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Smotri zakonske ureditve
Naraščanje števila in vrst odpadkovter neurejene razmere v
zvezi s tem so utemeljili potrebo po izdaji zakona o ravnanju z
odpadki (Uradni list SRS, št. 8/78). Tako je bila dana načelna
podlaga za celovito razreševanje problema odpadkov na vseh
področjih njihovega nastajanja in na vseh ravneh ukrepanja,
razen za radioaktivne snovi in odpadke, ki nastajajo v procesu
njihove uporabe, in za odpadke, ki nastajajo pri vojaških vajah
in drugih dejavnostih JLA ter v vojni industriji.
Osnovni namen je bil določiti politiko omejevanja nastajanja odpadkov in načela ravnanja z njimi ter doseči predvsem:
a) čimboljši izkoristek surovin pri proizvodnji oziroma čimmanjše količine odpadkov;
b) izdelavo večkratne embalaže;
c) proizvodnjo dobrin, ki so dolgotrajne, ali pa jih je mogoče
po uporabi predelati in ponovno uporabiti kot surovine;
č) da se odpadke, ki jih ni mogoče gospodarno ponovno
uporabiti in so za okolje nevarni, neutralizira, razstrupi ali
uniči in odloži pod pogoji stalne kontrole:
Zakon tudi določa, da stroški organiziranega in urejenega
odstranjevanja ter uničevanja in odlaganja bremenijo tistega,
ki povzroča odpadke.
Za konkretno ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov pa
naj bi poskrbeli v zakonu posebej našteti podzakonski predpisi.
II.
Ocena stanja pri ravnanju z odpadki
Zakon o ravnanju z odpadki v svojih določbah predvideva
oblike združevanja med organizacijami združenega dela, ki so
imetniki, odstranjevalci ter uporabniki odpadkov ali ostankov
iz proizvodnje, krajevnimi in družbenopolitičnimi skupnostmi.
Pri tem je bil napravljen velik napredek na področju odpadkov, ki se zbirajo in ponovno uporabljajo kot surovine, medtem ko je bilo malo narejenega na področju ostalih odpadkov.
Sekundarne surovine
O proizvodnji trajnejših izdelkov in smotrnejši izrabi surovin
ni natančnejših podatkov, vendar je očitno, da zaostreni pogoji gospodarjenja prispevajo k usmeritvi delovnih organizacij na smotrnejšo izrabo repromaterialov in reciklažo ali drugačno izrabo uporabnih odpadkov že v samem tehnološkerji
procesu. Vzporedno s tem pa smo zabeležili tudi večji interes
za zbiranje sekundarnih surovin za potrebe drugih uporabnikov.
Delovne organizacije za odkup, promet in predelavo odpadnih materialov poslujejo po tržnih pogojih. Odnosi med temi
delovnimi organizacijami in uporabniki sekundarnih surovin
so urejeni s samoupravnimi sporazumi, ki urejajo vprašanja
dobav, cen in skupnih vlaganj. Niso pa urejeni odnosi med
zbiralnimi organizacijami ter komunalnimi organizacijami
glede sortiranja komunalnih odpadkov.
Samoupravni sporazumi so podpisani za jeklene odpadke,
odpadni papir, barvne kovine ter stekleno embalažo. V letu
1980 in 1981 so'bile zbrane naslednje količine sekundarnih
surovin:

1980
1981
jekleni odpadki
229.369 ton
219.719 ton
odpadni papir
61.250 ton
82.165 ton
barvne kovine
15.672 ton
17.881 tn
steklene črepinje
8.600 ton
11.527 ton
tekstilni odpadki
8.236 ton
3.086 ton
plastika
1.040 ton
1.197 ton
guma
645 ton
827 ton
(+ zajeti so tudi povratni materiali v tekstilnih tovarnah).
Poleg tega je bilo v letu 1981 zbrano tudi 44.427 ton klavničnih in usnjarskih odpadkov ter 2281 ton rabljenih olj (naftni
derivati).
Količina zbranih sekundarnih surovin pa ne zadostuje za
predelovalne kapacitete v SR Sloveniji. Tako zberemo polovico količin odpadnega papirja, ki ga predelajo papirnice, in
smo po količini zbranega papirja glede potrošnje papirja na
prebivalca v samem svetovnem vrhu. Podobna situacija je
tudi pri jeklenih odpadkih. Na področju zbiranja uporabnih
odpadkov so zajeti industrijski izvori, ni pa to urejeno glede
manjših izvorov, posebno gospodinjstev. Ravno pri tem se
postavlja vprašanje ekonomičnosti zbiranja oziroma kako organizirati in vzpostaviti ceneno zbiralno mrežo, pa naj bodo to
kooperantski odnosi ali pa zaposlitev individualnih zbiralcev.
Odbor za sekundarne surovine pri Gospodarski zbornici SR
Slovenije si prizadeva, da bi se dejavnost na področju sekundarnih surovih dolgoročno uredila. Pri tem gre predvsem za
to, da se čimveč odpadkov ponovno racionalno izkoristi. Tako
potekajo sedaj akcije, da se uredi vprašanje regeneracije
topil, vračanje neuporabnih akumulatorjev, odpadnih olj rastlinskega izvora, gum in odpadkov za predelavo v kafilerijah.
Poleg tega pri Gospodarski zbornici Slovenije deluje borza
industrijskih odpadkov, ki posreduje informacije o odpadkih v
posameznih delovnih organizacijah s ciljem, da se čim več
odpadkov ponovno koristno uporabi. Z odkupovanjem, prometom in delno predelavo uporabnih odpadkov v sekundarne
surovine se v SR Sloveniji ukvarjajo »Dinos«, »Surovina« in
»Unija - TOZD Papir servis« - zadnja se bavi izključno z
odpadnim papirjem.
Dejavnosti zbiranja, odkupa ter predelave uporabnih odpadkov v sekundarne surovine so v 11. členu zakona o ravnanju z odpadki opredeljene kot dejavnosti posebnega družbenega pomena. To določilo v praksi še ni zaživelo, pri tem so
delovne organizacije za promet s sekundarnimi surovinami
zaenkrat zainteresirane za odkup in promet tistih odpadnih
surovin (snovi), ki so komercialno atraktivne, ne pa tudi za
odpadke, pri katerih so za pridobivanje sekundarnih surovin
potrebni zahtevnejši tehnološki postopki.
Z namenom, da se enovito uredi problematika zbiranja in
predelava koristnih odpadkov v sekundarne surovine v vseh
republikah in pokrajinah, je bil v aprilu 1982 podpisan družbeni dogovor o temeljih za ureditev zbiranja in predelave
koristnih odpadkov v sekundarne surovine, ki so ga podpisali
izvršni sveti vseh republik in pokrajin. Ena temeljnih nalog
republik in pokrajin po tem dogovoru je, da zakonsko enotno
uredijo to področje. Ugotavljamo, da so usmeritve tega dogovora v celoti skladne z usmeritvami zakona o ravnanju z
odpadki, glede reševanja problematike uporabnih odpadkov.
Komunalni odpadki
Komunalni odpadki po količini obsegajo le približno desetino vseh odpadkov, ki nastajajo na območju SR Slovenije,
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vendar zaradi velike razširjenosti oziroma disperznosti mest
nastajanja predstavljajo velik problem za smotrno organizirano in urejeno sortiranje na izvoru, ločeno zbiranje, transport in ponovno uporabo koristnih odpadkov oziroma odlaganje nekoristnih odpadkov v okolje.
Delež občanov, ki so zajeti v urejen Nodvoz komunalnih
odpadkov, se giblje od 11% (občina Lenart) do 95% (Ljubljana, Maribor). Za odstranjevanje odpadkov skrbijo komunalne organizacije, v nekaterih naseljih, ki so daleč od občinskega središča, pa tudi same krajevne skupnosti. Ponekod
dopolnjujejo redne odvoze komunalnih odpadkov z odvozi
kosovnih odpadkov. Večina občin ima eno ali več odlagališč
in le manjše število ima skupno odlagališče.
Večina odlagališč ne ustreza v celoti sanitamo-tehničnim
pogojem (vodotesnost podlage, kontrola izcednih vod, prekrivanje). Nemalokrat pa obstoječa odlagališča ne služijo samo
odlaganju komunalnih odpadkov, ampak tudi za odpadke iz
industrije, ki pa se zaradi svoje sestave ne bi smeli odlagati na
komunalnih odlagališčih. Poleg javnih odlagališč, od katerih
imajo uporabna dovoljenja le nekatera, je precej divjih odlagališč, ki so posledica še vedno neurejenega odstranjevanja
odpadkov iz vseh urbanih območij, pa tudi premajhne osveščenosti in discipline prebivalcev. V zvezi s tem se postavlja
vprašanje učinkovitosti komunalnih in drugih inšpekcij ter
dejavnosti krajevnih skupnosti in turističnih ter drugih društev. Razen odlaganja na bolj ali manj urejena odlagališča, se
pri odstranjevanju komunalnih odpadkov ne uporabljajo
drugi sistemi, kot so kompostiranje ali sežig oziroma sortiranje na samem izvoru odpadkov.
Delno sortiranje pa se izvaja predvsem v okviru akcij za
zbiranje odpadnega papirja, v katero so vključeni občani in
delovne organizacije, kjer ti odpadki nastajajo, družbene organizacije — zlasti rdeči križ, mladina, organizacije za odkup
uporabnih odpadkov ter uporabniki teh surovin.
Kljub pomanjkljivostim pa vseeno lahko ugotovimo nekatere pozitivne premike na tem področju, kot so:
- območja rednega zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov se širijo
- tehnika odvoza in načini odlaganja so se bistveno izboljšali
- disperznost manjših lokalnih odlagališč vse bolj zamenjujejo večja in bolje urejena osrednja odlagališča.
Uspehi bi lahko bili večji, če bi se občine v procesu planiranja dogovarjale o skupnih programih ravnanja z odpadki
predvsem v smislu urejanja večjih medobčinskih odlagališč, s
katerimi bi se izboljšale možnosti za sortiranje odpadkov na
uporabne in neuporabne, s čimer bi se tudi stroški ravnanja z
odpadki znižali.
Posebni odpadki
Problematičen in pereč problem so industrijski odpadki in
odpadki oziroma gošče, ki nastajajo pri čiščenju odpadnih
voda in plinov, ki so toliko nevarni, da jih ni mogoče neobdelane odlagati na tovarniška jalovišča ali na odlagališča komunalnih odpadkov, oziroma ponovno uporabiti v industriji, ali v
kmetijske namene. Ti predstavljajo potencialno nevarnost za
onesnaženje zemlje, zraka in vode - posebno podtalnice. Prav
tako kot ti industrijski odpadki so nevarni odpadki iz zdravstvenih ustanov, klavnične in mesopredelovalne industrije ter
poginule živali.
Reševanje tega problema je zahtevno, saj vsaka vrsta teh
odpadkov zahteva več ali manj svoj pristop in tehnologijo do
dokončne odstranitve. Tudi potrebni zaščitni pogoji za varno
ravnanje in deponiranje so zelo različni ter se razlikujejo po
posameznih vrstah odpadkov.
Nimamo natančnejših podatkov o vrsti in količini posebnih
odpadkov, ki nastanejo v industriji v SR Sloveniji. Ti so znani
samo delno za Maribor in gorenjsko regi[o. Da bi dobili
pregled stanja, je Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje
anketiral 5500 temeljnih organizacij združenega dela, od katerih je dobil 5000 odgovorov, ki pa so še v obdelavi.
Zaradi perečega problema na področju posebnih odpadkov
je Komisija za varstvo okolja pri Gospodarski zbornici Slovenije pripravila »programske zasnove za razrešitev problematike posebnih odpadkov v SR Sloveniji«.
Pokazalo se je, da je ta problem vsak dan večji, saj številne
organizacije združenega dela začasno deponirajo te odpadke
na svojih dvoriščih ali pa jih po svojih možnostih uničujejo.
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Vsi pa v glavnem vidijo dokončno rešitev v realizaciji 110.
člena Dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1981-1985, ki govori o ustanovitvi organizacije za
odstranjevanje posebnih odpadkov.
V večini primerov pri posebnih odpadkih ne gre za probleme, ki bi jih lahko posamezne organizacije združenega
dela reševale v svojem okviru, niti ne gre za probleme, ki bi jih
lahko rešila posamezna občina. Saj prostorska razmestitev
organizacij, pri katerih nastajajo posebni odpadki ter problematičnost odstranjevanja zahtevata širši pristop. Organizirane rešitve na tem področju so do sedaj dokaj skromne
(priprava sežigalnice v Kranju ter priprava lokalne deponije za
posebne odpadke za mariborsko industrijo). Prizadevanja pa
so tudi za izgradnjo kafilerije v severovzhodni Sloveniji.
III.
Upravne in normativne aktivnosti
V skladu z določbami 17. člena zakona o ravnanju z odpadki morajo občinske skupščine sprejeti naslednje predpise:
- o lokacijah, gradnji, vrstah, vzdrževanju in opuščanju
naprav za ravnanje z odpadki, razen za objekte, ki so opredeljeni kot regionalni
- o izvajanju režimov ravnanja z odpadki
- o neposredni obveznosti in odgovornosti občanov, hišnih svetov in organizacij združenega dela pri ravnanju z
odpadki.
Hkrati so občinske skupščine dolžne sprejeti programe o
ravnanju z odpadki ter zagotoviti družbeni nadzor nad izvajanjem teh programov.
Stanje na tem področju pa je naslednje:
V času od sprejetja zakona o ravnanju z odpadki do jeseni
1982 je 25 občin sprejelo ali noveliralo svoje odloke, ki urejajo
odvoz komunalnih odpadkov, 32 občin pa ima starejše odloke.
Zakon o ravnanju z odpadki obvezuje republiške upravne
organe, da izdajo izvršilne predpise za izvrševanje tega zakona (26. člen) v roku šest mesecev po izdaji zakona in sicer:
1. Predpise o lokacijah, gradnji, obratovanju ter opuščanju
odlagališč in naprav za odstranjevanje odpadkov (Republiški
komite za varstvo okolja in urejanje prostora)
2. Predpise o ravnanju z odpadki, ki že imajo značaj sekundarnih surovin, ter o minimalnih tehničnih pogojih, 'ki jih
morajo izpolnjevati organizacije za zbiranje, odkup in predelavo odpadkov v sekundarne surovine (Republiški komite za
industrijo in gradbeništvo)
3. Predpise o ravnanju z odpadki v gozdarstvu (Republiški
komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)
4. Predpise o ravnanju z odpadki v kmetijskih dejavnostih in
živilski industriji (Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano)
5. Predpise o ravnanju z odpadki v rudarstvu (Republiški
komite za energetiko)
6. Predpise o ravnanju z odpadki v metalurgiji in gradbeništvu (Republiški komite za industrijo in gradbeništvo)
7. Predpise o ravnanju z odpadnimi mineralnimi olji (Republiški komite za industrijo in gradbeništvo)
8. Predpise o ravnanju z živalskimi odpadki (Republiški
komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano).
V roku enega leta pa naslednje predpise:
9. Predpise o ravnanju z odpadki v predelovalni industriji
(Republiški komite za industrijo in gradbeništvo)
10. Predpise o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri čiščenju
voda in zraka (Republiški komite za varstvo okolja in urejanje
prostora)
11. Predpise o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo
nevarne snovi (Republiški komite za zdravstveno in socialno
varstvo).
Doslej sta bila izdana le dva izvršilna predpisa, in sicer:
1. Pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji (Uradni list SRS, št.
4/80), ki se nanaša le na tiste vrste odpadnih mineralnih olj,
katerih predelava je razmeroma enostavna in donosna, ne
obravnava pa problema težko rešljivih odpadkov mineralnih
olj (razne oljne emulzije, oljne gošče, ki nastanejo pri čiščenju
cistern in rezervoarjev).
2. Pravilnik o ravnanju z živalskimi odpadki in o minimalnih
higiensko-tehničnih pogojih za ureditev objektov za obdukcijo ter zbiranje, transport in predelavo odpadkov živalskega
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izvora (Uradni list SRS, št. 12/81), ki izčrpno pokriva ćelo
področje.
Poleg navedenih je pripravljen pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastajajo v usnjarski in usnjarsko predelovalni industriji in osnutek pravilnika o ravnanju s posebnimi odpadki, ki
vsebujejo nevarne snovi.
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora
pripravlja predpise o lokacijah, gradnji, obratovanju ter opuščanju odlagališč in naprav za odstranjevanje odpadkov, katerih osnutki naj bi bili obravnavani v decembru letos. Pripravlja pa tudi predpise o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri
čiščenju voda in zraka.
Glede predpisov o ravnanju z odpadki v rudarstvu sodi
Republiški komite za energetiko, da so norme za ravnanje s to
vrsto odpadkov že vsebovane v samem zakonu o rudarstvu
(Uradni list SRS, št. 17/55), ter v tehničnih predpisih o jalovih
ščih (Uradni list SRS, št. 18-61-Dodatek). S temi predpisi so
določene sanacije z rudarskimi deli poškodovanih zemljišč
ter ukrepi o tem, na kakšen način se morajo urediti jalovišča.
Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
sodi, da pravilnik o gozdnem redu (Uradni list SRS, št. 38-66)
že vsebuje norme glede odpadkov v gozdarstvu, saj v poglavju »ureditev sečišča« podrobno ureja pravila pri sečnih
ostankih. Ta pravilnik bo revidiran po sprejetju zakona o
gozdovih ter bo urejal vprašanja glede ravnanja z odpadki, ki
nastajajo na centralnih mehaniziranih skladiščih.
Prav tako meni, da drugih podzakonskih predpisov, ki bi
obravnavali odpadke v gozdarstvu ni potrebno izdati, ker so ti
odpadki organskega izvora in se sčasoma pretvorijo v humus.
Nekatere odpadke, ki so uporabni kot sekundarne surovine
v prehrambeni industriji, obravnava pravilnik o kvaliteti
mleka, mlečnih izdelkov, sirih, in čistih cepiv (Uradni list
SFRJ, št. 15/64, 22/64, 33/70, 13/78, 51/82), pravilnik o kakovosti žit, mlevskih izdelkov, kruha, cepiva in testenin (Uradni
list SFRJ, št. 40/77, 55/77, 13/78, 36/78, 39/78) ter odlok o
načinu predelave pšenice (Uradni list SFRJ, št. 45/76). Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano meni, da
na omenjenih dveh področjih ni nikakršne potrebe za izdajo
podzakonskih predpisov. Ravno tako meni, da ni potrebno
izdati podzakonskega predpisa glede proizvodnje pivskega
kvasa, ki nastane pri proizvodnji piva.
Poleg navedenih pa je na področju živilske industrije še
veliko odpadkov, ki se ne uporabljajo za reciklažo in zanje ni
zakonske regulative. Ustrezni podzakonski predpisi bi se
lahko izdelali, šele po predhodni izdelavi strokovnih rešitev
glede načina predelave surovin, zbiranje in zadostne oskrbe z
uporabnimi odpadki,
Tudi za ostale podzakonske predpise velja, da bi jih lahko
pripravili šele po predhodni izdelavi inventarizacije odpadkov
ter izdelavi strokovnih rešitev glede ravnanja, tako glede ponovne uporabe ob uvedbi novih tehnoloških postopkov, kot
glede načina uničenja oziroma deponiranja v okolje. Na podlagi raziskav bi se izdelali sistemi kratkoročnih in dolgoročnih
ukrepov za zaščito okolja pred vplivi odpadkov. Prav tako bi
rezultati takih nalog dali odgovor glede smotrnosti posameznih podzakonskih predpisov ter njihove vsebine (26. člen
zakona o ravnanju z odpadki).
Priprava podzakonskih predpisov o ravnanju z odpadki je
zahtevala več od prvotno predvidenega časa. Glavni vzrok je v
spoznanju o heterogenosti odpadkov, številčnosti mest njihovega nastajanja ter različnih lastnosti.
Da bi se pospešilo reševanje problematike odpadkov, je
Gospodarska zbornica Slovenije že v letu 1979 organizirala
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posvet »Odpadki-surovine«. Ugotovljeno je bilo, da je potrebno za smotrno ravnanje z odpadki pripraviti raziskovalno
nalogo oziroma projekt, ki naj bi določil racionalno ravnanje s
posameznimi vrstami odpadkov od komunalnih do najbolj
nevarnih. Vendar pa do sedaj še ni bila sprejeta raziskovalna
naloga, ki bi ta problem obravnavala kompleksno in smo še
vedno brez natančnejših podatkov o količini in vrsti ter o
načinih, ki se do sedaj uporabljajo za ravnanje z odpadki v SR
Sloveniji.
IV.
Predlogi za nadaljnje reševanje problematike
odpadkov
Za nadaljnje, bolj pospešeno in organizirano reševanje problematike vseh vrst odpadkov v SR Sloveniji, v skladu z
zakonom je treba:
- ugotoviti vrste, količine, lastnosti in mesta nastajanja
odpadkov;
- ugotoviti obstoječe načine ravnanja z odpadki;
- proučiti tehnične-tehnološke in organizacijske možnosti
za reševanje problematike odpadkov;
- vključiti reševanje problematike odpadkov v sistem družbenega planiranja.
V skladu s tem bodo:
1. Republiški komite za planiranje v sodelovanju s pristojnimi reubliškimi upravnimi organi in organizacijami spremenil in dopolnil odlok o obvezni enotni metodologiji in obveznih enotnih kazalcih, ki so potrebni za pripravljanje, sprejemanje in uresničevanje planov samoupravnih organizacij in
skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti.
2. Zavod SRS za statistiko v sistem rednih statičnih raziskovanj uvedel zbiranje podatkov o odpadkih.
3. Pristojni republiški upravni organi izdali manjkajoče
predpise po 26. členu zakona o ravnanju z odpadki oziroma
po potrebi spremenili in dopolnili obstoječe predpise, med
katerimi imajo prioritetni pomen:
- predpisi o lokacijah, gradnji, obratovanju ter opuščanju
odlagališč in naprav za odstranejvanje odpadkov;
- predpisi o ravnanju z odpadki, ki že imajo značaj sekundarnih surovin ter o minimalnih tehničnih pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati organizacije za zbiranje, odkup in predelavo odpadkov v sekundarne surovine;
Ostale predpise, za katere so potrebna temeljitejša proučevanja vprašanj nastajanja odpadkov in možnosti za ravnanje z
njimi pa po izdelavi ustreznih strokovnih osnov oziroma tehnično-tehnoloških rešitev.
Poleg tega pa bi bilo potrebno da:
1. občinske skupščine, ki še niso novelirale svojih odlokov
o obveznem zbiranju in odvažanju odpadkov, novelirajo svoje
odloke v skladu z določili zakona o ravnanju z odpadki;
2. se v okviru komunalnega gospodarstva pripravi ekonomsko-tehnološka študija o komunalnih odpadkih v SR Sloveniji, katere rezultati bi morali dati nadaljnje usmeritve za
enovitejše in sodobnejše in tehnično popolnejše ravnanje s
komunalnimi odpadki;
3. splošna združenja pri Gospodarski zbornici Slovenije v
skladu z 110. členom družbenega dogovora o temeljih plana
SR Slovenije za obdobje 1981-1985 sprožijo postopke samoupravnega sporazumevanja za ustanovitev delovne organizacje za odstranjevanje posebnih odpadkov.
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Kosova z osnutkom zakona (ESA-151)

1. Ustavna podlaga za izdajo zakona
Po drugi točki 326. člena Ustave SR Slovenije daje Skupščino SR Slovenije svoje soglasje k zakonom m drugim splošnim aktom, ki se nanašajo na kreditiranje hitrejšega razvoja
aospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin.
Na podlagi 14. točke 314. člena pa republika skrbi za izvrševanje zveznih zakonov in drugih predpisov na svojem območju
ter jih neposredno izvršuje.
V skladu s 4. členom zakona o stalnih sredstvih Sklada
federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko
mani ravitih republik in avtonomnih pokrajin v obdobju
1981-1985 (Ur. list SFRJ št. 74/80 in 42/82 - v nadaljnjem
besedilu zakon o stalnih sredstvih sklada federacije) določijo
republike in avtonomni pokrajini s svojimi zakoni način zagotavljanja sredstev in izpolnjevanja obveznosti za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo.
2. Ocena stanja na področju, ki ga je treba
urediti z zakonom, in razlogi za izdajo zakona
Skupščina SR Slovenije je 25. novembra 1981 sprejela zakon o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR
Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih
republik in SAP Kosovo (v nadaljnjem besedilu zakon). Zakon
določa:
■- zavezance, obračunsko osnovo in stopnje za poravnanje
obveznosti ter razporeditev obveznosti SR Slovenije na temeljne organizacije združenega dela
- organizacijske rešitve in mehanizme za samoupravno
združevanje dela in sredstev
- način izvajanja odgovornosti republike do izpolnjevanja
obveznosti po zakonu o stalnih sredstvih sklada federacije.
Po zakonu o stalnih sredstvih sklada federacije zagotavljajo
republike in avtonomni pokrajini sredstva Sklada federacije
po stopnji 1,83% družbenega proizvoda družbenega gospodarstva. Poleg tega je treba v skladu s spremembami in
dopolnitvami zakona o stalnih sredstvih Sklada federacije
zagotoviti še dodatnih 0,03% družbenega proizvoda družbenega gospodarstva za hitrejši razvoj SAP Kosovo. Letno akontacijo sredstev Sklada federacije določa skupščina Sklada
federacije na podlagi planiranega družbenega proizvoda
družbenega gospodarstva republike oziroma avtonomne pokrajine. Razliko med zneskom letne akontacije ter dokončno
obveznostjo, izračunano na podlagi uradno objavljenega
družbenega proizvoda družbenega gospodarstva, je treba
poravnati v 30 dneh od dneva, ko je bil določen (dokončen)
letni znesek stalnih sredstev Sklada federacije. Običajno je
dokončen letni znesek znan nekaj več kot leto dni po preteku
leta, za katero se je obračunaval.
„
Analiza izvajanja republiškega zakona v letih 1981 in 1982 je
pokazala, da SR Slovenija na podlagi v zakonu predpisanih
stopenj in olajšav ne bo mogla izpolniti obveznosti za leto
1982, ki izhaja iz zakona o stalnih sredstvih Sklada federacije.
a) Ankotacijska obveznost SR Slovenije za leto 1981 je
znašala 5.160 mio din. Z akontacijami za januar-december
1981 ter z vplačilom razlike po ZR/81 so zavezanci v SR
Sloveniji do 15. marca 1982 zagotovili 4.732,3 mio din sredstev za izvajanje te obveznosti. Od tega je bilo v tem času

2.438,7 mio din vplačanih kot obvezno posojilo, 2.293,6 mio
din pa so zavezanci izločili za združevanje na podlagi že
sklenjenih in s strani manj razvitih republik in SAP Kosovo
potrjenih samoupravnih sporazumov o združevanju dela in
sredstev.
Iz sredstev, ki so bila v SR Sloveniji zbrana in vplačana kot
obvezno posojilo za leto 1981, bi bilo treba poravnati še del
razlike med akontacijsko in dokončno obveznostjo za leto
1980. Za pokritje te obveznosti je bilo moč uporabiti le 300,6
mio din iz vplačanih akontacij za leto 1981, zato je bilo treba
za dokončno poravnavo obveznosti za leto 1980 vplačati še
290 mio din iz sredstev, ki so jih zavezanci vplačevali kot
posojilo za leto 1982. S tem je SR Slovenija dokončno poravnala svojo celoletno obveznost do Sklada za leto 1980.
Z vplačili obveznosti za leto 1981 (upoštevajoč tudi primanjkljaj za leto 1980) smo v SR Sloveniji na osnovi zakona
zbrali 615,8 mio din manj, kot bi potrebovali za poravnanje
akontacije za leto 1981.
Glavni vzroki za manjši priliv od načrtovanega v prvem letu
veljavnosti novega republiškega zakona so bili:
— bistveno večje število TOZD, ki so dosegle izgubo in so
konec leta dobile vrnjena sredstva
- nižja raven dosežene akumulacije od načtovane in s tem
večji vpliv zakonske olajšave, da posamezni zavezane poravnava obveznost le do višine akumulacije
- dejstvo, da so povečale izvoz tudi OZD v panogah, ki v
letu 1980 niso dosegle izvoznih rezultatov in se je tako razširil
krog upravičencev do olajšave za izvoz
— revalorizacija osnovnih sredstev za leto 1981, ki se odšteva od osnove za izračun obveznosti zavezanca, je bila
bistveno večja od načrtovane; v načrtovanju potrebnih sredstev je bil uporabljen povprečni revalorizacijski količnik, medtem ko se je izkazalo, da je v dejavnostih, ki prispevajo
pretežni del sredstev za izpolnjevanje obveznosti SR Slovenije do gospodarsko manj razvitih SR in SAP Kosova, ta
količnik in z njim učinek revalorizacije bistveno višji (zato
osnova, pomnožena s povprečno stopnjo, ni dala predvidenega zneska obveznosti 5.500 mio din, temveč le 5.235 mio
d

Zmanjšanje obveznosti zavezancev zaradi teh vzrokov je
bilo naslednje (v mio din):
Pričakovano
zmanjšanje
1. osnova z odšteto
revalorizacijo krat
povprečna stopnja
2. izvoz
3. izgube
4. zmanjšana akumulacija
5. zmanjšanje zaradi večjega
rezultata revalorizacije
odbitnih postavk iz 2. in 3.
člena zakona
SKUPAJ

280
200

dejansko
zmanjšanje

506
257
133
17

razlika

265
226
57
133
17
698

b) Obveznost SR Slovenije, ki jo je potrebno pokriti iz
sredstev iz leta 1982, je naslednja:
Letna akontacija 1982 (po sklepu skupščine Sklada federacije)
6.936,5 mio
Poravnava zaostanka iz akontacijske obveznosti za leto
1981
615,8 mio
Poravnava končne obveznosti za leto 1980
290,0 mio
0,03% DP družbenega gospodarstva za leto 1982 113,7 mio
SKUPAJ

7.946,0 mio
Razlike med akontacijsko in končno obveznostjo za leto
1981 bo poravnana v letu 1983 in bo predvidoma znašala 550
mio din.
Na podlagi sprememb in dopolnitev zakona o stalnih sredstvih Sklada federacije bo treba ob končni poravnavi obveznosti za leto 1981 poravnati v letu 1983 tudi obveznost iz
naslova 0,03% od DP družbenega gospodarstva za SAP Kosovo za leto 1981 v višini 93,6 mio din.
V skladu s 23. členom dogovora o posebnih ukrepih za
uresničevanje politike najhitrejšega razvoja Socialistične avtonomne pokrajine Kosovo v obdobju 1981-1985 (Ur. list
SFRJ, št. 21/82), ki je bil sklenjen v skladu s 7. členom
dogovora o temeljih družbenega plana Jugoslavije o politiki
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP
Kosovo za obdobje 1981-1985 (Ur. list SFRJ, št. 74/80), so
udeleženci prevzeli obveznost, da ukrepajo za realizacijo dogovora republik in avtonomnih pokrajin o prevzemanju obveznosti in sprejemanju ukrepov, s katerimi bodo ustvarili
pogoje in spodbujali organizacije združenega dela in druge
samoupravne organizacije in skupnosti za izgradnjo gospodarskih objektov na osnovi združevanja dela in sredstev zaradi hitrejšega razvoja SAP Kosovo (Ur. list SFRJ, št. 65/80).
Na osnovi opravljenih razgovorov predstavnikov izvršnih svetov skupščin SR Slovenije in SAP Kosovo in gospodarskih
zbornic je predlagano, da bi obveznost SR Slovenije v zvezi z
izvajanjem te naloge izpolnili z igradnjo obrata za proizvodnjo
trajno žarnih peči na trdo gorivo ter izgradnjo livarne v okviru
organizacije združenega dela Metalka v Djakovici. Delež dodatnih sredstev organizacij združenega dela iz SR Slovenije
naj bi znašal 200 milijonov dinarjev, ki naj bi jih združevali
zavezanci v okviru izvajanja obveznosti po tem zakonu.
c) Ocena sredstev, ki bi jih organizacije združenega dela
zagotovile na podlagi sedaj veljavnih stopenj v letu 1982.
Na obračunanđ obveznost po zakonu vpliva poleg predpisanih stopenj tudi gibanje osnove za obračun obveznosti.
Poslovni sklad, kot osnova za obračun obveznosti, se povečuje iz naslova učinkov revalorizacije osnovnih sredstev za
preteklo leto ter iz naslova razporejenega čistega dohodka za
razširitev materialne osnove dela za tekoče leto. Izračuni
kažejo, da se bo poslovni sklad za obračun za leto 1982 na tej

podlagi povečal v globalu za okoli 30%. Tako ugotovljeni
poslovni sklad pa se pred ugotovitvijo dokončne osnove za
obračun obveznosti zmanjšuje za: sredstva združena v SIS
materialne proizvodnje, terjatve iz dolgoročnih sanacijskih
kreditov, obvezno posojilo in združena sredstva za pospeševanje gospodarskega razvoja manj razvitih republik in SAP
Kosovo, posojila po predpisih družbenopolitičnih skupnosti
(2. člen) in za v zakonu posebej predpisane kategorije osnovnih sredstev (3. člen).
V izračunih je bilo upoštevano, da bo delež vseh teh odbitnih postavk v ocenjenem poslovnem skladu za leto 1982
približno enak kot v letu 1981. Poleg tega pa je potrebno tako
izračunano osnovo za obračun obveznosti zmanjšati še za
znesek, ki je odvisen od predvidenega deleža izvoza na konvertibilno področje v celotnem prihodku (13. člen). Ob upoštevanju cenjene rasti izvoza na konvertibilno področje in
njegovega deleža v celotnem prihodku v letu 1982 je bila
izračunana osnova za obračun obveznosti za zavezance po
posameznih stopnjah obveznosti. Izračuni so pokazali, da bi v
letu 1982 na tej podlagi, ob upoštevanju sedaj veljavnih stopenj obveznosti, zavezanci v SR Sloveniji v globalu oblikovali
okoli 6.215 milijonov din sredstev za pokrivanje obveznosti do
manj razvitih republik in SAP Kosovo.
Primerjava ocenjene višine sredstev, ki jih bodo po dosedanjih stopnjah oblikovali zavezanci, z obveznostmi SR Slovenije do manj razvitih v letu 1982 v višini 7.946 milijonov din
kaže, da bo po sedanji oceni primanjkovalo 1.731 mio din za
pokritje vseh obveznosti v letu 1982. Zato na podlagi sedaj
veljavnih stopenj za izračun obveznosti zavezancev ne bo
možno izpolniti obveznosti SR Slovenije za leto 1982. Zato
predlagamo, da se s spremembo zakona ustrezno povečajo
stopnje. Zakon o stalnih sredstvih Sklada federacije namreč
določa (10. člen), da v primeru neizpolnjevanja obveznosti v
roku zapadlosti Služba družbenega knjigovodstva prenese
ustrezen znesek sredstev iz republiškega proračuna.
Stopnje za izračun obveznosti zavezancev je potrebno povečati za 30%, s čimer bi po oceni zagotovili približno 8.106
mio din, kar bi zadostovalo za izpolnitev skupne obveznosti
SR Slovenije za leto 1982 v znesku 7.946 mio din. Izračun
oblikovanja sredstev na podlagi povečanih stopenj izkazuje
160 mio din presežka, vendar je treba upoštevati, da so
predpostavke za predlagano povečanje stopenj ocenjene in
bo zato lahko pri realizaciji še prišlo do sprememb na podlagi
stvarnih gibanj, del pa naj bi bil uporabljen za izpolnitev dela
obveznosti na podlagi 23. člena dogovora o posebnih ukrepih
za uresničevanje politike najhitrejšega razvoja Socialistične
avtonomne pokrajine Kosovo v obdobju 1981-1985.
Izračun oblikovanja sredstev za izpolnjevanje obveznosti je
naslednji:

Ocena oblikovanja sredstev za izpolnjevanje obveznosti za pospeševanje razvoja gospodarsko
manj razvitih republik in SAP Kosovo v letu 1982
Zavezanci po
Ocena poslovnega
Ocena osnove za
Zmanjšana osnova Znesek prisp. zaPredlagane zvišane Znesek prisp. ob
posamez. veljavnih
sklada v letu 1982
izračun obveznosti zaradi predvidenega1982 ob dosedanjih stopnje prispevka upoštevanju zvistopnjah prispevka
izvozavletu 1982
stopnjah
šanihstop. vi. 1982
1%
77.896
43.933
39.086
391
1,3%
508
1,6%
82.284
51.181
46.897
750
2,1%
985
2,7%
94.908
65.386
60.842
1.643
3,5%
2.129
3,2%
99.908
69.636
63.561
2.034
4,2%
2,670
3,7%
40.219
28.757
26.433
978
4,8%
1.260
4,3%
14.912
10.528
• 9733
419
5,6%
545
SKUPAJ OBLIKOVANA
SREDSTVA
409.299
269.421
246.552
6.215
8.206
OBVEZNOSTI
SR SLOVENIJE
V LETU 1982
7.946
Opomba: Izračun je izdelan ob predpostavkah enakega deleža in razporeditve izgub ter zneskov zmanjšanja akumulacije po
zavezancih kot v letu 1981 in enake stopnje rasti izvoza po posameznih zavezancih.
3. Cilji in načela zakona
Z zakonom o spremembah zakona o zagotavljanju sredstev
in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje
6

razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo ne
bi spreminjali ciljev in načel zakona. Spremenili bi le stopnie
za obračun zavezancev.
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%C3
4. Poglavitne rešitve v zakonu
Na podlagi predloženih ocen predlagamo zvišanje stopenj
za obračun obveznosti zavezancev.
Zato naj se:
- v členu 6 stopnja 4,3% nadomesti s stopnjo 5,6%
- v členu 7 stopnja 3,7% nadomesti s stopnjo 4,8%
- v členu 8 stopnja 3,2% nadomesti s stopnjo 4,2%
- v členu 9 stopnja 2,7% nadomesti s stopnjo 3,5% £
- v členu 10 stopnja 1,6% nadomesti s stopnjo 2,1%
- v členu 11, prvi odstavek stopnja 1 % nadomesti s stopnjo
1,3%.
Sredstva, ki se med letom zagotavljajo za pospeševanje
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo, se

po 7. členu zakona o stalnih sredstvih Sklada federacije med
letom akontirajo, dokončno pa se obračunajo z zaključnim
računom. Takšna ureditev, ki izhaja tudi iz tretjega odstavka
18 člena republiškega zakona, pomeni, da se morajo zvišane
stopnje uporabiti že za obračun obveznosti za leto 1982, ki ga
je treba predložiti Službi družbenega knjigovodstva do roka
za predložitev zaključnega računa.
5. Finančna sredstva, ki so potrebna za
izvedbo zakona
Za izvedbo zakona niso potrebna finančna sredstva iz proračuna SR Slovenije.

