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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
30. marca 1983 

Seji Zbora združenega dela 
in Zbora občin sta sklicani za 
sredo, 30. marca 1983. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta obravna- 
vala: 

- poročilo o izvajanju ugoto- 
vitev, priporočil in sklepov 
Skupščine SR Slovenije za 
izvajanje zakonov s področja 
kmetijstva (ESA 220); 

- poročilo o izvajanju zako- 
na o zagotavljanju in usmerja- 
nju sredstev za intervencije v 

proizvodnji hrane v obdobju 
1982-1985 v letu 1982 (ESA 
218); 

- poročilo o izvajanju zako- 
na o zagotavljanju in usmerja- 
nju sredstev za usposabljanje 
zemljišč za družbeno organizi- 
rano kmetijsko proizvodnjo v 
obdobju 1982-1985 v letu 1982 
(ESA 219); 

- poročilo o stanju in razvo- 
ju turizma v SR Sloveniji (ESA 
221); 

- predlog za izdajo zakona o 

prostoru (ESA 295); 
- predlog za izdajo zakona o 

spremembi zakona o davku iz 
dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela in delovnih 
skupnosti z osnutkom zakona 
(ESA 213); 
- predlog za izdajo zakona o 

spremembah zakona o obra- 
čunavanju in plačevanju pri- 
spevkov za zadovoljevanje 
skupnih potreb na področju 
družbenih dejavnosti z osnut- 
kom zakona (ESA 212); 

- predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o posebnem republi- 
škem davku od prometa proiz- 
vodov in od plačil za storitve 
ter o načinu, po katerem obča- 
ni in zasebne pravne osebe 
obračunavajo oziroma plaču- 
jejo davek od prometa proiz- 
vodov in storitev (ESA 214); 

- predlog odloka o načrtu 
statističnih raziskovanj Socia- 
listične republike Slovenije v 
letu 1983 (ESA 224); 

- soglasje k sklepu Skupšči- 
ne občine Murska Sobota o 
odpravi podružnične osnovne 
šole v Motvarjevcih (ESA 222); 

- statute visokošolskih orga- 
nizacij združenega dela: 

- Pedagoške akademije Uni- 
verze v Mariboru; 

- Pedagoške akademije Uni- 
verze v Mariboru, VTO Raz- 
redni pouk; 

- Pedagoške akademije Uni- 
verze v Mariboru, VTO Pred- 
metni pouk; 

- Višje šole za socialne de- 
lavce Univerze Edvarda Karde- 
lja v Ljubljani; 

- Filozofske fakultete Uni- 
verze Edvarda Kardelja v Ljub- 
ljani; 

PRILOGA: 

Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije 

20. aprila 1983 

IZVLEČEK IZ LETNEGA POROČILA 
o delu Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji za leto 1982 (ESA 232) 

POROČILO 
o nadaljnji aktivnosti na področju racionalizacije in preureditve informacijskega 
sistema, ki ga zagotavlja Služba družbenega knjigodvodstva (ESA-232) 

PREDLOG ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o republiških blagovnih rezervah (ESA-53) 

PREDLOG ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o obdavčitvi tujih oseb (ESA-97) 



- predlog periodičnega de- 
lovnega načrta Zbora združe- 
nega dela in Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije za II. 
trimesečje 1983; 

- predlog družbenega dogo- 
vora o organiziranju in financi- 
ranju XIV. zimskih olimpijskih 
iger 1984 v Sarajevu. (ESA 
215). 

Zbor združenega dela bo 

obravnaval tudi: 
- osnutek odloka o merilih 

za nadomeščanje kreditov iz 
primarne emisije za selektivne 
namene s selektivno moneti- 
zacijo (ESA 216). 

Oba zbora imata na dnev- 
nem redu sej še: 

-volitve in imenovanja; 
- predloge in vprašanja de- 

legatov. 

RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJE 
DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
16. marca 1983 

SEJA ZBORA ZDRUŽENEGA DELA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
4. marca 1983 

Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je na seji 4. 
marca 1983 sprejel: 

- sklep ob obravnavi osnutka zakona o najemanju določenih 
blagovnih kreditov v tujini v letih 1983 in 1984; 
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o zadolževanju Naro- 
dne banke Jugoslavije v tujini v letu 1983. 

Dnevni red seje Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije, ki je sklicana za 
sredo, 16. marca 1983, je raz- 
širjen z obravnavo predloga 

periodičnega delovnega načr- 
ta Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije za II. 
trimesečje 1983 (ESA 169). 

NA SEJI ZBORA SO RAZPRAVLJALI: 

Jernej Jan, Janez Erhart, Aleksander Kostiov, Janislav Veler. 

IZ RAZPRAV V TELESIH 

MNENJE 
Odbora za družbenoekonomski razvoj Zbora združenega deta Skupščine SR 
Slovenije k poročilu o uresničevanju stališč Skupščine SR Slovenije za usmerjanje 
skladnega razvoja in delitve dela na področju prometa in zveze  

k poročilu o uresničevanju stališč Skup- 
ščine SR Slovenije za usmerjanje skla- 
dnega razvoja in delitve dela na področju 
prometa in zvez 

Odbor Zbora združenega dela za druž- 
benoekonomski razvoj je na svoji seji 
dne 19. januarja 1983 obravnaval poroči- 
lo o uresničevanju stališč Skupščine SR 
Slovenije za usmerjanje skladnega ra- 
zvoja in delitve dela na področju prometa 
in zvez. 

Odbor ugotavlja, da poročilo realno 
prikazuje uresničevanje stališč Skupšči- 
ne SR Slovenije, ki jih je le-ta sprejela 
pred šestimi leti. Pri tem je bilo ugotov- 
ljeno, da se razmere in ureditev na po- 
dročju skladnejšega razvoja prometa in 
zvez v veliki meri izboljšujejo, da pa na 
posameznih področjih stanje še ni 
ustrezno urejeno. Vzrok takemu stanju je 
v veliki meri dejstvo, da nosilci, ki so bili 
zadolženi za izvedbo sprejetih nalog, le- 
teh niso v celoti ali pa jih sploh niso 

izvedli. Prav zaradi tega je izvršni svet 
pripravil akcijski program za uresničeva- 
nje skupščinskih stališč z navedbo nosil- 
cev in rokov. Odbor je akcijski program v 
načelu ocenil kot dober, obenem pa je 
opozoril, da je treba posamezne akcije 
po potrebi še bolj uskladiti, zlasti z nosil- 
ci nalog, saj po navedbah predstavnika 
splošnega združenja prometa in zvez to 
združenje ni dobilo predloženega poro- 
čila v obravnavo. 

Odbor je opozoril, da je treba prometu 

POPRAVEK 

V Poročevalcu Priloga /, 31. 1. 1983 so bile pri objavi 
predloga za izdajo zakona o pokopališki in pogrebni 
dejavnosti ter o urejanju pokopališč (BSA-207) pomo- 
toma izpuščene 3 teze na strani 10 v drugi koloni. Gre za 
teze 33, 34 in 35, ki jih objavljamo tokrat, bralcem pa se 
opravičujemo. 

33. teza 
Z odlokom o pokopališkem redu se določi, katere 

zvrsti grobov ima posamezno pokopališče. 
Na pokopališčih so lahko naslednje zvrsti gro- 

bov: 
- enojni grobovi, dvojni grobovi, otroški grobovi 

in grobnice (klasični grobovi), 
- vrstni grobovi, 
- grobišča, 

- žarni grobovi, 
- prostor za anonimni pokop, 
- prostor za raztrositev pepela 
Izgradnja novih grobnic na pokopališčih je pre- 

povedana. 
34. teza 

Površino, mesto in obliko enojnega, dvojnega in 
otroškega groba določa načrt razdelitve pokopali- 
šča na pokopališčne oddelke in grobove. 

Za pokop posmrtnih ostankov v klasične grobove 
se uporablja krsta ali žara. 

35. teza 
Vrstni grobovi so enojni grobovi za pokop ene 

osebe. Vrstijo se drug ob drugem in so oblikovani 
ter urejeni po enotnih kriterijih. Oddajajo se za 
dobo, določeno v odloku občinske skupščine o 
pokopališkem redu; (najmanj 25 let). Po preteku te 
dobe se vrstni grob prekoplje in ponovno odda. 
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in zvezam v bodoče posvečati še več 
pozornosti, še posebej v smeri povečanja 
konkurenčnosti javnega prometa in s 
tem v zvezi z ekonomsko motivacijo za 
racionalno reševanje transportnih po- 
treb. To terjajo tudi analize transportnih 
stroškov, saj delež teh stroškov v skupnih 
stroških v večini primerov raste, namesto 
da bi bilo obratno. Posledice tega pa se 
kažejo v visoki rasti cen in v manjši kon- 
kurenčni sposobnosti na tujih trgih, kar 
vsekakor ni spodbudno. 

Odbor je opozoril, da je treba z učinko- 
vito in koordinirano akcijo zagotoviti 

skladnejši razvoj vseh vrst prometa, kar 
še zlasti velja za delitev dela med cestni- 
mi prevozniki in železnico. To pa nujno 
zahteva, da delovne organizacije znotraj 
posameznih vrst prevoza zagotovijo več- 
jo učinkovitost in povezanost ter s tem 
možnost za večjo konkurenčnost. 

Odbor je bil seznanjen tudi z nekateri- 
mi pripombami predstavnika splošnega 
združenja prometa in zvez. Odbor se do 
teh pripomb ni opredeljeval, pač pa je 
ponovno poudaril, da je treba akcije v 
največji možni meri uskladiti in v celoti 
odpraviti morebitna nesoglasja, ki izvira- 

jo iz dosedanjega dela in uresničevanja 
skupščinskih stališč ter nalog iz dogovo- 
ra o temeljih družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1981-1985 in iz sred- 
njeročnega plana Slovenije za isto ob- 
dobje. 

Glede na vse navedeno odbor ocenju- 
je, da v skladu s 157. členom poslovnika 
Skupščine SR Slovenije ni potrebe, da 
Zbor združenega dela obravnava predlo- 
ženo poročilo, hkrati pa meni, da naj se s 
poročilom in z mnenjem odbora k poro- 
čilu seznani delegatska baza tako, da se 
oboje objavi v Poročevalcu. 

POROČILO 
Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin Skupščine SR 
Slovenije o obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o 
uresničevanju stališč Skupščine SR Slovenije za usmerjanje skladnega razvoja in 
delitev dela na področju prometa in zvez 

o obravnavi poročila Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o uresničevanju 
stališč Skupščine SR Slovenije za usmer- 
janje skladnega razvoja in delitev dela na 
področju prometa in zvez 

Odbor za družbenoekonomske odnose 
in razvoj Zbora občin Skupščine SR Slo- 
venije je na svoji 14. seji dne 1. februarja 
1983 obravnaval poročilo o uresničeva- 
nju stališč Skupščine SR Slovenije za 
usmerjanje skladnega razvoja in delitve 
dela na področju prometa in zvez (v na- 
daljevanju besedila: poročilo), ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil v obrav- 
navo njen Izvršni svet. 

Po uvodni obrazložitvi, ki jo je podal 
predstavnik Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije in po razpravi je odbor me- 
nil: 

- da je poročilo vsebinsko dobro pri- 
pravljeno in realno prikazuje uresničeva- 

nje stališč Skupščine SR Slovenije za 
usmerjanje skladnega razvoja in delitev 
dela na področju prometa in zvez; 

- da se stališča Skupščine SR Sloveni- 
je za usmerjanje skladnega razvoja in 
delitev dela na področju prometa in zvez 
sicer uresničujejo, vendar prepočasi, ta- 
ko da bi morale biti nekatere naloge, ki 
so navedene v akcijskem programu po- 
ročila, tudi v resoluciji o politiki izvajanja 
družbenega plana SR Slovenije v 1983. 
letu in v resoluciji o politiki uresničevanje 
družbenega plana Jugoslavije za obdob- 
je 1981-1985 v letu 1983. Odbor meni, da 
se je v zvezi s transportnimi storitvami 
potrebno zavzemati za racionalizacijo in 
specializacijo, ki omogočata manjši vpliv 
transportnih stroškov na končno ceno 
blaga in s tem na večjo konkurenčnost 
jugoslovanskih transportnih organizacij 
združenega dela v mednarodnem tran- 
sportnem prometu. Še vedno se velik del 

jugoslovanskega izvoznega oziroma 
uvoznega blaga prevaža s pomočjo tujih 
prevoznikov. Tu obstajajo še velike rezer- 
ve za preusmeritev teh blagovnih tokov 
na naša transportna sredstva, pri čemer 
imajo špediterske organizacije pomemb- 
no vlogo pri izbiranju najracionalnejših 
transportnih poti in sredstev. Večje mož- 
nosti transporta je potrebno razvijati tudi 
z avtovlaki na tranzitni smeri Ljubljana 
-Beograd-Skopje; 

- da poročilo posveča premalo pozor- 
nosti območnim migracijam prebivalstva 
(stran 5) in železniškemu transportu v 
primestnem prometu, kjer gre za premaj- 
hno definiranost občinskih pristojnosti. 

Na podlagi teh ugotovitev odbor spre- 
jema poročilo in akcijski program ter 
predlaga predlagatelju, da čimprej sprej- 
me ukrepe in aktivnosti v smislu realiza- 
cije ciljev in nalog, ki jih predlaga. 

POROČILO 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o uresničevanju stališč Skupščine SR 
Slovenije za usmerjanje skladnega razvoja in delitve dela na področju prometa in 
zvez 

1. UVOD 

Izvajanje srednjeročnega plana SR Slovenije spremlja in 
usmerja vrsta sprejetih dokumentov, med kateiimi so za po- 
dročje prometa in zvez še vedno pomembna Stališča Skup- 
ščine SR Slovenije za usmerjanje skladnega razvoja in delitve 
dela na področju prometa in zvez, ki jih je sprejela Skupščina 
SRS v februarju 1977 (Ur. I. SRS, št. 5/77). Ta akt zavezuje vse 
nosilce prometnih storitev, da tekoče spremljajo in usklaju- 
jejo med seboj dogovorjene cilje slovenske in jugoslovanske 
prometne politike in o tem enkrat letno poročajo prek Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Poročilo o uresničevanju Stališč Skupščine SR Slovenije 
vključuje prispevke vseh nosilcev prometnih storitev v SR 
Sloveniji. Tudi letos poročamo o uresničevanju temeljnih ci- 
ljev in o izvajanju akcijskih programov, ki jih imajo posamezni 
nosilci nalog, V zaključku vsakega poglavja, ki obravnava 

posamezno dejavnost pa podajamo ocene dela republiških 
organov in drugih pristojnih institucij, ki so v mejah svojih 
pristojnosti zadolženi, da spremljajo razvoj prometa in zvez 
ter da predlagajo ukrepe, ki so potrebni za uresničevanje 
nalog in ciljev, ki jih ta skupščinski dokument določa. 

V tem poročilu ni zajeta problematika razvoja prometne 
infrastrukture, ker to obravnava analiza o uresničevanju Re- 
solucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za 
tekoče leto. Prav tako ni predmet tega poročila stanje in 
problematika prometne varnosti, ki jo spremljata Republiški 
sekretariat za notranje zadeve in Republiški svet za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu1. 

Poročilo prav tako ni analiza dejavnosti prometa in zvez za 
preteklo leto, ker je le-ta vključena v globalno oceno uresni- 
čevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 in možnosti razvoja za naslednje leto, ki jo priprav- 
lja Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje. 

poročevalec 
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2. URESNIČEVANJE TEMELJNIH CILJEV 
USMERJANJA SKLADNEGA RAZVOJA IN 
DELITVE DELA IN IZVAJANJE SPREJETIH 
NALOG 

Zaostreni pogoji gospodarjenja so v zadnjih letih vplivali 
tudi na zaostajanje uresničevanja temeljnih ciljev glede 
usmerjanja skladnega razvoja in delitve dela na področju 
prometa in zvez. Prav tako ne moremo biti zadovoljni s sta- 
njem na nekaterih področjih prometne varnosti ter s kako- 
vostjo storitev v prevozih potnikov in blaga, ki sta med temelj- 
nimi cilji v prometu. 

Kljub sprejetim dogovorom in samoupravnim sporazumom 
še vedno ni učinkovitega dogovarjanja glede delitve dela v 
kopenskem prevozu kot tudi ne v ostalih dejavnostih prometa. 
Na počasnejše uresničevanje skupščinskih stališč vpliva tudi 
dejstvo, da je dobršen del sprejetih usmeritev in nalog dolgo- 
ročnega pomena, zaradi česar doseženi rezultati niso tako 
vidni v krajših razdobjih. 

Bolj podrobno bi uresničevanje temeljnih ciljev skladnega 
razvoja in delitve dela po posameznih prometnih panogah 
lahko povzeli takole: 

2. 1. Železniški promet 
Osnovna naloga, to je masovni prevoz blaga in potnikov, je 

bila tudi v preteklem razdobju težišče dela, cilj pa je bil še 
večji obseg opravljenega dela, predvsem z izboljšanjem učin- 
kovitosti in kakovosti dela posameznih TOZD v sestavi Želez- 
niškega gospodarstva Ljubljana. 

Samoupravna interesna skupnost za železniški in luški pro- 
met je že leta 1980 sprejela akcijski program ukrepov za 
povečanje učinkovitosti poslovanja in za zmanjšanje stroškov 
poslovanja v integralnem železniškem transportu za obdobje 
1981-1985. 

V tovornem prometu stremi Železniško gospodarstvo Ljub- 
ljana za povečanjem obsega poslovanja s prevzemanjem ne- 
katerih masovnih tovoro\r, kar sočasno razbremenjuje tran- 
sport po cesti in prispeva k prizadevanjem za zmanjšanje 
porabe tekočih goriv. 

Kljub vsem dosedanjim prizadevanjem nismo uspeli obdr- 
žati že uvedenega oprtnega prometa (>•hucke-pack«) prek 
republiške meje Prevozi blaga po načinu »nočni skok« (pre- 
voz blaga po načelu danes prevzeto, jutri izročeno) so se 
polno uveljavili, njih obseg na območju SR Slovenije narašča, 
ni pa pričakovati ugodnejših rezultatov v smeri prevozov v 
druge republike.4 

V tem obdobju ni bilo večjih zastojev pri dostavljanju in 
razkladanju vagonov. Uredba o obveznem roku, v katerem 
morajo organizacije združenega dela, ki uporabljajo za pre- 
voz blaga železniške prevozne storitve, razložiti oziroma nalo- 
žiti blago, sprejeta v septembru 1981, je dala zelo dobre 
rezultate. 

