (v SR Bosni in 
Hercegovini za 26, v SR Črni 
gori za 29, v SR Makedoniji za 
20 in v SAP Kosovu za 58 od- 

stotkov). 
Planirana stopnja rasti druž- 

benega proizvoda ni bila dose- 
žena niti v eni gospodarski pa- 
nogi, razen v prometu, trgovini 
in gostinstvu, kjer je na ravni 
planskih pričakovanj. 

Najzahtevnejši problemi so 
se pokazali v gospodarstvu 
SAP Kosova. Občutno zaosta- 
janje proizvodnje, posebej in- 
dustrijske (planirana stopnja 
11,8 odstotka, dosežena 4,1) in 
kmetijske (planirana stopnja 
3,8, dosežena 0,9 odstotka), se 
je nezadovoljivo odražalo na 
ostala področja gospodarje- 
nja. Industrijska proizvodnja ni 
bila dosežena v planiranem 
obsegu zaradi več razlogov, 
predvsem pa zaradi premaj- 
hnega koriščenja obstoječih 
zmogljivosti, neusklajenosti 
med rudarskimi in metalurški- 
mi zmogljivostmi, pomanjka- 
nja surovin in rezervnih delov. 

Za razvoj gospodarstva po- 
krajine v preteklem petletnem 
obdobju je značilna (»težka« 
struktura vlaganja. Velik del 
vlaganj je bil v objekte energe- 
tike, barvaste metalurgije in 
vodnega gospodarstva. Te in- 
vesticije pa niso dale ustreznih 
rezultatov, ne bodo pa jih dale 
tudi v prvih letih tekočega pla- 
na, saj bodo objekti začeli 
obratovati šele letos ali pri- 
hodnje leto. 

Rast družbenega proizvoda 
SR Črne gore je znašala 5,9 
odstotka in je za okrog 4 od- 
stotke nad povprečjem države, 
toda pod planskimi predvide- 
vanji za 29 odstotkov. Uspehi v 
gospodarstvu te republike bi 
bili mnogo ugodnejši, je reče- 
no v Analizi, če bi v letu 1979 
ne prišlo do stagniranja zaradi 
potresa. Gospodarstvo SR 
Črne gore je doseglo posebno 
pomembne uspehe v industriji 
(energetiki, železarski, elektro, 
kemični in živilski industriji). 

Gospodarstvo SR Bosne in 

Hercegovine je doseglo v pre- 
teklem petletnem obdobju di- 
namično stopnjo rasti družbe- 
nega proizvoda 6,1 odstotka 
letno. Čeprav so doseženi re- 
zultati pod planiranimi (plani- 
rana stopnja rasti 8 odstotkov) 
so glede na mnogo težje pogo- 
je gospodarjenja zadovoljujo- 
či. Pomembni uspehi so bili 
doseženi v vseh gospodarskih 
panogah, posebej v industriji 
in kmetijstvu. 

Gospodarstvo v SR Makedo- 
niji je doseglo najugodnejše 
uspehe v materialni proizvod- 
nji, saj je doseglo nadpovpreč- 
no rast družbenega proizvoda 
v vseh gospodarskih panogah 
razen v kmetijstvu in prometu. 
Stagniranje kmetijske proi- 
zvodnje (ki je pri oblikovanju 
družbenega proizvoda skup- 
nega gospodarstva udeležena 
z le 16 odstotki) je bistveno 
vplivalo na zmanjšanje stopnje 
rasti družbenega proizvoda. 

Industrijska 
proizvodnja pod 
planiranimi 
predvidevanji 

V preteklem planskem ob- 
dobju je industrija kot temeljni 
nosilec gospodarskega razvo- 
ja dosegla okrog 16 odstotkov 
hitrejšo rast proizvodnje v go- 
spodarsko manj razvitih po- 
dročjih v primerjavi s povpreč- 
jem v državi. Ocenjeno v celoti 
so manj razvita področja 
ustvarila povprečno stopnjo 
industrijske rasti 7,8 odstotka, 
medtem ko je povprečje v Ju- 
goslaviji 6,7 odstotka. Takšna 
rast pa je vseeno nižja od plan- 
skih predvidevanj (10,7 odstot- 
ka). Vendar je treba poudariti, 
da plan ni bil v celoti uresničen 
v vsej državi (planirana je bila 
rast industrije 8 odstotkov). 

SR Črna gora se je uspela z 
ustvarjeno povprečno stopnjo 
rasti industrije 11,4 približati 
planskim predvidevanjem in 
na ta način je bila skoraj nad 
povprečjem države za okrog 
70 odstotkov. Povprečna stop- 
nja rasti industrijske proizvod- 
nje v SR Bosni in Hercegovini 
7,7 odstotka je pokrila planira- 
no industrijsko proizvodnjo te 
republike za okrog 84 odstot- 
kov, kar je bilo za okrgg 15 
odstotkov nad povprečjem v 
Jugoslaviji. SR Makedonija je 
uresničila stopnjo 7,8 odstot- 
ka, kar je bilo za 18 odstotkov 
pod planiranimi pričakovanji, 
V industriji SAP Kosovo so bili 
v preteklem planskem obdobju 
doseženi pomembni uspehi, 
čeprav je stopnja rasti indu- 
strijske proizvodnje, 3,8 od- 
stotka zaostajala za planirano 
(za trikrat). Posebno neugo- 

den trend razvoja industrijske 
proizvodnje je bil v prvih štirih 
letih srednjeročnega plana. 

