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ZA DELEGACIJE IN DELEGATE

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS

UGOTOVITVE, PRIPOROČILA IN SKLEPI
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o
uresničevanju družbenih dogovorov o kadrovski politiki
v letih 1980-1982
Skupščina SR Slovenije je na sejah
Zbora združenega dela, Zbora občin in
Družbenopolitičnega zbora dne 3. oktobra 1983 obravnavala poročilo o uresničevanju družbenih dogovorov o kadrovski politiki v letih 1980-1982 in v skladu z
252. in 255. členom poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela
UGOTOVITVE, PRIPOROČILA
IN SKLEPE
l.
Skupščina SR Slovenije ugotavlja:
1. V zadnjih letih smo kadrovski politiki v SR Sloveniji posvetili veliko pozor-

_____
nost. Oblikovali, sprejeli in dopolnjevali
smo družbene dogovore o kadrovski politiki od temeljne ravni do federacije.
Skupščina SR Slovenije je še posebej
poglobljeno spremljala uresničevanje
politike na področju usmerjenega izobraževanja na sejah zborov 26. oktobra
1982 in na področju zaposlovanja na sejah zborov 29. junija 1983 ter s svojimi
stališči in sklepi konkretno opredelila politiko, naloge in nosilce skladno z zahtevami sedanjih razmer in skladno s smermi nadaljnjega družbenopolitičnega in
družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije. V kongresnih dokumentih ZKS, v
dokumentih in sklepih Republiške konfe-

rence Socialistične zveze delovnega
ljudstva Slovenije, Centralnega komiteja
Zveze komunistov Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije in
drugih družbenopolitičnih organizacij so
bile dane jasne in konkretne usmeritve
ter naloge za nadaljnje razvijanje političnega sistema socialističnega samoupravljanja, še posebej na področju volitev in delegiranja v skupščine, sistema
stalnih kadrovskih priprav na volitve nosilcev samoupravnih javnih in družbenih
funkcij, odgovornosti nosilcev kadrovske
politike za njeno nadaljnje podružbljanje,
demokratizacijo in za evidentiranje ter
izbor sposobnih in ustvarjalnih kadrov za

PRILOGA:
DOKONČNO POROČILO
o izvedbi popisa prebivalstva, gospodinjstev in
stanovanj v SR Sloveniji v letu 1981 ter obdelavi
podatkov in rezultatov popisa (ESA-325)

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o dopolnitvi zakona o določitvi obveznosti plačevanja
prispevka iz dohodka temeljnih organizacij združenega
dela za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije
v železniškem gospodarstvu Ljubljana z osnutkom
zakona (ESA-335)

družbene in poslovodne funkcije.
Vsi sprejeti dokumenti in usmeritve so
še vedno aktualni
2. Nekatere ključne naloge in cilji,
opredeljeni v teh dokumentih, pa se v
vseh skupnostih in organizacijah ter na
vseh področjih ne uresničujejo dovolj
dosledno, hitro in uspešno. Zaradi tega
se tudi zaostrujejo nekatera aktualna
vprašanja nadaljnjega družbenega razvoja, zlasti tudi tista, ki pomenijo uresničevanje nalog dolgoročnega programa
gospodarske stabilizacije.
Konkretizacija in uresničevanje teh na-

log pa zahteva mobilizacijo vseh ustvarjalnih sil družbe in dosledno odgovornost vseh samoupravljalcev za dobro gospodarjenje s sredstvi v družbeni lastnini; zahteva krepitev osebne in kolektivne
odgovornosti zlasti tudi nosilcev poslovodnih, samoupravnih, izvršilnih, upravnih, oblastnih in družbenopolitičnih
funkcij ter stroke in znanosti za učinkovito razreševanje nakopičenih gospodarskih in drugih družbenih problemov.
3. Spodbudni rezultati in delni napredek se kaže v podružbljanju in demokratizaciji kadrovske politike, zlasti v ustvar-

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
28. septembra 1983
Delegati Zbora združenega
dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora so na
skupnem zasedanju poslušali:
- uvodno poročilo k osnutkom zakonov o urejanju prostora, o urejanju naselij in drugih posegov v prostor in o
stavbnih zemljiščih, ki ga je
podal član Izvršnega sveta in
predsednik Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora Jože Kavčič.
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor so na ločenih sejah sprejeli:
- osnutek zakona o urejanju prostora s poročilom o
problematiki prostorske in
zemljiške politike in varovanje
okolja v SR Sloveniji;
- osnutek zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor;
- predlog za izdajo zakona
o graditvi objektov s poročilom o izvajanju zakona o graditvi objektov;
Družbenopolitični zbor je ob
obravnavi zakonskih aktov
sprejel stališča.
- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine
SFRJ o 19. seji Zbora republik
in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, ki je bila 28. in 29.
julija 1983;
- predlog odloka o sestavi
Sveta za družbeni sistem informiranja SR Slovenije.
Zbor združenega dela in
Zbor občin sta sprejela še:
- osnutek zakona o stavbnih zemljiščih;
- sklep ob obravnavi poročila o delu in problemih kmetijskih zemljiških skupnosti v
SR Sloveniji od ustanovitve do
vključno leta 1982;
- sklep ob obravnavi poročila o izvajanju zakona o sta2

novanjskem gospodarstvu v
SR Sloveniji;
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskem gospodarstvu;
- predlog zakona o spremembi zakona o uvedbi in
stopnjah republiških davkov in
taks;
- predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto
1982;
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem republiškem
davku od prometa proizvodov
in od plačil za storitve ter o
načinu, po katerem občani in
zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od
prometa proizvodov in storitev;
- sklep ob obravnavi osnutka sprememb resolucije o politiki uresničevanja družbenega
plana Jugoslavije za obdobje
1981-1985 v letu 1983;
- predlog odloka o soglasju
k predlogu zakona o ratifikaciji
sporazuma med SFR Jugoslavijo in Republiko Italijo o vzajemnem priznavanju diplom in
strokovnih nazivov, pridobljenih na univerzah in visokošolskih ustanovah;
- predlog odloka o soglasju
k predlogu zakona o ratifikaciji
sporazuma o garanciji (projekt
regionalnega razvoja SAP Kosovo) med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo
in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU-2306);
- predlog odloka o soglasju
k predlogu zakona o ratifikaciji
sporazuma o garanciji (projekt
regionalnega razvoja SR Srbije) med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in
Mednarodno banko za obnovo
in razvoj (YU-2307);
Zbor združenega dela in

jenih formalno-pravnih pogojih za njeno
hitrejše uveljavljanje, v izboljševanju, izpopolnjevanju in racionalizaciji sistema
usmerjenega izobraževanja ter usposabljanja in zaposlovanja kadrov ter ponekod tudi v bolj strokovnem in kvalitetnem
urejanju konkretnih kadrovskih vprašanj.
Med samoupravno opredeljeno kadrovsko politiko in vsakodnevno prakso pa
kljub napredku ostaja še prevelik razkorak. V marsikateri organizaciji združenega dela, v občini in v republiki samoupravno sprejete odločitve in z družbenim
dogovorom sprejeta načela, naloge in

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI
28. septembra 1983
Zbor združenega dela:
Aleksander Kcstiov, Jolanda Race, Leopold Zupan, Anica
Škraba, Jožica Pirnar, Vlado Krivanek, Srečko Beričič, Fedja
Klavora, Dušan Vehovar, Mitja Zidar, Srečo Zorn, Miran
Spruk, Saša Skulj, Viktor Ptičar, Janez Mirnik, Slavko Medle,
Drago Kocjančič, Ladislav Horvat, Danilo Bašin, Miro Gošnik,
Marjan Kotar, Boris Macarol, Leopold Habicht, Miran Mejak,
Rudi Šepič, Jernej Jan, Griša Nagy, Lojze Ude;
Zbor občin:
Miran Petrinja, Franjo Turk, Anica Količ, Tone Jesenko,
Rihard Kozjak, dr. Avguštin Lah, Majda Štruc, Boris Franko,
Janez Kučan, Tina Tomlje, Stane Gradišnik, Marija Bračič,
Marjan Širaj, Uroš Gulič, Janez Vrecl, Jože Žnidar, Tone
Kramarič, Dušan Šinigoj, Tanja Košorok, Mirko Bitenc, Mira
Kramberger, Branko Kovač, Jože Kavčič, Vida Šavli, Stanislav
Božič, Jožica Pantar, Ferdinand Smolkovič, Tone Luskovič,
Ivo Miklavčič, Livij Jakomin, Dušan Jug, Marjan Markovič,
Cveto Majdič, dr. Miha Ribarič;
Družbenopolitični zbor:
Silvano Sau, Igor Križman, Lado Kocjan, Miloš Prosenc,
Tomaž Vuga, Mihael Žilavec, Marija Zupančič-Vičar.
Pisne razprave in pripombe k posameznim točkam
dnevnega reda so oddali:
- delegati iz skupin delegatov za delegiranje v Zbor združenega dela s posameznih področij dejavnosti in okolišev: Laško, Šentjur pri Celju, Vrhnika, Sežana, Grosuplje, Slovenska
Bistrica, Ilirska Bistrica, Ravne na Koroškem, Slovenske Konjice, Ruj, Postojna, Lendava, Radovljica, Trbovlje-delegati
iz skupin delegatov za delegiranje v Zbor občin iz skupščin
občin: Novo mesto, Maribor-Ruše, Ilirska Bistrica, Ruj, Radlje, Laško, Trbovlje, Ljubljana Šiška, Kamnik, Izola, Maribor-Tabor, Trebnje, Žalec, Sežana, Gornja Radgona, Celje, Postojna, Mozirje, Ljutomer, Domžale, Ljubljana mesto, Sevnica,
Nova Gorica, Velenje, Maribor-Pobrežje, Brežice, Litija.
Zbor občin sta k odlokoma o
soglasju (YU-2306 in YU-2307)
sprejela še sklep.
- sklep k predlogu, naj bo
Skupščina SFRJ udeleženka
pri sklenitvi družbenega dogovora med republikami in avtonomnima pokrajinama o varčevanju, smotrni porabi in solidarnosti pri pomanjkanju
električne energije.
Zbor združenega dela pa je
sprejel še:
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o supergaranciji federacije za obveznosti Jugobanke-Združene banke Beo-

grad kot garanta za posojilo, ki
ga je Evropska investicijska
banka odobrila za delno financiranje III. faze graditve 380 kV
prenosnega sistema Jugoslavije;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju in kreditnih
odnosih s tujino.
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli tudi:
- predlog odloka o imenovanju namestnika javnega tožilca Višjega javnega tožilstva
poročevalec

obveznosti premalo upoštevamo in jih
prepočasi in nedosledno uresničujemo.
Premalo je samoupravne zavesti in
ustvarjalnosti pri spoznavanju problemov lastnega okolja in širše družbene
skupnosti ter pri premagovanju težav;
premalo odločnosti je v bitki proti formalizmu, pojavom podcenjevanja in zapostavljanja demokratičnih postopkov ter
poskusom reševanja pomembnih kadrovskih zadev mirtro nosilcev kadrovske
politike ter družbeno dogovorjenih načel, meril, sklepov in priporočil.
4. Pri uresničevanju nekaterih nalog
v Mariboru; za namestnika javnega tožilca tega tožilstva je
bil imenovan Karel Rajniš;
- predlog odloka o razrešitvi in imenovanju člana Sveta
Narodne banke Slovenije;
dolžnosti člana sveta NB Slovenije je bil razrešen Jordan
Klabjan, za člana sveta NB
Slovenije pa je bil imenovan
Mitja Svetelj.
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor so na sejah imenovali
skupine delegatov za pripravo
programov dela skupščine in
zborov za leto 1984.

kadrovske politike smo torej šele na začetku, saj gre v celoti za obsežne, pomembne in zahtevne naloge dolgoročne
narave. Uresničujemo jih lahko le v procesu intenzivnega izvajanja. Zato se je
potrebno zanje čimbolj usposabljati in
ustvarjalno prispevati k oblikovanju in
uveljavljanju takšnih rešitev in poti, da bi
se posamezne določbe družbenih dogovorov o kadrovski politiki ter sklepov in
stališč družbenopolitičnih skupnosti in
družbenopolitičnih organizacij čimprej
uveljavile in uresničile tudi v praksi;
hkrati pa je potrebno ugotovljene po-

Na Zboru združenega dela
so bili v skupino delegatov
imenovani: Danilo Bašin, Natan Bernot in Bernard Krivec.
Na Zboru občin so bili v skupino delegatov imenovani: Silva Bauman Čenčič, Gorazd
Mazej, Božo Kuharič, Angelca
Vrbnjak in Bogomir Baraga.
Na
Družbenopolitičnem
zboru so bili v skupino delegatov imenovani: Jože Šušmelj,
Silva Jereb, Igor Križman, Valerija Škerbec in Francka
Herga.

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
3. oktobra 1983
Delegati Zbora združenega
dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije so na skupnem zasedanju poslušali:
- uvodno poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k načrtu uresničevanja
dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije v SR
Sloveniji, ki ga je podal podpredsednik Izvršnega sveta
Vlado Klemenčič;
- uvodno poročilo predsednika Odbora za spremljanje
izvajanja družbenega dogovora o uresničevanju kadrovske
politike v SR Sloveniji Ivana
Godca k poročilu o uresničevanju družbenih dogovorov o
kadrovski politiki v letih
1980-1982.
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor so na ločenih sejah sprejeli:
VB
- stališča, priporočila in
sklepe k predlogu načrta uresničevanja dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije v SR Sloveniji;
- ugotovitve, priporočila in
sklepe ob obravnavi poročila o
uresničevanju družbenih dogovorov o kadrovski politiki v
SR Sloveniji v letih 1980-1982;
poročevalec

- sklep ob obravnavi poročila o doseženih rezultatih in
problemih pospeševanja razvoja manj razvitih območij v
SR Sloveniji v letih 1981 in
1982 ter v prvih mesecih leta
1983;
- sklep ob obravnavi predloga družbenega dogovora o
temeljih strategije tehnološkega razvoja v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji.
Zbor združenega dela je
sprejel še:
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o carinski
tarifi;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o zagotavljanju
sredstev za dodatno vlogo
SFR Jugoslavije Interameriški
banki za razvoj ob šesti dopolnitvi sredstev banke;
- predlog odloka o soglasju
k predlogu zakona o supergaranciji federacije za obveznosti Jugobanke-Združene banke Beograd kot garanta za posojilo, ki ga je Evropska investicijska banka odoborila za
delno financiranje III. faze graditve 380 kV prenosnega sistema Jugoslavije.

manjkljivosti v teh dokumentih odpraviti
in dokumente glede na nove razmere in
spoznanja dopolniti.
5. V sedanjem srednjeročnem planskem obdobju je Skupščina SR Slovenije
ob ugotavljanju, spremljanju in določanju politike družbenega razvoja in v zvezi
s premagovanjem zaostrenih gospodarskih razmer ter pogojev gospodarjenja
posebej opredelila nekatere aktualne naloge s področja kadrovske politike, ki
zadevajo usmerjeno izobraŽevanje, zaposlovanje, družbeno preobrazbo državne uprave, sistem družbenega planiranja,

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI
3. oktobra 1983
Zbor združenega dela:
Jordan Blaževič, Aleksander Kostiov, Bruno Giachin, Uroš
Rupreht, Slavko Rajh, Janez Kovačič, Jože Turnšek, Franc
Cvetaš, Milan Šterban, Franc Glavan, Ivanka Šulgaj, Ernest
Noč, Boris Kenda, Majda Groleger, Tone Ferenc, Aleš Sojar,
Zejnula čenan, Ivanka Petan, Marjan Sigulin, Vlado Klemenčič, Aleksander Skok, Milan Utroša, Jana Deželak, Zvonko
Strašek, Jože Lukšič, Emil Tomažič, Vitomir Dekleva, Stanislava Zlatkovski, Jernej Jan, Marija Drofenik, Miran Mejak,
Bernard Krivec.
Zbor občin:
Jože Marolt, Henrik Pušnik, Srečko Potočnik, Vlado
Schlamberger, Ferdo Rakuša, Črtomir Mesarič, Alojz Smolnjkar, Zvonko Perlič, Silva Bauman Čenčič, Florjana Mušič,
Andrej Vidovič, Štefan Kadoič, Živko Pregl, Franc Razdevšek,
Emil Kuhar, Miloš Šulin, Edo Zorko, Adolf KlokočOvnik, Mirko
Kambič, Vojka Lenarčič, Peter Knez, Mirko Hajdinjak, Martin
Horvat, Anton Dirnbek, Mirko Lukner, Jože Florjančič, Emil
Tomažič, Pavel Leban, Jolanka Vereš, Marko Kek.
Družbenopolitični zbor:
Marija Aljančič, Igor Križman, Marija Cigale, Danica Smrdu,
Rudi čačinovič, Ciril Zlobec, dr. Tine Zorič, Vinko Kovačič,
Silva Jereb, Miloš Prosenc, Ivan Godec, Lado Kocijan, Andrej
Briški, Robert Čeme.
Pisne razprave k posameznim točkam dnevnega reda so
oddali: delegati iz skupin delegatov za delegiranje v Zbor
občin Skupščine SR Slovenije iz skupščin občin Novo mesto,
Ljubljana Center, Kamnik, Žalec.

RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJ
ZBOROV SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
26. oktobra 1983

Dnevni red seje Zbora zdru- sije za odpravo posledic potreženega dela in seje Zbora ob- sa, ki je prizadel SR Bosno in
čin, ki sta sklicani za sredo 26. Hercegovino v letu 1981 (ESA
oktobra 1983, je razširjen z 319).
obravnavo:
Dnevni red seje Zbora zdru- predloga zakona o spremembi zakona o proračunu ženega dela pa je razširjen
SR Slovenije za leto 1983 (ESA tudi z obravnavo:
331);
- osnutka odloka o izdaji
- osnutka zakona o zagoto- bankovcev za 2.000 in 5 000
vitvi sredstev iz primarne emi- dinarjev (ESA 329)
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sistem pridobivanja, razporejanja in delitve dohodka in sredstev za osebne dohodke na podlagi dela in rezultatov dela.
Uresničevanje teh in drugih prednostnih
nalog bo Skupščina SR Slovenije tudi v
prihodnje tekoče spremljala.
II.
Izhajajoč iz teh ugotovitev in stališč
Skupščina SR Slovenije poziva vse nosilce kadrovske politike v SR Sloveniji, da
se v skladu s svojimi pristojnostmi in
dogovori dosledno zavzemajo za uresničevanje družbeno dogovorjenih nalog
kadrovske politike, še posebej za uresničevanje v Skupščini SR Slovenije že
sprejetih sklepov in stališč ob obravnavi
poročil o izvajanju politike usmerjenega
izobraževanja in zaposlovanja," poleg
njih pa zlasti še za uresničevanje naslednjih prednostnih nalog:
1. Hitrejše podružbljanje in demokratizacija kadrovske politike
Odbori udeležencev za spremljanje
izvajanja družbenih dogovorov o kadrovski politiki morajo okrepiti in povečati
svojo dejavnost za stalno, sistematično
in neposredno spremljanje ter spodbujanje procesa podružbljanja kadrovske politike z opozarjanjem na probleme, težave, zastoje in slabosti, z nudenjem pomoči in predlaganjem ukrepov za odpravljanje vzrokov in za zagotavljanje pogojev
za uresničevanje družbeno dogovorjenih
nalog in določb družbenih dogovorov v
praksi.
Skupščine občin v SR Sloveniji, ki še
niso uskladile družbenih dogovorov s
spremembami in dopolnitvami republiškega družbenega dogovora o kadrovski
politiki in z nalogami, ki izvirajo iz njihovih specifičnih razmer kot so različne
možnosti za zaposlovanje, posebnosti
narodnostno mešanih območij itd., morajo to nalogo opraviti najkasneje do
konca tega leta.
Skupščine vseh temeljnih in posebnih
družbenopolitičnih skupnosti in drugi
odgovorni nosilci kadrovske politike v
občinah morajo zagotoviti dosledno izpeljavo in usklajenost samoupravnih
splošnih aktov v svojih družbenopolitičnih skupnostih, v temeljnih organizacijah
združenega dela ter drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih z določili
družbenega dogovora o uresničevanju
kadrovske politike najkasneje do 30. junija 1984.
Vse organizacije združenega dela, krajevne skupnosti in skupščine občin naj
vsaj enkrat na leto obravnavajo uresničevanje določb družbenega dogovora o kadrovski politiki in ocenijo dejanski položaj, vpliv in vlogo delovnih ljudi kot nosilcev kadrovske politike.
Izvršni svet skupščine SR Slovenije naj
tekoče in celovito spremlja uresničevanje nalog kadrovske politike ter skrbi, da
bo kadrovski vidik dosledno upoštevan
pri oblikovanju in uresničevanju razvojne
politike SR Slovenije.
2. Povezanost kadrovske politike in
reševanja kadrovskih vprašanj z nalogami stabilizacije in s politiko opiranja
na lastne sile
'Sklepi in stališča, objavljeni v Poročevalcu št. 21, z
dne 9. 11. 1982 in št. 16, z dne 5. 7. 1983;
4