Na območju ŽG Ljubljana, kjer so bili že pred sprejetjem te 
uredbe organizirani posebni štabi, sestavljeni iz predstavni- 
kov uporabnikov železniških storitev in železniških delavcev, 
so reševali sprotno problematiko zastojev pri nakladanju,5 

Togo izvajanje uredbe o pogoju, ob katerem smejo druž- 
bene pravne osebe uporabljati in plačevati prevozne'storitve, 
ki jih opravljajo tuje železnice v mednarodnem železniškem 
prometu, sprejete v juliju 1982, povzroča na mreži JŽ dolo- 
čene motnje pri razkladanju vagonov, ker nekatere organiza- 1 

cije združenega dela ne poravnavajo pravočasno transportnih 
storitev v devizah. Na področju ŽG Ljubljana do večjih zasto- 
jev pri razkladanju vagonov sicer ni prišlo, čeprav tudi organi- 
zacije združenega dela na področju SR Slovenije svoje obvez- 
nosti do plačil v devizah ne poravnavajo v celoti (le med 
60%-70%). Tako ostajajo nekateri vagoni dalj časa nerazlo- 
ženi, železnica pa si istočasno mora izposojati vagone, kate- 
rih najemnino zopet poravnava v devizah. - 

V tovornem prometu izkazujejo nekateri kazalci kakovosti 
dela ugodnejše trende,6 medtem ko sta se letos zaradi objek- 
tivnih razlogov poslabšala kazalca praznega teka voz in obre- 
menitve tovornih vlakov. 

V prevozu potnikov ni bilo v tem obdobju pomembnejših 
dosežkov, fizični obseg prevozov narašča.7 Tak trend razvoja 
prevozov potnikov prinaša pozitivne učinke pri varčevanju z 
gorivom, ker je poraba pogonskega goriva v železniškem 
prevozu do 5 krat nižja kot v cestnem prevozu,a 

Verjetno bi železnica pritegnila še več potnikov, če bi bi- 
stveno izboljšala kvaliteto svojih prevozov, predvsem zvišala 
potovalno hitrost in udobnost. Ocenjujemo, da je večji obseg 
dela pri prevozu potnikov po železnici predvsem posledica 
podražitev in pomanjkanje bencina za osebna vozila. Ob tem 
se je posebno močno povečal prevoz potnikov v sosednjo 
Italijo, zlasti iz drugih repubirk. Po sprejetju ukrepov v mesecu 
oktobru so ti prevozi bistveno manjši. 

Močan porast dela izkazuje prevoz spremljanih osebnih 
avtomobilov, kar je v večji meri posledica poglabljanja ener- 
getske krize in delno uvedba dveh novih relacij za tovrstni 
promet: Beograd-Pula ter Maribor- Pula. Od relacij z že 
uveljavljenim prevozom osebnih avtomobilov dosegajo velik 
porast dela le nekatere,10 medtem ko na ostalih delo stagnira 
oziroma celo upada. 

Gospodarska zbornica Slovenije in Splošno združenje pro- 
meta in zvez sta dala pobudo za preizkus sklepa študije o 
metodologiji in enotnih merilih za ugotavljanje transportnih 
stroškov v manjšem številu izbranih temeljnih organizacij 
združenega dela. Sodelujeta tudi pri korekturi in usklajevanju 
voznih redov in predlogih za ukinjanje oziroma skrajševanje 
nekaterih relacij tam, kjer lahko cestne prevoze nadomesti 
železniški transport. 

Republiški komite za promet in zveze je v okviru Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije sodeloval pri reševanju tekoče 
problematike železniškega transporta ter organizirat posvet o 
problematiki ekonomskega položaja ŽG Ljubljana, na kate- 
rem so bili pbdprti ukrepi, predlagani v Akcijskem programu, 
ter premostitveni ukrepi za zagotavljanje sredstev za pokriva- 
nje enostavne reprodukcije. Glede na težak ekonomski polo- 
žaj'je Ž G Ljubljana začasno, v letu 1982 prerazporedila 1.320 
mio din, namenjenih za razvoj kot premostitvena sredstva za 
enostavno repordukcijo11. Prav tako je sodeloval pri obrav- 
navi o izvoznih projektih ŽG Ljubljana pri Komisiji za oceno 
investicij SR Slovenije12. V okviru svoje pristojnosti je dajat 
mnenja k predlogom ŽG Ljubljana za povečanje cen v notra- 
njem blagovnem in potniškem prometu ter sodeloval pri pri- 
pravi že omenjenih uredb o obveznem roku o razkladanju 
blaga ter o plačevanju prevoznih stroškov na tujih relacijah. 
Na zveznem nivoju je Republiški komite za promet in zveze 
sodeloval pri pripravi Dogovora o ukrepih in aktivnostih, s 
katerimi se bodo zagotovili pogoji gospodarjenja železni- 
škega prometa v obdobju 1981-1985 ter Družbenega dogo- 
vora o razvoju integralnega transporta. 

V mesecu oktobru 1982je Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije na pobudo Republiškega komiteja za promet in zveze 
sprejel program ukrepov za varčevanje z gorivi. Ti ukrepi 
preusmerjajo potnike v medkrajevnem in primestnem pro- 
metu na obstoječe prevozne kapacitete ŽG Ljubljana ter ure- 
jujejo prevoz cementa in žitaric, prevoz po sistemu »nočni 
skok«, masovnih tovorov, oprtnega prometa ter specialnih 
tovorov13. 

2.2. Javni cestni promet 
Močan porast celotnega cestnega prometa, ki je bil znači- 

len za preteklo obdobje počasi upada. Vzrokov za to je več, 
največji vpliv za takšen trend pa ima zmanjšanje obsega dela, 
manjša povpraševanje po prevozih, povišanje cen bencina in 
plinskega olja, občasno pomanjkanje goriva, od oktobra 1982 
pa tudi omejitve porabe tekočih goriv. 

Zaradi navedenih razlogov je Poslovna skupnost avtopre- 
vozništva začela z izdelavo projekta »Optimalizacija medkra- 
jevnega potniškega prometa na cestnem križu v SR Slove- 
niji«. 

Projekt predvideva intervalno ureditev voznega reda, 
enotno izvajanje delovnih nalog s številom potrebnih vozil, 
enotno označevanje postaj in postajališč, enotno vozovnico 
za vse linije v cestnem križu, vsklajevanja voznih redov z 
železnico, skupno planiranje kapacitet in določitev enotnih 
kriterijev za eksploatacijo vozil. Z realizacijo tega projekta 
bomo zmanjšali število km v medkrajevneufifirometu, dosegli 
povezovanje skupnih interesov, skupno kontrolo, koordini- 
rano izvajanje prevoza potnikov v cestnem križu pa bo zago- 
tavljala komisija za nadzor nad izvajanjem določil samouprav- 
nega sporazuma. 

Projekt se bo po usklajevanju voznih redov z zainteresira- 
nimi družbeno političnimi skupnostmi uveljavil v začetku leta 
1983. 
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V skladu s tem so organizacije združenega dela javnega 
cestnega prometa že v decembru 1981. leta ukinile nekatere14 

avtobusne odhode na relacijah, kjer je bilo potnikov premalo, 
oziroma so na isti relaciji deloma neizkoriščeni vozili avtobusi 
različnih prevozniških organizacij združenega dela. Tudi v 
mestnem in primestnem prometu uvajajo racionalnejše izko- 
riščanje prevozniških kapacitet in to predvsem tam, kjer ob- 
staja možnost prevoza potnikov z železnico. V prihodnje pa 
bo v javni cestni promet potrebno vključiti tudi deloma neiz- 
koriščene vozne parke turističnih oranizacij. 

Po svojem obsegu je javni cestni prevoz potnikov daleč 
pred železnico, pri prevozu blaga pa skoro izenačen v količini 
in storitvah. Tako je v letu 1981 prepeljala železnica 20 mi o 
potnikov, javni cestni prevoz 220 mio,potniških kilometrov je 
bilo na železnici 1450 mio, na cesti pa 5100 mio. V blagovnem 
profnetu je železnica prepeljala 22,7 mio ton, javni cestni 
promet 22.6 mio ton, železnica je naredila 3800 mio tonskih 
kilometrov, javni cestni prevoz pa 3100 mio kilometrov. I/ 
javnem cestnem tovornem prevozu je opazna tendenca 
zmanjševanja fizičnega obsega dela. 

Mednarodni cestni transport je glede na svoj neto devizni 
priliv ena od pomembnejših izvoznih dejavnosti. Delež deviz- 
nega priliva slovenskih prevoznikov v jugoslovanskem me- 
dnarodnem cestnem transportu se giblje med 40% in 45%. V 
letu 1981 so organizacije združenega dela javnega cestnega 
prometa dosegle bruto devizni priliv v višini 1.683 mio din, kar 
predstavlja v primerjavi z letdm 1980 povečanje za 43%. Za 
enak odstotek je porasteI tudi neto devizni priliv. Poudariti pa 
velja, da približno 60% deviznega priliva predstavljajo dinarji 
doseženi s prevozom blaga za domače združeno delo na tujih 
relacijah. 

Velik in še vedno nerešen problem.je režijski transport,ki 
kljub vsem težavam v gospodarstvu ne upada. Še vedno 
prevladujejo interesi velikih organizacij združenega dela, ki 
imajo svoj lasten avtopark. Poudariti je potrebno, da izkori- 
ščenost režijskega tovornega prometa v večini primerov še 
vedno ne presega 50%. Rešitve iz tega stanja so iskali pred- 
vsem v boljšem poslovnem medsebojnem sodelovanju in v 
dogovarjanju z uporabniki prometnih storitev pri blagovnih 
prevozih. 

V okviru Republiškega komiteja za promet in zveze so bili v 
mesecu oktobru sprejeti ukrepi za prenos tovora na železniški 
in javni cestni promet. Na topa neposredno vpliva tudi zmanj- 
šanje sredstev za nakup pogonskih goriv. 

Prevozi s tovornimi vozil/ v lasti občanov ostajajo v lanskem 
obsegu. Opozoriti pa je, da obstoječa zakonodaja v zvezi z 
zasebnim avtoprevozništvom ni ustrezna, saj je ta del prometa 
urejen samo z obrtnim zakonom. 

Gospodarska zbornica SR Slovenije in Splošno združenje 
prometa in zvez sta v sodelovanju z Republiškim komitejem 
za promet in zveze v okvirih svojih pristojnosti usklajevala 
interese železnice in cestnih prevoznikov pri delitvi dela na 
transportnem tržišču glede na družbeno rentabilnost, zlasti 
pri preusmeritvi prevozov predvsem na daljših relacijah in 
masovnih tovorih. V potniškem prometu je Gospodarska 
zbornica sodelovala pri usklajevanju voznih redov med avto- 
busnimi cestnimi organizacijami združenega dela in želez- 
nico. 

Republiški komite za promet in zveze je sodeloval pri bilate- 
ralnih sporazumih za mednarodne cestne prevoze, dajal mne- 
nja pri zviševanju cen bencina in plinskega olja in predloge za 
racionalnejšo porabo tekočih goriv v javnem cestnem in za- 
sebnem prevozu, pripravil predlog za povečanje pristojbin za 
ceste, ki jih plačujejo cestna vozila ob registraciji, pripravil 
predlog za povišanje cestnine na avtocestah ter sodeloval pri 
pripravi projekta optimalizacije medkrajevnega avtobusnega 
prometa. 

V mesecu oktobru 1982 je Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije na pobudo Republiškega komiteja za promet in zveze 
sprejel predlog ukrepov za varčevanje z gorivi, kjer so predla- 
gana zmanjšanje porabe plinskega olja pri medkrajevnem 
potniškem prevozu, javnem tovornem prevozu, režijskem in 
privatnem prevozu, ter prusmerjanje na obstoječe železniške 
kapacitete. V primestnem potniškem prometu se bodo na 
podlagi doseženega dogovora za ureditev prometa na relaciji 
Ljubljana-Kamnik nadaljevale akcije tudi za ostale regije, za 
uvedbo taktnega prometa in enotne vozovnice. Za tovorni 
promet pa so potekale aktivnosti za preusmeritev tovorov na 

železnico (cement, žitarice, nočni skok,' obrtni promet in po- 
dobno), kjer so bili sprejti konkrenti ukrepi in zadolženi no- 
silci za njihovo izvajanje.15 

Skupščina SR Slovenije je sprejela v decembru 1981 novi 
republiški zakon o cestah. Na podlagi tega zakona je Republi- 
ški komite za promet in zveze izdaI pravilnik o vzdrževanju in 
varstvu cest, pravilnik o izrednih prevozih po cestah, pravilnik 
o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo 
avtobusnih postajališč in pravilnik o neprometnih znakih. 
Sprejet je bil tudi družbeni dogovor o natančnejši razčlenitvi 
meril za uporabo v zakonu o združenem delu določenih 
pogojev za organiziranje oziroma za spremembe v organizira- 
nju temeljnih organizacij združenega dela za vzdrževanje in 
varstvo cest. 

2.3. Luški promet 
Ko govorimo o luškem prometu v SR Sloveniji, mislimo 

predvsem na poslovanje v Luki Koper, ki je največja in najpo- 
membnejša luka v naši republiki. V drugih lukah slovenskega 
Primorja pa je samo potniški promet. Svojega rednega potni- 
škega prometa v SR Sloveniji nimamo že več kot deset let, 
tako da tega ob naši obali opravlja italijanski prevoznik v 
okviru določil Videmskega sporazuma. 

Glede akcij za povečanje obsega dela, predvsem tranzita z 
zalednimi državami se v Luki Koper izpostavlja nekaj osnov- 
nih problemov, s katerimi se srečujejo. Pri tem mislimo na 
nerešeno vprašanje statusa proste carinske cone, vprašanje 
preferencialnih sporazumov držav EGS z nekaterimi državami 
v Sredozemlju ter možnost oziroma nujnost vpeljave železni- 
ške ferry linije Koper-Mersin (Turčija). Ob predvideni umiritvi 
politične situacije na Bližnjem vzhodu pa bo Luka Koper 
dobila možnosti za znatno povečanje obsega pretovora blaga, 
predvsem ferry. 

Določen korak naprej pri usposobitvi Luke Koper za spre- 
jem dodatnih tovorov predstavlja zaključek dela II. faze kon- 
tejnerskega terminala z usposobitvijo 200, m obale ter 
ustrezne opreme. Ko bo terminal dokončan bo usposobljen 
za letni pretovor 110.000 TEU, zagotoviti pa je potrebno čim- 
večjo koncentracijo domačega tovora v kontejnerjih ter obli- 
kovati skupno ponudbo do tujega komitenta (luka-železnica- 
pomorski prevoznik-špediter).- V letošnjem letu beležijo padec 
kontejnerskega prometa.16 

V Luki Koper bodo pričeli tudi z gradnjo obale za terminal 
za premog in ostale razsute tovore. Ta projekt predstavlja eno 
od pomembnih republiških investicij, saj ga je kot izrazito 
izvozni projekt potrdila tudi Komisija za oceno investicij v SR 
Sloveniji. V prvi fazi izgradnje terminala, za katerega je fi- 
nančna konstrukcija že zaključena, bo Luka Koper sposobna 
pretovoriti 1,5 mio toh premoga letno, z začetkom obratova- 
nja v letu 198417 

V prvih osmih mesecih letošnjega leta kažejo podatki, da bo 
Luka Koper realizirala začrtane cilje.18 

Poslovanje in tekočo problemtiko Luke Koper tekoče 
spremljata tudi Republiški komite za promet in zveze ter 
Splošno združenje prometa in zvez, v sklopu problematike 
Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški pro- 
met. Prav tako je Republiški komite za promet in zveze dajal v 
okviru svojih pristojnosti tudi pozitivna mnenja k predvidenim 
projektom za nadaljno modernizacijo in izgradnjo luških na- 
prav in zmogljivosti ter mnenja k uvozu opreme in luških 
naprav. 

2.4. Pomorski promet 
Težaven gospodarski položaj v svetu in zmanjšana rast 

svetovne trgovinske menjave povzročata tudi znatno zmanj- 
ševanje povpraševanja po storitvah pomorskih prevoznikov. 
To hkrati povzroča padanje voznin za prevoze vseh vrst blaga 
ob povečanih stroških poslovanja. Recesija v pomorskem 
transportu ni obšla tudi Splošne plovbe Piran. Vsem težavam 
se pridružuje še zastarelost večjega števila ladij, kar povzroča 
težave pri zaposlovanju zmogljivosti, zaradi ukrepov posa- 
meznih luk, ki ne dovoljujejo vplovitve ladij, starejših od 15 ali 
20 let. 

Splošna plovba Piran dosega z opravljanjem storitev v me- 
dnarodnem prometu najvišji devizni priliv v SR Sloveniji. U219 

Delež devizne realizacije v celotnem prihodku znaša 85%. 
Kljub temu je najbolj pereča problematika, s katero se v 
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zadnjem letu srečuje naš ladjar, pomanjkanje deviznih sred- 
stev. Poleg recesije na svetovnem pomorskem trgu, je vzrok 
težavam že omejeno razpolaganje z doseženim deviznim prili- 
vom ter še vedno nerešeno vprašanje pokrivanja deviznih 
stroškov, ki nastajajo pri prevozih domačih tovorov na tujih 
relacijah, za katere prejema prevoznik dinarsko voznino. To 
povzroča, da ladjarji z efektivnim deviznim prilivom, doseže- 
nim s prevozom blaga med tretjimi državami, ne morejo 
pokrivati svojih nujnih deviznih stroškov. 

Zaradi navedenih vprašanj, ki povzročajo devizno nelikvi- 
dnost, nastopa tudi vprašanje medernizacije in razširitve 
zmogljivosti. Splošna plovba Piran je v februarju 1982 podpi- 
sala pogodbo z ladjedelnico Uljanik iz Pule za nakup oziroma 
gradnjo ene ladje. Realizacija te pogodbe pa je trenutno še 
vedno vprašljiva, saj ladjar nima deviznih sredstev (v višini 6,2 
mio USA$) za uvoz opreme in materiala za vgraditev v ladjo in 
za nakup opreme v domovini pri dobavi katere se zahteva 
devizfia participacija. 

Na zvezni ravni je pripravljen predlog ukrepov, ki naj omo- 
goči domačemu ladjarju gradnjo ladij v naših ladjedelnicah, 
kar je osnovno vprašanje razvoja trgovske mornarice. Predla- 
gani ukrepi so v razpravi v Zveznem izvršnem svetu in Skup- 
ščini SFRJ. 

Omeniti velja še podatek, da se je delež prevozov blaga 
Splošne plovbe Piran za potrebe domačih uporabnikov od 
leta 1980 povečal za odstotek in je v letu 1981 znašal 33%, od 
tega v uvozu 29% ter v izvozu samo 4%. 

Gospodarska zbornica Slovenije ter Splošno združenje pro- 
meta in zvez spremljata problematiko razvoja pomorskega 
prometa, ter dajeta pobude za reševanje problemov, tekočega 
poslovanja in razvoja Splošne plovbe Piran. 

Republiški komite za promet in zveze je v okviru svojih 
pristojnosti usmerjal nadaljni razvoj našega ladjarja ter pove- 
čanje udeležbe na mednarodnem pomorskem tržišču in de- 
viznega priliva. Na zvezni ravni je komite sodeloval s predlogi 
pri pripravi informacije o stanju in predlogi ukrepov za razre- 
ševanje poglavitnih problemov v pomorskem gospodarstvu 
Jugoslavije, med katerimi so bili zlasti izpostavljeni ukrepi za 
premostitev devizne nelikvidnosti in predlogi za gradnjo ladij 
v domačih ladjedelnicah. 

Republiški odbor sindikata delavcev prometa in zvez je 
'sodeloval pri reševanju vprašanj šolanja in zaposlovanja po- 
morskih kadrov, saj nadaljna zaposlitev postaja zaradi vrača- 
nja mornarjev s tujih ladij, že nekoliko vprašljiva. 