OSNUTEK ZAKONA
o spremembah zakona o zagotavljanju sredstev in
izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP
Kosova
1. člen
V zakonu o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko
manj razvitih republik in SAP Kosovo (Ur. list SRS, št. 35/81)
se*
v 6. členu stopnja 4,3% nadomesti s stopnjo 5,6%
v 7. členu stopnja 3,7% nadomesti s stopnjo 4,8%,
v 8. členu stopnja 3,2% nadomesti s stopnjo 4,2%
v 9. členu stopnja 2,7% nadomesti s stopnjo 3,5%,
v 10. členu stopnja 1,6% nadomesti s stopnjo 2,1%,

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET

OBRAZLOŽITEV
1. Način zagotavljanja sredstev za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in pokrajin določijo
republike oziroma avtonomni pokrajini s svojimi predpisi po
4. členu zakona o stalnih sredstvih Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik
in avtonomnih pokrajin v obdobju 1981-1985 (Ur. list SFRJ, št.
74/80, 42/82). SR Slovenija je na tej podlagi 25. novembra
1981, na seji vseh treh zborov Skupščine SR Slovenije sprejela zakon o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj
razvitih republik in SAP Kosovo (Uradni list SRS, št. 35/81 — v
nadaljnjem besedilu: zakon). S predlaganimi spremembami
tega zakona se ne spreminjajo načela, na podlagi katerih se
zagotavljajo sredstva za pospeševanje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo.
2) Cilj predlaganih sprememb zakona je v tem, da se zagotovijo sredstva za izpolnitev obveznosti, ki je bila SR Sloveniji
določena na podlagi 10. člena cit. zakona o stalnih sredstvih
sklada federacije s sklepom o letni in mesečni akontaciji
stalnih sredstev sklada federacije za kreditiranje hitrejšega
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih
pokrajin za leto 1982 (Uradni list SFRJ, št. 31/82). S tem
sklepom je bila SR Sloveniji določena letna akontacija stalnih
sredstev sklada v znesku 6.936,5 mio din. Poleg tega zneska
pa mora SR Slovenija za leto 1982 zagotoviti še 615,8 mio din
poročevalec

V prvem odstavku 11. člena stopnja 1% nadomesti s stopnjo 1,3%.
2. člen
V drugem odstavku 11. člena se »za besedo«... zavezanci«
dodata besedi: »iz podskupin ..«
3. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS. Nove stopnje iz 1. člena tega zakona se uporabljajo tudi
za oDračunavanje obveznosti zavezancev za leto 1982.

premalo vplačanih sredstev v letu 1981, 290,0 mio din za
poravnavo dokončne obveznosti za leto 1980 ter 113,7 mio
din v zvezi z zagotavljanjem najhitrejšega razvoja SAP Kosovo
(0,03% DP družbenega gospodarstva). Na podlagi dosedanjih
osnov in stopenj bi zavezanci iz SR Slovenije v letu 1982
predvidoma zbrali le okoli 6.215 mio din. Z zvišanjem predpisanih stopenj za 30%, bi po oceni zagotovili približno 8.106
mio din, kar bi zadostovalo za izpolnitev skupne obveznosti
SR Slovenije za leto 1982 v znesku 7.946 mio din in dela
obveznosti SR Slovenije v zvezi z realizacijo dogovora republik in avtonomnih pokrajin o prevzemanju obveznosti in
sprejemanju ukrepov, s katerimi bodo ustvarili pogoje in
spodbujali organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti za izgradnjo gospodarskih
objektov na osnovi združevanja dela in sredstev zaradi hitrejšega razvoja SAP Kosovo (Ur. list SFRJ, štev. 65/80)
3) V predlaganih spremembah zakona je predvideno linearno zvišanje predpisanih stopenj, s čimer ne bi bila porušena razmerja glede razporeditve skupne obveznosti med
posamezne kategorije zavezancev, ki zagotavljajo sredstva po
različnih stopnjah. S predlaganimi spremembami se tudi ne
spreminja dosedanja opredelitev zavezancev, osnov in olajšav
pri obračunavanju obveznosti ter način združevanja sredstev
oziroma način vplačevanja posojila za pospeševanje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo.
4) Zaradi večje jasnosti besedila drugega odstavka 11. člena
je predlagana dopolnitev, tako da bi se ta odstavek glasil: "Po
stopnji 1,3% obračunavajo obveznost tudi zavezanci iz podskupin, v katerih je stopnja akumulacije v primerjavi s poslovnim skladom do 5%«. Dodani sta besedi »iz podskupin«. Na ta
način je besedilo redakcijsko usklajeno s 6. do 10. členom.
5) Za izvedbo tega zakona niso potrebna finančna sredstva
iz proračuna SR Slovenije.
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OSNUTEK ZAKONA
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Slovenije za

Socialistične republike
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1983 (ESA-137)

P
finance tudi priložil; in so na razpolago v dokumentaciji Skupščine SR Slovenije
Zaradi /azje obravnave osnutka tega zakona tokrat objavljamo nekatere najpomembnejše tabele.

sekretar,at za

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA SR SLOVENIJE ZA LETO 1983
A. PRIHODKI
Skupina

konto VRSTA PRIHODKA
1. PRIHODKI ZA OBVEZNOSTI NA RAVNI SR SLOVENIJE

ZNESEK
—

(vrSta 1 d0 5)
71

Vrsta 1 - PRIHODKI OD DAVKA OD DOHODKA OZD
"
710 Davek od dohodka OZD
3.219 540 000
72
Vrsta 2 - PRIHODKI OD DAVKOV OD OSEBNIH DOHODKOV
2.898.800 000
720 Republiški davek iz osebnega dohodka
2.004.800.000
720 Davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji
894.000.000
73
Vrsta 3 - PRIHODKI OD DAVKA OD PROMETA PROIZVODOV
IN STORITEV
731 Posebni republiški davek od prometa proizvodov in od plačil
za storitve
5.889.265.000
74
Vrsta 4-PRIHODKI OD DRUGIH DAVKOV
742 Davek od tujih oseb
61 800 000
743 Davek od celotnega prihodka občanov
100^000.000
77
Vrsta 5-DRUGI PRIHODKI
778
Drugi prihodki
7n nnn nnn
II. PRIHODKI ZA OBVEZNOSTI DO PRISPEVKA PRORAČUNU
—
FEDERACIJE (Vrsta 6)
73
Vrsta 6-PRIHODKI OD DAVKA OD PROMETA PROIZVODOV
IN STORITEV
730
Temelj ni davek od prometa proizvodov
12.666 080 000
III. SKUPAJ PRIHODKI (l+ll)
—

12.239.405.000
q?iq
nnn
J.*ny.t>4U.uuo

5 889

1R1 B nnnnn

161.800.000
70 nnn nnn

~
12.666.080.000
12 666 080 000
24.905.485.000

B. ODHODKI

40

400
410
420
41

410

42

8

415
418
~
420

I.ODHODKI ZA OBVEZNOSTI NA RAVNI SR SLOVENIJE
l^en1d°9>
Namen 1 - SREDSTVA ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV
Sredstva za dohodek delovne skupnosti
Sredstva za materialne stroške
Sredstva za amortizacijo
Namen 2 - SREDSTVA ZA POSEBNE IN DRUGE NAMENE ZA
DELO UPRAVNIH ORGANOV
Sredstva za osebne dohodke in druge osebne prejemke
funkcionarjev in delegatov
Sredstva za investicije v osnovna sredstva
Sredstva za druge potrebe za delo upravnih organov
Namen 3 - SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO
Sredstva za ljudsko obrambo

4 508 108 940
648 883 201
37 620 470
~

10.464.031.122
?iQ4fii9Rn
• » o i^

1 485 q27 ppp

218 656 509
543^656'149
723.615.334
~
74.000.000
poročevalec

Al

433
434
435
44
45

445
450
451
452
254
456

46
461
463
464
465
468
47
48

44

470

Namen 4 - SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA,
INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU IN SPODBUJANJE
HITREJŠEGA RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH
OBMOČIJ
Druge potrebe in intervencije v gospodarstvu
Sredstva za hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih območij
v okviru DPS
Sredstva za hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih območij
izven območja DPS
Namen 5 - SREDSTVA, PRENEŠENA DRUGIM DPS
Dopolnilna sredstva proračuna občine
Namen 6 - SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Sredstva za izobraževanje
Sredstva za znanost
Sredstva za kulturo
Sredstva za socialno varnost
Sredstva za uveljavljanje temeljnih pravic borcev, vojaških
invalidov in družin padlih borcev
Namen 7 - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE
POTREBE
Sredstva za družbenopolitične in družbene organizacije
Sredstva za varstvo pred naravnimi nesrečami
Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč
Sredstva za varstvo in zboljšanje človekovega okolja
Sredstvaza druge splošne družbene potrebe
Namen 8 - IZLOČANJE SREDSTEV REZERV
Izločanje v stalno proračunsko rezervo

481
482
483
488

440

606.918.900
155 646.900
93.072.000
358.200.000
293.216.000
1.210.538.787
27.780.296
30.656.200
10.743.291
31.572.000
1.109.787.000
866.572.859
610.961.549
50.400.000
19.212.860
16.800.000
169.198.450
157.000.000
575.243.973

Namen 9 - Drugi dohodki
Plačila za bančne storitve in stroške plačilnega prometa
Odplačilo kreditov in posojil DPS
Odhodki za obveznosti iz prejšnjega leta
Drugi odhodki DPS
II. Odhodki za obveznosti do prispevka proračunu federacije
(Namen 10)
Namen 10-Sredstva, prenesena drugim DPS
Prispevek proračunu federacije
III. Skupaj odhodki (I. + II.)

1.512.000
384.586.003
130.845.970
58.300.000

TABELA 1
Ocena prihodkov proračuna SR Slovenije za leto 1983 v primerjavi z letom 1982

Konto Vrsta prihodka
710
720

731
742
743
778
730

Davek iz dohodka OZD
Republiškidavekizosebnegadohodkapostopnji1%
Republiški davekizosebnegadohodka postopnji0,9%
Davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji
Posebni republiški davekod prometa proizvodov in od plačil za
storitve
Davekod tujih oseb
Davekod celot, pri h. občanov
Drugi prihodki
I. Skupaj prihodki zaobveznosti
naravniSRSIovenije
Temeljnidavekodprometaproizvodov
Skupaj prihodki

poročevalec

Plan 1982
2.799.600.000
1.730.000.000

Realizacija Ocena realizacije % izvrši31/8-1982
31/12-1982 tve (4:2)
100,0
1.762.800.398 2.799.600.000
^
103,5
1.170.318.168 1,790.000.000

Ocena virov Indeks pove- Indeks pove1983 čanja (6:2) čanja(6:4)
115,0
115,0
3.219.540.000
2.004.800.000

115,9

112,0

26.569.540

26.569.540

714.000.000

590.299.545

894.000.000

125,2

894.000.000

125,2

100,0

5.121.100.000
61.800 000
45.600.000
69.747.356

3.262.676.781
43.313.257
39.705.445
55.269.924

5.121.100.000
61.800.000
55.600.000
70.000.000

100,0
100,0
121,9
100,4

5.889.265.000
61.800.000
100.000.000
70.000.000

115,0
100,0
219.3
100.4

115,0
100,0
179,9
100,0

6.950.953.058 10.818.669.540

102,6 12.239.405.000

116,1

113,1

12.391.371.272 7.050.790.991 11.309.000.000
22.933.218.628 14.001.744.049 22.127.669.540

91,3 12.666.080.000
96,5 24.905.485.000

102,2
108,6

112,0
112,6

10.541.847.356
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TABELA 2
PREDLOG SREDSTEV ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV IN SREDSTEV ZA POSEBNE IN DRUGE
NAMENE ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV V LETU 1983
Plan po prorač. 1982
in poznej. sprem.
3.887.573.920
3.517.546.605
239.182.564
130.844.751
558.728.372
192.754.939
186.175.598
654.128.291

Dohodek DS
- bruto OD
- delo v posebnih pogojih
- sklad skupne porabe
Materialni stroški
Oprema in amort.
OD predstojnika in narrtestnika
Posebni nameni
Spremembe med letom
SKUPAJ

5.479.361.120

Osnutek zakona o
spremembah in
dopolnitvah zakona o
republiških blagovnih
rezervah
(ESA-53)
Zakon o republiških blagovnih rezervah (Uradni list SRS,
št. 19/76) ureja samo programiranje, oblikovanje, financiranje in uporabo republiških
stalnih blagovnih rezerv, medtem ko se ta vprašanja pri republiških tržnih blagovnih rezervah urejajo z družbenim
dogovorom. Zato naj zakon o
spremembah in dopolnitvah
zakona o republiških blagovnih rezervah z ureditvijo vprašanj, ki niso urejena v veljavnem zakonu doseže takšno
delovanje republiških blagovnih rezerv, ki bo zagotavljalo
uspešno interveniranje na trgu
v primeru večjih motenj na
njem ob hkratni in' polni
obrambni pripravljenosti z vi-,
dika blagovnih rezerv.
Zakonski osnutek določa, da
se z družbenim dogovorom
urejajo programiranje ter
osnove za urejanje oblikovanja, financiranja in uporabe republiških tržnih blagovnih rezerv. Za primere, ko ne pride
do sklenitve družbenega dogovora o republiških tržnih
blagovnih rezervah, ali ko
kljub nastopu večjih motenj na
trgu, za katerih odpravo je treba uporabiti blagovne rezerve,
ne pride do odločitve, da se
rezerve uporabijo, je predvidena možnost intervencije pristojnih organov republike Do
sklenitve družbenega dogovora naj tako veljajo za programiranje in oblikovanje tržnih rezerv ter za nekatera vprašanja
njihove uporabe ustrezne do10

ločbe zakona, ki urejajo ta
vprašanja za stalne rezerve.
Za posamezne vrste blaga v
republiških tržnih blagovnih
rezervah se sklepajo v skladu z
družbenim dogovorom posebni dogovori o oblikovanju, financiranju in uporabi teh rezerv. Udeleženci takega dogovora za posamezno vrsto blaga
odločajo skupaj o vseh vprašanjih, o katerih je v skladu z
dogovorom treba neposredno
odločati. Glede na to, da bo
med ta vprašanja praviloma
spadala tudi uporaba rezerv
ob motnjah na trgu, zakonski
osnutek določa možnost intervencije pristojnega organa v
primeru, če kljub nastopu večjih motenj na trgu blaga
osnovne preskrbe udleženci
dogovora ne dosežejo soglasja, da se uporabijo ustrezne republiške tržne blagovne rezerve.
Ob izvajanju zakona se je
pokazala potreba po tem, da
se pri odločanju o vprašanjih
programiranja, oblikovanja, financiranja in uporabe republiških tržnih blagovnih rezerv
doseže še večja podružbljenja
ter še večji vpliv vseh tistih
subjektov, ki so zainteresirani
za delovanje sistema republiških tržnih blagovnih rezerv.
Zato zakonski osnutek določa,
da je v Zavodu SR Slovenije za
rezerve kot svetovalno telo
svet za republiške tržne blagovne rezerve. Svet naj bi bil
sestav-ljen iz predstavnikov
organizacij združenega dela -

Zahtevki organov
za leto 1983
4.469.586.664
4.023.399.469
296.363.449
149.823.746
720.693.379
526.304.147
218.656.509
844.163.599
69.394.253
6.848.798.551

Indeks

Predlog IS
za leto 1983
4.447.333.465
4.023.399.469
274.110.250
149.823.746
648.883.201
37.620.470
218.656.509
723.615.334
60.775.475
6.136.884.454

115,0
114.4
123,9
114.5
129,0
273.0
117,4
129.1
115,0
125,0

nosilcev preskrbe, v SR Sloveniji, predstavnikov bank, organiziranih potrošnikov, Republiškega komiteja za tržišče in
splošne gospodarske zadeve
in Zavoda SR Slovenije za rezerve.
S spremembami in dopolnitvami zakona bo treba dopolniti tudi sedanje možnosti financiranja republiških blagovnih rezerv. Poleg sedanjih virov sredstev za graditev skladišč za potrebe republiških
stalnih blagovnih rezerv in za
nabavljanje blaga za republiške stalne blagovne rezerve
bodo določeni še drugi trajni

Indeks
114,4
114.4
114,6
114.5
116,1
19,5
117,4
110.6
112,0

in stabilni viri financiranja. Po
ustreznem medrepubliškem
dogovoru naj bi to bili prometni davki (pri kavi in cigaretah),
uvozna taksa, sredstva za posebne namene iz cen tekočih
goriv pa tudi še morebitni drugi viri.
Viri financiranja tržnih blagovnih rezerv so po zakonu
sredstva, pridobljena z bančnimi krediti in sredstva, ki jih v ta
namen združujejo organizacije
združenega dela. Tem virom je
treba z dopolnitvijo zakona
dodati kot vir sredstev še sredstva razlik v cenah.

Osnutek zakona o
spremembah in
dopolnitvah zakona o
upravah za družbene
prihodke
(ESA-924)
Zakon o upravah za družbene prihodke (Uradni list SRS,
št. 3/81) je uredil temeljna
vprašanja organiziranja in delovanja uprav za družbene prihodke. Ocena stanja na področju ugotavljanja in plačevanja družbenih obveznosti občanov, predvsem pa posledice,
ki nastajajo zaradi premalo
učinkovitega dela uprav za
družbene prihodke, pa terjajo
nadaljnje spremembe, s katerimi bi dosegli učinkovitejše delo teh organov.
V začetku letošnjega leta je
bil Skupščini SR Slovenije posredovan predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravah za
družbene prihodke s tezami za
osnutek zakona, kjer so bile
predložene rešitve s katerimi
naj bi zagotovili bolj učinkovito in enotno delovanje, večjo '

vertikalno povezanost in
ustreznejše pogoje za delo
uprav za družbene prihodke.
V predlogu za izdajo zakona
o upravah za družbene prihodke smo predlagali naj bi v skladu s potrebo po učinkovitejšem delovanju uprav za družbene prihodke uredili vprašanja, ki se nanašajo na dela in
naloge, ki jih opravljajo delavci
s posebnimi pooblastili, stimulativnejše nagrajevanje teh delavcev, predhodno mnenje k
imenovanju direktorja občinskih in medobčinskih uprav in
uvedbo službenih oblek.
Samo te spremembe in dopolnitve je predlagal Izvršni
svet iz razloga, ker ugotavlja,
da sedanji sistem pooblastil, ki
so urejena v zakonu o sistemu
državne uprave, zakonu o
splošnem upravnem postopku, v zakonu o davkih občanov
poročevalec

njegovih izhodiščih v predvi- splošnem upravnem postopku
in drugih zakonskih in podza- Slovenije je bil sprejet sklep, denem posebnem aktu, ki do- urejata upravno in drugo nadkonskih predpisih, omogoča da se predlog za izdajo zakona loča posebne pogoje dela in zorstvo. Prav tako je v zakonu
tudi učinkovitejše delo uprav sprejme, ravno tako se sprej- vrednotenje teh del in nalog. o sistemu državne uprave poza družbene prihodke. Zaradi mejo ugotovitve o oceni stanja Kriterije, po katerih se v aktu o drobno urejen način ukrepatega je Izvršni svet mnenja, da in podprejo predvideni cilji, sistemizaciji določijo dela in nja inšpektorjev. Zaradi tega
je potrebno z zakonom sprejeti vendar z izraženimi pomisleki naloge delavcev s posebnimi se s tem zakonom razširjajo
nekatere ukrepe, ki se nanaša- na predlagane rešitve. Zaradi pooblastili in odgovornostmi, možnosti ukrepanja na druge
jo le na delovanje in pogoje tega je Skupščina SR Sloveni- naj bi določil direktor Republi- delavce uprave, ki imajo podela v upravah za družbene je napotila predlagatelja naj ške uprave za družbene pri- sebna pooblastila. Prav tako
išče rešitve v večji in podrob- hodke.
prihodke.
pa se daje možnost RUDP, da v
nejši razdelavi pooblastil in z
V pripravah na zasedanje zagotovitvijo
Predlagamo, da se z zako- primeru, če občinske uprave
večjega
nadzora
Skupščine SR Slovenije so odnom določi, da direktor Repu- za družbene prihodke ne odbori Skupščine obravnavali nad delom občinskih uprav za bliške uprave za družbene pri- pravijo ugotovljenih nepravildružbene
prihodke
in
na
podpredlog za izdajo zakona in
hodke, v postopku kadrovanja, nosti obveste o tem izvršni
enotno soglašali z ocenami lagi tega sklepa, razprave na ki ga vodi SZDL, daje poprejš- svet občinske skupščine in
stanja na tem področju ter s zborih ter razprave v odborih, nje mnenje k imenovanju di- predlagajo organizacijske, kacilji, ki jih želimo doseči s pripravi osnutek zakona.
rektorja občinske oziroma me- drovske in druge ukrepe za
spremembami in dopolnitvami
Upoštevajoč sklepe Skup- dobčinske uprave za družbene odpravo nepravilnosti.
zakona, pripombe pa so bile ščine SR Slovenije je izdelan prihodke. Glede na splošni
V osnutku natančneje razdena posamezne rešitve in sicer: osnutek zakona v katerem družbeni pomen nalog, ki jih lujemo pravice in dolžnosti
- glede predhodnega mne- predlagamo, da občinske imajo uprave za družbene pri- pooblaščenih delavcev pri
nja direktorja Republiške skupščine lahko z odlokom hodke želimo s tem zagotoviti, izvajanju nadzorstva nad izuprave za družbene prihodke k predpišejo, da se sredstva, ki večjo vertikalno povezanost in polnjevanjem davčnih in druimenovanju direktorja občin- jih uprave za družbene prihod- poenotenje izvajanja dogovor- gih obveznosti.
ske uprave za družbene pri- ke pridobijo v zvezi s pobira- jene politike.
Vse predlagane rešitve v
hodke so bili izraženi pomisle- njem prispevkov za samouOpuščamo določbo o služki, da s tem posegamo v ustav- pravne interesne skupnosti in benih oblekah, ker ocenjuje- osnutku zakona, s katerimi naj
postavljene cilje pa
ne pravice občine ob tem, da druge uporabnike družbenih mo, da bi bilo to vprašanje po- bi dosegliobravnavati
v sklopu
je možno to zagotoviti v ka- sredstev, v celoti ali delno na- trebno rešiti z medrepubliškim moramo
drovskem postopku, ki ga vodi menijo za modernizacijo in dogovorom tako, da bi bila re- drugih ukrepov za ureditev te
SZDL;
izboljšanje materialnega polo- šitev enotna v vseh republikah službe.
Z večjo družbeno podporo, s
- uvedba službenih oblek je žaja uprav. S tem naj bi se za- in pokrajinah. Prav tako meni- strokovnim
izpopolnjevanjem
le eden izmed ukrepov za do- gotovila sredstva za ustreznej- mo, da bi bila uvedba službe- kadrov in ustreznejšo
kadrovsego žeijenih ciljev, kajti služ- ši način nagrajevanja in mo- nih oblek le eden izmed ukrepolitiko, z zagotavljanjem
bena obleka kot zunanji izraz dernizacije dela, vendar pa bo pov za dosego postavljenih ci- sko
za delavce s posebnimi poo- potrebno v družbenem dogo- ljev, kot je bilo v dosedanjih ustreznih materialnih pogojev
s stimulativnejšim nagrajeblastili, ima svojo funkcijo le v voru o izvajanju politike na po- razpravah posebej poudar- ter
vanjem skladno z odgovorpovezavi s posebnimi poobla- dročju splošne porabe v obči- jeno.
nostjo in delom ter z dogradistili, ki jih imajo takšni delavci. nah ta sredstva izvzeti iz omeV zvezi s pooblastili republik
Več bi bilo potrebno sodelova- jitve tako, da bi jih uprave lah- ške uprave do občinskih uprav tvijo in večjo enotnostjo davčsistema bomo lahko zanja in povezovanja z organi ko dejansko uporabile v te na- za družbene prihodke ugotav- nega
gotovili večjo učinkovitost pri
odkrivanja, pregona in sojenja. mene.
ljamo, da že sistemski zakon o izvajanju davčne politike.
Ugotoviti je potrebno, kaj bi
državni upravi kot tudi zakon o
V osnutku smo odstopili od
uvedba službenih oblek pomerešitve,
da
se
sredstva
za
osebnila za delavce uprav za družbene prihodke, ker obstaja bo- ne dohodke operativnih delavjazen, da zaradi tega ne bomo cev povečajo do 20%. MeniPredlog za izdajo
uspeli pritegniti na operativne mo, da je mogoče vprašanje
nagrajevanja
naloge delavce z visoko izo- ustreznejšega
zakona o spremembah
delavcev v upravah za družbebrazbo;
in dopolnitvah zakona o
ne
prihodke
reševati
v
okviru
- podprta je bila usmeritev,
da se zboljšajo pogoji za delo veljavnega sistema nagrajevadavkih na promet
uprav za družbene prihodke, nja delavcev v upravnih organepremičnin z
vendar na način kot ga določa nih. Dela in naloge delavcev s
(ESA-146)
ustava in zakon o združenem posebnimi pooblastili in odgoosnutkom zakona
delu znotraj uveljavljenega si- vornostmi naj bi vrednotili v
stema financiranja državne skladu z družbenim dogovorom o skupnih osnovah za usuprave;
Predlog za izdajo zakona z zirajo določbe o veljavnih
- pred izdajo zakona bi bilo klajeno urejanje odnosov pri osnutkom
zakona o spremem- davčnih oprostitvah, dopolnjupridobivanju
in
razporejanju
potrebno temeljito proučiti orbah
in
dopolnitvah
zakona o jeta določbi o ugotavljanju
dohodka
delovnih
skupnosti
ganizacijo in metode dela ter
na promet nepremičnin davčne osnove ter usklajujejo
zagotoviti uporabo sodobnej- upravnih in drugih organov in davku
temeljna načela ob- višine kazni za kršitev določb
ših sredstev v delu uprav za drugih organov družbenopoli- ohranja
tičnih skupnosti ter pri delitvi stoječega zakona. S predlaga- zakona z novim zakonom o
družbene prihodke.
Na temelju razprave na od- sredstev za osebne dohodke in nimi spremembami in dopolni- prekrških.
borih in zborih Skupščine SR skupno porabo delavcev in na tvami se razširjajo in konkreti-
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RAZŠIRITEV SEJ ZBOROV
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
s 17. na 24. novembra 1982
IN RAZŠIRITEV DNEVNIH REDOV
SEJ ZBOROV

navi analize o uresničevanju
akcijskega programa boja proti alkoholizmu;
- sklep ob obravnavi osnutka
zakona o zagotovitvi sredstev
SFR Jugoslavije v Afriški sklad
za razvoj ob tretjem splošnem
dopolnjevanju njegovih sredstev.

tehnologije med organizacijami združenega dela in tujimi
osebami.
Zbor občin je sprejel:
- osnutek zakona o evidenci
nastanitve občanov in o registru prebivalstva.
Zbor združenega dela, Zbor

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI
Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine
SR Slovenije, ki so bil$ sklicane za sredo, 17. novembra
1982, se prelagajo na četrtek,
25. novembra 1982.

Dnevni red sej zborov pa je
razširjen še z obravnavo:
- osnutka resolucije o politiki uresničevanja družbenega
plana Jugoslavije za obdobje
1981-1985 v letu 1983 s
spremljajočimi akti.

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
26. oktobra 1982
Na skupnem zasedanju
Zbora združenega dela, Zbora
občin, Družbenopolitičnega
zbora in Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije so
delegati najprej poslušali
uvodne obrazložitve k poročilom o uresničevanju zakona o
usmerjenem izobraževanju, ki
so jih podali Majda Poljanšek,
članica Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije in
predsednica Republiškega
komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo,
dr. Viljem Merhar, predsednik
Odbora za usmerjeno izobraževanje Izobraževalne skupnosti Slovenije in Slavko Bohanec, član izvršilnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije.
Na skupnem zasedanju
Zbora združenega dela, Zbora
občin in Družbenopolitičnega
zbora pa so delegati poslušali,
še uvodno poročilo Dušana
Šinigoja,
podpredsednika
Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije, k poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju zveznih zakonov in ukrepov Zveznega
izvršnega sveta za uresničevanje gospodarske stabilizacije.
Uvodno poročilo podpredsednika Izvršnega sveta na
skupnem zasedanju skupščinskih zborov so poslušali
tudi delegati Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije.
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije so
na ločenih sejah sprejeli:
- ugotovitve in stališča k poročilom o uresničevanju zako12

na o usmerjenem izobraževanju.
Družbenopolitični zbor je k
poročilom Sprejel stališča.
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli.
- sklep ob obravnavi poročila
Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije o izvajanju zveznih
zakonov in ukrepov Zveznega
izvršnega sveta za uresničevanje gospodarske stabilizacije;
- sklep ob obravnavi predloga
dogovora o spremembah in
dopolnitvah dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985;
- predlog za izdajo zakona o
spremembah in dopolnitvah
zakona o usmerjenem izobraževanju z osnutkom zakona;
- osnutek zakona o družbenem sistemu informiranja;
- predlog za izdajo zakona o
varstvu kmetijskih zemljišč
pred spremembo namembnosti z osnutkom zakona;
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah o obrtnega
zakona s poročilom o njegove/ti uresničevanju.
Družbenopolitični zbor je k
predlogom za izdajo in k
osnutkom zakonov sprejel stališča
Zbor združenega dela in
Zbor občin sta sprejela še:
- predlog zakona o spremembah zakona o proračunu SR
Slovenije za leto 1982;
- predlog zakona o ustanovitvi
delovne organizacije Restavratorski center SR Slovenije;
- predlog za izdajo zakona o
spremembah in dopolnitvah
zakona o zdravstvenem varstvu z osnutkom zakona,
- stališča in sklepe ob obrav-

Zbor združenega dela:
Boris Lipužič, Vlado Borovišek, Ivo Fabinc, Ervin Eržen,
Dali Donlagič, Jože Zaljuberšek Marija Švajncer, Vihorka
Potrč, Nada Mihajlovič, Milan Šebart, Božo Dragan, Jože
Gabrovšek, Aleš Sojar, Franc Lapuh, Peter Robida Rudi Babič, Majda Poljanšek Rudolf Petan, Franc Škof, Jože Kovač
Pavel Brulec, Rudi .Šepič, Živko Pregl, Miro Smerdu, Uroš
Rupreht, Matija Koritnik, Jurij Drnovšek, Franc Prelog Dora
Rihar, Marjanca Faganel. Janez Erhart, Milan Krajnik, Marjan
Šiftar, Vladimir Ščeglovski, Saša Skulj, Anton Ciglarič, Vlado
Kajba, Marjeta Kač, Peter Janežič, Boris Lieber, Jože Nagode
Bogo Rogina, Stanko Renčelj, Božidar Tvrdy, Olga Arzenšek'
Jože Kus, Franc Hočevar, Marko Čavlovič, Marija Gruden'
Mojca Bučar, Bernard Krivec.
Zbor občin:
Ivan Žavcer, Anton Jelenko, Nevenka Grgič, Štefan Štrok,
Franc Romih, Marjan Gantar, Ludvik Obal, Majda Škerbic,
Drago Bratina, Vlado Beznik, Anton Zoreč, Franc Bučer!
Marko Gliha, Vida Savli, Jožica Šalamun, Viktor Žakelj, Franjo
Krsnik, Marija Kačičnik, Tomaž Kšela, Lucijan Vuga, Franc
Kovač, Bojan Smolkovič, Andrej Jerman-Blažič, Jasna PečeJaničijevič, Lojze Senegačnik, Slavko Glinšek, Dinko Leskovsek, Rihard Kozjak, Anton Kelvišar, Ivan Muršec, Herman
Rigelnik, Slava Repše, Franc Hočevar, dr. Srečko Koren, Karmen Langus, Milena Borovac.
Družbenopolitični zbor:
Lado Kocijan, Robert Černe, Ivanka Vrhovčak, Miloš Prosenc, Mile Šetinc, Igor Križman, Tomaž Mislej, Silva Jereb
Štefan Korošec, Tine Zorič, Marija Pukl, Tilka Blaha, France
Vreg, Miran Potrč, Ciril Zlobec, Francka Herga, Ciril Ribičič
Alenka Markič, Jože Sintič, Slobodan Rakočevič, Jože Šušmelj, Milan Kneževič, Zorko Dežjot, Ivan Kogovšek, Marian
Kotar, Marija Zupančič-Vičar.
Pismene razprave k posameznim točkam dnevnega reda
so oddali:
~ delegati iz skupin delegatov za delegiranje delegatov v
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije za gospodarsko področje 1. okoliš Ljubljana Bežigrad, gospodarsko področje, 3. okoliš Ljubljana Moste-Polje, gospodarsko področje, 5. okoliš Ljubljana Vič-Rudnik, socialno-zdravstveno
področje, 10. okoliš Celje;
- delegati iz skupin delegatov za delegiranje delegatov v
Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz skupščin občin: Kranj
Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Šiška, Logatec, Maribor-Ruše'
Maribor-Tabor, Nova Gorica, Piran, Sežana, Tržič, Velenje,
Zbor združenega dela je sprejel:
— sklep ob obravnavi osnutka
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vlaganju
sredstev tujih oseb v domače
organizacije združenega dela;
- sklep ob obravnavi osnutka
zakona o dopolnitvah zakona
o dolgoročni proizvodni kooperaciji, posl ovno-tehni čnem
sodelovanju ter pridobitvi in
odstopu materialne pravice do

občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli še:
- predlog odloka o imenovanju predsednika in članov
upravnega odbora Prešernovega sklada, po katerem se za
predsednika upravnega odbora tega sklada imenuje Ivo
Tavčar, za člane pa: Štefan
Balažic, Stane Bernik, Vlasto
Dedovič, Alenka Demač-Bunta, Marijan Gabrijelčič, Zoran
Kržišnik, Tomo Martelanc,

Anton Mikeln, Milena Muhič
Kramer, Boris Novak, Slavko
Pezdir, Janez Rotar, Marija
Rapa Suklje, Lucijan Vuga.
- predlog odloka o določitvi
števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Vrhovnega sodišča
SR Slovenije; za sodnike porotnike Vrhovnega sodišča SR
Slovenije so bili izvoljeni:
Franc Cagran, Nada France,
Aleš lic, Viktor Likar, Anton
Marolt, Barbara Grahor-Pelcar, Drago Spasovski, Saša
Štros, Stanislav Vegelj, Miro
Vigele.
- predlog odloka o razrešitvi
in izvolitvi delegata Skupščine SR Slovenije v skupščini
Sklada federacije za krediti-

ranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin;
dolžnosti delegata Skupščine
SR Slovenije v skupščini tega
sklada je bil razrešen Milan
Krajnik,za delegata Skupščine
SR Slovenije v skupščini tega
sklada pa je bil izvoljen Alojz
Rožman.
Vsi trije zbori so sprejeli tudi
sklep o imenovanju Vinka Hafnerja, predsednika Skupščine
SR Slovenije, v odbor za počastitev 40-letnice prvega in drugega zasedanja AVNOJ.
Zbor združenega dela pa je
sprejel še:
- predlog odloka o izvolitvi
dveh članov v Odbor za pode-

ljevanje prvomajske nagrade bila izvoljena Janez Jamar in
dela; za člana tega odbora sta Martin Mlinar.

SEJA SKUPŠČINE IZOBRAŽEVALNE
SKUPNOSTI SLOVENIJE
26. oktobra 1982
Skupščina
Izobraževalne
skupnosti Slovenije je na
skupni seji zbora uporabnikov
in zbora izvajalcev kot enakopraven zbor z zbori Skupščine
SR Slovenije sprejela;
- ugotovitve in stališča k po-

ročilom o uresničevanju zakona o usmerjenem izobraževanju;
- predlog za izdajo zakona o
spremembah in dopolnitvah
zakona o usmerjenem izobraževanju z osnutkom zakona.

lili™

Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slo venijeob obravnavi poročila o
uresničevanju zakona o usmerjenem izobraževanju
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 26. oktobra 1982
obravnaval poročila o uresničevanju
zakona o usmerjenem izobraževanju m
na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel ta
stališča
Spremljanje družbene preobrazbe
vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji v
Skupščini SR Slovenije je izraz družbene
odgovornosti za to pomembno področje
družbenega življenja, hkrati pa pomeni
tudi demokratično preverjanje uresničevanja zakona o usmerjenem izobraževanju in spremljanje njegovih učinkov v
praksi. Družbenopolitični zbor ugotavlja,
da so v procesu družbene preobrazbe
vzgoje in izobraževanja bili že doseženi
pomembni pozitivni premiki, pojavljajo
pa se tudi nekateri aktualni problemi objektivne in subjektivne narave, ki zavirajo
njeno hitrejše uresničevanje. Zato Družbenopolitični zbor v skladu z zaključki
Republiške konference SZDL Slovenije, s
stališči in usmeritvami Sveta za vzgojo in
izobraževanje pri Predsedstvu konference SZDL Slovenije ter upoštevaje obravnavo na seji zbora, opozarja zlasti še na
ta-le vprašanja, ki jih je treba ustrezno
rešiti v skladu z njegovimi stališči:
1. Družbenoekonomski odnosi se na
področju usmerjenega izobraževanja
prepočasi uveljavljajo. Zato je potrebno
še hitreje in celoviteje ugotavljati objektivne in subjektivne vzroke, ki njihovo
uresničevanje zavirajo, in jih z doslednejšim uveljavljanjem odgovornosti nosilcev
posameznih nalog odpravljati ter jasno
oblikovati smernice za nadaljnje aktivnosti. Programi storitev, potrebnih za uresničevanje vzgojno-izobraževalnih programov in planirani obseg teh storitev

usklajen s potrebami družbenega razvoja
in perspektivnimi potrebami združenega
dela, naj se uveljavita kot edini podlagi za
svobodno menjavo dela. V posebnih izobraževalnih skupnostih naj bi se na tej
osnovi zagotavljala sredstva za izobraževanje, ki je splošnega družbenega pomena in skupnega pomena za uporabnike v
posebnih izobraževalnih skupnostih, torej za vzgojnoizobraževalne programe za
pridobitev izobrazbe in za tisti del izpopolnjevanja, ki je širšega, skupnega pomena in je planirano in sprejeto po enakem postopku kot programi za pridobitev
izobrazbe. Vse ostalo pa naj se financira
v neposrednih odnosih svobodne menjave dela med uporabniki in izvajalci.
Natančneje je treba tudi opredeliti in
uresničevati tiste določbe zakona o
usmerjenem izobraževanju, ki so v pristojnosti Izobraževalne skupnosti Slovenije in se nanašajo na uresničevanje svobodne menjave dela; zato mora zlasti tudi strokovna služba v Izobrževalni skupnosti Slovenije hitreje pripravljati strokovne podlage.
2. Eno bistvenih vprašanj za nadaljnje
uresničevanje preobrazbe usmerjenega
izobraževanja je sprejem programskih
zasnov in priprava novih vzgojno-izobraževalnih programov. V sedanjem usklajeval nem postopku še niso bili doseženi
zadostni premiki pri preseganju programske razdrobljenosti. Zastoj v tem bi
pomenil prekinitev kontinuitete reforme
usmerjenega izobraževanja. V zvezi s
tem Družbenopolitični zbor opozarja na
odgovornost nosilcev posameznih nalog,
opredeljenih v akcijskem načrtu priprav
uvajanja usmerjenega izobraževanja, da
jih dosledneje in pravočasno opravijo.
Zlasti je treba preverjati ali so strokovne
rešitve usklajene z realnimi materialnimi
možnostmi, da ne bi prišlo do večjega

razkoraka med načrtovanim izobraževanjem in možnostmi za njegovo izvajanje.
V razpravo o programskih zasnovah naj
se zato tvorneje in aktivneje vključijo
uporabniki, ki so bili v ta proces doslej
premalo vključeni.
3. Hkrati s sprejemanjem programskih
zasnov je treba doseči preoblikovanje
posebnih izobraževalnih skupnosti z doslednejšim upoštevanjem kriterijev,
opredeljenih v zakonu o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja. K preoblikovanju posebnih izobraževalnih skupnosti in njihovem organiziranju bo treba pristopiti torej na podlagi
vsebinskih kriterijev, ki temeljijo na usklajenih programskih zasnovah izobraževanja in na dohodkovni, tehnološki, organizacijski in programski povezanosti v
družbeni reprodukciji. Taka organiziranost uporabnikov in izvajalcev v posebnih izobraževalnih skupnostih bo omogočila tako uresničevanje svobodne menjave dela, ki bo bolj kot doslej temeljilo
na skupnem interesu in odgovornosti delavcev v organizacijah združenega dela
za izobraževanje, v skladu z lastnimi kadrovskimi potrebami in z vzajemno odgovornostjo za sistem izobraževanjai v
celoti, dosledneje bo uveljavila uresničevanje svobodne menjave dela znotraj in
prek posebnih izobraževalnih skupnosti
in prispevala k preseganju proračunskega sistema financiranja usmerjenega izobraževanja.
4. Zbor predlaga, da Izvršni svet m Republiška izobraževalna skupnost pripravita v roku, ki bo opredeljen v programih
dela zborov, bolj celovito poročilo o uresničevanju preobrazbe vzgoje in izobraževanja, upoštevaje pri tem ugotovitve in
stališča zborov ter razpravo v zborih ob
poročilih o uresničevanju zakona o
usmerjenem izobraževanju.
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UGOTOVITVE IN STALIŠČA
SR Slovenije k poročilom o uresničevanju zakona o usmerjenem izobraževanju
Skupščina Socialistične republike
Slovenije je na sejah Zbora združenega
dela, Zbora občin in skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije dne 26. oktobra 1982 obravnavala poročila o uresničevanju zakona o usmerjenem izobraževanju in upoštevajoč stališča
Družbenopolitičnega zbora, na podlagi
256. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije sprejela
UGOTOVITVE IN STALIŠČA
k poročilom o uresničevanju
zakona o usmerjenem
izobraževanju
Poročila obravnavajo stanje in aktivnosti pri uresničevanju zakona o usmerjenem izobraževanju s poudarkom predvsem na pripravi programskih zasnov in
programov v visokem izobraževanju,
oblikovanju posebnih izobraževalnih
skupnosti in uveljavljanju družbenoekonomskih odnosov v njih, izobraževanju
ob delu in iz dela ter izvajanju proizvodnega dela in delovne prakse. Poročila
dajejo ustrezno in dovolj celovito informacijo o nekaterih aktualnih problemih
izvajanja usmerjenega izobraževanja, čeprav je zaradi poročanja več subjektov
nekoliko zmanjšana enovitost pogledov
na aktualna vprašanja pri uresničevanju
usmerjenega izobraževanja. Hkrati gradivo nakazuje tudi usmeritve za spreminjanje ugotovljenih pomanjkljivosti. Poročila dajejo tudi premalo poudarka odgovornosti za izvajanje sprejete politike na
področju usmerjenega izobraževanja,
zlasU ob dejstvu, da je kljub že sprejetim
stališčem in ugotovitvam na zborih
Skupščine SR Slovenije dne 16. decembra 1980, ponovno opozorjeno na določene probleme in težave ter odstopanja,
ki so še vedno aktualna pri izvajanju
sprejetih usmeritev na tem področju. Ob
tem je potrebno v bodoče zagotoviti enakomeren razvoj visokega šolstva in celovitost vzgojnoizobraževalnega sistema v
slovenskem prostoru, ki bo presegal dosedanjo regionalno in disciplinarno zaprtost. Obe slovenski Univerzi pa bi se morali aktivneje vključiti v razreševanje vseh
aktualnih problemov
Glede na podana poročila Skupščina
SR Slovenije opozarja zlasti na naslednje:
1. Za nadaljnjo preobrazbo usmerjenega izobraževanja je bistvenega pomena
oblikovanje, usklajevanje in sprejemanja
programskih zasnov in vzgojno izobraževalnih programov. Večjo pozornost je
treba posvetiti preverjanju veljavnih in že
sprejetih programskih zasnov in vzgojnoizobraževalnih programov v srednjem
izobraževanju oziroma programskih zasnov v visokem izobraževanju. Programske zasnove bo potrebno oceniti z vidika
sprejetih in dopolnjenih smernic za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih progra14