V preteklem obdobju se je 
uspešno odvijal proces razno- 
vrstnosti v industriji oziroma v 
industriji manj razvitih podro- 
čij so zastopane vse panoge. 
Delež predelovalnih panog se 
je povečal in to tako pri klasič- 
nih (tekstil, usnje, obutev), in v 
drugih panogah, ki se nasla- 
njajo na njihovo surovinsko 
bazo (kovinska in lesna indu- 
strija), kot tudi v sodobnih 
zmogljivostih v elektroindu- 
striji In kemiji. 

Čeprav je prišlo do občutnih 
sprememb v strukturi industri- 
je, je delež bazičnih panog še 
naprej zelo pomemben. V letu 
1979 je bil delež energetsko- 
surovinske panoge v družbe- 
nem proizvodu teh področij 
okrog 41 odstotkov (povprečje 
Jugoslavije 12 odstotkov), 
črna in barvasta metalurgija 14 
odstotkov (Jugoslavija okrog 6 
odstotkov), kemična okrog 5 
odstotkov (Jugoslavija 7 od- 
stotkov) in industrija gradbe- 
nega materiala okrog 5 odstot- 
kov (Jugoslavija 7 odstotkov). 

Razvoj kmetijstva 
V družbenih planih vseh go- 

spodarsko manj razvitih po- 
dročij za obdobje 1976-1980 
so bile predvidene dinamične 
stopnje rasti kmetijske proi- 
zvodnje. Če pa pogledamo do- 
sežene rezultate pp lahko re- 
čemo, da je razvoj agroindu- 
strijskega kompleksa precej 
pod planom določenega ra- 
zvoja, čeprav se to nanaša 
enako na vso Jugoslavijo (pla- 
nirana je bila rast kmetijske 
proizvodnje letno 4 odstotke, 
dosežena pa je bila samo stop- 
nja 1,6 odstotka). 

V SR Bosni in Hercegovini je 
bila ustvarjena kmetijska proi- 
zvodnja za 37 odstotkov manj- 
ša kot je bilo predvideno, v SR 
Črni gori za 4 krat, (zabeležen 
je bil padec za 0,4 odstotka), v 
SR Makedoniji pa za okrog 62 
odstotkov. V SAP Kosovu je bi- 
la uresničena majhna rast po 
letni stopnji 0,8 odstotkov. 

V preteklem srednjeročnem 
obdobju je bila povprečna 
stopnja rasti fizičnega obsega 
kmetijske proizvodnje v vseh 
gospodarsko manj razvitih po- 
dročjih nižja od povprečja v 
Jugoslaviji, razen v SR Bosni 
in Hercegovini, kjer je bila za 
okrog 56 odstotkov nad pov- 
prečjem in v SR Makedoniji, 
kjer je na ravni splošnega pov- 
prečja. 

Vzroki za takšna nezadovo- 
ljiva gibanja so, kot je poudar- 
jeno v Analizi, slabe vremen- 
ske razmere, razdrobljenost 
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zemljiške posesti in premajhna 
uporaba sodobne tehnologije. 

Visoka rast investicij 
Za investicijsko politiko v 

prvih štirih letih preteklega 
srednjeročnega plana je zna- 
čilnost, je poudarjeno v Anali- 
zi, visok obseg tako v gospo- 
darske kot tudi v negospodar- 
ske dejavnosti. Uresničene in- 
vesticije v osnovna sredstva v 
gospodarsko manj razvitih po- 
dročjih je v glavnem spremlja- 
la visoka rast investicij v vsej 
državi. Hitrejša rast investicij 
od splošnega povprečja je bila 
dosežena v SR Makedoniji in 
SAP Kosovu (za 6,6 oziroma 
4,5 odstotka), medtem ko je bi- 
la v SR Bosni in Hercegovini in 
SR Črni gori nekoliko poča- 
snejša od povprečja v državi. 

Negospodarske investioije 
so naraščale nekoliko poča- 
sneje kot gospodarske, razen v 
SR Črni gori. Visoka rast v tej 
republiki je rezultat večjih vla- 
ganj v letu 1979 zaradi odprav- 
ljanja posledic po potresu. 

Gospodarske investicije 
manj razvitih področij, kot tudi 
države v celoti, so bile v glav- 
nem usmerjene v graditev no- 
vih objektov predvsem v indu- 
striji (okrog 62 odstotkov). To 
je zmanjšalo možnosti za večja 
vlaganja v modernizacijo in re- 
konstrukcijo obstoječih zmog- 
ljivosti, kar se je neugodno 
odražalo v produktivnosti dela. 
izbiri in kakovosti proizvodnje. 

Za gospodarsko manj razvi- 
ta področja je značilna zelo ši- 

roka fronta vlaganj. Po podat- 
kih o vrednosti investicij v teku 
(stanje 30. septembra 1980), je 
na teh področjih v gradnjih 
5.352 objektov, katerih predra- 
čunska vrednost je 355,5 mili- 
jarde dinarjev. To predstavlja 
29,2 odstotka od skupne vre- 
dnosti investicij v državi. 