Nosilci kadrovske politike na vseh ravneh morajo:
- v sedanjih težavnih gospodarskih
razmerah pri spremljanju in izbiranju kadrov, družbenopolitičnih, poslovodnih,
strokovnih delavcev in funkcionarjev bolj
neposredno ocenjevati njihovo usposobljenost za današnje predvsem gospodarske naloge, njihovo konkretno delo in
gospodarjenje s sredstvi v družbeni lastnini, njihov odnos do nalog stabilizacije,
do samoupravljanja, varovanja in nadaljnjega razvoja temeljnih vrednot naše samoupravne socialistične skupnosti; na
odgovorne dolžnosti spodbujati in
usmerjati tiste kadre, ki se z vsakodnevnim delom odkrito, pošteno, uspešno in
zavzeto borijo za dobro gospodarjenje in
hitrejši samoupravni razvoj ter proti raznovrstnim slabostim in deformacijam;
- dosledno uresničevati načelo kontinuiranega spremljanja kadrov in evidentiranja kot sestavnega dela družbenopolitične aktivnosti, kar naj prispeva k
ustrezni kadrovski strukturi nosilcev odgovornih funkcij na vseh ravneh in v vseh
družbenih sredinah.,
- odločneje izvajati zahtevo, da tistim,
ki ne morejo ali ne znajo uspešno uresničevati težavnih nalog, omogočijo odstop
in jih usmerijo na druga dela in naloge in
da tiste, ki podlegajo malodušju, podcenjujejo samoupravne pravice delovnih
ljudi, ignorirajo samoupravne dogovore
in sporazume, dopuščajo nezakonito poslovanje in druge slabosti, zaradi česar
morajo tudi nositi družbeno odgovornost
ter tudi materialnokazenske posledice,
odpokličejo z dolžnosti ali jih v skladu z
demokratično dogovorjenimi kriteriji in
postopki razrešijo oziroma zamenjajo;
- z ustvarjanjem pogojev v organizacijah združenega dela materialne proizvodnje spodbujati proizvodno-tehnične,
znanstveno-raziskovalne, gospodarskofinančne in druge kadre, da bi se iz
upravno-administrativnih in režijskih
služb vrnili v proizvodnjo, kjer so prav
sedaj najbolj potrebni, da bi s svojim
znanjem in izkušnjami prispevali k pripravljanju perspektivnih programov proizvodnje, tehnološkemu napredku, izvoznim usmeritvam ter k boljši organizaciji,
višji produktivnosti, kvaliteti in učinkovitosti dela;
- več pozornosti posvetiti tudi vprašanjem vrednotenja proizvodnega, inovacijskega in drugega ustvarjalnega dela
ter uveljavljanju načela delitve osebnega
dohodka po delu in rezultatih dela; z
ustrezno politiko odlikovanj in družbenih
priznanj hitreje, načrtneje in celoviteje
spodbujati ustvarjalno delo in gospodarno ravnanje; povsod, v vseh organizacijah združenega dela in vseh družbenopolitičnih skupnostih hitreje in bolj odločno
ustvarjati možnosti, da bo vsak delavec
lahko bolje delal in več ustvarjal, za svoje
delo pa prejemal tak osebni dohodek, ki
mu bo zagotavljal socialno varnost.
3. Planiranje kadrovskih potreb in dolgoročnega razvoja kadrov
Ker je planiranje kadrovskih potreb
eden izmed najvažnejših pogojev za
uspešno vodenje kadrovske politike, morajo vsi nosilci kadrovske politike vztrajati na tem in si prizadevati, da bo planiranje izobraževanja, usposabljanja in zapo-

slovanja kadrov zares postalo.sestavni in
nepogrešljivi element plana vsake organizacije združenega dela, krajevne skupnosti in družbenopolitične skupnosti.
Osnova za uspešno planiranje kadrovskih potreb pa so seveda le realni, k uresničevanju dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije ter k zakonitostim
in nujnostim svetovnS^k razvoja naravnani, prilagojeni ih usklajeni plani organizacij združenega deia in družbenopolitičnih skupnosti. Zato morajo nosilci kadrovske politike prvenstveno prav tej nalogi posvetiti Več pozornosti, da bi z izbiro in usmerjanjem kadrov na ta področja
dela aktivneje prispevali k uresničevanju
politike kontinuiranega družbenega planiranja.
Samoupravni in poslovodni organi v
organizacijah združenega dela ter zlasti
službe ža načrtovanje in kadrovska vprašanja v organizacijah združenega dela,
skupščinah občin, v republiki pa Zavod
SR Slovenije za družbeno planiranje, se
morajo še bolj zavzeti za izpopolnjevanje
in izboljševanje metologije planiranja ter
skrbeti za načrtno dopolnilno strokovno
usposabljanje kadrov za planiranje.
4. Skrb za stalno, načrtno in sistematično evidentiranje, usposabljanje in pripravljanje kadrov za delegatske in druge
odgovorne družbenopolitične funkcije.
Te naloge so natančno opredeljene v
družbenem dogovoru, zlasti pa v sklepih
in stališčih Republiške konference SZDL
Slovenije in Republiškega sveta Zveze
sindikatov Slovenije. Nosilci kadrovske
politike jih morajo pri nadaljnjem delu še
bolj zavzeto in dosledno, uresničevati.
Posebej opozarjamo na volitve spomladi 1984, ko se bo iztekel prvi dveletni
mandat najodgovornejšim funkcionarjem v Skupščini SR Slovenije, družbenopolitičnih skupnostih in samoupravnih
interesnih skupnostih. Ob izteku dveletnega mandata moramo povsod izdelati
oceno dosedanjega dela in kot kriterij za
možnost ponovne izvolitve upoštevati
predvsem uspehe, ki so bili doseženi v
razvoju delegatskih odnosov, razvoju samoupravljanja, kolektivnega dela, izvajanju stabilizacije ter varstvu temeljnih vrednot naše revolucije tudi z osebno zavzetostjo, doslednostjo in ustvarjalnostjo
nosilcev funkcij.
V okviru stalnih volilnih priprav je treba
doseči večji vertikalni pretok kadrov iz
organizacij združenega dela v občino, republiko in federacijo in nazaj ter omejiti
možnosti za neutemeljerib prepogosto in
horizontalno rotacijo. Priučiti pa je potrebno tudi možnost za d&profesionatizacijo nekaterih družbenopolitičnih funkcij.
Nosilci kadrovske polifike v organizacijah združenega del in drljžbenopoHtičnih skupnostih morajo več pozornosti
posvetiti tudi razvoju, napredovanju in
uveljavlljanju tistih perspektivnih kadrov
v združenem delu, ki naj bi v prihodnje
prevzeli odgovorne dolžnosti v organizacijah združenega dela in v organih družbenopolitičnih skupnosti. Gospodarska
zbornica Slovenije mora pripraviti merila
za objektivno vrednotenje njihovega
dela.
V vseh organizacijah združenega dela
in družbenopolitičnih skupnostih morajo
poročevalec

proučiti in oceniti tudi vzroke, zakaj je
med vodilnimi delavci in funkcionarji v
združenem delu, v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnostih ter v organih drugih
samoupravnih organizacij in skupnosti
premalo žensk in mlajših kadrov.Premalo
jih je zlasti v šolstvu, zdravstvu, trgovini,
tekstilni industriji in drugih dejavnostih,
kjer je med zaposlenimi največ žensk.
Zato moramo izboljšati pogoje, da se bodo tudi ženske in mladi lažje enakopravno uveljavljali na vodilnih mestih v vseh
sredinah in na vseh ravneh.
Udeleženci družbenega dogovora o
skupnih osnovah za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke i^ skupno porabo (Ur. I. SRS, št. 1/81) morajo
čimprej izdelati kriterije in merila za objektivno vrednotenje dela delavcev v
združenem delu in nosilcev funkcij v organih druženopolitičnih skupnosti in v

samoupravnih interesnih skupnostih
družbenih dejavnosti ter v pravosodnih
organih.
5. Med izredno pomembne naloge kadrovske politike spada tudi skrb za
ustrezno številčno in strokovno zastopanost kadrov iz SR Slovenije v organih
federacije, v diplomatsko-konzularni
službi, v naših predstavništvih v tujini ter
v JLA. Sedanje stanje ni zadovoljivo. Nosilci kadrovske politike morajo sprejeti
ustrezne sklepe in ukrepe, da se to izboljša. Predvsem je potrebno izboljšati sistem in metode stalnega evidentiranja,
usposabljanja, spodbujanja in usmerjanja sposobnih kadrov za navedena področja dela ter njihovega sprotnega ocenjevanja in poskrbeti, da bo postalo delo
v organih federacije, v diplomatski službi
in v JLA za naše kadre bolj interesantno
in lažje dostopno.
6. Nosilci kadrovske politike v organi-

zacijah združenega dela in družbenopolitičnih skupnostih naj posvetijo posebno
skrb strokovni krepitvi kadrovskih služb,
da bodo le-te sposobne opravljati naloge, ki so jim naložene z družbenim dogovorom in drugimi splošnimi akti, ter pripravljati kvalitetne strokovne podlage za
samoupravno odločanje in uresničevanje
nalog na področju kadrovske politike.
III.
Odbor za spremljanje izvajanja družbenega dogovora o uresničevanju kadrovske politike v SR Sloveniji in Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije naj pri svojih nadaljnjih aktivnostih upoštevata tudi predloge, mnenja in pobude, dane v razpravah delegatov v delovnih telesih Skupščine in zborov in v razpravah delegatov na
sejah zborov Skupščine SR Slovenije ob
obravnavi Poročila o uresničevanju družbenih dogovorov o kadrovski politiki v
letih 1980-1982.

STALIŠČA
,
.
„
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona
o urejanju prostora, osnutka zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
in predloga za izdajo zakona o graditvi objektov
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 28. 9. 1983
obravnaval osnutek zakona o urejanju
prostora, osnutek zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor in
predlog za izdajo zakona o graditvi objektov ter na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednja
STALIŠČA
Na podlagi razprave v delovnih telesih
Skupščine SR Slovenije, Predsedstva RK
SZDL Slovenije ter na seji Družbenopolitičnega zbora zbor.ugotavlja, da so neutemeljene ocene, da osnutki zakonov s
področja urejanja prostora niso pripravljeni v skladu z Ustavo SR Slovenije in
SFR Jugoslavije ter dolgoročnim programom gospodarske stabilizacije.

1. Družbenopolitični zbor meni, da je
potrebno v zakonu o urejanju prostora
jasneje opredeliti medsebojno odvisnost
in usklajenost prostorskih delov srednjeročnih družbenih planov z usmeritvami
dolgoročnih planov. Pri tem je pri usklajevanju medsebojnih različnih interesov
v okviru občine potrebno konkretizirati
še zlasti vlogo krajevne skupnosti pri
oblikovanju in usklajevanju potreb po
prostoru.
2. Za uveljavitev skupne dolgoročne
strategije, ki jo opredelijo smernice za
pripravo dolgoročnega plana v republiki,
je potrebno pristojnim republiškim
upravnim organom omogočiti strokovno
presojo predvidenih rešitev v procesu
nastajanju občinskih planskih aktov. V
primeru neskladij med osnutki posamezporočevalec

nih delov občinskega in republiškega
prostorskega dela plana je potrebno zagotoviti možnost demokratičnih postopkov usklajevanja. V primeru nerazrešenih
neskladij je potrebno opredeliti roke in
postopke ravnanja z neusklajenimi plani,
vključno z možnostjo intervencije republike.
3. Zbor podpira predlagane rešitve glede varovanja kmetijskih zemljišč pred
spremembo namembnosti v 45. členu s
tem, da se ohranja varstvo najboljših
kmetijskih zemljišč, ki je predvideno z
interventnim zakonom o varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti, do sprejetja dolgoročnih
planov občin, pri čemer je mnenja, da
taka določa narekuje čim hitrejši sprejem
dolgoročnih planov.
4. Zakon ne predvideva novih finančnih obveznosti glede na dosedanjo ureditev v okviru sistema družbenega planiranja. Glede na velika finančna sredstva,
ki jih bo zahtevala ureditev prostorske
dokumentacije v zoženih materialnih pogojih, predvsem v prehodnem obdobju
uveljavitve zakona, naj predlagatelj to
upošteva in predlaga take rešitve, da bo
možna kar najbolj racionalna priprava
prostorske dokumentacije, ter ob predlogu zakona posebej opredeli možne vire
sredstev in prouči možnosti racionalnejše priprave prostorske dokumentacije.

1. Družbenopolitični zbor meni, da je v
zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor še premalo dorečena razmejitev pristojnosti med strokovnimi in
upravnimi organi. Pri tem je potrebno ob
ukinjanju pooblastil pooblaščenim orga-

nizacijam in ob prenosu opravil na novo
posebno upravno organizacijo ločiti
upravne postopke od strokovnih opravil
in zagotoviti, da se obseg del in stroški
upravnih nalog in postopkov ne povečajo.
2. Za zagotovitev racionalne organiziranosti in strokovnosti bi bilo smotrno
uveljaviti medobčinsko organiziranost.
Na medobčinski ravni naj se definirajo
naloge za strokovno osnovo, katerih izdelave pa naj ne bi prevzemal upravni
organ, ampak strokovno usposobljene
organizacije.
III.
1. Družbenopolitični zbor meni, da je
potrebno predlagane rešitve glede mnenja o družbenoekonomski upravičenosti
investicijskih vlaganj še proučiti, ker je
širša družbena verifikacija družbenoekonomske upravičenosti investicijskih vlaganj že opredeljena v zakonu o razširjeni
reprodukciji in minulem delu, ki določa,
da si morajo investitorji v določenih primerih priskrbeti mnenje o družbenoekonomski upravičenosti investicije od Gospodarske zbornice, določenih znanstvenih, strokovnih ali drugih samoupravnih
organizacij in skupnosti ali pristojnih organov družbenopolitičnih skupnosti. Zato je treba do osnutka zakona še proučiti
predlagano vlogo oziroma potrebnost
komisije za oceno investicij, pri čemer pa
zbor poudarja potrebo po delovnih oblikah koordinacije. Zbor je mnenja, da bi
se s predlagano organizacijsko obliko
ocenjevanja družbenoekonomske upravičenosti investicijskih vlaganj lahko
oslabila odgovornost organov, ki sprejemajo odločitve in tistih, ki po zakonu o
razširjeni reprodukciji in minulem delu
dajejo mnenje.
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SKLEP
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
osnutka zakona o urejanju prostora
Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije sta na sejah
dne 28. septembra 1983 obravnavala
osnutek zakona o urejanju prostora in
na podlagi prvega odstavka 255. člena
in drugega odstavka 277. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela

SKLEP:
1. Osnutek zakona o urejanju prostora
se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije.
3 Pri pripravi predloga zakona naj
predlagatelj prouči in upošteva naslednje usmeritve:
- prostorski deli dolgoročnih planov so
osnovni usmeritveni dokument za urejanje prostora Prostorski deli srednjeročnih družbenih planov na osnovi usmeritev in dolgročnih planov pa naj dajo jasne akcijske programe za realizacijo posegov v prostor. Pri tem je potrebno v
zakonu bolj jasno opredeliti medsebojno
odvisnost in usklajenost teh dokumentov. V procesu usklajevanja medsebojnih
različnih interesov v okviru občine je
potrebno konkretizirati še zlasti vlogo
krajevne skupnosti pri oblikovanju in usklajevanju potrebe po prostoru;
- glede skladnosti prostorskih delov
občinskih dolgoročnih in srednjeročnih
planskih aktov z republiškimi, je potrebno zagotoviti uveljavitev skupno določene strategije, ki jo opredelujejo smernice
za pripravo dolgoročnega plana v republiki. Zato je primerno, da se pristojnim

republiškim upravnim organom omogoči
le strokovna presoja predvidenih rešitev
v procesu nastajanja občinskih planskih
aktov, vse v okviru zagotavljenja pravic
vseh nosilcev planiranja, skupaj z možnostjo intervencije republike. V primeru
nerazrešenih neskladij je potrebno opredeliti roke in postopek ravnanja z neusklajenimi plani,
- v 31. in 32. členu osnutka zakona naj
se bolj jasno izrazi zahteva, da naj se
ureditvena območja, naselja ali skupine
med seboj prostorsko in komunalno povezanih naselij planirajo kot celota,
- posebni pogoji za usmerjanje razvoja dejavnosti v prostoru, ki upoštevajo
razvojno komponento in posebni pogoji
za smotrno rabo dobrin splošnega pomena naj bodo v tem zakonu opredeljeni
kot izhodiščna načela, katera naj upoštevajo vsi nosilci planiranja pri urejanju
prostora, s tem, da se posebni pogoji
podrobneje opredelijo v sektorskih zakonih, kolikor ti že ne vsebujejo odgovarjajočih rešitev. Hkrati pa naj predlgatelj
oceni, ali ne bi bilo mogoče načel v drugem poglavju osnutka zakona bolj konkretizirati;
- z namenom, da se zagotovi kvalitetno
planiranje v prostoru, je potrebno zagotoviti izdelavo enotne metologije in vsebine minimalnega prostorskega informacijskega sistema, ki naj bo enoten za vso
Slovenijo, predvsem pa zanj sistemsko
zagotoviti finančna sredstva in zagotavljati evidenco podatkov;
- zbora podpirata predlagane rešitve
glede varovanja kmetijskih zemljišč pred
spremembo namebnosti v 45. členu s

tem, da se ohranja varstvo najboljših
kmetijskih zemljišč, ki je predvideno z
interventnim zakonom o varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti, do sprejetja dolgoročnih
planov občin;
- policentrični razvoj naj se usmerja v
skladu s sistemom družbenega planiranja, predvsem z dolgoročnimi plani. Zakon naj zato omogoči samo okvirna izhodišča za izvedbo planskih usmeritev,
- nekateri poudarki iz razprav opozarjajo na precejšnjo zahtevnost postopkov
planiranja tudi v povezavi s predlganimi
rešitvami v zakonu. Ti predlogi naj se
proučijo v okviru priprave poročila o izvjanju zakona o sistemu družbenega planiranja;
- zakon ne predivdeva novih finančnih
obveznosti glede na sprejeti sistem družbenega planiranja, terja pa izvajanje vseh
obveznosti, ki se nanašajo na planiranje
v prostoru. Neizvjanje sedanjih obveznosti v zvezi s pripravo prostorske dokumentacije bo zahtevalo znatna finančna
sredstva za vzpostavitev in delovanje sistema družbenega planiranja. Zato je potrebno, kijub znižanim materialnim možnostim, v okviru splošne porabe, zagotoviti minimalna potrebna finančna sredstva;
- predlagatelj zakona naj hkrati z izdelavo zakona pripravlja izvedbene akte in
seznani z njimi delovna telesa Skupščine
SR Slovenije.
4. Pri pripravi predloga zakona, naj
predlagatelj prouči in ustrezno upošteva
predloge, mnenja in stališča delovnih teles, skupin delegatov in delegatov v razvpravi na sejah zborov.

SKLEP
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
osnutka zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije sta na sejah
dne 28. septembra 1983 obravnavala
osnutek zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor ter na podlagi
prvega odstavka 255. člena in drugega
odstavka 277. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela
SKLEP:
1. Osnutek zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije.
3. Pri pripravi predloga zakona naj
predlagatelj prouči in upošteva naslednje usmeritve:
- v zakonu naj se jasneje opredeli po6

vezava prostorskih izvedbenih aktov z
odločitvami v srednjeročnih družbenih
planih, predvsem v primerih, ko se rešitve v prostorskih izvedbenih aktih izvajajo v več planskih obdobjih,
- v prehodnih določbah naj se bolj
natančno opredeli postopek usklajevanja
veljavnih urbanističnih dokumentov s
prostorskimi deli dolgoročnih in srednjeročnih planov. Pri tem je potrebno zagotoviti kontinuiteto izvajanja tistih rešitev v
urbanističnih dokumentih, ki so v skladu
z veljavnimi srednjeročnimi družbenimi
plani, kar velja tudi za osnutek zakona o
urejanju prostora,
- v zakonu, ne pa v izvedbenem predpisu, naj se opredelijo natančnejša merila za objekte in posege v prostor, ki so
pomembni za skladen družbeni razvoj re-

publike;
- Predlagatelj naj ponovno prouči obvezno ustanavljanje upravnih organizacij
glede na sedanjo učinkovito organiziranost v nekaterih občinah. V prehodnem
obdobju naj se uredi postopen prehod in
določi rok prehoda. Ob ukinjanju pooblastil pooblaščenim organizacijam in
ob prenosu opravil na novo posebno
upravno organizacijo pa je potrebno ločiti upravne postopke od strokovnih
opravit Pri tem je potrebno zagotoviti da
se obseg del in stroški upravnih nalog in
postopkov ne povečajo.
4. Pri pripravi predloga zakona naj
predlagatelj prouči in ustrezno upošteva
predloge, mnenja in stališča delovnih teles, skupin delegatov in delegatov v razpravi na sejah zborov.
poročevalec

SKLEP
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
osnutka zakona o stavbnih zemljiščih
Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije sta na sejah
dne 28. septembra 1983 obravnavala
osnutek zakona o stavbnih zemljiščih
ter na podlagi prvega odstavka 255. člena in drugega odstavka 277. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela
SKLEP
1. Osnutek zakona o stavbnih zemljiščih se sprejme.
2: Predlog zakona pripravi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije.
3. Pri pripravi predloga zakona naj
predlagatelj upošteva naslednje usmeritve.
- vloga samoupravnega sklada stavbnih zemljišč mora biti konkretneje opredeljena prek pristojnosti skupščine tega
sklada v odnosu do občinske skupščine
in komisije za oddajo stavbnega zemljišča;
- posebno pozornost je potrebno posvetiti jasnejši opredelitvi sredstev, s ka-

terimi naj bi upravljal samoupravni sklad družbenem planu občine določenih prestavbnih zemljišč, zlasti tistih, ki jih sicer dnostnih objektov. Določi naj se tudi naoblikujejo delovne organizacije, ki sode- čin in vire sredstev za pokritje razlike do
lujejo pri opravljanju stavbnega zemlji- polne cene in sorazmerni dol stroškov
urejanja, ki sicer po tem zakonu bremešča;
- ponovno naj se prouči predlagano nijo investitorja;
- predlagatelj naj ponovno prouči skladoločilo v 43. členu osnutka zakona, in
sicer prispevek posameznega investitor- dnost določb o prednostni pravici z doja k stroškom za pripravo in opremljanje ločbami zakona o obligacijah;
- glede sredstev, ki se zbirajo iz naslostavbnega zemljišča, zlasti glede opredelitve območij, za katera naj bi se plačeval va nadomestila za uporabo stavbnih
tak prispevek in načelo obremenjevanja zemljišč je potrebno ponovno proučiti
možnost zajemanja in koriščenja teh
po dejanskih stroških;
- v zakonu bi moral predlagatelj jasne- sredstev za namene, predvidene z osnutje opredeliti kriterije pri oddajanju stavb- kom zakona.
Predlagatelj naj do priprave predloga
nega zemljišča, določenega za graditev
družinskih stanovanjskih hiš z javnimi zakona prouči zakonske določbe glede
razpisi, ki zadevajo socialne razmere na zajemanje zemljiške rente in podrobneje opredeli skupne podlage za urejanje
udeležencev;
- v zakonu naj se opredeli možnost, da teh odnosov v občinah.
lahko občinska skupščina v svojem
odlo4. Pri pripravi predloga zakona naj
ku določi tudi nižjo ceno m2 stavbnega
zemljišča in manjši sorazmerni del stro- predlagatelj prouči in ustrezno upošteva
škov urejanja stavbnega zemljišča, kot je predloge, mnenja in stališča delovnih teto predvideno v tem zakonu, če se stavb- les, skupin delegatov in delegatov v razno zemljišče oddaja za potrebe gradnje v pravi na sejah zborov.