mov, še posebej pa z vidika oblikovanja prekinja kontinuirano uresničevanje
novih programov v visokem šolstvu. Ob
izobraževanja.
sprejemanju programske zasnove in pri- usmerjenega
sveti posebnih izobraževalpravljanju novih programov v visokem nihStrokovni
skupnosti se morajo bolj kot doslej
izobraževanju je treba preverjati nove uveljaviti kot nosilci in usklajevalci predstrokovne rešitve z vidika razvoja znano- logov
zasnov, ki jih bodo
sti in tehnike, pa tudi z realnimi material- sprejeleprogramskih
skupščine posebnih izobraženimi možnostmi v naslednjem obdobju,
valnih.skupnosti po uskladitvi v Izobražeda ne bi prišlo do večjega razkoraka med valni
skupnosti Slovenije. Vsi dejavniki
načrtovanim izobraževanjem in mož- pa morajo ob odgovornem opravljanju '
nostmi za njegovo izvajanje. Usklajeva- svojih obveznosti upoštevati, da je odgonje programskih zasnov mora potekati za vorna za končno usklajevanje skupščina
vse vrste programov, skladno z ugotov- Izobraževalne skupnosti Slovenije. Zato
ljenimi oziroma načrtovanimi potrebami je
treba dosledno spoštovati skrajni rok
posameznih področij združenega dela in za končno uskladitev in sprejemanje proob aktivnem in odgovornem sodelovanju gramskih zasnov v Izobraževalni skupnoobeh slovenskih Univerz, splošnih zdruSlovenije, ki je konec tega leta, kar je
ženj, Gospodarske zbornice Slovenije in sti
nujen pogoj za pravočasno pripravo in
samoupravnih interesnih skupnosti druž- sprejem vzgojnoizobraževalnih proarabenih dejavnosti. Zato je treba aktivneje
kot doslej pritegniti k tej nalogi celotno mov.
Vzroke za programsko razdrobljenost
združeno delo, pa tudi svete visokošol- bo mogoče učinkoviteje odpravljati in
skih organizacij združenega dela.
z doslednejšim uveljavlja2. Celovitost visokošolskega dela bo premagovati
njem novih družbenoekonomskih odnotreba doseči z večjo povezanostjo izo- sov. Programi storitev, potrebnih za urebraževalnega oziroma pedagoškega dela
sprejetih vzgojnoizobraževalz raziskovalnim delom, ker bo na ta način sničevanje
nih programov in planiran obseg teh stodana možnost za doseganje višjega kva- ritev naj se uveljavijo kot edina podlaga
litetnega nivoja izobrazbe. S tem pa bo za svobodno menjavo dela. Prav tako se
mogoče lažje in učinkoviteje slediti dol- je treba zoperstaviti takšnim programom,
goročnejšim razvojnim potrebam po no- ki zagotavljajo izobraževanja za ozka povih znanjih. Hkrati bo na ta način dana dročja dela, kar pomeni uresničevanje
možnost, da se bo višji in kvalitetnejši negativne težnje, da naj šola v celoti izonivo znanja hitreje in lažje prilagajal po- brazi učenca in študenta za posamezen
trebam celotnega družbenega razvoja. poklic.
Hkrati je potrebno tekoče spremljati izObtem pa se je potrebno tudi zopersledke znanosti in jih na ustrezen način staviti težnjam po neutemeljenem zviševključiti v vzgojnoizobraževalne progra- vanju potrebne stopnje izobrazbe za pome. Ob tem je potrebno bolj povezati samezne poklice. Potrebno je dosledno
konkretno strokovno in raziskovalno de- upoštevati koncept usmerjenega izobralo z dolgoročnimi potrebami družbenega ževanja
in preseči težnje, ki izhajajo iz
razvoja in s sedanjimi potrebami združe- tradicionalnega pojmovanja šole, ki teži
nega dela, upoštevajoč njegovo dejan- za tem, da se nekritično ohranja vse staro
sko tehnološko in organizacijsko razvi- in k temu dodaja novo ter da se izobražetost.
vanje za vse poklice, dela in naloge izvaja
Upadanje interesa za znanstveno-razi- le po programih za pridobitev izobrazbe.
skovalno delo ter za razvoj strokovnih in Namesto neutemeljenega uvajanja novih
raziskovalnih služb je potrebno odpravbi morali obe slovenski Uniljati tudi prek enovitosti dohodka izobra- programov
verzi še zlasti spodbujati interdisciplinarževalnih organizacij, ki ga ustvarjajo s nost študija, razvijanje programov za izsvobodno menjavo dela v posebnih izo- popolnjevanje oziroma usposabljanje,
braževalnih skupnosti in raziskovalnih posebej še za specializacijo, pri čemer bi
programov v okviru raziskovalnih skup- morali izoblikovati tudi podrobnejša menosti ter z neposredno menjavo dela z rila in kriterije za določanje števila in vrst
uporabniki. Takšna celovitost dohodka takšnih programov.
lahko predstavlja enega od osnovnih po4. Glede oblikovanja posebnih izobragojev za kvalitetno spodbujanje znan- ževalnih skupnosti Skupščina ugotavlja,
stveno-raziskovalnega dela.
da je pri njihovi organiziranosti potrebno
3. Ker v dosedanjem usklajevalnem po- dosledneje uveljaviti kriterije, ki jih dolostopku še niso bili doseženi zadostni pre- ča zakon o svobodni menjavi dela na
miki pri preseganju programske razdrob- področju vzgoje in izobraževanja. SedaIjenosti in ker se nove rešitve iz smernic nja organizirnost posebnih izobraževalše niso v celoti uveljavile, je potrebno nih skupnosti ni najustreznejša in je večizpostaviti in zaostriti odgovornost posa- krat celo prispevala k drobitvi in podvajameznih nosilcev, ki so bili zadolženi za nju vzgojnoizobraževalnih programov.
to, pa se doslej opredeljene in skupno Zato bo potrebno v okviru nadaljnjega
dogovorjene naloge v zVezi s preobrazbo razvoja posebnih izobraževalnih skupnovisokega šolstva ne uresničujejo v prein družbenoekonomskih odnosov v
dvidenih rokih. Nedosledno izvajanje na- sti
njih še posebej proučiti funkcijo temeljlog pa nujno vodi v parcialne rešitve in nih skupnosti in enot. K preoblikovanju
onemogoča kompleksno uresničevanje posebnih izobraževalnih skupnosti in njipreobrazbe vzgoje in izobraževanja ter hovem organiziranju bo treba torej priporočevalec

stalnemu izobraževanju.
programsko razdrobljenostjo, kar pov9. Problematiko izvajanja proizvodnes topiti na podlagi vsebinskih kriterijev, ki
temeljijo na usklajenih programskih za- zroča nove materialne zahteve.
ga dela in delovne prakse bi bilo tebakot
6. Pri usklajevanju mreže srednjih šol pomembno sestavino usmerjenega izosnovah in na dohodkovni, tehnološki, organizacijski in programski povezanosti v bo potrebno v tem srednjeročnem ob- braževanja bolj izpostaviti in enotno oblidobju doseči njeno bolj smotrno organi- kovati rešitve, ki so se v prvem letu izvadružbeni reprodukciji.
Prav tako je potrebno v posebnih izo- ziranost. Razdrobljena mreža šol pred- janja proizvodnega dela in delovne prakbraževalnih skupnostih učinkoviteje uve- stavlja namreč resno nevarnost za kvali- se pokazale kot premalo dorečene. Smiizobraževanja, saj za majhen obseg
ljavljati sistem svobodne menjave dela, ki teto
proizvodnega dela in delovne prakse
izobraževanja v posameznih programih sel
more temeljiti na uresničevanju vzgojtemelji na programu storitev za izvedbo
ne
bo
mogoče
zagotoviti
sredstev
zdrunoizobraževalnih ciljev oziroma na poveposameznega vzgojnoizobraževalnega
programa ter posamične vzgojnoizobra- ženega dela in tudi ne kadrovskih in dru- zanosti procesa usmerjenega izobražegih
pogojev.
Ustrezno
je
potrebno
oprevanja z delovno prakso oziroma s proiževalne storitve kot tudi druge storitve, s
odnose med matičnimi šolami in zvodnim delom. Težiti je treba k oblikokaterimi se zadovoljujejo potrebe in inte- deliti
dislociranimi
enotami
in
v
bodoče
vztraresi posameznikov v skladu z dohodkov- jati na vpisu na matičnih šolah in na tej vanju takšnih programov, ki bodo prilanimi možnostmi. V okviru svobodne me- podlagi oblikovati odločitve o dislocira- gojeni obstoječim kadrovskim in tehnološkim zmogljivostim organizacij združenjave dela je potrebno zagotoviti izobranega dela, tako, da bodo le-te zainteresiževanje, ki je splošnega družbenega po- nih enotah. Pri tem je treba upoštevati,
da
imajo
dislocirane
enote
začasen
znamena in skupnega pomena za uporabni- čaj ter da so predvsem namenjene izo- rane za proizvodno delo in delovno prakke v posebni izobraževalni skupnosti - braževanju ob delu in zaposlenim delav- so, hkrati pa bo to tudi osnova za nagrajevanje udeležencev na proizvodnem detorej za vzgojno izobraževal no programe
lu in delovni praksi, ki ga je treba opredeza pridobitev izobrazbe in za izpopolnje- cem, ki se izobražujejo ob delu.
liti na enotnejših kriterijih.
vanje, ki je širšega skupnega pomena in
7 Pri planiranju izobraževanja je po10. V zvezi z delom kadrovskih služb v
je planirano in sprejeto po enakem po- trebno izhajati iz dolgoročnih in srednjeorganizacijah združenega dela so v celoti
stopku kot programi za pridobitev izo- ročnih potreb celotnega družbenega rabrazbe. Glede na resolucijske omejitve v zvoja, pri tem pa upoštevati obseg potreb še naprej aktualne vse ugotovitve iz dotem srednjeročnem obdobju je potrebno po posameznih stopnjah izobraževanja, v kumentov skupščine in drugih družbenih
zagotoviti materialne in druge pogoje za skladu s planiranimi potrebami združe- dejavnikov, ki se nanašajo na kadrovsko
politiko in vlogo kadrovskih služb v tem
izvajanje programov za izpopolnjevanje nega dela. Še posebej je treba upoštevati
in usposabljanje z neposredno svobodno načrtovanje vzgojnoizobraževalnih pro- okviru.
11. Znanstveno-raziskovalno in stromenjavo dela.
gramov kot sestavine združenega dela.
Družbenoekonomski odnosi se na po- Potrebno je odpravljati neskladja, ki se kovno delo naj se bolj kot doslej uveljavlja kot podlaga za delegatsko odločanje
dročju usmerjenega izobraževanja pre- pojavljajo med številom prijav in številom
in za delo strokovnih svetov. V ta namen
počasi uveljavljajo, kar posebej velja za razpisanih mest. Ta neskladja je mogoče je
treba zagotoviti tudi ustrezno organizivrednotenje vzgojnoizobraževalnih stori- odpravljati z usklajevanjem posameznih
interesov in interesov združenega dela ranost in medsebojno usklajenost strotev z vidika standardov in normativov,
služb na tem področju.
opredeljenih na podlagi zakona o svobo- tako, da postaja usmerjanje v delo m kovnih
12. Skupščina ugotavlja, da je dosleizobraževanje najširša družbena aktivdni menjavi dela na področju vzgoje in
uveljavitev usmerjenega izobraževaizobraževanja. Osnove in merila za vre- nost in neposredna odgovornost združe- dna
nja odvisna od tega, koliko bodo vsi nonega dela.
dnotenje storitev bo potrebno dodelati in
silci usmerjenega izobraževanja na podše posebej uveljaviti v visokem šolstvu,
8. V organizacijah združenega dela, ki
lagi ugotovitev iz poročil in sprejetih
saj se nanašajo le na obseg posamezne morajo omogočati delavcem izobraževausmeritev, dosledno odpravljali ugotovvrste storitev, merila za kakovost oprav- nje za posamezna dela in naloge ter za
pomanjkljivosti ter pravočasno in
ljenega dela pa še niso oblikovana. Zato specializirana in zahtevnejša dela po pri- ljene
odgovorno uresničevali skupno dogoje potrebno pospešiti priprave in čimprej dobljeni izobrazbi, je treba pospešiti privorjene naloge. Pri tem pa je potrebno
izoblikovati merila za ugotavljanje kako- pravo programov za izpopolnjevanje in
omogočiti uveljavljanje ustvarjalne vloge
vosti opravljenega dela. Prav tako bo po- usposabljanje. Šele uresničitev tega naučiteljev kot najpomembnejših dejavnitrebno glede meril za usklajevanje vrečela zaokroža usmerjeno izobraževanje v kov kvalitete izobraževanja, ki lahko najdnosti programov v tem srednjeročnem celoto in zagotavlja njegovo učinkoviveč prispevajo k dejanski uveljavitvi
obdobju oblikovati realnejša in ustreztost.
...
,
usmerjenega izobraževanja. Njihovemu
nejša razmerja tako, da bo obveznost teTreba je celovito analizirati vzroke za
permanentnemu izobraževanju je pomeljne organizacije združenega dela ozi- zmanjševanje obsega izobraževanja ob trebno posvetili več pozornosti. Hkrati pa
roma delovne skupnosti v večji soodvi- delu in iz dela in na tej podlagi zagotoviti je potrebno zagotoviti, da bo uresničevasnosti z zadovoljevanjem lastnih kadrovvse tiste pogoje, ki so potrebni za nadalj- nje usmerjenega izobraževanja potekalo
skih potreb in vzajemne soodgovornosti
njo krepitev tega izobraževanja. Predv- prek vseh oblik delegatskega in samouza sistem izobraževanja v celoti.
sem bo potrebno prilagajati vzgojnoizo- pravnega odločanja, na katere je^ prenebraževalne programe znanju ter delov- sena odgovornost za dosledno izvedbo
5. V zvezi z usklajevanjem programskih
nim in življenjskim izkušnjam udeležen- postavljenih ciljev.
zasnov bo potrebno v okviru veljavnega
izobraževanja. Vse organizacije
13. Izvršni svet Slfupšd/ne SR Slovenije
zakona o strokovnih naslovih ustrezno cev
združenega dela pa bi morale zagotoviti in Izobraževalna skupnost Slovenije, naj
rešiti vprašanje usklajevanja strokovnih
večje vključevanje delavcev v izobraževanaslovov glede na programe v visokem
v roku, ki bo opredeljen v programih dela
nje ter v svojih samoupravnih splošnih zborov Skupščine SR Slovenije, ponovno
izobraževanju. Vprašanje števila strokovaktih opredeliti takšen sistem napredo- predložita celovito poročilo o preobrazbi
nih naslovov je pomembno še zlasti zato,
vanja delavcev, ki bo upošteval izobraže- usmerjenega izobraževanja v SR Sloveker je povezano s številom in vrstami
delavcev, njihovo usposabljanje ter niji.
programov v visokem izobraževanju ter vanje
izpopolnjevanje in jih ta ko spodbujal
se drobitev teh naslovov povezuje tudi s

s predlogom zakona
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 26. oktobra 1982
obravnaval predlog za izdajo zakona o

—
spremembah in dopolnitvah zakona o
usmerjenem izobraževanju s predlogom

—

--—-

zakona in na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel tale
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poročevalec

l

stališča
Družbenopolitični zbor predlaga Zboru
združenega dela, Zboru občin in Skupščini Izobraževalne skupnosti Slovenije,
da na sjah dne 26. oktobra 1982 ne
obravnavajo predloga za izdajo zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o
usmerjenem izobraževanju s predlogom
zakona po skrajšanem postopku v skladu
s 307. členom poslovnika Skupščine SFt

Slovenije, temveč predlaga, da pristojni
zbori obravnavajo hkrati predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona po 260.
členu poslovnika.
Po mnenju Družbenopolitičnega zbora
zakona ni mogoče sprejeti na tej seji, ker
so nekatera temeljna vprašanja še nerazčiščena in jih bo teba še obravnavati in se
glede njih uskladiti v okviru Republiške
konference SZDL Slovenije. Zveza socialistične mladine Slovenije je namreč na

svojem 11. kongresu opozorila, da je zanje nesprejemljiva ureditev, po kateri bi
delegati učencev in delegati njihovih
staršev delovali v svetu srednje šole ali
doma za učence v okviru enotne skupine
delegatov, ker bi to oviralo uveljavljanje
njihovih samoupravnih pravic. Družbenopolitični zbor podpira to stališče, meni
pa, da je treba še presoditi, kakšne posledice bi imela uvedba štiripartitnega sistema z vidika celotnega zakona.

SKLEP
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije
ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o usmerjenem izobraževanju z osnutkom zakona
Zbor združenega dela in zbor občin
skupščine SR Slovenije sta na sejah
dne 26. oktobra 1982 obravnavali predlog za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o usmerjenem izobraževanju z osnutkom zakona in na
podlagi drugega odstavka 271. člena in
drugega odstavka 277. člena poslovni-

ka Skupščine SR Slovenije sprejeli naslednji
sklep
Skupščina SR Slovenije naj na podlagi
3. odstavka 412. člena ustave SR Slovenije in 3. odstavka 411. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije predlaga Ustav-

SKLEp

nemu sodišču SR Slovenije, da podaljša
rok za uskladitev zakona o usmerjenem
izobraževanju z odločbo Ustavnega sodišča SR Slovenije štev. 59/81 z dne 30. 3.
1982 še največ za šest mesecev, glede na
to, da zbori na sejah niso sprejeli predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o usmerjenem izobraževanju.
—

Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije o uresničevanju zveznih zakonov in ukrepov Zveznega izvršnega sveta
za izvajanje politike ekonomske stabilizacije
Skupščina SR Slovenije je na sejah
Zbora združenega dela, Zbora občin in
družbenopolitičnega zbora dne 26. oktobra 1982 obravnavala poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o
uresničevanju zveznih zakonov in ukrepov Zveznega izvršnega sveta za izvajanje politike ekonomske stabilizacije in
na podlagi 255. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela

učinke vseh teh in bodočih ukrepov
sproti spremljati in ugotovitve sproti
vgrajevati v spremembe planskih aktov,
zlasti v resolucijo za leto 1983. V ta namen naj Izvršni svet Skupščina SR Slovenije sproti poroča in predlaga spremembe že predloženih ukrepov ter predlaga
druge ukrepe in aktivnosti za nadaljnje
uresničevanje politike ekonomske stabilizacije. Hkrati naj s posebno pozornostjo
spremlja posledice, ki jih imajo ukrepi na
maloobmejnem območju. V zvezi z zadnjimi ukrepi Zveznega izvršnega sveta,
sklep:
zlasti glede devalvacije dinarja, Skupšči1. Skupščina SR Slovenije se je sezna- na SR Slovenije poudarja, da je treba
nila s poročilom Izvršnega sveta o izvaja- odločno izvajati aktivnosti, s katerimi bo
nju zveznih zakonov, ki urejajo združeva- na samoupravnih osnovah preprečeno
nje deviz za nabavo energetskih surovin neupravičeno dviganje cen in rast domain solidarnostno združevanje sredstev za če porabe ter zagotovljena enakomerna
odplačevanje dolgov tujini; omejujejo preskrba z energetskimi viri in osnovnimi
rast splošne, skupne in investicijske po- proizvodi široke potrošnje in z ustreznimi
rabe; omejujejo porabo nafte in deriva- ukrepi na drugih področjih porabe pretov; zaostrujejo ukrepe zoper kršilce prečiti zmanjšanje pozitivnih učinkov depredpisov o deviznem in denarnem po- valvacije dinarja.
3. Skupščina SR Slovenije ugotavlja,
slovanju ter o menjalniških poslih. Seznanila se je tudi s potekom seje Zbora da so njena stališča in sklepi, s katerimi
republik in pokrajin, ki je bila 14. in 15. je določila politiko na posameznih pooktobra 1982, s problemi izpolnjevanja dročjih družbene reprodukcije, zlasti po
obveznosti SR Slovenije do proračuna seji 28. julija 1981, še vedno aktualni in
federacije ter aktivnostmi, ki jih sprejema zato poudarja, da jih je treba pri izvajanju
vseh ukrepov še naprej dosledno uresniIzvršni svet za izvajanje teh nalog.
čevati in pri tem upoštevati razlike med
2. Skupščina SR Slovenije ugotavlja,
dolgoročnimi
razvojnimi nalogami in
da je od sprejetja zadnjih ukrepov na
realnimi materialnimi možnostmi ter
ravni federacije poteklo premalo časa, da ukrepanjem v tekoči ekonomski politiki
bi bila omogočena ocena o njihovem
Izhajajoč iz navedenih usmeritev je
učinkovanju in izvajanju. Zato je treba Skupščina SR Slovenije obravnavala tudi
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informacijo Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije o izvajanju zveznih interventnih ukrepov in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije do proračuna federacije. Skupščine SR Slovenije ugotavlja,
da se navedeni akti in ukrepi postopoma
uresničujejo in so pretežno že začeli
učinkovati. Kljub temu Skupščina v zvezi
z uresničevanjem posameznih zakonov
poudarja:
— da se sistemske rešitve na področju
ekonomskih odnosov s tujino prepočasi
uresničujejo, saj nedodelan izvedbeni instrumentarij in pogosti administrativni
intervencijski ukrepi ovirajo samoupravno razreševanje teh odnosov; med drugim razvoj teh odnosov otežujeta tudi
zakona o združevanju konvertibilnih deviz za nafto in za odplačilo dolgov tujini.
Združevanje deviz za uvoz nafte se v Sloveniji uresničuje tako, kot določa zakon,
je pa na nižji ravni od predvidene, ker je
priliv konvertibilnih deviz glede na realiziran izvoz nižji od načrtovanega. Zato se
Skupščina SR Slovenije zavzema, da se
te obveznosti uredijo v prihodnjem letu z
dogovorom zainteresiranih organizacij in
skupnosti, odvisno predvsem od njihove
porabe in nujnosti varčevanja; z ustreznim aktom je treba razrešiti vprašanje
obveznosti končnih porabnikov tujih posojil; prav tako je pčtrebno zaradi zaostrene likvidnostne situacije za združevanje deviznih sredstev jasno'opredeliti pogoje in roke za vračanje združenih sredstev;
- izvajanje zakonov o omejevanju
poročevalec

vanjem proučiti davčne in druge dajatve
skupne in investicijske porabe kaže na
družbenopolitičnim skupnostim, upoštezmanjševanje te porabe. Glede na ugovaje potrebno selektivnost glede na
tovljen prevelik priliv interesnim skupnoustavne, zakonske in dogovorjene obstim (Izobraževalna skupnost Slovenije
veznosti;
in Raziskovalna skupnost Slovenije)
- na področju omejevanja investicijSkupščina SR Slovenije zahteva, da vse ske
porabe so v SR Sloveniji doseženi
skupščine samoupravnih interesnih
rezultati, vendar se delež naskupnosti ponovno preverijo višino prili- pričakovani
ložb
v
osnovna
sredstva gospodarstva v
vov in v skladu s svojo odgovornostjo družbenem proizvodu
ne bi smel še natakoj ukrepajo, da bi se zmanjšale prizmanjševati; glede omejitev izdajaspevne stopnje. O tem naj Izvršni svet dalje
garancij na pričakovani priliv SkupSkupščine SR Slovenije obvesti Skupšči- nja
ščina SR Slovenije meni, da je tak ukrep
no najkasneje ob predlogu resolucije.
le začasen in da je treba na samoPrilivi prihodkov v družbenopolitičnih lahko
upravni osnovi uresničevati predvsem
skupnostih so nad resolucijskimi okviri odgovornost
bank za izvajanje kriterijev
zaradi zagotavljanja sredstev za blagov- za odobravanje investicijskih kreditov.
ne rezerve in intervencije v porabi hrane, Še naprej je treba zmanjševati prekomerob tem pa je splošna poraba v družbeno- ne negospodarske investicije, gospodarpolitičnih skupnostih v SR Sloveniji v ske pa ponovno selekcionirati in pričeti z
skladu z letošnjo resolucijo. Glede na izgradnjo le tistih, ki bodo usmerjene v
omejitve splošne porabe v družbenopoli- izvoz na konvertibilno področje.
tičnih skupnostih in glede na ugotovitve,
4. Skupščina SR Slovenije sprejema
da se priliv sredstev v proračunih pove- stališča, predloge in usmeritve iz predločuje, je treba pri pripravi resolucije za ženih poročil in uvodne besede Izvršneleto 1983 in predpisov v zvezi z obdavče-

ga sveta na seji Skupščine in predlaga
Izvršnemu svetu, da v nadaljnjih aktivnostih pri uresničevanju politike ekonomske stabilizacije in pri pripravi resolucije
za leto 1983 ustrezno upošteva tudi mnenja, pripombe in predloge delovnih teles
zborov in delegatov v razpravi na sejah
zborov.
Dodatni sklep
Družbenopolitičnega zbora
Skupščine SR Slovenije
Družbenopolitični zbor, v zvezi s poročilom Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o uresničevanju zveznih zakonov in
ukrepov Zveznega izvršnega sveta za
izvajanje politike ekonomske stabilizacije, posebej poudarja odgovornost vseh
družbenih dejavnikov v republiki za dosledno uresničevanje vsebine in ciljev
sprejetih intervencijskih ukrepov.

Skuoščine SR Slovenije ob obravnavi predloga dogovora o spremembah m
dopolnitvah dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdo /
1981-1985
Skupščina SR Slovenije je na sejah
zborov združenega dela, Zbora občin in
Družbenopolitičnega zbora dne 26. oktobra 1982 obravnavala predlog dogovora o spremembah in dopolnitvah dogovora o temeljih družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1981-1985 in v
skladu z določbami 38., 188. in 189. člena zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije ter na podlagi 70. in 255. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela
Sklep:
1. Skupščina SR Slovenije seje seznanila z dosedanjim potekom usklajevanja
sprememb in dopolnitev dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1981-1985 in pri tem ugotavlja,
da so spremembe in dopolnitve prvih štirih poglavij pripravljene v skladu z usmeritvami in stališči Skupščine SR Sloveni-

je, zlasti glede podrejanja vseh ukrepov
povečevanju konvertibilnega izvoza kot
osnovnemu nosilcu povečane gospodarske rasti, zagotavljanju energetske oskrbe in proizvodnje hrane, ter zlasti glede
zmanjševanja vseh oblik porabe. Ob tem
pa ugotavlja, da konkretne naloge nekaterih podpisnikov še niso usklajene.
2. Skupščina SR Slovenije ugotavlja,
da kasni jo priprave sprememb in dopolnitev planov tako pri temeljnih nosilcih,
kot v federaciji. Zato poziva vse nosilce
družbenega planiranja in še posebej
udeležence dogovora, da pospešijo aktivnosti pri sprejemanju in spreminjanju
planskih aktov ter tako v okviru zaostrenih materialnih možnosti zagotovijo samoupravno podlago za prevzemanje svojih obvez v dogovoru in lastne odgovornosti za njihovo uresničevanje.
3. Skupščina SR Slovenije ugotavlja,
da so že po predložitvi predloga dogovora o spremembah in dopolnitvah dogovora o temeljih družbenega plana SR

Slovenije prispele pripombe in predlogi
za spremembe in dopolnitve, do katerih
se vsi udeleženci - podpisniki dogovora
o temeljih družbenega plana še niso
opredelili. Zato predlaga odboru podpisnikov dogovora, da skupaj z vsemi drugimi predlogi prouči tudi predloge iz razprav na sejah zborov in pri tem izhaja iz
usmeritev Skupščine SR Slovenije iz 1.
točke tega sklepa. Na podlagi razprave
na sejah zborov priporoča Skupščina SR
Slovenije podpisnikom dogovora, da
proučijo možnost dokončanja že začetih
objektov, ki bi sicer ostali nedokončani
in bi tako lahko nastala večja gospodarska škoda.
4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj v skladu s svojimi obveznostmi sproti
obvešča skupino delegatov Skupščine
SR Slovenije za spremljanje uresničevanja srednjeročnega družbenega plana
SR Slovenije o poteku usklajevanja in še
posebej o poteku priprav in usklajevanja
z ostalimi podpisniki.

Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona
o družbenem sistemu informiranja
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 26. oktobra 1982
obravnaval osnutek zakona o družbenem sistemu informiranja in na podlagi
72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel ta
poročevalec

Stališča
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja,
da so v osnutku zakona o družbenem
sistemu informiranja ustrezno opredelje-

na temeljna izhodišča za učinkovito, racionalno in koordinirano urejanje odnosov na področju družbenega sistema informmiranja.
V kolikor bo mogoče naloge, ki jih predvideva zakon realizirati le z angažira—

~

—

njem dodatnih sredstev, usposobitvijo
obstoječh in novih kadrov, znanja in
opreme mora predlagatelj do predloga
zakona okvirno opredelti tudi finančne
posledice predpisa.
2. Po mnenju Družbenopolitičnega
zbora je treba pri svetih za družbeni sistem informiranja v zakonu ustrezno
opredeliti sestavo, naloge, način dela in
večji družbeni vpliv nad delovanjem subjektov družbenega sistema, glede na
specifičnosti tega področja. Pri tem pa je
potrebno poiskati tako rešitev, ki ne bo

posegala v funkcije odločanja in nadzora
ter odgovornosti, ki pripadajo skupščinam družbenopolitičnih skupnosti in
njim odgovornim organom, samoupravnim interesnim skupnostim ter družbenopolitičnim organizacijam.
3. Družbenopolitični zbor ugotavlja,
da bo za uresničevanje zakona treba zagotoviti koordinirano politično akcijo
družbenopolitičnih organizacij, zlasti socialistične zveze. Zaradi tega ni potrebno
v 7. členu še posebej poudarjati njihovo
odgovornost.

Z vidika uresničevanja odgovornosti za
realizacijo zakona pa bi bilo treba proučiti tudi vprašanje sankcioniranja za kršitve zakona.
4. Družbenopolitični zbor meni, da je
treba v zakonu opredeliti in jasneje razmejiti pravice in obveznosti, ki jih ima
delavec in občan kot posameznik v družbenem sistemu informiranja na eni strani
in opredeliti kakšne so njegove pravice
kadar nastopa kot družbenopolitično in
samoupravno organiziran. Te pravice in
obveznosti v sedanjem 2. členu osnutka
zakona ni sej dosledno razmejene.

SKLEP
"
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
osnutka zakona o družbenem sistemu informiranja
Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije sta na sejah
dne 26. oktobra 1982 obravnavala osnutek zakona o družbenem sistemu informiranja in na podlagi 2. odstavka 277.
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela naslednji
sklep:
1. Osnutek zakona o družbenem sistemu informiranja se sprejme
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije
3. Pri pripravi predloga zakona naj
predlagatelj upošteva stališča Družbenopolitičnega zbora, pripombe, predloge in
mnenja, dane v poročilih delovnih teles
zbora in skupščine, pripombe skupin de-

legatov in pripombe iz razprave delega- v zakonu naj se opredelijo ter jasnetov na seji zbora.
je razmejijo pravice in obveznosti delavPri tem naj zlasti upošteva:
cev in občanov kot posameznikov v druž- da je potrebno v zakonu ustrezno benopolitičnem sistemu informiranja v
opredeliti vlogo svetov za družbeni si- odnosu do njihovega družbenopolitičnestem informiranja, zlasti njihovo sestavo, ga in samoupravnega organiziranja na
naloge in način dela ter njihov družbeni tem področju. Pri tem naj zakon podrobvpliv na delovanje subjektov sistema no ne opredeljuje konkretne organizacijdružbenega informiranja, skladno s spe- ske oblike informacijskih sistemov v orcifičnostjo tega področja. Pri tem naj ganizacijah združenega dela, ki naj s
upošteva, da sveti skladno s svojo funk- svojimi samoupravnimi splošnimi akti
cijo ne morejo prevzemati funkcijo odlo- urejajo vprašanja informiranja, skladno s
čanja in nadzora ter odgovornosti za sta- potrebami in možnostmi teh organizacij.
nje na področju družbenega sistema in4. Predlagatelj naj vzporedno s pripraformiranja, ki pripadajo skupščinam vo predloga zakona pripravi ustrezne
družbenopolitičnih skupnosti, njenim or- strokovne podlage in navodila, ki naj boganom, samoupravnim interesnim skup- do osnova za organiziranje družbenega
nostim in družbenopolitičnim organiza- sistema informiranja pri vseh subjektih,
cijam;
skladno s izhodišči zakona.

STALIŠČE
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za
izdajo zakona o varstvu kmetijskih zemljišč pred spremembo namembnosti z
osnutkom zakona
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 26. oktobra 1982
obravnaval predlog za izdajo zakona o
varstvu kmetijskih zemljišč pred spremembo namembnosti, z osnutkom zakona ter na podlagi 72. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprejel ta-le
stališča
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da
je predlagatelj v predlogu za izdajo zakona o varstvu kmetijskih zemljišč pred
spremembo namembnosti z osnutkom
zakona sledil sklepom Skupščine SR
Slovenije ob obravnavi poročila o izvajanju zakonov s področja kmetijstva in posebno pozornost posvetil ohranitvi in
varstvu kmetijskih zemljišč povsod tam,
kjer niso sprejete prostorske potrebe in
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druge naloge družbenih planov in ni zagotovljeno zakonito varstvo kmetijskih
zemljišč.
2. Stanje pri gospodarjenju z zemljišči
resno ogroža dolgročni družbeni interes,
zato zaradi nujnosti ohranjanja možnega
obsega najkvalitetnejših zemljišč za
kmetijsko proizvodnjo, ureditve stanja na
tem področju in doslednejšega uresničevanja sklepov, ki opredetujejo gospodarjenje in urejanje prostora, Družbenopolitični zbor podpira predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona. Ob tem pa
poudarja, da gre za interventni zakon in
je treba težiti za tem, da se varstvo kmetijskih zemljišč čimprej uredi v sistemskem zakonu, z enotnimi kriteriji za ugotavljanje obsega in kvalitete zemljišč ter
namenov rabe zemljišč v SR Sloveniji.
Treba je zagotoviti, da bodo ti kriteriji
tudi širše družbeno verificirani

3. Družbenopolitični zbor meni, da je
vprašljivo, če lahko Ustavno sodišče SR
Slovenije glede na vlogo in svojo pristojnost, ki jo ima po ustavi SR Slovenije
presoja skladnost prostorskega vidika
plana z zakonom v primeru, ko Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije ugotovi, da
prostorski vidik plana ni v skladu z zakonom in zadrži njegovo izvršitev do dokončne odločitve Ustavnega sodišča.
Presoditi bi bilo treba v kolikšni meri bi
Ustavno sodišče SR Slovenije lahko ocenjevalo skladnost prostorskega vidika
družbenega plana občine z zakonom,
glede na vsebino, ki jo imajo družbeni
plani družbenopolitičnih skupnosti po
ustavi in sistemskih zakonih, ki urejajo
družbeno planiranje kot tudi vprašanje
odnosa prostorskega vidika družbenega
plana občine oziroma družbenega plana
občine do planskih aktov v republiki.
poročevalec

SKLEPA
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
predloga za izdajo o varstvu kmetijskih zemljišč pred spremembo namembnosti z
osnutkom zakona Zbora združenega dela

Zbor združenega dela

Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na svoji 8. seji dne 26. oktobra 1982 obravnaval predlog za izdajo
zakona o varstvu kmetijskih zemljišč
pred spremembo namembnosti z osntukom zakona in pa podlagi drugega odstavka 271. člena in drugega odstavka
277. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije sprejel naslednji

Zbor občin

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je
na seji dne 26. oktobra 1982 obravnaval
predlog za izdajo zakona o varstvu kmetijskih zemljišč pred spremembo namembnosti, z osnutkom zakona in na
podlagi 2. odstavka 260. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji

1. Predlog za izdajo zakona o varstvu
kmetijskih zemljišč pred spremembo nemembnosti z osnutkom zakona se
sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije.
3. Pri pripravi predloga zakona naj
predlagatelj prouči in ustrezno upošteva
predloge, pripombe in stališča delovnih
teles skupščine in zborov, stališča Družbeno-političnega zbora Skupščine SR
Slovenije in razpravo delegatov na seji
zbora. Pri tem naj posebno pozornost

posveti stališčem družbenopolitičnega
zbora in pripombi Zakonodajno-pravne
komisije glede v 4. členu osnutka zakona
opredeljene naloge Ustavnega sodišča
SR Slovenije. Presoditi je namreč treba v
kolikšni meri bi Ustavno sodišče SR Slovenije lahko ocenjevalo skladnost prostorskega vidika družbenega plana občine z zakonom, glede na vsebino, ki jo
imajo družbeni plani družbenopolitičnih
skupnosti po ustavi in sistemskih zakonih, ki urejajo družbeno planiranje kot
tudi vprašanje odnosa prostorskega vidika družbenega plana občine oziroma
družbenega plana občine do planskih
aktov v republiki.

sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o varstvu
kmetijskih zemljišč pred spremembo namembnosti, z osnutkom zakona se
sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije.
3. Pri pripravi predloga zakona naj
predlagatelj upošteva stališča Družbenopolitičnega zbora, pripombe, predloge in
mnenja, dane v poročilih delovnih teles
zbora in skupščine, zlasti vprašanja, ali

lahko Ustavno sodišče SR Slovenije v
skladu s svojo vlogo in pristojnostmi, določenimi v ustavi SR Slovenije dokončno
odloči o skladnosti prostorskega vidika
plana z zakonom, če Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotovi, da ni v skladu z zakonom in zadrži njegovo izvršitev
do odločitve Ustavnega sodišča SR Slovenije.
Predlagatelj naj prav tako upošteva
pripombe skupin delegatov in pripombe
iz razprave delegatov na seji zbora.

sklep:

STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona
o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona s poročilom o njegovem
uresničevanju
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 26. 10. 1982
obravnaval osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona s poročilom o njegovem uresničevanju ter na podlagi 72. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprejel ta-le
stališča
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja,
da je predlagatelj v večini rešitev v osnutku zakona upošteval stališča Družbenopolitičnega zbora ob obravnavi predloga

za izdajo zakona kot tudi priombe in
predloge Republiškega družbenega sveta za vprašanja družbene ureditve.
2. Glede razširitve žagarske dejavnosti
samostojnih obrtnikov, ki bi v okviru svoje glavne dejavnosti (lesarstvo, mizarstvo) opravljali žagarske storitve tudi za
potrebe organizacij združenega dela
Družbenopolitični zbor poudarja, da širši
družbeni interes za takšno širitev obrtne
dejavnosti ni opredeljen, niti niso bile
opravljene analize konkurenčne sposobnosti majhnih žagarskih obratov tako po
ceni žagarskih storitev kot po asortimanu
(kot je zahteval Republiški družbeni svet
za vprašanja družbene ureditve). Zato
Družbenopolitični zbor ne podpira v

osnutku zakona predlagane širitve žagarskih dejavnosti samostojnih obrtnikov.
3. Družbenopolitični zbor soglaša, da
je treba zaradi stimuliranja večjih vlaganj
v materialno osnovo dela pogodbene organizacije uveljaviti v osnutku zakona
opredeljeno rešitev, da se v pogodbeni
organizaciji valorizirajo vsa osnovna
sredstva tudi neodplačani del združenih
osnovnih sredstev poslovodje in sicer na
način in pod pogoji, ki veljajo za valorizacijo osnovnih sredstev v družbeni lastnini.
4. Družbenopolitični zbor meni, da ni
razlogov, ki bi zahtevali predlagano spremembo 140. člena osnutka zakona.

SKLEPA
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona
7#,«, Združenega dela
Zbor
poročevalec

Zbor združenega
SR
Slovenije
je na svoji dela
8. sejiSkupščine
dne 26. okto-

bra 1982 obravnaval
osnutek zakona
spremembah
In dopolnitvah
obrtnegao
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zakona in na podlagi drugega odstavka
277. člena poslovodnika Skupščine SR
Slovenije sprejel naslednji
sklep
1. Osnutek zakona o spremembah in
Zbor občin

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je
na seji dne 26. oktobra 1982 obravnaval
osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona in na podlagi
2. odstavka 277. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji

dopolnitvah obrtnega zakona se
sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije.
3. Pri pripravi predloga zakona naj
predlagatelj upošteva pripombe, predlo-

ge in stališča delovnih teles*skupščine in
zbora in pripombe delegatov na seji zbora, ter pri tem izhaja iz stališča Družbenopolitičnega zbora, da na zasebnih žagalnicah ni mogoče opravljati razreza lesa
tudi za potrebe organizacij izdružnega
dela.

sklep:

pin delegatov in pripombe iz razprave
delegatov na seji zbora, ter pri tem izhaja
iz stališča Družbenopolitičnega zbora, da
na zasebnih žagalnicah ni mogoče
opravljati raareza lesa tudi za potrebe
organizacij združnega dela ter stališče,
da se v pogodbenih organizacijah združenega dela valorizirajo vsa neodplačana
osnovna sredstva, vključno z neodplačanim delom osnovnih sredstev poslovodje.

1. Osnutek zakona o spremembah in
dopolnitvah obrtnega zakona se
sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije.
3. Pri pripravi predloga zakona naj
predlagatelj upošteva pripombe, predlćge in mnenja, dane v poročilih delovnih
teles zbora in skupščine, pripombe sku-

SKLEP
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem
varstvu z osnutkom zakona
Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije sta na sejah
dne 26. oktobra 1982 obravnavala predlog za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o zdravstvenem
varstvu, z osnutkom zakona in na podlagi 2. odstavka 260. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprejela naslednji

sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu, z osnutkom zakona se
sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije.