2.5. Zračni promet 
V letalskem prometu SR Slovenije ne dosegamo predvide- 

nih stopenj rasti prevoza potnikov in tovora. Ocene za leto 
1982 dodatno opozarjajo, da bo fizični obseg prometač° na 
slovenskih letališčih manjši od ostvarjenega v predhodnem 
obdobju. Razlogi so predvsem v pomanjkanju goriva, svetovni 
ekonomski recesiji, padcu emitivnega turizma ter v gospodar- 
skih razmerah doma. 

Letališča v SR Sloveniji so se v letu 1981 samoupravno 
povezala z uporabniki letaliških storitev ter s tem omogočila 
nadaljni razvoj letališke infrastrukture. Kljub temu vSR Slove- 
niji še vedno nimamo enotnega in dolgoročnega koncepta 
razvoja letališke infrastrukture. 

Pri samoupravnem povezovanju letališč SR Slovenije v eno 
organizacijo ni bistvenega napredka2'. V letu 1983 se predvi- 
deva, da se bosta letališče Ljubljana in Maribor združili v eno 
delovno organizacijo. 

Letališče Ljubljana še vedno nima pogojev za pristajanje v 
slabih meteoroloških pogojih, zaradi nefunkcionalnega me- 
teorološkega inštrumenta (visibilimeter). Zato niso popol- 
noma izkoriščene tudi ostale investicije v II. kategorijo letali- 
šča. Inex Adria Aviopromet se je v poslabšanih gospodarskih 
razmerah doma in v svetu dodatno soočal z vprašanji eksten- 
zivnega razvoja, ker se je v preteklosti prilagajal predvsem 
potrebam nemškega tržišča. Nove zmogljivosti otežujejo do- 
hodkovno situacijo IAA, dodatno pa kazalci poslovanja ne 
kažejo usklajene rasti prihodkov s povečanjem kapacitet. 

Inex Adria Aviopromet je v tem obdobju izgubila v letalski 
nesreči na Korziki eno letalo. Ta izredni dogodek je sprožil 
vrsto ukrepov znotraj organizacije IAA, da bi se izboljšali 
notranji odnosi in varnost prometa. 

Kljub večletnim zahtevam ugotavljamo, da še vedno ni 
doseženo medsebojno sodelovanje jugoslovanskih letalskih 

prevoznikov na družbenoekonomskem, tehnološkem ter 
ostalih področjih poslovanja in dela. Posledice tega so nego- 
spodarno izkoriščanje obstoječih zmogljivosti, neustrezen ra- 
zvoj, prav tako nastopajo jugoslovanski charter prevozniki v 
tujini kot tekmeci, ter si tako dodatno zmanjšujejo devizni 
priliv. Tudi samoupravni in družbenoekonomski odnosi med 
prevozniki in letališči še vedno niso urejeni na dohodkovnih 
osnovah. 

V preteklem obdobju je največ aktivnosti Republiškega 
komiteja za promet in zveze bilo namenjenih razreševanju 
vprašanj devizne likvidnosti in nakupu nadomestnega letala. 
V dejavnosti letaliških storitev je komite sodeloval pri usmer- 
janju nadaljnega razvoja letališke infrastrukture, del aktivno- 
sti pa je bilo vezanih na predloge SIS za letališko dejavnost, 
da se del letališke dejavnosti opredeli kot dejavnost poseb- 
nega družbenega pomena. Komite je sodeloval tudi pri uskla- 
jevanju ponudb letalskih prevoznikov, na normativnem po- 
dročju pa je skupaj z zainteresiranimi organizacijami in or- 
gani sodeloval pri pripravi novega zakona o zračni plovbi. 
Posebej je bila obravnavana problematika športnega letal- 
stva. 

2.6. PTT promet 
V skladu s sprejetimi skupščinskimi stališči je v srednjeroč- 

nem obdobju 1981-1985 predvidena izgradnja telekomunika- 
cijskih zvez skupnega pomena, tako za mednarodni in tran- 
zitni telekomunikacijski promet kot tudi promet med telefon- 
skimi centralami v Sloveniji. 

Potrebe telefonskega prometa na nekaterih relacijah še 
presegajo zmogljivosti obstoječega telefonskega omrežja; 
kar se močno odraža v padanju kakovosti telefonskih storitev 
in zniževanju realnega porasta telekomunikacijskega pro- 
meta v letih 1980 in 198122. 

Predvidena izgradnja omrežja optimalno upošteva že zgra- 
jeno telekomunikacijsko omrežje, saj dosega samo z zame- 
njavo linijskih sistemov na obstoječih koaksialnih kabelskih 
trasah 2-3 kratno povečavo sedanjih kapacitet spojnih poti. 

Izgradnja predvidenih telekomunikacijskih zvez bo omogo- 
čila ptt dejavnosti slediti potrebam mednarodnega tranzit- 
nega in medkrajevnega telefonskega prometa. Omogočila bo 
povečanje tako deviznega, kot tudi dinarskega prihodka. 

PTT delovne organizacije se že nekaj časa intenzivno pri- 
pravljajo na realizacijo projekta izgradnje javnega omrežja za 
prenos podatkov (JOPP). Ne glede na sedanje ekonomske 
težave tako v PTT, kot v gospodarstvu nasploh, je izgradnja 
takšnega omrežja nujna za hitrejšo in boljšo povezavo neka- 
terih velikih uporabnikov (Banke, SDK, Elektrogospodarstvo). 

V smislu samoupravnega sporazuma o skupnih izgradnjah 
določenih infrastrukturnih objektov za potrebe PTT, RTV in 
nekaterih nosilcev funkcionalnih sistemov zvez, se nadaljuje 
izgradnja antenskih stolpov Trdinov vrh, Krvavec (investitor 
RTV) in antenskega stolpa Boč. 

Kot eden osnovnih problemov v PTT prometu izpostavlja 
pomanjkanje deviznih sredstev za pokrivanje nujnih potreb 
po uvozu repromateriala, opreme in za odplačila tujih kredi- 
tov. Kljub opravljanju mednarodnih in tranzitnih PTT storitev 
ptt organizacije ne razpolagajo z doseženim deviznim prili- 
vom. Za premostitev teh težav bo potrebno zagotoviti vnos 
deviznih prihodkov iz naslova opravljanja mednarodnega ptt 
prometa v plačilno in devizno bilanco SR Slovenije ter sistem- 
sko rešiti vprašanje dinarjev, doseženih z opravljanjem stori- 
tev domačim osebam v mednarodnem ptt prometu. 

Republiški komite za promet in zveze se je na svojih sejah 
seznanjal s problematiko modernizacije obstoječih PTT kapa- 
citet, z nadaljno samoupravno združitvijo finančnih sredstev 
za potrebno izgradnjo telefonskih kapacitet in omrežja ter z 
devizno problematiko. 

Prav tako je pripravil tudi predlog za izdajo s tezami za 
osnutek zakona o sistemih zvez in ptt prometu, ki ga je 
Skupščina SR Slovenije obravnavala in sprejela v mesecu 
oktobru 1982. Zakon bo urejal povezovanje sistemov zvez, 
usklajeno planiranje razvoja sistemov zvez, delovanje zvez v 
izrednih razmerah in v pogojih elektronskih motenj, odstopa- 
nje prostih zmogljivosti med sistemi zvez, javno omrežje za 
prenos podatkov, kot tudi samoupravno organiziranost ptt 
prometa. 
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2. 7. Organizacije združenega dela, ki 
organizirajo pretok blaga 

V sedanjih vse bolj zahtevnih pogojih dobrega gospodarje- 
nja in ob naši trajni usmeritvi v vse večji in kvalitetnejši izvoz, 
imajo organizacije združenega dela, ki organizirajo pretok 
blaga (agenti, špediterji, terminali in blagovno distributivni 
centri) pomemben delež pri organizaciji najracionalnejšega 
pretoka blaga. Ugotovimo lahko, da se doslej nismo dovolj 
organizirano vključili v mednarodne delitve dela in da smo 
večkrat podlegli vzelo agresivnem okolju drugih prevoznikov, 
ki znajo dobro izkoristiti vse naše napake. Še vedno smo 
premalo udeleženi v pomorskem in kontinentalnem tranzitu, 
pa tudi organizacijo prevozov domačega blaga v tujino še 
prevečkrat prepustimo tujim organizacijam. 

V zvezi z vključevanjem v mednarodne blagovne tokove, so 
v blagovno transportnih centrih dosegli pomembne rezultate 
z organiziranjem zbirnega centra pri odpremi blaga. Nadaljnji 
napredek pa bo moč doseči le s sodelovanjem vseh špediter- 
skih organizacij. Prav tako se je uveljavil tudi domači zbirni 
promet, ki neposredno pospešuje uvajanje integralnih siste- 
mov, transporta in možnost večjega pretovora blaga po želez- 
nici. 

V mesecu septembru 1982 so predstavniki ŽG Ljubljana in 
BTC Ljubljana podpisali pogodbe, ki pomenijo uresničevanje 
samoupravnega sporazuma o delitvi dela na področju kontej- 
nerskega prometa, ki je bil sklenjen v marcu 1981. S tem je ŽG 
Ljubljana postala nosilec novega kontejnerskega prometa v 
Ljubljani, pri razvoju katerega pa bo z delom in sredstvi 
udeležen tudi BTC Ljubljana. Dela na kontejnerskem termi- 
nalu v Ljubljani bodo predvidoma zaključena konec leta 1982. 

Ugotovimo lahko, da so nekateri blagovno transportni cen- 
tri napredovali v razvoju notranje organizacije in pri uvajanju 
sodobne tehnologije, pred vsem paletizacije in zbirnega 
prometa. 

Omeniti velja tudi večkrat poudarjeno zahtevo s strani jav- 
nih cestnih prevoznikov po podaljšanem delovnem času v 
blagovno transportnih centrih. To vprašanje je potrebno us- 
kladiti v okviru odbora za skladiščno in špeditersko dejavnost 
v Splošnem združenju prometa in zvez, tako da se bo zagoto- 
vila racionalna uporaba transportnih sredstev. 

Gospodarska zbornica Slovenije in splošno združenje pro- 
meta in zvez sta tekoče spremljala problematiko organizacij 
združenega dela, ki organizirajo pretoke blaga. Pri tem je bilo 
največ prizadevanj za pospešitev samoupravnega reševanje 
medsebojnih odnosov znotraj podpisnikov samoupravnega 
sporazuma o delitvi dela. 

Republiški komite za promet in zveze je dajal svoje mnenje 
pri zahtevah špediterjev in terminalov za izdajo uvoznih dovo- 
ljenj za opremo, dajal pa je tudi podporo vsem tistim sklepom, 
ki bi lahko in morali bistveno vplivati na pozitivno usmerjanje 
blagovnih tokov in vključevanje vseh v sodobno transportno 
verigo. 

3. SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI 
UKREPOV 

V sklepu poročila o izvajanju Stališč Skupščine SR Slove- 
nije za usmerjanje skladnega razvoja in delitve dela na po- 
dročju prometa in zvez lahko poudarimo, da so nekatere 
naloge, ki jih daje dokument že uresničene, da pa se bo 
potrebno tudi v okviru planskih nalog še bolj zavzemati za 
njihovo realizacijo v celoti. Pri tem moramo upoštevati dejan- 
ske možnosti razvoja, zaostreno investicijsko politiko, nujnost 
vključevanja v mednarodne blagovne tokove in doseganje 
večjega deviznega priliva ter težave pri oskrbi z energetskimi 
viri. To so dejavniki, ki spodbujajo nadalnjo delitev dela in 
usmerjanje prevozov, hkrati pa isti dejavniki predstavljajo tudi 
omejitveni faktor razvoja. Tudi že sprejeti ukrepi diferenci- 
rano vplivajo na posamezne prometne panoge. Omejevanje 
porabe tekočih goriv naprimer pospešuje prenos tovora s 
ceste na železnico, omejuje pa prevoz tega blaga po cestah, 
kar je v skladu s prometno politiko. Manjša poraba tekočih 
goriv v cestenem prometu sili hkrati tudi v racionalizacijo in 
optimalizacijo potniškega prometa, tako da zmanjšuje število 
neracionalnih voženj in preusmerja razpoložljive zmogljivosti. 

In prav v tej dejavnosti je potrebno poiskati ukrepe, ki bodo 
v prihodnjem obdobju usmerjali našo prometno politiko. 

Ob ugotovitvi, da so se odnosi med posameznimi promet- 
nimi panogami pričeli spreminjati, pa predlagamo, da se v 
nadaljnjem razvoju prometa podprejo tiste razvojne usmeri- 
tve, ki zagotavljajo doseganje večjih deviznih učinkov, inte- 
gralnost transportnega sistema, realizacijo plana izgradnje 
prometne infrastrukture, varnost in kakovost prometa, varče- 
vanje z energetskimi viri ter višjo stopnjo šamoupravne orga- 
niziranosti in poslovne povezanosti. Tem usmeritvam bi mo- 
rali biti podrejeni tako ukrepi tekoče gospodarske politike, 
kot tudi spremembe in dopolnitve sistemskih rešitev. 

V skladu s temi ugotovitvami predlagamo akcijski program 
ukrepov, ki v okviru nalog iz skupščinskih stališč opredeljuje 
tudi nosilce in roke za izvajanje sprejetih usmeritev in nalog. 
Glede na to, da je od sprejema Stališča že več kot 5 let in v 
skladu s pripombami in predlogi delovnih teles Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi lanskoletnega poročila je ta program 
dopolnjen in ažuriran v skladu z doseženim razvojem in pro- 
blematiko v prometni politiki SR Slovenije in Jugoslavije. 

AKCIJSKI PROGRAM 
za uresničevanje Stališč Skupščine SR Slovenije za usmer- 

janje skladnega razvoja in delitve dela na področju prometa in 
zvez 

I. PROGRAM ZA USKLAJEVANJE 
KOPENSKEGA PREVOZA V SR SLOVENIJI 

1. Blagovni prevoz 
1. Blago, ki je po svojih karakteristikah primerno za paleti- 

zacijo in kontejnerizacijo naj se usmeri v te oblike prevoza. 
To načelo je potrebno upoštevati pri tarifni politiki (nor- 
malna tarifa naj velja za paletni in kontejnerski prevoz), ter 
drugih ukrepih tekoče ekonomske politike. 

NOSILEC: GZS in splošna združenja, ŽG Ljubljana 
ROK: stalna naloga 

2. Na železniški promet je potrebno v večji meri usmeriti 
prevoz poštnih pošiljk. 

NOSILEC: Združene PTT organizacije Slovenije, ŽG Ljub- 
ljana, P S Avtoprevozništvo 
ROK: stalna naloga 

3. Na relaciji, kjer ima ŽG Ljubljana že uveden oprtni 
promet, se preusmeri tovorna vozila na železnico, zlasti 
tovori za Luko Koper in v tranzitu. Oprtni promet je potrebno 
organizirati tudi na najpomembnejših smereh na mreži Ju- 
goslovanskih železnic. 

NOSILEC: GZS Splošno združenje prometa in zvez, ŽG 
Ljubljana 

ROK: stalna naloga 
4. Blago, ki ga prevažajo organizacije združenega dela za 
lastne potrebe na relacijah, kjer ima ŽG Ljubljana uveden 
prevoz po sistemu Nočni skok, naj se preusmeri na železni- 
ški promet. 

NOSILEC: GZS, Splošno združenje za promet in zveze in 
ŽG Ljubljana 

ROK: stalna naloga 
5. Zaostriti je potrebno nadzor nad izvajanjem določil 

Zakona o varnosti v cestnem prometu ter Zakona o cestah, 
predvsem glede kontrole cestnih tovornih vozil, katerih osni 
pritisk in skupna teža prekomerno obremenjujejo ceste. 

NOSILEC: Republiški komite za promet in zveze v sodelo- 
vanju z Republiškim sekretariatom za notranje zadeve in 
upravljalci cest. 

ROK: stalna naloga 
6. V organizacijah združenega dela, ki opravljajo cestni to- 
vorni promet (javni in režijski) ter v okviru obrtnih združenj je 
potrebno sprožiti učinkovito akcijo za šolanje voznikov v 
smeri varčevanja s tekočimi gorivi. 

NOSILEC: GZS in organizacije združenega dela, PIS pro- 
meta in zvez, Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov 

ROK: stalna naloga 
7. Pri prevozih blaga v naši zunanjetrgovinski menjavi je 

potrebno zagotoviti večjo udeležbo domačega prevoznika, v 
smeri večjega pridobivanja deviznega priliva in enotnerja 
nastopa na tujem trgu. 

NOSILEC: GZS ter špediterji in agenti 
ROK: stalna naloga 

poročevalec 7 



8. Za izvrševanje določil programa za področje blagov- 
nega prevoza nosijo še posebno odgovornost organizacije 
združenega dela s področja špediterske in agencijske de- 
javnosti, ki so dolžne izbrati prometno sredstvo v skladu z 
dogovorjenimi usmeritvami oziroma s predloženim progra- 
mom. 

NOSILEC: organizacije združenega dela s področja špedi- 
terske in agencijske dejavnosti, Odbor za skladiščno in špedi- 
tersko dejavnost v Splošnem združenju prometa in zvez 

ROK: stalna naloga 
9. V blagovno transportnih centrih je potrebno v večji meri 

uvajati zbirni promet, zlasti na poročju notranjega in izvoz- 
nega prometa. V to akcijo se mora aktivno vključiti tudi ŽG 
Ljubljana in organizacije združenega dela, ki organizirajo 
pretok blaga (špediterji in agenti). 

NOSILEC: Blagovno transportni centri, Odbor za skla- 
diščno in špeditersko dejavnost v Splošnem združenju pro- 
meta in zvez, ŽG Ljubljana ter špediterji in agenti 

ROK: stalna naloga 
10. Zavzemati se je potrebno za čimhitrejšo pripravo, 

sprejem ter izvajanje Družbenega dogovora o razvoju inte- 
gralnega transporta ter Dogovora o ukrepih za zagotavlja- 
nje pogojev gospodarjenja železniškega prometa v obdobju 
1981-1985 (na ravni federacije). 

NOSILEC: nosilci nalog iz Programa za usklajevanje ko- 
penskega prevoza v SR Sloveniji 

ROK: stalna naloga 
11. Skleniti je treba akcijo za podpisovanje samouprav- 

nega sporazuma o skladnem razvoju in delitvi dela med 
cestnim in železniškim prometom v blagovnem prevozu. V 
primeru neuspešnosti samoupravnega sporazumevanja na 
tem področju naj nosilci predlagajo ustrezne ukrepe. 

NOSILEC: GZS s splošnimi združenji v sodelovanju z Repu- 
bliškim komitejem za promet in zveze. 

ROK: 1. tromesečje 1983 
12. V okviru posameznih občin v SR Sloveniji se usklaju- 

jejo lokalni prevozi, proučujejo relacije v okviru občin ter 
sprejemajo ukrepi za usmerjanje lokalnih prevozov na naj- 
racionalnejšo obliko transporta. 