SKLEP
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
predloga za izdajo zakona o graditvi objektov
Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije sta na sejah
dne 28. septembra 1983 obravnavala
predlog za izdajo zakona o graditvi objektov ter na podlagi prvega odstavka
255. člena in prvega odstavka 272. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
sprejela
SKLEP:
1. Predlog za izdajo zakona se
sprejme.
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije.
3. Pri pripravi osnutka zakona naj
predlagatelj prouči in upošteva naslednje usmeritve:
prouči naj še vprašanje ocenjevanja

družbenoekonomske upravičenosti investicijskih vlaganj. Zakon naj ureja predvsem tehnično tehnološka vprašanja graditve objektov, vključno tudi z varstvom
okolja;
- proučiti je potrebno, ali je primerno,
da predhodna dela za manjše projekte
opravljajo izključno registrirane inštitucije. Primerno bi bilo, da bi pri tem sodelovali tudi tehnologi in tehniki organizacij
združenega dela - investitorja, saj bi se s
tem odgovornost znatno razširila;
- v osnutek zakona je potrebno vključiti določila o tako imenovanem proizvodnem načinu gradnje (gradnja za trg), pri
čemer naj se opredelijo tudi izhodiščne
finančne možnosti tega načina v okviru
usmerjanja stanovanjske gradnje;
- jasneje je potrebno opredeliti pove-

zavo investicijskega programa v odnosu
do prostorskih izvedbenih aktov in strokovnih podlag. Proučiti je potrebno tudi
možnost projektiranja posameznih projektantov, ki so združeni v raznih društvih
v okviru predvidenih delovnih skupnosti,
za graditev objektov za potrebe občanov;
- predlagatelj naj posebno pozornost
posveti vprašanjem izobrazbe, ki jo naj
predpisuje zakon za odgovornega vodjo
del, in sicer v odnosu do delovnih izkušenj in v odnosu do višje oziroma visoke
izobrazbe za odgovornega vodjo del
izvajalske organizacije.
4. Pri pripravi osnutka zakona naj
predlagatelj prouči in ustrezno upošteva
predloge, mnenja in stališča delovnih teles, skupin delegatov in delegatov v razpravi na sejah zborov.

SKLEP
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
poročila o delu in problemih kmetijskih zemljiških skupnosti v SR Sloveniji od
ustanovitve do vključno leta 1982
Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije sta na 21. seji
dne 28. septembra 1983 obravnavala
poročilo o delu in problemih kmetijskih
zemljiških skupnosti v SR Sloveniji od
ustanovitve do vključno leta 1982 in na
podlagi 255. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela naslednji
sklep:
poročevalec

1. Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije ugotavljata, da
poročilo o delu in problemih kmetijskih
zemljiških skupnosti v SR Sloveniji od
ustanovitve do vključno leta 1982 realno
prikazuje dosedanje delo kmetijskih
zemljiških skupnosti in da je dobra podlaga za nadaljnje dograjevanje njihove
vloge pri izvajanju kmetijske zemljiške
politike. Ob tem pa zbora ugotavljata, da

se v obravnavo poročila in v njem nakazanih problemov pri izvajanju kmetijske
zemljiške politike niso vključili vsi zainteresirani subjekti. Zato zbora odlagata
sklepanje o poročilu o delu in problemih
kmetijskih zemljiških skupnosti v SR Sloveniji od ustanovitve do vključno leta
1982.
2. Zbora poudarjata, da stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k po7

foči/u, v katerih so navedeni konkretni
predlogi za nadaljnjo aktivnost pri uresničevanju kmetijske zemljiške politike,
izhajajo iz osnovni ugotovitev poročila.
Zato zbora predlagata, da stališa skupaj s
poročilom obravnavajo občinske skupščine, zlasti njihovi zbori združenega dela, kmetijske zemljiške skupnosti občin
in kmetijske organizacije združenega dela, ki naj z vidika svojih razmer pri izvajanju kmetijske politike ocenijo svojo de-

javnost na tem področju. Ob tem naj poročajo Skupščini SR Slovenije do 15. novembra 1983.
Zbora predlagata občinskim skupščinam, da krati s poročilom o delu in problemih kmetijskih zemljiških skupnosti v
SR Sloveniji od ustanovitve do vključno
leta 1982 obravnavajo tudi poročilo o
neobdelanih zemljiščih, ki ga je predložil
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.

3. Zbora bosta na podlagi predhodnih
razprav v občinskih skupščinah nadaljevala razpavo o poročilu o delu in problemih kmetijskih zemljiški skupnostih v SR
Sloveniji od ustanovitve do vključno leta
1982 in sprejela ustrezna stališča in sklepe na sejah 14. decembra 1983, ob
obravnavi poročila o izvajanju zakona o
varstvu kmetijskih zemljiščih pred spreminjanjem namembnosti.

STALIŠČA, PRIPOROČILA IN SKLEPI
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR
Slovenije ob obravnavi uresničevanja dolgoročnega programa gospodarske
stabilizacije v SR Sloveniji
Družbenopolitični zbor
Družbenopolitični zbor je ob obravnavi predloga načrta uresničevanja dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije v SR Sloveniji na seji dne 3. oktobra 1983 na podlagi 255. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednja
STALIŠČA, PRIPOROČILA IN
SKLEPE
1. Družbenopolitični zbor je ob obravnavi predloga načrta uresničevanja dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije v SR Sloveniji ocenil, da ta vsebuje najpomembnejše aktivnosti in naloge
za učinkovito izvajanje dolgoročnega
programa gospodarske stabilizacije v republiki, zato predlog podpira. Pri tem
zbor poudarja, da mora biti ključna naloga pri uresničevanju dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije graditev
dolgoročnega gospodarskega sistema,
ki bo spoštoval ekonomske zakonitosti,
kar mora biti izhodišče pri izpolnjevanju
ekonomskih mehanizmov in ukrepov tekoče ekonomske politike.

2. V organizacijah združenega dela, samoupravnih interesnih skupnostih in občinskih skupščinah je za učinkovito izvajanje dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije potrebno zagotoviti usklajeno aktivnost. Dolgoročni program
gospodarske stabilizacije bo namreč mogoče uresničiti le z usklajeno aktivnostjo
vseh nosilcev nalog, ob tvornem sodelovanju vseh delavcev, delovnih ljudi in občanov v njihovih samoupravnih organizacijah in skupnostih, občinskih skupščinah, družbenopolitičnih organizacijah in
drugih organih in organizacijah.
3. Družbenopolitični zbor priporoča
občinskim skupščinam, zlasti njihovim
zborom združenega dela, organizacijam
združenega dela, samoupravnim interesnim skupnostim in drugim organom
in organizacijam, da izhajajoč iz posameznih delov dolgoročnega programa in
njegovega sklepnega dela in obravnavanega predloga načrta uresničevanja dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije v SR Sloveniji, brez odlašanja pripravijo ocene svojih gospodarskih razmer v letu 1983 in možnosti gospodarskega razvoja za leto 1984. Na podlagi
tega naj določijo svoje naloge in aktivnosti z nosilci in roki za izvajanje dolgoroč-

Zbor združenega dela in Zi v občin
Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije sta ob obravnavi uresničevanja dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije v SR Sloveniji na sejah dne 3. oktobra 1983 na
podlagi prvega odstavka 255. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela
STALIŠČA, PRIPOROČILA IN
SKLEPE
1. Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije sta ob obravnavi
predloga načrta uresničevanja dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije v SR Sloveniji ocenila, da ta vsebuje
najpomembnejše aktivnosti in naloge za
učinkovito izvajanje dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije v republiki, zato predlog podpirata. Pri tem
zbora poudarjata, da mora biti ključna
naloga pri uresničevanju dolgoročnega
8

programa gospodarske stabilizacije graditev dolgoročnega gospodarskega sistema, ki bo spoštoval ekonomske zakonitosti, kar mora biti izhodišče pri izpopolnjevanju ekonomskih mehanizmov in
ukrepov tekoče ekonomske politike.
2. V organizacijah združenega dela,
samoupravnih interesnih skupnostih in
občinskih skupščinah je za učinkovito
izvajanje dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije potrebno zagotoviti usklajeno aktivnost. Dolgoročni program gospodarske stabilizacije bo namreč mogoče uresničiti le z usklajeno
aktivnostjo vseh nosilcev nalog, ob tvornem sodelovanju vseh delavcev, delovnih ljudi in občanov v njihovih samoupravnih organizacijah in skupnostih, občinskih skupščinah, družbenopolitičnih
organizacijah in drugih organih in organizacijah.
3. Zbor združenega dela in Zbor občin
priporočata občinskim skupščinam, zla-

nega programa gospodarske stabilizacije.
Za pravočasno pripravo ocen in predlogov potrebnih aktivnosti so še posebej
odgovorni strokovni in poslovodni delavci v organizacijah združenega dela. V
družbenopolitičnih skupnostih so za
izvedbo teh nalog odgovorni izvršilni in
upravni organi, v samoupravnih interesnih skupnostih pa njihove strokovne
službe in funkcionarji ter skupnosti.
4. Družbenopolitični zbor priporoča
Komisiji za pripravo in izvajanje načrta
uresničevanja dolgoročnega programa
gospodarske stabilizacije v SR Sloveniji,
da vse predloge, stališča in priporočila
delovnih teles Skupščine, zbora in delegatov v razpravi na seji zbora prouči in
ustrezno upošteva pri oblikovanju končnega besedila načrta.
5. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj na podlagi nalog iz načrta čim konkretneje izoblikuje naloge in ukrepe ekonomske politike za leto 1984 ter cilje in
usmeritve družbeno-gospodarskega razvoja za prihodnje srednjeročno obdobje.
6. Družbenopolitični zbor bo v program dela za leto 1984 prednostno vključil naloge, ki izhajajo iz dolgoročnega
programa gospodarske stabilizacije.
s ti njihovim zborom združenega dela, organizacijam združenega dela, samoupravnim interesnim skupnostim in drugim organizacijam in organom, da izhajajoč iz posameznih delov dolgoročnega
programa in njegovega sklepnega dela in
obravnavanega predloga načrta uresničevanja dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije v SR Sloveniji, brez
odlašanja pripravijo ocene svojih gospodarskih razmer v letu 1983 in možnosti
gospodarskega razvoja za leto 1984. Na
podlagi tega naj določijo svoje naloge in
aktivnosti z nosilci in roki za izvajanje
dolgoročnega programa gospodarske
stabilizacije. Za pravočasno pripravo
ocen in predlogov potrebnih aktivnosti
so še posebej odgovorni strokovni in poslovodni delavci v organizacijah združenega dela. V družbenopolitičnih skupnostih so za izvedbo teh nalog odgovorni
izvršilni in upravni organi, v samoupravnih interesnih skupnostih pa njihove
stroke vne službe in funkcionarji teh
skupnosti.
poročevalec

4. Zbor združenega dela in Zbor občin
priporočata Komisiji za pripravo in izvajanje načrta uresničevanja dolgoročnega
programa gospodarske stabilizacije v SR
Sloveniji, da vse predloge, stališča in priporočila delovnih teles skupščine in zborov in delegatov v razpravi na sejah zborov, prouči in ustrezno upošteva pri oblikovanju končnega besedila načrta.
5. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj na podlagi nalog iz načrta čim konkretneje izoblikuje naloge in ukrepe eko-

nomske politike za leto 1984 ter cilje in
usmeritve družbenogospodarskega razvoja za prihodnje srednjeročno obdobje.
6. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj tekoče obvešča Zbor združenega dela in Zbor občin, kako organizacije združenega dela, samoupravne interesne
skupnosti in druge samoupravne organizacije in skupnosti uresničujejo svoje naloge iz načrta dolgoročnega programa
gospodarske stabilizacije ter kako se
program uresničuje v celoti. Hkrati naj

Izvršni svet poroča tudi o ukrepih tekoče
ekonomske politike, ki bodo potrebni za
uresničevanje dolgoročnega programa
gospodarske stabilizacije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj
poroča tudi o tem, kako so predlogi in
pobude, dane v razpravah na sejah zborov, upoštevane v načrtu dolgoročnega
programa gospodarske stabilizacije.
7. Skupščina SR Slovenije bo v program dela za leto 1984 prednostno vključila naloge, ki izhajajo iz dolgoročnega
programa gospodarske stabilizacije.

Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR
Slovenije ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o
doseženih rezultatih in problemih pospeševanja razvoja manj razvitih območij v
SR Sloveniji v letih 1981 in 1982 ter v prvih mesecih leta 1983
Zbor združenega dela
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 3. oktobra 1983
ob obravnavi poročila Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije o doseženih rezultatih in problemih pospeševanja razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji v letih 1981 in 1982 ter v prvih mesecih
leta 1983 na podlagi 255. člena poslovnika Skupščina SR Slovenije sprejel
SKLEP
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije ugotavlja, da se sicer postopno
uresničuje dogovorjena politika skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji za obdobje 1981-1985, pri tem pa
ugotavlja, da ta razvoj spremljajo nekateri problemi, ki so značilni tudi sicer za
uresničevanje družbenogospodarskega
razvoja v SR Sloveniji kot celoti.
Zato zbor poudarja, da so še vedno v
celoti aktualni sklepi, ki jih je sprejel Zbor
združenega dela na seji dne 28. julija
1982, vendar se prepočasi uresničujejo.
Glede na to, da sklepi predstavljajo dolgoročnejšo usmeritev politike skladnejšega regionalnega razvoja SR Slovenije,
terja njihovo dosledno uresničevanje naslednje usmeritve in naloge:
1. Zbor poudarja, da morajo razvojni
programi manj razvitih območij temeljiti
na prednostih kvalitetnega gospodarskega razvoja manj razvitih območij, upoštevajoč sprejete razvojne kriterije v SR Sloveniji. Za uresničitev teh ciljev naj gospodarske zbornice in splošna združenja ter
organizacije združenega dela in njihova
združenja iz razvitih in manj razvitih območij pripravijo programe in projekte, ki
bodo v večji meri spodbujali združevanje
dela in sredstev ter tako odpirali perspektivo nadaljnjega razvoja teh območij. Pri tem je treba poudariti tudi nujnost
politike opiranja na lastne sile in povezovanja vseh materialnih in kadrovskih
zmogljivosti znotraj manj ražvitih območij, občin in regij.
2. Politiko skladnejšega regionalnega
razvoja SR Slovenije je treba vgraditi v
operativne načrte uresničevanja dolgoporočevalec

ročnega programa gospodarske stabilizacije. Pri opredeljevanju razvoja manj
razvitih območij je potrebno še posebej
upoštevati možnost nastajanja novih
strukturnih neskladij v gospodarskem
razvoju teh območij, Zlasti prek usmerjanja tehnološko manj zahtevnih in manj
perspektivnih programov na ta območja.
Razpoložljiva sredstva je treba usmerjati za reševanje najbolj kritičnih razvojnih vprašanj, pri tem pa bolj kot doslej
upoštevati deferenciran pristop s tem, da
bi zagotovili večje učinke na najmanj razvitih območjih, predvsem pa na manj razviti obmejnih območjih.
3. Na manj razvitih območjih so neizkoriščene možnosti na področju kmetijstva, zato je treba sprejeti naslednje konkretne ukrepe:
- v večji meri je potrebno usmerjati
intervencijska sredstva občinskih in republiškega sklada za pospeševanje kmetijstva na manj razvita območja,
- na manj razvitih območjih naj pripravijo programa možnih naložb v kmetijstvo in programe izvajanja agromelioracij,
- potrebno je okrepiti povezave med
potrošnimi središči in območji, ki pridelujejo hrano, tudi prek ustreznih sestavljenih organizacij združenega dela,
- v okviru teh nalog in politike hitrejšega zaposlovanja je potrebno stimulirati
kmečki turizem in organizirano delo na
domu ter temu prilagoditi davčno politiko družbenopolitičnih skupnosti.
4. Zbor ugotavlja, da banke še vedno
ne uresničujejo zadovoljivo planskih obveznosti prednostnega usmerjanja sredstev za investicije na manj razvitih območjih, kar negativno vpliva na spodbujanje gospodarskih vlaganj. Zato naj banke v svoje planske dokumente vgradijo
zlasti naslednje ugodnosti:
- za posamezne namene investicij bodo zagotavljale 20 odstotnih točk večjo
udeležbo dopolnilnih sredstev v strukturi
virov financiranja kot je dogovorjeno za
posamezne namene, pri čemer ta udeležba ne bo presegala predpisane meje,
- članicam, ki bodo investirale na
manj razvitih območjih, bodo zagotavljale za najmanj 20 odstotno ugodnejšo
obrestno mero kot je med bankami do-

govorjena za posamezne namene, kakor
tudi daljšo odplačilno dobo,
- iz dohodka naj bi zagotavljale sredstva v obliki nepovratnih sredstev kot
udeležbo k dogovorjenim investicijam. V
ta namen naj bi uporabljale tudi sredstva,
ki se oblikujejo v Narodni banki Slovenije
iz naslova koriščenja avista sredstev
družbenopolitičnih skupnosti,
- v planskih aktih bodo opredelile določen delež prostega kreditnega potenciala za investicije na manj razvitih območjih.
5. Samoupravne interesne skupnosti s
področja družbenih dejavnosti naj še naprej razvijajo sistem združevanja solidarnostnih sredstev in z njimi zagotavljajo
neokrnjen obseg izvajanja zagotovljenih
programov. V okviru medobčinskega sodelovanja naj izpeljejo v zdravstvu, zaposlovanju in šolstvu tak sistem oblikovanja
sredstev, ki bo upošteval tudi bivališče
delavcev, predvsem na območjih z veliko
dnevno migracijo.
6. Potrebna je aktivnejša politika samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje pri zagotavljanju infrastrukturnih pogojev za gospodarski razvoj manj razvitih območij. Zato naj samoupravna interesna skupnost za področje elektrogospodarstva pospeši
izboljševanje najbolj kritičnih nizko-napetostnih razmer na nekaterih manj razvitih območjih. Skupnost za ceste Slovenije naj zagotovi inicialna sredstva za sofinanciranje modernizacije lokalnih cest.
Skupnost za PTT promet pa naj poskrbi
za izboljšanje telefonskega omrežja na
manj razvitih območjih.
7. Pomemben je prispevek mladinskih
delovnih brigad k odpravljanju razlik v
pogojih življenja in dela prebivalcev na
manj razvitih območjih, zlasti na področju gospodarske in komunalne infrastrukture in družbenih dejavnosti. Zato naj
mladinske delovne brigade nadaljujejo z
akcijami na manj razvitih območjih tudi v
prihodnje.
8. Zbor podpira ugotovitve in predloge
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije,
ki naj tudi v prihodnje z ukrepi tekoče
ekonomske politike prispeva k skladnejšem regionalnem razvoju SR Slovenije.
9. Zbor poziva vse nosilce nalog, opre9

deljene v sklepu iz leta 1982 in tem sklepu, da najkasneje v prvem trimesečju
1984. leta poročajo delovnim telesom

Zbor občin
Zbor občin je na seji dne 3. oktobra
1983 ob obravnavi poročila Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije o doseženih rezultatih In problemih pospeševanja razvoja manj razvitih območij v SR
Sloveniji v letih 1981-1982 ter v prvih
mesecih leta 1983 na podlagi 255. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije
sprejel naslednji
sklep:
Zbor ugotavlja, da se dogovorjena politika skladnejšega regionalnega razvoja
v SR Sloveniji za obdobje 1981-1985 prepočasi uresničuje in da ta razvoj spremljajo številni problemi, ki so značilni tudi
sicer za uresničevanje družbenogospodarskega razvoja v SR Sloveniji kot celoti, vendar se na manj razvitih območjih
močneje odražajo.
Zato Zbor občin poudarja, da so še
vedno v celoti aktualni sklepi, ki so jih
sprejeli Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor na sejah
dne 28. julija 1982, vendar se prepočasi
uresničujejo. Glede na to, da sklepi predstavljajo dolgoročnejšo usmeritev politike skladnejšega regionalnega razvoja SR
Slovenije, terja njihovo dosledno uresničevanje naslednje usmeritve in naloge:
1. Zbor poudarja, da morajo razvojni
programi manj razvitih območij temeljiti
na prednostih kvalitetnega gospodarskega razvoja manj razvitih območij, upoštevajoč sprejete razvojne kriterije v SR Sloveniji. Za uresničitev teh ciljev naj gospodarske zbornice in splošna združenja, organizacije združenega dela in njihova
združenja iz razvitih in manj razvitih območij pripravijo programe in projekte, ki
bodo v večji meri spodbujali združevanje
dela in sredstev ter tako odpirali perspektivo nadaljnjega razvoja teh območij. Pri tem je treba poudariti tudi nujnost
politike opiranja na lastne sile in povezovanja vseh materialnih materialnih in kadrovskih potencialov znotraj manj razvitih območij, občin in regij.
2. Politiko sladnejšega regionalnega
razvoja SR Slovenije je treba vgraditi v
operativne načrte uresničevanja dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije. Pri opredeljevanju razvoja manj
razvitih območij je potrebno še posebej
upoštevati možnost nastajanja novih
strukturnih neskladij v gospodarskem
rzvoju teh območij, zlasti prek usmerjanja tehnološko manj zahtevnih in manj
perspektivnih programov na ta območja.
Razpoložljiva sredstva je treba usmer-

Družbenopolitični zbor
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije le na seji dne 3. oktobra 1983
ob obravnavi poročila Izvršnega sveta
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zbora o aktivnostih, ki so jih opravili na
podlagi teh sklepov.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa

naj prouči vse predloge in pobude, dane
v razpravi na seji zbora, in o tem poroča
delovnim telesom zbora.

jati za reševanje najbolj kritičnih razvojnih vprašanj, pri tem pa bolj kot doslej
upoštevati diferenciran pristop, da bi zagotovili večje učinke na najmanj razvitih
območjih, predvsem pa na manj razvitih
obmejnih območij.
3. Na manj razvitih območjih je še precej neizkoriščenih možnosti na področju
kmetijstva, zato je treba sprejeti naslednje konkretne ukrepe:
- v večji meri je treba usmerjati intervencijska sredstva občinskih in republiškega sklada za pospeševanje kmetijstva na manj razvita območja;
- na manj razvitih območjih naj pripravijo programe možnih naložb v kmetijstvo in programe izvajanja agromelioracij;
- potrebno je okrepiti povezave med
potrošnimi središči in območji, ki pridelujejo hrano; tudi prek ustreznih sestavljenih organizacij združenega dela;
- v okviru teh nalog in politike hitrejšega zaposlovanja na manj razvitih območjih je potrebno stimulirati kmečki turizem
in organizirano delo na domu ter temu
prilagoditi davčno politiko družbenopolitičnih skupnosti.
4. Zbor ugotavlja, da banke še vedno
ne uresničujejo zadovoljivo planskih obveznosti prednostnega usmerjanja sredstev za investicije na manj razvitih območjih, kar negativno vpliva na spodbujanje gospodarskih vlaganj. Zato naj banke v svoje planske dokumente vgradijo
zlasti naslednje ugodnosti:
- za posamezne namene investicij bodo zagotavljale v povprečju 20 odstotnih
točk večjo udeležbo dopolnilnih sredstev
v strukturi virov f inanciranja, kot je dogovorjeno za posamezne namene, pri čemer ta udeležba ne bo presegala predpisane meje;
- članicam, ki bodo investirale na manj
razvitih območjih, bodo zagotavljale za
najmanj 20% ugodnejšo obrestno mero,
kot je med bankami dogovorjena za posamezne namene, kakor tudi daljšo odplačilno dobo;
- iz dohodka naj bi zagotavljale sredstva v obliki nepovratnih sredstev kot
udeležbo k dogovorjenim investicijam. V
ta namen naj bi uporabljale tudi sredstva,
ki se oblikujejo v Narodni banki Slovenije
iz naslova koriščenja avista sredstev
družbenopolitičnih skupnosti;
- v planskih aktih bodo opredelile dele
prostega kreditnega potenciala za investicije na manj razvitih območjih.
5. Samoupravne interesne skupnosti s
področja družbenih dejavnosti naj še naprej razvijajo sistem združevanja solidarnostnih sredstev in z njimi zagotavljajo

neokrnjen obseg in kvaliteto izvajanja zagotovljenih programov. V okviru medobčinskega sodelovanja naj izpeljejo v
zdravstvu, zaposlovanju in šolstvu tak sistem oblikovanja sredstev, ki bo upošteval tudi bivališče delavcev, predvsem na
območjih z veliko dnevno migracijo.
6. Potrebna je aktivnejša politika samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje pri zagotavljanju infrastrukturah pogojev za gospodarski razvoj manj razvitih območij. Pri tem naj v
letih planskih aktih za leto 1984 konkretizirajo svoje obveznosti tako, da se te ne
bodo zmanjševale prek povprečja v SR
Sloveniji. Samoupravna interesna skupnost za področje elektrogospodarstva
naj pospeši izboljševanje najbolj kritičnih
nizkonapetostnih razmer na nekaterih
manj razvitih območjih. Skupnost za ceste Slovenije naj zagotovi inicialna sredstva za sofinanciranje vzdrževanja in modernizacije lokalnih cest. Združeno PTT
podjetje pa naj poskrbi za izboljšanje telefonskega omrežja na manj razvitih območjih.
7. Pomemben je prispevek mladinskih
delovnih brigad k odpravljanju razlik v
pogojih življenja in dela prebivalcev na
manj razvitih območjih, zlasti na področju gospodarske in komunalne infrastrukture in družbenih dejavnosti. Zato naj
mladinske delovne brigade v skladu s
sprejetimi programi nadaljujejo z akcijami na manj razvitih območjih tudi v prihodnje, za kar pa morajo podpisniki
družbenega dogovora zagotoviti ustrezna materialna sredstva.
8. Zbor podpira zaključne predloge
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije,
ki naj tudi v prihodnje z ukrepi tekoče
ekonomske politike prispeva k skladnejšemu regionalnemu razvoju SR Slovenije. Hkrati naj pripravi predlog za ustrezno
povečanje proračunskih sredstev, ki so
namenjena za sofinanciranje izdelave
kompleksnih razvojnih programov oziroma inicialnih razvojnih načrtov na manj
razvitih območjih in to upošteva že v letošnjem rebalansu proračuna, kjer so bila ta sredstva prepolovljena.
9. Zbor poziva vse nosilce nalog, opredeljenih v sklepu iz leta 1982 in v tem
sklepu, da poročajo skupščini najkasneje
v prvem trimesečju prihodnjega leta o
aktivnostih na podlagi teh sklepov.
10. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj pripravi program aktivnosti za uresničevanje sprejetih sklepov skupščinskih
zborov ter prouči vse predloge in pobude
iz razprave na seji Zbora občin in o tem
poroča zboru najkasneje do konca prvega trimesečja 1984.