3. Pri pripravi predloga zakona naj
predlagatelj upošteva stališča delovnih
teles skupščine, pripombe skupin delegatov in pripombe iz razprave delegatov
na seji zbora. Pri tem naj zlasti izhaja iz
tega, da so kategorije posameznih uporabnikov storitev zdravstvenega varstva,
ki so oproščene plačila prispevka, lahko
določene le z zakonom.

STALIŠČA IN SKLEPI
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi analize uresničevanja akcijskega programa
boja proti alkoholizmu
Skupščina SR Slovenije je seji Zbora
združenega dela In Zbora občin dne 26.
oktobra 1982 obravnavala analizo uresničevanja akcijskega programa boja
proti alkoholizmu in na podlagi prvega
odstavka 255. člena in 256. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela
stališča in sklepe:
1. Skupščina je ob obravnavi analize
uresničevanja akcijskega programa boja
proti alkoholizmu ugotovila, da le-ta realno prikazuje stanje na področju boja proti alkoholizmu v SR Sloveniji. Glede na to
sprejema predloženo analizo skupaj s
stališči, priporočili in sklepi za nadaljnje
uresničevanje nalog akcijskega programa boja proti alkoholizmu.
Ob tem ko skupščina daje priznanje
vsem, ki si na vseh področjih družbenega
življenja prizadevajo za uresničevanje
akcijskega programa boja proti alkoholizmu, ki ga je Skupščina SR Slovenije
sprejela leta 1973, hkrati tudi ugotavlja,
da je večina nalog iz akcijskega progra20

ma še vedno aktualna. Nekatere naloge
iz akcijskega programa se uresničujejo
prepočasi, na kar opozarja analiza in dosedanja razprava o tej problematiki.
Glede na to, da je alkoholizem najobsežnejši socialno-patološki pojav z neštetimi negativnimi posledicami, Skupščina poudarja, da je boj proti alkoholizmu trajna in zahtevna družbena naloga,
pri uresničevanju katere je potrebna še
večja usklajenost, vztrajnost in doslednost kot doslej. Zato morajo vsi družbeni subjekti, navedeni v stališčih, priporočilih in sklepih za nadaljnje uresničevanje nalog akcijskega programa boja proti
alkoholizmu v skladu s svojo družbeno
vlogo ter materialnimi in kadrovskimi
možnostmi konkretno opredeliti svoje
naloge za nadaljnje uresničevanje boja
proti alkoholizmu in jih tudi dosledno
izvajati. Posebne naloge na tem področju
imajo izobraževalne organizacije, katerih
naloga je, da si v procesu vzgoje in izobraževanja čimbolj prizadevajo za oblikovanje bolj kritičnega odnosa do alkoholizma in vseh njegovih negativnih posledic in tudi narkomanije ter drugih zasvojenosti.
2. Skupščina poudarja, da morajo biti

osnovni nosilci boja proti alkoholizmu in
drugim zasvojenostim predvsem organizacije združenega dela. V sedanjih zaostrenih gospodarskih razmerah pomeni
namreč boj proti alkoholizmu v združenem delu obenem tudi boj za večjo produktivnost, večjo delovno disciplino in
odgovornejši odnos do dela.
Aktivni nosilci boja proti alkoholizmu,
s katerimi morajo organizacije združenega dela tesno sodelovati, morajo biti tudi
krajevne skupnosti, občinske skupščine
in skupnosti socialnega varstva ob aktivni usmerjevalni in povezovalni vlogi
družbenopolitičnih organizacij.
3. Za učinkovitejše uresničevanje nalog na področju boja proti alkoholizmu
skupščina še posbej poziva:
- vse temeljne samoupravne organizacije in skupnosti ter občinske skupščine, da pripravijo ustrezne akcijske programe boja proti alkoholizmu, v katerih
naj opredelijo svoje konkretne naloge in
prednostni vrstni red teh nalog;
- vse družbenopolitične organizacije,
da se neposredno in povezane v koordinacijske odbore za boj proti alkoholizmu
in narkomaniji pri občinskih konferencah
SZDL, še aktivneje kot doslej vključijo v
poročevalec

boj proti alkoholizmu, zlasti naj dosledneje premagujejo še vedno zelo strpen
odnos do tega pojava v vseh sredinah.
Pri tem je treba predvsem okrepiti vlogo
navedenih koordinacijskih odborov.
Skupščina ob tem zlasti priporoča
osnovnim organizacijam Zveze socialistične mladine Slovenije, da posvetijo
posebno pozornost problemu naraščajočega alkoholizma med mladino;
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije,
da ob doslednem uresničevanju svojih
nalog, ki izhajajo iz akcijskega programa
boja proti alkoholizmu, zagotovi usklajeno aktivnost vseh tistih republiških
upravnih organov, v katerih pristojnost
so vključena tudi prizadevanja za boj
proti alkoholizmu.
Skupščina bo preko skupine delegatov

za spremljanje uesničevanja akcijskega
programa boja proti alkoholizmu v sodelovanju s Koordinacijskim odborom za
boj proti alkoholizmu in narkomaniji pri
Predsedstvu RK SZDL Slovenije sproti
spremljala uresničevanje nalog, opredeljenih v akcijskem programu boja proti
alkoholizmu.
Skupščina podpira pobude in stališča
skupine delegatov za spremljanje uresničevanja akcijskega programa boja proti
alkoholizmu, navedene v njenem poročilu (ter stališča, izražena v razpravi na seji
zbora) ter ugotovitve in stališča Koordinacijskega odbora za boj proti alkoholizmu in narkomaniji pri Predsedstvu RK
SZDL Slovenije in predlaga Izvršnemu
svetu Skupščine SR Slovenije, da jih
prouči in ustrezno upošteva pri izvajanju

VPRAŠANJA DELEGACIJ
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 14. 10. 1982
- Omejitve električne energije so bile
nujne
(Skupina delegatov za gospodarsko področje 36. okoliša Ravne na Koroškem je za
zbor združenega dela zastavila naslednje delegatsko vprašanje:
Redukcije električne energije v letošnjem septembru so
dobile obseg, ki je ostro prekinil proizvodnjo v DO SOZD
Slovenske železarne in povzročil izpad dohodka. Ker je
predvidevati, da bo do podobnih kriznih stanj v oskrbi z
električno energijo v prihodnje še prihajalo, predlagamo
Skupščini SR Slovenije, da
pregleda urejenost oziroma
neurejenost odnosov med
proizvajalci električne energije. Tu mislimo predvsem na
položaj takoimenovanih neposrednih odjemaicev, ki jih
»Družbeni dogovor o izvajanju omejevanja porabe električne energije« iz leta 1974
zavezuje k ukrepanju. Zakon
o energetiki pa jih nadomešča z uporabniki, ki imajo poseben vpliv na obratovanje
sistema; akti ISE pa jih enostavno ne omenjajo več, ker
izhajajo iz predpostavke, da
je v elektroenergetskem sistemu zanesljivost oskrbe za
vse porabnike enaka.
Delavci v SOZD Slovenske
železarne se zavedajo, da
predstavljajo njihove elektronaprave za proizvodnjo jekla
tudi rezervno proizvodno kapaciteto za elektroenergetski
sistem in da so predpostavke
o enakosti oskrbe v elektroenergetiki nerealne, saj so veporočevalec

dno prvi pri omejevanju porabe.
Zaradi vsega naštetega prihaja v izvajanju omejevanja
do težav v proizvodnji zaradi
nejasnih obveznosti, saj bi
morala organizacija omejevanj delovati brezhibno.
O tem problemu smo razpravljali tudi delegati zbora
združenega dela Skupščine
občine Ravne na Koroškem
na zasedanju, dne 20. 9. 1982
in sprašujemo, kako dolgo se
nameravajo nekateri tako
enostransko obnašati? Odločno zahtevamo, da Zbor
združenega dela Skupščine
SR Slovenije ukrene vse potrebno, da Elektrogospodarstvo SR Slovenije spoštuje
določila Družbenega dogovora o izvajanju omejevanja porabe električne energije, oziroma poskrbi, da se čimprej
pristopi k ponovnemu samoupravnemu sporazumevanju o
novih odnosih med Elektrogospodarstvom SR Slovenije in
uporabniki električne energije.
Na zastavljeno vprašanje je
odgovoril Janez Sterniša član
Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za
energetiko:
V času od 16. do 22. septembra letos so bile zaradi okvare
v NE Krško in TE Šoštanj nujne
omejitve dobave elektirčne
energije, ki so prizadele tako
neposredne odjemalce (Železarna Ravne, Štore, Jesenice,
Tovarna dušika Ruše in Tovar-
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njegovih nalog na področju uresničevanja akcijskega programa.
Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije sta sprejela tudi stališča, priporočila in sklepe Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za
nadaljnje uresničevanje nalog akcijskega programa boja proti alkoholizmu, ki
so bili objavljeni v Poročevalcu štev. 9
dne 10. 5. 1982.
Skupščina Socialnega varstva Slovenije pa je na seji dne 28. 9. 1982 ob
obravnavi analize akcijskega programa
boja proti alkoholizmu sprejela sklep, ki
je objavljen v Poročevalcu štev. 18 dne
4. 10 1982.

DELEGATOV

no glinice in aluminija Kidričevo) kakor tudi distributivne
odjemalce. Omejitve so potekale v skladu s sprejetim
»Družbenim dogovorom o
izvajanju omejevanja porabe
električne energije v SR Sloveniji in nadomeščanju nastale
škode«, ki podrobno določa
zaporedje, obseg in čas predhodne objave omejitev za posamezne stopnje omejitev, da
bi lahko uporabniki prilagodili
proizvodni proces ob omejeni
dobavi električne energije. Zaradi resnosti elektroenergetskega položaja pa je elektrogospodarstvo že v začetku
septembra z dopisom obvestilo vse neposredne in distributivne odjemalce, da bodo ob
morebitnih okvarah velikih
blokov v elektrarnah nujne takojšnje omejitve električne
energije in jih pozvalo, naj
sprejmejo ustrezne ukrepe, da
bo izvajanje omejitev hitro in
učinkovito. O dejanskem uveljavljanju omejitev pa so bili
uporabniki obveščeni v skladu
z določili družbenega dogovora o izvajanju omejitev.
Omejevanje
neposrednih
odjemalcev je običajni ukrep
elektrogospodarstva v primerih nenadnega pomanjkanja
električne energije in moči zaradi okvar v elektrarnah, ki temelji na pogodbenih določilih
med elektrogospodarstvom in
neposrednimi odjemalci. Ti
odjemalci namreč lahko najhitreje zadostijo zahtevam dispečerske službe elektrogospodarstva za zamnjšanje moči. Iz teh razlogov tovrstni
odjemalci prav zaradi svoje
prilagodljivosti zahtevam elektroenergetskega sistema, tudi
plačujejo dogovorjeno nižjo
ceno električne energije kot
ostali industrijski odjemalci ,

saj predstavljajo določeno rezervo v elektroenergetskem sistemu. Vrednotenje prilagodljivosti neposrednih odjemalcev elektroenergetskemu sistemu, ki naj bi bilo osnova za
nižjo ceno električne energije,
je predmet pogostih nesporazumov med neposrednimi
odjemalci ter elektrogospodarstvom oz. v Samoupravni
interesni skupnosti elektrogospodarstva. Zato je bilo izdelanih več študij strokovnih institucij, ki naj bi okvantificirale
višino znižanja cene električne
energije neposrednim odjemalcem zaradi njihove prilagodljivosti in načina njihovega
odjema (pasovni odjem). Zadnja taka študija, ki naj bi dala
osnove za ustrezne spremembe tarifnega sistema za prodajo električne energije, je v postopku revizije v Samoupravni
interesni skupnosti elektrogospodarstva. Z dopolnitvami tarifnega sistema, katerega
predlog je v pripravi v strokovni komisiji ISE naj bi zagotovili
enakopraven položaj vseh - ne
samo neposrednih - odjemalcev, ki imajo poseben vpliv na
obratovanje elektroenergetskega sistema tako, da bi se
čim bolj približali stroškovnemu principu.
S predlaganimi dopolnitvami tarifnega sistema bo po našem mnenju razrešena večina
problemov med neposrednimi
uporabniki in elektrogospodarstvom v okviru Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva in uvedeni
novi odnosi med uporabniki
električne energije in elektrogospodarstvom, za kar se zavzema tudi skupina delegatov
Skupščine občine Ravne v
Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije v svojem
delegatskem vprašanju.
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- Kdo bo določil pogoje za odobritev
potrošniških kreditov pod posebnimi
pogoji?
Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije skupiščine občine
Žalec je postavila naslednjo
delegatsko vprašanje:
Našo občino je v letošnjem
letu prizadelo več naravnih
nesreč, in sicer:
1. Močno neurje s točo dne
29. junija 1982 je povzročilo
škodo v skupni vrednosti
210.940.000 din, od katere se
206.091.000 din nanaša na
škodo v kmetijstvu in
4,849.000 din na škodo, povzročeno na gospodarskih objektih. Odboru podpisnikov
druženega dogovora o načinu
uporabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč
v SR Sloveniji smo posredovali vlogo za pomoč pri sanaciji škode z vso zahtevano dokumentacijo. Neurje s točo je
prizadelo severozahodno območje občine, in sicer krajevne skupnosti: Letuš, Braslovče, Polzela, Andraž, Ponikva,
Gotovlje, Galicija, Petrovče in
Šempeter.
2. Potres dne 3. julija 1982
je povzročil škodo na stanovanjskih in gospodarskih objektih v KS Šempeter. Skupna
ocenjena
škoda
znaša
6,887.088 din, od katere se
5,048.410 din nanaša na škodo povzročeno v zasebnem
sektorju.
3. Neurje z močnim viharjem dne 31. julija in 7. avgusta
1982 je ponovno povzročilo
škodo v kmetijstvu in na gospodarskih ter stanovanjskih
objektih. Prizadeto je bilo območje krajevne skupnosti
Braslovče, Letuš in Polzela.
Ocenjena škoda pa znaša
skupno 24,500.000 din.
V občini so bili sprejeti naslednji ukrepi za sanacijo
škode: davčne olajšave,
oprostitve plačila prispevkov
iz osebnega dohodka za delo
opravljeno prek rednega delovnega časa zaradi odprave
posledic škode, pomoč iz
sredstev Stalne proračunske
rezerve pri nakupu gnojil in
zaščitnih sredstev. Bankam
pa je bil posredovan predlog,
da omogočijo občanom, ki so
utrpeli škodo zaradi naravnih
nesreč, najetje potrošniških
kreditov za sanacijo poškodovanih objektov pod posebnimi
pogoji. Ker je v odloku o pogojih za potrošnjške kredite,
ki se dajajo osebam, ki so utrpele škodo zaradi elementarnih nesreč (Uradni list SFRJ,
22

še močnejši potres in neurje z
viharjem. V omenjenih naravnih nesrečah je bila v največji
meri prizadeta zasebna kmetijska proizvodnja.
Za odpravo posledic škode,
ki so jo povzročile omenjene
naravne nesreče, so občine
sprejele vrsto ukrepov.
V občinah, kjer je škoda presegla 1,5% oziroma 3% družbenega proizvoda, glede na to,
ali je občina razvita ali neravzita, so bila uporabljena tudi republiška sredstva solidarnosti
(Uradnj list SRS, št. 29/1975).
»V okviru predlaganih ukrepov za ublažitev posledic škode, je občina Žalec posredovala dne 21. septembra 1982
Izvršnemu svetu skupščine SR
Slovenije predlog, da bi se občanom, ki so utrpeli škodo zaradi naravnih nesreč, omogočilo koriščenje potrošniških
kreditov pod posebnimi pogoji, kot jih omogoča zvezni odlok (Uradni list SFRJ, št.
26/1976).
Aktivnosti v zvezi s tem so v
okviru Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije potekale že
pred prejemom navedene pobude, in sicer v zvezi s pobudo
Izvršnega sveta Skuščine občine Celje z dne 23. 8. 1982. Na
17. seji Odbora izvršnega sveta
za druženogospodarsko ureditev, razvojno in tekočo gospodarsko politiko je bilo izoblikovano mnenje, da bi se posledice škode omilile predvsem z
dajanjem kreditov kmetom iz
sredstev hranilno kreditnih
služb. Prizadeti kmetje bi dobili kredite za nabavo reprodukcijskega materiala za kmetijsko proizvodnjo na podlagi
potrdila o opravičenosti s strani kmetijske pospeševalne
službe.
V kolikor sredstva kreditnih
služb v kmetijskih organizacijah ne bi zadostovala, bi se v

kreditiranje vključila tudi Zveza hranilno kreditnih služb
Slovenije. Sredstva hranilno
kreditnih služb se dajejo pod
ugodnejšimi pogoji kot bančna sredstva.
O navedeni rešitvi so bili 16.
9. 1982 v Celju s strani predstavnikov Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano seznanjeni predstavniki občine Celje in Žalec
ter predstavniki kmetijskih organizacij iz obeh občin.
Poleg tega Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije nadaljuje z aktivnostmi v zvezi s pripravo odloka, ki bi na podlagi
pooblastila iz 10. točke zveznega odloka določil naslednje
elemente:
1. vrsto naravnih nesreč;
2. v skladu s prvo točko v
letu 1982 prizadete občine oziroma območja krajevnih skupnosti v občinah;
3. na osnovi ocene temeljnih
bank datumski rok, v katerem
bodo občani lahko predložili
dokumentiran zahtevek za
odobritev potrošniškega posojila po posebnih pogojih.
Vendar bi s sprejetjem republiškega odloka lahko določili
le podrobnejše pogoje za odobravanje potrošniških posojil,
ki niso določeni v odloku, s
tem pa bi bila še vedno dana
samo iriožnost, da bi banke
odobravale potrošniška posojila osebam, ki so v naravni nesreči utrpele škodo. Razpis
splošnih in določitev natančnejših pogojev temeljnih bank
za potrošniško kreditiranje na
podlagi odloka in iz 10. točke
izvedenega republiškega odloka pa bo odvisno izključno od
lastnih materialnih možnosti
na teh območjih.
Odlok bo sprejet po postopku in v rokih v skladu s poslovnikom Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.

št. 26/76, 17/77, 20/79 in
34/79) opredeljeno, da mora
pristojni republiški organ določiti, za katere elementarne
nesreče se smejo dajati ti potrošniški krediti, področje in
rok za vložitev prošenj, banke
niso pristopile h kreditiranju.
Republiškemu sekretariatu za
finance smo dne 18. avgusta
1982 posredovali pobudo za
izdajo predpisa, vendar je ta v
odgovoru izrazil samo pričakovanje, da bodo banke ne
glede na to, da ustrezen republiški predpis ni sprejet, odobravale prizadetim občanom
kredite pod posebnimi pogoji.
Z bankami žal nismo dosegli
sporazuma. Nezadovoljstvo
med občani, ki so utrpeli škodo zaradi potresa, viharja oziroma neurja, pa je čedalje
večje. Predvsem tudi zaradi
tega, ker je zimski čas pred
vrati in je poškodovane objekte potrebno čimprej sanirati. V občini, razen davčnih
olajšav in sredstev proračunske rezerve, ki so v primerjavi
s povzročeno škodo minimalna in smo jih že v celoti angažirali, nimamo drugih možnosti, da bi lahko prizadetim občanom pomagali. Pobudo za
sprejem predpisa, ki je potreben, da se lahko odobravajo
občanom potrošniški krediti
pod posebnimi pogoji, smo
dne 21. septembra 1982 posredovali tudi Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije.
Seznanjni smo, da so enake
predloge podale tudi druge,
po elementarnih nesrečah v
letu 1982 prizadete občine,
vendar zadeva še vevedno ni
rešena.
Sprašujemo, kdaj in kateri
republiški organ bo v skladu z
navedenim zveznim predpis - Kakšni so osebni dohodki v
som določil pogoje, ki so potrebni za odobravanje potroš- predstavništvih naših OZD v tujini?
niških kreditov pod posebnimi
Delegacija za Zbor združe- raj izključno socialno zavaropogoji.
nega dela Skupščine SR Slo- vani v tuji državi in nekateri
Na vprašanje je odgovoril venije iz občine Laško je pri delavci plačujejo celo cerkveStanko
Renčeljnamestnik obravnavi gradiva za 5. točko ni davek, želi delegacija odpredsednika Republiškega ko- dnevnega reda 6. seje Zbora govor ustreznega organa o
miteja za kmetijstvo, gozdar- združenega dela SR Slovenije resničnosti teh navedb, in
obravnavala tudi informacijo, kakšni ukrepi bodo sprejeti za
stvo in prehrano:
Neurja so v letošnjem letu ki jo je objavil časopis Večer- morebitno odstranitev takšprizadejala več občin. Veliko nje novosti, 20. septembra nih primerov.
škodo je povzročilo neurje s 1982. Novica je bila objavljeNa vprašanje je odgovorila
točo, ki je 29. junija 1982 zajelo na tudi v 160. številki Republiobmočje v širini do 10 km od škega informativnega biltena Mara Podrekav, republiška
Kranja prek Savinjske doline, dne 21. septembra 1982 (Tudi svetovalka v Izvršnem svetu
skupščine SR Slovenije:
Kozjanskega in Bizeljskega do RI6 št. 162).
Osebni dohodki delavcev, ki
Na osnovi te informacije, ki
Sotle in ki je močno prizadelo
kmetijsko proizvodnjo. V tem govori, da so poprečni OD v so poslani na začasno delo v
neurju je bil prizadet tudi del predstavništvih naših OZD v gospodarska predstavništva v
občine Celje in Žalec. Poleg tujini med 3000 in 4000 USA tujini, so urejeni s samoupravtega je občino Žalec prizadejal dolarjev, naši delavci so sko- nim sporazumom o skupnih
poročevalec

osnovah in merilih za oblikovanje osebnih dohodkov in
drugih prejemkov delavcev na
delu v tujini, sklenjenem v letu
1980 na zvezni ravni (sklenilo
ga je tudi 15 organizacij združenega dela iz SR Slovenije).
Po tem sporazumu so osebni
dohodki odvisni od analitične
ocene del in nalog (pet stopenj), od države, v kateri se
predstavništvo nahaja, glede
na pomembnost in obseg gospodarskih odnosov ter od bazičnega koeficienta osebnih
dohodkov, ki se določa glede
na višino življenjskih stroškov
v posamezni deželi in usklajuje
vsakih 6 mesecev. Delavci so
upravičeni na del osebnega
dohodka iz naslova minulega
dela ter na dodatke za znanje
tujega jezika, dodatek na nezaposleno ženo, dodatek na
otroke in dodatek za stroške
stanovanja.
Iz analize Zveznega sekretariata za zunanjo trgovino o poslovanju organizacij združenega dela prek poslovnih enot
oziroma podjetij v tujini povzemamo, da je višjna osebnih
dohodkov delavcev slovenskih
organizacij v predstavništvih
dokaj različna. Po kasneje dopolnjenih podatkih iz te analize so se osebni dohodki direktorjev predstavništev gibali od
2.080 dolarjev do 4.800 dolarjev, pri čemer je prejemala večina direktorjev osebni dohodek med 3.000 do 3.500 dolarjev. Osebni dohodek večine
predstavnikov je bil med 2.000
in 2.500 dolarjev.
Ker se delavcem v predstavništvih praviloma izplačuje
osebni dohodek v valuti države, kjer je sedež predstavništva, prihaja zaradi različnih valutnih tečajev tudi do različne
dinarske vrednosti osebnih
dohodkov. Zato in pa predvsem zaradi tega, da organizacije stimulirajo svoje predstavnike za doseganje večjega
prometa, zlasti izvoznega, so
nekatere organizacije združenega dela izpopolnile z zveznim sporazumom dogovorjen
sistem delitve osebnih dohodkov.
Delavci, poslani na začasno
delo v predstavništva v tujino,
obračunavajo in prejemajo
osebni dohodek po jugoslovanskih predpisih. Dolžni so
plačevati prispevke od osebnih dohodkov našim samoupravnim interesnim skupnostim. V povsem drugačnem
statusnem položaju pa so delavci, ki jih organizacije zdru-

ženega dela napotijo v tujino v
svoja ali mešana podjetja. Ta
podjetja poslujejo po predpisih države, kjer imajo sedež,
kar se nanaša tudi na predpise, ki urejajo delovna razmerja
in osebni dohodek. Delavci,
zaposleni v podjetju v tujini so
s tem podjetjem v rednem delovnem razmerju in plačujejo
iz svojega osebnega dohodka
vse prispevke po predpisih tuje države, torej tudi za socialno
zavarovanje in cerkveni davek,
če je obvezen. Časopisna novica je bila dokaj posplošena in
je pod skupnim imenovalcem
obravnavala gospodarsko problematiko naših predstavništev in problematiko naših ali
mešanih podjetih v tujini.
Na pobudo nekaterih organizacij združenega dela, ki
izvajajo v tujini investicijska
dela, ki jo je Izvršni svet Skupščine SRS prek Republiškega
komiteja za delo razširil na vse
organizacije združenega dela
s tega področja je v SR Sloveniji v teku postopek za sklenitev samoupravnega sporazuma o skupnih osnovah in merilih ter pogojih uresničevanja
pravic in obveznosti iz dela pri
izvajanju dela v tujini. V svoji
delovni zasnovi samoupravni
sporazum uveljavlja naslednja
tri izhodišča na področju oblikovanja in delitev sredstev za
osebne dohodke:
- da temelji razvid del in nalog v delovni enoti v tujini na
istih osnovah kot v temeljni organizaciji ter da so iste osnove
in merila tudi za vrednotenje
del in opravil;
- da se glede na posebne
pogoje dela in življenja v tujini
osebni dohodek delavca poveča z dogovorjenim faktorjem;
- da se osebni dohodek
obračunava v dinarski vrednosti, določen del osebnega dohodka pa se naj tudi v bodoče
izplačuje v devizah.
Med predvidenimi udeleženkami samoupravnega sporazuma je izoblikovano stališče,
da je potrebno takšna izhodišča za obračunavanje osebnega dohodka uveljaviti v vseh
dejavnostih, ki imajo svoje delavce na začasnem delu v tujini.
Izvršni svet Slovenije podpira to stališče in bo po poprejšnji obravnavi v Zvezi sindikatov Slovenije in v Gospodarski
zbornici Slovenije, sprožil pobudo za sklenitev ustreznega
družbenega dogovora na ravni
Jugoslavije.

sednika Republiškega komiteja za informiranje:
Izvršni svet je v ustreznih
službah skupščine SFRJ in pri
udeležencih seje odbora za
družbenoekonomske odnose s
tujino skupščine SFRJ preveril
resničnost vesti, ki je bila objavljena v Delu dne 9. 9. 1982 v
rubriki »Pa še to« pod naslovom »Eksotični vikendaš«. Na
seji omenjenega odbora je bilo
v kontekstu razprave mimogrede omenjeno, vendar le kot
možnost, da bi si lahko naš
državljan zgradil vikend kjerkoli, celo v Sri Lanki. Novica
tako nima stvarne podlage in
ni podatkov, da bi si naš državljan tam v resnici zgradil viNa vprašanje je odgovoril kend. Gre za neustrezno interPrimož Žagar, pomočnik pred- pretacijo omenjene razprave.

ne občine Ljubljana-Siška je
postavila naslednje delegatsko vprašanje:
V dnevniku Delo je bila dne
9. 9. 1982 na zadnji strani v
rubriki »Pa še to« priobčena
naslednja novica:
»Eksotični vikendaš - včeraj so na odboru za družbenoekonomske odnose s tujino
Skupščine SFRJ med drugim
omenili, da si je neki naš državljan zgradil vikend celo v
Sri Lanki. V naši vikendaškl
vnemi nekaterim očitno ni zadoščala več niti Evropa.«
Delegati prosimo, da se nas
o tej zadevi podrobneje seznani.

ZBOR OBČIN - 14. 10. 1982
- Kdo bo določil pogoje za odobritev
potrošniških kreditov pod posebnimi
pogoji?
Tudi v Zboru občin je bilo, v
zvezi z določanjem pogojev za
odobritev potrošniških kreditov pod posebnimi pogoji, postavljeno delegatsko vprašanje
skupine delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin
Skupščine SR Slovenije Skupščine občine Žalec.

Enak odgovor kot je bil dan
na Zboru združenega dela je
posredoval Stanko Renčelj,
namestnik predsednika Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
in ga objavljamo v tej številki
Poročevalca.

- Kako do manjkajočih sredstev za
vzdrževanje cest?
Skupina delegatov za zbor ciji Republiške skupnosti za
občin Skupščine SR Slovenije ceste z dne 2. 6. 1982 glede
občin mesta Maribor Je posta- problematike v cestnem govila naslednje delegatsko spodarstvu in finančne situacije Republiške skupnosti za
vprašanje:
Skupščina
Republiške ceste v letu 1982 ter kdaj naskupnosti za ceste je na svoji merava Skupščina SR Sloveseji dne 3. 6.1982 razpravljala nije razpravljati o tej informamed drugim tudi o kritičnem ciji glede na to, da so sredfinančnem stanju Republiške stva za vzdrževanje cest, kot
skupnosti za ceste za leto Je razvidno iz te informacije
zagotovljena le do meseca
1982.
Pri tem je ugotovila, da Re- septembra 1982, pred vrati pa
publiška skupnost za ceste je zima, ki zahteva največje
ne more v letu 1982 kriti niti aktivnosti v okviru vzdrževastroškov vzdrževanja cest v nja cest.
standardu iz preteklih let.
Mnenje Izvršnega sveta
O taki situaciji v cestnem
gospodarstvu je Skupščina Skupščine SR Slovenije je poRepubliške skupnosti obve- sredoval Franc Premk, postila Skupščino SR Slovenije močnik predsednika Republis posebno informacijo in ji škega komiteja za promet in
predlagala, da o tej proble- zveze:
matiki razpravlja in sprejme
Republiška skupnost za ceustrezne ukrepe za zagotovi- ste je Skupščini SR Slovenije
tev manjkajočih sredstev za poslala dve pismi. V prvem dne
realizacijo plana Republiške 3. 6. 1982 je podala kritično
skupnosti za ceste v letu finančno situacijo, medtem ko
1982.
je v drugem pismu dne 26. 6.
V zvezi s tem postavljamo 1982 poročala o izpolnjevanju
naslednje delegatsko vpraša- planskih nalog v letih 1981 in
- Vikend v Sri Lanki?
1982.
nje:
Skupščina SR Slovenije je
ali je bila skupščina SR SloSkupine delegatov 4. okoliša Zbor združenega dela Skupza delegiranje delegatov v ščine SR Slovenije. Skupšči- venije obveščena o informa- na sejah zborov dne 28. 7.
poročevalec
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ne SR Slovenije, ki bo 13. in tem ko jih 49 avtorjev še ni
14. oktobra 1982 in postavlja oddalo. Za primerjavo naj donaslednje delegatsko vpraša- damo, da je bilo v prejšnjih letih v pripravi za strokovno-teonje:
1. Zakaj primanjkuje večina retične predmete na leto 6-10
učbenikov za drugi letnik učbenikov in da so učbeniki
usmerjenega izobraževanja? nastajali v povprečju tri do štiri
2. Ali velja zamrznitev cen tu- leta. Za vso pripravo in tisk ter
distribucijo učbenikov za drudi za nove učbenike?
gi letnik je bilo na voljo le leto
Zavod SR Slovenije za šolstvo dni in pol.
je posredoval naslednji pisme- Zavod SRS za šolstvo si je zelo
prizadeval, da so prvikrat
ni odgovor:
ujenci srednjih šol dobili kom1. Priprava učbenikov je ena pletne učbenike in priročnike
izmed najzahtevnejših nalog za skupno vzgojnoizobrazbepri uvajanju novih programov no osnovo za prvi letnik, za
srednjega usmerjenega izo- drugi letnik pa zaradi velikega
braževanja. V šolskem letu števila učbenikov, ki jih je bilo
1981/82, ko je bilo treba pri- treba naenkrat pripraviti, tega
praviti učbenike za skupno ni bilo mogoče zagotoviti.
vzgojnoizobrazbeno osnovo, Program priprave učbenikov
je Zavodu SRS za šolstvo, ki je za drugi letnik je vključeval:
zadolžen za pripravo učbeni- 1. učbenike za skupno vzgojkov, ob velikih naporih in an- noizobrazbeno osnovo, ki so
gažiranju založniških organi- skupni za vse učence 2. let-,
zacij uspelo zagotoviti vse uč- nika,
benike za prvi . letnik srednjih 2. učbenike za predmete, za
šol. Pri učbenikih za drugi let- katere so učni načrti oblikovanik, ki jih je zaradi razvejanih ni na podlagi programskih jeprogramov več, pa so nastale der in jih uporabljajo učenci
težave predvsem pri iskanju več
vzgojnoizobraževalhih
avtorjev, pri pripravi rokopisov programov in smeri,
in pri pridobivanju sredstev za 3. učbenike za temeljna in posubvencioniranje učbenikov z sebna strokovno-teoretična
nizkimi nakladami. Učbeniki znanja, kijih uporabljajo učenza drugi letnik so bili razpisani ci v vzgojnoizobraževalnih
junija 1981, potem ko so bili programih ene posebne izosprejeti novi učbeni načrti.
braževalne skupnosti.
V skladu s stališči o pripravi Za predmete skupne vzgojnoiučbenikov za srednje izobra- zobrazbene osnove so pripravževanje, ki so bila sprejeta na ljeni vsi učbeniki razen enega
seji sveta za vzgojo in izobra- za slovenski jezik.
ževanje pri predsedstvu RK
SZDL 21. oktobra 1981, je bil Za predmete s programskimi
maksimalni program priprave jedri so izšli novi učbeniki za
učbenikov (344 učbenikov za geografijo, biologijo, angleški
2., 3. in 4. leto usmerjenega jezik, nemški jezik, matematiizobraževanja) ponovno prete- ko, fiziko. Zagotovljeni so snohtan z vidika racionalnosti in piči teh učbenikov za prvo polletje, za drugo polletje pa so
materialnih možnosti.
Zavod SR Slovenije za šolstvo snopiči za nekatere teh predje v sodelovanju s strokovnimi metov še v pripravi. Učbenik za
sveti posebnih izobraževalnih kemijo, ki ga pripravljamo v
skupnosti in komisijo za učbe- štirih zvezkih, še ni izšel. Realnike Strokovnega sveta SR no je, da bosta do decembra
Slovenije za vzgojo in izobra- 1982 izšla dva zvezka.
ževanje pripravil predlog mini- Glede na to, da ni bilo rešeno
malnega nujnega programa vprašanje založitve učbenikov
z nizko naklado oz. subvencioučbenikov za 2., 3. in 4. leto.
Od 236 razpisanih učbenikov niranje teh učbenikov, smo daza splošno izobraževalne in li prednost v pripravi tistim učstrokovno-teoretične predme- benikom, ki jih potrebuje velite je prišlo v minimalni pro- ko število učencev. Manj pa je
gram 157 učbenikov za drugi pripravljenega za izid učbeniletnik. Za vse učbenike ni bilo kov za strokovno-teoretične
mogoče dobiti avtorjev na raz- predmete, za posamezne propis. Celo za temeljne predmete grame oz. smeri, v katere je
jih je bilo treba iskati nakna- zelo nizek vpis učencev.
dno, kar je tudi eden izmed Za primer dajemo učbenik FarZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 26. 10. 1982 vzrokov, da učbeniki niso pra- macevtika, ki ga bo letno upovočasno izšli. Do 15. oktobra rabljalo le 70 učencev, kolikor
1982 je zavod končal s pripra- se jih vpiše v vzgojnoizobraže- Zakaj primanjkuje večina učbenikov
vo 59 učbenikov. Od tega jih je valni program farmacevt. Pri
že izšlo 34, v tisku pa jih je 25. nakladi 210 izvodov (kolikor bi
za drugi letnik usmerjenega
Zavod nadaljuje s pripravo še zadoščalo za tri generacije
izobraževanja?
72 učbenikov. Od tega je 23 učencev) bi bila ekonomska
Skupina delegatov je na svoji navala gradivo za 7. sejo Zbo- rokopisov že v zadnji fazi pri- cena učbenika '1.710 din. Za7. seji, dne 8. 10. 1982 obrav- ra združenega dela Skupšči- prave, t. j. v recenziranju, med- vod ni mogel začeti s postop-

1982 v okviru poročila o uresničevanju družbenega plana
SR Slovenije v prvih dveh letih
srednjeročnega obdobja skupaj z analizo o izvajanju družbenega plana SR Slovenije v
letih 1981-1982 z oceno možnosti njihovega uresničevanja
v prihodnjih letih obravnavala
v poročilu samoupravnih interesnih skupnosti materialne
proizvodnje tudi poročilo Republiške skupnosti za ceste.
V zvezi s tem so skupščinski
zbori sprejeli ustrezne sklepe.
V skladu s sprejetimi sklepi
je Republiški komite za promet
in zveze dne 29. 7. 1982 na 3.
seji obravnaval izhodišča za
oceno materialnih možnosti v
cestnem gospodarstvu v obdobju 1981-1985 skupaj z informacijo o vzdrževanju avtocest, magistralnih in regionalnih cest. V zvezi z ugotovljenim primanjkljajem sredstev
za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja je bilo Republiški skupnosti za ceste predlagano:
- da se ponovno ocenijo
normativi vzdrževanja avtocest, magistralnih in regionalnih cest,
- usklajevanje cest na področju nizkih gradenj in tudi
pri vzdrževalnih delih upoštevati najbolj ugodnega izvajalca,
- bolj racionalno izkoriščati
obstoječe kapacitete (mehanizacija),
- razdelati do konca leta
1982 v okviru znanih razpoložljivih sredstev minimalen program tekočega vzdrževanja
- posebno skrbno proučiti
izvajanje ukrepov zimske
službe.
Rok za uresničitev sprejetih
nalog je bil konec septembra
letos.
Strokovne službe Republiške skupnosti za ceste so skupaj z Združenimi cestnimi podjetji Slovenije pripravile predlog vzdrževanja avtomobilskih,
magistralnih in regionalnih
cest v SR Sloveniji v letu 1982.
Izvršilni odbor Republiške
skupnosti za ceste je gradivo
obravnaval na 84. seji dne 24.
9. 1982 in sprejel sledeče
sklepe:
- pogodbe s Cestnimi podjetji za redno vzdrževanje se
povečajo za 220 mio din.
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Plačilni pogoji se spremenijo tako, da se plačilo izvrši v
letu 1983. Na ta način je pokrit
delež manjkajočih sredstev za
tekoče vzdrževanje v letu 1982.
- Obrestna mera za blagovne kredite, katerih rok se podaljša, se lahko poveča največ
do 16%,
- Režim vzdrževanja v zimskem času bo dogovorjen med
predstavniki Republiškega sekretariata za notranje zadeve,
strokovnih služb Republiške
skupnosti za ceste in Združenih cestnih podjetij Slovenije,
o čemer bodo obveščeni uporabniki cest.
Ocenjujemo, da bo na ta način rešen problem tekočega
vzdrževanja v okviru razpoložljivih sredstev z delnim pokrivanjem sredstev iz leta 1983.
Glede na težko situacijo pri
zagotavljanju finančnih virov
za pokrivanje stroškov vzdrževanja in izgradnje magistralnih
in regionalnih cest v letu 1982,
se je sprejel finančni plan, ki je
predvidel sredstva v skupni višini 5.531,6 mio din (po cenah
1980).
Upoštevajoč tekoče obveznosti Republiške skupnosti za
ceste iz kreditov domačih in
tujih bank ter javnega posojila
za ceste ter neporavnane obveznosti iz preteklih let v skupnem znesku 3.709 mio din je
bilo ugotovljeno, da ostanek
razpoložljivih sredstev ne bo
zadoščal za pokrivanje rednega vzdrževanja magistralnih in
regionalnih cest. Zato so bila
po sklepu Izvršilnega odbora
konec meseca marca letos
ustavljena vsa dela na novogradnjah.
V tem času je Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije sprejel:
- odlok o spremembi odloka o višini cestnine na moderniziranih cestnih odsekih
Lj ubl jana-zahod-Postoj na-Razdrto in Hoče-Arja vas (Ur.
I. SRS št. 16/10. 5. 1982),
- odlok o višini pristojbin, ki
se plačujejo za cestna motorna vozila (Ur. I. SRS št. 26, 16.
7. 1982).
Na ta način sta se uresničila
s finančnim planom za leto
1982 dva finančna vira, ki sta
namenjena za vzdrževanje
cest v SR Sloveniji.

poročevalec

kom priprave takih učbenikov,
dokler se ni rešilo vprašanje
subvencioniranja cene učbenikov z nizko naklado.
Za izvajanje novih učnih načrtov je Zavod SR Slovenije za
šolstvo ne glede na izid učbenika pripravil za učitelje tudi
druge oblike strokovne pomoči:
- učitelji so bili seznanjeni z
učnim načrtom in z načini njegove realizacije na seminarjih,
- sestavni del novih učnih načrtov so tudi navodila za izvajanje vzgojnoizobraževalnih

POBUDE

vsebin in minimalni seznam literature za učitelja in učence,
- razmnožena so bila gradiva
za obdelavo posameznih učnih enot in didaktično metodično predstavitev le-teh,
- za nekatere predmete je zavod pripravil obsežnejša pisna
navodila za izvajanje učnega
načrta in jih posredoval šolam
(slovenski jezik, matematika,
družboslovje),
- vsebine učnih načrtov niso
tako radikalno nove, da si učitelji ne bi mogli pomagati z
obstoječimi gradivi. Poleg te-
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-

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA
Skupina delegatov 4. okoliša s področja gospodarstva
skupščine občine Ljubljana Šiška, ki delegira delegate v Zbor
združenega dela Skupščine SR Slovenije, je bila na svoji seji
dne 23. septembra 1982 seznanjena z ekonomskim položajem
slovenskih pivovarn in PIVOVARNE UNION Ljubljana konkretno.
Iz priložene obrazložitve, ki so jo podale slovenske pivovarne namreč izhaja, da so te zaradi nepredvidenega povečanja cen ječmena in slada prišle v neenak tržni položaj do
dobaviteljev, dočim proizvajalcem piva tak odnos ne zagotavlja niti enostavne reprodukcije. Glede na to, delegati posredujemo naslednjo pobudo:
1. Delegati predlagamo, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije takoj prouči nastalo situacijo ter ukrepa v mejah svojih
možnosti.
2. Delegati tudi predlagamo, da Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije takoj pripravi sistemske ukrepe za primer, ko prihaja do večjih podražitev pri enem od členov reprodukcijske
verige.
3. Delegati prosimo, da nas o ukrepih sproti obveščate.
Delegati menimo, da je obstoječe stanje pivovarn zaradi enostranskega povišanja cen ječmena in sladu, potrebno čimprej
urediti s pomočjo ustreznih korektivov cen ali davkov.
Pobuda je bila obravnavana in sprejeta tudi na 5. seji Zbora
združenega dela Skupščine občine Ljubljana Šiška ter na seji
predsedstva občinskega sveta ZSS Ljubljana Šiška.
STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE O POBUDI
SKUPINE DELEGATOV 4. OKOLIŠA
S PODROČJA GOSPODARSTVA ZA
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
Odgovor na pobudo Pivovarne Union je posredoval Janez
Šinkovec, svetnik predsednika Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve:

poročevalec

ga je zavod posredoval učiteljem seznam učbenikov, ki se
uporabljajo za istovrstne ali
sorodne predmete v drugih republikah,
- v reviji Vzgoja in izobraževanje in zbirki Novi vidiki je zavod objavil vrsto prispevkov in
publikacij za neposredno uporabo v vzgojnoizobraževalnem
delu.
Iz vseh navedenih podatkov
izhaja, da so za predmete, ki
so namenjeni vsem učencem,
na razpolago vsi učbeniki, razen enega učbenika za sloven-

POBUDE

ski jezik. Glede na to in na druge ukrepe in pomoč učiteljem
ocenjujemo, da vzgojnoizobraževalno delo v drugem letniku srednjih šol kljub temu,
da ni nekaterih učbenikov za
posamezne strokovne predmete, ne bo bistveno okrnjeno.
2. Zamrznitev cen velja za vse
izdelke. Na pobudo republik in
pokrajin v Medrepubliškem
komiteju za trg se pripravlja
sprememba odloka, s katero bi
omogočili potrjevanje cen za
izdelke, ki se prvič pojavljajo
na trgu.