NOSILEC: Izvršni sveti Skupščin občin v SR Sloveniji 
ROK: takoj 
13. Pri novih investicijah in rekonstrukcijah industrijskih 

objektov je potrebno v skladu z določilom 53. člena Dogo- 
vora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985, upoštevati tudi izračun transportnih stroškov in 
predvideno lokacijo, ki naj med drugimi merili upošteva 
predvsem vidik racionalnejše uporabe energetskih virov ter 
uporabo sodobnih oblik integralnega transporta. 

NOSILEC: Gospodarska zbornica Slovenije in Komisija za 
oceno investicij v SR Sloveniji 

ROK: 1. tromesečje 1983 
14. Na prevoz po železnici se preusmeri blago, ki se 

pojavlja v večjih količinah in na daljših relacijah, predvsem 
pa: nafta in derivati, nevarne kemikalije, eksplozivni mate- 
riali, premog, rude in koncentrati, gradbeni material, žitarice 
in mlinski proizvodi, nekovine, proizvodi črne in barvne 
metalurgije ter kontejnerji. 

NOSILEC: Gospodarska zbornica Slovenije s splošnimi 
združenji, Republiški komite za promet in zveze. ŽG Ljubljana 

ROK: takoj 
15. Pripraviti je potrebno konkretni program za zagotavlja- 

nje usklajevanja zmogljivosti javnih, režijskih in zasebnih 
cestnih prevoznikov, kjer mora biti dana prednost razvoju 
javnega cestnega prometa. 

NOSILEC: Gospodarska zbornica Slovenije, Splošno zdru- 
ženje prometa in zvez, Splošno združenje drobnega gospo- 
darstva, PS Avtoprevozništvo, ŽG Ljubljana in Izvršni sveti 
skupščin občin 

ROK: marec 1983 
16. Večji del cementa iz cementarn v Anhovem in v Trbov- 

ljah bo v skladu z dogovorom med cementarnami, uporab- 
niki, ŽG Ljubljana in PS Avtoprevozništvom, oktobra 1982, 
preusmerjen na železnico. 

NOSILEC: ŽG Ljubljana, PS Avtoprevozništvo ter cemen- 
tarne 

ROK: takoj 
17. Prevoz žitaric iz Vojvodine in Slavonije v Slovenijo bo v 

skladu z dogovorom med Zavodom SRS za rezerve, Žitno 

skupnostjo, PS živilske industrije in ŽG Ljubljana, oktobra 
1982. leta preusmerjen na železnico. 

Podoben dogovor bo sprejet tudi za naslednja leta. 
NOSILEC: ŽG Ljubljana, PS živilske industrije, Zavod SRS 

za rezerve, Žitna skupnost 
ROK: takoj 

2. Potniški promet 
18. V mesecu juliju 1980 je bil podpisan samoupravni 

sporazum o skladnem razvoju in delitvi dela med javnim 
cestnim avtobusnim in železniškim prometom. Potrebno je, 
da se vsi podpisniki omenjenega samoupravnega spora- 
zuma ter podpisniki predloženega programa v še večji meri 
aktivno zavzamejo za izvajanje njegovih določil. 

NOSILEC: podpisniki programa 
ROK: stalna naloga 
19. Prevoze potnikov v medkrajevnem prometu je po- 

trebno preusmeriti na proste kapacitete, s katerimi razpo- 
laga ŽG Ljubljana. Seznami prostih kapacitet ŽG Ljubljana 
po posameznih medkrajevnih linijah bodo podlaga za uskla- 
jevanje voznih redov. 

NOSILEC: Splošno združenje prometa in zvez, Republiški 
komite za promet in zveze, ŽG Ljubljana in Poslovna skupnost 
>'Avtoprevozništvo« v sodelovanju z zainteresiranimi skupšči- 
nami občin 

ROK: takoj 
20. V okviru akcije za optimalizacijo medkrajevnega avto- 

busnega prometa v SR Sloveniji je potrebno v primestnem 
prometu na posameznih regijah upoštevati proste zmoglji- 
vosti na nekaterih železniških progah ter možnosti uvedbe 
prevoza potnikov v rednih časovnih presledkih (taktni pre- 
voz). Uvedena bo tudi enotna vozovnica ne glede na prevoz- 
nika. 

NOSILEC: RKPZ, ŽG Ljubljana, Integral-TOZD MPP ter 
skupščine občin 

ROK: takoj 
21. Ž G Ljubljana naj nadaljuje in pospeši akcije za večjo 

izkoriščenost potniških vlakov, predvsem z izdajo delavskih 
in dijaških mesečnih vozovnic, z organizacijo zelenih in 
poslovnih vlakov ter agencijskih prevozov. 

NOSILEC: ŽG Ljubljana, v sodelovanju z združenim delom 
(GZS) 

ROK: stalna naloga 
22. V posameznih občinah v SR Sloveniji naj se pripravijo 

programi ukrepov za postopno usmerjanje potnikov v mest- 
nem središču ter v industrijskih in turističnih območjih na 
javni cestni promet. Hkrati naj se predvidi tudi izgradnja 
skupnih potniških terminalov. 
Dosedanje akcije za večjo udeležbo železniškega prometa v 
primestnem prevozu v Ljubljani bo v bodoče nadaljeval 
Komite za komunalno gospodarstvo, promet in zveze mesta 
Ljubljane. 

NOSILEC: Izvršni sveti skupščin občin 
ROK: taoj 
23. Navedene aktivnosti za usklajevanje kopenskega pre- 

voza in usklajevanje interesov izvajalcev in uporabnikov 
prometnih storitev je potrebno v skladu s 63. členom Dogo- 
vora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-85 usklajevati v okviru Samoupravne interesne skup- 
nosti za promet Slovenije. 

NOSILEC: Splošno združenje prometa in zvez in Gospodar- 
ska zbornica Slovenije v sodelovanju z Republiškim komite- 
jem za promet in zveze 

24. Pripraviti je potrebno program razdeljevanja tekočih 
goriv v primeru neredne preskrbe tržišča z naftnimi derivati. 
V programu naj se določi oblika in način oskrbe prioritetnih 
uporabnikov pogonskih goriv. 

NOSILEC: Republiški komite za promet in zveze, Republi- 
ški komite za energetiko, Republiški komite za tržišče in 
splošne gospodarske zadeve, Splošno združenje prometa in 
zvez 

ROK: 1. trimesečje 1983 ' 
25. Pripraviti je potrebno strokovne predloge za investicij- 
ska merita v dejavnosti prometa in zvez 

NOSILEC: Splošno združenje prometa in zvez v sodelova- 
nju z Republiškim komitejem za promet in zveze in Strokov- 
nimi službami Gospodarske zbornice Slovenije 

ROK: 1. tromesečje 1983 
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II. PREDLOGI UKREPOV ZA POMORSKI, 
ZRAČNI IN PTT PROMET 

26. Pospešiti In zaključiti le treba začeto aktivnost za 
združitev letallič v SR Sloveniji In se zavzemati za pridobi- 
tev tovora na slovenska letalliča. 

NOSILEC: Delovni organizaciji obeh letališč, pristojne 
družbenopolitične skupnosti, SIS za letališko dejavnost 

ROK: konec leta 1983 
27. Na zvezni ravni se /e potrebno zavzemati, da se do- 

seže čimprejšnjo poslovno povezanost zračnih prevoznikov 
In da se lnex Adrla Avlopromet vključi v mednarodni linijski 
promet. 

NOSILEC: lnex Adria Aviopromet, Gospodarska zbornica 
Slovenije 

ROK: III. kvartal 1983 
28. Na zvezni ravni je potrebno spreleti sistemsko rešitev 
vprašanja pokrivanja deviznih stroškov naših prevoznikov 
na tujih relacijah. 

NOSILEC: Republiški komite za mednarodno sodelovanje, 
Republiški komite za promet in zveze, GZ Slovenije 

ROK: konec leta 1982 
29. Na zvezni ravni je potrebno sprejeti predloge za grad- 

njo ladij za domače ladjarje v domačih ladjedelnicah. 
NOSILEC: Republiški komite za promet in zveze, Gospodar- 

ska zbornica Slovenije 

ROK: leto 1983 
30. Pospešiti Je potrebno akcijo za dosego ustreznega 

stausa prostih carinskih con. 
NOSILEC: Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z 

Republiškim komitejem za promet in zveze in Republiškim 
komitejem za mednarodno sodelovanje 

ROK: 1983 
31. Na zvezni ravni se je potrebno zavzemati za uvedbo 

železniške trajektne linije Iz Kopra v Turčijo, oziroma Bližnji 
vzhod. 

NOSILEC: Republiški komite za promet in zveze, Luka 
Koper, ŽG Ljubljana, Splošna plovba Piran 

ROK: 1983 
32. V okviru Odbora za skladiščno In špedltersko dejav- 

nost v Splošnem združenju prometa In zvez naj se uskladijo 
zahteve o delovnem času v blagovno transportnih centrih, ki 
bo zagotavljal racionalno uporabo transportnih sredstev. 

NOSILEC: Odbor za skladiščno in špeditersko dejavnost v 
splošnem združenju prometa in zvez 

ROK: 1983 33. V skladu z Družbenim dogovorom o 
splošnem sistemu zvez Jugoslavije je potrebno realizirati 
načrt stalnega povezovanja Imetnikov funkcionalnega si- 
stema zvez. 

NOSILEC: Imetniki sistemov zvez po Družbenem dogovoru, 
Republiški komite za promet in zveze 

ROK: do konca 1983. leta 

1. Za obravnavo v Skupščini SR Slovenije bo poročilo o varnosti priloženo 
temu poročilu. 

2. V obdobju januar-september 1982 so bili v primerjavi z enakim obdobjem 
preteklega leta doseženi naslednji indeksi obsega dela: premog 117,3; nafta in 
derivati 114,0; nekovine 118,8; kovinski proizvodi 119,0; Žito in žitni izdelki 174,6; 

3. Skoraj polovica doseženega oprtnega prevoza (»hucke-pack« tehnika B- 
prevoz prikolic), je bila opravljena na relaciji Neu Ulm-Solun, uvedeni v letu 
1981. Zaradi zahtev po znižanju prevoznih cen, na katere ŽTO na mreži JŽ niso 
pristale ter težav pri manipulacijah in razvoju v Grčiji, je bil ta promet ukinjen 
junija 1982. 

4. V režimu »nočni skok« je bil v letu 1981 dosežen indeks 163, v obdobju 
januar-september 1982 pa 131. V letu 1981 je bilo prepeljanih 136.375 ton blaga, 
v prvih devetih mesecih leta 1982 pa 154.781 ton blaga. 

5. Zaradi sprejetih ukrepov v ŽG Ljubljana in uredbe, se je čas zadrževanja voz 
v blagovnih operacijah v letu 1981 (v tem tudi čas nakladanja in razkladanja) v 

> primerjavi s predhodnim letom zmanjšal za okoli 8%. 
6. V letu 1981 se je v primerjavi s predhodnim letom povečala potovalna hitrost 

od 28,5 km na uro na 29,8 km, statična obremenitev voz za 3,9%, zamude vlakov 
so se zmanjšale od 12,6 na 12,0 minut na 100 km, prazni tek voz je ostal 
nespremenjen, nebistveno za 1 tono (0,1%) pa se je povečala tudi obremenitev 
tovornih vlakov. V prvih desetih mesecih letos se je v primerjavi z enakim 
obdobjem lani potovalna hitrost povečala za 4,9%. 

7. V obdobju januar-september 1982 je bilo v notranjem prometu v primerjavi z 
istim obdobjem lani prepeljanih 3,0% več potnikov in ustvarjenih 4,8% več 
potniških kilometrov. 

8. V obdobju l.-X. 1982 je potniški cestni promet upadel za 1%. 
9. Kazalci kakovosti dela izkazujejo v prvih desetih mesecih 1982 v primerjavi 

z letom 1981 zmanjšanje potovalne hitrosti od 51,4 km na uro na 50,6 km, 
zmanjšanje zamude vlakov od 1,4 na 1,2 minute. 

10. Relacije: Koper-Beograd (od 1.769 vozil na 3.751 vozil -h 112%); Ljubljana- 
Beograd (od 10.407 vozil na 13.287 vozil + 27,7%); Ljubljana-Kardeljevo (od 357 
vozil na 547 vozil -f 53,2%). V obdobju januar-november 1982. 

11. Sis za železniški in luški promet je o tem obvestila delegate Skupščine SR 
Slovenije na zasedanju Zborov dne 28. 7. 1982. 

12. Obravnavani so bili naslednji projekti: modernizacija goriške proge (v 

sklopu terminala za premog v Luki Koper), nabava diesel električnih lokomotiv, 
rekonstrukcija vozlišča Jesenice ter remonti železniških prog. 

13. Z uvedbo enournega »taktnega« prevoza med Ljubljano in Kamnikom 
(namesto 14 vlakov dnevno jih sedaj vozi 33) je bilo ukinjeno 34 avtobusnih 
voženj, kapacitete v konicah pa bistveno povečane. Že v oktobru primestni 
potniški vlaki niso imeli več prostih kapacitet, mnogi vlaki so ojačani (tudi 
poslovni »zeleni vlak"), odpirajo pa se tudi nekatera nova postajališča (npr. v 
Novem Trzinu). O ukrepih na področju blagovnega prevoza glej stran 19. 

14. Ukinili so odhode avtobusov v skupni dolžini 22.500 km. 
15. Ocenjeno je, da se npr. po železnici lahko dodatno prepelje 232.500 ton 

cementa iz Anhovega preko Ljubljane in 16.000 ton iz Trbovelj za Maribor in 
Mursko Soboto, 250.000 ton blaga po načinu Nočni skok, ki ga sedaj prepelje 
cestni prevoz, ter okrog 200.000 ton žitaric iz Vojvodine in Slavonije v Slovenijo. 

16. V prvih desetih mesecih letošnjega leta je bilo pretovorjenih 21% manj 
kontejnerjev (merjeno v TEU) kot v enakem obdobju lani. 

17. Za sedaj pretovorijo približno 77.000 ton sipkih tovorov na mesec. 
18. Obseg prometa je v obdobju januar-oktober 1982 za 5% večji od obsega 

dela v enakem obdobju lani, letošnji plan pretovora blaga pa je že 85% realizi- 
ran. 

19. letu 1981 je dosegla 4.370 mio din devizne realizacije, največji blagovni 
izvoznik Sestavljena organizacija združenega dela ISKRA pa 3.186 mio din. 

20. Na Letališču Ljubljana ocenjujejo, da bo letošnji obseg prometa realiziran 
95% glede na lansko leto. 

21. V letu 1982 so se izvajali stabilizacijski in sanacijski programi na Aero- 
dromu Maribor, zmanjšano je bilo število zaposlenih in ukinjene nerentabilne 
stranske dejavnosti. Skupna komisija je določila roke za izvedbo združitve. 

22. Obseg poštnih storitev (pisma, dopisnice, itd.) je v obdobju januar-septem- 
ber 1982 za 4% manjši od planskih predvidevanj, javni telegrafski promet za 3%, 
število telegrafskih impulzov je večje za 11%, vendar je za 6% manjše kot v 
enakem obdobju leta 1981, število telefonskih impulzov pa se je povečalo za 9%, 
ter je za 9% manjše kot v enakem obdobju lani. število novih telefonskih 
naročnikov je 13.294. 

23. V blagovno transportnem centru Ljubljana se je pretok skladiščnega 
prometa v prvih devetih mesecih letošnjega leta povečal za 12% v primerjavi z 
enakim obdobjem leta 1981, ter je za 6% višji od planiranega. 
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POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV - 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA -27. 12.1982 

MNENJA K PREDLOGOM, POBUDAM IN 
STALIŠČEM DELEGATOV OB 
OBRAVNAVI PREDLOGA RESOLUCIJE 
O POLITIKI DRUŽBENO- 
GOSPODARSKEGA RAZVOJA SR 
SLOVENIJE V LETU 1983 NA 
ZASEDANJU ZBORA ZDRUŽENEGA 
DELA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE DNE 
27. 12. 1982 

I. Predlogi, pobude in stališča delegatov k 
predlogu resolucije 

1. Predlagane omejitve osebne, skupne in splošne porabe 
za leto 1983 močno odstopajo od načrtovanih razmerij v 
predlogih srednjeročnih planskih dokumentov SR Slovenije, 
prav tako pa tudi niso usklajene z določili nekaterih drugih 
republiških planskih dokumentov. Nepoznavanje vseh, tudi 
zveznih spremljajočih ukrepov zvezne resolucije oziroma pre- 
pozno seznanjanje z njimi vpliva na realnost planiranja, pred- 
vsem pa na možnost nernotenega gospodarjenja, 

(Stališče delegata iz Kranja) 
Srednjeročni planski dokumenti določajo politiko delitve 

družbenega proizvoda in oblikovanja sredstev za posamezno 
porabo. Te usmeritve so srednjeročne in se praviloma izvajajo 
z različno dinamiko v posameznem letu srednieročneaa ob- 
dobja. 
. V letu 1982 je potekal proces sprememb in dopolnitev 
planskih dokumentov. Nove ocene rasti družbenega proiz- 
voda so bistveno nižje, občutno pa se zmanjšuje tudi ocenjeni 
razpoložljivi delež družbenega proizvoda za domačo porabo. 
Za 1983. leto ocenjujemo, da bo po poravnavi obveznosti do 
tujine in drugih republik razpoložljivih za porabo v SR Slove- 
niji okoli 82% družbenega proizvoda (v 1982. letu je bilo 86%), 
kar je manj od povprečne ocene za celotno srednjeročno 
obdobje ob predlogu sprememb in dopolnitev družbenega 
plana SR Slovenije. Takšni okviri pa tudi ne dovoljujejo, da bi 
v 1983. letu računali za posamezne oblike porabe s sredstvi in 
razmerji, kot so načrtovani v predlogih srednjeročnih plan- 
skih dokumentov. 

2. V resoluciji bi morali biti navedeni viri za plačilo neporav- 
nanih obveznosti republike do zveznega proračuna iz leta 
1982. 

(Pobuda delegata iz Kranja) 
Neporavnana obveznost SR Slovenije do proračuna federa- 

cije iz leta 1982 se prenaša kot dodatna obveznost v 1983. 
leto. Vključena je v proračun SR Slovenije (bruto) za 1983. 
leto, kjer so opredeljeni tudi viri sredstev za pokrivanje obvez- 
nosti republike do zveznega proračuna. Zakon o proračunu 
SR Slovenije podrobneje določa naloge in ukrepe na tem 
področju in je torej sestavni del dogovorjene ekonomske 
politike za 1983. leto. 

3. Navedeni bi morali biti vzroki visokega naraščanja sred- 
stev Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja. V 
predlogu resolucije je ta odstotek še večji kot v osnutku (od 
23% na 29%). 

(Pobuda delegata iz Kranja) 
Osnutek resolucije je predvideval 23% porast sredstev 

Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v 1983. 
letu. Takšna rast je izhajala iz predvidenega povečanja števila 
upokojencev (za 3,5%) in usklajevanja rasti pokojnin z rastjo 
nominalnih osebnih dohodkov v preteklem letu. Tako bi zna- 
šala sredstva Skupnosti pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja 32.638 milijonov din, sredstva Skupnosti starostnega 
zavarovanja kmetov pa 1.199,7 milijona din. 