Skupščine SR Slovenije o doseženih rezultatih in problemih pospeševanja razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji v letih 1981 in 1982 ter v prvih mesecih
leta 1983 na podlagi 255. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji

SKLEP
Družbenopolitični zbor ugotavlja, da
se dogovorjena politika skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji za obdobje 1981-1985 prepočasi uresničuje in
da ta razvoj spremljajo številni problemi,
poročevalec

ki so značilni tudi sicer za uresničevanje
družbenogospodarskega razvoja v SR
Sloveniji kot celoti, vendar se na manj
razvitih območjih močneje odražajo.
Zato Družbenopolitični zbor poudarja,
da so še vedno v celoti aktualni sklepi, ki
so jih sprejeli Zbor združenega dela,
Zbor občin in Družbenopolitični zbor na
sejah dne 28. julija 1982, vendar se prepočasi uresničujejo. Glede na to, da sklepi predstavljajo dolgoročnejšo usmeritev
politike skladnejšega regionalnega razvoja SR Slovenije, terja njihovo dosledno
uresničevanje naslednje usmeritve in naloge:
1. Zbor poudarja, da morajo razvojni
programi manj razvitih območij temeljiti
na prednostih kvalitetnega gospodarskega razvoja manj razvitih območij, upoštevajoč sprejete razvojne kriterije v SR Sloveniji. Za uresničitev teh ciljev naj gospodarske zbornice in splošna združenja, organizacije združenega dela in njihova
združenja iz razvitih in manj razvitih območij pripravijo prograe in projekte, ki
bodo v večji meri vzpodbujali združevanje dela in sredstev ter tako odpirali perspektivo nadaljnjega razvoja teh območij. Pri tem je treba poudariti tudi nujnost
politike opiranja na lastne sile in povezovanja vseh materialnih in kadrovskih potencialov znotraj manj razvitih območij,
občin in regij.
2. Politiko skladnejšega regionalnega
razvoja SR Slovenije je treba vgraditi v
operativne načrte uresničevanja dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije. Pri opredeljevanju razvoja manj
razvitih območij je potrebno še posebej
upoštevati možnost nastajanja novih
strukturnih neskladij v gospodarskem
razvoju teh območij, zlasti prek usmerjanja tehnološko manj zahtevnih in manj
perspektivnih programov na ta območja.
Razpoložljiva sredstva je treba usmerjati za reševanje najbolj kritičnih razvojnih vprašanj, pri tem pa bolj kot doslej
upoštevati deferenciran pristop s tem, da
bi zagotovili večje učinke na najmanj razvitih območjih, predvsem pa na manj razvitih obmejnih območjih.
3. Na manj razvitih območjih je še precej neizkoriščenih možnosti na področju
kmetijstva, zato je treba sprejeti naslednje konkretne ukrepe:
- v večji meri je potrebno usmerjati

VPRAŠANJA

intervencijska sredstva občinskih in republiškega sklada za pospeševanje kmetijstva na manj razvita območja:
- na manj razvitih območjih naj pripravijo programe možnih naložb v kmetijstvo in programe izvajanja agromelioracij;
- potrebno je okrepiti povezave med
potrošnimi središči in območji, ki pridelujejo hrano, tudi prek ustreznih sestavljenih organizacij združenega dela;
- V okviru teh nalog in politike hitrejšega zaposlovanja je potrebno stimulirati
kmečki turizem in organizirano delo na
domu ter temu prilagoditi davčno politiko družbenopolitičnih skupnosti.
4. Zbor ugotavlja, da banke še vedno
ne uresničujejo zadovoljivo planskih obveznosti prednostnega usmerjanja sredstev za investicije na manj razvitih območjih, kar negativno vpliva na spodbujanje gospodarskih vlaganj. Zato naj banke v svoje planske dokumente vgradijo
zlasti naslednje ugodnosti:
- za posamezne namene investicij bodo zagotavljale 20 odstotnih točk večjo
udeležbo dopolnilnih sredstev v strukturi
virov financiranja kot je dogovorjeno za
posamezne namene, pri čemer ta udeležba ne bo presegla predpisane meje;
- članicam, ki bodo investirale na
manj razvitih območjih, bodo zagotavljale za najmanj 20% ugodnejšo obrestno
mero, kot je med bankami dogovorjena
za posamezne namene, kakor tudi daljšo
odplačilno dobo;
- iz dohodka naj bi zagotavljale sredstva v obliki nepovratnih sredstev kot
udeležbo k dogovorjenim investicijam. V
ta namen naj bi uporabljale tudi sredstva,
ki se oblikujejo v Narodni banki Slovenije
iz naslova koriščenja avista sredstev
družbenopolitičnih skupnosti;
- v planskih aktih bodo opredelile določen delež prostega kreditnega potenciala za investicije na manj razvitih območjih.
5. Samoupravne interesne skupnosti s
področja družbenih dejavnosti naj še naprej razvijajo sistem združevanja solidarnostnih sredstev in z njimi zagotavljajo v
prvi vrsti neokrnjen obseg in kvaliteto
izvajanja zagotovljenih programov. V okviru medobčinskega sodelovanja naj izpeljavo v zdravstvu, zaposlovanju in šolstvu tak sistem oblikovanja sredstev, ki
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ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 28. 9.1983
- Kako je s preskrbo naftnih
derivatov?
Skupina delegatov za gospodarsko področje za zbor
združenega dela skupščine
SR Slovenije - 14. okoliš
skupščina občina Radovljica
je postavila naslednje delegatsko vprašanje:
SR Slovenija je čedalje
slabše preskrbljena s tekočiporočevalec

mi gorivi, kljub temu, da prispeva velik del deviz za uvoz
nafte.
Zanima nas, kakšen delež
deviz prispeva za uvoz nafte
in kolikšen delež naftnih derivatov porabi.
Zanima nas tudi, če vsi porabniki po republikah plačuje-

IN

bo upošteval tudi bivališče delavcev,
predvsem na območjih z veliko dnevno
migracijo.
6. Potrebna je aktivnejša politika samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje pri zagotavljanju infrastrukturah pogojev za gospodarski razvoj manj razvitih območij. Pri tem naj v
letnih planskih aktih za leto 1984 konkretizirajo svoje obveznosti tako, da se te ne
bodo zmanjševale preko povprečja v SR
Sloveniji. Samoupravna interesna skupnost za področje elektrogospodarstva
naj pospeši izboljševanje najbolj kritičnih
nizko-napetostnih razmer na nekaterih
manj razvitih območjih. Skupnost za ceste Slovenije naj zagotovi inicialna sredstva za sofinanciranje modernizacije lokalnih cest. Skupnost za PTT promet za
sofinanciranje modernizacije lokalnih
cest. Skupnost za PTT promet pa naj
poskrbi za izboljšanje telefonskega
omrežja na manj razvitih območjih.
7. Pomemben je prispevek mladinskih
delovnih brigad k odpravljanju razlik v
pogojih življenja in dela prebivalcev na
manj razvitih območjih, zlasti na področju gospodarske in komunalne infrastrukture in družbenih dejavnosti. Zato naj
mladinske delovne brigade v skladu s
sprejetimi programi nadaljujejo z akcijami na manj razvitih območjih tudi v prihodnje, za kar pa morajo biti zagotovljena tudi ustrezna materialna sredstva.
8. Družbenopolitični zbor podpira zaključne predloge Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki naj tudi v prihodnje
z ukrepi tekoče ekonomske politike prispeva k skladnejšemu regionalnemu razvoju SR Slovenije ob doslednem uresničevanju obvez, ki so bile že lani sprejete v
Skupščini SR Slovenije. Poleg tega naj
Izvršni svet pripravi predlog dopolnitve
politike skladnejšega regionalnega razvoja v smeri prilagajanja zaostrenim razmeram tako glede zmanjševanja teritorialnega območja kot tudi ponovne opredelitve ključnih vprašanj razvoja na teh
območjih.
9. Zbor poziva vse nosilce nalog, opredeljenih v sklepu iz leta 1982 in v tem
sklepu, naj aktivnosti na podlagi teh sklepov konkretizirajo v letnih planskih aktih
za leto 1984 in o tem najkasneje v prvem
trimesečju prihodnjega leta poročajo delovnim telesom zbora.

DELEGATOV

jo električno energijo po enakih cenah.
Na delegatsko vprašanje oz.
ugotovitev skupine delegatov
za gospodarsko področje 14.
okoliša - Radovljica za Zbor
združenega dela Skupščine
SR Slovenije o deležu porabe
naftnih derivatov in o deležu
deviz, ki jih SR Slovenija združuje za uvoz nafte je Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije
posredoval naslednji pismeni
odgovor.
Z energetsko bilanco SFRJ
za leto 1983 je poraba naftnih

derivatov v SFRJ planirana
15018000 ton, v okviru tega je
predvidena poraba v SR Sloveniji 1840000 ton, kar je 12,25%
celokupne jugoslovanske porabe. Ob tem je potrebno ugotoviti, da oskrba porabnikov ne
poteka v skladu z bilančnimi
predvidevanji, ker ni bil v celoti
realiziran planirani uvoz surove nafte. Poleg likvidnostnih
težav rafinerij je razlog za takšno stanje dejstvo, da v celotni
Jugoslaviji ni bil dosežen
predvideni izvoz in zato delež
deviznih sredstev, ki se od
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ustvarjenega deviznega priliva
izdvaja za uvoz energetskih
surovin, ni zadoščal za planirani uvoz surove nafte.
V prvem polletju letos je poraba naftnih derivatov v SFRJ
znašala 6353000 ton, kar je
93,6% porabe v enakem obdobju lanskega leta oziroma
84,7% porabe, ki je bila predvidena z zvezno energetsko bilanco. V SR Sloveniji smo v
istem obdobju porabili 825400
ton naftnih derivatov, kar je
97,2% porabe v enakem lanskem obdobju oziroma 89,7%
glede na količino naftnih derivatov, ki so po zvezni energetski bilanci predvideni za to obdobje za našo republiko. Delež
porabe SR Slovenije v skupni
porabi v obdobju januar-junij
je znašal 13%. Iz navedenih
podatkov izhaja, da je bila
oskrba SR Slovenije z naftnimi
derivati nekoliko nad povprečjem oskrbe celotne Jugoslavije, kar pa je rezultat prizadevanj slovenskega združenega
dela, Ljubljanske banke ter
vseh odgovornih nosilcev
oskrbe SR Slovenije z naftnimi
derivati.
Po podatkih Narodne banke
Jugoslavije je bilo v času od 1.
1. do 30. 6. 1983 za uvoz energetskih surovin na ravni Jugoslavije združeno 347,5 mio US
$, pri tem je delež SR Slovenije
znašal 88,3 mio US $, kar je
25,4% celotne vsote. Do 11. 8.
1983 je združeno delo SR Slovenije za uvoz energetskih surovin po podatkih Narodne
banke Slovenije odvedlo 123
mio US $.
Odstotek zagotavljanja deviznih sredstev ni v celoti primerljiv z deležem porabe naftnih derivatov, ker je potrebno
upoštevati še delež domače in
klirinške surove nafte.
V prvem polletju je bil delež
domače surove nafte v celotni
predelani nafti 33,2%, surove
nafte s klirinškega področja
41,4% in surove nafte k konvertibilnega področja 25,4%.
Na vprašanje delegatov, ali
plačujejo vsi uporabniki v posameznih republikah električ-

no energijo po enakih cenah, podlagi navedenega domne- nogometu, ni nova. V okviru
dajemo naslednji odgovor:
vamo, da je ob obisku tekla Nogometne zveze Jugoslavije
Cene električne energije so beseda tudi o kandidaturi Ju- so preučevali možnosti in se
za uporabnike v posameznih goslavije pri izvedbi svetov- predhodno zanimali za pogorepublikah različne. Tako so nega nogometnega prven- je, ki jih morajo kot morebitni
bile po podatkih Skupnosti ju- stva leta 1990. Zanima nas, če organizatorji izpolnjevati, da
goslovanskega elektrogospo- je to res in kdo je pooblastil lahko prevzamejo tako obvezdarstva v letu 1982 povprečne predstavnike
Nogometne nost. Uradno torej kandidatura
dosežene cene električne zveze Jugoslavije, da se v se- ni bila ponujena, v javnosti pa
energije od 145 p/kVVh v Črni danjih zaostrenih in vse težjih so bila ob tovrstnih razmišljagori do 227 p/kWh v SR Hrvat- pogojih gospodarjenja o tem njih in pomanjkljivih vesteh
ski, kar je posledica različne pogovarjajo.
nemalokrat izražena nasprotostrukture proizvodnje električGlede na dosedanje izkuš- vanja. Mnogi delovni ljudje in
ne energije, predvsem razmer- nje s tovrstnimi prireditvami občani so se na podlagi doseja med hidroenergijo in ter- in resne gospodarske razme- danjih primerov organizacije
moenergio. Podrobnejši pri- re pa predlagamo, da sloven- velikih športnih tekmovanj zakaz cen električne energije po ska delegacija po predhodni vedali, da bi Jugoslavija v seposameznih SR in SAP v letu razpravi v skupščini SR Slo- danjih družbenoekonomskih
1982 je podan v naslednji pre- venije zavzema stališče, da razmerah ne mogla prevzeti
glednici:
SR Slovenija ne bo podprla tolikšne obveznosti in finančkandidature Jugo- nih bremen. Čeprav ocenjujeRepublikaPovprečna morebitne
za svetovno nogomet- jo, da je takšna prireditev - sepokrajina
dosežena cena slavije
v letu 1990.
veda ob znatnih predhodnih
električne no prvenstvo
zvezi z vprašanjem, ki ga je vlaganjih - z ekonomske plati
energije v letu naVpredlog
zbora združenega donosna, so na seji predsed1982- dela občine Slovenska
Bistrica stva Nogometne zveze Jugopara/kWh postavila
skupina delegatov za slavije 24. 8. 1983 sprejeli
SR Bosna in
zbor združenega dela s po- sklep, da ne kandidirajo za
Hercegovina
192 dročja gospodarstva občine svetovno prvenstvo leta 1990.
SR Črna gora
145 Slovenska Bistrica, če so ob Nogometna zveza Jugoslavije
SR Hrvatska
227 obisku predsednika FIFA J. je ob sprejemu te odločitve
SR Makedonija
159 Havelanga v Jugoslaviji pote- upoštevala, da sedanji čas ni
SR Slovenija
200 kali tudi pogovori o kandidatu- primeren za organizacijo prSR Srbija (brez
189 ri Jugoslavije za izvedbo sve- venstva v Jugoslaviji in da zato
SAP)
tovnega prvenstva v nogometu ne prične s postopkom za
SAP Vojvodina
225 leta 1990 in kdo je za to po- sprejem kandidature doma niti
SAP Kosovo
180 oblastil predstavnike Nogo- v mednarodni nogometni orpovprečje
196 metne zveze Jugoslavije, je ganizaciji, hkrati pa se ni odreSFRJ
Izvršni svet Skupščine SR Slo- kla tej kandidaturi kdaj v priK temu je potrebno dodati, venije posredoval naslednji pi- hodnje. Obširneje so o tej odločitvi Nogometne zveze Jugoda so cene električne energije smeni odgovor:
Zamisel o tem, da bi Jugo- slavije poročala sredstva javrazlične tudi za posamezne
odjemne skupine (npr. za go- slavija kandidirala za organi- nega obveščanja po omenjeni
spodinjstva, za industrijski zacijo svetovnega prvenstva v seji predsedstva.
odjem itd.) zaradi različnih tarifnih sistemov, ki veljajo v po- Različna merila pri določanju
sameznih republikah.
Skupnost jugoslovanskega odškodnine za razlaščanje zemljišča za
elektrogospodarstva si prizadeva, da bi z enotnimi merili za gradnjo avtomobilske ceste?
oblikovanje tarifnih sistemov
Skupina delegatov za Zbor
delegatov za ZZD
zmanjšala razlike v ceni elek- združenega dela področje skupine
Skupščine SR Slovenije - potrične energije v posameznih kmetijstvo iz Kranja je posta- dročje
kmetijstva iz Kranja, zasocialističnih republikah in av- vila naslednje delegatsko kaj so bili
pri odločanju odškotonomnih pokrajinah. Vendar vprašanje:
dnine
za
razlaščena
zemljišča
menimo, da zaradi različnih
V kranjski občini smo v letu za gradnjo avtoceste uporabpogojev pridobivanja električ- 1982
pričeli z odkupom obde- ljena različna merila je posrene energije in financiranja razpovršin in gozda od doval Izvršni svet Skupščine
širjene reprodukcije v elektro- lovalnih
lastnikov zemljišč na področ- SR Slovenije naslednji pismeni
gospodarstvu razlik v ceni ne ju, kjer poteka avtocesta. Pri- odgovor:
bo mogoče v celoti odpraviti. zadeti lastniki prek naše deleNa podlagi poročila javnega
gacije zahtevajo odgovor, za- pravobranilca Gorenjske in
kaj se je odkupovala zemlja pregleda kmetijske inšpekcije
- Jugoslavija ni kandidirala za
po različnih merilih. Pri tem so ugotavljamo, da sta bila razlasvetovno nogometno prvenstvo leta
bili oškodovani tisti, ki so ra- stitveni postopek in cenitev
zumeli gradnjo avtoceste kot zemljišč na območju občine
1990
gradnjo širšega družbenega Kranj, kjer bo potekala avtoceNa predlog zbora združene- I. obiskal predsednik FIFA J. pomena. Lastniki, ki pa so za- sta, izpeljana v skladu z zakoga dela skupščine občine Slo- Havalanga in da ga je med vlačevali (špekulirali) s podpi- nom o razlastitvi in o prisilnem
venska Bistrica postavlja drugim sprejela tudi predsed- som pogodbe so dobili občut- prenosu nepremičnin v družskupina delegatov za zbor nica ZIS Milka Planine. Na ti- no višjo odškodnino za zemlji- beni lastnini ter z zakonom o
združenega dela s področja skovni konferenci v Beogradu šča približno enakega boni- kmetijskih zemljiščih. Sprejeti
gospodarstva občine Sloven- je predsednik Havalanga med tetnega razreda in kvalitete. so bili enotni kriteriji za ceniska Bistrica naslednje dele- drugim izjavil, da bi bila FIFA
Zahtevamo, da investitor tev zemljišč, s katerimi je bil
gatsko vprašanje:
še kako zadovoljna, če bi se pregleda podpisane pogodbe predhodno seznanjen tudi javIz sredstev javnega obve- Jugoslavija čez sedem let lo- in oškodovancem doplača ra- ni pravobranilec Gorenjske, ki
ščanja smo obveščeni, da )e tila organizacije svetovnega zliko.
je nato v skladu s predpisi vsaJugoslavijo v začetku aprila t. prvenstva v nogometu. Na
Na delegatsko vprašanje ko sklenjeno pogodbo pregle12
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dal in potrdil. Ugotovili smo,
da je samo en lastnik ugovarjal
cenitev razlaščenih zemljišč
pri javnem pravobranilcu, vendar pogodbenih odškodnin niso spreminjali.
Razlike v odškodnini za razlaščena zemljišča so nastale
zaradi tega, ker zaradi obsežnosti postopkov (500 lastnikov
in cca 1.100 parcel) ni bilo mogoče vseh pogodb skleniti
naenkrat. Zato je bilo dogovorjeno, da se vrednost zemljišč,
za katera se bodo sklepale pogodbe po treh mesecih od cenitve, ustrezno in v skladu s

sprejetimi enotnimi kriteriji valorizira. Te razlike so uskladili
z gibanjem tržne vrednosti
zemljišč. Primerov, kjer bi šlo
za razliko pri sami cenitvi zemljišč, nismo ugotovili.
Trasa ceste poteka pretežno
po gozdnih zemljiščih (80%), v
primerih, ko pa trasa ceste poteka po kmetijskih zemljiščih,
je investitor s pomočjo Kmetijske zemljiške skupnosti Kranj
za kmete, ki bi bili zaradi odvzema dela kmetijskega zemljišča močneje prizadeti, poskrbel za ustrezno zamenjavo oziroma nadomestitev zemljišča.