Učinkovitost investicij, kot 
eden pomembnih pogojev za 
uresničevanje politike hitrejše- 
ga razvoja nerazvitih področij, 
je bila v obdobju, za katerega 
je bila narejena analiza, neza- 
dovoljiva. Učinkovitost je pre- 
cej nezadovoljivejša kot sploš- 
ni povpreček v državi - okrog 
28 odstotkov. Občutneje zao- 
stajanje v učinkovitosti je bilo 
zabeleženo tudi v SR Črni gori 
in SAP Kosovu - okrog 84 od- 
stotkov neugodneje kot v drža- 
vi v celoti, medtem ko se SR 
Makedonija in SR Bosna in 
Hercegovina približujeta 
splošnemu povprečju. Na 
takšno učinkovitost investicij 
je vplivala predvsem industrija. 
Učinkovitost v industriji na teh 
področjih je za okrog 43 od- 
stotkov neugodnejša od sploš- 
nega povprečja, pri čemer v 
SR Črni gori in SAP Kosovu 
okrog dvakrat, v SR Bosni in 
Hercegovini pa nad 30 odstot- 
kov. 

Prebivalstvo, 
zaposlenost in 
produktivnost dela 

V obdobju od leta 1976 do 
1980 se je nadaljevala težnja 
blagega zmanjševanja števila 

rojstev v vseh gospodarsko 
manj razvitih področjih, obdr- 
žale pa so se izrazite regional- 
ne posebnosti. V letu 1979 je 
bila stopnja števila rojstev v SR 
Bosni in Hercegovini in v SR 
Črni gori nekoliko pod pov- 
prečjem v državi, medtem ko je 
bila v SR Makedoniji za 4 in v 
SAP Kosovu za 15 odstotnih 
točk višja. 

V analiziranem obdobju se 
je zmanjšala tudi stopnja umr- 
ljivosti v vseh področjih razen 
v SR Črni gori. Umrljivost se je 
zmanjšala pri vseh starostnih 
skupinah, posebej pa pri do- 
jenčkih. S skupnim učinkom 
obeh demografskih kompo- 
nent (število rojstev in umrlji- 
vost) je naravni prirastek v 
vseh gospodarsko manj razvi- 
tih področjih še naprej nad 
povprečjem države: v SR Bo- 
sni in Hercegovini in SR Črni 
gori za okrog 2 točki, v SR 
Makedoniji za 6 točk in v SAP 
Kosovu za 3 točke. 

Porast zaposlenih v družbe- 
nem sektorju v gospodarsko 
manj razvitih področjih je zna- 
šal letno 4,6 odstotka in je več- 
ji od povprečja v državi (4 od- 
stotke). Število zaposlenih na 
1000 delovno sposobnih pre- 
bivalcev se je povečalo z 269 v 
letu 1975 na 297 v letu 1980. 

Kljub dinamični rasti zapo- 
slenosti, se je število oseb, ki 
iščejo zaposlitev povečalo od 
235.000 v letu 1975 na 344.000 
v letu 1980. Delež teh področij 
v skupnem številu nezaposle- 
nih je ostal isti in znaša 43,8 
odstotka. 

Ustvarjeni rezultati v mate- 
rialni proizvodnji so bili dose- 
ženi v pogojih nižje produktiv- 
nosti dela in slabše učinkovi- 
tosti pri izkoriščanju osnovnih 
sredstev. Raven družbene pro- 
duktivnosti dela je v analizira- 
nem obdobju, v primerjavi s 
povprečjem v državi, nekoliko 
boljši v SR Bosni in Hercegovi- 
ni in SR Makedoniji. Produk- 
tivnost dela najbolj zaostaja v 
SAP Kosovu (okrog 67 odstot- 
kov od povprečja države). 

Dinamična 
gospodarska aktivnost 
v letu 1981 

Na koncu Analize je ugotov- 
ljeno, da so v prvih mesecih 
letos ustvarila gospodarsko 
manj razvita področja dina- 
mično gospodarsko aktivnost. 
V obdobju januar-april je bila 
rast fizičnega obsega indu- 
strijske proizvodnje teh podro- 
čij hitrejša za okrog dvakrat od 
povprečja države, zaposlenost 
pa za 44 odstotkov. 

Dinamičnejša rast je bila 
uresničena v vseh gospodar*- 
sko manj razvitih področjih, 
razen v SAP Kosovu. Rast in- 
dustrijske proizvodnje v tej po- 
krajini je znašala le 2,5 odstot- 
ka oziroma je bila za 24 odstot- 
kov pod splošnim povprečjem. 
Zmanjšal se je tudi izvoz za 23 
odstotkov. Na področju zapo- 
slovanja pa je bila zabeležena 
pospešena rast po stopnji 5,5 
odstotka, kar je za 2 odstotka 
nad povprečjem v državi. 
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Investicijska poraba predstavlja še naprej 

pomemben vzrok inflacijskih gibanj 

© V pretekšem planskem obdobju je bilo povprečno letno povečanje investicij v 
osnovna in obratna sredstva okrog 6 odstotkov, kar je manj kot je bilo predvideno 
(8,1 odstotka), vendar več od rasti družbenega proizvoda (5,5 odstotka) 
© V prvih mesecih letošnjega leta se je zmanjšal obseg investicij, njfbeva 
nominalna vrednost pa je še naprej zelo velika 
® Fronta investicij je zelo široka - v teku je vlaganje v 26.009 objektov 
® Gospodarske organizacije združenega dela sodelujejo pri investiranju investicij 
samo s 3358 odstotka 
@ V letu dni je balo v investicijske plasmaje preusmerjeno kratkoročnih kreditov v 
vrednosti 75 milijard dinarjev 
@ Ocenjeno je, da bi bilo v Setu 1982 mogoče uresničiti realno rast skupnih 
investicij v osnovna sredstva z okrog 2 odstotka   