DELEGATOV

-

Skupina delegatov v svoji pobudi navaja, da je neposredno
pred maksimiranjem cen vseh proizvodov in storitev 31. 7.
1982, prišlo do povečanja cen slada, tako da pivovarne zaradi
tega niso mogle povečati cen piva. Glede na to, da tak položaj
ne zagotavlja pivovarnam niti enostavne reprodukcije, delegati predlagajo Izvršnemu svetu, da takoj prouči nastalo situacijo in ukrepa v mejah svojih možnosti ter da pripravi
sistemske ukrepe za primer, ko prihaja do večjih podražitev
pri enem od členov reprodukcijske verige.
Pobudo glede ukrepanja bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije upošteval v okviru obravnavanja vprašanja cen slada in
piva v Zvezni skupnosti za cene. Na seji sveta Zvezne skupnosti za cene 29. septembra so namreč bili člani sveta že seznanjeni s problematiko slada in piva. Svet je sklenil, da strokovne službe skupnosti pripravijo gradivo glede razrešitve
problema za naslednjo sejo sveta skupnosti. Do takrat bodo o
problemu in predlogih za njegovo razrešitev sprejeli svoja
stališča udeleženci v delu sveta Zvezne skupnosti za cene,
med katerimi so tudi Zvezni izvršni svet in izvršni sveti skupščin republik in avtonomnih pokrajin. Glede na to, da pa ježe
sedaj mogoče reči, da je edina mogoča rešitev problema v
ustrezni uskladitvi cen slada in piva, se bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zavzemal za medsebojno uskladitev cen
slada in piva.
Pri. svoji aktivnosti glede obravnavanega problema cen
slada in piva bo Izvršni svet uveljavljal načelo, da je kljub
razdelitvi pristojnosti na področju družbene kontrole cen med
federacijo, republike oziroma pokrajini in občine, po kateri so
cene slada in piva v pristojnosti republik in avtonomnih pokrajin, treba zagotoviti enotnost sistema cen, ki je določena z
zakonom o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen.
Prav iz tega razloga Izvršni svet tudi ne bo mogel samostojno
pripraviti sistemskih in drugih ukrepov.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ob obravnavanju
pobude delegatov ponovno ugotovil, da so na področju cen
številne neusklajenosti, ki imajo tudi težke posledice za ekonomski položaj posameznih organizacij združenega dela. Vse
te neusklajenosti pa bo mogoče odpravljati le v okviru pristojnih organov, torej v skupnostih za cene. Zato morajo organizacije združenega dela urejati ta vprašanja prek delegatov
svojih splošnih združenj v teh skupnostih.
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Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ s tem poročilom obvešča Skupščino SR Slovenije o poteku usklajevanja zakonov in drugih
aktov, ki so bili na dnevnem redu seje Zbora republik in
pokrajin 14. in 15. oktobra.
I.
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ je obravnaval in
sprejel po hitrem postopku zakone, ki se nanašajo na opravljanje menjalniških poslov, na devizno poslovanje in kreditne
odnose s tujino, na carinski zakon in zakon o denarnem
sistemu ter na devizne potrebe federacije v letu 1982. l/se te
akte so obravnavali zbori Skupščine SR Slovenije na seji 13.
tega meseca, dali soglasje k predlaganim aktom in pooblastili
delegacijo, da glasuje za predlog teh aktov v celoti. Hkrati so s
posebnim sklepom delegaciji naložili, da v usklajevalnem
postopku uveljavlja stališča, mnenja, pripombe in predloge,
izražene v razpravi na sejah zborov,zlasti pa stališča Družbeno-političnega zbora, zakonodajno-pravne komisije, skupine delegatov za spremljanje uresničevanja srednjeročnega
družbenega plana SR Slovenije ter mnenja in pripombe Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
Ker je Zbor republik in pokrajin razpravljal le o posameznih
predlogih zakonov, uvrščenih na dnevni red po hitrem postopku in splošna razprava o teh zakonih in ukrepih Zveznega
izvršnega sveta ni bila predvidena, je bilo na pobudo slovenske delegacije dogovorjeno, da se splošna razprava o predlaganem paketu zakonov in ukrepov Zveznega izvršnega sveta
opravi ob oceni poročila Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju sklepov Zbora republik in pokrajin z dne 15. in 16.
junija 1982. Delegacija SR Slovenije je v svoji razpravi ob tem
poudarila, da kritične gospodarske razmere sicer terjajo izjemne ukrepe in da se njihov sprejem v osnovi podpira, da pa se
mnogi ukrepi predlagajo z zamudo, predvsem pa, da niso
celoviti, saj ne rešujejo mnogih temeljnih vprašanj naše aktualne gospodarske situacije - predvsem večjih spodbud za
izvoz na konvertibilno področje, odnosov na kreditno denarnem področju in podobno. Usmeritev na te ukrepe in s tem na
odpravo bistvenih vzrokov sedanjih težav je zato nujen pogoj,
da bi tudi sedanji predlagani ukrepi, ki so pretežno restriktivni
in administrativni, dali želene rezultate. Delegacija je ob tem
posebej opozorila tudi na odgovornost predlagatelja za pravilnost izbire in vsebine predlaganih ukrepov ter ustreznost
ocene njihovih učinkov, saj delegati glede na način informiranja o njih in na postopek sprejemanja za to ne morejo prevzemati odgovornosti. Odgovornost za sprejetje priloženega paketa intervencijskih ukrepov s strani predlagatelja je zaradi
tega bistveno večja. Delegacija je posebej opozorila tudi na
odprta vprašanja polaganja depozita za prehod prek meje
občanov v maloobmejnem prometu glede na veljavne meddržavne sporazume in tudi na možne ekonomske in politične
posledice pripravljenih ukrepov. Opozorila je tudi, da sedanje
razmere sicer terjajo večjo solidarnost v omejevanju porabe v
vsej Jugoslaviji, da pa ni mogoče pristajati na vsakršno solidarnost tudi v primerih, ko posamezne organizacije združenega dela in družbeno politične skupnosti ne izpolnjujejo
svojih obveznosti. Zato je tudi predlagala, da Zbor republik in
pokrajin sprejme sklep, da mora Zvezni izvršni svet o učinkih
sprejetih ukrepov poročati zboru: Zbor je po zaključku
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splošne razprave sprejel poseben sklep, da mora Zvezni
izvršni svet o učinkih sprejetih ukrepov poročati zboru vsake
tri mesece.
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ je obravnaval in
sprejel po hitrem postopku naslednje zakone:
1. Odlok o spremembi odloka o določitvi skupnega zneska
deviz za potrebe federacije v letu 1982;
2. Zakon o spremembi zakona o deviznem poslovanju in
kreditnih odnosih s tujino;
3. Zakon o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona;
4. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o denarnem
sistemu;
5. Zakon o menjalniških poslih in prometu efektivnega
tujega denarja v naši državi.
II.
1. Poročilo Zveznega izvršnega sveta o izvajanju Zakona o
pogojih in načinu razpolaganja in o uporabljanju ustvarjenih
konvertibilnih deviz do tujine ter o zadolževanju v tujini v letu
1982 in zakona o zagotovitvi deviz za plačevanje uvoza nafte,
naftnih derivatov in premoga za koksanje s konvertibilnega
območja v letu 1982.
Iz poročil o izvajanju obeh interventnih zakonov, s katerimi
naj bi združevali konvertibilne devize za odplačilo fiksnih in
garantiranih obveznosti do tujine v letu 1982 oziroma združevali konvertibilne devize za plačevanje uvoza nafte in naftnih
derivatov in premoga za koksiranje je razvidno, da se zakona
ne uresničujeta in da je priliv deviz daleč pod pričakovanjem,
kar povzroča zlasti velike motnje pri oskrbi z nafto in naftnimi
derivati.
V zvezi s tem poročilom je delegacija na seji zbora opozorila na neustrezno strokovno pripravo zakona, zaradi katere
tudi z najdoslednejšim izvajanjem tega zakona ni mogoče
zagotoviti potrebnih deviznih sredstev za planiran uvoz. Opozorila je, da Zvezni' izvršni svet kljub vsem informacijam o
nespoštovanju zakona in o problemih v zvezi z oskrbo nafte in
naftnih derivatov ni izkoristil svojih pooblastil, da bi zagotovil
doslednejše izvajanje zakona, niti ni pravočasno pripravil
predloge za rešitev problema neurejene preskrbe z nafto in
naftnimi derivati. Nespoštovanje zakona in neustrezni učinki,
ki jih daje, bi terjali, da Zvezni izvršni svet že v tem poročilu
nakaže tudi morebitne drugačne rešitve za urejanje tega pomembnega vprašanja. V zvezi z razpravo delegacije in razpravo guvernerja Narodne banke Jugoslavije, ki je opozoril,
da je Zvezni izvršni svet za zagotovitev potrebnih sredstev za
nafto in za potrebe federacije terjal od Narodne banke Jugoslavije, da nenamensko razpolaga z deviznimi rezervami Jugoslavije, ter v zvezi z razpravo predstavnika Zveznega izvršnega sveta, ki teh ugotovitev v bistvu ni zanikal, temveč le
opozoril na celovitost problematike, je slovenska delegacija
predlagala, naj zbor ugotovi, da Zvezni izvršni svet sprejema
kritične pripombe iz razprave ter da sprejme sklepe o nujnosti, da se v zvezi s problemi oskrbe z nafto razčisti odgovornost ustreznih zveznih organov, predvsem pa Zveznega komiteja za energetiko in Zveznega komiteja za tržišče in splošne
gospodarske zadeve.
U zvezi z razpravo je Zbor republik in pokrajin sprejel
sklepe, ki zadolžujejo Zvezni izvršni svet, da učinkoviteje
ukrepa za izvajanje zakonov, ugotavlja odgovornost vseh orporočevalec

ganov in posameznikov, ki zakonov ne izvajajo, da posebej
prouči različnost tolmačenja načina uporabe stalnih deviznih
rezerv federacije ter ustreznost navodil o oprostitvi plačevanja solidarnostnih sredstev za odplačilo fiksnih in garantiranih obveznosti. V zvezi s problemi z oskrbo z nafto pa je Zbor
republik in pokrajin Zveznemu izvršnemu svetu naložil, da
razišče razloge za takšno stanje in ugotovi eventualno odgovornost pristojnih organov, posebej Zveznega komiteja za
tržišče in splošne gospodarske zadeve in Zveznega komiteja
za energetiko.
2. Poročilo Zveznega izvršnega sveta o izvajanju sklepov
Zbora republik in pokrajin z dne 15. in 16. julija 1982.
Delovna telesa Zbora republik in pokrajin so obravnavala
poročilo Zveznega izvršnega sveta o izvajanju sklepov Zbora z
dne 15. in 16. julija, sprejetih ob obravnavi poročila Zveznega
izvršnega sveta o uresničevanju družbenega plana Jugoslavije v 1982. letu z oceno možnosti uresničevanja plana v letu
1983, z informacijo o aktualnih vprašanjih preskrbe domačega trga z nekaterimi proizvodi široke porabe in reprodukcijskim materialom v prvem polletju 1982 in o aktualnih vprašanjih zunanje likvidnosti države. Na podlagi vseh teh razprav je
delovna skupina delovnih teles pripravila predlog sklepov, ki
jih je Zbor republik in pokrajin sprejel na seji 14. t. m., in v
katerem je poudarjeno, da se neugodne tendence v gospodarskih gibanjih nadaljujejo, zlasti na področju ekonomskih
odnosov s tujino, industrijske proizvodnje in energetike; da
mora Zvezni izvršni svet v čim krajšem času pripraviti program zagotavljanja zunanje likvidnosti države; da je treba
dosledno izvajati predpise v zvezi z omejevanjem iznosa dinarjev in preprečevanjem privatnega kliringa; sprejeti učinkovite ukrepe za varčevanje z energijo na vseh ravneh; pripraviti
akcijski program enakomerne preskrbe prebivalstva z osnovnimi proizvodi široke porabe na celotnem jugoslovanskem
trgu; omejevati splošno in skupno porabo in spremljati učinke
intervencijskih zakonov; preveriti vse investicije v teku; usklajevati rast osebnih dohodkov in skupne porabe z ustvarjenim
čistim dohodkom, rast realnih osebnih dohodkov pa z rastjo
produktivnosti dela; pripraviti programe za postopen prehod
na oblikovanje cen v skladu z veljavnimi sistemskimi predpisi,
zoper kršitelje pa dosledno izvajati predvidene sankcije; zagotoviti rast denarne mase in bančnih plasmajev v planiranih
okvirih; čimprej pripraviti konkretne predloge za dograditev
monetarno-kreditnega in bančnega sistema; spremljati izvajanje sprejete politike hitrejšega razvoja manj razvitih republik
in pokrajin in posebej pospeševati samoupravno združevanje
sredstev in dela za skupne programe in projekte.
V sklepih je zbor v načelu ocenil, da v poročilu Zveznega
izvršnega sveta niso dovolj ustrezno prikazani vzroki, zakaj se
sklepi zbora z dne 15. in 16. julija ne uresničujejo in da je
zaradi tega treba ugotoviti konkretno odgovornost pristojnih
organov, organizacij in posameznikov, saj bi morale v skladu
s sklepi zbora posebna poročila pripraviti tudi Gospodarska
zbornica Jugoslavije, Narodna banka Jugoslavije, ISEOT,
Sklad federacije za kreditiranje razvoja gospodarsko manj
razvitih republik in pokrajin, Jugoslovanska banka za mednarodno ekonomsko sodelovanje in Zvezna skupnost za cene,
pa tega v predvidenih rokih niso storile. V zadnjem delu
sklepa je zbor naložil organom nadzora in pregona, da zbor
sproti seznanjajo z ukrepi zoper kršilce in da po potrebi
predlagajo tudi ustrezne spremembe in dopolnitve veljavnih
predpisov, da se tudi s tem zaostri odgovornost za izvajanje
sprejete politike in veljavnih predpisov, dogovorov in sporazumov.
3. Obravnava glavnih vprašanj določanja ekonomske politike v letu 1983.
V zvezi z obravnavo izhodišč za pripravo resolucije o politiki
uresničevanja družbenega plana Jugoslavije je delegacija v
razpravi poudarila, da mora biti resolucija za prihodnje leto
pripravljena na realnih osnovah in na spoznanem resnem
gospodarskem položaju in da morajo biti vsi pogoji gospodarjenja za leto 1983 znani pred koncem letošnjega leta. To
pomeni, da mora biti resolucija konkretna, operativna in da
morajo biti določeni tudi nosilci posameznih nalog in usmeritev. Resolucija ne sme biti zbir želja, saj lahko le realna ocena
stanja in predvidevanj za leto 1983 prepreči, da bi kasneje
zaradi neustreznih ciljev z linearnimi intervencijami poskušali
doseči nerealno postavljene cilje oziroma, da bi med letom
bistveno spreminjali pogoje gospodarjenja organizacij zdruporočevalec

ženega dela. Poudarila je, da mora biti kot ključna razvojna
naloga opredeljena povečanje izvoza na konvertibilna območja in da je v ta namen treba izhajati iz realne devizne
bilance. Povečanje izvoza je treba zagotoviti tudi z zmanjševanjem vseh oblik porabe, z usmerjanjem razpoložljivih sredstev za investicije (predvsem v izvozno usmerjeno proizvodnjo) ter vzpostaviti tak inštrumentarij izvoznih spodbud, ki bo
dohodkovno motiviral vsako temeljno organizacijo za povečanje izvoza na konvertibilno območje.
Poudarila je tudi, da je razprava o izhodiščih resolucije za
naslednje leto priložnost, da se na podlagi teh razprav Zveznemu izvršnemu svetu olajšajo priprave za izdelavo osnutka
resolucije in tudi usklajevanje o predlogu resolucije v Zboru
republik in pokrajin ter, da se o ciljih in ukrepih ekonomske
politike v letu 1983 opravi temeljitejša in širša razprava v
skupščinah SR in SAP v sodelovanju vseh zainteresiranih
samoupravnih organizacijah in skupnostih.
4. Delegacija je dobila odgovor na postavljeno delegatsko
vprašanje, kdaj bo Zvezni izvršni svet izpolnil februarski sklep
Zbora republik in pokrajin ter skupščini predložil zakon o
določitvi končnih porabnikov in načinu odplačila kreditov, ki
jih Narodna banka Jugoslavije najame za zagotovitev likvidnosti Jugoslavije vplačilih s tujino. Ker je Zvezni izvršni svet
v svojem odgovoru navedel, da odločanje o predlogu zakona,
ki ga je predložila delegacija Skupščine SR Slovenije v Skupščini SFRJ še ni zaključeno, ter da bo predložil ustrezne
ukrepe v smislu predloženega zakona za leto 1983. je delegacija na seji zbora opozorila, da odgovor Zveznega izvršnega
sveta ni točen, saj je glede na poročilo pristojnega odbora
postopek za sprejetje zakona, ki ga je predložila delegacija
Skupščine SR Slovenije v Zboru repubublik in pokrajin končan.
Delegacija je postavila vprašanje, kdaj bo pripravljen družbeni dogovor o organiziranju in financiranju mednarodnih
športnih in kulturnih manifestacij ter v zvezi z obvestili iz
tiska, da je Jugoslavija prijavila kandidaturo za organiziranje
svetovnega nogometnega prvenstva 1990, o čemer so bila
postavljena tudi delegatska vprašanja v Skupščini SR Slovenije. Ker je Zvezni izvršni svet v svojem odgovoru navedel le
okvirne kriterije in merila ter postopek za organiziranje manifestacij mednarodnega značaja in glede postopka sklenitve
družbenega dogovora o organiziranju in financiranju mednarodnih športnih in kulturnih prireditev, odgovora ni dal, je
delegacija na seji zbora izjavila, da Zvezni izvršni svet ni
odgovoril na postavljena vprašanja ter terjala dodaten odgovor, ki bo po zagotovilu predstavnikov Zveznega izvršnega
sveta posredovan na naslednji seji zbora.
5. Obravnava pobude, da je Skupščina SFRJ udeleženec
družbenega dogovora o organiziranju in financiranju SPENS
1981 v Novem Sadu.
Ob odločanju o pobudi, da bi bila Skupščina SFRJ udeleženec družbenega dogovora o organiziranju in financiranju
SPENS 1981 v Novem Sadu, so člani delegacije že v pristojnem odboru dali ločeno mnenje, da je dogovor nesprejemljiv,
kot so menili tudi zbori slovenske skupščine in v sklepu
opredelili tudi razloge za takšno stališče.
Skladno s takšnim stališčem so člani delegacije glasovali
na seji zbora proti pristopu Skupščine SFRJ k temu družbenemu dogovoru. Ker pa se taka odločitev sprejema v okviru
samostojne pristojnosti zbora, delegati vseh drugih skupščin
SR in SAP pa so zanj glasovali, je bila pobuda za pristop
Skupščine SFRJ k družbenemu dogovoru sprejeta.
III.
Brez pripomb in brez razprave je zbor sprejel; predlog
zakona o ratifikaciji sporazuma o ustanovitvi skupnega sklada
za primarne proizvode, predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med SFRJ in Čehoslovaško socialistično republiko o
izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja s
protokolom, predlog zakona o dopolnitvi zakona o določitvi
skupnega obsega odhodkov proračuna federacije za 1982.
leto, predlog zakona o zagotovitvi sredstev za člansko vlogo
SFRJ v skupnem skladu za primarne proizvode, predlog zakona o oprostitvi plačila carine in drugih uvoznih dajatev za
uvoz opreme in reprodukcijskega materiala za potrebe organiziranja XIV. zimskih olimpijskih iger Sarajevo 1984, predlog
odloka o obveznostih republik in avtonomnih pokrajin za leto
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1982, določenih z zakonom o sredstvih za odpravljanje posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje SR Črne
gore v 1979. letu, predlog odloka o zmanjšanju obveznosti
republik in avtonomnih pokrajin za leto 1982 določenih z
zakonom o sredstvih za odpravljanje posledic katastrofalnega
potresa, ki je prizadel območje Črne gore v 1979. letu, zaključni račun Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih po-

iz

krajin za leto 1981 s poročilom o poslovanju sklada ter odlok
o ustanovitvi Odbora za proslavo 40. letnice I. in II. zasedanja
AVNOJ.
Delegacija meni, da je stališča, mnenja, pripombe in predloge Skupščine SR Slovenije na akte, ki jih je Zbor republik in
pokrajin sprejemal na svoji seji dne 14. in 15. 10. 1982,
ustrezno uveljavila in predlaga zborom Skupščine SR Slovenije, da to poročilo sprejmejo.

Skupščine

NOVI

SFRJ

PREDPISI

Ugodnejši

krediti

za nakup domačih tirnih

vozil
• Iz primarne emisije naj bi zagotovili 1,5 milijarde dinarjev, enak znesek pa naj
bi zgotovili iz kreditnega potenciala bank
• Jugoslovanske železnice morajo zbrati lastni delež v višini 20 odstotkov od
skupne vrednosti, predvidene z zakonom
• Pogoj za pridobitev kredita iz primarne emisije je, da banke odobrijo kredite
železnici z osemletnim odplačilnim rokom, vključujoč tudi dveletni odlog
odplačila
• Na kredite iz primarne emisije plačajo banke 8 odstotne obresti, za kredite, ki
jih dajejo železnici pa obrestna mera ne sme biti večja od 9 odstotkov
Že dalj časa je ekonomski
položaj železnic zelo težaven
V minulem planskem obdobju
se je njen delež v skupnem
prevozu zmanjšal, med drugim
tudi zaradi premajhnega tovornega voznega parka in njegove neustrezne strukture.
Med modernizacijo transportnih zmogljivosti na železnici
niso bila dovolj uporabljena
tirna vozila domače izdelave.
Zaradi tega je nujno treba za
daljše obdobje rešiti vprašanja
kreditir v a nabave specifične
domače opreme za železniške
transportne organizacije združenega dela.
Zaradi tega je Zvezni izvršni
svet pripravil in poslal delegatom Skupščine SFRJ v obravnavo Osnutek zakona o zagotavljanju sredstev železniškim
transportnim organizacijam
združenega dela za nakup tirnih vozil domače izdelave (AS
91). Za sprejem toga Zakona je
pristojen Zbor republik-in pokrajin.

S sprejetjem omenjenega
Zakona naj bi izboljšali ekonomski položaj železniških
transportnih organizacij združenega dela in zagotovili pogoje za normalizacijo poslovanja v notranjem in mednarodnem železniškem prometu.
NUJEN NAKUP TIRNIH
VOZIL V DRŽAVI
Sedanje stanje tovornega
voznega parka v železniških
transportnih
organizacijah
združenega dela, kakor poudarja obrazložitev Osnutka zakona, ne ustreza sodobnim zahtevam gospodarstva in prometa. Zaradi zastarelosti in dotrajanosti se je zmanjšalo število tovornih vagonov, v prometu pa je še vedno precejšnje
število zastarelih. Tako se sedaj uporablja 34 odstotkov tovornih vagonov, ki so stari več
kot 20 let, 19 odstotkov pa jih
je starih več kot 30 let, tako da
je več kot tretjina razpoložlji-

vega voznega parka iztrošena. nem obdobju niso našle priZaradi pomanjkanja lastnih merne rešitve za nakup tirnih
vagonov uporabljajo jugoslo- vozil v državi. Nabavljenih je
vanske železnice tuje vagone bilo samo okoli 6000 tovornih
na domačih progah, ki jih za- vagonov domače izdelave,
radi tega tudi dalj časa zadržu- zmogljivosti tirne industrije za
jejo. Na progah jugoslovan- to vrsto vozN pa so bile le 58
skih železnic je vsak dan okoli odstotno izkoriščen .
Zaradi vsega tega je poveča8000 tujih vagonov več kot pa
vagonov jugoslovanskih želez- nje števila in izboljšanje struknic na tujih progah. Mimo tega ture tovornega voznega parka
so posamezne organizacije postala ena od prednostnih
združenega dela (naftna in ke- nalog železnice v tekočem
mična industrija, špedicija in srednjeročnem obdobju. Med
druge) zakupile okoli 4000 tu- leti 1981 do 1985 bi rporali izjih vagonov. To je seveda po- delati 13.075 tovornih vagovečalo devizni odliv za naje- nov, kar je minimum glede na
mnine, ki se za leto 1980 oce- trenutno povpraševanje za ženjuje na približno 30 milijonov lezniške storitve.
Tako je nujno treba zagotodolarjev.
Kljub precejšnjemu devizne- viti okoli 17 milijard dinarjev,
mu odlivu se v minulem razvoj- predvsem iz sredstev amortijf»MOBOOOSOOOCOCOOCeOOCOCOOSCCOCCOOOCCC«S
0 OSNUTEK ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ŽE- 8
8 LEZNIŠKIM TRANSPORTNIM ORGANIZACIJAM ZDRU- h
ft ŽENEGA DELA ZA NAKUP TIRNIH VOZIL DOMAČE IZDE- 5
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S
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zacije železniških transportnih
organizacij in iz kreditnih
sredstev. Ker pa železniške
transportne organizacije in
proizvajalci tirnih vozil ne morejo zbrati potrebnih sredstev,
je nujno potrebno angažiranje
širše družbene skupnosti pri
zagotavljanju kreditov za nakup domačih tovornih vagonov.
Obrazložitev Osnutka zakona pravi, da bi zbrana sredstva
za opremo in modernizacijo
železnic v prihodnjem obdobju
precej prispevala tudi k ublažitvi energetske krize in spodbudila večjo uporabo železniških
zmogljivosti za prevoz blaga in
storitev.
Obrazložitev tudi poudarja,
da nakup tirnih vozil domače
izdelave ni vezan le na sredstva primarne emisije, saj naj
bi 50 odstotkov sredstev zagotovili s krediti temeljnih bank, s
čimer se bi vse združeno delo
širše vključilo v reševanje problemov na tem področju.
SREDSTVA ZA
MODERNIZACIJO
ŽELEZNIC
Osnutek zakona določa obseg in namen uporabe sredstev za modernizacijo jugoslovanskih železnic, ki naj bi jih
zagotovili iz primarne emisije,
z uporabo sredstev bank in
lastnim deležem železniških
transportnih organizacij združenega dela, in sicer za nakup
tirnih vozil domače izdelave.
Tako naj bi zbrali 3 milijarde
dinarjev. Od tega bi morala
Narodna banka Jugoslavije zagotoviti 1,5 milijarde dinarjev,
drugo polovico bi zagotovili iz
kreditnega potenciala bank,
medtem ko morajo jugoslovanske železnice zbrati 20 odstotkov od skupne vrednosti,
omenjene v Zakonu. Sredstva
bank in primarne emisije torej
znašajo 80 odstotkov potrebnih sredstev za te namene.
Osnutek zakona prav tako
določa pogoje, pod katerimi bi
lahko banke uporabile sredstva iz primarne emisije. Narodna banka Jugoslavije bo dala
ta sredstva bankam pod pogo-
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jem, da bodo v celoti odobrile
kredit železniškim transportnim organizacijam z odplačilnim rokom 8 let, vključujoč tudi 2-letni odlog vračanja posojila. Banke bodo dajale kredite
jugoslovanskim železnicam na
temelju kupoprodajnih pogodb, sklenjenih s proizvajalcem v letih 1982 in 1983.
Predvideno je tudi, da bi
banke lahko uporabile kredite
pri Narodni banki do 50 odstotkov zneska kredita, ki so
ga dale jugoslovanskim železnicam. Te kredite bodo morale
banke vrniti Narodni banki v 8
letih, pri čemer je že upoštevan dveletni odlog plačila. Letne anuitete bodo enake, plačevati pa jih bo treba od 31. decembra 1984 dalje.
Glede kreditnih pogojev
Osnutek zakona določa, da
bodo banke plačevale obresti
po 8 odstotni letni obrestni
meri Narodni banki za kredite
iz primarne emisije. Za kredite,
ki jih bodo dajale železniškim
transportnim organizacijam
združenega dela pa bodo smele zaračunati največ do 9 odstotne obresti letno.
Znesek kredita, ki ga dobi
vsaka železniška transportna
organizacija združenega dela
bo določen s samoupravnim
sporazumom, ki ga bodo te organizacije sklenile v okviru
Skupnosti jugoslovanskih železnic, in sicer najpozneje v 30
dneh. Kredite bodo odobravale narodne banke republik in
pokrajin prek tistih bank, ki
bodo iz svojega kreditnega potenciala odobrile 50 odstotkov
kredita oziroma za katere se
bodo odločile železniške transportne organizacije združenega dela.
Obrazložitev nadalje poudarja, da so pogoji, s katerimi
se zagotavljajo sredstva (rok
vračanja kreditov in obresti)
ugodnejši od pogojev, ki bi jih
bilo mogoče zagotoviti prek
mehanizma selektivnih kreditov bank za ta namen. Narodna
banka Jugoslavije namreč lahko reeskontira le kratkoročne
terjatve bank z rokom vračanja
največ do leto dni, in sicer za
kredite, dane za selektivne na-

mene, kar pa pomeni, da bi
banke iz svojih kreditnih potencialov morale zagotoviti 3
milijarde dinarjev, da bi za te
kredite lahko dobile 260 milijonov primarne emisije.
Na ta način bi se delež primarne emisije zmanjšal le na
8,7 odstotka, to pa ne bi spodbujalo bank, da bi zagotovile
potrebna sredstva za te namene. Po drugi strani bi taka rešitev bistveno vplivala tudi na
povečanje obrestnih stroškov.
Nenazadnje pa jugoslovanske
železnice tudi ne morejo sprejeti teh neugodnih pogojev za
zagotovitev potrebnih sredstev
za nabavo tirnih vozil domače
proizvodnje.
VEČJI DEVIZNI PRILIV
OD TUJEGA TRANZITA
Z modernizacijo jugoslovanskih železnic, pravi nadalje
obrazložitev, bi lahko jugoslovanske železniške transportne
organizacije združenega dela
sodelovale pri tranzitnem prevozu blaga in povezovanju Zahodne Evrope z Bližnjim Vzhodom. Prav tako bi lahko prepeljale več potnikov in omogočile kakovostnejšo ponudbo za
prevoz tovorov.
Večja ponudba v mednarodnem potniškem in blagovnem
tranzitnem prometu bi omogočila tudi večji devizni priliv iz
teh storitev, kar je tudi razlog,
da ZIS predlaga sprejetje tega
Zakona.
Sicer pa sedanji vozni park
potniških in tovornih vagonov
ne more zadovoljiti potrebam,
še posebej v potniškem prometu. Zaradi pomanjkanja sodobnih potniških vagonov, kot
tudi zaradi njegovega slabega
vzdrževanja in nečistoče, je bilo leta 1980 dnevno iz mednarodnih vlakov izključenih povprečno po 6 vagonov jugoslovanskih železnic. Namesto njih
so bili v kompozicijah tuji vagoni, ki jih je bilo treba plačati
z devizami. Za izenačevanje
negativnega salda je bilo treba
plačati 85,7 milijonov dinarjev
ali 52,7 odstotka več kot leto
poprej.

Velike težave pri uporabi tovornih vagonov povzroča imobilizacija. Tako je bilo leta
1980 iz prometa izključenih
okoli 5000 vagonov, čeprav bi
morala biti imobilizacija v normalnih pogojih za polovico
manjša. Zaradi stalnega pomanjkanja tovornih vagonov
se uporabljajo tuji, to pa povzroča uporabo progresivne lestvice nadomestil in vse večji
devizni odliv. To leto je negativni saldo za plačilo najemnine tovornih vagonov dosege!
915,2 milijona dinarjev ali 25,7
odstotka več kot leta 1979
Lani so jugoslovanske železnice poprečno uporabljale
okoli 12.000 tovornih vagonov
tujih železnic več kot pa so bila
naša tovorna vozila uporabljena na progah drugih železnic v
Evropi. Za tuje vagone je bilo
treba plačati 71 milijonov dolarjev, medtem ko so jugoslovanske železnice na tujih progah za svoje vagone dobile 31
milijonov dolarjev. Z nakupom
potrebnega števila tovornih
vagonov bi železnica lahko letno prihranila okoli 40 milijonov dolarjev, za ta znesek pa bi
lahko samo v enem letu kupila
okoli 1000 tovornih vagonov.
Jugoslovanske
železnice
ustvarijo na tujem konvertibilnem območju okoli 150 milijonov dolarjev prihodka od tranzita tujega blaga prek jugoslovanskih železnic. Če bi, v skladu s tekočim srednjeročnim
planom, kupili potrebno število tirnih vozildomače izdelave,
ne bi to vplivalo le na večji
obseg prevoza in izboljšanje
kakovosti dela v notranjem
prometu, temveč bi tudi omogočilo večji devizni priliv od
tujega tranzita, in sicer za 70
do 80 milijonov dolarjev.
Ob upoštevanju, da je lani
Skupnost jugoslovanskih železnic dosegla čisti devizni priliv s konvertibilnega območja v
višini 104 milijonov dolarjev,
so zelo realne oCene, da bi se z
nakupom manjkajočih tovornih vozil devizni priliv povečal
za prek 100 milijonov dolarjev
letno, tako da bi skupaj znašal
okoli 220 milijonov dolarjev.
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Fizični obseg industrijske proizvodnje se je od januarja do avgusta, v primerjavi
z istim obdobjem lani, povečal za 0,7 odstotka, trenutna situacija pa je
ugodnejša, kot je bila v preteklem obdobju
Kmetijska proizvodnja je slabo preskrbljena z umetnimi gnojili, rezervnimi deli
za mehanizacijo, dizelskim gorivom in zaščitnimi sredstvi za glavne kmetijske
pridelke
Gibanja na področju ekonomskih odnosov s tujino odstopajo od predvidenih in
so glavna kritična komponenta pri uresničevanju tekoče ekonomske politike
Kljub sprejetemu odloku o najvišjih cenah za vse proizvode in storitve je prišlo
v avgustu in septembru do rasti cen
Število zaposlenih v družbenem sektorju se je povečalo za 2,3 odstotka, število
oseb, ki iščejo delo, pa še vedno narašča
Za izjemno težak gospodarski položaj v drugem polletju
letos je bilo značilno nadaljnje
upadanje gospodarske aktivnosti, ob neznatni rasti industrijske proizvodnje in zmanjšani produktivnosti dela. Težave pri preskrbovanju z energijo, surovinami, reprodukcijskimi materiali, kakor tudi z izdelki, namenjenimi porabi prebivalstva, so vse izrazitejše. Rezultati na področju zunanjetrgovinske menjave zaostajajo
za predvidevanji, in sicer
predvsem zaradi poslabšane
zunanje likvidnosti države.
Kljub sprejetim ukrepom tudi
na področju porabe ni prišlo
do pričakovanih sprememb.
Take rezultate pri materialnem razvoju je spremljalo poslabšanje ekonomske odgovornosti vseh družbenih subjektov. V takih razmerah se tudi krepi potreba po administrativnem urejanju stvari, s
tem pa se zmanjšuje prostor za
delovanje ekonomskih zakonitosti. Nadaljevaje takih neugodnih gibanj bi lahko imelo neslutene družbenoekonomske
in politične posledice, še posebej, če upoštevamo, da do
konca leta ni možnosti za bistvenejše spremembe v realnih
materialnih tokovih
Te ugotovitve prinaša ocena
gospodarskih gibanj s predvidevanji do konca leta, ki jo je
Zvezni izvršni svet poslal v
obravnavo delegatom Skupščine SFRJ Gradivo poleg prikaza temeljnih gospodarskih
gibanj na posameznem področju družbene reprodukcije,
prinaša tudi oceno gospodar30