- Kdaj enotna metodologija za
izdelavo agrokarte?
Skupina delegatov za zbor sednika Republiškega komiteobčin in skupina delegatov za ja za družbeno planiranje.
1. Enotna metodologija za
področje gospodarstva 13.
okoliša občin Skupščine obči- izdelavo agrokarte bo izdelana
ne Škofja Loka postavlja na- do konca letošnjega leta.
2. Vzroki za zamudo pri prislednje delegatsko vprašapravi te metodologije so nanje:
»Po zagotovilih pristojnih slednji:
- različna pojmovanja glede
republiških organov je bilo
opredeljeno, da se enotna vsebine agrokarte, zlasti pa
metodologija za pripravo njene vloge v procesu dolgoagrokarte kot osnove za pri- ročnega planiranja, glede na
pravo prostorskega dela dol- to, da sistem družbenega plagoročnega družbenega plana niranja vloge agrokarte ne
pripravi do 30/4-1983. Obstaja opredeljuje. Proučevanje teh
utemeljena bojazen, da kljub vprašani otežuje in podaljšuje
spremenjenim rokom za pri- izdelavo enotne metodologije;
- dolgoročni program razpravo dolgoročnih planov (republiška skupščina 20/7- voja agroindustrijskega kom1983) zaradi neizdelane enot- pleksa v Jugoslaviji predvideva
ne metodologije in izhodišč tudi izvedbo rajonizacije kmetudi spremenjenih rokov ne tijske proizvodnje na območju
bomo dosegli. Menimo, da bi cele države. V dogovoru o razlahko vrsto aktivnosti na tem voju agroindustrijskega kompodročju opravili sočasno z pleksa za obdobje 1981-1985
novelacijo
kategorizacije je določeno, da se izdelajo
skupne osnove za izdelavo
kmetijskih zemljišč.
Zanima nas, do kdaj bo iz- enotne metodologije za rajonidelana enotna metodologija zacijo izkoriščanja kmetijskih
za izdelavo agrokarte in kate- in gozdnih zemljišč. Ker gre za
ri so razlogi za tako veliko za- zelo identični nalogi -- ki imata
mudo pri pripravi omenjene skupne strokovne osnove,
smo menili, da bi bilo pri primetodologije?
Zakon o družbenem plani- pravi agrokarte potrebno uporanju SR Slovenije določa števati tudi zahteve metodolosmiselno uporabo določb za gije za rajonizacijo, da bi repripravo srednjeročnih pla- zultati agrokarte lahko služili
nov tudi za pripravo dolgoroč- tudi za rajonizacijo. Priprava te
nih planov. Glede na določe- metodologije kasni. Zato bo
ne roke, ki so postavljeni z pri izdelavi metodologije za
republiškim odlokom za pri- agrokarto mogoče upoštevati
pravo dolgoročnih družbenih le nekatere doslej znane skupplanov, bi bilo tudi na tem po- ne strokovne osnove.
Glede mnenja, da bi lahko
dročju potrebno zagotoviti
ustrezno osnovno enotno me- vrsto aktivnosti za pripravo
todologijo in vsebino dolgo- agrokarte opravili sočasno z
ročnih planov družbenopoli- novelacijo kategorizacije kmetičnih skupnosti za celotno tijskih zemljišč, je potrebno
pojasniti, da zaradi potrebe po
področje SR Slovenije.
Zanima nas, če in kdaj pri- čim hitrejši uskladitvi družbestojni rešubliški organi name- nih planov z zakonom o varravajo izdelati enotne meto- stvu kmetijskih zemljišč pred
dološke osnove za pripravo spreminjanjem namembnosti,
dolgoročnih družbenih pla- ni bilo mogoče vključevati oziroma zahtevati še pripravo raznov?
Na vprašanje je odgovoril nih drugih strokovnih analiz
Viktor Zakelj, pomočnik pred- oziroma projektov. To bi lahko
poročevalec

bistveno podaljšalo čas priprave in sprejemanja usklajenih
družbenih planov. Kategorizacija zemljišč, ki bo oziroma je
izdelana zaradi uskladitve
družbenih planov z zakonom o
varstvu kmetijskih zemljišč
pred spreminjanjem namembnosti, pa bo služila tudi za izdelavo agrokarte v občini.
Na drugo vprašanje, ki zadeva pripravo ustrezne osnove za
enotno metodologijo in vsebino dolgoročnih planov, odgovarja Republiški komite za
družbeno planiranje in Zavod
za družbeno planiranje, naslednje:
Za potrebe priprave dolgoročnih planov v občinah je že
pripravljen Pripomoček za pri-

pravo dolgoročnih planskih
aktov v občinah. Ta čas je v
tisku in bo v prvi polovici oktobra 1983 objavljen v Informativnem biltenu - reviji za planiranje, ki jo izdaja Zavod SR
Slovenije za družbeno planiranje. V njem so dokaj nadrobno
razdelana vsa vprašanja, povezana s pripravo planskih dokumentov v temeljnih družbenopolitičnih skupnostih.
V mesecu oktobru pa bomo
pripravili za tisk tudi pripomoček za pripravo dolgoročnih
planskih dokumentov v organizacijah združenega dela, v
katerem bo opredeljena tako
metodologija kot vsebina dolgoročnih planov organizacij
združenega dela.

ZBOR OBČIN - 28. 9. 1983
- Kdaj enotna metodologija za
izdelavo agrokarte?
Na Zboru občin je skupina
delegatov za Zbor občin Skupščine občine Škofja Loka postavila v zvezi z enotno metodologijo za izdelavo agrokarte
enako vprašanje, kot je bilo
postavljeno na Zboru združenega dela.

Enak odgovor, ki ga objavljamo v tej številki Poročevalca, je posredoval Milivoj Samar, član Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije in
predsednik Republiškega komiteja za družbeno planiranje.

- Kako do učinkovite pomoči?
Že v letu 1982 so bili odboru
podpisnikov družbenega dogovora o načinu uporabe in
upravljanja s sredstvi solidarnosti za odpravljanje posledic
naravnih nesreč posredovani
predlogi sprememb in dopolnitev tega dogovora.
Spremembe in dopolnitve
so bile predvsem na:
- spremembo 3. člena, ki
določa odstotek povzročene
škode v odvisnosti od višine
družbenega proizvoda
- učinkovitejše dodeljevanje sredstev oziroma zadrževanje dela sredstev v občinah
za učinkovitejšo pomoč ob
naravni nesreči
- v zvezi z delovanjem samega odbora podpisnikov
smo predlagali učinkovitejše
in odgovornejše odločanje
brez ustreznih soglasij skupščin občin.
S spremembo 3. člena smo
predlagali, da je potrebno
opredeliti nižji odstotek nastale škode za tiste občine, ki
imajo posamezne KS po zakonu opredeljene kot manj razvite (3% na 1,5% DP).
Ostali dve pripombi pa se
nanašata le na učinkovitejše
delovanje sredstev solidarnosti.
Preteklo je že eno leto, konkretnih aktivnosti na tem po-

dročju pa ni, oziroma ni odgovorov na podane predloge.
Kot primer navajamo neučinkovitost na našem primeru.
Občino Laško (3 manj razvite KS) je 25. julija 1982 prizadelo neurje, ki je povzročilo
za cca 70 mio din škode.
Odbor je na podlagi ponovnega zahtevka opredelil znesek v višini 5,6 mio din za sanacijo nastale škode.
Do danes v občini Laško nismo prejeli niti dinarja zaradi
sistema, ki zahteva soglasje o
odločitvi odbora od vseh
skupščin občin.
Kot nam je znano k temu ni
dalo soglasje 12 skupščin občin.
Zastavljamo si vprašanje,
kakšna je to učinkovita pomoč, če niti v enem letu ne
moremo zagotoviti sredstev
za najnujnejše sanacije.
Na vprašanje je odgovoril
Jože Kavčič, član Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije
in predsednik Republiškega
komiteja za varstvo okolja in
urejanje prostora:
Na delegatsko vprašanje delegacije ZZD Skupščine SRS iz
občine Laško v zvezi s spremembami in dopolnitvami
Družbenega dogovora o načinu uporabe in upravljanja s
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sredstvi solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih
nesreč in reševanjem .zahtevka
občine Laško vam posredujemo naslednji odgovor:
1) Odbor podpisnikov družbenega dogovora o načinu
uporabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti za odpravljanja posledic naravnih nesreč v
SR Sloveniji je julija 1982 leta
obravnaval predloge in pobude 2/3 s številkami občin za
spremembe in dopolnitve dogovora. Sklenil je, da jih je treba preučiti in v okviru Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije pripraviti predlog sprememb in dopolnitev dogovora
in ga posredovati v obravnavo
vsem podpisnikom,Tega sklepa ni bilo mogoče
v celoti uresničiti, ker postopek za spremembe in dopolnitve medrepubliških dogovorov, a ki urejajo oblikovanje ter
način uporabe in dodeljevanja
sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih
nesreč in način cenitve škode,
še ni zaključen, spremembe in
dopolnitve teh dogovorov pa
je treba upoštevati pri spremembah in dopolnitvah republiškega dogovora. Uveljavitev
sprememb in dopolnitev dogovorov na zvezni oziroma medrepubliški ravni je pogojena s
soglasjem skupščin vseh republik in avtonomnih pokrajin.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije ocenjuje, da bodo v
začetku IV. trimesečja letošnjega leta izpolnjeni vsi pogoji
za začetek postopka obravnave sprememb in dopolnitev
Družbenega dogovora o načinu uporabe in upravljanja s
sredstvi solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih
nesreč v SR Sloveniji.
2) Zahtevke za dodelitev
sredstev solidarnosti za odpra-

vo posledic naravnih nesreč, ki
jih dostavijo občine, obravnava Odbor podpisnikov družbenega dogovora v skladu s
predpisi, ki določajo način in
postopek uporabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti. Odbor sklepa o dodelitvi sredstev
solidarnosti na podlagi stališč
pristojnih republiških organov
in institucij, kakor tudi soglasja vseh podpisnikov družbenega dogovora. Postopek pri pridobivanju soglasij posameznih občinskih skupščin je v večini primerov dolgotrajen in
traja kljub številnim opozorilom nekaj mesecev.
V konkretnem primeru reševanja zahtevka skupščine občine Laško v zvezi z nastalo
škodo po neurju v mesecu juliju 1982 je po dostavi vloge odboru v mesecu oktobru istega
leta postopek potekal takole:
strokovna služba odbora je v
času priprave predloga pridobila podatke o dejanski vrednosti nastale škode in višini
družbenega proizvoda občine
Laško za leto 1981. Ker nastala
škoda ni bila večja od 3%
družbenega proizvoda občine
Laško v letu 1981, je bilo potrebno v skladu s tretjim odstavkom 3. člena družbenega
dogovora pridobiti še stališče
Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije o izjemni uporabi
sredstev solidarnosti. Na tej
podlagi oblikovan predlog
sklepa o odobritvi sredstev je
bil poslan vsem podpisnikom
družbenega dogovora v obravnavo in sklepanje v mesecu
marcu 1983. Postopek pridobivanja soglasij občinskih skupščin je trajal vse do avgusta
tega leta, zato so bila sredstva
solidarnosti nakazana skupščini občine Laško šele 9. 8.
1983.

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 28. 9. 1983
- Čimprej strniti razpravo o
programskih jedrih v zvezni
konferenci SZDLJ
Ciril Zlobec, delegat Druž- ko se dogaja, da posameznibenopolitičnega zbora Skup- ki, organizacije, ustanove in
ščine SR Slovenije, je postavil tudi širše skupnosti odkrivajo
naslednje delegatsko vpraša- tudi drugotne razloge za ta ranje:
zhajanja in zato tudi uporabJavna razprava o tako ime- ljajo, ko jih formulirajo, neunovanih Skupnih programskih strezne in nevarne besede,
jedrih jezikovno-umetnostne- lepijo, kot pravimo, nezaželega področja vzgoje in izobra- ne etiket in obstoječo meglo s
ževanja je tako ali drugače slabo vidljivostjo spreminjajo
zajela vso Jugoslavijo in ne v brezpotno slepo temo.
pojenjuje. Razhajanja so veliJedro slovenske zaskrbljeka, sama ocena bistva in na- nosti - z vso upravičenostjo jo
mena jeder zvečine že kar lahko opredelimo za javno in
diametralno nasprotna, pogo- vsesplošno - je pravzaprav
sto na tistem nevarnem robu, zelo preprosto: občutimo ga
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zelo nedvoumno, zadrega je lesno kulturo, oba pa sta pod
samo v izbiri besed. A treba jurisdikcijo Izvršnega sveta.
jih je izbrati: o čemerkoli se že Moje delegatsko vprašanje
pogovarjamo, karkoli skupne- se torej glasi:
»Ali lahko Izvršni svet že ta
ga sprejemamo, drug drugemu ponujamo ali drug od dru- trenutek oblikuje svojo oceno
gega terjamo, ne bi smeli ni- dosedanje javne razprave v
koli, tudi ne med samim pote- Sloveniji, dela obeh omenjekom pogovorov, pristati na nih teles, Zavoda in Komiteja,
kakršnokoii obliko vzgoje in in s posluhom za vsebino in
izobraževanja, ki bi krnila z duha javne razprave zagotoustavo zagotovljeno narodno vi, da se nadaljnji pogovori ne
samobitnost, kot jo ves čas, bodo kot doslej opirali na naodkar smo narod, dejansko in pačna in dvoumna izhodišča,
simbolno v obvezni šoli na kakršna so sedanja, ki niso
vseh stopnjah predstavlja dala in ki tudi v prihodnje ne
predmet s preprostim naslo- bi mogla dati sprejemljivih revom: slovenski jezik in knji- zultatov? Zanesljivo pa vnašajo nepotrebno nezaupanje
ževnost.
Delegatsko vprašanje po- v naše mednacionalne odnostavljam zato, ker je intimno se. Kakšna bo torej pot dogočloveški in nacionalno vzgojni varjanja v prihodnje?«
Vprašanje medsebojnega
smisel tega predmeta postal
ob ponujenih Jedrih prvikrat v spoznavanja tudi na tem ponaši socialistični družbi neja- dročju ni bilo nikoli sporno,
sen, da ne rečem, že kar zate- treba mu je le dati ustrezno
menjen z dvomom, zaradi če- mesto v našem šolskem in zusar smo posamezniki in jav- najšolskem sistemu, ne more
nost zbegani in zaskrbljeni, pa biti nadomestilo, delno ali
pa tudi ogorčeni, kar smo ta- celotno, za tisti del vzgoje in
ko ali drugače že tudi javno izobraževanja, ki jo ustava
taksativno razume kot naciopovedali ali zapisali.
Slovenska strokovna komi- nalno in individualno vzgojo v
sija se je že aprila z javno najplemenitejšem, humanem
izjavo protestno distancirala in demokratično odprtem smiod dela pri Programskih je- slu.
drih z utemeljitvijo, da svojih
Na vprašanje je odgovoril,
stališč in mnenj ne more uve- Dušan Sinigoj, podpredsednik
ljavljati, celo izrekati da jih ne Izvršnega sveta Skupščine SR
more povsem neovirano; Slovenije:
predsedstvo RK SZDL je tudi
Pri postopnem uvajanju reže takrat odklonilno ocenilo forme vzgoje in izobraževanja
tako zamišljena jedra, bolj ali v Jugoslaviji v zadnjem desetmanj negativno, žal premalo letju so nastale razlike med
slišno, so se o njih izrekla tudi posameznimi socialističnimi
druga telesa (komsija za idej- republikami in avtonomnimi
no in teoretično delo v ZK pri pokrajinami. Zato se je že
CK ZKS, Marksistični center kmalu pokazala potreba po toidr.), v zadnjih dneh ponovno likšnem poenotenju sistema in
predsedstvo RK SZDL, svet vsebine posameznih prograza kulturo in svet za vzgojo in mov, da bo mogoče v vsej Juizobraževanje prav tako pri goslaviji. priznavati izobrazbo,
RK SZDL (resda z nekoliko ra- pridobljeno v katerikoli repuzličnim poudarkom), pa Komi- bliki ali avtonomni pokrajini
te za kulturo Izvršnega sveta ter prehajanje učencev med
Skupščine SR Slovenije in izobraževanjem brez večjih tenajbrž še kdo, ne na zadnjem žav. V ta namen so skupščine
mestu, kot ena najbolj kvalifi- socialističnih republik in avtociranih skupnosti, Društvo nomnih pokrajin po večletnem
slovenskih pisateljev na po- usklajevanju maja 1981 sprejesebnem, odprtem sestanku le Dogovor socialističnih repu19. septembra 1983.
blik in socialističnih avtonoSlovenska skupščina je mnih pokrajin o skupnih osnopred leti sprejela sporazum o vah sistema vzgoje in izobraskupnem dogovarjanju, ven- ževanja. Dogovor izhaja iz
dar samo o sistemu šolstva v ustavnih in neodtujljivih pravic
SFRJ, ne pa o nadnacionalno socialističnih republik in soali anacionalno oblikovanih cialističnih avtonomnih pokravsebinskih jedrih, odstotkov- jin pri odločanju o izobraževalnih razmerjih med njimi, o šol- ni politiki in njenem izvajanju
skih načrtih, predmetnikih in ter opredeljuje splošne skupne
podobno.
okvire razvoja vzgoje in izoPooblaščeni sogovornik v braževanja v SFRJ.
medrepubliškopokrajinski koHkrati vsebuje tudi obvezmisiji je bil s slovenske strani nost, da bodo pristojni organi,
Zavod za šolstvo, ki je eno od samoupravne organizacije in
strokovnih teles Komiteja za skupnosti v republikah in avtovzgojo in izobraževanje ter te- nomnih pokrajinah med seboj
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sodelovale. Med konkretnimi
obveznostmi za usklajevanje
dogovor navaja tudi usklajevanje vzgojno izobraževalnih
programov, metodologijo njihovega oblikovanja, pripravo
in izdajo učbenikov ter še nekatera druga konkretna vprašanja.
Za usklajevanje operativnih
rešitev so izvršni sveti SR in
SAP ustanovili tudi medrepubliško komisijo za reformo
vzgoje in izobraževanja in v
njo delegirali predsednike republiških komitejev za vzgojo
in izobraževanje, predsednike
strokovnih svetov skupščine
republik in pokrajin in direktorje republiških in pokrajinskih zavodov za šolstvo.
Kljub usklajevanju pa so
med republikami in avtonomnima pokrajinama ostajale
razlike, tako da so se v javnosti
pogosto pojavljala mnenja tudi v naši republiki - da imamo v Jugoslaviji 8 različnih
izobraževalnih sistemov. Taka
mnenja so očitno dobila tolikšno težo, da so o njih razpravljali delegati na zadnjih kongresih ZKJ, ZSJ in ZSMJ, in so
o tem sprejeli zelo zavezujoča
stališča. Tako je 12. kongres
ZKJ poudaril, da je treba
»enotnost sistema vzgoje in
izobraževanja zagotoviti v vsej
državi z enotnimi družbenoekonomskimi in idejnopolitičnimi temelji, z uveljavljanjem
istih načel načrtovanja vzgoje
in izobraževanja in skupnimi
jedri vzgojnoizobraževalnih
programov ter da se mora izobraževalna politika intenzivneje dograjevati s sodelovanjem
med republikami in avtonomnima pokrajinama,..
Podlaga za dogovorjeno usklajevanje programov so skupna programska jedra, kot jih je
opredelil 12. kongres ZKJ, ki
določajo zlasti skupne vzgojnoizobraževalne smotre, skupne usmeritve pri izboru vsebin
in temeljne vsebinske sklope,
ne predpisujejo pa podrobnih
vsebin in posameznih učnih
tem, kar se določa z učnimi
načrti, ki jih samostojno sprejemajo pristojni organi v republikah oz. pokrajinah. S takimi
programskimi jedri naj bi zagotavljali enotnost izobrazbenega standarda istih vsebin v
različnih programih, hkrati pa
omogočali, da vsak program
na svojem področju zagotovi
skupne vsebine, ne da bi to
vodilo v uniformiranje. Ponekod v Jugoslaviji pa so se zavzemali za poenostavljena, idejno in ustavno nesprejemljiva
stališča, da je treba zaradi
poenotenja vzgojno izobraževalnega sistema sprejemati kar
enotne učne načrte, učbenike