Zvezni zavod za družbeno 
planiranje je pripravil Poročilo 
o uresničevanju investicijske 
politike v obdobju od leta 1976 
do 1980 in v prvih mesecih 
1981 z oceno do konca leta, 
kot tudi s prvimi predvidevanji 
za leto 1982, ki ga je poslal v 
obravnavo delegatom v Skup- 
ščini SFRJ kot prilogo k Poro- 
čilu Zveznega izvršnega sveta 
o uresničevanju Družbenega 
plana. 

Glede na to, da je investicij- 
ska poraba zelo pomembna za 
uresničevanje planskih predvi- 
devanj in pomemben vzrok in- 
flacijskih gibanj, objavljamo v 
tej številki Glasila povzetek 
Poročila s tem, da je poudarek 
na gibanjih in ocenah na tem 
področju v začetku leta 1981. 

intenzivnost in 
financiranje investicij 

V preteklem srednjeročnem 
obdobju je bilo povprečno let- 
no povečanje skupnih investi- 
cij v osnovna in obratna sred- 
stva uresničeno z okrog 6 od- 
stotki, kar je nad rastjo druž- 
benega proizvoda (ki je znašal 
5,5 odstotka) in skupaj razpo- 
ložljivih sredstev (5,1 odstot- 
ka). Kljub temu pa je to nižje 
kot so bila planska predvide- 
vanja - 8,1 povprečno letno. 

Nominalni obseg investicij je 
znašal prek 1.740 milijard di- 
narjev, od tega odpade na 
realni obseg 60 odstotkov, 
ostanek pa je rezultat učinka 
cen. 

V financiranju investicij, je 
poudarjeno v Poročilu, se na- 
daljuje težnja povečanja dele- 
ža kreditnih virov, ki so v skup- 
nih virih udeleženi z nad 60 
odstotki. V načinu financiranja 

je zavzelo velik obseg tako 
imenovano inflacijsko financi- 
ranje investicij. 

Ko je govor o učinkovitosti, 
je bila v preteklem srednjeroč- 
nem obdobju uresničena nižja 
rast gospodarskih investicij v 
osnovna sredstva za okrog 7 
odstotkov. To je pogojilo 
manjši delež gospodarskih in- 
vesticij v osnovna sredstva za 
okrog eno odstotno točko v 
primerjavi s planirano vre- 
dnostjo, kar je posebej prišlo 
do izraza v družbenem sek- 
torju. 

V drugem delu Poročila so 
našteti osnovni cilji in naloge 
politike investiranja v tekočem 
srednjeročnem obdobju, kot 
tudi ukrepi, ki se sprejemajo v 
federaciji ter republikah in po- 
krajinah za njeno uresničitev. 

V Poročilu je poudarjeno, da 
je v predvidevanjih republik in 
pokrajin dan precej večji pou- 
darek gospodarskim investici- 
jam, v okviru negospodarskih 
investicij pa je predviden pre- 
cej manjši obseg vlaganj v sta- 
novanjsko graditev v primerja- 
vi s planskimi predvidevanji. 

Prav tako je poudarjeno, da 
so za dejavnosti, za katere je 
dogovorjen hitrejši razvoj, po 
nepopolnih podatkih, predvi- 
dena vlaganja 1.365 milijard 
dinarjev, kar je za 37 odstotkov 
več kot je bilo planirano. 

Investicije v začetku 
leta 1331 

Za investicijsko področje v 
letu 1981 so značilna odstopa- 
nja od sprejete politike. Zaradi 
tega so planske naloge, je 
poudarjeno v tretjem delu Po- 
ročila, usmerjene predvsem za 
reševanje problemov iz prejš- 

nega planskega obdobja, 
predvsem da bi jih spravili v 
planske okvire. 

Letos je izražena težnja za 
slabitev investicijske aktivno- 
sti, kot tudi za visoko rast cen 
proizvodov in storitev za inve- 
sticije, kar precej zmanjšuje 
realne učinke opravljenih vla- 
ganj. Na to kažejo tudi postop- 
na zmanjševanja obsega skle- 
njenih zadev in pogodbenih 
del v gradbeništvu in to od za- 
četka sredine preteklega leta. 
Tako je v začetku aprila 31 an- 
ketiranih gradbenih organiza- 
cij sklenilo dogovore za upora- 
bo zmogljivosti do 60 odstot- 
kov, 25 odstotkov za kqrišče- 
nje od 70 do 80 odstotkov in le 
44 odstotkov za koriščenje od 
85 do 100 odstotkov. 