skih gibanj do konca tekočega ali tudi do daljših prekinitev v ja že daljši čas za ta uvoz upoleta, opozarja pa tudi na mož- proizvodnji. Avgusta je na pri- rablja okoli dve tretjini celotnost sprejetja dodatnih ukre- mer prišlo v 6 odstotkih indu- nega deviznega priliva, medpov za uresničevanje začrtane strijskih panog do daljših pre- tem ko sedaj razpolaga s 25 do
kinitev, v 65 odstotkih pa do 35 odstotki priliva od izvoza.
ekonomske politike.
Zaradi tega je izhod iz teh tekrajših.
Probleme povzročajo tudi žav mogoče iskati le znotraj
ZAVRTO UPADANJE
motnje pri delovanju enotnega razpoložljivih možnosti. Svojo
INDUSTRIJSKE
jugoslovanskega tržišča, ka- vlogo morajo pri tem odigrati
PROIZVODNJE
kor tudi neodgovorno ravna- tudi samoupravni mehanizmi v
Za industrijsko proizvodnjo nje posameznih subjektov. Po- okviru Gospodarske zbornice
gradivo poudarja, da je bil av- gost pojav je, da posamezne Jugoslavije ter Interesne skupgusta prekinjen trend njenega proizvodne organizacije terja- nosti Jugoslavije za ekonomupadanja. Fizični obseg indu- jo plačila naprej, in sicer tako, ske odnose s tujino.
strijske proizvodnje se je od da se pri tem izognejo plačilu
januarja do avgusta povečal za obresti za ta sredstva kupcu. Z Izjemno težak
0,7 odstotka v primerjavi z zmanjšanjem kakovosti ob energetski položaj
enakim obdobjem lani, trenu- enaki prodajni ceni, se prav taK težkemu položaju industriten položaj pa je manj neugo- ko neupravičeno ustvarja večji
den kot v prejšnjem obdobju. dohodek. Niso redki primeri, je je prispeval tudi izjemno teVidnejše stopnje rasti so bile da se od kupca zahteva deviz- žak energetski položaj. Podosežene v strojegradnji, pre- na participacija ali celo finanč- manjkanje nafate se razlaga z
delavi nekovin in v proizvodnji no sodelovanje pri pokrivanju manjšim uvozom s konvertibilrezanega lesa in plošč, med- izgub, razširjanju ali dokonča- nega območja. V minulih
tem ko druge panoge, kjer se nju zmogljivosti in podobno. osmih mesecih je bilo za ta
je proizvodnja tudi povečala, Nekatere proizvodne organi- uvoz (po Zakonu o zagotavljaznatneje ne vplivajo na gibanje zacije pa tudi dobavljajo svoje nju deviz za uvoz nafte, naftnih
celotne industrijske proizvod- izdelke le prek lastnih promet- derivatov in premoga za koksinje. K temu je treba dodati še nih, delovnih ali temeljnih or- ranje) zbranih okoli 800 milijopodatek, da 14 panog, kjer je ganizacij, ne pa prek promet- nov dolarjev manj od načrtobila osemmesečna proizvod- nih organizacij, tako da prihaja vanega obsega sredstev. Ponja že manjša kot leto poprej, do pomanjkanja posameznih manjkanje dinarskih sredstev
pa je vplivalo tudi na to, da ni
zajema okoli 45 odstotkov ce- izdelkov.
Gradivo nadalje poudarja, bila uvožena tudi načrtovana
lotne industrijske proizvodnje.
Tak položaj je, sodi gradivo, da se do konca leta verjetno ne količina nafte s klirinškega obv največji meri posledica težav bo bistveno povečal uvoz su- močja. Tako je bila skupna kopri preskrbi s surovinami in re- rovin in repromaterialov, in si- ličina surove nafte za predelaprodukcijskimi
materiali. cer predvsem zaradi težav na vo za okoli 800.000 ton (8 odOsemmesečni uvoz surovin in področju zunanje likvidnosti stotkov) manjša kot je določarepromaterialov (vključno s 16. države. Pravi, da naša industri- la energetska bilanca.
septembrom) je bil za 11 odooocos«
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obdobju leta 1981, medtem ko
OCENA GOSPODARSKIH GIBANJ S TENDENCAMI DO
je obseg njihove domače proiKONCA LETA
zvodnje ostal na lanskoletni
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je prihaja do krajših zastojev L
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Zaradi premajhnih denarnih
vlaganj v premogovnike, saj
naložbe dosegajo, le tretjino
predvidenih sredstev, je bilo v
prvih devetih mesecih letos
nakopanih le za 2,3 odstotka
več premoga kot v enakem obdobju lani, ali za 10 odstotkov
manj od načrtovane proizvodnje.
Podoben je tudi položaj z
električno energijo. V devetih
mesecih letos se je proizvodnja povečala za 4,2 odstotka v
primerjavi z enakim obdobjem
leta 1981, vendar jo je bilo za
6,5 odstotka manj kot so znašale potrebe.
Glede na tako težak elektroenergetski položaj, so predlagani varčevalni ukrepi, s katerimi bi spodbudili bolj varno
delo energetskega sistema za
normalno opravljanje jesenskih kmetijskih del, preskrbovanje industrije (predvsem tiste, namenjene izvozu), kakor
tudi najnujnejšo preskrbo porabnikom energetskih goriv.
Sprejeti so tudi ukrepi za povečanje proizvodnje energije v
termoelektrarnah, proizvodnje
premoga, prav tako pa tudi
ukrepi za spodbujanje porabnikov, da bi namesto tekočih
goriv uporabljali premog.
Upadanje proizvodnje
tudi v prihodnjem
obdobju
Pri napovedovanju razvijanja industrijske proizvodnje do
konca leta, je zanimiva predvsem ocena gradiva, da lahko
še naprej pričakujemo njeno
upadanje, kar bi se lahko nadaljevalo tudi v prihodnjem letu. To predvsem zaradi tega,
ker v prihodnjem obdobju ne
moremo pričakovati boljše
preskrbljenosti industrije z
energijo, surovinami in reprodukcijskim materialom. S tem
pa letošnja naloga na področju rasti industrijske proizvodnje ne bo izpolnjena, je pa tudi
mogoče, da bo obseg letošnje
proizvodnje pod ravnijo lanskega. Zaradi tega je treba
omogočiti pospešen proces
oživljanja industrijske proizvodnje, in sicer predvsem z
normalizacijo reprodukcijskih
tokov, pa tudi z ustreznejšo dinamiko uvoza, kakor tudi z dajanjem prednosti izvozni proizvodnji.
Treba je zagotoviti tudi učinkovitejšo notranjo organizacijo proizvodnje, še posebej
boljše izkoriščanje zmogljivosti in delovnega časa ter spodbujati delo v več izmenah. Pri
tem je treba posebej spodbujati povečevanje proizvodnje v
panogah, ki niso posebej odvisne od uvoza, so pa lahko poporočevalec

membne izvoznice. Taka merila naj bi veljala tudi za panoge,
ki s svojo proizvodnjo nadomeščajo uvoz.
Pri tem pa mora biti uvozna
politika čimbolj selektivna s
povsem jasno določenimi
prioritetami. Republike in pokrajini, poudarja gradivo, morajo preučiti možnost zmanjšanja uvoza opreme, tako da bi
lahko uvozili večje količine surovin in reprodukcijskega materiala. Ob tem pa mora biti
tudi zagotovljen uvoz rezervnih delov za tekoče vzdrževanje opreme. Ne nazadnje je
nujno treba spodbujati tudi
domačo proizvodnjo energetskih goriv.
Premajhna
preskrbljenost
kmetijske proizvodnje
Za kmetijsko proizvodnjo
gradivo ZIS pravi, da so bile
med jesensko setvijo leta 1981
zasejane večje površine kot s
spomladansko. Opozarja pa
posebej na premajhno preskrbljenost z umetnimi gnojili,
rezervnimi deli za mehanizacijo, z diezelskim gorivom in zaščitnimi sredstvi za osnovne
kmetijske kulture. Za letošnjo
kmetijsko proizvodnjo je značilna tudi stagnacija živine, visoke cene reprodukcijskega
materiala in živinske krme,
neusklajeni odnosi med ponudbo in.povpraševanjem za
živino, kakor tudi premajhna
preskrbljenost tržišča s posameznimi kmetijskimi pridelki.
Gradivo med drugim prinaša
podatek, da je bilo letos v Jugoslaviji pridelanih 5,2 milijona ton pšenice oziroma 23 odstotkov več kot lani. Odkup
pšenice razmeroma dobro poteka, saj je bilo do 20. septembra odkupljenih 51,5 odstotka
celotne proizvodnje, čeprav
odkupljena količina še ni
ustrezna. Zaradi tega so bili
sprejeti ustrezni ukrepi za dodatni odkup, da bi s tem
zmanjšali uvozne potrebe.
Predvideno je tudi povečanje
proizvodnje na okoli 6 milijonov ton, s povečanjem setvenih površin in hektarskih donosov. V sedanjem trenutku so
nujna okrepljena prizadevanja
za uspešno jesensko setev, še
posebej, če upoštevamo, da
nam manjka okoli 80 milijonov
dolarjev za uvoz surovin za potrebe kmetijstva.
Letošnji pridelek koruze bo
znašal okoli 10,4 milijona ton.
Pridelava sladkorne pese in
sončnic pa ne bo dosegla lanskoletne ravni. Jasno je torej,
da bo treba določene količine
olja tudi uvoziti.
Za živinorejo so značilne vi-

soke cene, pomanjkanje živinske krme in nestabilno tržišče
glede plasmaja. Vse to destimulira večjo pridelavo, predvsem v individualnem sektorju.
Zaradi tega se tudi letos nadaljujejo težnje zmanjševanja
prireje, kar seveda povzroča
manjšo ponudbo na tržišču.
Take težnje lahko pričakujemo
tudi v prihodnjem obdobju.
Zmanjšan obseg
gradbenih del
V gradbeništvu je bil, po dosedanjih ocenah, do konca julija obseg opravljenih delovnih
ur za 2 odstotka manjši kot v
enakem obdobju lani. Število
dograjenih stanovanj ali na
novo začetih stanovanjskih
gradenj se je v prvem polletju
zmanjšalo za 3 odstotke, čeprav so bile možnosti, da bi
stanovanjsko gradnjo v družbenem sektorju pospešili, še
posebej zaradi tega, ker je druge grupacije gradbeništva prizadelo zmanjševanje investicij.
Namesto tega gradbeniki kalkulirajo podaljševanje gradenj,
da bi z višjimi cenami dosegli
višji dohodek.
K upočasnjeni graditvi je
svoj delež prispevalo tudi pomanjkanje posameznih gradbenih, izolacijskih in elektroinstalacijskih materialov, betonskega železa, pocinkane pločevine in skoraj vseh drugih
izdelkov črne metalurgije, ki
jih uporabljajo v gradbeništvu.
Zaradi tega pa se je tudi
zmanjšal obseg pogodb na
tem področju.
POSLABŠANJE
EKONOMSKIH
ODNOSOV S TUJINO
Gibanja na področju ekonomskih odnosov s tujino so v
minulem obdobju precej odstopala od predvidenih in pomenijo, kakor poudarja gradivo, osnovno kritično komponento uresničevanja ekonomske politike za tekoče leto.
V prvih devetih mesecih se
je izvoz, v primerjavi z lanskoletnim enakim obdobjem, povečal za 3 odstotke, deficit trgovinske bilance pa se je
zmanjšal za 34,4 odstotka. Pokritost uvoza z izvozom se je
povečala z 61,3 odstotka v
septembru lani na 73,4 odstotka, kolikor je znašala septembra letos. Vendar pa je bil septembra 1982 izvoz za 11,3 odstotka manjši kot septembra
leta 1981.
Hkrati se je precej zmanjšal
uvoz, in sicer v prvih devetih
mesecih za 11 odstotkov. To je
povzročilo siromašenje tržišča
in vplivalo na premajhno pre-

skrbljenost industrije z reprodukcijskim materialom. Septembra je bil obseg uvoza za 8
odstotkov manjši kot v istem
mesecu lani. Vendar pa celotna dinamika uvoza tudi po
strukturi odstopa od planirane. Tako se je uvoz reprodukcijskega materiala zmanjšal,
namesto da bi se povečal,
uvoz opreme pa se je premalo
zmanjšal.
Poslabševanje ekonomskih
odnosov s tujino, ugotavlja
ocena, traja že dalj časa. Ob
tem narašča zadolževanje v tujini po eni strani, po drugi pa
se zmanjšujejo devizne rezerve države. Nekatere obveznosti do tujine so bile odložene
do naslednjega obdobja, kljub
temu pa je gospodarstvo v zelo
neugodnem položaju glede na
konvertibilno območje. K temu
prispeva tudi dejstvo, da je bil
devizni priliv od turizma v
prvih osmilunesecih za 24 odstotkov manjši kot v enakem
obdobju lani, tako da je zmanjšanje deficita v prihodnjem
obdobju mogoče doseči le s
povečevanjem izvoza in deviznih nakazil. Vendar pa zaradi
visokih reprodukcijskih stroškov slabi konkurenčna sposobnost našega gospodarstva,
visoke cene in povečano povpraševanje na domačem tržišču pa destimulirajo izvoz.
Ob upoštevanju pomembnih
obveznosti do tujine do konca
leta, kakor tudi zaradi zaostajanja priliva iz drugih postavk,
postaja izvoz blaga imperativ
ekonomskega trenutka, da bi
vsaj nekako ublažili neugoden
položaj na področju zunanje
likvidnosti države.
UMIRJANJE SPLOŠNA
IN SKUPNE PORABI
Umirjenejše gibanje na področju splošne, skupne in druge porabe je prispevalo k
zmanjšanju stopnje rasti s 33
odstotkov v prvem trimesečju
letos na 27 odstotkov v obdobju januar - avgust. Pri tem je
bila zabeležena umirjenejša
rast sredstev splošne porabe
od prihodkov skupne porabe,
taka gibanja pa se pričakujejo
tudi v prihodnjem obdobju.
Vendar pa sedanji obseg porabe še naprej odstopa od planiranega, saj Resolucija o ekonomskem razvoju za letos predvideva, da se smejo sredstva
za splošne potrebe povečati za
17, za skupne pa za 18 odstotkov.
Glede investicij gradivo navaja, da je julija in avgusta
prišlo do upočasnjevanja investicijskih izplačil. Za investicijsko ekonomsko strukturo je
značilna dinamičnejša rast go31

spodarskih investicij (28,4 odstotna) od tistih zunaj gospodarstva (26,3 odstotna), kar
pomeni, da se uresničujejo zahteve glede zoževanja obsega
negospodarskih
investicij.
Kljub temu pa gradivo opozarja, da so prav investicije še vedno temeljni vzrok inflacije.
Dodaja pa tudi, da letos ne bo
mogoče zožiti investicijske porabe v planirane okvire. To potrjuje tudi podatek, da se je v
minulih mesecih investicijska
poraba zmanjšala namesto za
6 le za okoli 3 odstotke.
Pri prilagajanju investicij
realnim možnostim, bo posebej pomembna tudi ustrezna
uporaba ekonomskih metod
za ocenjevanje učinkovitosti
investicij, nadalje ukinjanje
njihovega inflatornega financiranja, kakor tudi spodbujanje
samoupravnega združevanja
sredstev med organizacijami
združenega dela.
NUJNO
ZMANJŠEVANJE
OSEBNE PORABE
Po oceni ZIS je povpraševanje prebivalstva najpomembnejša sestavina domačega
povpraševanja. Ob tem je poudarjeno, da so osebni dohodki
kot opredeljiva sestavina kupne moči prebivalstva v osmih
mesecih narasli za 37,6 odstotka. Nominalna ekspanzija
osebnih dohodkov je letos
obrnila dveletni negativni
trend na tem področju in povzročila rast realnih osebnih
dohodkov delavcev. V prvih
šestih mesecih letos se je namreč realni osebni dohodek
na delavca povečal za 2 odstotka v primerjavi z enakim
obdobjem lani. Vendar pa rasti
osebnih dohodkov ni spremljalo ustrezno povečevanje
hranilnih vlog občanov, saj se
precejšen del dinarskih sredstev konvertira v devize, ki se
potem uporabljajo za nakupe v
državi, za dobivanje ugodnejših bančnih kreditov in za financiranje privatnega uvoza.
Da bi uresničili načrtovano
politiko na področju osebne
porabe, se mora ta v drugem
polletju letos zmanjšati za 2 do
2,5 odstotka, torej za toliko kot
je znašalo njeno realno povečanje v prvi polovici leta. Drugače povedano, bi torej morali
osebni dohodki do konca leta
stagnirati ali bi se morali celo
nekoliko znižati.
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Povečano število
intervencij iz zveznih
blagovnih rezerv
Preskrbljenost z blagom za
široko porabo se je poslabšala. Zaradi plačilnobilančnih težav ni bil realiziran uvoz kave,
jedilnega olja, limon, surovin
za proizvodnjo zdravil in zdravil samih, kakor tudi surovih za
proizvodnjo pralnih praškov.
Republike in avtonomni pokrajini, pravi gradivo, niso bile
dovolj zainteresirane, da bi zagotovile kontinuiran uvoz
manjkajočih izdelkov, kar je
prispevalo k povečanju števila
zahtev za intervencije iz zveznih blagovnih rezerv. Rezultati
teh intervencij bi bili precej
večji, če bi bili pravočasno rešeni problemi pri zagotavljanju
sredstev za njihovo financiranje. Zaradi tega je treba v prihodnjem obdobju nameniti
večjo pozornost vprašanju blagovnih rezerv.
Pogoji gospodarske dejavnosti v minulem obdobju leta
so vplivali tudi na finančne rezultate poslovanja gospodarstva. Ob neugodnih pogojih
gospodarjenja (minirpalna rast
proizvodnje in upadanje produktivnosti), je visoka-rast celotnega prihodka (31-odstotna), dohodka (27-odstotna) in
ustvarjenega čistega dohodka
(25-odstotna), predvsem rezultat rasti cen, ne pa kakovostnejšega gospodarjenja. Zaradi
neugodnih razmerij na področju delitve čistega dohodka, je prišlo tudi do zmanjšanja
akumulacijske
sposobnosti
gospodarstva v primerjavi z letom 1981 (v šestih mesecih za
0,5 odstotka). Stopnja reprodukcijske sposobnosti gospodarstva pa je v glavnem ostala
na lanskoletni ravni.
Za uravnoteženje odnosov
pri delitvi bi morali, poudarja
gradivo, še naprej sprejemati
konkretne intervencijske ukrepe, ki bi zavrli rast splošne in
skupne porabe glede na rast
dohodka, tako da bi do konca
planskega obdobja prišlo do
prerazdelitve v korist tistega
dela, ki ostaja gospodarstvu.
Težave v gospodarskih gibanjih so vplivale tudi na nadaljnje poslabševanje likvidnosti
gospodarstva. K temu je prispevalo tudi povečanje izgub,
ki so bile v največjem delu pogojene z izplačili brez materialnega pokritja v ustvarjenem
dohodku. To predvsem velja

za izplačila za dospele obveznosti pa tudi za izplačila za
akontacije čistih osebnih dohodkov.
Treba bi bilo torej preučiti
možnosti sprememb posameznih določb Zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka, da bi
omogočili učinkovitejše reševanje problemov izgub. Povezano s tem pa je nujno treba
spremeniti tudi Zakon o rezervah, da bi se povečal obseg
sredstev iz dohodka za pokrivanje izgub.
Kljub omejitvam
povečanje cen
Gradivo namenja posebno
pozornost problematiki na področju cen. Uvodoma ugotavlja, da je kljub sprejetju Odloka
o najvišji ravni cen za vse izdelke in storitve, ki je začel veljati 31. julija, avgusta in septembra prišlo do rasti cen, kar
se deloma opravičuje s korekcijami cen, ki so bile odobrene
pred uveljavitvijo Odloka. Vsa
druga povečanja cen pa pomenijo kršitev veljavnih predpisov.
Tudi do konca leta lahko pričakujemo določeno povečevanje cen. Proizvodne cene se
bodo predvidoma povečale za
okoli 25 odstotkov, cene na
drobno za 29, življenjski stroški pa za okoli 31 odstotkov.
Taka gibanja ponujajo sklep,
da bo prenešena raven cen v
leto 1983 manjša od ravni, prenešene iz leta 1981 v leto 1982.
V tem trenutku je nujno treba pripraviti program postopnega opuščanja režima maksimiranja cen in zagotoviti pogoje za večje delovanje ekonomskih zakonitosti že v prihodnjem letu. Učinki ukrepov
na tem področju bodo v mnogočem odvisni od uresničevanja ukrepov za zagotavljanje
bolj uravnoteženih razmerij
med ponudbo in povpraševanjem na domačem tržišču, od
poslovanja delovnih organizacij, kakor tudi od trdnejšega
povezovanja v okviru reprodukcijskih celot.
Oscilacije v denarnih
gibanjih
Gibanja na področju kreditno-monetarne politike označuje precejšnja rast denarne
mase julija za okoli 33 milijard
dinarjev) v primerjavi z rastjo,
zabeleženo v prejšnjih šestih

mesecih v celoti, saj je v tem
času povečanje denarne mase
doseglo 32 milijard dinarjev.
Tako oscilatorno gibanje novo
ustvarjene količine denarja je
izšlo iz politike kvartalnega limitiranja bančnih plasmajev.
Pogojuje pa neenakomerno
preskrbovanje proizvodnje in
prometa z likvidnimi sredstvi
in otežuje plačevanje tekočih
obveznosti. Vendar pa bo v
prihodnjem obdobju rast denarne mase enakomernejša,
saj je od julija rast bančnih
kreditov limitirana na mesečno
raven, s čimer se bo mogoče
tudi izogniti dosedanjim težavam.
Zmanjšano likvidnost gospodarstva spremlja rast denarnih sredstev v rokah občanov in negospodarskega sektorja v celoti, kar je tudi sicer
dolgotrajna značilnost jugoslovanskega
gospodarstva.
Ker je rast osebnih dohodkov
spremljalo povečevanje davkov in prispevkov, je to seveda
vplivalo tudi na rast količine
likvidnega denarja pri negospodarskih subjektih. Povzročilo pa je, da se precejšen del
denarne mase odliva zunaj gospodarstva. Tak trend otežuje
ohranjanje likvidnosti organizacij združenega dela.
Na koncu gradivo opisuje
tudi gibanje na področju zaposlovanja. Omenja, da se je v
sedmih mesecih število zaposlenih v družbenem sektorju
povečalo za 2,3 odstotka v primerjavi z enakim obdobjem lani. Zaposlenost v gospodarstvu je v tem okviru naraščala
po 2,3 odstotni stopnji, v negospodarskih dejavnostih pa je
stopnja rasti znašala 2 odstotka.
Ob tem pa gradivo dodaja,
da se je med prvim polletjem
povečalo tudi mesečno število
ljudi, ki iščejo delo, medtem ko
so se hkrati zmanjšale potrebe
po zaposlovanju novih delavcev.
Zaposlovanje pripravnikov
ni potekalo v skladu z določenimi nalogami. Kljub zakonskim obveznostim se nekatere
delovne organizacije izogibajo
sklenitvi delovnega razmerja s
pripravniki, tako da je bil med
vsemi na novo zaposlenimi delavci le vsak šesti pripravnik.
Prav tako pa tudi niso zagotovljeni dodatni pogoji za zaposlovanje mladih kadrov (z
zmanjševanjem nadurnega dela na minimum, omejevanjem
dela upokojencev), tako da bi
bilo treba te stvari urediti po
zakonodajni poti.

poročevalec

Nedosledna uporaba določil
in začetku

stečajnega

o kritju

izgub

postopka

V letu 1980 je 1.-582 delovnih organizacij s prek 295.000 zaposlenimi poslovalo z
izgubo, v letu 1981 pa 1.596 organizacij s prek 306.000 zaposlenimi
Skupne izgube v gospodarstvu v letu 1980 so znašale 20,8 milijarde, v letu 1981
pa 30 milijard dinarjev
Zakonske določbe o kritju izgub se ne uporabljajo dosledno, ker se izgube ne
krijejo v določenem roku in se prenašajo iz leta v leto
Ne uporabljajo se niti določbe o obveznem začetku stečajnega postopka
organizacij združenega dela, ki ne sprejemajo ukrepov za sanacijo izgub ali ki
niso uspele kriti izgub
V največjem številu organizacij z nekritimi izgubami so bili izplačani polni
osebni dohodki
Stečajni postopek se je začel v letu 1981 v 90 zadevah, iz leta 1980 pa je bilo
prenešenih 278 nedokončanih zadev
Po periodičnih obračunih za
šest mesecev leta 1981 je izkazalo izgubo 2.620 temeljni h organizacij iz gospodarstva s
prek 500.000 zaposlenimi delavci, medtem ko je po periodičnih obračunih za devet mesecev leta 1981 izkazalo izgubo 1.159 temeljnih organizacij
z okrog 400.000 zaposlenimi
delavci. Celotne izgube gospodarstva za šest mesecev leta 1981 so znašale 30,7 milijarde dinarjev za devet mesecev
pa 38,8 milijarde dinarjev, kar
pomeni, da so bile večje za 27
odstotkov v primerjavi s periodičnim obračunom za šest mesecev.
Ti podatki so našteti v Poročilu o izvajanju Zakona o sanaciji in prenehanju organizacij
združenega dela, ki ga je Zvezni izvršni svet poslal v obravnavo delegatom v Zveznem
zboru Skupščine SFRJ. Poročilo je pripravil sekretariat za
finance v sodelovanju z Zveznim sekretariatom za pravosodje in organizacijo zvezne
uprave, Zveznim komitejem za
zakonodajo in Službo družbenega knjigovodstva.
V uvodnem delu poročila je
pojasnjen smisel posameznih
določb Zakona o sanaciji oziroma novostih, ki jih uvaja na
tem področju, nato pa je prikazana analiza, kako se je zakon
uporabljal v kratkem obdobju
od kar je bil sprejet (julija
1980). Pri tem je poudarjeno,
da se je zakon uporabljal za
temeljne organizacije združenega dela, ki so imele izgubo
po zaključnem računu za leto
1980 in so poslovale z izgubo
po periodičnem obračunu za
poročevalec

šest in devet mesecev leta šest mesecev leta 1981 so zna- vornost delavcev, organov
šale celotne izgube temeljnih upravljanja in poslovodnih or1981.
organizacij družbenih dejav- ganov.
nosti (864 organizacij s prek
Razen tega se programi
IZGUBE V LETU 1981
90.000 zaposlenimi) 1,2 mili- ukrepov za odstranitev vzroIzgube po periodičnih obra- jarde dinarjev, za devet mese- kov za izgubo praviloma sprečunih za šest in devet mesecev cev-v 716 temeljnih organiza- jemajo v naglici, tako da ne
leta 1981 so bile največje v in- cijah s prek 80.000 zaposleni- vsebujejo pravih ukrepov za
dustriji, rudarstvu, prometu in mi - pa 1,3 milijarde dinarjev. uspešno poslovanje. Organigradbeništvu. Samo v industri- Največje izgube so bile izkaza- zacije jih največkrat sprejmejo
ji in rudarstvu je izguba v še- ne v zdravstvenem in social- ker so dolžne in da bi lahko
stih mesecih znašala 19,8 mili- nem varstvu ter v izobraževa- izplačevale akontacije osebnih
jarde dinarjev, v devetih mese- nju.
dohodkov po samoupravnem
cih pa 30,9 milijarde dinarjev,
Sicer pa, kot je poudarjeno v splošnem aktu. Zato te organiali 64 oziroma 80,2 odstotka poročilu, so bile v vseh repu- zacije, praviloma izkažejo izcelotnih izgub gospodarstva. blikah, razen v SR Sloveniji in gubo v poslovanju tudi po zakV tej panogi so največjo izgu- SAP Vojvodini, izgube v te- ljučnem računu.
bo izkazovale organizacije iz meljnih organizacijah družbeTemeljne organizacije, ki so
elektrogospodarstva, proiz- nih dejavnosti precej večje po
vodnje naftnih derivtov, proiz- periodičnih obračunih za leto poslovale z izgubo po periovodnje barvastih kovin, proiz- 1981 kot po periodičnih obra- dičnem obračunu, so velikokrat tudi po zaključnem račuvodnje prometnih sredstev, čunih v letu 1980.
nu za predhodno leto izkazale
proizvodnje kemičnih izdelkov
V poročilu je poudarjeno, da nekrito
izgubo in so zato v poin proizvodnje živil. Na po- mora po zakonu temeljna ordročju prometa je največji zne- ganizacija, ki je po periodič- stopku sanacije. Pri nekaterih
sek izgub izkazal železniški nem obračunu za šest in devet temeljnih organizacijah se sapromet, največjo'dinamiko ra- mesecev izkazala izgubo, ugo- nacijski postopek zaradi nekriizgube po zaključnem račusti izgub pa mestni promet.
toviti vzroke, zaradi katerih je te
nu
iz predhodnega leta ni konposlovala
z
izgubo,
določiti
Glavni subjektivni vzorki, ki
čal
v roku, kar jim otežuje
so vplivali na poslovanje te- program ukrepov za odstranimeljnih organizacij z izgubo tev vzrokov za izgubo in ugo- uspešno poslovanje.
so bili, kot je poudarjeno, v toviti morebitno odgovornost
Po podatkih o izgubah denezadostni organiziranosti de- delavcev, organov upravljanja
la, nizki produktivnosti dela, in poslovodnega organa za na- lovnih organizacij po zaključneugodnih pogojih financira- stalo škodo. Lahko ugotovimo, nih računih za leti 1980 in
nja tekoče proizvodnje in po- da večina teh temeljnih orga- 1981, ki so v poročilu prikazani
časno združevanje dela in nizacij sprejme program ukre- v tabeli je bilo v letu 1980 1.582
pov za odstranitev vzrokov za organizacij s prek 295.000 zasredstev.
Ko je govor o poslovanju z izgubo. Malo teh temeljnih or- poslenimi, medtem ko je v letu
izgubami delovnih organizacij ganizacij pa z vso pozornostjo 1981 izkazalo izgube 1.596 orv posameznih republikah in ugotavlja vzroke za nastalo iz- ganizacij s prek 306.000 zapopokrajinah je podčrtano, da je gubo, le v redkih primerih pa slenimi delavci. Skupne izgupo periodičnih obračunih ime- ugotavljajo morebitno odgo- be v gospodarstvu so v letu
lo največje izgube gospodar- Beaaooeoosooeooooooeosoooocoooeoeoooso
stvo SR Hrvatske, SR Srbije POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O SANACIJI iN PREskupaj, SAP Vojvodina in SR
NEHANJU ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA
Slovenije.
^
yf^^^^^^y^iwvvvvvy>a05000e000000a
Po periodičnih obračunih za
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1980 znašale 20,8 milijarde, v
letu 1981 pa 30 milijard dinarjev, oziroma so bile v primerjavi z letom 1980 večje za 44
odstotkov.
Izgube so bile večje na vseh
področjih, razen v gozdarstvu,
vodnem gospodarstvu, obrti in
organizacijah za finančne in
druge storitve. Zlasti velike so
bile izgube v temeljnih organizacijah združenega dela s področja industrije in rudarstva.
Samo v industriji in rudarstvu
so v letu 1980 znašale izgube
15 milijard dinarjev, v letu 1981
pa 21,4 milijarde dinarjev, kar
predstavlja 72 oziroma 71 odstotkov izgub v skupnem gospodarstvu.
V poročilu je poudarjeno, da
pri proizvajalcih naftnih derivatov niso bile izkazane izgube
po zaključnem računu za leto
1981, in sicer zato, ker je bilo z
dopolnitvijo zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka tem
organizacijam omogočeno, da
razmejijo negativne tečajne razlike in obresti za kredite za
uvoz nafte do višine izkazane
izgube, s tem da jih nadomestijo v letih 1982 in 1983. če ne
bi bilo razmejitve negativnih
tečajnih razlik, bi bile izgube
približno 45 milijard dinarjev in
bi bile za 116 odstotkov večje v
primerjavi z letom 1980.
V posebni tabeli je prikazano stanje tekočih izgub za leti
1980 in 1981 po republikah in
pokrajinah. S primerjanjem
podatkov lahko sklepamo, da
so se izgube zmanjšale v primerjavi z letom 1980 samo v
SR Crni Gori, medtem ko so se
izgube v ostalih republikah in
pokrajinah povečale od 22 odstotkov v SR Srbiji brez pokrajin do 95 odstotkov v SR Sloveniji. Visoka rast izgub je bila
zabeležena tudi v SAP Kosovu
(73 odstotkov) in SR Bosni in
Hercegovini (69 odstotkov).
Največji absolutni znesek izgub pa je bil izkazan v SR Hrvatski (22 odstotkov izgub
skupnega gospodarstva) ter v
SR Bosni in Hercegovini, SR
Sloveniji in SAP Vojvodini (po
15 odstotkov izgub gospodarstva).
Kar zadeva organizacije
družbenih dejavnosti je po
zaključnem računu za leto
1980 izkazalo izgubo 421 temeljnih organizacij družbenih
dejavnosti z okrog 47.000 zaposlenimi, medtem ko je po
zaključnem računu za leto
1981 izkazalo izgubo 497 organizacij s prek 53.000 zaposlenimi delavci. Celotne izgube
so v letu 1980 znašale 610 milijonov, leta 1981 pa 896 milijonov dinarjev oziroma so bile
večje za 36,4 odstotka.
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Največje izgube v družbenih
dejavnostih so izkazale organizacije na področju zdravstvenega varstva in izobraževanja. Na gibanje izgub v teh
temeljnih organizacijah je, zaradi rasti cen, zlasti vplivala
rast materialnih stroškov in
nerealiziranih prihodkov.
POKRIVANJE IZGUB
Del poročila je posvečen
izvajanju določb zakona, ki se
nanašajo na kritje izgub v postopku sanacije. Iz tabel je razvidno, da je bilo od prek 20
milijard dinarjev nekrite izgube po zaključenm računu za
leto 1980 na področju gospodarstva v sanacijskem postopku kritih 14,5 milijarde dinarjev
in da je 31. decembra 1981
ostalo nekritih 3,9 milijarde dinarjev. Sicer pa je znesek nekrite izgube v sanacijskem postopku iz leta v leto večji.
V organizacijah s področja
družbenih dejavnosti je nekrita
izguba po zaključnem računu
za leto 1980znašala439,6 milijonov. V sanacijskem postopku pa je bila krita izguba v znesku 273,5 milijonov, 166,1 milijonov dinarjev pa je ostalo nekritih izgub.
Iz naštetih podatkov je razvidno, da se zakonske določbe,
ki se nanašajo na kritje izgub
ne uporabljajo v celoti. Izgube
se ne krijejo v roku, ki je določen, pa tudi ne do 31. decembra, zato se prenašajo iz leta v
leto, kar otežuje poslovanje v
vseh organizacijah. Zaradi nekrite izgube le-te poslujejo z
izgubo tudi v naslednjem letu.
Ko je govor o kakovosti virov
sredstev za kritje izgub je poudarjeno, da je največ nekritih
izgub v gospodarstvu po zaključnem računu za leto 1980
krito s sredstvi skladov skupnih rezerv (44,8 odstotka) in s
sanacijskimi krediti bank (22,9
odstotka). Obenem je največji
znesek nekritih izgub v družbenih dejavnostih v istem obdobju krit s sredstvi družbenopolitičnih skupnosti (53,2 odstotka) in s sredstvi temeljnih
organizacij združenega dela.
Poudarjeno je tudi, da se ne
uporabljajo niti zakonske določbe, ki določajo obvezen začetek stečajnega postopka
nad temeljnimi organizacijami,
ki ne sprejmejo ukrepov za sanacijo izgub ali s sprejetimi
ukrepi ne morejo kriti izgub.
To lahko ilustriramo s podatkom, da 31. decembra 1981, ni
bil končan sanacijski postopek
in krite izgube po zaključnem
računu za leto 1980 v 154 temeljnih organizacijah iz gospodarstva in 24 iz družbenih
dejavnosti.

SANACIJSKI
PROGRAMI
V poročilu je tudi poudarjeno, da večina temeljnih organizacij, ki izkažejo nekrito izgubo po zaključnem računu,
sprejme sanacijski program v
roku, ki ga določa zakon. Vendar pa so še vedno temeljne
organizacije, ki ne posvečajo
zadosti pozornosti sanacijskim programom, temveč jih
sprejmejo samo zato, da jim ne
bi bilo treba izplačevati zmanjšanih osebnih dohodkov.
V večini programov so ukrepi za odpravo vzrokov za izgubo eksterni. Tako so v teh programih predvidene rešitve za
poslovanje brez izgube oziroma za uspešno poslovanje s
povečanjem cen, zmanjšanjem
carinskih stopenj za uvoz reprodukcijskega materiala in
opreme, zmanjšanjem davkov
in prispevkov itd. Razen tega
pri večini temeljnih organizacij
temeljijo sanacijski programi
na investicijskih vlaganjih zaradi modernizacije, rekonstrukcije, odprave ozkih grl ali
preusmeritve proizvodnje Za
realizacijo takšnih sanacijskih
programov ne zadostujejo
sredstva, ki se dajejo za kritje
izgub.
Ko je govor o sprejemanju
internih ukrepov oziroma
ukrepov znotraj temeljnih organizacij, lahko ugotovimo, da
smo tu šele na začetku. Določbe zakona, ki se nanašajo na
ugotavljanje odgovornosti posameznih delavcev in pristojnih organov za nastalo izgubo,
se pri večini temeljnih organizacij, ki poslujejo z izgubo, ne
uporabljajo. Posamezni odgovorni delavci in člani poslovodnih organov odhajajo iz teh
temeljnih organizacij na nova
mesta z večjimi prejemki, namesto da bi bil zoper njih uveden postopek za njihov odpoklic, zamenjavo ali sprejetje
drugih ustreznih ukrepov.
OSEBNI DOHODKI
TISTIM, KI POSLUJEJO
Z IZGUBO
Poseben del poročila je posvečen vprašanju izplačila
osebnih dohodkov v organizacijah, ki poslujejo z izgubo.
Naveden je podatek, da je povprečni osebni dohodek na delavca v temeljnih organizacijah
združenega dela v gospodarstvu, ki so po zaključnem računu za leto 1981 izkazale izgubo, znašal 8664 dinarjev in je
bil nižji za 12 odstotkov od
povprečnega osebnega dohodka celotnega gospodarstva. Istočasno pa je bil povprečni osebni dohodek v takš-

nih organizacijah s področja
družbenih dejavnosti 9799 dinarjev in je bil za 1135 dinarjev
večji od povprečja v gospodarstvu, vendar za 7,4 odstotka
nižji od povprečnega osebnega dohodka v temeljnih organizacijah združenega dela
družbenih dejavnosti v celoti.
Kljub omejitvam pri izplačilu
osebnih dohodkov, ki so veljale do 12.12.1981, je večina organizacij, ki so izkazale nekrito izgubo, še naprej izplačevala nezmanjšane osebne dohodke, manjše število organizacij pa je izplačevalo akontacije osebnih dohodkov v višini
devetmesečnega povprečja iz
predhodnega leta.
Izplačevanje osebnih dohodkov večjih od povprečnih
osebnih dohodkov v panogi, v
organizacijah, ki so poslovale
z izgubo, opozarja na vedenje
mimo vseh norm in meril, zato
bo nujno treba vsestransko
preučiti mehanizem izplačila
osebnih dohodkov v tistih organizacijah, ki so poslovale z
izgubo in ga uskladiti z dogovorjeno politiko na tem področju, s cilji in nalogami sanacije pa tudi gospodarske
stabilizacije.
V nadaljevanju poročila je
pregled zakonskega urejanja
izplačila osebnih dohodkov v
organizacijah združenega dela, ki poslujejo z izgubo po posameznih republikah in pokrajinah.
STEČAJ IN REDNA
LIKVIDACIJA
V delu poročila, ki se nanaša
na stečaj in redno likvidacijo je
najprej opomba, da je izvajanje določb o prenehanju organizacij združenega dela, posebej stečaja, mogoče ocenjevati
samo v letu 1981 in sicer zaradi bistvenih novosti tega zakona v primerjavi s prejšnjim, kot
tudi zaradi tega, ker se je za
postopek stečaja, ki se je začel
pred uveljavitvijo tega zakona,
uporabljal prejšnji zakon o prisilni poravnavi in stečaju.
V letu 1981 je bilo prejetih 55
zadev za prisilno poravnavo, iz
leta 1980 pa je bilo prenesenih
100 nedokončanih zadev. Na
koncu omenjenega leta je
ostalo nedokončanih 83 zadev. Če upoštevamo, da je bilo
leta 1980 prejetih 163 zadev,
leta 1979 pa 214, lahko sklepamo, da je priliv teh zadev iz leta
v leto manjši. Pomemben je tudi podatek, da v letu 1981 ni
bilo nobenega predloga za prisilno poravnavo v SR Crni gori,
SR Makedoniji, SR Sloveniji,
SAP Kosovu in SAP Vojvodini
Stečajni postopek se je v letu 1981 začel v 90 zadevah. Iz
poročevalec

leta 1980 pa je bilo prenešenih
278 zadev. Po podatkih v poročilu je priliv teh sredstev največji v SR Srbiji, najmanjši pa v
SAP Kosovu.
Od 116 rešenih predmetov v
letu 1981 je bilo 79 zadev končano s prekinitvijo vseh razmerij, to je z izvršitvijo stečajnega postopka.
Največ predlogov za uvedbo
stečajnega postopka so vložili

poročevalec

pristojni organi družbenopoli- prisilnih poravnav je vsekakor
tičnih skupnosti (približno po- tudi dejstvo, da je sedaj pred
lovico celotnih oredlogov), uvedbo stečajnega postopka
medtem ko je število predlo- obvezen, poleg sanacijskega
gov upnikov skoraj zanemar- postopka, tudi postopek za saljivo.
moupravno sporazumevanje o
Na podlagi podatkov lahko zmanjšanju terjatev vseh upnisklepamo, da se število prisil- kov.
nih poravnav, kot tudi postopKo je govor o trajanju pokov v okviru stečaja bistveno
zmanjšuje, število postopkov stopka je poudarjeno, da je
stečaja pa upada. Eden od ra- postopek v 116 zadevah v letu
zlogov za zmanjšanje števila 1981 trajal od 6 mesecev (31,9

odstotka) do več kot dveh let
(30,2 odstotka).
Ker je redna likvidacija tudi
oblika prenehanja temeljne organizacije združenega dela je
v poročilu našteto v katerih
primerih so za to izpolnjeni
pogoji. Obenem je ugotovljeno, da pri sodiščih ni podatkov
o številu teh zadev, katerih
subjekti prenehajo kot pravne
osebe.
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OSNUTEK RESOLUCIJE
o

politiki

uresničevanja družbenega plana

Jugoslavije za obdobje

1981-1985

in

dolgoročnega programa gospodarske
stabilizacije v

letu

1983 (ESA-149)

1. Po določbah zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu ^9osl^'Je
mora zvezni izvršni svet poslati skupščini S RJ
osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 v letu
1983. Zvezni izvršni svet je osnutek resolucije določil na seji dne 4. novembra 1982.
2 Preden je bil izdelan osnutek resolucije, je bila
organizirana obsežna obravnava o politiki uresničevanja plana v letu 1983. Podlaga za to obravnavo je
bilo gradivo »Temeljna vprašanja za določitev resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 v letu 1983", ki so
ga obravnavali na seji koordinacijske komisije zveznega izvršnega sveta, katere so se udeležili predsedniki izvršnih svetov republik in pokrajin na seji
izvršnega odbora Gospodarske zbornice Jugoslavije in na seji zveznega ekonomskega sveta. Gradivo je obravnavalo tudi Predsedstvo Zveze sindikatov Jugoslavije, zlasti pa Skupščina SFRJ. Da bi
proučili možnosti razvoja v letu 1983, smo pripravili
analizo uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 v letu 1982, z oceno
možnosti razvoja v letu 1983 (»Oktobrska analiza«),
ki ie bila kot gradivo Zveznega zavoda za družbeno
planiranje poslana Skupščini SFRJ. Osnutek resolucije smo določili na podlagi vsega navedenega,
zlasti pa na podlagi rezultatov obravnavanja gradiva
»Temeljna vprašanja za določitev resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije v
letu 1983« v Skupščini SFRJ.
V zvezi z osnutkom resolucije smo sodelovali z
priloga poročevalca

izvršnimi sveti republik in izvršnima svetoma avtonomnih pokrajin.
3. Pri določanju osnutka resolucije smo izhajali
tudi iz dosedanjih rezultatov pri konkretizaciji
»Izhodišč dolgoročnega programa gospodarske
stabilizacije« in sklepov s III. seje CKZKJ, pri nadaljnjem delu v zvezi z določitvijo resolucije pa bomo
uporabljali tudi nove elemente, o katerih bo doseženo soglasje v postopku konkretizacije »Izhodišč ...«
II.
4. Pri proučevanju možnosti razvoja v letu 1983, ki
so natančneje podane v »Temeljnih vprašanjih...«
in »Oktobrski analizi« je bilo ocenjeno, da se bodo v
letu 1983 problemi pri izvajanju ekonomske politike
precej zaostrili, zlasti zaradi velikih obveznosti do
tujine, ki zapadejo v naslednjem letu. Ocenjujemo,
da je prišlo do večjih motenj v gospodarstvu, ki
bodo še večje; zato moramo ustrezno ukrepati da
bi te motnje odpravili. Da bi premagali te probleme
in težave, moramo opraviti ustrezne materialne
spremembe v razmerjih med proizvodnjo m porabo
in spremeniti sistemske rešitve, ter jih prilagoditi
realnim pogojem in družbenopolitičnim opredelitvam, precej povečati učinkovitost delovanja gospodarskega sistema, pospešiti proces sporazumevanja in dogovarjanja ter povečati osebno m kolektivno odgovornost za izvajanje sprejetih ukrepov.
5. Sestavni del politike uresničevanja družbenega
plana Jugoslavije za obdobje /9S7-/985 i/ tefu 7983
so tudi elementi politike, določeni v odloku o enotni

projekciji plačilne bilance Jugoslavije, v odloku o
skupni devizni politiki Jugoslavije, v proračunu federacije za leto 1983, v odloku o monetarni in kreditni politiki in skupnih temeljih denarne politike, v
odloku o projekciji devizne bilance Jugoslavije za
leto 1983, v energetski bilanci Jugoslavije za leto
1983, temeljih politike cen za leto 1983 in v samoupravnih sporazumih o spodbujanju izvoza v letu
1983. Sestavni del resolucije je tudi program ukrepov za izvajanje resolucije o politiki uresničevanja
družbenega plana Jugoslavije za obdobie
1981-1985 v letu 1983.
6. Glede na to; da je po najnovejših ugotovitvah
gospodarski položaj čedalje slabši, zlasti glede lik-

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 281. člena ustave
Socialistične federativne republike Jugoslavije v zvezi s
122. členom zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije je sprejela Skupščina
Socialistične federativne republike Jugoslavije na seji
Zbora republik in pokrajin dne
1982 na podlagi soglasja skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin

RESOLUCIJO
O POLITIKI URESNIČEVANJA DRUŽBENEGA
PLANA JUGOSLAVIJE ZA OBDBOJE
1981-1985 IN DOLGOROČNEGA PROGRAMA
EKONOMSKE STABILIZACIJE V LETU 1983
I.
1. Glede na probleme in tendence v tokovih družbene
reprodukcije ter dokumente XII. kongresa ZKJ in druge dokumente dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije so
na ge
?noonenujno
Pomike izvoza,
družbenoekonomskega
razvoja v letu
1983:
povečanje
predvsem na konvertbilno
področje, ter redno poravnavanje zapadlih obveznosti nasproti
tujini ustavitev upadanja gospodarske dejavnosti, zlasti industrijske proizvodnje. in ustvarjanje pogojev za postopno rast
proizvodnje, nadaljnje zmanjševanje porabe in energično preprečevanje inflacije, ustavitev rasti nezaposlenosti, večie zaposlovanje mladih strokovnih kadrov ter krepitev materialne
podlage in vpliva združenega dela na celotno reprodukcijo
Družbenoekonomski razvoj v letu 1983 bomo uresničevali v
26
lzrednih
okoliščinah
zapadlosti
odplačil
velikih obveznosti nasproti
tujini in zaradi
nadaljnjih
neugodnih
tendenc v gospodarskih gibanjih iz preteklega obdobja, do česar
je prišlo zaradi zastoja v razvoju samoupravljanja, odtujenosti
sredstev družbene reprodukcije od delavcev, dolgoletneoa
zapiranja domačega gospodarstva, precejšnjega opirania porabe in razvoja na zadolževanje in zaradi nezadostne usmerjenosti v izvoz. Ocenjujemo, da so zaradi takšnega položaja
nastale večje motnje v gospodarstvu, zato moramo ustrezno
ukrepati, da bi jih ublažili in odpravili ter uresničili opredelitve
iz programa stabilizacije. Takšen položaj določa okvir in naloge ekonomske politike v letu 1983 in zahteva posebno
angažiranje delavcev v organizacijah združenega dela ter
pravočasne in učinkovite ukrepe za uresničevanje te politike
Družbenoekonomski razvoj se mora v letu 1983 opirati na
lastne moči in na večje izkoriščanje človeka kot dejavnika
naravnih pogojev in zgrajenih zmogljivosti z večjo usmerjenostjo v izvoz, večjo menjavo proizvodov in storitev s tuiino in
J^Vrazpolagamo,
''anj£; 'aStne tehn
°logije
ter znanosti,
boljšo uporabo
katero
boljšo
uporabo
tehniketuje,
in te-s
Pr zn lh v svetu in na te
^
' dela
?" na ekonomski
'
i Podlagi
z večjimter
vplivom
produktivnosti
razvoj
Jugoslavije
reševanjem ekonomskih in drugih problemov.

vidnosti do tujine, obstaja realna nevarnost, da se
bodo gospodarski problemi še bolj zaostrili, da se
bodo zmanjšale možnosti uvoza in proizvodnje in
da bosta še bolj upadla poraba in standard.
III.
Zvezni izvršni svet intenzivno proučuje ta položaj
m bo po potrebi spremenil in dopolnil posamezne
določbe osnutka resolucije in okvire gibanja posameznih planskih kategorij (družbeni proizvod, proizvodnja in drugo) ter dokumente iz prejšnje točke.
Zaradi takšnega položaja Zvezni izvršni svet tudi
meni, da je treba spremeniti naslov resolucije, da bi
tudi na ta način čim bolj izrazili realno stanje in
probleme, ki nas čakajo.