Osnutek finančnega načrta Skupnosti je poleg teh sredstev 
med prihodke od družbenopolitičnih skupnosti všteval tudi 
1.070 milijonov din iz naslova povračil republike za SPIZ in 
151,3 milijona din za Skupnost starostnega zavarovanja kme- 
tov. Zaradi prenosa obveznosti za razlike v pokojninah borcev 
in delavcev organov za notranje zadeve in za pokojnine kme- 
tov-borcev iz republiškega proračuna na obe skupnosti, se je 
v predlogu finančnega načrta povečal obseg sredstev iz bruto 
osebnih dohodkov in dohodka. Za ohranitev tekoče likvidno- 
sti (na ravni leta 1982) je bilo v SPIZ planirano dodatnih 357 
milijonov din sredstev za obratna sredstva, kar bi zmanjšalo 
potrebo skupnosti, da za izplačila najema kratkoročne 
bančne kredite, hkrati pa zaradi visokih obresti prispevalo k 
smotrnejšemu poslovanju skupnosti. V celoti se je tako fi- 
nančni načrt obeh skupnosti glede na osnutek resolucije 
povečal za 1.578,3 milijona din (1.070 + 151,3 + 357) in znaša 
35.416 milijonov din, kar pomeni 29,2% rast glede na leto 
1982. 

4. Resolucija področju zaposlovanja odmerja premalo po- 
zornosti; predvideno število oziroma odstotek nadomestnih 
zaposlitev 2% je iz dosedanjih izkušenj sodeč previsok. 

(Stališče delegata iz Kranja) 
Naloge in ukrepe na področju zaposlovanja določa načrt 

zaposlovanja za 1983. leto, ki je spremljajoči dokument reso- 
lucije. Pripravljen bo na podlagi samoupravnih sporazumov o 
usklajevanju letnih načrtov zaposlovanja, ki jih sprejemajo v 
občinski skupnosti za zaposlovanje. V Zvezi skupnosti za 
zaposlovanje ga bodo predvidoma sprejeli v februarju. 

Ocene možnega obsega nadomestitev delavcev, ki bodo 
prenehali z rednim delom vsled upokojitve, oziroma kako 
drugače prenehali delati, temeljijo na dosedanjih trendih. 
Upoštevane so upokojitve, smrtni primeri, možne odselitve in 
zaposlitve v tujini, primeri invalidnosti ali težje obolelosti, delo 
doma in podobno. Za leto 1983 ocenjujemo 12 tisoč novih 
upokojitev (približno 1,5% zaposlenih), tako da ocenjujemo, 
da skupna stopnja nadomestitev (2%) ni ocenjena nerealno. 

5. Sredstva za izvajanje zakonsko določenih nalog skupno- 
sti za zaposlovanje naj se izločijo iz veljavnega limita skupne 
porabe in se v resoluciji posebej opredelijo. 

(Predlog delegata iz Kranja) 
Sredstva, ki se združujejo v Skupnosti za zaposlovanje 

predstavljajo majhen delež v celotnih sredstvih, ki se na 
podlagi svobodne menjave dela združujejo za zadovoljevanje 
skupnih potreb (in sicer v 1982 okoli 0,9%, po oceni v letu 
1983 okoli 1,2%). Tako ima za 1983. leto predvideno poveča- 
nje prispevne stopnje v skupnostih za zaposlovanje neznaten 
vpliv na okvir sredstev drugih samoupravnih interesnih skup- 
nosti družbenih dejavnosti. 

Politika razporejanja dohodka mora biti opredeljena v let- 
nih dokumentih tako, da postavlja osnovni globalni odnos 
med sredstvi za zadovoljevanje osebnih, skupnih in splošnih 
potreb na eni strani in sredstvi za razširitev materialne osnove 
dela in rezerve na drugi strani. Ta odnos je določen glede na 
oceno razpoložljivih sredstev oziroma materialne možnosti 
gospodarstva. V okviru globalno opredeljenih sredstev za 
posamezno porabo pa je nujna nadaljnja selektivnost (npr. 
med SIS) in sicer na posameznih področjih. 

6. S politiko cen je potrebno zagotoviti enostavno repro- 
dukcijo v energetiki; določi naj se organ, ki bo zadolžen za 
realizacijo sprejete politike. 

(Predlog delegata iz Velenja) 
S predlogom se v celoti strinjamo. Ta usmeritev je prisotna 

v srednjeročnih planskih dokumentih (tudi v njihovih spre- 
membah in dopolnitvah), vključena pa je tudi kot naloga 
politike cen v 1983. letu. Zvezna resolucija in dogovor o 
politiki cen določata, da bo v prvem poletju 1983 pripravljen 
dolgoročni program politike cen na ključnih gospodarskih 
področjih; med njimi je tudi energetika. 

Po odloku o določitvi najvišje ravni cen proizvodov in stori- 
tev so spremembe cen električne energije in premoga zača- 
sno v zvezni pristojnosti. Zvezni izvršni svet je v začetku leta 
že predlagal povišanje cen električne energije in premoga in 
sicer nad predvidenim porastom splošne ravni cen. 
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7. Kreditna politika bi morala za tiste objekte, ki dosežejo 50 
ali celo 70% tujih nočitev opredeliti bistveno boljše kreditne 
pogoje in sicer lastna udeležba do 30%, obrestna' mera 10% 
doba vračanja 20, moratorij dve leti. 

Boljši pogoji kreditiranja so potrebni tudi za hitrejši razvoj 
samostojnega gostinstva. 

(Pobuda delegata iz Radovljice, pobuda delegata s po- 
dročja obrtne dejavnosti) 

Ljubljanska banka - Združena banka pripravlja nove pogoje 
kreditiranja, ki bodo izhajali iz usmeritev in nalog sprejete 
ekonomske politike. Predvidoma bodo obravnavani in sprejeti 
na naslednjem zboru banke v mesecu aprilu. 

S spremembami in dopolnitvami srednjeročnega samou- 
pravnega sporazuma bank v LB-ZB so se zaradi bistveno 
nižjih razpoložljivih sredstev bank za naložbe poslabšali po- 
goji za vse namene kreditiranja. Hkrati pa je izvršena selekcija 
znotraj prioritet tako, da je večji poudarek na investicijah v 
proizvodnjo blaga in storitev za izvoz na konvertibilno po- 
dročje s pozitivnim neto deviznim učinkom. Poseben tretman 
imajo naložbe v tujski turizem, kjer banka predvideva posojila 
v višini do 50% predračunske vrednosti (splošno do 20%) ter 
predvideva bistveno daljšo dobo vračanja (za tujski turizem 
do 15 let, splošna doba pa je do 6 let). Obrestna mera na 
posojila za naložbe v povečanje oroizvodnje blaga in storitev 
za izvoz na konvertibilno področje je do 40% nižja od splošne 
obrestne mere. Pri kreditih za te naložbe se predvideva tudi 
enoletni moratorij. 

8. Postavlja se problem, kako bo v letu 1983 z vzdrževanjem 
lokalnih cest zlasti v nerazvitih občinah. Predlaga uvedbo 
določene oblike solidarnosti. 

(Vprašanje in pobuda delegata iz Lenarta) 
Zakon o cestah v določilu 6. alinee 19. člena omogoča, da 

se izvajalci in uporabniki v okviru Skupnosti za ceste Slove-i 
nije lahko tudi dogovarjajo o usklajevanju interesov občinskih 
skupnosti za ceste, ki se. nanašajo na razvoj in vzdrževanje 
cest na manj razvitih območjih in obmejnih območjih SR 
Slovenije. V okviru tega določila se lahko razrešuje tudi pro- 
blematika vzdrževanja lokalnih cest v manj razvitih občinah. 

V zvezi s to problematiko je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije v septembru posredoval svoje mnenje v odgovor na 
delegatsko vprašanje skupine delegatov za Zbor občin Skup- 
ščine SR Slovenije iz občine Lenart. 

9. Pri intervencijah v proizvodnji in porabi hrane bi morali 
uvesti nekakšno solidarnost, saj manj razvite občine, ki so 
pretežno kmetijsko usmerjene, zberejo premalo sredstev za 
pospeševanje kmetijstva. 

(Pobuda delegata iz Lenarta) 
Zakon o inten/encijah v proizvodnji in porabi hrane, sprejet 

januarja 1982 omogoča, da občine z odlokom predpišejo 
poseben davek iz osebnega dohodka za zagotovitev sredstev 
za delovanje samoupravnih skladov za intervencije v kmetij- 
stvu in porabi hrane v občinah. 

Tako zbrana sredstva se koristijo za izvajanje interventnih 
nalog v občini in za izvajanje nalog na osnovi dogovora o 
enotni politiki in ukrepih pri pospeševanju proizvodnje hrane. 
Tak dogovor je bil podpisan za 1982. leto med republiškim in 
občinskimi skladi. Podpis dogovora je predviden tudi za 1983 
leto. 

Na osnovi dogovora zagotavljajo občinski del sredstev za 
premije občine na osnovi porabe. Tako lahko proizvajalci 
hrane v občini Lenart uveljavljajo občinski del premije v tisti 
občini, v katero so na osnovi dolgoročnih pogodb usmerili 
določene količine mesa. S tem je zagotovljeno načelo usmer- 
janja sredstev iz potrošnje v proizvodnjo. Tudi pri premiranju 
proizvodnje mleka deluje sistem intervencij v korist proizvod- 
nih območij. 

Republiški sklad je prevzel obvezo sofinanciranja na novo 
nastavljenih kadrov v kmetijski pospeševalni službi v višini 
50%. Ta ukrep velja za vse občine, ki so v celoti ali pa imajo le 
nekatere krajevne skupnosti status manj razvitih. 

Obveze za premiranje pridelovanja pšenice in sladkorne 
pese je v celoti prevzel republiški sklad. 

Glede raziskovalno-razvojne dimenzije v okviru pospeševa- 
nja kmetijstva pa je možnost združevanja sredstev občinskih 
raziskovalnih skupnosti za ustrezne skupne projekte, katerih 
uporaba bi dala večje rezultate tudi v posamezni občini. 

10. V prizadevanju, da bi se zasebno gostinstvo vključilo v 
razvoj turizma bi bilo potrebno urediti tudi sprejemanje dinar- 

skih in evro-čekov v zasebnem sektorju. Zagotoviti bi bilo 
potrebno enake pravice za stimulacije za zasebni sektor kot 
je to urejeno v združenem delu. 

(Pobuda delegata za področje obrtne dejavnosti) 
Po zakonu o opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini 

fizične osebe ne morejo opravljati posla zunanjetrgovinskega 
prometa. To pomeni, da tudi zasebno gostinstvo ne more 
samostojno opravljati menjalniške službe oz. sprejemati plačil 
v efektivni tuji valuti, tujih čekih ali kreditnih pismih niti 
obračunavati izvoznih stimulacij. Sprejemanje plačil v tuji 
efektivi in tujih čekih (vključno z evro čeki) za storitve, ki jih 
opravi zasebni sektor, je možno le v primerih ko je samostojni 
obrtnik sklenil sporazum z organizacijo združenega dela s 
področja turizma. V tem primeru se menjalniški posli ali 
plačilo za opravljene storitve v zasebnem gostinstvu v dinarjih 
ali dinarskih čekih opravlja preko organizacije združenega 
dela. Organizacija združenega dela in samostojni obrtnik se 
dogovorita o višini nadomestila za storitve, ki jih je opravil 
samostojni obrtnik. Nadomestilo je možno v dinarjih ali dru- 
gače (n. pr. da OZD samostojnega obrtnika oskrbi s proizvodi 
iz uvoza, ki so nujni za opravljanje njegove dejavnosti- n pr 
limone, pijače itd ). 

II. Predlogi pobude in stališča delegatov k 
spremljajočim dokumentom: 
1. Energetska bilanca SR Slovenije 

Pri ukrepih za izvajanje energetske bilance naj se v točki 3. 
4. rok prilagodi zaključku sezone gretja, torej naj se skrajša za 
dva meseca. 

(Pobuda delegata iz Maribora-Tabor) 
,^?ublišk1 k°m'te za energetiko kot član skupine, ki je zadolžena za dodelavo postopka za uvedbo metodoloaiie 
zaračunavanja premoga, sprejema pobudo delegatov Maribor 
tabor, da jepotrebno postopek priprave aktov skrajšati za 
dva meseca (do 30. 4. 1983) 

2. Program nalog in ukrepov za povečanje 
tujskega turizma 

Razvoj turizma je potrebno pospeševati tudi v kontinental- 
nem delu Smatrajo, da ni treba spodbujati počitniških skup- 
nosti in osnovnih organizacij sindikata, da ponudijo proste 
zmogljivosti (izven počitnic) v prodajo organizacijam združe- 
nega dela turizma in gostinstva. V programu tudi ni predvide- 
nih ukrepov za preprečevanje prelivanja deviz zasebnikom. 

(Pripombe delegata iz Maribora-Tabor) 

Sprejete aktivnosti so kratkoročne, saj ni možno že do 
poletne turistične sezone doseči bistvenih strukturnih spre- 
memb v naši turistični ponudbi. Zato so aktivnosti v tem 
programu usmerjene predvsem v odpravljanje najbolj vidnih 
pomankljivosti v ponudbi in v kvaliteti storitev in v spodbuja- 
nje večje potrošnje turistov ter s tem tudi deviznega priliva. 

Ob teh kratkoročnih nalogah pa so zastavljene tudi aktivno- 
sti, katerih izvajanje bo v prihodnje postopoma vplivalo na 
oblikovanje kvalitetnejše turistične ponudbe, na strukturo go- 
stov in na večji devizni priliv. 

Tudi tako zastavljen program vključuje naloge za nujno 
povečanje turističnega prometa v kontinentalnem delu. Tako 
so v 3. točki tega programa zastavljene aktivnosti za podaljša- 
nje bivanja turistov v tranzitu skozi Slovenijo, ki nalagajo 
posameznim nosilcem naloge v zvezi s pravočasnim informi- 
ranjem gostov o turistični ponudbi v celinskem delu Slovenije 
z ureditvijo prodajnih mest ter za popestritev ponudbe v 
turističnih krajih. Poleg tega bo Republiški komite za turizem 
in gostinstvo v mesecu marcu, skupaj s Planinsko zvezo 
Slovenije spodbudil turistične kraje v notranjosti Slovenije, da 
v svojo ponudbo bolj organizirano vključijo različne vrste 
izletov v hribe in tako bolje izrabijo naravne danosti za aktiven 
oddih gostov. 

Izraba možnosti za rekreacijo v gorskem in ostalem delu 
Slovenije zahteva skupno oblikovanje ponudbe vseh OZD, 
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nosilcev posameznih storitev in njihovo organizirano medse- 
bojno delo za uresničevanje posameznih programov in 
skupne ponudbe. Ker je za takšno organiziranost in pripravo 
ponudbe potrebno več časa, kot ga je še do letošnje sezone, 
program poudarja nujnost, da se v turističnih regijah nosilci 
turistične ponudbe že sedaj med seboj povežejo tako, da 
bodo lahko skupno oblikovali ponudbo, upoštevajoč zahteve 
sodobnega turizma. 

Program aktivnosti vključuje tudi naloge za ustvarjanje in 
organizirano zajemanje čimvečjega deviznega priliva, kar je 
najbolj učinkovita pot za preprečevanje nelegalne menjave 
deviz. V ta namen je predvideno stimuliranje nakupa dinar- 
skih čekov z ugodnostmi pri plačilu gostinskih storitev ter 
organizirano oddajanje zasebnih sob. V Sloveniji je več kot 
800 menjalnih mest, kjer turist lahko menja devize na mejnih 
prehodih, črpalkah, v gostinstvu, agencijah, bankah. 

Statistični podatki kažejo, da zmogljivosti počitniških do- 
mov niso dovolj izrabljene, zato želimo spodbuditi organiza- 
cijo združenega dela k boljšemu gospodarjenju s temi druž- 
benimi sredstvi. Ena takšnih možnosti je, da se nezasedene 
zmogljivosti organizirano ponudijo in oddajajo v okviru počit- 
niških skupnosti ali pa skupaj z organizacijami združenega 
dela gostinstva oz. turističnega posredovanja. 

3. Družbeni dogovor o usklajevanju davčne 
politike 

a) Dogovor naj bolj vzpodbuja dejavnosti, ki se lahko vklju- 
čujejo v izvoz in podpira modernizacijo zasebnega sektorja 
malega gospodarstva. Izvozne olajšave naj veljajo tudi za 
izvoz storitev. Zaradi vse večjih obremenitev naj se ohranijo 
najnižje stopnje, osnove naj se vsako leto dvigajo glede na 
doseženo inflacijo. Predvidena olajšava za zavezance, ki 
imajo učence v proizvodnem delu ni stimulativna. 

b) Samostojno osebno delo je treba vključiti v zakon o 
zavarovanju plačil. 

(Pobude delegata za področje obrtne dejavnosti). 
a) V dopolnilnem osnutku dogovora o usklajevanju davčne 

.politike so bili naknadno predlagani blažji kriteriji in višji 
odstotki izvoznih olajšav. Tako se je npr. pri 20 do 30 odstot- 
nem deležu izvoza po obravnavanem osnutku priznavala olaj- 
šava v višini 15% (prej 5%). Dopolnjen osnutek tudi omogoča, 
da se v zvezi s priznavanjem davčnih olajšav lahko enako 
obravnavajo proizvodne in storitvene dejavnosti, seveda pod 
pogojem, če je glede na razvojne potrebe to tudi opredeljeno 
v družbenih dogovorih o pospeševanju razvoja drobnega go - 
spodarstva v občinah. Razponi davčnih stopenj se zadržujejo 
v predlagani višini. 