Četrta različica dokumenta,
in podobno. To še vedno ni pombah 19. aprila 1983 razpovsod preseženo. To stanje pravljalo tudi predsedstvo RK predložena medrepubliški kose zlasti izrazito kaže v dose- SZDL Slovenije. Predsedstvo misiji za reformo vzgoje in izodanjem strokovnem delu pri je podprlo sistemsko politična braževanja julija 1983, je sicer
dogovarjanju o oblikovanju stališča družbenega sveta za v uvodnem tekstu v precejšnji
skupnih programskih jeder za vzgojo in izobraževanje in meri povzemala stališča iz Sloposamezna področja izobra- strokovno pedagoška stališča venije, zlasti v tem da naj bi
ževanja v SFRJ. Doslej so bile strokovnega sveta SRS za bila programska jedra le podpripravljene že štiri različice, vzgojo in izobraževanje ter re- laga za oblikovanje učnih naod katerih sta bili dve zavrnjeni publiškega komiteja ža vzgojo črtov. Na seji komisije je bilo
že v osnutkih na medrepubli- in izobraževanje ter telesno ugotovljeno, da je s tem dokuški komisiji. Tretja različica je kulturo. Ta stališča je predsed- ment s sistemskega vidika
vendar so naši
bila izdelana decembra 1982 s stvo skupaj s svojimi zaključki ustreznejši,
sodelovanjem republiških in tudi posredovalo zvezni konfe- predstavniki ponovno izrazili
pokrajinskih zavodov za šol- renci SZDLJ, ki naj bi strnila odločno nesoglasje z odrejanjem odstotkov, zahtevo po
stvo, obravnavali pa so jo po- razpravo.
Razprava o programskih je- vgrajevanju jeder v republiške
leg drugih tudi v sekciji za
vzgojo in izobraževanje, zna- drih je torej v Sloveniji poteka- učne načrte, opredelitvijo
nost, kulturo in telesno kulturo la mnogo širše, ne samo v or- vzgojnih ciljev, ipd.
Glede na tako stanje bo stropri zvezni konferenci SZDLJ v ganu, ki je neposredno odgosvet SRS za vzgojo* in
februarju 1983, z namenom, da voren za sprejemanje učnih kovni
bi spodbudili razpravo v vseh načrtov. Iz skupnih stališč pov- izobraževanje moral ta predlog kritično oceniti in se odlorepublikah in avtonomnih po- zemamo naslednje:
1. Podpiramo uveljavljanje čiti, ali ga lahko sprejme kot
krajinah ter na tej podlagi obliskupnih družbenih in strokov- podlago za oblikovanje naših
kovali dokončno besedilo.
Ta osnutek so v Sloveniji nih osnov sistema vzgoje in učnih načrtov.
Večina predstavnikov sociaobravnavali v svetu za vzgojo izobraževanja v SF^RJ in odin izobraževanje ter telesno pravljanje nepotrebnih razlik lističnih republik in socialističkulturo, v republiškem družbe- tako, da se pri tem nujno upo- nih avtonomnih pokrajin je na
nem svetu za vzgojo in izobra- števajo specifičnosti vsakega omenjeni seji medrepubliške
ževanje ter v strokovnem svetu naroda in narodnosti ter ustav- komisije, sicer ocenjevala, da
lahko v republikah začeli usSRS za vzgojo in izobraževa- ni položaj in odgovornost re- bi
klajevati učne načrte na ponje, ki je pristojen za spreje- publik in pokrajin.
2. Skupna programska je- dročjih, ki so bolj ali manj nemanje vzgojnoizobraževalnih
programov za predšolsko dra naj določajo le temeljne sporna, nadaljevali pa bi razusklajevanje pri predvzgojo, za osnovno šolo in za smotre in bistvene vsebine, ki pravo inmaterinski
jezik, jezik
skupno vzgojnoizobraževalno zagotavljajo enakovredno ra- metih:
družbenega okolja, geografija,
osnovo v usmerjenem izobra- ven zahtevnosti znanja ter glasbena
in samoževanju. Strokovni svet SRS za omogočajo stalno vnašanje upravljanje vzgoja
s temelji marksivzgojo in izobraževanje je gle- novih dosežkov in izkušenj
s tem da se v usklajevanje
de na izjemno strokovno, na- izobraževanja pri nas in v sve- zma,
cionalno in družbenopolitično tu ter razširjajo vsebine, ki kre- vključita tudi sekcija zvezne
občutljivost te problematike, pijo enotnost, vzajemnost in konference SZDLJ in center za
zlasti pri specifično nacional- skupna hotenja naših narodov marksistične študije pri CK
ZKJ. V nasprotju s tem pa se
nih predmetih posredoval ce- in narodnosti.
3. Iz skupnih programskih nekateri, zlasti iz služb v orgalotno gradivo v razpravo tudi
federacije še naprej dokaj
vsem strokovnim svetom po- jeder naj se izločijo vse po- nih
sebnih izobraževalnih skupno- drobnosti, zlasti pa predpiso- kategorično zavzemajo za
sti, vsem visokošolskim orga- vanje vsebin v odstotkih oziro- čimvečje poenotenje, kar kaže,
da bo nadaljnje usklajevanje
nizacijam, ki razvijajo ustrezne ma s številom učnih ur.
Med pripombami na posa- še težavno. Pri tem ne upoštestroke, vsem srednjim pedagopravice vsake reškim šolam, obema univerza- mezna področja so najpomeb- vajo ustavne
oz. avtonomne pokrama in njunima marksističnima nejše tiste, ki se nanašajo na publike
centroma, izobraževalni skup- jezikovno-kulturno in umet- jine, pa tudi položaj na območz enotnejšo jezikovno, kulnosti Slovenije, vsem družbe- nostno področje. Ti dve po- jih
nopolitičnim organizacijam, dročji sta namreč bistvenega turno in zgodovinsko dediščimarksističnemu centru pri CK pomena za specifične okoli- no, ki je drugačen kot je v SloZKS, gospodarski zbornici ščine slovenskega, literarno veniji. Takšna stališča in takšSlovenije, zvezi organizacij za zgodovinskega in zgodovin- na pojmovanja programskih
tehnično kulturo Slovenije - sko kulturnega razvoja. Slo- jeder odklanjamo, saj predskupno 49 organom in organi- venski jezik se namreč od sr- stavljajo nekakšen nadnaciozacijam - ter organiziral tudi bohrvatskega izrazito razlikuje nalni program ter vztrajamo
se iz njih izločijo vse podva širša posveta za naravo- po zgrajenosti glasoslovne naj
slovno-tehnično in za družbe- ravni ter po pravorečnih in drobne kvantitativne obveznono-jezikovno in umetnostno pravopisnih pravilih. Tudi sti, ker niso potrebne za zagopodročje. Že takrat je bilo ja- predvideni odstotni oz. pariteta tavljanje enotnih osnov sisteHkrati pa tudi ni mogoče
sno, da so pripombe iz Slove- ni izbor književnih, glasbenih ma.
nije dokaj enotne in da se tudi in likovnih del ter drugih učnih podpirati tistih stališč in reakbistveno razlikujejo od pojmo- vsebin ni sprejemljiv ne s stro- cij v Sloveniji, ki že vnaprej odklanjajo vsako usklajevanje na
vanja programskih jeder v ne- kovno pedagoškega ne z idej- tem
področju, se zapirajo pred
katerih drugih republikah in nega vidika. Pripombe do teh drugimi
območji, narodi in naavtonomnih pokrajinah, kjer predmetov so slovenski pred- rodnostmi
v SFRJ. S takimi
so prevladale težnje, naj le-ta stavniki v strokovnih komisijah opredelitvami
učinkujejo napomenijo preprosto poenote- v nadaljnjem usklajevanju tudi cionalistično, spodbujajo
ali
nedvoumno
uveljavljali,
ugonje predmetnikov in učnih naizzivajo
nove
nestrpnosti
in
tavljamo
pa,
da
pri
tem
niso
črtov. Zaradi tega in pa zaradi
izjemnega pomena dokumen- imeli učinkovitejše podpore pritiske.
Izvršni svet Skupščine SR
ta je o celotnem gradivu in pri- drugih članov komisije.
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Slovenije meni, da je nujno
treba nadaljevati z razpravo o
odprtih vprašanjih programskih jeder na ustavno opredeljenem položaju republik in
pokrajin in sprožiti tudi potrebne nove družbenopolitične
in strokovne aktivnosti.

Predsedstvo RK S2DL Slo- in načinu najemanja in črpanja pravah, ki proizvajajo za izvoz
venije je na svoji seji 20. sep- določenih blagovnih kreditov v (ni dodatnih pogojev),
tembra 1983 ob obravnavi te tujini v letih 1983 in 1984, ki ga - če tuj sopogodbenik ne
problematike ponovno predla- je Zvezni izvršni svet sprejel prevzame blaga, proizvedenegalo, da naj bi čimprej strnili aprila letos.
ga z uvoznimi surovinami oz.
razpravo o programskih jedrih
V septembru 1983 je ZIS ta reprodukcijskim materialom,
v zvezni konferenci SZDLJ.
odlok spremenil in dopolnil ter ker po kvaliteti ne ustreza poodpravil pomanjkljivosti oz. te- gojem iz pogodbe, OZD lahko
žave, ki so v praksi ovirale ko- z izvozom drugega blaga iz
riščanje blagovnih kreditov.
svoje proizvodnje, izpolni
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 3. 10. 1983
Prav tako so že sprejeta tudi prevzeto izvozno obveznost.
nova carinska navodila za izvr- - OZD lahko za proizvodnjo
ševanje spremenjenega odlo- izvoznega blaga uporabi suro- Zakaj ostajajo blagovni krediti
ka. Po njih nadzor blaga teme- vine in reprodukcijski material,
lji na dokumentaciji, ki je tudi ki jih ima sama, oz. druga OZD,
neizkoriščeni?
sicer potrebna za uvozne po- s katero je proizvodno povezasle, OZD pa le naznači, da gre na, že na zalogi, s tem, da po
Skupina delegatov za Zbor naslednje delegatsko vpraša- za proizvodnjo blaga za izvoz. izvršenem izvozu svoje zaloge
združenega dela občine Mari- nje:
Dokumenti temeljijo na vre- obnovi. Tako proizvedeno blaOb sprejemanju zakona o dnostnem principu in carinar- go lahko OZD izvozi že pred
bor-Pesnica in skupina delegatov za Zbor združenega de- koriščenju tujih blagovnih kre- nica opravlja le občasne kon- izvršenim uvozom surovin in
la iz občine Ljubljana-Center ditov smo se poleg normativ- trole v sami OZD v teku proi- reprodukcijskega materiala na
sta postavili delegatski vpra- nih pogojev opredelili tudi za zvodnega postopka. To pa po- kredit.
šanji v zvezi z blagovnimi kre- enostaven in učinkovit sistem meni, da ni več potrebno prilaPo že doslej, veljavnih predkoriščenja teh kreditov. Ti naj gati dodatnih dokazil o nepo- pisih ima uvoz blaga na bladiti.
bi bili taki, da bi OZD spodbu- srednem vgrajevanju tega bla- govni kredit v letih 1983 in
Skupina delegatov za Zbor jali pri tem, s čimer bi znatno ga v proizvodnjo za izvoz.
1984 še naslednje ugodnosti:
združenega dela skupščine prispevali k povečanju proizSplošna pogoja za odobritev - oproščen jeplačevanja cariSR Slovenije s področja go- vodnje in izvoza.
blagovnega kredita sta še ve- ne po stopnjah, predvidenih v
Na žalost pa velja splošna dno čimkrajši rok odplačila ter zakonu o carinski tarifi,
spodarstva - 38. okoliš:
Že nekaj mesecev objavlja- ugotovitev, da je način obra- ustvarjanje čimvečjega deviz- - oproščen je plačila posebne
jo sredstva javnega obvešča- čunavanja neprimeren, celo nega priliva z izvozom blaga, dajatve za izravnavo davčne
nja informacije o možnostih tak, da sam v veliki meri zadr- proizvedenega s koriščanjem obremenitve uvoženega blaga
črpanja blagovnih kreditov, ki žuje koriščenje prepotrebnih danega kredita.
v letu 1983, ki za uvoz s konnaj bi zagotovili reproduktiv- kreditov. Negativne posledice
Spremenjeni predpisi uvaja- vertibilnega področja trenutno
no sposobnost gospodarstvu, so velike, kljub večkratnim jo še naslednje novosti:
znaša 11 %,
posebej pa izvozno usmerjeni predhodnim obljubam odgo- - če v proizvodnji blaga za - izvzet je iz začasnih omejiproizvodnji. Po teh informaci- vornih, pa se vseeno v praksi izvoz sodeluje več OZD, te tev uvoza, ki bi jih tekom leta
jah so blagovni krediti opera- ni spremenilo nič.
OZD sklenejo samoupravni na podlagi posebnega pooblaNi nam razumljivo, da se po- sporazum oz. pogodbo, s kate- stila sprejemal Zvezni izvršni
tivni, po krivdi nezairrteresiranosti gospodarstvenikov pa novno zanemarjajo osnovni ci- ro določijo OZD, ki bo prevzela svet,
lji stabilizacije t. j. ekonomska obveznosti izvoza blaga in vra- - kredit se odplačuje po t. i.
ostajajo neizkoriščeni.
V praksi je pa situacija bi- učinkovitost izvoza, če že za- čila teh kreditov,
»bruto principu«: iz vsega
stveno drugačna. Sladkogor- nemarimo stališče sprejeto na - OZD lahko za isti izvozni po- ustvarjenega deviznega priliva
ska je konkretno že v juliju naši skupščini. Zato tega po- stopek uporabi več blagovnih se najprej odplačajo obveznovložila zahtevek za odobritev stavljamo delegatsko vpraša- kreditov različnih držav, zahte- sti po kreditu, šele na to se
blagovnega kredita za uvoz iz nje: Kdaj bodo spremenjeni ve zanje pa vlaga pri poobla- izločajo devize za predpisane
Avstrije, v avgustu je dostavi- (poenostavljeni) postopki v ščeni banki pri kateri ima svoj namene (za nafto, rezerve
la preko svoje poslovne ban- zvezi s koriščenjem in obraču- devizni račun,
NBJ, federacijo, dopolnilno
ke Privredni banki Sarajevo navanjem blagovnih kreditov - zahtevo za kredit OZD vlaga solidarnost .. j
vso zahtevano dokumentaci- oziroma kakšni so razlogi, da pri pooblaščeni banki pri kate- - kredit ne bremeni določenih
jo. Že 5. septembra je Privre- to še ni narejeno.
ri ima devizni račun, ne glede limitov bančnih plasmajev v ledna banka Sarajevo na svoNa vprašanje je odgovoril na vrsto blagovnega kredita. tih 1983 in 1984.
jem kreditnem odboru odobri- Jernej Jan, predsednik Repu- Ta banka bo v nadaljnjem poNa podlagi navedenih poela kredit, ki ga pa še danes ne bliškega komiteja za medna- stopku uredila koriščenje kre- nostavitev koriščenja blagovmoremo črpati, ker ta dejan- rodno sodelovanje:
dita s pooblaščeno banko, no- nih kreditov ter ugodnosti, ki
sko ni operativen, saj NaroPo zadnjih informacijah Na- silko kreditnega posla, nanjo jih je deležen uvoz suvorin in
dna banka Jugoslavije še ni rodne banke Jugoslavije je za bo tudi usmerila del deviznega reprodukcijskega materiala po
izdala ustrezne garancije v blagovne kredite za uvoz suro- priliva za odplačilo glavnice teh kreditih menimo, da je
tujino.
vin in reprodukcijskega mate- oz. obresti po tem kreditu, ki možno in potrebno bistveno
Po naših informacijah na- riala iz Avstrije dne 27. 9. 1983 ga je OZD ustvarila z izvozom povečati njihovo najemanje,
stajajo podobni primeri tudi bila izdana garancija Narodne blaga, proizvedenega na pod- kajti le tako bodo v marsikateri
pri vseh ostalih blagovnih banke Jugoslavije tujini in s lagi blagovnega kredita,
OZD lahko ohranili raven prokreditih, zato sprašujemo
tem omogočeno črpanje nave- - omogočen je uvoz rezervnih izvodnje in povečali konvertidelov, če se uporabljajo na na- bilni izvoz.
- zakaj dovoljujemo objav- denega kredita.
ljanje takšnih dezinformacij v
Ob tej priložnosti seznanjatisku, ki povzročajo nespora- mo delegate tudi z vsemi ve- ZBOR OBČIN - 3. 10. 1983
zume in težave v delovnih or- ljavnimi novostmi na področju
ganizacijah,
najemanja in črpanja blagov- kdaj bodo v resnici ureje- nih kreditov:
- Zakaj ostajajo blagovni krediti
ne vse formalnosti v zvezi z
Blagovne kredite ureja zablagovnimi krediti, da bo de- kon o najemanju določenih neizkoriščeni?
jansko omogočeno njihovo blagovnih kreditov v tujini v lečrpanje.
tih 1983 in 1984 (Uradni list
V zvezi z neizkoriščenimi
Enak odgovor je posredovaSkupina delegatov za po- SFRJ št. 11 /83 in 35/83), pogo- blagovnimi krediti je bilo tt.cn la Vojka Ravbar, svetovalka
dročje gospodarstva občine je in način najemanja ter upo- na Zbor občin postavlje.no predsednika Republiškega koLjubljana Center je na seji dne rabe blagovnih kreditov pa po- enako vprašanje kot na Zbor miteja za mednarodno sodelo21. 9 1983 sklenila postaviti drobneje ureja odlok o pogojih združenega dela.
vanje.
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DELEGATI IZ SKUPŠČINE SR SLOVENIJE V ZVEZNEM ZBORU SKUPŠČINE SFRJ
INFORMACIJA
o obravnavanju predloga zakona o spremembi zakona o
združenem delu na 19. in na 20. seji Zveznega zbora
Skupščine SFRJ
1. Obravnava pred in na 19. seji Zveznega zbora 28. in 29.
7. 1983
Delega.ti so dobili predlog zakona o spremembi zakona o
združenem delu, s predlogom Zveznega izvršnega sveta, da
se obravnava in sprejme po hitrem postopku, 14. 7. 1983.
V predlogu tega zakona gre za spremembo 146. člena
zakona o združenem delu, ki se spremenjen glasi: »Delavci v
temeljni organizaciji ustvarjajo celotni prihodek temeljne organizacije in razpolagajo s sredstvi, ki jih upravljajo, prek
njenega žiro računa ali prek žiro računa delovne organizacije.
če delavci v temeljnih organizacijah v Sestavi delovne organizacije odločijo, da ustvarjajo celotni prihodek in razpolagajo s sredstvi, ki jih upravljajo, prek žiro računa delovne
organizacije, uredijo s samoupravnim sporazumeta medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti na tej podlagi«.
(Drugi odstavek je v celoti nov).
Pred sejo zbora so predlog tega zakona obravnavala tale
delovna telesa zbora: Odbor za družbenoekonomske odnose
na sejah 21. 7. in 27. 7. 1983.
Odbor se je na seji 21. 7. 1983 strinjal, da predloži zboru, da
ta predlog sprejme po hitrem postopku in predložil amandma
k 1. členu predloga zakona, s katerim se je predstavnik predlagatelja zakona strinjal. (Amandma Odbora za družbenoekonomske odnose k 1. členu predloga zakona glasi: »Radnici u
osnovnoj organizaciji preko žiro računa osnovne organizacije
iJi preko žiro računa radne organizacije, u čijem je sastavu
ostvaruju ukupan prihod osnovne organizacije i razpolažu
sredstvima kojima raspolažu.
Ako radnici u svim ili pojedinim osnovnim organizacijama u
sastavu radne organizacije odluče da preko žiro računa radne
organizacije ostvaruju ukupan prihod osnovne organizacije i
raspoiažu sredstvima kojima upravljaju, samoupravnim sporazumom ureduju medusobna prava, obaveze i odgovornosti
po tom osnovu u skladu sa saveznim zakonom.
Ako je samoupravnim sporazumom kojim se ureduju medusobni odnosi radne zajednice i osnovnih organizacija za koje
radna zajednica obavlja poslove od zajedničkog interesa u
radnoj organizaciji predvideno, da radnici u radnoj zajednici
ostvarujU uk(jpan prihod radne zajednice i raspolažu sredstvima k<b'ja korište u radu preko žiro računa radne organizacije, tim samoupravnim sporazumom ureduju se i medusobna
prava, obaveze i odgovornosti po tom osnovu.«)*
Na seji odbora so delegati izrazili različna mnenja, vendar
so se enotno opredelili, da obstajajo razlogi za spremembo
146. člena, čeprav so bili nekateri tudi za skrajšani oz. za redni
postopek.
Odbor za delo, zdravstvo in socialno politiko je o tem
razpravljal na seji 19. 7. 1983 in podprl predlog ZIS, da se
sprememba tega zakona sprejme po hitrem postopku v predloženem besedilu.
Zakonodajno-pravna komisija je ta predlog obravnavala ha
seji 21. 7. 1983 in je opravila le načelno razpravo. Komisija ni
opredelila svojega stališča do predlagane spremembe niti do
predloženega postopka in menila, da bo za stališče komisije
pomembno tudi stališče Odbora za družbenoekonomske
odnose, ki je v tem primeru matično delovno telo zbora.
Dne 21. 7. 1983 je predsednik Zveze sindikatov Jugoslavije
poslal SkUpščini SFRJ pismo, v katerem je obvestil, da so bile
v svetu Zveze sindikatov Jugoslavije opravljene o spremembi
zakona o združenem delu konsultacije in da je sekretariat
Besedilo je objavljeno v srbohrvatskem jeziku kot je bilo
predloženo delegatom v Zveznem zboru Skupščine SFRJ in
še ni bilo prevedeno.
poročevalec
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Predsedstva Sveta Zveze sindikatov Jugoslavije mnenja, da
naj se ta materija uredi po samoupravni poti - na podlagi
samoupravnih sporazumov, ne pa z zakonom,
Predsedstvo je tudi ocenilo, da ni oportuno predložene
spremembe sprejeti po hitrem postopku, temveč po rednem,
ki predpostavlja in omogoča tudi širše konsultacije.
Zvezni izvršni svet je na seji 27. 7. 1983 obravnaval mnenje
Sveta Zveze sindikatov Jugoslavije in upoštevaje potrebo, da
se opravijo dodatne konsultacije, sprejel sugestijo tega sveta,
da se predlog zakona sprejme po skrajšanom postopku (predlog Zveze sindikatov Jugoslavijo pa je bil za redni postopek)
in predložil Skupščini SFRJ, da zakon obravnava in sprejme
na septembrski seji po skrajšanem postopku, ne pa po hitrem,
kot je to prvotno predložil.
Odbor za družbenoekonomske odnose je na seji 27. 7.1983
ponovno ugotovil, da obstajajo razlogi za spremembo 146.
člena zakona o združenem delu ter podprl predlog ZIS, da se
ta predlog obravnava po skrajšanem postopku.
Na 19. seji Zveznega zbora 28. in 29. 7. 1983, v katere
predlog dnevnega reda je bil predlog zakona o spremembi
zakona o združenem delu sicer uvrščen, (s predlogom ZIS, da
se obravnava in sprejme po hitrem postopku) je predsednik
zbora obvestil delegate, da ZIS umika predlog za obravnavo
po hitrem postopku in da predlaga skrajšani postopek. Zaključil je, da zbor na tej seji ne bo obravnaval predlog tega
zakona, ker ne izpolnjuje poslovniških pogojev za skrajšani
postopek. Ko bodo izpolnjeni pogoji za uporabo skrajšanega
postopka, bo predlog tega zakona uvrščen na dnevni red v
skladul z 225. členom poslovnika Zveznega zbora (ta ureja
skrajšani postopek za obravnavo in sprejem zakona). V tem
času bo tudi mogoče opraviti konsultacije v združenem delu o
predloženih spremembah.
2. Obravnava pred in na 20. seji Zveznega zbora Skupščine SFRJ 28. 9. 1983.
um9nvsTC\
Predlog zakona o spremembi zakona o združenem delti je
bil uvrščen v predlog dnevnega reda 20. seje Zveznega zbora
s predlogom ZIS, da se sprejme po skrajšanem postopku.
Pred 20. sejo so predlog tega zakona obravnavala tale
delovna telesa obeh zborov Skupščine SFRJ in Zveznega
zbora:
- Komisija Skupščine SFRJ za spremljanje uresničevanja
zakona o združenem delu na seji 22. 9. 1983, ki je sklenila
predložiti Zveznemu zboru, da predlog tega zakona obravnava po rednem postopku;
- Odbor za družbenoekonomske odnose je ta predlog
obravnaval na seji 27. 9. 1983 in je z večino glasov članov
odbora ponovno sprejel stališče, da se predlog tega zakona
obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.
- Zakonodajno-pravna komisija, ki ga je najprej obravnavala 28. 7. 1983 in je takrat sprejela stališče, da je treba
predlog tega zakona obravnavati po skrajšanem postopku, je
predlog ponovno obravnavala na seji 28. 9. 1983 in opredelila
tale stališča: da komisija še naprej meni, da ne obstajajo
pravne ovire, da se ta predlog ne bi sprejel po skrajšanem
postopku; da pa bi bile ustvarjene še bolj široke pravne
predpostavke za zagotovitev popolnejše uporabe predloženih
sprememb, če bi predlog tega zakona sprejemali po rednem
postopku. V primeru, da bo uporabljen skrajšani postopek,
komisija sprejema oz. podpira amandma, ki gaje dal odbor za
družbenoekonomske odnose, ker se s tem amandmajem
pravno popolneje ureja možnost ustanavljanja žiro računa
delovne organizacije.
Na 20. seji zbora je bil pri določanju dnevnega reda po
zavzeti razpravi več delegatov z večino glasov sprejet sklep,
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da se predlog tega zakona uvrsti na dnevni red te seje in da se
sprejme po skrajšanem postopku.
Razprava na seji zbora je bila vsebinsko zelo različna in
ekstremna po opredelitvah posameznih delegatov, ki so bili
za predloženo spremembo oz. proti njej. Delegati, ki so bili
proti tej spremembi, so večinoma menili, da predlog ni zadostno argumentiran,
Delegati, ki so bili za predlog, so menili, da je treba upoštevaje načrt gospodarske stabilizacije in razmer nujno omogočiti prenos žiro računa na delovno organizacijo, kar je v bistvu
logično nadaljevanje procesa ustanavljanja internih bank in
posebnih finančnih služb.
Bistvo spora je bilo v tem, ker iz sprememb ni bilo jasno
razvidno, da gre le za prenos inštrumenta - žiro računa, ki je
bil doslej na ravni TOZD, da pa pravica TOZD, da ugotavlja in
razporeja dohodek, ostane v celoti neokrnjena, ker tako določa tudi zakon o združenem delu v 147. in 528. členu (glede
postopka).
V taki situaciji smo predložili amandma, s katerim smo v
obliki interpretativne norme skušali bolj podrobno opredeliti,
kaj se naj zgodi v primerih, ko TOZD prenese žiro račun na
delovno organizacijo.
Predložili smo amandma k 2. odstavku 1. člena predloga
zakona, ki se glasi: »Če delavci v temeljnih organizacijah
združenega dela v sestavi delovne organizacije odločijo, da
prek žiro računa delovne organizacije ustvarjajo celoten prihodek in razpolagajo s sredstvi, s katerimi upravljajo z internimi računi za vsako temeljno organizacijo združenega
dela oziroma delovno skupnost le-ti zagotavljajo ugotavljanje in razporejanje celotnega prihodka in dohodka, medsebojne pravice in obveznosti pa urejajo s samoupravnimi sporazumi.«