V prvih treh mesecih je bila 
vrednost del v gradbeništvu 
večja za 16 odstotkov kot v 
istem obdobju leta 1980. Efek- 
tivne delovne ure so se zmanj- 
šale za 3 odstotke, pri proi- 
zvodnji sredstev pa je bil fizič- 
ni obseg manjši za 1 odstotek. 
Prišlo je tudi do manjšega pri- 
liva domačih in tujih naročil za 
proizvode delovnih sredstev. 
Plačilnobilančne možnosti na- 
lagajo, da se zožujejo možno- 
sti za nabavo opreme v tujini. 
Do 18. maja je bila po prelimi- 
narnih podatkih vrednost uvo- 
žene opreme manjša za 6 od- 
stotkov v primerjavi z istim ob- 
dobjem lani, kar je skoraj dve 
tretjini planirane letne vredno- 
sti uvoza opreme. 

Če pogledamo po republi- 
kah in pokrajinah so se izplači- 
la za investicije v prvih štirih 
mesecih letos, v primerjavi z 
istim obdobjem leta 1980, po- 
večale za 8,5 odstotkov v Slo- 
veniji, do 90 odstotkov v SR 
Črni Gori, medtem ko so se v 
SAP Kosovu zmanjšale za 14 
odstotkov. V strukturi izplača- 
nih investicij se je delež nera- 
zvitih področij zboljšal za 2,5 
odstotne točke in s 26,9 na 
29,4 odstotka. 

Velika nominalna 
vrednost investicij 

Ocenjeno je da se v prvih 
štirih mesecih letos nadaljuje 
težnja za zmanjšanje realnega 
obsega investicij v osnovna 
sredstva za okrog 10 odstot- 
kov, kar je precej večje zmanj- 
šanje v primerjavi s predvide- 
nimi 5 odstotki. Njihova nomi- 
nalna vrednost pa je še velika. 
Po podatkih Službe družbene- 
ga knjigovodstva Jugoslavije 
je bilo zabeleženo manjše šte- 
vilo investicijskih vlaganj kot 
konec septembra preteklega 
leta, ko jih je bilo 28.959, ko- 
nec marca letos pa 26.058, če- 
prav je število investicij v teku 
še zeio veliko. 

Število na novo začetih vla- 
ganj se je zmanjšalo za 23 od- 
stotkov, njihova vrednost pa za 
okrog 5 odstotkov. Čeprav je 
opaziti težnjo zmanjševanja 
števila in vrednosti novih vla- 
ganj je v Poročilu rečeno, da 
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Poročilo o uresničevanju investicijske politike v obdobju 0 

8 od leta 1976 do 1980, v prvih mesecih leta 198 i in prva 
A predvidevanja v letu 1932 

t >DCCCOCCOS090000&SCOCOO>COSCCGC<^COSOCOC S 

poročevalec 29 



bo treba upoštevati, da se je v 
obdobju od aprila preteklega 
leta do marca letos začelo sko- 
raj 14.000 novih vlaganj, kate- 
rih skupna vrednost znaša 
okrog 225 milijard dinarjev. 

Z druge strani pa se je pove- 
čalo zaključevanje investicij- 
skih vlaganj v teku. V istem 
obdobju se je število končanih 
vlaganj povečalo za 1.449 ali 
za 19 odstotkov, njihova vre- 
dnost pa za 8 odstotkov. Inten- 
zivnost teh teženj pa še vedno 
ni zadovoljiva. 

Uspehi glede ustavitev zače- 
tih vlaganj so precej manjši. V 
obdobju od oktobra 1930 je bi- 
lo ustavljenih 219 vlaganj, vre- 
dnost katerih je znašala 7,8 mi- 
lijard dinarjev. 

Kljub pozitivnim težnjam se 
je skupna nominalna vrednost 
investicij v teku še povečala za 
okrog 104 milijarde ali za 9 od- 
stotkov in je skupaj dosegla 
vrednost družbenega proizvo- 
da v preteklem letu. 

Frorata investicij je 
preširoka 

Fronta investicij je še naprej 
preširoka. Na eni strani so več- 
ji objekti s posamezno vre- 
dnostjo prek 500 milijonov di- 
narjev, ki jih je 343 (le 1,3 od- 
stotka od skupnega števila), ki 
obsegajo 54 odstotkov skupne 
vrednosti investicij, z druge 
strani pa je preostali del vre- 
dnosti razdeljen na 25.715 vla- 
ganja s povprečno vrednostjo 
okrog 24 milijonov dinarjev. 

Do nadaljnjega povečanja 
skupne vrednosti investicij v 
teku je v največji meri prišlo 
zaradi nadaljevanja teženj po- 
spešene rasti prekoračenja 
predračunskih vrednosti pod 
vplivom rasti cen na tem po- 
dročju. Tako so samo tiste pre- 
koračitve, ki jih je mogoče fi- 
nančno pokriti, dosegle vre- 
dnost 445 milijard dinarjev, kar 
je za 26 odstotkov več kot šest 
mesecev prej, resnično stanje 
pa je precej neugodnejše. 

Tako občutna rast prekora- 
čitev je v mnogočem oteževala 
zagotavljanje dodatnih sred- 
stev, kar je vplivalo na precejš- 
nje povečanje nezagotovljenih 
sredstev in to z 31 na okrog 80 
milijard dinarjev. 