Pri pripravi predloga dogovora o usklajevanju davčne poli- 
tike je bila upoštevana pripomba glede zvišanja odstotka 
davčne olajšave za učence in študente na proizvodnem delu 
oziroma delovni praksi. Odstotek tovrstne olajšave je zvišan 
od 5% na 15%. Med izvozne olajšave je vključen tudi izvoz 
storitev na konvertibilno področje. Ni pa bila sprejeta pobuda 
o valorizaciji razponov davčnih osnov. Odbor je bil mnenja, da 
bo spremenjen sistem ugotavljanja davčnih osnov deloval v 
smeri zmanjšanja ostanka čistega dohodka in s tem na blažje 
delovanje davčne progresije. Poleg tega pa je treba upošte- 
vati še vrsto davčnih olajšav 

b) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sred- 
stev že predlagal, da se v ta zakon vključijo določbe, ki bi za 
uporabnike družbenih sredstev uvedle obveznost, da v zakon- 
skih rokih poravnajo svoje obveznosti iz naslova prometa 
blaga in storitev ter iz naslova intervencij tudi do tistih upni- 
kov, ki niso uporabniki družbenih sredstev. Predlagana reši- 
tev bi tudi pri občanih - nosilcih samostojnega osebnega dela 
vplivala na rednejši dotok sredstev in s tem tudi na sposob- 
nost za doslednejše poravnavanje družbenih obveznosti. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 27. 12. 1982 

POJASNILA 
k pobudam delegatov ob sprejemanju zakona o 
spremembah zakona o zagotavljanju sredstev 
in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za 
pospeševanje razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in SAP Kosovo 

V razpravi o predlogu za izdajo zakona z osnutkom ter o 
predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slove- 
nije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih repu- 
blik in SAP Kosovo so delegati tov. Jože Gabrovšek, Vinko 
Vedlin in Jordan Blaževič zahtevali pojasnila oziroma predla- 
gali: 

- obveznosti SR Slovenije naj ne bi povečevali, temveč naj 
bi z učinkovitejšo uporabo teh sredstev skušali zagotoviti iste 
efekte; 

- analizirati je potrebno stanje v slovenskem gospodarstvu 
glede na naraščajoče izgube in oceniti, ali predlagano pove- 
čanje stopenj zadostuje; 

- potrebno je na novo razvrstiti organizacije združenega 
dela glede na njihovo akumulativno sposobnost; 

- poročati je potrebno o uporabi sredstev Sklada federaci- 
je- 

1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v pisnih utemelji- 
tvah k predlaganim dokumentom in v uvodni besedi in raz- 
pravi na zasedanju Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije že obrazložil, da obveznosti SR Slovenije ostajajo 
enake, to je 1,83% družbenega proizvoda družbenga gospo- 
darstva. Ta stopnja je dogovorjena v Dogovoru o temeljih 
družbenega plana SFR Jugoslavije za obdobje 1981-1985 in 
hkrati določena z Zakonom o stalnih sredstvih Sklada federa- 
cije. V okviru nespremenjene obveznosti SR Siovenije pa je 
bilo potrebno za 30% povečati stopnje, po katerih izpolnjujejo 
svojo obveznost zavezanci v SR Sloveniji in s tem v skladu z v 
zakonu sprejetimi načeli opraviti prerazdelitev SR Sloveniji 
dane obveznosti. Analiza obračunavanja in izvajanja obvez- 
nosti je namreč pokazala izpad sredstev vsled povečanega 
števila temeljnih organizacij združenega dela z izgubo ozi- 
roma znižano akumulacijo kot tudi povečanje števila upravi- 
čencev do izvoznih olajšav. 

2. Predlagano 30%-no povečanje stopenj, no katerih izva- 
jajo svojo obveznost posamezne organizacije združenega 
dela, je izhajalo iz analize zaključnih računov za 1981. leto, 
razpoložljivih podatkov iz periodičnih obračunov v 1982. letu 
in ocen realizacije dohodka in izvoza do konca 1982. leta. V 
teku 1983. leta bo potrebno spremljati gospodarska gibanja in 
ponovno preveriti ustreznost višine stopenj glede na izvajanje 
obveznosti SR Slovenije. 

3. Zakon v 29. členu zavezuje Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, da z Odlokom razvrsti zavezance glede na višino 
obveznosti po metodologiji, ki jo predpisuje sam zakon, na- 
naša pa se na razmerje med akumulacijo in poslovnim skla- 
dom v preteklih treh letih. Taka razvrstitev podskupin pa velja 
za dve leti. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 
podatkov Službe družbenga knjigovodstva za leta 1979, 1980 
in 1981 koncem decembra 1982. leta že sprejel nov Odlok o 
razvrstitvi podskupin, ki velja za leti 1983 in 1984. 

Hkrati zakon določa v 14. členu, da zavezanec svojo obvez- 
nost poravna le do višine ustvarjene akumulacije v tekočem 
letu in se mu vplačani presežki akontacije vrnejo. 

4. V zvezi z zahtevo o poročanju o uporabi sredstev za 
hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosovo pa ugotavljamo, da je izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije vezan na poročilo Sklada federacije, s katerim ob 
času oblikovanja zakona nismo razpolagali, medtem ko jeza 
del sredstev, ki jih organizacije združenega dela na samou- 
pravni osnovi združujejo za skupna vlaganja, poročilo v pri- 
pravi in bo delegatom posredovano v skladu s programom 
dela Skupščine SR Slovenije. 
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\z Skupščine SFRJ 

NOVI PREDPISI 

Večja odgovornost bank za lastno 

likvidnost in za usodo danih kreditov  
* 

• Samoupravni skladi združenega dela in delovne skupnosti, ki pridobivajo 
dohodek, bodo lahko člani bančnih organizacij 

• Civilne pravne osebe bodo lahko odpirale žiro-račune pri bankah 
• Dolžnost bank bo, da kontrolirajo namensko uporabo kreditov in da sprejemajo 

ukrepe 
• Posebne finančne službe bodo opravljale vlogo internih bank, vendar brez 

statusa pravne osebe 
• Poslovne enote temeljnih bank ne bodo mogle imeti posebnih žiro-računov 
• Poštne hranilnice bodo lahko odkupovale tuji denar in čeke 

V bančnih organizacijah 
zadnja leta zavzeto poskušajo 
preobraziti in razviti družbe- 
noekonomske odnose na te- 
meljih Zakona o združenem 
delu. Ker gre za graditev in iz- 
popolnjevanje zelo pomemb- 
nega dela sistema, imajo ti 
procesi velik pomen. Zaradi te- 
ga tudi Zvezni izvršni svet in 
Skupščina SFRJ redno sprem- 
ljata in analizirata izvajanje Za- 
kona o temeljih kreditnega in 
bančnega sistema. 

Na podlagi tega zakona, ki je 
bil sprejet v začetku leta 1977, 
so bile s sporazumevanjem in 
združevanjem dela in sredstev 
konstituirane interne, temeljne 
in združene banke ter druge 
bančne organizacije. Praktič- 
no izvajanje tega Zakona pa je 
pokazalo, da nekatera vpraša- 
nja v zakonskih določbah niso 
ustrezno rešena, kar je povzro- 
čilo nekatere dvome in različ- 
ne razlage posameznih do- 
ločb. Prav tako pa vse določbe 
niso v dovolj veliki meri uskla- 
jene z Zakonom o združenem 
delu, kakor tudi ne z drugimi 
sistemskimi zakoni s tega po- 
dročja. V nekaterih primerih 
pa zakonske določbe celo ovi- 
rajo razvoj družbenoekonom- 
skih odnosov na področju kre- 
ditno-monetarnega in bančne- 
ga sistema. 

Zaradi vsega tega je Zvezni 

izvršni svet pripravil Predlog 
za izdajo zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah Zakona o 
temeljih kreditnega in bančne- 
ga sistema ter ga skupaj z 
Osnutkom zakona (AS 162) 
poslal Skupščini v obravnavo 
in sprejem. Za sprejem tega 
Zakona je pristojen Zvezni 
zbor. 

GRADITEV IN 
IZPOPOLNJEVANJE 
SISTEMA 

Predlagane spremembe in 
dopolnitve Zakona ne spremi- 
njajo načel Zakona o temeljih 
kreditnega in bančnega siste 
ma, temveč ga le dograjujejo 
in izpopolnjujejo v skladu s 
praktičnimi potrebami in druž- 
benoekonomskimi odnosi, ki 
se oblikujejo v združenem delu 
na temeljih planskih doku- 
mentov in tekoče ekonomske 
politike. 

Zaradi nejasnosti pri prak- 
tičnem izvajanju Zakona, 
Osnutek sprememb zakona 
natančno določa, kdo je lahko 
član bančne organizacije. Po- 
leg organizacij združenega de- 
la in samoupravnih interesnih 
skupnosti, se bodo lahko po 
novem v bančne organizacije 
združili tudi samoupravni skla- 
di združenega dela in delovne 
skupnosti, ki glede na vrsto in 

pomen nalog, ki jih opravljajo 
za temeljne organizacije, 
ustvarjajo celoten prihodek, 
pridobivajo dohodek in imajo 
druge samoupravne pravice. 
Ta sprememba je predlagana v 
skladu z Zakonom o združe- 
nem delu. 

Združevanje v bančne orga- 
nizacije Osnutek zakona omo- 
goča tudi vsem drugim druž- 
benim pravnim osebam, ki lah- 
ko s sredstvi, s katerimi uprav- 
ljajo, izpolnjujejo obveznosti 
oziroma lahko prevzamejo rizi- 
ko, kakršen je predviden v sa- 
moupravnem sporazumu o 
združevanju v bančno organi- 
zacijo. 

Natančnejše določbe o član- 
stvu v bančnih organizacijah 
so tudi v tistih delih Osnutka 
zakona, ki govore o sredstvih, 
s katerimi poslujejo bančne 
organizacije, in nalogah, ki jih 
te organizacije opravljajo. 

DENARNE KARTICE 
Glede razporejanja prihod- 

kov bančnih organizacij med 
njihovimi članicami vsebuje 

Osnutek zakona natančnejše 
določbe, ki so skladne z načeli 
Zakona o združenem delu. 
Predpisano je namreč, da bi se 
prihodki, ki jih s svojim poslo- 
vanjem ustvari bančna organi- 
zacija, razporejali med njenimi 
članicami kot skupni dohodek, 
in sicer po prispevkih članic 
pri njegovem ustvarjanju. 

Zakon o temeljih kreditnega 
in bančnega sistema doslej ni 
predpisoval, da bančne orga- 
nizacije v okviru svojega po- 
slovanja izdajajo in sprejemajo 
denarne kartice. Predvidene 
spremembe in dopolnitve Za- 
kona pa bankam dovoljujejo 
tudi poslovanje z denarnimi 
karticami. Tako bo v sistemu 
brezgotovinskih plačilnih in- 
strumentov na ta način omo- 
gočena tujim turistom in jugo- 
slovanskim državljanom, ki 
imajo tekoče in devizne raču- 
ne, učinkovitejša uporaba 
bančnih storitev. Denarno kar- 
tico bodo lahko v okviru svoje 
dejavnosti uporabljale tudi or- 
ganizacije združenega dela, 
predvsem tiste s področja turi- 

psooooeoosoooooooooeoooocooooooosooocoooK 
S OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN fl 
0 DOPOLNITVAH ZAKONA O TEMELJIH KREDITNEGA IN 8 
S BANČNEGA SISTEMA - AS 162 S 
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Glede združevanja dela in 
sredstev za določene namene 
v okviru bančne organizacije 
Zakon o temeljih kreditnega in 
bančnega sistema ne vsebuje 
natančnih določb. Tako je bilo 
mogoče tudi tolmačenje, daje 
lahko bančna organizacija, v 
okviru katere se združujejo de- 
lo in sredstva, tudi sama ude- 
leženka tega združenja, čeprav 
to ni v skladu s sistemom. 
Predlagana sprememba 
ustrezne določbe v celoti od- 
pravlja možnosti takega tolma- 
čenja Zakona. 

BANKA BO PREVZELA 
RIZIKO ZA KREDITE 

Del Zakona, ki govori o vse- 
bini samoupravnega sporazu- 
ma o združevanju sredstev za 
določene namene, naj bi, 
predlaga Osnutek sprememb, 
precej dopolnili. Za združeva- 
nje sredstev za investicije je 
predlagano, da se bo morala 
bančna organizacija obvezati, 
da bo s samoupravnim spora- 
zumom prevzela riziko pri po- 
krivanju izgub pri investicijah, 
za katere je odobrila kredit ali 
dala garancijo oziroma sode- 
lovala pri združevanju sredstev 
za te namene. 

Pri združevanju sredstev za 
kratkoročne namene ali pa, ko 
je združevanje namenjeno 
ohranjanju tekoče likvidnosti, 
bodo s samoupravnim spora- 

zumom določeni namen zdru- 
ženih sredstev, način združe- 
vanja, pravice ih obveznosti 
organizacij, ki so združile 
sredstva, kakor tudi pogoji in 
način prenehanja dogovorje- 
nih razmerij. 

K odpravljanju nejasnosti pri 
izvajanju Zakona o temeljih 
kreditnega in bančnega siste- 
ma mora prispevati tudi dopol- 
nitev v Osnutku zakona glede 
sodelovanja bančnih organi- 
zacij pri združevanju. Osnutek 
zakona namreč jasno poudar- 
ja, da lahko bančna organiza- 
cija združuje delo in sredstva 
na račun svojih članic v okviru 
druge bančne organizacije. Po 
mnenju predlagatelja so s tako 
določbo odpravljene nejasno- 
sti in različna tolmačenja za- 
konskega besedila v praksi, 
kar je povzročalo izključevanje 
bančnih organizacij in nepo- 
srednih razmerij pri združeva- 
nju za račun svojih članov, 
vendar v svojem imenu. Za- 
konsko besedilo je bilo doslej 
namreč tolmačeno tako, da so 
smele bančne organizacije 
združevati sredstva le v imenu 
in za račun svojih uporabni- 
kov, kar pa ni bil edini namen 
Zakona. 

Uresničevanje omenjenega 
Zakona je tudi pokazalo, da je 

v praksi ostalo odprto zelo za- 
htevno vprašanje žiro računov 
civilno-pravnih oseb. Zaradi 
tega Osnutek zakona predla- 
ga, da bi lahko bančne organi- 
zacije vodile, poleg žiro raču- 
nov in tekočih računov obča- 
nov, tudi žiro račune civilno- 
pravnih oseb in opravljale pla- 
čilni promet za račun njihovih 
lastnikov. Gre za uporabnike 
sredstev, ki nimajo žiro raču- 
nov pri Službi družbenega 
knjigovodstva, kot so na pri- 
mer fondacije, verske skupno- 
sti in podobno, doslej pa no- 
ben predpis ni predvideval, da 
bi lahko bili uporabniki žiro ra- 
čunov. 

POGOJI ZA 
ODOBRITEV 
KREDITOV 

Osnutek zakona tudi po- 
drobneje določa pogoje, pod 
katerimi bodo bančne organi- 
zacije dajale v bodoče kredite 
za različne namene. Hkrati 
predpisuje odgovornost bank 
za ohranjanje lastne likvidno- 
sti in za nadzorstvo nad na- 
mensko porabo že odobrenih 
kreditov. 

Pri dajanju kreditov bodo 
morale banke predvsem upo- 
števati lastno likvidnost, pose- 
bej pa bodo morale tudi pre- 
verjati kreditno sposobnost 
posojilojemalca. Banke bodo 
morale tudi zagotoviti potreb- 
no jamstvo za redno odplače- 
vanje kreditov. 

Pogoje za odobritev kredita, 
kot na primer, kdo ga lahko 
uporabi, kakšni so roki za nje- 
govo odplačilo in kakšen je 
namen kredita, bodo v bodoče 
določale bančne organizacije 
v skladu z ukrepi kreditno-mo- 
netarne politike. 

Osnutek zakona predlaga 
tudi uvedbo večje discipline 
pri nadzorovanju namenske 
porabe že odobrenih kreditov. 
Nadzorstvo nad porabo kredi- 
tov bodo opravljale bančne or- 
ganizacije, ki so kredite dale, 
način, kako bo to nadzorstvo 
potekalo, pa bodo določali 
izvršni odbori bank s svojimi 
sklepi. Če bo banka ugotovila, 
da najemnik kredita tega ne 
uporablja za dogovorjene na- 
mene, bo morala ustaviti na- 
daljnje črpanje kredita in takoj 
zahtevati plačilo že uporablje- 
nega dela kredita, če bančne 
organizacije te zakonske do- 
ločbe ne bodo spoštovale, 
Osnutek zakona zanje predla- 
ga visoke denarne kazni, in si- 
cer od pet tisoč do milijon di- 
narjev. Enake kazni bo mogo- 
če izreči tudi v primeru, če 
banke ne bi dovolj skrbele za 
lastno likvidnost ali pa pri odo- 
bravanju kreditov ne bi ugo- 

tavljale kreditne sposobnosti 
posojilojemalcev oziroma do- 
bile potrebnih jamstev. 

Poleg tega Osnutek zakona 
pooblašča Zvezni izvršni svet, 
da določi tiste vrste kreditov, 
ki jih bančne organizacije ne 
smejo dajati, kakor tudi, da 
predpiše odstotek skupnih 
plasmajev bančne organizaci- 
je, ki jih lahko uporabi za odo- 
britev enega ali več kreditov 
istemu uporabniku. Poleg po- 
gojev za dajanje potrošniških 
kreditov občanom, bi lahko v 
prihodnje Zvezni izvršni svet 
predpisoval tudi namene teh 
kreditov. 

KREDITI ZASEBNIKOM 
Temeljne organizacije zdru- 

ženega dela bodo lahko še na- 
prej prek bank s svojimi sred- 
stvi kreditirale druge uporab- 
nike družbenih sredstev in 
družbeno-pravne osebe, ven- 
dar ne tudi vseh občanov. Te 
kredite bodo lahko, kakor je 
predlagano, najemali kmetje, 
delovni ljudje, ki samostojno 
opravljajo dejavnost z oseb- 
nim delom s sredstvi v lasti ob- 
čanov ter delovni ljudje, ki se z 
osebnim delom samostojno 
ukvarjajo s kulturnimi dejav- 
nostmi, odvetništvom ali kate- 
ro podobnih poklicnih dejav- 
nosti. 

Pri dosedanjem praktičnem 
izvajanju tega Zakona so bili 
premalo natančno urejeni po- 
ložaj, naloge in vloga poseb- 
nih finančnih služb v sestavlje- 
nih organizacijah združenega 
dela. Zaradi tega so tudi na 
tem področju predlagane 
ustrezne zakonske dopolnitve. 

Po mnenju predlagatelja 
morajo posebne finančne 
službe dejansko zamenjati in- 
terne banke v organizacijah in 
skupnostih, kjer ni materialnih 
pogojev za njihovo ustanovi- 
tev. Te službe, predlaga Osnu- 
tek zakona, se bodo lahko 
ustanovile samo v sestavljenih 
organizacijah združenega de- 
la, delovnih organizacijah, ki 
imajo v svojem sestavu temelj- 
ne organizacije, v samouprav- 
nih interesnih skupnostih in 
drugih družbeno-pravnih ose- 
bah, kjer ni pogojev za organi- 
ziranje internih bank. 

Določanje njihovega statusa 
in nalog v bodoče ne bi prepu- 
ščali regulativi temeljnih in 
drugih organizacij združenega 
dela, temveč Zakon zanje po- 
nuja povsem konkretne reši- 
tve. Posebna finančna služba 
bo lahko opravljala bančne, 
kreditne in denarne posle, ki 
jih bodo lahko opravljali tudi 
njeni ustanovitelji. Med njimi 
so: združevanje dela in sred- 
stev za vlaganje v osnovna in 
trajna obratna sredstva zaradi 

skupnega ustvarjanja dohod- 
ka, medsebojnega kreditiranja 
ali financiranja brez obvezno- 
sti vračanja sredstev; združe- 
vanje sredstev za medsebojno 
kratkoročno kreditiranje in 
ohranjanje tekoče likvidnosti; 
vsi posli, namenjeni vodenju 
evidence o obveznostih njiho- 
vih ustanoviteljev in njihovemu 
rednemu poravnavanju. Poleg 
tega bodo posebne finančne 
službe lahko organizirale tudi 
posojanje finančnih sredstev 
in zbiranje hranilnih vlog de- 
lavcev, kakor tudi izplačevanje 
njihovih osebnih dohodkov 
prek hranilnih knjižic in teko- 
čih računov. 

Osnutek zakona predlaga, 
da mora Zakon jasno poudari- 
ti, da posebna finančna služba 
ne more biti pravna oseba. 
Mora namreč poslovati prek 
žiro računov svojih ustanovite- 
ljev, položaj, pravice, obvezno- 
sti in odgovornosti delavcev v 
njej pa bi še naprej urejali s 
samoupravnimi splošnimi akti. 
Na predlog generalnega direk- 
torja Službe družbenega knji- 
govodstva, bi zvezni sekretar 
za finance sprejel podrobnejša 
navodila o izvajanju tega dela 
Zakona. 