Amandma smo obrazložili tako, da le ta bolj jasno zagotavlja z ustavo in zakonom o združenem delu določen položaj
delavcev, ki so samoupravno organizirani v temeljne organizacije združenega dela.
Naš amandma je bil v razpravi dobro sprejet. Na sestanku o
našem amandmaju, na katerem je bil tudi predstavnik predlagatelja, je bilo sicer ugotovljeno, da je v načelu sprejemljiv,
vendar je bilo ponovno opozorjeno, da to pravzaprav že
zagotavljata 147. in 528. člen zakona o združenem delu in da
zavoljo tega ni potreben, razen tega bi naša dopolnitev zakona privedla do določenih pravnih motenj. Predstavnik predlagatelja - ZIS je prevzel obveznost, da bo poskrbel, da bo do
ustreznih sprememb v smislu našega amandmaja prišlo v
drugih predpisih (zakon o zavarovanju plačil med uporabniki
družbenih sredstev in drugih, zlasti pa s takojšnjo spremembo
uredbe o kontnem planu in na podlagi le-te izdanih pravilnikih).
Proti koncu razprave je tov. Anton Vratuša predložil, da bi
zbor v tej situaciji predložil sprejemanje tega predloga na
prihodnjo sejo, kar je bilo z večino glasov sprejeto. Pred tem
je predstavnik predlagatelja zagotovil, da bodo do naslednje
seje zbora skrbno proučili vsa opozorila in pripombe iz razprave in - če bo potrebno - dopolnili tudi prvotni predlog za
spremembo 146. člena zakona o združenem delu, da bi na ta
način zagotovili ustrezno samostojnost delavcev v TOZD-u
glede razpolaganja z ustvarjenim dohodkom. Zbor pa naj bi
ob sprejemu predloga zakona sprejel tudi sklep, da mora ZIS
do konca leta spremeniti ustrezne predpise, da bi gospodarstvo vedelo za pogoje gospodarjenja in da bi se lahko predlagana sprememba čimbolj učinkovito izvajala v praksi.

■-
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Skupščine

RAZVOJNA

SFRJ

POLITIKA

Enotna stopnja

rasti

splošne družbene

za sredstva za

in skupne potrebe

• Sredstva družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti,
vključujoč tudi tista, ki imajo značaj osebnih prejemkov, se lahko povečajo največ za
20 odstotkov
• Sredstva za splošne družbene in skupne potrebe so v letu 1983 narasla povprečno za 22,3 odstotka
• Nadomestila, ki imajo značaj osebnih prejemkov (pokojninsko-invalidsko zavarovanje, otroško varstvo in drugo) so v skupnih prihodkih SIS za družbene dejavnosti
udeležene z 48,9 odstotka
Delegatom v Zboru republik
in pokrajin Skupščine SFRJ je
bil poslan v obravnavo Osnutek sprememb Resolucije o
politiki uresničevanja Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do 1985 v
letu 1983 (AS 277). Gre za
spremembo veljavne določbe,
ki se nanaša na omejevanje rasti prihodka družbenopolitičnih skupnosti (do 11 odstotkov) in samoupravnih interesnih skupnosti družbenih
dejavnosti (do 13 odstotkov). S
to določbo niso bila zajeta tudi
sredstva, ki imajo značaj osebnih prejemkov, v predpisih republik in pokrajin pa ni točno
določeno katera nadomestila
je treba uvrstiti v osebne prejemke. Zaradi stalnih pritiskov
se ta nadomestila neprestano
širijo, zaradi česar so učinki
omejevanja rasti splošne in
skupne porabe precej zmanjšani.
Zaradi tega oziroma zaradi
precejšnjih razlik v predpisih
republik in pokrajin o pravicah
s področja skupne porabe je v
osnutku sprememb letošnje
resolucije predlog, da se. na
ravni federacije določi enotna
stopnja 20 odstotkov dovoljene rasti sredstev za splošne
družbene in skupne potrebe, v
primerjavi s prihodki, ki so bili
ustvarjeni v lanskem letu. Z
enotno stopnjo 20 odstotkov
bi bila zajeta sredstva družbenopolitičnih skupnosti, sredstva samoupravnih interesnih

skupnosti in sredstva, ki se
uporabljajo za nadomestilo in
ki imajo značaj osebnih dohodkov. Obenem bi bila v okviru te stopnje v republikah in
pokrajinah opravljena večja diferenciacija rasti sredstev posameznih uporabnikov.
RACIONALNEJŠA
UPORABA SREDSTEV
ZA SKUPNO PORABO
V obrazložitvi tega predloga
je poudarjeno, da bi z vključevanjem sredstev, ki imajo značaj osebnih prejemkov v stopnjo 20 odstotkov lahko vplivali
na učinkovitejše izvajanje
opredelitev iz resolucije, ki se
nanašajo na preizkus in revizijo s področja skupnih potreb,
kot tudi na racionalnejše obnašanje pri uporabi sredstev.
Razen tega navedena stopnja
ne bi pomenila večje restrikcije te porabe, ampak bi se realneje identificirali porabniki
sredstev v republikah in pokrajinah, ki ustvarjajo večje stopnje rasti od dovoljene ravni.
Enotna stopnja 20 odstotkov
za rast sredstev za splošne
družbene in skupne potrebe je
določena rta podlagi omejevanja stopnje rasti 11 odstotkov
za sredstva družbenopolitičnih
skupnosti in 13 odstotkov za
sredstva za samoupravne interesne skupnosti, kot tudi načrtovane stopnje 32 odstotkov
za rast sredstev, ki imajo značaj osebnih prejemkov.

Predlog je, da bi zaradi enotne stopnje rasti sredstev za
splošne družbene in skupne
potrebe, vključujoč tudi sredstva, ki imajo značaj osebnih
dohodkov, spremembo resolucije sprejeli v čim krajšem roku
oziroma, da bi skrajšali roke za
obravnavo in sprejem.
OMEJEVANJE
SREDSTEV, KI IMAJO
ZNAČAJ OSEBNIH
DOHODKOV
Da bi ocenili potrebe sprememb naštetih določb v resoluciji so v obrazložitvi navedeni podatki o rasti sredstev za
splošno družbeno in skupno
porabo v letošnjem letu. Ta
sredstva so narasla povprečno
za 22,3 odstotka, stopnja rasti
pa se po posameznih republikah in pokrajinah giblje tudi
od 110,1 (SR Črna gora) do
128,5 odstotka (SR Bosna in
Hercegovina). Večje stopnje
rasti sredstev za te potrebe,
kot je poudarjeno, kažejo, da
je treba v dovoljene okvire rasti vključiti tudi sredstva, ki
imajo značaj osebnih dohodkov.
Sicer pa so nadomestila, ki

imajo značaj osebnih dohodkov v skupnih prihodkih SIS za
družbene dejavnosti, udeležena z 48,9 odstotka. Sredstva, ki
se izločajo za pokojninsko-invalidsko zavarovanje predstavljajo 25,9 odstotka v skupnih
sredstvih za splošno in skupno
porabo, samo sredstva za izplačilo pokojnin s prispevki pa
predstavljajo 66,9 odstotka
skupnih sredstev, ki se izločajo za nadomestila, ki imajo
značaj osebnih dohodkov.
Konec leta 1982 je bilo v Jugoslaviji 1.759.254 upokojencev. Kako slab je njihov materialni položaj kažejo podatki o
višini pokojnin. Sredi leta 1982
je 49 odstotkov upokojencev
prejemalo pokojnine, ki so
manjše od 6.000 dinarjev. Samo 17 odstotkov upokojencev
je prejemalo pokojnino od
8.000 do 10.000 dinarjev in le
14 odstotkov prek 10.000 dinarjev.
K težkemu stanju v invalidsko-pokojninskem zavarovanju so prispevale tudi neporavnane obveznosti federacije za
pokojnine borcev v znesku 15
milijard dinarjev za preteklo in
tekoče leto.
Posebno težavo predstavlja

OSNUTEK SPREMEMB RESOLUCIJE O POLITIKI URESNIČEVANJA DRUŽBENEGA PLANA JUGOSLAVIJE ZA
»OBJE OD LETA 1981 DO 1985 V LETU 1983 - AS 277
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pomanjkanje sredstev za re- rovanje in zdravstveno varstvo.
dno izplačilo pokojnin, tako da V letu 1982 sta imeli izgubo
se mesečno uporabi povpreč- prek 4,1 milijarde dinarjev. V
no šest do osem milijard dinar- strukturi skupnih izdatkov v
jev kreditov, za katere bo treba zdravstveni dejavnosti so imeli
letos izplačati okrog 1,5 mili- največji delež stroški zdravstvenega varstva (73,7 odstotjarde dinarjev obresti.
ka) ter nadomestila osebnih
dohodkov in pomoči (18,3 odstotka). Takšno stanje se naZDRAVSTVENO
daljuje tudi v letu 1983.
Na področju socialnega in
ZAVAROVANJE IN
otroškega varstva se pojavljajo
VARSTVO
podobni problemi. V letu 1982
Tudi družbene dejavnosti so je več kot 200.000 oseb uporav izredno težkem položaju, kot bilo denarno socialno pomoč,
je poudarjeno v obrazložitvi, ki se je gibala od 550 do 3.440
posebej pa zdravstveno zava- dinarjev, odvisno od republike

NOVI

Boljša

ali pokrajine. Vendar posamezne republike in SAP Kosovo, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev v letu 1982, niso
izplačale z zakonom predvidenih zneskov socialne pomoči,
SIS za socialno varstvo pa so
imele v prvem trimesečju 1983
31 milijonov dinarjev neporavnanih izdatkov.
V letu 1981 je prejemalo
1,857.000 otrok otroški dodatek. Skupaj izplačana sredstva
za otroški dodatek so v letu
1982 znašala 15,3 milijarde dinarjev. Najnižji mesečni otroški dodatek v letu 1982 je znašal od 330 (v SR Bosni in Her-

cegovini) do 766 dinarjev (v SR
Hrvatski), najvišji pa od 820 (v
SAP Kosovo) do 1.425 dinarjev
(v SR Hrvatski). Povprečno
najnižji mesečni otroški dodatek v Jugoslaviji je znašal 491
dinarjev, povprečno najvišji pa
1.081 dinarjev.
Ko je govor o nadomestilu
za začasno nezaposlenost jo je
v letu 1982 koristilo povprečno
22.669 oseb mesečno. V prvih
petih mesecih letos se je to
število povečalo prek 30.000
oseb mesečno. Na račun teh
nadomestil je bilo lani izplačano 1,7 milijarde dinarjev.

PREDPISI

izraba obstoječih

hitrejše

možnosti

za

produktivno zaposlovanje

• Hitrejše zaposlovanje mladih, kvalificiranih kadrov v neposredni proizvodnji
• Zagotoviti učinkovito izrabo delovnega časa in zmogljivosti ter zmanjšati dopolnilno delo in delo upokojencev
• Spodbujati občane, da svoja sredstva vlagajo v razširjanje materialne osnove
dela zaradi pridobivanja pravice do zaposlitve
• Širi in pospešuje se socialna varnost delavcev v času nezaposlenosti
realizacije, posebej pa
Zaposlovanje je danes eden na gospodarski položaj v teh nja, kakor tudi ukrepi in aktiv- gove
poudarja tudi obveznost njenajzahtevnejših in najtežjih državah lahko pričakujemo hi- nosti, ki jih je predpisoval, so govih
podpisnikov pri krepitvi
družbenoekonomskih proble- trejše vračanje zdomcev z dela bili izhodišče za pripravo si- odgovornosti
vseh subjektov,
stemskih rešitev na področju
mov države. Število ljudi, ki v tujini.
Problema brezposelnosti, zaposlovanja v vseh republi- ki sodelujejo pri izvajanju poliiščejo delo, se je povečevalo
in pokrajinah. Ker pa so tike zaposlovanja. Predvidena
tudi ob dinamični rasti zapo- predvsem mladih in strokovnih kah
zdaj
pogoji
gospodarjenja dru- je tudi obveznost nosilcev
kadrov,
ni
mogoče
hitro
rešiti,
slenosti. Vendar se je stopnja
družbenoekonomskega razbrezposelnosti iz leta v leto saj je med njimi veliko ljudi z gačni kot takrat, je problem voja,
da določijo programe zadobil drugačne
zmanjševala, tako da je leta neproizvodnimi poklici. So pa zaposlovanja
in razsežnosti. Za- poslovanja z ukrepi in roki, s
1982 dosegla najnižjo raven, in možnosti, da bi te probleme značilnosti
radi tega je tudi predlagano katerimi bi zagotovili celovitejsicer 2,9 odstotka. Ze leta 1981 uspešnejše reševali, če bi sprejemanje
novega Družbe- še angažiranje obstoječih
pa se je število brezposelnih predvsem boljše izkoriščali nega dogovora,
s katerim bi do zmogljivosti zaradi hitrejšega
povečalo za 6,7 odstotka, in obstoječe zmogljivosti za večje produktivno zaposlovanje. V konca tekočega srednjeročne- povečevanja zaposlenosti.
sicer na 862.000 ljudi.
so navedeni ukrepi
V prvih treh mesecih letos se ta namen je nujno treba dolo- ga obdobja omogočili omeji- in Nadalje
dejavnosti podpisnikov Donadaljnjega naraščanja
je število ljudi, ki so iskali za- čiti in izpeljati skupne in speci- tev
polno govora, s katerimi bi zagotovili
poslitev, povečalo že na fične ukrepe ter dejavnosti v brezposelnostiin oziroma
hitrejše pro- večje zaposlovanje. Gre pred915.000, tako da je bilo za 6,5 vseh republikah in pokrajinah. zaposlenost
Prav zaradi tega je v pripravi duktivno zaposlovanje, pred- vsem za celovitejše izkoriščaodstotka večje kot v enakem
mladih, kvalificiranih ka- nje delovnega časa in proizvoobdobju leta 1982. Na podlagi družbeni dogovor, s katerim bi vsem
zmogljivosti, skrajševanje
teh gibanj je ocenjeno, da je enotno uredili vprašanja zapo- drov v neposredni proizvodnji. dnih
delovnega
časa za opravljanje
slovanja.
Tudi
delegati
Skupbilo sredi leta brezposelnih
VEČJA
del
in
nalog
v težkih in zdravju
ščine
SFRJ
so
dobili
Predlog,
več kot 950.000 ljudi.
škodljivih pogojih, hitrejše
Nezaposlenost je posebej da je Zvezni zbor Skupščine ODGOVORNOST VSEH združevanje
dela in sredstev,
pereč problem, če upošteva- SFRJ udeleženec pri spreje- SUBJEKTOV PRI
predvsem organizacij z razvimo, da predvsem prizadeva manju Družbenega dogovora ZAPOSLOVANJU
tejših območij s tistimi na gogospodarsko manj razvita ob- o temeljih skupne politike na
Uvodoma Osnutek dogovora spodarsko manj razvitih območja, nadalje mlade šolane področju zaposlovanja in njemočjih in podobno. Dogovor
ljudi in ženske, katerih število nem uresničevanju v SFRJ, z določa cilje, ki jih želi doseči, tudi
vztraja na ustrezni investivsebino
Dogovora,
način
njeOsnutkom
dogovora
(AS
271).
med brezposelnimi nenehno
Tak Družbeni dogovor ne bi
narašča. Struktura ljudi, ki
iščejo delo, kaže, da je med sprejemali prvič. Podoben do- ipco®soecccooocoooccososoaoocoooeooooo9o«
njimi 49 odstotkov strokovnih kument je bil sprejet že leta
oseb, 70 odstotkov jih je mlaj- 1977. Pravzaprav je bil eden
OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA O TEMELJIH
ših od 30 let, več kot polovico prvih dogovorov, sklenjenih za
SKUPNE POLITIKE NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA IN
veljavnost
na
območju
vse
drali 57 odstotkov pa je žensk.
NJEGOVO URESNIČEVANJE V SFRJ
Hkrati je na začasnem delu v žave. Rešitve nekaterih vpra- SsooooooooeocoooooooeocooooBOOosoosoosooA
šanj
na
področju
zaposlovatujini okoli 780.000 ljudi. Glede
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cijski politiki, da bi vlagali na
tistih območjih, kjer je dovolj
delovno sposobnega prebivalstva oziroma na manj razvitih
območjih.

delovnih pogojev na vasi, kakor tudi, da mora biti zaposlovanje v kmetijstvu večje, da je
treba upočasniti odhajanje ljudi z vasi in zmanjšati pritiske
na zaposlovanje v družbenem
SREDSTVA OBČANOV
sektorju. S tem bi bile možnoIN DROBNO
sti za zaposlovanje v kmetijstvu bolj izkoriščene, saj to
GOSPODARSTVO
terja tudi potreba po večji proZaradi omejenih možnosti izvodnji hrane.
investiranja v družbenem sektorju, lahko zbiranje denarnih VEČJE
sredstev občanov precej pri- ZAPOSLOVANJE
speva k razvoju materialnih temeljev dela in večjemu zapo- STROKOVNIH LJUDI
slovanju. Ta možnost je bila
Ker je med ljudmi, ki iščejo
doslej slabo izkoriščena, tako delo, največ strokovnih kada posamezni členi Dogovora drov, si bodo, predvideva Dopredvidevajo ukrepe in dejav- govor, podpisniki s potrebnimi
nost za pospešitev teh proce- ukrepi in dejavnostmi prizadesov. V ta namen je predvidena vali, da bo med skupnim števiuvedba več olajšav za naše de- lom na novo zaposlenih čimlavce na začasnem delu v tujini več strokovnih ljudi. Prav tako
glede uvoza opreme in drugih je opredeljena zahteva, da na
spodbud, da bi svoje prihranke izpraznjena delovna mesta
vložili v razširjanje materialnih strokovnih izvajalcev del in natemeljev dela in si na podlagi log sprejmejo prednostno nevloženih sredstev zagotovili zaposlene strokovne osebe,
uresničitev pravice do zaposli- zagotoviti pa je treba tudi njitve.
hovo prekvalifikacijo in dodatPodpisniki Dogovora se bo- no usposabljanje. Samoupravdo, je predvideno, prav tako ni akti delovnih kolektivov bi
obvezali, da bodo sklenili de- morali delovne izkušnje kot
lovno razmerje z občanom, ki pogoj za opravljanje posamezvlaga sredstva.
nih del in nalog predvideti le
Več členov Dogovora govori za tista dela in naloge, za kateo razvoju drobnega gospodar- ra je to nujno potrebno ali pa
stva kot enem pomembnih de- je predpisano z zakonom in
javnikov večjega zaposlovanja. podobno. Posebej pa določbe
V ta namen je predvideno Dogovora vztrajajo pri sprejesprejetje programa razvoja manju ustreznih ukrepov, s kadrobnega gospodarstva, ki bi terimi bi izobraževalni sistem
vseboval tudi obveznost, da bi uskladili s potrebami združese večje organizacije združe- nega dela.
nega dela odpovedale proizDogovor določa tudi prevodnji izdelkov in opravljanju dnosti pri zaposlovanju oseb,
storitev, ki so po naravi delov- ki iščejo zaposlitev, da bi tako
nih procesov primernejše za zagotovili delo tistim kategoridrobno gospodarstvo. Prav ta- jam brezposelnih, ki ga najbolj
ko bo treba stimulirati to de- potrebujejo. Tako bi prednost
javnost z davčno politiko, poe- pri zaposlitvi dajali ljudem, ki
nostaviti pa bi morali tudi po- nanjo najdalj čakajo, ki so
stopek pri izdajanju dovoljenj sklenili delovno razmerje za
za opravljanje osebnega dela s določen čas, ki so imeli najsredstvi v lasti občanov. Ne na- boljši šolski uspeh, ki čimzadnje pa bo treba zagotoviti prejšnjo zaposlitev potrebujeuporabo in kreditiranje naku- jo zaradi socialnoekonomskepa poslovnih prostorov, name- ga položaja in podobno. Udenjenih drobnemu gospodar- leženci Dogovora se bodo zavstvu in vplivati na sprejem ta- zemali, da bodo imeli prednost
kih carinskih in drugih olajšav, tudi ljudje, ki so dalj časa delaki bodo spodbujale delo na li v krajih zunaj svojega prebipodročju drobnega gospodar- vališča, predvsem na manj razstva.
vitih območjih, kakor tudi tisti,
Dogovor nadalje vztraja pri ki so sprejeli delo, za katerega
razvijanju kmetijske proizvod- se zahteva nižja stopnja stronje in izboljševanju socialnih kovne izobrazbe od tiste, ki so
in ekonomskih življenjskih in jo dosegli.
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Kot pomemben ukrep je
predvideno tudi sprejetje programa za uvajanje sodobnega
sistema informiranja o ponudbah in potrebah za zaposlovanje.
Dogovor nadalje predvideva
tudi ukrepe in dejavnosti, da bi
zmanjšali pritiske na zaposlovanje na manj razvitih območjih ter zadovoljili potrebe po
delavcih na območjih, kjer jih
ni dovolj. To naj bi dosegli z
večjim obsegom organiziranih
migracij. Z zagotavljanjem namestitve in prehrane in s prekvalifikacijo bi spodbujali ekonomsko upravičeno gibljivost
ljudi v skladu s potrebami posameznega območja.
Dogovor pa tudi vztraja, da
je treba zmanjšati dopolnilno
delo in delo upokojencev, da
bi omogočili novo zaposlovanje, predvsem mladih šolanih
ljudi.
SOCIALNA VARNOST
BREZPOSELNIH
Večje zaposlovanje je po
tem dogovoru mogoče doseči
tudi z bolj elastičnim sklepanjem delovnega razmerja in
določanja delovnega časa, z
zagotavljanjem potrebnih institucionalnih pogojev za delo
s skrajšanim delovnim časom
in omogočanjem začasnih in
občasnih del. Predvsem Dogovor vztraja pri večji odgovornosti delavcev pri izkoriščanju
materialnih dejavnikov proizvodnje, kakor tudi, da se združeno delo bolj učinkovito kot
doslej, znebi slabih delavcev.
Nekatere določbe Dogovora
predvidevajo tudi obveznost
njegovih podpisnikov, da bodo
razširili sistem socialne varnosti delavcev za čas začasne
brezposelnosti, da ga bodo razvili in izenačili glede pridobivanja in izgube posameznih
pravic. Zaradi tega dogovor
predlaga, da traja pravica do
denarnega nadomestila najmanj tri mesece za devet do
dvanajst mesecev neprekinjenega dela oziroma za dvanajst
mesecev dela s prekinitvami v
zadnjih osemnajstih mesecih.
Najnižja raven denarnega nadomestila naj bi znašala 75 odstotkov zajamčenega osebnega dohodka v republiki ali pokrajini. Delavcu, ki ima pravico
do denarne pomoči, bi se lahko izplačala enkratna denarna