II.
i ? Uresničevanje nalog družbenoekonomskega
razvoja
v
a
letu 1983 moramo zagotoviti:
°)a v
1) z ukrepi za povečanje izvoza in proizvodnje, predvsem
IZV Z ener e
nrinfuf ^in za
^ ',
9'i - materiala
surovin, osnovnih
kmetijskih
pridelkov
reprodukcijskega
ter s popolnejšo
in
otrne
.™
iso uporabo domačih surovin in energije, razpoložlji-
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dejavnostih P°tencialov in Povodnih zmogljivosti v vseh
ustvarjanjem pogojev za čim večji priliv deviz na vseh
podlagah, s skrajnim varčevanjem deviz in njihovo smotrno
uporabo, s smortno uporabo razpoložljivih deviz za uvoz in
takšnim uvozom surovin in reprodukcijskega materiala, ki bo
omogoči! večjo^ proizvodnjo, zlasti proizvodnjo za izvoz in na
ta način odplačevanje dolgov ter preskrbo domačega trqa z
blagom, ki je življenjskega pomena za prebivalstvo;
3) glede na potrebe po poravnavi obveznosti nasproti tujini
z zmanjšanjem notranjega povpraševanja in njegovim usklajevanjem z blagovnimi skladi za domačo končno porabo in na
tej podlagi z ustvarjanjem pogojev za energično odpravo
V r V vlsok e mflaci e
norahoVin
ilnnjene
' ° omejitve
. v meje
i ter
nadaljnjegasredstev
zmanjševanja
porabe
razpoložljivih
4) s krepitvijo pozicije združenega dela s povečanjem deleža pri delitvi družbenega proizvoda in dohodka ter določanjem bolj spodbudnih pogojev gospodarjenja in skladnejših
odnosov na trgu, z zmanjševanjem administrativnega urejanja
pogojev gospodarjenja in s krepitvijo vloge ter ekonomske
odgovornost! in rizikov združenega dela družbene reprodukcije v celoti, z večjo materialno in družbeno motivacijo delavcev in ekonomsko prisilo za povečanje proizvodnje, produktivnosti dela, izvoza in varčevanja;
5) z odločnim družbenim vplivom na uresničevanje pravic
obveznosti in odgovornosti vseh subjektov odločanja in na
V r ej
l 2poln evan e
H^
° u z zakonom
,
j in drugimi
i delovnih
in drugih
obveznosti,
določenih
predpisi,
ter obveznosti
ki
izhajajo iz samoupravnih sporazumov, družbenih dogovorov
B
in poslovnih pogodb;
s sPrernembami in dopolnitvami ustreznih sistemskih
rešitev in z njihovim usklajevanjem z realnimi pogoji in temeljnimi družbenopolitičnimi opredelitvami ter z nadaljnjo graditvijo in krepitvijo družbenoekonomskih odnosov na podlaai

noSSSJS°UP™,U*n'a' " Sklad" 5 Pr°Sram0m "k°7) z ukrepi za krepitev splošne ljudske obrambe in družbene
h tre šl razv
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bi lahko
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proizvod
povečali približno
1,0%, industrijsko
Z
nbl žno za 2
7o°i č?/
P !
%. kmetijsko proizvodnjo približno
Z bla9a in s,oritev
66,0A
0°/ (približno
fnrih i»nn 14 milijardT°
približnopoza
dolarjev), na konvertibilno
dročje pa približno za 14% (približno 10 milijard dolarjev)
uvoz surovin in reprodukcijskega materiala približno za 6%
zaposlenost približno za 2%, obseg porabe pa bi se morai
priloga poročevalca

glede na materialnobilančne pogoje zmanjšati približno za
5%*
III.
4 V ekonomskih odnosih s tujino so glavne naloge v letu
1983- večji izvoz na konvertibilno področje in redno poravnanje obveznosti nasproti tujini, smotrn uvoz in bol) uravnovešena menjava s tujino, ustvarjanje sistemskih in drugihpogo
jev za trajno usmeritev v izvoz ter pozitiven vpliv ekonomskih
meril svetovnega gospodarstva na razvoj Jugoslavije. Da bi
povečal i^voz blaga in storitev nakonvertibi'nopodročie,
bomo Dolea ukrepov za večjo proizvodnjo, predvsem proizvodov za izvoz, ukrepov za usklajevanje porabe z razpoložljivimi
sredstvi in ustvarjanjem blagovnih skladov za izvoz ter uk
pov za umiritev inflacije, sprejeli tudi tele ukrepe:
1. s spremembami zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino bomo odpravili mehanizme, ki so ustvarili
plačilne bilance republik in avtonomnih pokrajin, administrativno distribucijo deviz in prekinitev vrste reprodukcijskih
vezi. Pri tem moramo za uresničevanje plačilne bilance vse
države zagotoviti popolno odgovornost republik in avtonomnih pokrajin ter njihovo zainteresiranost za večji izvoz, večje
odpiranje nasproti svetovnemu trgu, odplačevanje dolgov,
preskrbo reprodukcije in trga. Združeno delo mora za potrebe
reprodukcije v celoti razpolagati s plačilnimi sredstvi v tujini.
Izvozniki bodo s svojimi kooperanti določili uporabo dev^z, ki
iih ustvarjajo s skupnim izvozom blaga in storitev. Združeno
delo bo v okviru Interesne skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino in v sodelovanju z Gospodarsko zbornico
Jugoslavije ter s splošnimi združenji določijo enotna merila,
na podlagi katerih bo vsaka organizacija združenega dela do
začetka poslovnega leta vedela s kolikšnim delom svojega
ustvarjenega deviznega prihodka razpolaga za lastne reprodukcijske potrebe ter kakšne so uvozne možnosti tistih organizacij združenega dela, ki ne izvažajo. Na ta način bo zagotovljen tudi uvoz energetskih surovin. Z ustreznim uvozom
reprodukcijskega materiala bomo izvajali politiko prednostnega ustvarjanja pogojev za izvoz;
2. v okviru reprodukcijsko povezanih grupacij ter splošnih
združenj in interesnih skupnosti za ekonomske odnose s
tujino morajo organizacije združenega dela delovati na podlagi svojih skupnih programov za izvoz in uvoz proizvodov in
storitev ter v mejah celotno določenih uvoznih možnosti,
3. zagotovili bomo potrebna sredstva za kreditiranje izvoza
opreme, ladij in izvajanje investicijskih del v tujini do takšne
ravni, ki bo omogočila uresničitev izvoznih poslov, sklenjenih
s pogodbami, ter sklenitev novih, predvsem z državami v
^^organizacijam združenega dela, ki izvažajo dvakrat več
kot uvažajo, bomo omogočili kreditiranje uvoza in pravočasen uvoz reprodukcijskega materiala;
5. z -večjimi carinami, uvoznimi davščinami in davčnimi
obremenitvami ter z drugimi sredstvi bomo zagotovili sredstva za spodbujanje izvoza. Del prihodkov od carin in uvoznih
davščin, ki se odstopajo Interesni skupnosti Jugoslavije za
ekonomske odnose s tujino zaradi vračanja organizacijam
združenega dela, ki izvažajo, bomo določili na podlagi odstotka iz leta 1982. Sredstva za spodbujanje izvoza se smejo
uporabljati samo za izvoz, plačan v rednem roku. Izpopolnili
bomo sistem spodbujanja izvoza in zaščite domače proizvodnje ter s tem zagotovili vzgojni vpliv zaščite in večjo selektivnost pri spodbujanju izvoza, da bi pospešili konkurenčnost
našega gospodarstva v mednarodni menjavi,
6. s posebnimi samoupravnimi sporazumi in dogovori o
skupnem nastopu organizacij združenega dela na podlagi
združevanja - proizvajalcev in izvoznikov na posamezne trge,
zlasti v države v razvoju, bomo v okviru dolgoročnih velikih
poslovnih aranžmajev zagotovili skupen plasma posameznih
*Ocena gibanja posameznih kazalcev razvoja (stopnje rasti
oziroma zmanjševanja posameznih kategorij) je odvisna od
ocenjenega položaja in pogojev, s katerimi moramo računati v letu 1983. Po najnovejših ugotovitvah je gospodarska
situacija čedalje slabša, zlasti glede ZUNANJE LIKVIDNOSTI Te probleme intenzivno pročujemo, na podlagi česar
bomo po potrebi spremenili kvantitativne okvire gibanja
posameznih kategorij.

vrst blaga, ob istočasnem nakupu posameznih osnovnih su
rovin in reprodukcijskega materiala neposredno iz države
proizvajalke (uvoz ustreznih količin nafte, mineralnih in tekstilnih surovin, kave ipd.);
„r>
7 s skupnimi programi splošnih zdruzenj turističnega go
soodarstva v republikah in avtonomnih pokrajinah bomo
ustvarili pogoje za večji devizni priliv od turizma in bolj izdelali ukrepe za popolnejše izkoriščanje razpoložljivih zmogljivosti zlasti v predsezoni in posezoni, ter ukrepe za ve^jo
izvenpenzionsko porabo. Zagotovili bomo vsaj 1 h sredstev
registriranega deviznega prihodka od turizma v letu 1982
turistično propagando;
8 s posameznimi ukrepi bomo ustvarili pogoje za vecj
devizni priliv od prometnih storitev in od izvajanja investicijskih del v tujini;
9. še nadalje bomo spodbujali devizno varčevanje,
10. ob istočasnem delovanju drugih ukrepov bomo vodili
nepretrgano, aktivno politiko enotnega in realnega -ecaja
dinarja, da bi spodbujali izvoz in celotni devizni priliv ter
uresničevali planirane plačilnobilančne pozicije,
_
11. sprejeli bomo ukrepe, da preprečimo slabšanje pozitivnega učinka devalvacije za večji izvoz.
_
Uvoz blaga se bo gibal v mejah plačilnih možnosti. Prednost bo imel uvoz blaga iz držav, s katerimi imamo bolj
uravnovešeno menjavo in katere uvažajo vec našega blaga.
Bilance uvoza prednostnih proizvodov bodo usklajene v Gospodarski zbornici Jugoslavije v sodelovanju s splošnimi
združenji in Interesno skupnostjo Jugoslavije za ekonomske
odnose s tujino. Pravice do tega uvoza bodo zagotovljene na
podlagi enotnih meril. Na tej podlagi je treba ob upoštevanju
omejitvenih plačiinobilančnih možnosti zagotoviti 2,82 m ijarde dolarjev za financiranje uvoza nafte, naftnih derivatov in
plina, od tega do 1,64 milijarde dolarjev v konvertibilnih devizah. S spremembo ustreznih predpisov bomo omogočili tudi
aktivnejše vključevanje organizacij naftnega in celotnega gospodarstva za uresničitev dodatnega uvoza nafte, pri čemer
ne smemo poslabšati plači Inobilančnega položaja. Uvoz naftnih derivatov in premoga za koksanje bomo zagotovili v
skladu z energetsko bilanco Jugoslavije za leto 198J.
Določili bomo način zagotavljanja deviz za uvoz nafte, naftnih derivatov in premoga za koksanje ter za poravnavo obveznosti na podlagi garancij Narodne banke Jugoslavije. Devize
za uvoz nafte, naftnih derivatov in premoga za koksanje bomo
zaqotovili z izločanjem dela priliva konvertibilnih deviz na
račun Narodne banke Jugoslavije v znesku, ki na podlagi
energetske bilance Jugoslavije zagotavlja predvideni uvoz
nafte, naftnih derivatov in premoga za koksanje s konvertibilOpremo bomo uvažali samo po sedaj sklenjenih pogodbah,
če ie ta uvoz plačan. Nove pogodbe za uvoz opreme se lahko
izjemoma sklenejo samo za povečanje proizvodnje za izvoz in
za nujno zamenjavo delov opreme, ki je ne izdelujemo v
^ŠTacjo za široko porabo, ki je za prebivalstvo življenjsko
pomembno, bomo uvažali v skladu s plačilnobilancnimi moz-

v

Devize za potrebe federacije, republik in avtonomnih pokrajih bomo zmanjšali za 18,4% v primerjavi s sredstvi, planiranimi za leto 1982. Del deviznega priliva, namenjenega za
potrebe federacije, bomo za te namene usmerili po določenih
bilancah in razporeditvi uvoza in plačevanja po uporabnikih.
Sprejeli bomo učinkovite ukrepe za zmanjšanje odliva deviz
po vseh podlagah.
.
.
Sprejeli bomo tudi ukrepe, s katerimi bomo onemogočili
devizni promet in devizno plačevanje med organizacijami
združenega dela v državi.
»
Zlasti bomo spodbujali razvoj ekonomskih odnosov z državami v razvoju in z neuvrščenimi državami.
Popolneje bomo obdelali program za normalno delovanje
deviznega trga. Sprejeli bomo program za uresničitev konvertibilnosti dinarja. V 30 dneh po sprejetju te resolucije bomo
1) Za ta uvoz moramo zagotoviti približno 20 odstotkov
deviznega priliva. V dokončnem odloku o načinu za90tavijanja deviz za uvoz nafte bo ta določba usklajena
do katerih bomo prišli s spremembami in
kona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino.

priloga poročevalca
i

določili vire in merila za intervencijje Narodne banke Juaoslavije na medbančnih sestankih deviznega trga.
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merll 0r9anlzaci am
f,?^ Ho7H
j nezdruženega
dela zagotovljen
tudi
del deviz. A
Če na ta način
moremo zagotoviti
odplačevanja
bomo
solidarno
združevali
sredstva
na
ravni
bank in
re
Produkcijsko odvisnih grupacij gospodarstva v družbenopolitičnih skupnostih.
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Da bi med
zmanjšali
učinek dejavnikov, ki vplivajo na manjšo vrednost dinarja in spodkopavanje njegovih bistvenih funkcij, moramo:
1) s spremembami in dopolnitvami predpisov s področia
deviznega sistema preprečiti negativne pojave pri razpolaganju z devizami v državi, plačevanje v devizah med organizacijami združenega dela v državi, postavljanje pogojev, da se
blago prodaja za devize, zahteve, da se avansi dajejo v devizah, »preprodajo« deviz ipd.;
oblikovanje velikega števila dejanskih intervalutarnih tečajev dinarja;
9me it rrl hanizme sistema
nrfh^
L f, da bi ga lahkoobračunavanja
prihodka in !idohodka,
realno določili,celotnega
odpraviti
fiktivno izdajanje menic in drugih vrednostnih papirjev ki ne
temeljijo na dejanskih blagovno-denarnih razmerjih in onemogočiti naraščanje dolžniško-upniških razmerij, ustvarjanje
fiktivnega finančnega potenciala nad realnim dohodkom ter
kupno moc brez ustrezne proizvodnje;
4) spremeniti sistemske rešitve, da bi zagotovili realno izkazovanje izgub, ki jih imamo pri nekurentnih in precenjenih
k lh ne moremo
n°e9mntlhilnih investicijah,
'( .
izterjati,predračunske
nefunkcionalnih
in nerentabilnih
prekoračitvah
vrednosti investicij in časovnih razmejitvah ter onemogočiti kritje
teh izgub z viri, ki niso realno kriti;
za
ra,ri!Jkrepati
zmanjšanje
izgube kiv obliki
tečajnih
Popravka
vrednosti družbene
deviznih rezerv,
jih moramo
iz
dohodka končnih uporabnikov deviz, ter omejevati odobritev
kreditov za kritje izgub, za izplačevanje osebnih dohodkov (če
dohodek ni ustvarjen) in za prekoračitev investicij;
6) zoževati deficitarno financiranje in kreditiranje'vseh oblik
porabe in v skladu s tem ustrezno ukrepati na področju
investicij, splošne, skupne in osebne porabe. V letu 1983
om° spremenili instrumente in mehanizme planiranja porabe, tako de bo poraba temeljila na sredstvih, ustvarjenih za
posamezne njene oblike;
7) pospešiti sprejetje samoupravnih aktov in predpisov s
cimer bomo v soglasju z zainteresiranimi organizacijami
združenega dela normalizirali dolgove, tako da bomo odložili
odplačila in spremenili kreditne pogoje, v določenih primerih
pa tudi odpisali dolg ali del dolga v breme akumulacije in
amortizacije teh organizacij - da bi določili realno vrednost
premoženje in pripomogli k ekonomski ozdravitvi organizacij
k pos u e oz
nostiZene^a
'
' j ' izgubami ali na robu rentabil8) s spremembami posameznih sistemskih rešitev moramo
aSr
' P? poslovanje
?° m realno
ugotavljanje
izgub invečletno
onemogočiti vedetno
z izgubami
ter njihovo
kritje iz sredstev skupnih rezerv v breme organizacij združenega dela, ki uspešno poslujejo.

IV.
6. Uresničevanje politike družbenoekonomskega razvojabo v letu_1983 temeljilo na opiranju na lastne moči in na
učinkovitejšem izkoriščanju razpoložljivih zmogljivosti, da bi
tako povečali proizvodnjo predvsem za izvoz na konvertibilno
področje in s Jem zagotovili odplačilo dolgov. To moramo
doseči z boljšim izkoriščanjem zmogljivosti v industriji, z
učinkovitejšim izkoriščanjem naravnih pogojev, zlasti pri
proizvodnji energije, z večjimi povprečnimi donosi in obdelanimi površinami v kmetijstvu, z usklajevanjem stanovanjske
politike s potrebami po krepitvi materialne osnove gospodarstva, z večjim zaposlovanjem mlade šolane delavske in druge
mladine. To moramo doseči z združevanjem v vsej državi in s

splosmm dvigom sistema samoupravne povezanosti na enotnem jugoslovanskem trgu.
7 Z ekonomsko politiko v industrijski proizvodnji moramo
itvnH ' pogoje za veči° Proizvodnjo za izvoz in večjo pro. ^0d.!?lo surovin in reprodukcijskega materiala, z boljšim
C
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hitrejšimkovin,
dokončanjem
začetih zmnnr
zmogljivostit za proizvodnjo
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viti manjše obveznosti oziroma jih oprostiti obveznosti izloča23 Splošne m sku
obveznosti1
pne potrebe ter drugih
4. pospešiti proces združevanja dela in sredstev med oraanizacijami združenega dela z različnih območij, da bi končale
graditev začetih objektov;
_5. s
delovanjem organizacij združenega dela in
poslovnih bank zagotoviti sredstva za kreditiranje nakupa in
prodaje domače opreme, ladij in tirnih vozil v državi.
8. Pri industrijski proizvodnji moramo zaradi nadomestitve
uvozne energije z domačo zlasti povečati proizvodnjo energije bolje izkoristiti sedanje zmogljivosti in hitreje dokončati
začete energetske zmogljivosti, termoelektrarne hidroelektrarne in zmogljivosti za proizvodnjo in porabo plina in uresničiti programe za varčevanje z energijo. Da bi to doseali
moramo:
** '
1. sredstva za graditev zmogljivosti za proizvodnjo električne energije zagotoviti, poleg drugih virov, tudi z obveznim
združevanjem sredstev v ta namen;
2. povečati obratovalno pripravljenost in čas povprečnega
izkoriščanja zmogljivosti termoelektrarn na premog termoelektrarne na mazut pa uporabljati samo izjemoma, v mejah
razpoložljivih količin goriva po energetski bilanci JugoslavijeJ. začeti dolgoročni proces spremembe strukture eneraetske porabe z večjo proizvodnjo premoga, domače nafte in
P a ter z večjim izkoriščanjem novih in obnovljivih virov
energije;
4. zboljšati izkoriščanje surove nafte v procesu njene predelave ter predvsem zagotoviti surovine za petrokemično industrijo in kmetijsko proizvodnjo kot tudi dieselsko gorivo za
kmetijstvo, surovo nafto pa usmeriti v predelavo, ki zagotavlja
JSa razmer a in na n|
enoto
'
j žje proizvodne stroške na
5. sredstva za graditev novih in rekonstrukcijo sedanjih
premogovnikov zagotoviti s samoupravnim združevanjem
sredstev zainteresiranih organizacij združenega dela in samoupravnih interesnih skupnosti, z dogovarjanjem republik
in avtonomnih pokrajin, z obveznim združevanjem in drugimi
ukrepi ter zmanjšati prispevek od osebnih dohodkov delavcev
v premogovnikih s podzemeljsko eksploatacijo, da bi tako
zagotovili sredstva za večje osebne dohodke rudarjev;
6 za
reševanje dolgoročnih energetskih problemov države
pospešiti uresničitev nalog, ki jih vsebuje dogovor o razvoju
energetike do leta 2000 ter nalog iz družbenega plana Jugobje 1981 1985 ki
energije3
~
' se nanašajo na razvoj jedrske'
9. Ker upadajo investicije, se bo v letu 1983 še nadalie
zmanjševal obseg proizvodnje gradbeništva. Njegove razoozmo | lvostl
9 J.
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financirajo tudi z zunanjimi krediti. S hitrejšo in cenejšo
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moramo industrializacijo in racionalizacijo stanovanjske gra™ve in pri tem uporabiti rešitve, ki zagotavl)ajo kar se da
H^Tbfpopolneje6!izkoristi« gradbene zmogljivosti in povečali
neto devizni priliv, bomo spodbujali širše povezovanje orga^
zacij združenega dela gradbeništva z ustreznimi organizacijami v državi za nastop na tujem trgu.
Za uresničevanje ekonomske politike v gradbeništvu bom »
"T^bKbomo izvajanje investicijskih del v tujini, zlasti
tistih, ki temeljijo na domačih projektih, tehnologiji, opremi
'P<2. ustvarili bomo možnosti za dodatno stimulacijo deviznega priliva od izvajanja kompletnih del v tujini, inženiringa in
knnzultaciiskih storitev pri teh delih.
10 Kmetijsko proizvodnjo bomo razvijali v skladu z opre e■ litvami^z družbenega dogovora o uresničevanju politike razvoja agroindustrijskega kompleksa v obdobju 1981 1985 in
programa proizvodnje hrane v letu 1983, s smoUnejšim.'zkor
ščanjem proizvodnih možnosti in z večjo proizvodnjo za za
dovoljevanje potreb porabe in rezerv v državi za večji 'zvoz
bistveno manjši uvoz kmetijskih pridelkov in živil. Takšen
razvoj bodo podpirala tudi prizadevanjau vse
družbe,
zlasti z
orab l
/ hr ,
večjim usmerjanjem naložb predvsem
® ?®L ®
r
u P s " ^°)
samoupravnim povezovanjem v re p °d ke' J k i h cel o1:ah ter
boljšo organizacijo proizvodnje, predelave in plasmaja^
Razvoj kmetijstva in družbenoekonomskih odnosov na po
deželju bomo spodbujali z hitrejšim organiziranjem kmetov v
kmetiiske zadruge, organizacije kooperantov in druge oblike
združevanja in povezovanja ter s krepitvijo materialne in kadrovske osnove njihovega dela.
Za uresničitev teh nalog moramo:
-u., ,
1. zagotoviti ustrezen obseg investicij za naložbe z usmer
tvijo v primarno proizvodnjo kmetijstva ob razširitvi obde ovalnih površin družbenega sektorja kmetijstva v skladu z
obsegom naložb, ki ga določa družbeni dogovor o razvoju
agroindustrijskega kompleksa. Zato je treba sprejeti samou
pravni sporazum bank o zagotovitvi sredstev, virih in njihovem usmerjanju v te namene;
,_ih
2. zagotoviti materialne pogoje in hrambo materialnih re
zerv osnovnih kmetijskih pridelkov in živil na vseh ravneh, od
Ob n
3.' znovaev0celott'proučiti davčno politiko in sprejeti nove
rešitve, ki bodo usmerjene k povečanju dohodka in kda
se renta uporabi kot dejavnik za hitrejši razvoj družbeno
organizirane proizvodnje. Z davčno politiko destimulira
take, ki zemlje dovolj ne obdelujejo, spodbujati pa smotrnejše
in produktivnejše izkoriščanje zemljišča. Zaradi tega je treba
valorizirati katastrski prihodek in celotni dohodek v kmetijStV

4'orqani republik in avtonomnih pokrajin bodo določili
ustrezne rešitve na področju sistema pokojnin in socia ne
varnosti kmetov, ki bodo prispevale k večjem dohodku in
razširitvi družbeno organizirane proizvodnje v kmetijstvu,
5. sprejemati posebne spodbujevalne ukrepe v proizvodnji
in na trgu kmetijskih pridelkov in živil ter tako spodbujati
hitrejši in stabilnejši razvoj kmetijske Proizvodnje. Zato moramo na podlagi dogovorov republik in avtonomnih pokrajin
razdelati enotno politiko stimulacij v kmetijstvu,
6 določiti temelje skupnih mehanizmov agrarne Politike pr
uresničevanju programa proizvodnje hrane za leto 1983 n pn
uresničevanju družbenega dogovora o razvoju ^oindustr j
skega kompleksa v obdobju 1981-1985. Zato je treba zače
izdelavo regionalnih strategij, s katerimi bodo 'zkonščene
komparativne prednosti republik in pokrajin v okviru dogo
vorjene agrarne politike države; '
7. v programih za proizvodnjo hrane za leto 1983 morajo
republike in avtonomni pokrajini operacionalizirati svoje obveznosti in naloge za leto 1983 in jih uskladiti s svojim
potrebami in obveznostmi;
.Q1J
8 povečati proizvodnjo mineralnih gnojil in sredstev za
varstvo rastlin zaradi popolnejše preskrbei kmetijske> proizvodnje s tem reprodukcijskim materialom Z ukrepi ekonomske politike moramo spodbujati osvajanje tehnologije v proizvodnji sredstev za varstvo rastlin;
9. spodbujati dogovarjanje proizvodnje m ;ugotovit:• varnost proizvajalcem pri preskrbovanju s potrebnim reprodukcijskim materialom (seme, mineralna gnojila, sredstva
prlloga poročevalca

stvo rastlin, dieselsko gorivo ipd.) in pravočasno določiti
proizvajalne prodajne cene, da bi ustvarili ugodne pogoje za
V6

lf Tukrepf ekonomske politike delovati za boljši promet
kmetijskih pridelkov in živil tako, da se bodo s tem prometom
ukvarjali tisti, ki sklepajo pogodbe za proizvodnjo, in tako, da
preprečimo različne špekulacije;
11. spodbujati proizvodnjo proizvodov, ki se izvazajo na
konvertibilno področje;
12 razvijati nove tehnoloogije tn spodbujati razvoj rastlin
ske oroizvodnje. pri čemer je treba zmanjšati uvoz drage
proteinske krme Da bi zmanjšali stroške in varčevali zenernijo moramo z ukrepi ekonomske politike omogočiti hitrejše
izkoriščanje rastlinske krme in druge načine priprave krme na
bazi siliranja;
..
13 določiti skupne temelje delovanja v vseh družbenopolitičnih skupnostih zaradi osvajanja novih neobdelanih povrsm,
odkupa zemlje od nekmetijskih in starih gospodarstev, do čitve zemljiščnega maksimuma nekmetijskih gospodinjstev,
vprašanja dedovanja in preprečevanja nadaljnjedrobitve
kmetijskih gospodarstev ter zaradi združevanja zemljišč in
organiziranja skupne proizvodnje in obdelave nekmetijske
11.' Z boljšo organizacijo dela prometa,z večjo učinkovitostjo prevoza, z manjšimi prevoznimi stroški in z varčevanjem goriva bomo ustvarili pogoje za večjo uporabo domačih
prometnih sredstev pri izvozu in uvozu ter za večji j«}nzrtn
promet, prometne storitve na svetovnem trgu in večji devizni
Pr

Pri razvoju prometa bo prednost imela modernizacija železnice, da bi se hitreje usposobila za večjo udeiežbo v prevozu
blaga in potnikov. Ukrepali bomo za zagotovitev dinarskega
dela udeležbe v financiranju prednostnih naložb v železniški
promet in graditev avtocest, za katere so odobreni krediti
mednarodnih finančnih organizacij.
Del sredstev kreditnega potenciala bank, primarne emisije
in zunanjih kreditov bomo usmerili k večji proizvodnji opreme
in k domači industriji za potrebe železnice in za graditev
morskih in rečnih ladij v domačih ladjedelnicah. Del sredstev
za to bo zagotovljen z združevanjem sredstev zainteresiranih
oraanizacij združenega dela na samoupravni podlagi.
Da bi preusmerili prevoz na javni - železniški, pomorski,
rečni in cestni - promet, bomo z davčno politiko, s cestninami
in z drugimi ukrepi destimulirali posebno prevoz s Prometnimi sredstvi za lastne potrebe in sredstvi, ki so lastnina
^Ukrepali bomo za redno izvrševanje obveznosti po mednarodnih konvecijah na področju prometa.
Zaradi večjega obsega dela in smotrnejšega Poslovanja
bomo ukrepali za razvoj integralnega transporta m določili
posebne ukrepe za njegovo spodbujanje.
12 Zaradi odprave strukturnih neusklajenosti, boljše izrabe
razooložljivih proizvodnih zmogljivosti, večje ponudbe in
asortimenta blaga in storitev, nadomeščanja uvoza, boljše
izrabe sekundarnih surovin, predvsem pa večje;^en°®"
moramo izkoristiti vse možnosti za razvoj drobnega gospodarstva v družbenem in individualnem sektorju. Zaradi tega.
1 bomo sprejemali ukrepe in ustvarjali pogoje za večjo
ekonomsko zainteresiranost večjih proizvodnih in trgovinskih
oraanizacij združenega dela, da ustanavljajo in razvijajo specializirane organizacije drobnega gospodarstva v družbenem
in individualnem sektorju;
, .. . . ... _ Hauxnri
2 bodo republike, avtonomni pokrajini in obč ne z davčno
in kreditno politiko ter z drugimi ukrepi omogočile in spodbujale hitrejše ustanavljanje samostojnih obratovalnic, P?god
benih organizacij združenega dela ter obrtnih in drugih zadruq pri čemer morajo dati prednost večji k0
proizvodnji za
izvoz in nadomeščanju uvoza, proizvodnji v °Peraciji ter
Dovečaniu storitev v deficitarnih storitvenih dejavnostih,
3 bomo z davčno politiko in drugimi ukrepi spodbujali
hitrejše zaposlovanje delavcev v samostojnih obratovalnicah.
13. Spremenili bomo stanovanjsko politiko, da bi smotrneje
aradili uporabljali in vzdrževali stanovanja, zmanjšali obre
menitev dohodka gospodarstva s stroški za stanovanjsko
q rad i te v in povečali zainteresiranost delovnih ljudi in občanov, da z lastnimi sredstvi rešujejo svoje stanovanjske probleme. Zato bomo sprejeli naslednje ukrepe:
1 z davčno in zemljiško politiko, pripravo gradbišč, s poe-

nostavitvijo administrativnih postopkov in z drugimi ukrepi
bodo občine in mesta spodbujale občane k večjemu vlaganju
lastnih sredstev v stanovanjsko graditev in hitrejšemu razvoju
stanovanjskega zadrugarstva;
• ^do
,'zva
Ja'' bomo
programe sredstva,
za postopno
poviševanje
stanarin
ravni,
ki bo zagotovila
predvsem
za vzdrževanje in reprodukcijo stanovanjskega sklada, na samoupravni
podlagi ob subvencioniranju stanovanjskih stroškov družinam z nizkimi prejemki;
3. pri dodeljevanju družbenih stanovanj bomo imetnitnike
stanovanjske pravice spodbujali k lastni udeležbi, vendar
bomo pri tem upoštevali njihov ekonomski in socialni položaj'
4. omogočili bomo ter s kreditno politiko podprli qraditev
stanovanj za trg in graditev družbenih stanovanj za komercialno izdajanje;
5. še naprej se bodo izločala sredstva iz dohodka za solidarno stanovanjsko graditev, o višini izločenih sredstev iz
čistega dohodka pa bodo v skladu s programi stanovanjske
graditve samostojno odločale organizacije in skupnosti6. organizacijam združenega dela bomo omogočili, da se
bodo o graditvi stanovanj za svoje potrebe dogovarjale neposredno z njihovimi proizvajalci;
urbanizac
i 7u Zzmogljivosti
.'j°navasi
in graditvijo
posameznih
gospodarskih
območjih,
ki imajo
na razpolago
potrebne surovine, delovno silo in neizkoriščeni stanovanjski
5,3 bomo vP|iva|i na počasnejše doseljevanje v velika me8. sprejeli bomo tiste urbanistične in arhitektonske rešitve
(programe in projekte), ki bodo zagotavljale pogoje za uporabo smotrnejših standardov za urejanje naselij in opremljenje stanovanj ob skrajnem varčevanju energije, materiala in
prostora;
9. da bi zavarovali kmetijsko zemljišče, bomo s prostorskimi
na
?. ,ln urbanizacijo naselij onemogočili stihijsko araditev
individualnih hiš in počitniških hiš;
JO s prispevkom za uporabo mestnega zemljišča, z učinkovitejšim zajemanjem mestne rente in z drugimi ukrepi bomo
stroške za graditev in uporabo komunalne infrastrukture enakomerneje razporedili na vse uporabnike komunalnih storite v;
14. V letu 1983 bomo opravili spremembe v politiki zaposlovanja. da bi zagotovili večje zaposlovanje mladih strokovnih
kadrov in s tem povečali proizvodno ustvarjalno podlago dela
kot bistvenega pogoja za uresničevanje programa stabilizacije in reševanje socialnih in političnih problemov ki jih
ustvarja povečano število tistih, ki iščejo zaposlitev. Ta problem je tako pereč, da se moramo bolj energično lotiti nieaovega reševanja.
.
Da bi uresničili ta cilj, bomo sprejeli ukrepe, da v letu 1983
zaposlimo vsaj 300 tisoč novih delavcev, od tega 250 tisoč
mladih strokovnih kadrov, in sicer: s povečanjem zaposlenostiv družbenem sektorju - približno 120 tisoč, z zamenjavo
tistih, ki bodo odšli v pokoj - približno 150 tisoč in z vsestranskim razvojem dejavnosti, ki se opravljajo z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov - približno 30 tisoč.
Pri zaposlovanju mladih strokovnih kadrov bomo v primerjavi s celotnim številom novozaposlenih zagotovili hitrejše
sprejemanje in ugodnejše razmerje, ustvarili pa bomo tudi
pogoje za se večje zaposlovanje teh kadrov kot pripravnikov.
Da bi uresničili te cilje morajo:
1) vse organizacije združenega dela znova proučiti svoje
pogoje in možnosti ter določiti načine za večjo produktivnost
dela, uvedbo prožnejšega sistema delovnega časa delavcev,
da bi podaljšale obratovalni delovni čas, za večjo izkoriščenost družbenih sredstev ter na tej podlagi določiti programe
za večje zaposlovanje;
2) v republikah in avtonomnih pokrajinah zagotoviti vse
potrebne pogoje za odločno zatirahje brezdelja in nediscipline, izključevanje delomrznežev iz organizacij združenega
dela, odpravo dela upokojencev in onemogočanje dela tistim,
ki so si že pridobili pravico do pokojnine (zlasti v suficitarnih
poklicih), za skrajno omejitev vseh drugih oblik dopolnilnega
dela, večje in doslednejše izpolnjevanje obveznosti pri sprejemanju pripravnikov in za poostritev sankcij za brezpravno
delo;
3) z ustreznimi stimulativnimi ukrepi spodbuditi večje angažiranje sredstev občanov, vštevši tudi hranilne vloge tistih, ki
so na začasnem delu v tujini, da bi razširili celotno materialno