DELOVNE SKUPNOSTI 
INTERNIH BANK 

Čeprav je bil del Zakona o 
temeljih kreditnega in bančne- 
ga sistema, ki vsebuje določbe 
o položaju in vlogi internih 
bank, že dopolnjen, tudi Osnu- 
tek sprememb zakona predla- 
ga nekatere dopolnitve. Z njimi 
bo omogočena ustanovitev 
ene ali več delovnih skupnosti 
v internih bankah. Ob upošte- 
vanju ukrepov, s katerimi naj 
bi zaostrili finančno disciplino 
pri vseh uporabnikih družbe- 
nih sredstev in družbenih 
pravnih osebah, je določena 
tudi večja odgovornost delov- 
nih skupnosti in večja odvi- 
snost njihovega položaja od 
poslovanja bank. 

Predlagano je, da Zakon po- 
sebej poudari, kako so delavci 
v delovni skupnosti interne 
banke odgovorni za redno in 
uspešno izpolnjevanje nalog, 
ki jih opravlja banka. Razmerja 
med interno banko in njeno 
delovno skupnostjo pa bi še 
naprej urejali s samoupravnim 
sporazumom o združevanju, s 
tem da bi bila ta razmerja odvi- 
sna od doseženih poslovnih 
rezultatov banke po zaklju- 
čnem računu. 

MANJŠA 
SAMOSTOJNOST 
POSLOVNIH ENOT 
Nekatere spremembe in do- 
polnitve so predlagane tudi pri 
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tistih določbah, ki govorijo o 
ustanovitvi poslovne enote 
banke. Gre predvsem zato, da 
bi odpravili nekatere dileme 
pri izvajanju teh določb Po- 
slovne enote temeljnih bank 
po Osnutku zakona ne bodo 
mogle imeti žiro računov pri 
Službi družbenega knjigovod- 
stva niti ne posebne delovne 
skupnosti. S tem jim je tudi 
onemogočeno, da bi samo- 
stojno ustvarjale skupni doho- 
dek. To tudi doslej ni bil na- 
men Zakona, vendar pa je bila 
omenjena določba različno 
tolmačena v praksi. 

Po Osnutku zakona bo mo- 
ral samoupravni sporazum o 
ustanovitvi poslovne enote 
vsebovati pogoje za njeno 
ustanovitev, delokrog njenega 
poslovanja, pravice in obvez- 
nosti do temeljne banke, način 
upravljanja poslovne enote in 
način razpolaganja s sredstvi 
za opravljanje njenih nalog. 
Poleg tega bo moral samou- 
pravni sporazum urejati tudi 
temeljni položaj, pravice, ob- 
veznosti in odgovornosti de- 
lavcev v poslovni enoti. 

Glede na to, da je treba or- 
ganizirano zbirati sredstva za 
ohranjanje dnevne likvidnosti 
bank, je predlagana dopolni- 
tev Zakona v tistem delu, ki 
ureja vprašanja medsebojnega 
kratkoročnega kreditiranja 
bank. Ta oblika zbiranja sred- 
stev bo lahko potekala po po- 
sebnem samoupravnem spo- 
razumu, in sicer samo na ravni 
združenja bančnih organizacij 
v republiki, avtonomni pokraji- 
ni ali med bančnimi organiza- 
cijami na območju SFRJ prek 
posebnega računa pri Službi 

družbenega knjigovodstva in v 
okviru združenih bank. 

Po opredelitvah bančnih or- 
ganizacij se bi o tem sklepali 
samoupravni sporazumi. V 
njih bodo določene pravice, 
obveznosti in odgovornosti 
med združenji bančnih organi- 
zacij in temeljnih ter združenih 
bank. Vse strokovne in admini- 
strativne posle pa bi zaupali 
delovni skupnosti združenja 
bank ali delovni skupnosti ne- 
ke združene banke. 

KDAJ JE BANKA 
NELIKVIDNA? 

Osnutek zakona predlaga 
podrobno določitev pogojev, 
kdaj postane temeljna banka 
nelikvidna. V primeru, da te- 
meljna banka, kljub sprejetim 
ukrepom izvršnega odbora za 
zagotovitev likvidnosti, za re- 
dno poravnavanje svojih ob- 
veznosti uporablja sredstva pri 
Narodni banki Jugoslavije ne- 
prekinjeno pet zaporednih de- 
lovnih dni ali pa s prekinitvami 
deset delovnih dni v enem me- 
secu - v takem primeru se 
smatra, da je ta banka nelikvi- 
dna. 

Kot nelikvidna bo poleg tega 
obravnavana tudi tista temelj- 
na banka, ki ima dospele in 
neporavnane obveznosti do 
tujine ali pa, če ni pravočasno 
prenesla deviznih sredstev na 
Narodno banko Jugoslavije, 
skladno z zveznimi zakoni in 
drugimi zveznimi predpisi. 

V tem primeru mora pred- 
sednik izvršnega odbora te- 
meljne banke v roku petih de- 
lovnih dni sklicati sejo izvršne- 
ga odbora, na kateri se banka 
razglasi za nelikvidno. 

Skupščina temeljne banke 
mora ugotoviti vzroke nelikvi- 
dnosti in določiti način, ukre- 
pe in roke za njihovo odpravo. 
Rok za zagotovitev likvidnosti 
banke ne sme biti daljši od me- 
seca dni od dneva zasedanja 
skupščine temeljne banke. Če, 
pa se v tem roku ne zagotovijo 
sredstva, Osnutek zakona na- 
poveduje sprejetje sanacijske- 
ga programa v roku tridesetih 
dni. 

Večletne razprave o višini 
sklada solidarne odgovornosti 
bank,"pa tudi pobude, da bi ta 
sklad zmanjšali s treh na en 
odstotek od stanja plasmajev 
bank, so sklenjene s predlo- 
gom, da z Zakonom v bodoče 
ne bi določali roka, za katere- 
ga morajo banke združevati 
sredstva v ta sklad. Pri tem je 
bila posebej upoštevana funk- 
cija sklada solidarne odgovor- 
nosti kot pokritja vseh rizikov 
iz poslovanja. Ocenjeno je bi- 
lo, da bi bila njegova ukinitev 
ali zmanjšanje škodljiva prav 
za banke same. 

SKLADI V BANKAH 
Doslej so se skladi v združe- 

nih bankah različno oblikovali. 
To je povzročalo različno tol- 
mačenje premalo dorečenih in 
jasnih zakonskih določb. Zara- 
di tega Osnutek zakona pred- 
laga, da se lahko s samouprav- 
nim sporazumom o združeva- 
nju v združeno banko predvidi 
oblikovanje sklada solidarne 
odgovornosti, rezervnega 
sklada in sklada osnovnih 
sredstev. Predlagano je nada- 
lje, da bi sredstva teh skladov 
lahko bila pri temeljnih ban- 
kah, dokler jih združena banka 

ne začne uporabljati, s čimer 
bi se izognili imobiliziranju 
sredstev pri temeljnih bankah. 

Osnutek zakona natančneje 
ureja tudi poslovanje Poštne 
hranilnice in njeno prilagaja- 
nje določbam Zakona o deviz- 
nem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino. Poštna hra- 
nilnica bo lahko, predlaga 
Osnutek zakona, zbirala dinar- 
ske in devizne hranilne vloge 
občanov in civilno-pravnih 
oseb ter vodila njihove tekoče 
in devizne račune. Poleg po- 
slovanja s področja plačilnega 
prometa prek poštnih in tele- 
fonskih zvez, bo ta hranilnica 
lahko zbirala tudi efektivni tuji 
denar in bančne ter potovalne 
čeke, kakor tudi čeke, ki jih je 
izdala Narodna banka Jugo- 
slavije. 

Predlagane spremembe in 
dopolnitve Zakona o temeljih 
kreditnega in bančnega siste- 
ma zajemajo le tista vprašanja, 
za katera je v praksi ugotovlje- 
no, da niso ustrezno urejena 
ali pa niso v dovolj veliki meri 
usklajena z veljavnimi rešitva- 
mi v zveznih zakonih. Niso pa 
le edini rezultat dveletne raz- 
prave v zveznih družbenih sve- 
tih o aktualnih vprašanjih de- 
lovanja kreditno-monetarnega 
in bančnega sistema. 

Pri pripravi projekta nadalj- 
nje graditve sistema na tem 
področju je bila oblikovana 
posebna delovna skupina, ki jo 
sestavljajo predstavniki repu- 
blik in pokrajin ter ustreznih 
zveznih organov in organiza- 
cij. Njena dolgoročna naloga 
je predlaganje smeri nadaljnjih 
sprememb in izpopolnitev na 
tem področju. 

Blagovne kredite iz tujine bo lahko 

uporabljalo samo izvozno gospodarstvo 

• Tuji blagovni krediti se bodo uporabili izključno za zagotavljanje ^irovin in 
reprodukcijskega materiala za proizvodnjo, ki je namenjena za izvoz na 
konvertibilni trg 

• Prednost pri pridobivanju kreditov bodo imele organizacije zdr iženega dela, ki 
ponujajo najkrajši vračilni rok in največje devizne učinke 

• Devizni priliv ustvarjen z izvozom blaga proizvedenega iz uvoženega materiala 
bo uporabljen predvsem za odplačilo blagovnih kreditov ali za zadovoljevanje 
vseh zakonskih obveznosti izvoznega gospodarstva 

• Predvidena je stroga namenska uporaba tujih blagovnih kreditov 

, naPOvedane blagovne skladu s cilji razvojne politike, druge strani pa stanje likvi- darstvo začne čim prej uresni- kredite iz tujine bo mogoče ki so določeni v planskih do- dnosti države in vse večje po- čevati večje devizne učinke, 
uporabiti le za uresničevanje kumentih in z nalogami politi- trebe gospodarstva za devize Določeni predpogoji so 
čim večjega izvoza. To je v ke ekonomske stabilizacije. Z zahtevajo, da izvozno gospo- ustvarjeni s spremembami in 
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dopolnitvami nekaterih zako- 
nov in drugih aktov s področja 
ekonomskih odnosov s tujino 
in kreditno hnonetarnega siste- 
ma, kot tudi z izdajo zakona o 
zadolževanju Narodne banke 
Jugoslavije v tujini. 

Da bi bankam v naši državi 
omogočili najemanje tujih bla- 
govnih kreditov je nujno, da so 
le-te z zveznim zakonom poo- 
blaščene za to, kot tudi, da se 
vse to področje uredi v skjadu 
z zahtevami za čim boljše izko- 
riščanje te nove oblike zadol- 
ževanja v tujini. 

Zaradi tega je Zvezni izvršni 
svet poslal Skupščini SFRJ 
osnutek zakona o najemanju 
določenih blagovnih kreditov v 
tujini v letih 1983 in 1984. Nje- 
govo sprejetje je v pristojnosti 
Zbora republik in pokrajin. 
Glede na oceno, da je treba ta 
zakon sprejeti čim prej je pred- 
lagatelj zahteval, da se sprej- 
me po skrajšanem postopku. 

NAČIN UPORABE 
KREDITOV 

Osnutek zakona predvideva, 
da bodo tuje blagovne kredite 
letos in prihodnje leto najema- 
le samo pooblaščene banke za 
kreditne zadeve s tujino in to v 
svojem imenu in na svoj račun. 
Gre za blagovne kredite, ki jih 
odobravajo ali dajo zanje ga- 
rancije agencije vlad tujih 
držav in ki se bodo uporabili 
izključno za plačilo uvoza su- 
rovin in reprodukcijskega ma- 
teriala za proizvodnjo, ki je na- 
menjena izvozu na konvertibil- 
ni trg. Najvišji znesek bo dolo- 
čen s posebnim zveznim zako- 
nom. Z osnutkom tega zakona 
so predloženi samo način in 
pogoji za uporabo. Garancije 
za to vrsto kreditov naj bi daja- 
la Narodna banka Jugoslavije. 
Blagovni krediti iz ene države 

se bodo lahko najemali samo 
prek ene pooblaščene banke, 
o čemer bi dosegli dogovor v 
okviru Združenja bank Jugo- 
slavije. Vse zadeve s temi kre- 
diti bi se opravljale v isti banki, 
čeprav je v osnutku zakona 
predvidena tudi izjema za pri- 
mer, da se pooblaščefia ban- 
ka, ki je najela kredit dogovori 
z drugimi bankami in da na 
njih prenese del teh zadev. 
Takšna rešitev je predložena 
zaradi učinkovitejše kontrole 
uporabe in odplačevanja kre- 
ditov. 

Bankam bi bilo omogočeno, 
da blagovne kredite dajo samo 
organizacijam združenega de- 
la, ki izpolnjujejo pogoje za to 
po Zakonu o deviznem poslo- 
vanju in kreditnih odnosih s 
tujino ožiroma, ki pri svojem 
jDOSlovanju ustvarjajo devize. 

POGOJI ZA UPORABO 
KREDITOV 

Pogoji za uporabo teh kredi- 
tov bodo glede obrestne mere 
in drugih stroškov isti kot tudi 
pogoji pod katerimi so jih ban- 
ke dobile od tujih partnerjev. 
Vendar jih bodo banke, ki jih 
najemajo lahko odstopale v 
uporabo tistim organizacijam 
združenega dela iz vse države, 
ki ponudijo najugodnejše roke 
za vračanje in uresničevanje 
večjega priliva konvertibilnih 
deviz od zneska samega kre- 
dita. 

Pooblaščena banka, ki je 
nosilec kredita, bo sklenila z 
organizacijo združenega dela 
- uporabnikom kredita pogod- 
bo in to za vsak izvozni posel. 
Osnutek zakona ureja tudi to, 
da je banka v tem primeru 
pooblaščena, da takšni orga- 
nizaciji združenega dela odpre 
poseben žiro račun za izvozne 
posle za ta kredit. Prek tega 

računa bi se evidentiral ves de- 
vizni priliv ustvarjen z izvozom 
blaga, ki je bil ustvarjen z upo- 
rabo deviznega kredita. 

Iz te vrste deviznega priliva 
bi se najprej poravnale obvez- 
nosti organizacije združenega 
dela za vračanje kredita in za 
poravnavo obresti ter drugih 
stroškov v zvezi s kreditom. Po 
odplačilu kredita bi se iz teh 
prihodkov izločil del deviz za 
uvoz nafte, naftnih derivatov in 
premoga za koksiranje, kot tu- 
di za uvoz nujnega blaga za 
preskrbo prebivalstva. Za do- 
polnitev deviznih rezerv fede- 
racije bi se iz teh prihodkov 
izločali trije odstotki, poravna- 
le pa bi se tudi obveznosti gle- 
de zagotavljanja deviz za po- 
trebe federacije in za uresniče- 
vanje enotnih meril iz zakona o 
deviznem poslovanju in kredit- 
nih odnosih s tujino. 

Če po poravnavi obveznosti 
za vračanje kredita organizaci- 
jam združenega dela ne osta- 
ne dovolj deviz za poravnavo 
ostalih obveznosti bo banka, ki 
je dala kredit organizaciji 
združenega dela, dolžna, da 
nadomesti manjkajoča sred- 
stva. 

Podrobnejše in konkretnej- 
še predpise o pogojih in nači- 
nih najemanja in.uporabe tujih 
blagovnih kreditov po osnutku 
tega zakona bo sprejel Zvezni 
izvršni svet. V njih bodo tudi 
določeni roki za odplačilo kre- 
ditov in način za predložitev 
zahteve za njihovo uporabo. 

KONTROLA 
NAMENSKE UPORABE 

Da bi se tuji blagovni krediti 
čim bolj racionalno uporabili 
in da bi opravili funkcijo, ki jim 
je namenjena bo treba njihovi 
uporabi posvetiti še posebno 
skrb. Po osnutku zakona bo 
pooblaščena banka dolžna da 
kontrolira njihovo namensko 
uporabo. V primeru, da se kre- 
dit uporabi v nasprotju z dogo- 
vorom bodo banke dolžne, da 
ga ustavijo in da takoj plačajo 
izkoriščen del. Obenem so tudi 

carinarnice z osnutkom zako- 
na pooblaščene, da vodijo po- 
sebno evidenco o opravljenem 
uvozu surovin in reprodukcij- 
skega materiala na podlagi 
blagovnih kreditov in da pri 
izvozu tega blaga kontrolirajo 
ali je bilo proizvedeno z upora- 
bo uvoznega materiala. 

Učinkovita in namenska 
uporaba tujih blagovnih kredi- 
tov letos in prihodnje leto bo 
prvi predpogoj, da bodo le-ti 
tudi uresničili svojo vlogo. Za- 
radi tega je v osnutku zakona 
predvidena večja finančna dis- 
ciplina tudi za banke, ki bodo 
poobl&ščene7 da jih uporablja- 
jo. V primeru, da pooblaščena 
banka dlje kot 30 dni ne opravi 
v redu svoje obveznosti v zvezi 
s krediti, ji Narodna banka Ju- 
goslavije lahko odvzame poo- 
blastilo za opravljanje posiov s 
tujino, banka pa bi bila v tem 
primeru dolžna, da poravna 
vse fiksne in garantirane ob- 
veznosti do tujine. 

Razen tega je za pooblašče- 
no banko, ki ne kontrolira na- 
menske uporabe kredita ali ga 
ne ustavi organizaciji združe- 
nega dela, ki ne opravlja svoje 
obveznosti, v osnutku zakona 
predvidena denarna kazen od 
deset tisoč do milijon dinarjev, 
za pooblaščene osebe pa de- 
narna kazen od dvajset do pet- 
deset tisoč dinarjev. Enake 
kazni so predvidene tudi za or- 
ganizacije združenega dela in 
odgovorne osebe v njih v pri- 
meru, da nenamensko uporab- 
ljajo tuje blagovne kredite ali 
da ne usmerjajo na poseben 
račun vsega deviznega priliva, 
ki je bil ustvarjen na podlagi 
izvoza blaga izdelanega z upo- 
rabo kredita. 

Po začetku veljavnosti tega 
zakona bodo banke dolžne, da 
v roku 14 dni dosežejo dogo- 
vor o pooblastilih za najema- 
nje kreditov iz posameznih 
držav. Če tega ne dosežejo je v 
osnutku zakona določeno, da 
bo to napravil Zvezni izvršni 
svet, na predlog Narodne ban- 
ke Jugoslavije 
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S spremembo zakonskih rešitev in boljšo 

organizacijo dela zagotoviti povečanje 

učinkovitosti zračnega prometa 

• Zračni promet je pod vplivom izrazito neugodnih svetovnih gibanj glede 
recesije, valutnih nestabilnosti in zmanjšanja obsega dela 

• Izgube so se v letu 1981 v primerjavi z letom 1980 povečale za 90 odstotkov, v 
prvih šestih mesecih leta 1982 pa za okrog 14 odstotkov, kar je za 2,5-krat 
večja rast od izgub v gospodarstvu 

• Naša država ima 19 letališč, od katerih jih je 16 na razpolago za domači in 
mednarodni promet 

• Osebni dohodki so v zračnem prometu naraščali hitreje kot v gospodarstvu, 
medtem ko je bilo naraščanje prihodka precej počasnejše in je znašalo le 20 
odstotkov 

• Razen objektivnih težav je precejšen del težav posledica spremenjenih 
okoliščin zaradi nekaterih sistemskih rešitev pa tudi zaradi neustrezne 
organizacije dela 

V, skladu s sklepi Zbora re- 
publik in pokrajin 26. aprila 
1982 je Zvezni izvršni svet po- 
slal Skupščini SFRJ Informaci- 
jo o problemih v zračnem pro- 
metu s predlogi ukrepov in ak- 
tivnosti za njihovo reševanje. 