Od skupne vrednosti vseh 
investicij za opravljena dela 
konec marca letos je bilo po- 
rabljenih okrog 674 milijard, 
kar je za 55 milijard več kot 
šest mesecev prej. To pomeni, 
da bo treba za zaključek teko- 
čega programa investicij, ne 
upoštevajoč novih prekorači- 
tev, vložiti še 646 milijard di- 
narjev oziroma nekoliko manj 
kot polovico od vrednosti vseh 
investicij v teku. Sicer stopnja 

končanih dogovorjenih del 
znaša okrog 73 odstotkov, kar 
je za okrog dve odstotni točki 
več kot konec septembra lani. 

Glede nadaljnjega razvoja 
dogodkov na investicijskem 
področju, bi lahko prišlo do 
neugodnih gibanj, če ne bi 
uspeli obdržati predvidenega 
obsega uvoza opreme. Na 
možnost preseganja tega okvi- 
ra kaže podatek, da je bil v 
prvih petih mesecih realiziran 
uvoz opreme v vrednosti 1.292 
milijonov dolarjev, kar pred- 
stavlja 72 odstotkov letnih in- 
vesticij za te potrebe. 

Uresničen obseg investicij v 
prvih štirih mesecih letos v 
vrednosti 40 milijard dinarjev 
je v primerjavi z istim obdob- 
jem lani večji za okrog 22 mili- 
jard. 

Viri financiranja 
investicij 

Poročilo ugotavlja, da se še 
naprej zadržuje visok delež 
sredstev bank v financiranju 
investicij s plasmaji, ki se je 
povečal z 51 na 52 odstotkov v 
primerjavi z istim obdobjem la- 
ni. Obenem pa se je delež or- 
ganizacij združenega dela go- 
spodarstva povečal samo za 
0,2 točke in to s 33,6 na 33,8 
odstotka. 

Delež združenih sredstev je 
še naprej simboličen in je v 
skupnih izplačilih v prvih štirih 
mesecih letos manjši za 7 od- 
stotkov. 

Delež zagotovljenih sredstev 
iz vira s katerim razpolagajo 
investitorji je znšal le 28 od- 
stotkov, kar je za eno odstotno 
točko manj kot šest mesecev 
prej, v primerjavi s stanjem lani 
pa stagnira. 

V okviru sredstev investitor- 
jev se največji del - 71 odstot- 
kov zagotavlja iz bodočega 
priliva in relativno manjši del 
(29 odstotkov) z izločanjem 
sredstev za investicije na po- 
sebne račune. 

Značilno je, da sta dve tretji- 
ni sredstev zagotovljeni na 
kreditni podlagi, kar je posle- 
dica prevladovanja kreditnih 
odnosov v financiranju investi- 
cij. Tako je bilo konec prete- 
klega leta stanje plasmajev 
dolgoročnih dinarskih in de- 
viznih sredstev v primerjavi z 
dolgoročnimi viri sredstev več- 
je za 344 milijard dinarjev, ko- 
nec februarja letos pa za 360 
milijard dinarjev. 

Preusmerjanje 
kratkoročnih sredstev 

Če upoštevamo, da je bila ta 
razlika konec leta 1979 okrog 
285 milijard to pomeni, da je 
bilo v obdobju nekoliko dalj- 

šem kot leto dni v investicijske 
plasmaje preusmerjeno krat- 
koročnih sredstev v vrednosti 
75 milijard dinarjev. 

Ti pogoji so z odlokom Sveta 
guvernerjev Narodne banke 
Jugoslavije poostreni, pri če- 
mer izhajajo iz sprejetih plan- 
skih ciljev. Upoštevajoč potre- 
bo postopnega prilagajanja 
bank novi metodologiji in ker 
ni mogoče, da se 40 odstotkov 
bank, ocenjujoč predvsem z 
regionalnega aspekta, vključi v 
nove odnose, je Svet guver- 
nerjev Narodne banke Jugo- 
slavije določil za letos, da le-te 
70 odstotkov kratkoročnih vi- 
rov srestev obvezno usmerijo v 
kratkoročne plasmaje do ene- 
ga leta. To je manj od obvez^ 
nosti po Resoluciji za leto 1981 
za okrog 12 milijard dinarjev. 
Te spremembe naj bi prispeva- 
le k zmanjšanju plasmajev 
bank v okvire kreditnih virov 
sredstev za investicije, čeprav 
je to še premalo. 

Glede možnosti nadaljeva- 
nja prizadevanj za povečanje 
deleža sredstev organizacij 
združenega dela iz gospodar- 
stva v virih sredstev za financi- 
ranje, lahko rečemo, da so se ti 
pogoji v določeni meri izbolj- 
šali, ker je po zaključnih raču- 
nih za leto 1980 gospodarstvo 
izločilo več sredstev za repro- 
dukcijo za 102 milijarde dinar- 
jev ali za 57 odstotkov (amorti- 
zacija 38 milijard ali 36 odstot- 
kov in akumulacija 64 milijard 
ali 86 odstotkov). Vendar so se 
obenem za 36 milijard poveča- 
le tudi obveznosti gospodar- 
stva za odplačilo prej uporab- 
ljenih sredstev. Tako je neto 
povečanje sredstev za repro- 
dukcijo večje za okrog 66 mili- 
jard dinarjev in bo v precejšni 
meri usmerjeno za pokrivanje 
preseganja tekočih investicij, 
en del pa bo porabljen za kritje 
izgub. 