podlago dela ter ustanavljali pogodbene organizacije združenega dela in druge oblike dela s sredstvi, ki so lastnina
občanov;
4) da družbenopolitična skupnost, zlasti občine izdelajo
programe za razvoj drobnega gospodarstva v obeh sektorjih
lastnine in zagotovijo, da bodo poenostavljeni pogoji in pospešen postopek za ustanavljanje organizacij drobnega qospodarstva v individualnem sektorju;
5) da v republikah in avtonomnih pokrajinah sprejmejo
ukrepe za uskladitev izobraževalnega sistema s potrebami
združenega dela, vštevši tudi odpravo tistih izobraževalnih
zmogljivosti, v katerih se šolajo kadri, ki združenemu delu
niso potrebni, za preusposabljanje in dopolnilno usposabljanje kadrov iz suficitarnih poklice*, ter ukrepe za večjo teritorialno gibljivost delavcev;
6) zaradi uresničevanja prednosti pri povečanem zaposlovanju mladih strokovnih kadrov na podlagi skupno določenih
enotnih temeljev za vso državo določiti z družbenim dogovorom obveznosti in merila za oblikovanje posebnih namenskih
sredstev ter način za združevanje in usmerjanje teh sredstev
po načelih solidarnosti in upoštevanja posebnih potreb in
možnosti posameznih območij;
7) proučiti možnosti za skrajšanje delovnega časa pod
pogojem, da se povprečne delovne naloge, ki so se uresničevale pred skrajšanjem delovnega časa, ne zmanjšajo, da bi
povečali število zaposlenih na podlagi boljše izrabe zmogljivosti in uvedbe dela v več izmenah, s tem pa povečali proizvodnjo in dohodek;
8) na samoupravni podlagi določiti obveznosti organizacij
združenega dela za boljšo izrabo zmogljivosti, s tem pa tudi
za povečanje števila zaposlenih, če pa tega ne morejo, morajo
zdruziti sredstva za večje zaposlovanje delavcev v organizacijah združenega dela, ki imajo za to pogoje;
9) da družbenopolitične organizacije spodbujajo z ukrepi
ekonomske politike uvedbo dela v več izmenah, da bi rešile
problem zaposlovanja ter druge probleme, pri tem pa povečale tudi proizvodnjo;
10) z monetarno, kreditno in davčno politiko ter z ukrepi
občinskih organov spodbujati angažiranje dinarskih sredstev
in deviz prebivalstva za ustanovitev pogodbenih organizacij
združenega dela in večje zaposlovanje v drobnem aospodarstvu;
11) s spremembami in dopolnitvami predpisov s področja
delovne zakonodaje ustvariti pogoje za skrajšani delovni čas,
da bi lahko v posameznih primerih za dela in naloge zaposlili
dva delavca;
12) proučiti možnost za uvedbo ustrezne oblike obveznega
združevanja sredstev, tako da bi organizacije združenega
dela, ki imajo na razpolago večjo maso družbenih sredstev,
zagotavljale za te namene več sredstev.
15. Zmanjšali bomo obseg investicij v osnovna sredstva in
ga uskladili z realnimi viri sredstev in možnostmi ponudbe za
investicije, pri čemer bomo investicije usmerjali v razvoj pre^nos'n'^ dejavnosti. Obseg investicij v osnovna sredstva bo
približno za 12% manjši, v družbenem sektorju pa približno za
14%. Na podlagi tega bomo zmanjšali delež investicij v družbenem proizvodu celotnega gospodarstva.
Največji del realnih razpoložljivih sredstev bomo morali
usmeriti v hitrejše dokončanje objektov za proizvodnjo blaga
in storitev, ki morajo prispevati k predvideni rasti družbenega
proizvoda, zlasti pa večji proizvodnji za izvoz, predvsem na
konvertibilno področje, ter smotrnem nadomeščanju uvoza z
večjo proizvodnjo energije, deficitarnih surovin in reprodukcijskega materiala, ki ga je ekonomsko smotrno proizvajati pri
nas, ter večjem pridelovanju osnovnih kmetijskih pridelkov.
Da bi zagotovili kontinuiteto pri proizvodnji blaga in storitev,
za katere je ugotovljeno, da jih je treba hitreje razvijati, moramo selektivno začeti z novimi investicijskimi vlaganji.
Vlaganja v neproizvodne in negospodarske namene moramo bistveno zmanjšati, vlaganja v stanovanjsko graditev pa
morajo biti v skladu z realnimi možnostmi oblikovanja sredstev za te namene in v skladu z dogovorjeno stanovanjsko
politiko.
Da bi uresničili to politiko bomo ukrepali in delovali takole:
1. z ekonomskimi in drugimi ukrepi bomo selektivno zmanjšali začeti investicijski program v skladu z nalogami investicijske politike, tako da se bomo odrekli graditve že začetih in
novih objektov, za katere ni mogoče zagotoviti celotnih realpriloga poročevalca

nih virov financiranja ter drugih pogojev za njihovo smotrno
uporabo, vštevši normalizacijo določenih domačih dolgov, ki
so nastali na tej podlagi;
2. v skladu z dogovorjeno razvojno politiko bomo znova
proučili in pospešili mehanizme samoupravne koncentracije
in smotrne razporeditve razpoložljive družbene akumulacije;
3. s spremembami in dopolnitvami zakona o posebnih pogojih za kredite za investicije bomo spodbujali samofinanciranje po načelih združevanja dela in sredstev, določili pogoje za
kreditiranje investicij in onemogočili investicije, če niso usklajene z nalogami investicijske politike;
4 omejili bomo vlaganja v neproizvodne in negospodarske
namene ter njihove vire sredstev;
5. omejili bomo transformacijo kratkoročnih sredstev v investicijske plasmaje in črpanje obratnih sredstev za financiranje investicij za osnovna sredstva in s tem omejili inflacijske in
deficitarne vire financiranja investicij;
6. s spremembami in dopolnitvami predpisov o vlaganjih
tujih oseb ter o proizvodni kooperaciji s tujimi partnerji bomo
odpravili negativne vplive na blagovno-denarne tokove in
investicijska vlaganja ter omogočili smotrnejšo uporabo zunanje tehnologije in sredstev;
7. s spremembami in dopolnitvami predpisov o graditvi in
načinu zagotavljanja sredstev za investicije v republikah in
avtonomnih pokrajinah bomo v skladu z dogovorjeno razvojno in investicijsko politiko zagotovili graditev objektov in
.realne vire sredstev za njihovo financiranje;
8. z družbenimi dogovori o evidentiranju nameravanih investicij ter o merilih in načinu dajanja mnenj o družbenoekonomski upravičenosti nameravanih investicij bomo v skladu z
razvojno politiko vplivali na postopek sprejemanja investicijskih odločitev in na smotrno izbiro investicijskih vlaganj;
9. spodbujali bomo varčevanje občanov in smotrnejše
usmerjanje privarčevanih sredstev, predvsem v razvoj drobnega gospodarstva in stanovanjsko graditev;
10. proučili bomo izkušnje, možnosti in postopke za dogovarjanje investicijskih del po fiksnih cenah.
16. Z monetarno in kreditno politiko bomo podpirali uresničevanje temeljnih ciljev in nalog politike družbenoekonomskega razvoja, določenih s to resolucijo, in krepitev dinarja kot edinega plačilnega sredstva v državi. Z ukrepi monetarne in kreditne politike bomo zato zagotovili, da bo denarna
masa rasla v predvidenem obsegu denarnih transakcij, vendar
tako, da bo ta rast v skladu z uresničevanjem programa
ekonomske stabilizacije oziroma z antiinflacijskim programom. Rast bančnih plasmajev bo v funkciji tako predvidenega
gibanja denarne mase.
S spremembami in dopolnitvami sistemskih rešitev s področja monetarnega, kreditnega in bančnega sistema in z
monetarno ter kreditno politiko bomo zagotovili večjo učinkovitost glede ohranjenja likvidnosti organizacij združenega
dela v gospodarstvu in bankah.
Primarno emisijo bomo uporabili za monetizacijo prenosnih kratkoročnih vrednostnih papirjev, ki jih izdajajo organizacije združenega dela z gospodarskega področja, za dajanje
kreditov bankam na podlagi teh papirjev ter za uresničevanje
selektivnih ciljev in nalog monetarne in kreditne politike in jo
usmerjali v osnovne selektivne namene, določene z družbenim planom Jugoslavije za obdobje 1981-1985.
S samoupravnimi sporazumi poslovnih bank moramo določiti, kateri del finančnega potenciala bomo uporabili kot
skupna vlaganja in skupno prevzemanje rizikov z organizacijami združenega dela, ter minimalno akumulativnost glede na
vložena sredstva kot pomembno merilo kreditne politike.
Da bi uresničili te cilje in naloge bomo sprejeli naslednje
ukrepe:
1) spremenili in dopolnili bomo predpise s področja monetarnega, kreditnega in bančnega sistema in ukrepali, da povečamo finančno disciplino, saniramo finančne probleme in
povečamo učinkovitost finančnega sistema;
2.) Narodna banka Jugoslavije bo z ukrepi in instrumenti
monetarpe in kreditne politike zagotovila dinamično usklajevanje predvidene rasti denarne mase in bančnih plasmajev s
sezonskimi potrebami gospodarstva;
3) pri bančnih plasmajih bomo povečali delež gospodarskih organizacij združenega dela, s tem pa plasmaje za prednostne namene, določene s to resolucijo;

4) zagotovili bomo pogoje, da bodo investicijski krediti
rasli počasneje od rasti skupnih bančnih plasmajev;
5) v skladu z določenimi monetarnimi okviri bomo zagotovili ugodnejše pogoje kreditiranja priprave proizvodnje za
izvoz blaga in storitev in samega izvoza, ter proizvodnje,
odkupa in zalog osnovnih kmetijskih pridelkov in živil in
ustvarjanje rezerv teh proizvodov glede na druge selektivne
namene;
6) črpanje kratkoročnih sredstev bank za dolgoročne plasmaje v letu 1983 bo znašalo največ 20%;
7) s kreditnega potenciala bank bo 21 mrd dinarjev usmerjenih prek Jugoslovanske banke za mednarodno ekonomsko
sodelovanje za kreditiranje izvoza opreme, ladij in izvajanje
investicijskih del v tujini na kredit, o čemer bo sprejet poseben zakon;
8) z zveznim zakonom bomo določili, da banke ne morejo
odobravati investicijskih kreditov organizacijam združenega
dela, ki v poslovnem skladu niso zagotovile nujnega minimuma lastnih obratnih sredstev, in tudi ne za nove investicije,
če niso zagotovljena potrebna obratna sredstva;
9) bančni krediti se ne bodo mogli uporabljati za kritje
prekoračitev tekočih investicij, kritje izgub in nedoseženih
osebnih dohodkov;
10) z ukrepi monetarne in kreditne politike bomo povečali
odgovornost bank za redno izpolnjevanje prevzetih obveznosti za plačila pri nas in v tujini, preprečili bomo prevzemanje
obveznosti brez kritja in vplivali na krepitev finančne discipline, na strogo namensko uporabo emisijskih virov in smotrno uporabo denarnih sredstev;
11) orgnizacijam, ki imajo neupravičene zaloge proizvodov,
bomo odrekli črpanje kreditov in črpanje primarne emisije v
zvezi s temi krediti;
12) s politiko obrestnih mer in z drugimi ukrepi bomo
poskušali postopoma zmanjševati razliko med stopnjo inflacije ter višino obrestnih mer, pri čemer bomo v skladu s
politiko uresničevanja prednosti, določenih v družbenem
planu Jugoslavije za obdobje 1981-1985, zagotovili diferencirane obresti;
13) zagotovili bomo večjo in učinkovitejšo uporabo monetarnih in kreditnih instrumentov, da bi uredili količine denarja v
obtoku in preprečili njegovo nekontrolirano emisijo, zagotovili likvidnost bank in povečali finančno dipsciplino;
14) da bi okrepili lastna obratna sredstva, bomo proučili
potrebo po posebnem izkazovanju osnovnih in obratnih sredstev ter omejili uporabo obratnih sredstev za investicije v
osnovna sredstva.
17. Nastopili bomo z ukrepi za uresničevanje ustavne zasnove enotnega jugoslovanskega trga, za odstranitev vzrokov
in pojavov krnjenja te enotnosti, za boljšo organiziranost trga,
za večjo usklajenost blagovnih in denarnih tokov, ponudbe in
povpraševanja, za večjo povezanost udeležencev na tem trgu
na samoupravnih temeljih, ter za boljšo založenost trga s
proizvodi, ki so pomembni za proizvodnjo in standard prebivalstva. Za uresničitev te politike:
1) bodo federacija, republike, avtonomni pokrajini in občine
znova proučile predpise iz svoje pristojnosti, s katerimi so
urejeni odnosi na trgu, in spremenile njihove določbe, katerih
uporaba povzroča krnjenje enotnega jugoslovanskega trga,
omejuje gibanje blaga, dela, akumulacije in deviz ter povzroča zapiranje v regionalne okvire;
2) bodo Gospodarska zbornica Jugoslavije, gospodarske
zbornice republik, gospodarski zbornici avtonomnih pokrajin
in splošna združenja gospodarstva skupaj z organizacijami
združenega dela in skupnostmi za poslovno in plansko sodelovanje do konca marca 1983 proučili vzroke za prekinitev
reprodukcijskih tokov in na najširši obravnavi v javnosti, v
združenem delu ter v delegatskih skupščinah sprejeli ter
predlagali ukrepe in pogoje, da bi te tokove normalizirali in
spodbujali širše združevanje dela in sredstev v gospodarstvu.
Se naprej bomo v vsej državi nadaljevali in pospeševali proces
samoupravnega sporazumevanja o razvoju energetike, metalurgije, predelave kovin, kemične industrije, agrokompleksa,
prometa iz zvez, bančništva, zavarovanja idr.
3) zaradi boljše preskrbe trga bomo z dogovarjanjem proizvodnje, z vlaganjem v skladiščni prostor in s smotrnejšo
uporabo transporta spodbujali povezovanje proizvajalcev in
potrošniških centrov;
4) za enakomernejšo preskrbo porabnikov s proizvodi, ki jih
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nimamo dovolj, kot so električna energija, naftni derivati idr.
bomo v vsej državi določili mehanizme in izdali predpise o
Organizirani in smotrni preskrbi s temi proizvodi;
5) v mejah razpoložljivih deviz bomo uvažali surovine in
reprodukcijski material ter končne izdelke zaradi boljše preskrbe trga s proizvodi posebnega pomena za standard prebivalstva, kot so zdravila, sredstva za higieno in nekatera
osnovna živila, ki jih izdelujemo pri nas, ali pa jih ne izdelujemo v zadostnih količinah;
6) sprejeli bomo materialne bilance važnejših surovin, reprodukcijskega materiala in industrijskega blaga široke porabe v letu 1983;
7) na ravni federacije, republik in avtonomnih pokrajin'
bomo sprejeli bilance osnovnih kmetijskih pridelkov in živil za
leto 1983/1984;
8) sklenili bomo dogovore o zagotavljanju stabilnih virov za
financiranje blagovnih rezerv in graditev skladiščnega prostora;
9) povečali bomo dejavnosti in odgovornosti inšpekcijskih
služb, pravosodnih in drugih pristojnih organov za zatiranje in
odpravljanje pojavov krnjenja enotnega jugoslovanskega
trga, prometa deviz in potiskovanja dinarja iz prometa, zapiranja trga in omejevanja gibanja blaga, storitev, akumulacije in
deviz.
18. Z usklajevanjem blagovno-denarnih odnosov, onemogočanjem porabe brez realnega kritja in z odpravo vzrokov, ki
neugodno vplivajo na delovanje enotnega jugoslovanskega
trga, bodo ustvarjeni pogoji za močnejše zaviranje rasti cen in
življenjskih stroškov v letu 1983. Dokler ne bodo odpravljene
glavne motnje na trgu in pri gibanju cen ter druge motnje na
trgu, bomo uporabljali ukrepe neposredne kontrole cen.
Neposredno kontrolo cen bomo postopoma opuščali ža
tiste cene proizvodov in storitev, pri katerih je dosledno uporabljeno merilo svetovnih cen in pri katerih je oblikovanje cen
urejeno s samoupravnimi sporazumi in z družbenimi dogovori
na dolgoročni podlagi s končnimi porabniki; pri katerih sta
usklajeni ponudba in povpraševanje in kjer ni nevarnosti za
visoko rast cen in druge motnje v reprodukcijskem procesu,
ali za rast življenjskih stroškov; pri katerih bo ugotovljeno, da
zagotavlja natančna kontrola stroškov in dohodka stabilne
cene; pri katerih je na podlagi dolgoročnih pogodb o poslovnem sodelovanju ali pogodb o graditvi vnaprej določena
dobava po fiksni ceni.
Da bi postopoma odstranjevali sedanje disparitete domačih
cen v primerjavi s svetovnimi cenami, da bi uskladili razmerje
v primarni delitvi in zmanjšali neupravičene razlike v cenah
enakih ali podobnih proizvodov, bomo vodili izrazito selektivno politiko cen. V skladu s tem bomo onemogočili rast cen
vseh proizvodov in storitev ter povečanje cen zaradi kritja
izgube v poslovanju, povečanja osebnih dohodkov brez dejanskih delovnih rezultatov, investicij in podobno. Izhod iz
oteženih pogojev gospodarjenja moramo iskati v uporabi
notranjih rezerv, povečanjuproduktivnosti dela in zmanjšanju
proizvodnih stroškov, ne pa v povečanju cen.
Z enotnim izvajanjem politike cen bomo ohranili pozitivne
učinke devalvacije.
S spremembami in dopolnitvami zakona o temeljih sistema
cen in družbeni kontroli cen bomo med drugim določili, da
bodo svetovne cene najpomembnejše merilo za oblikovanje
cen in vzpostavitev odnosov med domačimi cenami ter pri
izvajanju družbene kontrole cen.
Pri izvajanju politike cen bomo uporabljali tudi merila učinkovitosti gospodarjenja in namenske delitve dohodka, izhajajoč iz povprečnih pogojev na enotnem jugoslovanskem trgu,
in pri tem upoštevali razmerja med ponudbo in povpraševanjem ter določeno ekonomsko politiko.
Določili bomo obvezne oblike sodelovanja med skupnostmi
za cene; vnovič preizkusili sedanjo delitev pristojnosti družbenopolitičnih skupnosti na področju cen, in v skladu s spremembami in dopolnitvami zakona o temeljih sistema cen in r
družbeni kontroli cen izdali ustrezne podzakonske akte.
Določili bomo dolgoročno politiko cen za posamezne gospodarski sektorje, kot so energetika, metalurgija železa in
neželezna metalurgija, bazična kemija, kmetijstvo in železniški promet.
Za kmetijske pridelke ki so posebnega pomena za vso
državo, bomo najpozneje do 15. septembra 1983 določili
proizvajalsko prodajne in zaščitne cene za leto 1984.
8

Ustrezno bomo delovali in ukrepali za spodbujanje samoupravnega urejanja odnosov na področju cen na dohodkovnih
podlagah ter na dolgoročno usklajenih interesih in ciljih proizvajalcev in potrošnikov.
Zatrli bomo vsak monopol. Zaostrili bomo odgovornost in
kontrolo za neizvajanje določene politike cen. S posebnimi
davčnimi instrumenti bomo destimulirali povečanje cen mimo
določene politike.
19. V letu 1983 bomo na vseh ravneh družbene organiziranosti in na vseh področjih družbenoekonomskega življenja
organizirali in izvedli široko akcijo varčevanja. Zato bomo
sprejeli naslednje ukrepe:
1) izdali bomo zakon o začasni prepovedi razpolaganja z
delom družbenih sredstev za izplačila določenih izdatkov v
breme poslovalnih stroškov, kot so dnevnice, izdatki za reklamo, reprezentanco, propagando idr.;
2) v temeljnih organizacijah združenega dela bodo sestavili
kompleksne programe varčevanja z energijo, surovinami, reprodukcijskim materialom in osnovnimi sredstvi. Temeljne
organizacije združenega dela s področja proizvodnje in storitev bodo za najmanj 5% zmanjšale porabo energije na enoto
proizvoda oziroma storitve, v tem okviru pa porabo tekočih
goriv za najmanj 10%. Zaradi splošne racionalizacije porabe
energije in zagotavljanja dodatnih količin energije za povečanje proizvodnje bodo drugi porabniki celotno porabo zmanjšali za 8%, v tem okviru pa porabo tekočih goriv za najmanj
12%. Z ukrepi ekonomske politike bodo družbenopolitične
skupnosti spodbujale varčevanje z energijo in preusmeritev s
tekočih goriv na trdna;
3) v gospodarskih zbornicah republik in gospodarskih zbornicah avtonomnih pokrajin bodo proučili uporabo zmogljivosti v posameznih grupacijah in organizacijah združenega dela
ter dali pobudo, da se oprema iz tistih organizacij združenega
dela, ki jo ne uporabljajo dovolj, dS organizacijam, v katerih jo
bodo bolje uporabili;
4) sprejeli bomo tudi potrebne predpise za uporabo cenejše
embalaže ter zbiranje in uporabo sekundarnih surovin;
5) sprejeli bomo predpise o smotrnejši uporabi kmetijskih
pridelkov in živil, prepovedali klanje telet, jagnjadi, prašičkov
ipd.;
6) spodbujali bomo prehod s tekočih goriv na trdna goriva za
ogrevanje stanovanj iz skupnih toplarn po programih, ki jih
bodo določile občinske skupščine. S potrošniškimi krediti,
davčno politiko in drugimi ukrepi ekonomske politike bomo
spodbujali zamenjavo kurilnic na tekoča goriva s kurilnicami
na trdna goriva in z napravami za izkoriščanje solarne energije;
7) nastopili bomo z ukrepi za varčevanje v prometu, v
Gospodarski zbornici Jugoslavije ter gospodarskih zbornicah
republik in avtonomnih pokrajin pa bodo proučili možnosti za
zmanjšanje števila posrednikov v prometu blaga;
8) v Gospodarski zbornici Jugoslavije bodo pospešili delo,
da bi se racionaliziralo in občutno zmanjšalo število gospodarskih predstavništev v tujini;
9) akcijo varčevanja moramo družbenopolitično najširše
podpreti in proučiti potrebo po ustanovitvi ustreznega družbenega telesa za to akcijo. Prav tako moramo določiti enotne
temelje za pouk o varčevanju v vseh osnovnih in srednjih
šolah.
VI.
20. Z ukrepi za porast proizvodnje ter s povečanim varčevanjem na vseh ravneh je treba zagotoviti večji družbeni proizvod in večji dohodek. S spremembami in dopolnitvami predpisov o določanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka ter predpisov o plačilnih instrumentih ter z realnejšim
izkazovanjem proizvodnje, realizacije in zalog moramo zagotoviti realnejše izkazovanje dohodka.
Z delitvijo dohodka moramo zagotoviti najmanj za dve
odstotni točki večji delež gospodarstva v dohodku z delitvijo
čistega dohodka pa moramo zagotoviti za tri odstotne točke
hitrejšo rast izločanja za krepitev materialne osnove dela od
izločanja za osebne dohodke. Ti proporci bodo zagotovljeni z
ustreznimi samoupravnimi akti organizacij združenega dela
ter s predpisi in ukrepi družbenopolitičnih skupnosti.
Sprejet bo dogovor republik in avtonomnih pokrajin o enotnih merilih za določanje dela dohodka, ki je rezultat posebnih
ugodnosti na trgu in pri pridobivanju dohodka, republike in
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avtonomni pokrajini pa bodo sprejeli predpise o razpolaganju
s tem delom dohodka, ki se bodo uporabljali že V letu 1983.
21. Organizacije, ki poslujejo z izgubami, bodo sestavile
sanacijske programe. Zato morajo te organizacije med drugim v določenih okvirih zmanjševati osebne dohodke, se
razbremenjevati določenih obveznosti, dokler ustvarjajo nove
razvojne programe, po potrebi zmanjševati amortizacijo, s
tem da bodo te obveznosti poravnale, ko bodo dosegle boljše
rezultate, sestaviti morajo programe za izrabo delovnega
časa, preusmeritev zaposlenih, prekvalifikacijo in šolanje iz
dela, in ustanavljati poslovne ter tehnološke teame za izdelavo razvojnih programov, ki dajejo perspektivo za ekonomsko učinkovitejše poslovanje. Zaradi sanacije organizacij
združenega dela in njihovega usposabljanja za uspešno gospodarjenje bomo ukrepali za normalizacijo dolgov, in sicer:
preložili bomo odplačila, olajšali pogoje kreditiranja, v določenih primerih pa tudi odpisali del dolga. V sanacijskem
postopku moramo sanatorju zagotoviti pravico, da določi
proizvodni program organizacije združenega dela, ki bo sanirana, pri čemer nosi riziko in odgovornost skupaj z drugimi
dejavniki, ki so odločali o investicijah in dejavnostih, ki so
povzročile te izgube, in tako spodbujati uporabo ekonomskih
meril pri odločanju. Če sanacija organizacij, ki poslujejo z
izgubami, ne bo uresničena, bo treba nastopiti z ukrepi za
začetek stečajnega postopka.
22. Z družbenimi dogovori o razporejanju dohodka in delitvi
sredstev za osebne dohodke bomo zagotovili, da bosta za
enako delo in delovne rezultate dosežena približno enak
dohodek in osebni dohodek, osebni dohodki proizvodnih
delavcev - glavnih nosilcev proizvodnje, delavcev, ki delajo v
težjih razmerah, ter delavcev, ki opravljajo kreativna dela in
prispevajo k rasti proizvodnje in produktivnosti dela, pa bodo
v primerjavi z osebnimi dohodki delavcev na neproizvodnih
nalogah in delih hitreje rasli.
V politiki in sistemu delitve osebnih dohodkov bomo vodili
politiko krepitve splošne ekonomske vloge do dela in načela
svobodne menjave dela.
Sredstva za osebne dohodke delavcev v proizvodnih in
storitvenih dejavnostih morajo rasti za dve odstotni točki
počasneje od rasti čistega dohodka. V prvem trimesečju leta
1983 sredstva, izplačana za čiste osebne dohodke, ne morejo
biti večja od sredstev, izplačanih v četrtem trimesečju leta
1982, povečanih za odstotek povečanja zaposlenosti. V naslednjih trimesečjih leta 1983 je mogoče sredstva za izplačilo
čistih osebnih dohodkov v tekočem trimesečju povečati počasneje od povečanja čistega dohodka, ustvarjenega v prejšnjem trimesečju.
Osebni dohodki v družbenih dejavnostih se smejo gibati v
okviru rasti čistega dohodka, njihova rast pa mora biti za pet
indeksnih točk počasnejša od rasti osebnih dohodkov v gospodarstvu republike oziroma avtonomne pokrajine, pri čemer bomo osebne dohodke v teh dejavnostih spremljali selektivno, upoštevajoč položaj in doseženo raven osebnih dohodkov v posameznih dejavnostih.
Osebni dohodki v delovni skupnostih bank, zavarovalnic,
samoupravnih interesnih skupnosti, zbornic, splošnih združenj, poslovnih skupnosti, organov družbenopolitičnih skupnosti in organizacij morajo rasti za najmanj sedem indeksnih
točk počasneje od rasti osebnih dohodkov v gospodarstvu
republike oziroma avtonomne pokrajine.
Sredstva za skupno, porabo delavcev (vštevši tudi del
skupne porabe, ki se financira iz stroškov za poslovanje)
smejo v organizacijah in skupnostih rasti po stopnji rasti
osebnih dohodkov, pri čemer znesek sredstev za skupno
porabo na zaposlenega delavca v posameznih organizacijah
in skupnostih v letu 1983 ne sme biti večji od dvojnega zneska
sredstev za skupno porabo na zaposlenega delavca v letu
1983 v republiki oziroma avtonomni pokrajini.
Osebni dohodki v organizacijah, ki poslujejo z izgubami, se
smejo izplačevati samo do višine zajamčenih osebnih dohodkov. Delavcem v teh organizacijah se smejo izplačevati tudi
večji osebni dohodki od zajamčenih samo v upravičenih primerih, pri čemer morajo tisti, ki o tem odločajo, zagotoviti
dodatna sredstva. Zato bodo ustrezno spremenjeni in dopolnjeni zakoni republik in avtonomnih pokrajin, s katerimi sta
urejena ž zakonom zajamčen osebni dohodek in izplačilo
osebnih dohodkov v organizacijah, ki poslujejo z izgubo.
Zaradi doslednejšega izvajanja politike usklajevanja rasti

osebnih dohodkov, določene s to resolucijo, bo služba druž-.
benega knjigovodstva redno spremljala izplačilo osebnih dohodkov, če pa bodo organizacije prekoračile predvidene okvire, bo SDK o tem obvestila ustrezne samoupravne in družbenopolitične organe ter ukrepala za dosledno izvajanje določene politike osebnih dohodkov.
V okviru skupne osebne porabe bomo vodili politiko njenega prestrukturiranja v smislu večjih izdatkov za stanovanjske stroške.
23. S samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori ter
ukrepi ekonomske politike bomo zagotovili, da se bodo vsi
izdatki za zadovoljevanje skupnih in splošnih družbenih potreb gibali v okviru razpoložljivih sredstev, pri čemer bodo ti
izdatki rasli za najmanj šest indeksnih točk počasneje od
nominalne rasti dohodka gospodarstva v letu 1983. V republikah oziroma avtonomnih pokrajinah in v občinah bodo vodili
selektivno politiko porabe sredstev za zadovoljevanje teh potreb. Prihodki oziroma izdatki za skupno porabo, ki so osebni
prejemki (pokojnine, invalidnine vojaških invalidov, otroški
dodatek, socialna pomoč, plačilo za začasno nezaposlenost,
plačilo za bolezenski dopust in podobno), bodo v okvirih
gibanja osebnih dohodkov v skladu s predpisi in zakoni, s
katerimi so urejeni. Obseg izdatkov v prvem trimesečju leta
1983 bo določen na ravni povprečnih trimesečnih izdatkov v
letu 1982. Izdatki za druga trimesečja v letu 1983 se bodo
povečevali sorazmerno z določeno stopnjo rasti, pri čemer pa
bodo celotni izdatki rasli za šest indeksnih točk počasneje od
nominalne rasti dohodka v letu 1983.
Za izvajanje te politike bomo sprejeli naslednje ukrepe:
1) družbenopolitične skupnosti in samoupravne interesne
skupnosti bodo znova proučile predpise, s katerimi so določene pravice uporabnikov sredstev za zadovoljevanje splošnih in skupnih potreb, te pravice pa bodo uskladile z realnimi
možnostmi družbe;
2) v prvem trimesečju leta 1983 bodo republike in avtonomni pokrajini izdale predpise, s katerimi bodo onemogočile,
da se sredstva za zadovoljevanje splošnih družbenih in skupnih potreb terjajo in črpajo nad okviri, določenimi za porabo v
letu 1983. V zvezi s tem bodo uporabljale zakon o načinu
razpolaganja s presežki proračunskih prihodkov družbenopolitičnih skupnosti ter presežki prihodkov samoupravnih interesnih skupnosti v letu 1983, ki ga bomo sprejeli do začetka
leta 1983;
3) v republikah in avtonomnih pokrajinah ter občinah bodo
proučili možnosti za zmanjšanje števila samoupravnih interesnih skupnosti, za zmanjšanje in ukinitev administrativnega
aparata v teh skupnostih ter možnosti za racionalizacijo administrativnih opravil. Proučili bodo možnosti za odpravo posameznih izobraževalnih zavodov ter za uskladitev njihovega
števila in strukture s potrebami proizvodnje in možnostmi
družbe;
4) sklenjena bosta dogovor o politiki zagotavljanja sredstev
za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih ter dogovor o politiki zagotavljanja sredstev
za zadovoljevanje skupnih potreb v samoupravnih interesnih
skupnostih.
24. Proračunski odhodki federacije, razen sredstev za financiranje Jugoslovanske ljudske armade, bodo rasli za šest
indeksnih točk počasneje od rasti dohodka.
Obseg proračunskih odhodkov federacije v prvem trimesečju 1983 bo na ravni povprečnih trimesečnih odhodkov v
letu 1982, medtem ko bo v naslednjih trimesečjih v sorazmerju z obsegom skupnih odhodkov, ki so za šest indeksnih
točk manjši od nominalne rasti dohodka v letu 1983.
Sredstva za financiranje Jugoslovanske ljudske armade
bomo v skladu z določenimi načrti in programi razvoja in
modernizacije zagotovili po 5,2% stopnji nominalnega dohodka v letu 1983. V financiranju JLA je treba zagotoviti
stabilnost, zanesljivost in dolgoročnost.*
25. Ob reševanju ekonomskih problemov bodo vsi družbenopolitični in samoupravni organi na vseh ravneh odločanja
razvijali z vsemi ukrepi in aktivnostmi iz svojih pristojnosti
tudi smotrno zaščitno-razvojno socialno politiko za uspešnejši celotni družbeni razvoj, pri čemer si bodo prizadevali, da
'Ta točka bo dokončno določena, ko se določi proračun
federacije.
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breme stabilizacije razporedijo eriakomerneje. Pri izvajanju
ukrepov socialne politike bodo upoštevali, da le-ti ne bodo
izpodkopavali načela delitve po delu in rezultatih dela, pač pa
spodbujali vse delavce k boljšemu in organiziranejšemu delu
ter učinkovitejši uporabi družbenih sredstev. Zato bodo ukrepali in delovali:
1) v organizacijah združenega dela in občinah bodo določili
raven zaščite najnižjega obsega in družinskega standarda za
delavce z nizkimi osebnimi in družinskimi dohodki in v skladu
s tem tudi ustrezno raven zagotovljenega osebnega dohodka;
2) delavcem z nizkimi dohodki na družinskega člana bodo
zagotovili ugodnejše pogoje glede poravnavanja prevoznih
stroškov na delo in z dela, glede družbene prehrane, regresa
za letni dopust, denarne pomoči, oskrbe s kurjavo, z ozimnico
idr.;
3) v organizacijah združenega dela, samoupravnih interesnih skupnostih in družbenopolitičnih skupnostih bodo
obravnavali možnosti, da se povečajo nadomestila med začasno brezposelnostjo delavcev, štipendije in krediti učencev in
študentov, nadomestila učencem na praktičnem delu, nadomestila za stroške šolanja in zagotovitev učbenikov ipd. upoštevajoč pri tem gmotni položaj delavcev;
4) v delovnih in sestavljenih organizacijah združenega dela,
samoupravnih interesnih skupnostih in družbenopolitičnih
skupnostih, zlasti pa v občinah, bodo natančneje določili
oblike in ravni solidarnosti, če posamezne temeljne organizacije pridejo v ekonomske težave iz objektivnih vzrokov;
5) kot podlago za sprejemanje konkretnih ukrepov zaščite
in izboljšanja življenjskega standarda bodo uvedli evidenco
materialnega in socialnega položaja delavcev (socialna karta)
v temeljni organizaciji združenega dela;
6) zagotovili bodo evidentiranje dohodkov, zaradi katerih
nastajajo neopravičene socialne razlike, ki niso rezultat dela
in ustvarjalnosti delovnih ljudi, ter jih odpravljali s sistemom
obdavčevanja in z drugimi ukrepi;
7) v republikah in pokrajinah bodo omejili obremenjevanje
čistega osebnega dohodka s samoprispevki, posojili ipd; zlasti za delavce z nizkimi prihodki na družinskega člana;
8) pogoje za uresničevanje določenih pravic (denarno nadomestilo med začasno brezposelnostjo, varstveni dodatek
za pokojnine, otroški dodatek, socialne podpore ipd.) je treba
v večji meri uskladiti s premoženjskim stanjem uporabnikov;
9) subvencionirali bodo stanarine gospodinjstvom, katerih
celotno premoženjsko stanje je na meji potrebnega zneska za
minimum življenjskega standarda, ali nižje;
10) zagotovili bodo ugodne pogoje, da bi otroke zajeli z
različnimi oblikami dnevne oskrbe in prehrane, zlasti otroke iz
gospodinjstev z nizkim skupnim dohodkom na družinskega
člana. Ustvariti je treba ugodnejše pogoje za prehrano in
nastanitev učencev in študentov v domove, upoštevajoč pri
tem socialna merila in učne uspehe. Ukrepali bodo proti
upadanju standarda v domovih za otroke brez staršev, za
invalidne otroke in v domovih za stare in onemogle;
11) v vseh okoljih bodo izvajali politiko ustavitve neopravičenega povečanja cen, zlasti cen, ki bistveno vplivajo na rast
življenjskih stroškov in na življenjski standard delavcev.
26. Z davčno politiko republik in avtonomnih pokrajin ter
občin bomo ustvarili pogoje za učinkovitejše izvajanje ekonomske politike. Med drugim bomo v večji meri zajemali vse
oblike dohodkov, ki niso rezultat dela. V tem smislu bomo
preučili davčno politiko in povečali davke na nepremičnine
ter premoženje občanov, ki ne rabijo za zadovoljevanje
osnovnih potreb, na dohodke od premoženja, na podedovane
objekte, na neobdelano zemljišče, na počitniške hišice in
podobno. Proučili bomo tudi davek od skupnega dohodka
občanov.
Odločno bomo preprečevali prilaščanje družbenega premoženja, zlorabo pravic in pooblastil, podkupovanje in korupcijo, kršitev zakonov in drugih predpisov, družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov ter spodkopavanje poslovnih in moralnih norm socialističnega samoupravljanja, i
27. Z večjimi prizadevanji delovnih ljudi, ob boljši organiziranosti in večji odgovornosti organizacij združenega dela in
drugih subjektov v gospodarsko manj razvitih republikah in
SAP Kosovo, ter z izvrševanjem z zakonom določenih obveznosti in dogovorjenih spodbujevalnih ukrepov federacije, re-

publik in avtonomnih pokrajin bomo ustvarili pogoje za hitrejši razvoj produkcijskih sil od povprečja države v gospodarsko manj razvitih republikah ter za najhitrejši razvoj SAP
Kosova. Zato bomo:
1) ukrepali in delovali, da se dogovorjeni znesek, stalnih
sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja
gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin
uresničuje po določeni dinamiki;
2) ukrepali za to, da se sredstva Sklada federacije in dopolnilna sredstva za financiranje družbenih dejavnosti racionalno uporabljajo za namene, za katere se dajejo ter zagotovili učinkovito družbeno kontrolo njihove rabe;
3) ukrepali za spodbujanje organizacij združenega dela k
združevanju dela in sredstev predvsem za razvoj predelovalnih zmogljivosti v gospodarsko manj razvitih republikah, zlasti pa v SAP Kosovo;
4) ustvarjali pogoje za enakomernejše in smotrnejše zaposlovanje za delo sposobnega prebivalstva Jugoslavije ter za
večjo teritorialno gibljivost prebivalcev na enotnem jugoslovanskem prostoru, zlasti pa med republikami in avtonomnima
pokrajinama, v katerih je razmerje med gospodarskimi viri in
delovno sposobnim prebivalstvom neugodno;
5) ukrepali za dosledno uresničevanje političnega izhodišča
za delovanje Zveze komunistov Jugoslavije v razvoju socialističnega samoupravljanja, bratstva in enotnosti ter skupništva
na Kosovu in redno spremljali izvajanje aktivnosti in ukrepov,
predvidenih v tem izhodišču;
6) ukrepali in delovali tako, da zagotovimo redno izpolnjevanje vseh obveznosti, sprejetih z dogovorom o posebnih
ukrepih za uresničevanje politike najhitrejšega razvoja SAP
Kosova. Ob tem morajo združeno delo in vsi drugi družbenoekonomski dejavniki SAP Kosova precej več prispevati k preseganju težkega ekonomskega položaja v državi, in sicer
predvsem z boljšim izkoriščanjem zmogljivosti in potencialov
v energiji in kmetijstvu;
7) pristojni organi v SAP Kosovu bodo pravočasno delovali
in ukrepali za izpolnjevanje obveznosti, ki so sprejete z dogovorom o posebnih ukrepih za uresničevanje politike najhitrejšega razvoja SAP Kosovo;
8) do konca junija leta 1983 sprejeli merila in kazalce za
ugotavljanje stopnje gospodarske razvitosti republik in avtonomnih pokrajin.
28. Upoštevajoč dejstvo, da je vojaškopolitični položaj v
svetu od leta do leta slabši, delovanje notranjega sovražnika
pa okrepljeno, bo razvoj splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite tudi v letu 1983 ena prednostnih nalog
celotnega družbenega razvoja. V skladu s tem bodo samoupravne organizacije in skupnosti ter družbenopolitične skupnosti ukrepale, da zagotovijo materialne pogoje za realizacijo
določenih načrtov in programov razvoja oboroženih sil SFRJ
ih civilne zaščite, pripravijo gospodarske in družbene dejavnosti za delovanje v vojni ter tudi druge strukture sistema
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite.
29. V letu 1983 bo Skupščina SFRJ določila dolgoročni
program ekonomske stabilizacije, na podlagi katerega bodo
revidirani in ustrezno spremenjeni tekoči in sprejeti novi srednjeročni razvojni načrti samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti in družbeni plan Jugoslavije za obdobje 1981-1985, ki bodo temeljili na realnih podlagah in v celoti upoštevali rešitve iz programa ekonomske
stabilizacije.1
30. Zvezni izvršni svet bo spremljal izvajanje dogovorjene
politike uresničevanja plana v letu 1983, obveščal Skupščino
SFRJ o rezultatih ter problemih izvajanja resolucije in, če bo
potrebno, predlagal nove ukrepe za uresničevanje dogovorjene politike. Skupščina SFRJ, Zvezni izvršni svet in drugi
družbenoekonomski dejavniki bodo okrepili sodelovanje in si
močneje prizadevali, da najdejo in oblikujejo rešitve za to, da
bi premagali probleme in težave, ki bodo v letu 1983, ter
ustvarili pogoje za stabilnejši in kakovostnejši družbenoekonomski razvoj v naslednjem obdobju.
1) To besedilo bo oblikovano, ko bodo sprejeta stališča v
Skupščini SFRJ.
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