To prometno panogo, je 
ugotovljeno v informaciji, 
spremljajo od leta 1979 zelo 
nezadovoljiva gibanja, ki so 
pogojena z naglim razvojem, 
kot tudi z velikimi stroški za 
gorivo. 

Zračni promet Jugoslavije je 
pod vplivom izrazito neugo- 
dnih svetovnih gibanj glede re- 
cesije, valutnih nestabilnosti in 
zmanjšanja obsega dela, zara- 
di česar so se pojavile velike 
izgube. Eden temeljnih razlo- 
gov za takšno stanje je porast 
cen goriva in njegovo pomanj- 
kanje, kot tudi neredna pre- 
skrba. 

Zaradi hitrejše rasti stroškov 
v primerjavi s prihodki so 
skupne izgube letalskih pre- 
voznikov članic Mednarodne- 
ga združenja dosegle v letu 
1981 prek 1,7 milijarde dolar- 
jev. Glede na to, da so tuji le- 
talski prevozniki pred tremi leti 
sprejeli več stabilizacijskih 
ukrepov (zmanjšanje števila li- 
nij, zmogljivosti ter operativnih 
in drugih stroškov), so se izgu- 
be v letu 1982 nekoliko zmanj- 
šale, s predvidevanji, da bo v 
letu 1983 prišlo do določene 
ozdravitve. Ob tem pa domači 
letalski prevozniki šele zdaj re- 
sneje razmišljajo o podobnih 
ukrepih, kar pomeni, da je pre- 
cej zamude glede na tuje letal- 
sko gospodarstvo^ 

STOPNJA RAZVITOSTI 
LETALSKEGA 
PROMETA 

Z izgradnjo in modernizacijo 
letališke mreže in flote, ki je 
bila. izvedena po letu 1970, je 
bil omogočen hitrejši letalski 
promet v naši državi. V zadnjih 
devetih letih je bilo modernizi- 
ranih ali odprtih za promet več 
letaliških pristanišč. Bila pa je 
tudi popolnoma spremenjena 
flota in uvedena so bila sodob- 
na letala za evro-sredozemski 
in medcelinski promet. To je 
omogočilo pomembnejše 
vključevanje našs države v me- 
dnarodni letalski promet in v 
turistične tokove. 

Razen tega so bili ustvarjeni 
pogoji za povezovanje vseh 
glavnih mest republik in po- 
krajin, kot tudi najpomembnej- 
ših turističnih središč, prek 
mednarodnih linij pa boljše 
povezovanje predvsem s Sre- 
njo in Zahodno Evropo, Bliž- 
njim vzhodom, ZDA in Avstrali- 
jo. Vsak dan so zveze s skoraj 
vsemi glavnimi mesti v Evropi, 
kar je za poslovne ljudi pose- 
bej pomembno. 

Turistična usmeritev naše 
države in ekonomska migraci- 
ja v tujino zahteva večji obseg 
prometa, vendar pa je raven 
narodnega dohodka omejujoč 
dejavnik za razvoj notflbnjega 
prometa, konkurenca tujih 
družb pa za mednarodni pro- 
met. 

Flota jugoslovanskih letal- 
skih prevoznikov razpolaga z 
42 letali. Od leta 1975 do 1981 

se je obstoječa flota neznatno 
spremenila, saj so sodobna le- 
tala uvedena samo za medna- 
rodni promet, zmogljivosti ka- 
terih so se po številu sedežev 
precej povečale. Vendar pa 
vprašanje flote za notranji pro- 
met še ni rešeno. V letu 1981 je 
bilo na razpolago pet tipov le- 
tal, največ pa jih je bilo tipa 
DC-9. 

Ko je govor o obsegu dela in 
strukturi prevoza se je zasede- 
nost potniške kabine v letu 
1981 v primerjavi z letom 1975 
povečala za 5 odstotkov, izko- 
riščenost nosilnosti letal pa se 
je zmanjšala za 17 odstotkov. 
Obenem se je, glede na hitrejši 
porast zmogljivosti flote, števi- 
lo prepeljanih potnikov pove- 
čalo za 30 odstotkov, prevože- 
nih tonskih kilometrov pa za 9 
odstotkov. 

Poleg tega sta se povečali 
izkoriščenost letal in število 
prevoženih potnikov na zapo- 
slenega - od 617 v letu 1975 na 
754 v letu 1981. 

Značilno je, da je samo čar- 
terski promet povečeval izkori- 
ščenost ponujenih zmogljivo- 
sti, medtem ko v rednem (tako 
notranjem kot v mednaro- 
dnem) stagnira. 

Delež posameznih letalskih 
prevoznikov v skupnem pro- 
metu je različen. Tako je zabe- 

leženo rahlo zaostajanje JAT, 
medtem ko je bil nekoliko hi- 
trejši razvoj pri »lnex Adria 
Avioprometu« in »Avioae- 
nexu«. 

Obseg dela na notranjih lini- 
jah upada, ker je povečanje 
dela letalskih prevoznikov 
usmerjeno samo k mednaro- 
dnemu prometu z uvedbo re- 
dnih linij in s porastom čarter- 
skega poleta. V informaciji je 
poudarjeno, da je število pre- 
peljanih potnikov manjše v le- 
tu 1981 v primerjavi z letom 
1979. 

RAZVOJ IN DELO 
LETALIŠČ 

V naši državi imamo 19 leta- 
lišč, od katerih jih je 16 odprtih 
za domači in mednarodni pro- 
met. Letališče Priština se upo- 
rablja samo za domači promet, 
letališči Ivangrad in Mostar pa 
se lahko uporabljata za doma- 
či promet, vendar sta zaradi 
pomanjkanja ustrezne flote za- 
prti. Letališče Portorož je od- 
prto za domači in mednarodni 
promet, in sicer za letala 
splošnega letalstva. Razen te- 
ga je v gradnji letališča Banja 
Luka, katerega otvoritev priča- 
kujemo v začetku leta 1984. 

To, kar je posebej značilno 
za letališko dejavnost, kar po- 
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gojuje in otežuje njen položaj s 
stališča pridobivanja prihodka 
in dohodka je predvsem nizka 
stopnja izrabe zmogljivosti 
glede na končne načrtovane 
potrebe, kot tudi sezonski zna- 
čaj dela. Z druge strani pa 
oprema letaliških služb, kot tu- 
di služb za varnost letenja, ki 
ima visok delež v vrednosti 
osnovnih sredstvih, obreme- 
njuje stroške poslovanja in za- 
hteva zlasti velika investicijska 
vlaganja, v glavnem uvoznega 
izvora. 

Podatki kažejo, da se je 
manj povečal letalski promet 
kot promet potnikov in blaga. 
Delež domačega prometa tako 
v prometu letal kot tudi potni- 
kov se je povečal, medtem ko 
se je delež tujih družb zmanj- 
šal, razen pri prevozu blaga. 
Ob tem je v informaciji pou- 
darjeno, da se 78 odstotkov 
prometa odvija na le šestih le- 
tališčih (Beograd, Zagreb, 
Ljubljana, Split, Dubrovnik in 
Pulj). 

EKONOMSKI POLOŽAJ 
LETALSKEGA 
PROMETA 
Ekonomski položaj letalskega 
prometa je v celoti opredeljen 
z rezultati gospodarjenja letal- 
skih prevoznikov in letališč. 
Ker so v sestavi delovnih orga- 
nizacij tudi druge dejavnosti 
.(na primer pri JAT) so ti rezul- 
tati v večji ali manjši meri ne- 
popolni. Razlike v prihodkih in 
stroških, ki se pojavljajo med 
posameznimi letalskimi pre- 
vozniki so rezultat več dejavni- 
kov, posebej pa so odvisni od 
oblik prevoza, ki jih pretežno 
opravljajo (notranji, mednaro- 
dni in čarter), nato od vrste 
letal in stopnje njihove izrabe. 

Na njihov položaj vplivajo 
razne oblike stimulacije in po- 
moči, kot so izvozne davčne 
olajšave, regres, beneficirane 
obresti ali dotacije v notranjem 
prometu. 

Ko je govor o skupnem pri- 
hodku v letu 1981 je le-ta nara- 
ščal precej pbčasneje v zrač- 
nem prometu kot v drugih go- 
spodarskih panogah. Tako je 
naprimer rast skupnega pri- 
hodka v gospodarstvu večja za 
43 odstotkov, v prometu in 
zvezah za 38, v zračnem pro- 
metu pa za 27 odstotkov. 

Obenem so osebni dohodki 
naraščali hitreje kot v gospo- 
darstvu. V delitvi čistega do- 
hodka so sredstva za osebne 
dohodke ter davki in pi ispevki 
iz osebnih dohodkov rasli hi- 
treje za 35 odstotkov oziroma 
za 43 odstotkov od rasti razpo- 
rejenega osebnega dohodka, 
ki je porasel za 26 odstotkov. 

Prihodki ustvarjeni s proda- 
jo storitev na zunanjem trgu 
znašajo okrog 65 odstotkov, 
pri tem so porabljena sredstva 
rasla po isti stopnji kot celotni 
prihodek. Pri stroških poslova- 
nja so zlasti rasle cene energi- 
je in sicer za 37 odstotkov. V 
primerjavi z letom 1975 se je 
delež stroškov za gorivo pove- 
čal v celotnem prihodku z 19 
na skoraj 30 odstotkov. Stroški 
za gorivo v notranjem prometu 
znašajo približno 45 odstotkov 
celotnega prihodka. 

Značilno je, da se je stopnja 
reproduktivne sposobnosti 
zmanjšala, stopnja rentabilno- 
sti pa je celo pod povprečjem v 
gospodarstvu. Akumulacijska 
stopnja je bila v letu 1981 ome- 
jena le na desetino akumulaci- 
je iz leta 1980, kar ne daje 
možnost za hitro in samostoj- 
no reševanje vprašanj obstan- 
ka in razvoja zračnega pro- 
meta. 

Izgube v tej prometni panogi 
so se v letu 1981 v primerjavi z 
letom 1980 povečale za 50 od- 
stotkov, v prvih šestih mesecih 
leta 1982 pa za približno 14 
odstotkov, kar je 2,5 krat večja 
rast kot naraščanje izgub v go- 
spodarstvu. Razen tega so le- 
talski prevozniki postali nelik- 
vidni, ker z nerazpoložljivimi 
sredstvi niso mogli kriti približ- 
no 25 odstotkov obveznosti in 
je vse bolj vprašljivo ali bo še 
mogoče vzdrževati številne 
mednarodne linije. 

V informaciji je prav tako 
ugotovitev, da je bil zaradi 
omejitve dnevnic in službenih 
potovanj manjši prevoz potni- 
kov v letih 1980 in 1981 od 
prevoza v letu 1979. 

Prav tako je poudarjeno, da 
tarife v notranjem prometu ni- 
so spremljale splošne rasti 
stroškov poslovanja letalskega 
prometa. Cene storitev v no- 
tranjem prometu so se leta 
1979 povečale za 50 odstot- 
kov, kar je vplivalo na visoko 
rast cen v letu 1980. Do pove- 
čanja je prišlo tudi leta 1981 in 
to zaradi usklajevanja s cena- 
mi za gorivo. To povečanje je 
bilo opravljeno po približno 
isti stopnji kot so naraščale ce- 
ne na drobno in življenjski 
stroški. 

Vendar tarife v notranjem 
prometu kljub veliki rasti stro- 
škov poslovanja zaostajajo in 
so trikrat nižje kot v evropskih 
državah in dvakrat manjše od 
povprečja tarif JAT v mednaro- 
dnem prometu, tako da ne za- 
gotavljajo normalnih pogojev 
poslovanja letalskega pro- 
meta. 

Na gospodarski položaj 
zračnega prometa precej vpli- 
vajo cene goriva za reaktivni 
pogon, ki so se leta 1975 do 

1981 povečale za približno 7,5 
krat. Takšna rast cen se je na- 
daljevala tudi v letu 1982, tako 
da so bile cene kerozina v pri- 
merjavi z letom 1979 za 9,5 
krat večje. 

POSLOVANJE 
LETALIŠKIH 
ORGANIZACIJ 

Rezultati poslovanja letali- 
ških organizacij so enaki kot 
pri letalskih prevoznikih. Po- 
rabljena sredstva letaliških or- 
ganizacij so rasla po isti stop- 
nji kot celotni prihodek, ker pa 
so izplačani osebni dohodki 
rasli hitreje od rasti osebnih 
dohodkov je izguba v tekočem 
poslovanju v letu 1981 skoraj 
dvakrat večja in znaša 92,6 od- 
stotkov. 

V informaciji je poudarjeno, 
da se samo na šestih letališčih 
opravlja prek 87 odstotkov 
skupnega prometa potnikov in 
blaga in zaradi tega večina le- 
tališč posluje z izgubami. 
Stopnja akumulativnosti se je 
prav tako zmanjšala na raven 
iz leta 1980, tako da je v letu 
1981 znašala 1,5 odstotka, kar 
je približno eno tretjino pov- 
prečja v gospodarstvu SFRJ. 

V prvem polletju 1982 je bil 
promet potnikov manjši za 4,5 
odstotke, porabljena sredstva 
pa so rasla za 31,3 odstotka 
hitreje od skupnega prihodka, 
ki je znašal 25 odstotkov. Ce- 
lotne izgube letališč pa so se 
povečale za 10 odstotkov v pri- 
merjavi z istim obdobjem 
prejšnjega leta. 

Letališke organizacije so v 
letu 1981 ustvarile za 31 od- 
stotkov večji neto devizni pri- 
hodek kot v letu 1980. Devizni 
izdatki pa so bili za 53,3 od- 
stotka večji kot stroški v letu 
1980. 

PROBLEMI PRI 
POSLOVANJU 
LETALSKEGA 
PROMETA 

V poslovanju letalskih pre- 
voznikov se v zadnjih letih po- 
javljajo tudi nekateri specifični 
problemi ker se redni in čarter- 
ski promet odvijata na istem 
trgu in zaradi tega večkrat pri- 
haja do neposredne konkuren- 
ce. Problemi se zaostrujejo ker 
še ni sklenjen samoupravni 
sporazum o združevanju in 
skupnem nastopanju na tujem 
trgu, čeprav je to v ZZD predvi- 
deno l^ot pogoj za njihovo de- 
lo. To povzroča letalskim pre- 
voznikom škodo zlasti na trgu 
ZR Nemčije, Francije, Anglije 
In Nizozemske, v zadnjem ča- 
su pa tudi na trgu Bližnjega 
vzhoda in Severne Afrike. 

V informaciji je poudarjeno, 
da je JAT največji jugoslovan- 
ski letalski prevoznik, ker pre- 
pelje več kot 72 odstotkov pot- 
nikov in več kot 93 odstotkov 
blaga. »Inex Adria Aviopro- 
met« okrog 20 odstotkov in 
»Aviogenex« 8 odstotkov. V 
notranjem rednem prometu 
prepelje JAT približno 90 od- 
stotkov potnikov. 

Poleg problema usklajeva- 
nja reda letenja se med letal- 
skimi prevozniki pojavlja tudi 
problem usklajevanja obsega 
dela z razpoložljivimi1 količina- 
mi letalskega goriva, zaradi 
neredne preskrbe je posebej v 
času letne sezone 1982 priha- 
jalo do motenj vzdrževanja do- 
ločenega reda letenja. Razen 
objektivnih težav, ki so posle- 
dica gibanj v mednarodnem 
letalskem prometu, se precej- 
šen del problemov pojavlja kot 
posledica spremenjenih okoli- 
ščin zaradi nekaterih sistem- 
skih rešitev neustrezne organi- 
zacije letalskega prometa. 

PREDLOG UKREPOV 
IN AKTIVNOSTI 

Zvezni izvršni svet je po- 
drobno obravnaval informaci- 
jo in sklenil, med drugim, da se 
v postopku usklajevanja sta- 
lišč o osnutku zakona o carin- 
ski tarifi obravnava možnost 
zmanjšanja carinske obreme- 
nitve za reaktivno gorivo - 
analogno rešitvi, ki se uporab- 
lja pri uvozu surove nafte in da 
se uvoz protidiverzijske opre- 
me na letališčih, ki jo ne izde- 
lujemo pri nas oprosti carine. 
Razen tega je ZIS priporočil 
Interesni skupnosti Jugoslavi- 
je za ekonomske odnose s tuji- 
no, da preuči možnost vračila 
dela stroškov v višini 10 od- 
stotkov za nakup kerozina in 
za redni mednarodni zračni 
promet. Ta skupnost naj dolo- 
či predlog ukrepov s katerimi 
bi zagotovili sredstva za nakup 
deviz za plačilo eksploatacij- 
skih stroškov pri prevozu bla- 
ga in potnikov v zračnem pro- 
metu. 

Prav tako je ZIS priporočil 
Zvezni skupnosti za cene naj 
predlaga, kako izboljšati polo- 
žaj letalskega prometa v pri- 
marni delitvi, Splošnemu zdru- 
ženju naftnega gospodarstva 
pa da naj zagotovi enakomer- 
no preskrbo letalskih prevoz- 
nikov s kerozinom, zlasti pa 
med turistično sezono. 

Prednost pri oskrbi naj ima- 
jo redni linijski mednarodni 
promet, čarterski promet, ki 
ustvarja devizni priliv, organi- 
ziran prevoz naših delavcev Iz 
tujine ter redni notranji pro- 
met, 

18 i poročevalec 



Splošnemu združenju za dobno, kot tudi združevanja 
promet Jugoslavije je priporo- dela in sredstev za učinkovitej-" 
čil, naj da pobudo za sklenitev ši prevoz in smotrnejšo upora- 
samoupravnega sporazuma o bo obstoječih zmogljivosti, 
medsebojnem sodelovanju le- To združenje naj začne po- 
talskih prevoznikov glede stopek za sklenitev samou- 
vprašanj skupnega pomena, pravnega sporazuma med le- 
kot so šolanje kadrov, izbira talskimi prevozniki o enotnem 
letal, vzdrževanje letal in po- nastopu na tujem trgu. 

Obenem je ZIS priporočil or- naj sklenejo samoupravni spo- 
ganizacijam združenega dela razum o skupnem nastopu na 
letalskega prometa naj ugoto- notranjem trgu, da preučijo 
vijo rentabilnost posameznih vse stroške poslovanja v tujini, 
linij in V dogovoru s pristojnimi vštevši tudi mrežo predstavni- 
organi družbenopolitičnih štev zaradi njihovega zmanjša- 
skuphosti določijo njihov in- nja, kot tudi notranjo organi- 
teres in način njihovega na- zacijo, da bi povečali učinkovi- 
daljnjega vzdrževanja. In da tost dela in poslovanja. 

\ 
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