Uporaba tuje dopolnilne 
akumulacije poteka pod vpli- 
vom relativno visokega obsega 
prenošenih zaključenih in še 
neizkoriščenih kreditov (fi- 
nančnih za konvertiranje v di- 
narje in kreditov za uvoz opre- 
me). Rzen tega so iz pretekle- 
ga obdobja v pomembnem ob- 
segu prenesene pravice do 
sklepanja novih kreditov po 
pogodbah o tujem zadolževa- 
nju, kot tudi zahteve za večje 
zadolževanje v tujini in konver- 
tiranje finančnih kreditov v di- 
narje. To kaže na to, da bi bila 
v letošnjem letu uporaba tujih 
kreditov za investicijske name- 
ne lahko še večja kot je bilo 
predvideno v Projekciji plačil- 
ne bilance. 

Struktura investicij 
Za strukturo investicij v 

prvih štirih mesecih letos je 
značilna težnja za večje realno 
zmanjševanje za negospodar- 
ske nemene, razen za stano- 
vanjsko graditev. Ta vlaganja 
so se zmanjšala za 25 odstot- 
kov, medtem ko je za vse leto 
predvideno zmanjšanje za 
okrog 30 odstotkov. Tako so 
opravljena izplačila za investi- 
cije v dejavnostih družbenopo- 
litičnih skupnostih in organih 
(graditve administrativnih 
stavb in drugo) za 30 odstot- 
kov manjša, relativno pa za 
okrog polovico. Vlaganja v izo- 
braževanje in kulturo so manj- 
ša za 15 odstotkov, v zd ravstvo 
in socialno varstvo pa za okrog 
7 odstotkov. 

Vlaganja v stanovanjsko 
graditev v družbenem sektorju 
so zabeležila porast za okrog 
33 odstotkov, kar pa ni prispe- 
valo k povečanju števila zgra- 
jenih stanovanj. V družbenem 
sektorju je bilo v prvih mesecih 
zgrajeno 4.899 stanovanj, kar 
je za 7 odstotkov manj kot v 
istem obdobju lani, število 
nezgrajenih stanovanj pa se je 
povečalo za 9 odstotkov. Sicer 
pa so cene gradbenih storitev 
v prvih mesecih letos večje za 
okrog 30 odstotkov v primerja- 
vi z istim obdobjem lani. Real- 
ni obseg teh vlaganj se je po- 
večal za okrog 2 odstotka, 
medtem ko je za vse leto pre- 
dvideno, da naj stagnira. 

Nezadovoljivo je tudi dej- 
stvo, da zaostajajo vlaganja v 
komunalno dejavnost. Čeprav 
so se v prvih štirih mesecih 
letos povečala za okrog 13 od- 
stotkov, so realno prav toliko 
manjša. To bi lahko, če se bo 
tako nadaljevalo, še poglobilo 
neskladje med stanovanjskimi 
in komunalnimi skladi. 

Realna rast gospodarskih 
investicij se je zmanjšala za 
okrog 7 odstotkov, planirano 
zmanjšanje za vse leto pa je 
4,6 odstotka. V okviru gospo- 
darskih investicij se kažejo ra- 
zlične težnje. Občuten porast 
realnega obsega je bil ustvar- 
jen le v gostinstvu in turizmu, 
medtem ko je v ostalih pano- 
gah prišlo do večjega ali manj- 
šega padca. Posebej veliko je 
realno zmanjšanje obsega vla- 
ganj na področju finančnih in 
drugih storitev in to za okrog 
dve petini, kar je rezultat ome- 
jevanja novih vlaganj za neka- 
tere neproizvodne namene. 
Prav tako je realen obseg vla- 
ganj na področju trgovine 
zmanjšan za okrog 20 odstot- 
kov, v gradbeništvu pa za 
okrog 29 odstotkov, kar je po- 
sledica oteženih pogojev go- 
spodarjenja zaradi slabljenja 
investicijskega povpraševanja. 
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Do zmanjšanja realnega ob- 
sega vlaganja je prišlo tudi v 
vodnem gospodarstvu in to 
skoraj za eno četrtino, v pro- 
metu za okrog 12 odstotkov in 
v gozdarstvu za okrog 6 od- 
stotkov. Realen obseg vlaganj 
v kmetijstvo se je znižal za 
okrog 10 odstotkov, kar je zelo 
nizka raven glede na določene 
naloge v tej proizvodnji. 

Pozitivne spremembe v 
strukturi investicij v 
industriji 

Ocenjeno je prav tako, da se 
je realen obseg vlaganj v indu- 
strijo zmanjšal za 10 odstot- 
kov. Delež industrije v nomi- 
nalnem obsegu gospodarskih 
investicij se je povečal z 52,6 
na 55,9 odstotka. V prvem tri- 
mesečju letos v primerjavi z 
istim obdobjem lani je opaziti 
nekatere pozitivne spremembe 
v strukturi investicij v industri- 
ji. To se nanaša na povečanje 
deleža panog v proizvodnji su- 
rovin in reprodukcijskega ma- 
teriala: črna metalurgija s 5,8 
na 6,2 odstotka, proizvodnja 
rud barvastih kovin s 5,1 na 5,8 
odstotka in proizvodnja ke- 
mičnih proizvodov s 6,6 na 9,4 
odstotka. V vrsto pozitivnih 
sprememb sodi tudi povečanje 
deleža vlaganja v proizvodnjo 
premoga s 3,0 na 3,2 odstotka 
in proizvodnjo nafte ter narav- 
nega plina z 1,7 na 2,4 odstot- 
ka. Vendar pa moč teh spre- 
memb še ni ustrezna. 

Nezadovoljivo je, ker je 

oslabljena dinamika vlaganja v 
elektrogospodarstvo, tako da 
'se je njen delež zmanšal z 22 
na 21,2 odstotka. Če bi s<| ta 
težnja nadaljevala, bi to ogro- 
žalo kontinuiteto izgradnje 
elektroenergetskih objektov in 
imelo trajne posledice. 

V nekaterih panogah prede- 
lovalne industrije so zmanjša- 
na vlaganja: v proizvodnji ka- 
menja in peska za 32 odstot- 
kov, rezanega lesa in plošč za 
3 odstotke, končnih izdelkov iz 
lesa za 21 odstotkov. Nato v 
proizvodnji in predelavi papir- 
ja za 2 odstotka, tekstilnega 
prediva in tkanin za 30 odstot- 
kov in predelave kavčuka za 25 
odstotkov. 

Na takšno strukturo investi- 
cij v industriji v začetku leta je 
vplival prenos nedokončanih 
del. Konec septembra lani je 
znašala njihova vrednost 387 
milijard dinarjev, od tega rla 
energetskosurovinski sektor 
odpade okrog 55 odstotkov. 
To v veliki meri opredeljuje tu- 
di strukturo vlaganja ne samo 
v prvih mesecih, ampak v vsem 
letošnjem in prihodnjem letu. 

Ukrepi, da bi spravili 
investicije v planirane 
okvire 

Ker se na področju investicij 
tudi letos kažejo negativna gi- 
banja, so v vseh republikah in 
pokrajinah ter na ravni federa- 
cije sprejeti določeni ukrepi, 
da bi jih spravili v planirane 
okvire. 

Da bi pospešili proces struk- 
turnih sprememb v dejavno- 
stih za katere je dogovorjen hi- 
trejši razvoj, se še odločneje' 
izvaja politika omejevanja no- 
vih vlaganj v določene nego- 
spodarske in neproizvodne 
panoge. Zaradi tega je, med 
drugim, podaljšana veljavnost 
zveznega predpisa o prepove- 
di uporabe družbenih sredstev 
za te namene, poostreni pa so 
tudi pogoji za dajanje investi- 
cijskih kreditov. 

V vseh republikah in pokraji- 
nah je v resolucijah o njihovem 
družbenoekonomskem razvo- 
ju za letošnje leto določeno, 
da se pospešijo aktivnosti pri 
reviziji predračunske vrednosti 
investicij v izgradnji, da se do- 
ločijo prekoračitve, ocenijo 
možnosti in sprejmejo ukrepi 
za hitrejše dokončanje začetih 
objektov, kot tudi, da se spod- 
budi proces združevanja dela 
in sredstev organizacij združe- 
nega dela, ter bančni krediti 
posebej usmerjajo na dogradi- 
tev tistih objektov, ki lahko da- 
jejo učinke do konca leta. 

Možnosti investiranja v 
letu 1832 

V Poročilu je ocenjeno, da bi 
bilo mogoče v letu 1982 ure- 
sničiti realno rast skupnih in- 
vesticij v osnovna sredstva z 2 
odstotkoma. Obseg investicij- 
skih vlaganj bi bil manjši za 
okrog 3 odstotke v primerjavi s 
preteklim letom, njihov delež v 
družbenem proizvodu pa bi se 

gibal okrog 31 odstotkov, kar 
je za okrog eno odstotno toč- 
ko nižje kot letos. 

Glede pogojev financiranja 
je računati z nadaljevanjem 
težnje krepitve akumulativne 
in reproduktivne sposobnosti 
gospodarstva in na tej podlagi 
s povečanjem sredstev organi- 
zacij združenega dela za fian- 
ciranje tekočih investicij. 

Investicije v gospodarske 
dejavnosti bi se morale pove- 
čati za 3 odstotke. Težišče vla- 
ganj bo na hitrejšem zaključe- 
vanju objektov v energetsko- 
surovinskem sektorju, nato v 
precej večjih vlaganjih v proi- 
zvodnjo osnovnih kmetijskih 
in živilskih proizvodov, kakor 
tudi v proizvodnjo in storitve, 
ki omogočajo povečanje izvo- 
za in v druge prednostne na- 
mene. 

Prav tako je v Poročilu ome- 
njeno, da bodo pogoji za vla- 
ganja v stanovanjsko graditev 
omogočili njihovo realno rast z 
okrog 2 odstotka. Glede na 
vlaganja v ostale negospodar- 
ske namene, razen stanovanj- 
ske graditve, naj bi se nadalje- 
vala politika njihovega nadalj- 
njega realnega zmanjševanja 
za okrog 4 odstotke. 

Uresničevanje predvidenih 
strukturnih sprememb v letu 
1982 bi morali doseči z večjim 
efektuiranjem investicij v teku, 
kar bi moralo imeti zadovoljiv 
odraz na zamenjavo uvoza 
energije, surovin in reproduk- 
cijskega materiala, kot tudi na 
zboljšanje uvoza. 
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