pomoč, odobril bi se mu lahko
kredit in podobno. Uporabnik
denarnega nadomestila pa bi
moral sprejeti delo v kraju svojega prebivališča ali zunaj njega. Če ga ne bi sprejel, bi izgubil pravico do denarnega nadomestila.
Udeleženci Dogovora se bodo s podpisom prav tako obvezali, da bodo zagotovili pravico do zdravstvenega varstva
začasno nezaposlenim delavcem, ki so imeli pred prenehanjem delovnega razmerja pravico do zdravstvenega varstva
najmanj šest mesecev neprekinjeno ali dvanajst mesecev s
prekinitvami v zadnjih dveh letih, kakor tudi osebam, ki čakajo delo in so končale določeno šolo.
LJUDJE NA DELU V
TUJINI
Del Dogovora govori tudi o
zaposlenih na začasnem delu
v tujini. Zagotavljanje pogojev
za manjši obseg odhajanja ljudi na začasno delo v tujino in
za zaposlovanje tistih, ki se
vračajo v državo, je sestavni
del politike zaposlovanja.
Omenjeni dokument pravzaprav ureja le dodatne ukrepe
in dejavnosti za organizirano
zaposlovanje v tujini in ohranitev načela začasnega dela v
tujini, še posebej pa organiziranega postopnega vračanja
in zaposlovanja v skladu z
možnostmi razvoja gospodarstva. Pri tem je treba preprečiti
nepooblaščeno posredovanje
pravnih in fizičnih oseb pri zaposlovanju pri tujih delodajalcih, Pravočasno in čimbolj celovito pa je treba informirati
naše delavce na delu v tujini o
pogojih in možnostih zaposlovanja v državi, posebej na območjih, iz katerih izhajajo ali
na katera se želijo vrniti.
Na koncu Dogovora so urejena tudi merila in način za
ocenjevanje obsega dejanske
nezaposlenosti v državi zaradi
njenega analiziranja, spremljanja in sprejemanja ustreznih
ukrepov. Samoupravne interesne skupnosti za zaposlovanje bodo na podlagi enotnih
kriterijev evidentirale ljudi, ki
iščejo delo, tako da bomo dobili enotne in točne podatke o
nezaposlenih.
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Umik drobiža

iz obtoka

je predvsem zadnja leta zaradi
upadanja kupne moči dinarja,
ki ga povzroča visoka stopnja
inflacije, postala kupna moč
manjših denarnih enot (po 5 in
10 par) simbolična. Ker pa veljavna zakonska določba predvideva, da je treba v celotnem
gotovinskem in brezgotovinskem prometu vse končne
obračune zaokrožiti na 5 par,
je v obtoku tudi kovani denar
po 5, 10, 25 in 50 par kot so v
obtoku kovanci po 1, 2, 5 in 10
dinarjev.
Prav zaradi simbolične vrednosti kupne moči manjših kovancev, se v gotovinskem prometu zelo hitro izgubijo iz prometa. Po drugi strani pa sta
DROBIŽ SE
V PROMETU IZGUBLJA vrednost kovin in stroški izdelave teh kovancev precej večji
Obrazložitev
zakonskega od njihove nominalne vrednoosnutka najprej poudarja, da sti, tako da je s pretopitvijo te-

Zvezni izvršni svet je poslal
Skupščini SFRJ Osnutek zakona o spremembi Zakona o izdajanju novih bankovcev in
kovanega denarja (AS 272).
.Osnutek namesto dosedanjega zaokroževanja končnih
obračunov v plačilnem prometu na pet par predvideva novo
zaokroževanje na 50 in 100 par
oziroma dinar. S tem bi iz obtoka umaknili kovance po 5,
10, 20 in 25 par.
To je vsebina Osnutka zakona, za njegovo sprejetje pa je
pristojen Zbor republik in pokrajin.

V obtoku

bankovci

ga "drobiža možna njihova
uporaba v komercialne namene. Ta možnost prav tako prispeva k hitrejšemu izgubljanju
teh kovancev iz obtoka.
To so razlogi, da dejansko ni
več potrebno ohranjati manjših vrednosti kovancev kot zakonitega plačilnega sredstva.
Potrebno zaokrožanje vseh
končnih obračunov in plačilnih gotovinskih ter virmanskih
nalogov bo, kakor predlaga
Osnutek zakona, po 1. januarju 1984 potekalo takole: od 1
do 24 par na 0 par, od 25 do 49
par na 50 par, od 51 do 74 par

na 50 par in od 75 do 100 par
na 1 dinar.
Kakor omenja obrazložitev,
predlagano zaokroževanje cen
blaga in storitev ne bo vplivalo
na prihodke in dohodke uporabnikov družbenih sredstev,
delovnih ljudi in občanov, ker
se bodo, globalno vzeto, te razlike nevtralizirale. Z novo zakonsko rešitvijo pa bi tudi
sankcionirali dejansko stanje
na
področju
plačevanja,
zmanjšali bi nadalje stroške izdelave kovancev, racionalizirali pa tudi obdelavo nalogov
plačilnega prometa.

pooo »scososoooooooscoooeosoo®!
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$ OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O IZDAJA
8 NJU NOVIH BANKOVCEV IN KOVANCEV - AS 272
»
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za dva in

pet tisoč

dinarjev
• Prevelik delež bankovcev za 1.000 dinarjev v prometu (70 odstotkov) - rezultat
precej zmanjšane kupne moči denarja
• Dajanje v promet bankovcev za dva in pet tisoč dinarjev bo prilagojeno konkretnim potrebam obtoka
Skoraj obenem s predlogom, da se iz obtoka vzamejo
kovanci za 5, 10, 20 in 25 par je
Zvezni izvršni svet poslal
Skupščini SFRJ tudi Osnutek
odloka o izdajanju bankovcev
za 2000 in 5000 dinarjev (AS
273). Sprejetje tega predpisa je
v pristojnosti Zbora republik in
pokrajin.
Z uvajanjem v promet bankovcev za dva in pet tisoč dinarjev, bi bila, kot je poudarjeno v obrazložitvi, zagotovljena predvsem ustrezna apoenska struktura bankovcev, kar
bi ugodneje vplivalo na obtok
denarja. Razen tega bi se precej zmanjšali stroški za izdelavo denarja, z olajšanim manipuliranjem (zaradi n ' ;Ce količine) pa bi bili deln
".čeni že tako prenapc
rezorski prostori.
MANJŠA KOLIČINA
DENARJA V OBTOKU
Do takšnih potreb je, po
oceni predlagatelja odloka,
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na primer, povečala s 180 mili- državah (ZDA, ZR Nemčija,
jonov primerkov v letu 1978 na Švica) večkrat večja od našega
300 milijonov primerkov v letu na novo predloženega največjega apoena. Prav tako tudi
1982.
vrednost največjega apoena v
Po ugotovitvi, da je zaradi posameznih vzhodnih državah
zmanjšanja kupne moči dinar- (SZ, Češkoslovaška), presega
ja delež našega največjega nominalno vrednost bankovca
bankovca dosegel 70 odstot- za 5000 dinarjev.
kov v skupnem obtoku, je v
Ker je pri nas še precej v
obrazložitvi osnutka odloka navadi praksa gotovinskega
poudarjeno, aa smo v doseda- plačevanja je predlagatelj ocenji praksi v podobnih primerih nil, da je tudi s tega stališča
(ko je bil delež največjega predložena rešitev upravičena.
apoena v obtoku večji kot 60
Ta odlok naj bi začel veljati
odstotkov) zmeraj izdajali več- osmi
dan po objavi v »Uraje apoene.
dnem listu SFRJ«. Narodna
Prikazan je pregled vredno- banka Jugoslavije bo po konsti največjih apoenov v nekate- kretnih potrebah obtoka prilarih zahodnih in vzhodnih drža- gajala dajanje v promet banZ druge, strani pa je ocena, vah. Opaziti je, da je njihova kovcev za 2000 in 5000 dinarda bi sedanji ravni cen in po- vrednost v nekaterih zahodnih jev.
trebam gotovinskega prometa
>SCOCCCCOSCOOOOOOSOOCCiOO!
najbolj ustrezalo, da se izdajo
bankovci za dva in pet tisoč
dinarjev. S izboljšano apoen- §0 OSNUTEK ODLOKA O IZDAJANJU BANKOVCEV ZA
sko sestavo bi se umirila dose- N 2.000 IN 5.000 DINARJEV - AS 273
danja težnja visoke rasti izde- feooooooeoaoeoBoseecoosooso »sooccooooococ!)
1
-0
lave vseh bankovcev, ki se je,

prišlo zaradi zelo poudarjene
večletne stopnje rasti inflacije,
ki je imela za posledico pospešeno rast gotovega denarja.
Tako se je njegov obtok od dajanja v promet apoena za 1000
dinarjev (28. novembra 1975)
povečal po zelo visoko stopnji,
tako da je bil konec leta 1982
že skoraj petkrat večji (okrog
42 milijonov v letu 1975 in 201
milijon v letu 1982). Delež v
obtoku našega največjega
apoena za 1000 dinarjev se je
povečal z 837.000 primerkov v
letu 1975 (2 odstotka nominalne vrednosti obtoka) na 144,5
milijona primerkov v letu 1982
(70 odstotkov).
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Izboljšana preskrbljenost trga z osnovnimi
izdelki
• Kljub doseženim uspehom na tem področju je še naprej neenakomerna preskrba na posameznih področjih
• Še se kaže povečano povpraševanje za proizvodi široke porabe, ki povzroča
bojazen za ponovno pomanjkanje, kot tudi stalno narašačanje cen
• Pri sprejemanju ukrepov za odpravo bilančnega deficita ne smemo odobravati
izvoza deficitarnih proizvodov, da jih ne bi morali pozneje uvažati
V primerjavi z letom 1982 se
je letos izboljšala preskrbljenost domačega tržišča s proizvodi, ki imajo poseben pomen za prebivalstvo. Zasluge
za to imajo predvsem večja
proizvodnja, večja prizadevnost nekaterih organizacij
združenega dela in družbenopolitičnih skupnosti ter ukrepi
ekonomske politike. Na izboljšanje preskrbljenosti je vplivalo tudi sprejetje Družbenega
dogovora o zagotavljanju in
uporabi deviz za plačevanja
uvoza določenih proizvodov
oziroma surovin za njihovo
proizvodnjo v letu 1983.
Posebej pomembno je tudi
dejstvo, da se je z redno preskrbo turističnega območja vrnilo zaupanje tujih turistov, tako da lahko letos pričakujemo
večji devizni priliv od turizma.
. Take ocene prinaša Informacija o preskrbljenosti domačega tržišča s proizvodi, ki imajo
poseben pomen za prebivalstvo. Zvezni izvršni svet jo je
poslal v obravnavo delegatom
Skupščine SFRJ. Informacija,
ki jo je pripravil Zvezni sekretariat za tržišče in splošne gospodarske zadeve, prikazuje
sedanji položaj na področju
preskrbljenosti tržišča s proizvodi, ki so vitalnega pomena
za potrebe delovnih ljudi in
občanov. Gradivo predlaga tudi ukrepe, s katerimi bi zagotovili redno preskrbo v letu 1984.
NEENAKOMERNA
PRESKRBA
POSAMEZNIH
OBMOČIJ
Kljub nedvomnim uspehom
na tem področju, še naprej vsa
območja niso enakomerno dobro preskrbljena, nekaterih
proizvodov pa tudi ni. Motnje
pri preskrbi, trudi Informacija,
so posledica neusklajenih razmerij med ponudbo in povpraševanjem oziroma posledica
premajhne proizvodnje. Izhod
poročevalec

je torej le povečanje proizvodnje, posebej kmetijske pridelave.
Oviro za rednejšo preskrbo
je pomenilo tudi neredno, neenakomerno in premajhno izločanje deviznih sredstev na
podlagi Družbenega dogovora
za plačevanje uvoza surovin za
proizvodnjo blaga, namenjenega preskrbovanju domačega tržišča, tako da je v proizvodnji, pozneje pa pri preskrbi
prihajalo do pogostih prekinitev normalne dejavnosti. Temeljni razlog za pomanjkanje
deviz je premajhen izvoz kmetijsko-prehrambnih proizvodov in vse večja usmeritev k
izvozu teh proizvodov preko
kompenzacijskih poslov.
Dinarska nelikvidnost organizacij združenega dela in poslovnik bank je prav tako eden
omejevalnih dejavnikov pri reševanju problemov preskrbljenosti. Še naprej se precejšnja
dinarska sredstva angažirajo
za investicije in druge namene,
kar objektivno onemogoča
uspešnejše reševanje tega
vprašanja. Pri tem je treba
upoštevati, da preskrbovalne
težave neposredno vplivajo na
politično razpoloženje delovnih ljudi in občanov.
Za trg pa je sicer značilno še
vedno povečano povpraševanje po proizvodih široke porabe, ki ga povzročata bojazen
pred pomanjkanjem in nenehna rast cen. Tako ljudje posameznih izdelkov ne kupujejo le
za zadovoljitev tekoče porabe,
temveč tudi za domače zaloge.
V posameznih organizacijah
združenega dela in družbenopolitičnih skupnostih vlada miselnost, da je treba težave s
preskrbo reševati na ravni federacije oziroma v republikah
in pokrajinah, kar upočasnjuje
proces normalizacije preskrbe.
Za preskrbljenost tržišča s
pšenico in ržjo Informacija
ugotavlja, da je zadovoljiva.

Ob tem navaja podatek, da bo
celoten odkup merkantilne
pšenice letošnjega pridelka
znašal okoli 3,3 milijona ton,
odkupljenih pa je tudi 270.000
ton semenske pšenice. Tako
bodo odkupljene količine pšenice letošnje letine za okoli
500.000 ton večje kot lani, čeprav je letošnja letina enaka
predlanski (okoli 5,3 milijona
ton).
Zaradi široke in organizirane
družbenopolitične akcije je letošnji odkup prvič v povojnem
obdobju dosegel več kot 65
odstotkov pridelanih količin.
Kljub temu bo po bilanci za
ekonomsko leto 1983/84 primanjkovalo okoli 40.000 ton
pšenice, tako da je treba pravočasno sprejeti ustrezne
ukrepe, da bi razpoložljive zaloge čimbolj smotrno izkoristili do nove letine. Zaradi tega je
nujno treba dosledno spoštovati predpise o obveznem
mletju pšenice, s katerimi se
proizvajalci moke obvezujejo,,
da iz 100 kilogramov pšenice
pridobijo 80 kilogramov moke
predpisane strukture.
Sprejeti so tudi predpisi o
prepovedi uporabe pšenice za
krmljenje živine. Nadalje pa je
priporočeno
organizacijam
združenega dela, ki niso zagotovile dovolj pšenice za preskrbo svojega območja, naj
prek kompenzacijskih poslov
pravočasno uvozijo potrebne
količine tega žita. Prav tako teče razprava o možnosti, da bi
pri peki kruha obvezno uporabili koruzno moko (s 5 na 10
odstotkov), kakor tudi druge
dodatke (krompir, rž in podobno). Na ta način bi letno prihranili precejšnje količine pše-

nice, kakovost kruha pa se ne
bi poslabšala.
Omejiti porabo
jedilnega olja v
industriji
Informacija poudarja, da so
zaradi ustrezne preskrbljenčsti tržišča z rastlinskim jedilnim oljem skoraj povsod ukinili prejšnje omejitve pri prodaji
tega proizvoda. Razpoložljive
zaloge olja v državi zagotavljajo, pravi Informacija, dobro
preskrbljenost tržišča do konca leta. Za prihodnje ekonomsko leto pa bo primanjkovalo
okoli 190.000 ton olja. Setev
sončnic kot temeljne oljarice
je bila namreč spomladi 1983
precej manjša od načrtovane.
Od planiranih 114.403 hektarjev je bila ta kultura posejana
le na 70.149 hektarjih ali na 61
odstotkih površin v primerjavi
z letom 1982. Nujno bo zato
treba uvoziti manjkajoče količine olja, da bi izboljšali kakovost olja, pa je treba preučiti
tudi možnost uvoza sončnic.
Nadalje bo treba sprejeti ukrepe za omejevanje porabe jedilnega olja v industriji. Le industrija barv in lakov na primer
porabi letno za proizvodnjo
akrilnih smol okoli 15.000 ton
olja. Zaradi tega je predlagano, da si ta industrija preskrbi
olje iz uvoza ne pa iz domače
proizvodnje, namenjene porabi prebivalstva.
Ker velik uvoz olja v zadnjih
letih vpliva na slabšanje plačilne bilance države, je nujno treba storiti potrebne ukrepe za
povečanje proizvodnje oljaric,
predvsem oljne repice in soje.
Spoduba proizvajalcem bi bila
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vsekakor zagotovitev ustrezne preskrba tržišča s svežim me- ki (jogurt, kislo mleko in druparitete cen glede na cene som letos precej slabša kot le- go), medtem ko v tem času na
ta 1982. Posebej slaba je po- trgu ni bilo dovolj surovega
drugih kmetijskih pridelkov.
nudba svinjskega mesa, ki masla. Šele od julija dalje je
POMANJKANJE
vpliva na povečano povpraše- preskrbljenost s surovim maSLADKORJA - ZARADI vanje po drugih vrstah mesa, slom in mlekom v prahu boljpredvsem perutnini. Razlog za ša, ker smo ta izdelka uvozili.
ZAKASNELEGA UVOZA pomanjkanje
svinjskega mesa
V prihodnjih mesecih pa bo
Za sladkor Informacija nava- je manjša prireja prašičev, ki tržišče slabše preskrbljeno s
ja, da je bilo vse do sredine so jo povzročili: slaba organi- svežim mlekom in mlečnimi izjunija tržišče z njim dobro pre- ziranost proizvodnje in prome- delki, in sicer zaradi sezonskeskrbljeno. Zaradi zamud pri ta, stalno narašanje cen koru- ga zmanjšanja proizvodnje'
realizaciji
programiranega ze, visoke cene uvožene pro- mleka. Pomanjkanje bodo pouvoza in porabljenih zalog pa teinske živinske krme in nego- vzročale tudi vse večje disparije na posameznih območjih tovost rejcev glede plasmaja. tete odkupnih cen mleka in žiJugoslavije prišlo do pomanj- Za ublažitev pomanjkanja je vine. Zaradi nenehne rasti odkanja sladkorja. Julija in avgu- bilo iz zveznih blagovnih re- kupnih cen živine, živinorejci
sta je težave pri preskrbi neka- zerv poslano na tržišče okoli vse bolj uporabljajo mleko za
ko ublažil intervencijski ukrep, 10.000 ton mesa, predvsem na prehrano živine. Poseben prosaj so bile na trg poslane dolo- turistično območje.
blem pa je tudi embalaža za
čene količine sladkorja iz
Večje povpraševanje po živi- pakiranje mleka in mlečnih izzveznih, republiških in pokra- ni pa je privedlo tudi do stalne delkov.
jinskih rezerv.
Za ublažitev težav pri preskrrasti odkupnih cen živine, in
Težave pri preskrbi s slad- sicer precej nad ravnijo, ki jo bi tržišča s svežim mlekom, bo
korjem morajo biti odpravljene določa začrtana politika cen nujno treba potrebne količine
z začetkom akcije za predela- za letos. Proizvajalne cene ži- mleka uvoziti iz sosednjih
vo letošnjega pridelka sladkor- vine so se v sedmih mesecih držav s kompenzacijskimi
ne pese. Po pričakovanjih bo- letos, opozarja Informacija, aranžmaji, realizirati pa tudi
do sladkorne tovarne lahko povečale za 62 odstotkov v pri- uvoz mlečnih izdelkov po že
proizvedele 750.000 ton slad- merjavi z enakim obdobjem le- izdanih garancijah Narodne
korja ali za okoli 100.000 ton ta 1982.
banke Jugoslavije.
več kot leta 1982. Potrebe tržiZa odpravo teh težav je treba
šča pa so ocenjene na 850.000 čimprej sprejeti ukrepe, ki bo- NEENAKOMERNA
ton. Poleg tega je organizaci- do stabilizirali tržišče z živinjam združenega dela iz SAP sko krmo. To je mogoče dose- PRESKRBA S KAVO
Vojvodine odobren izvoz či z zagotavljanjem ustreznih
Za preskrbljenost s kavo In70.000 ton sladkorja, tako da količin proteinske živinske formacija ugotavlja, da jo je bibo v ekonomskem letu hrane, kar bi za leto 1984 po- lo letos na tržišču več kot lani,
1983/84 primanjkovalo okoli menilo, da potrebujemo: ker je bil uvoz večji, vendar jo
170.000 ton sladkorja. Tako bo 150.000 ton ribje moke, 40.000 še vedno primanjkuje. Posebej
treba tudi za ta živilski artikel ton mesne moke, 400.000 ton Informacija opozarja na neepravočasno sprejeti ukrepe, ki soje, 10.000 ton posnetega nakomerno preskrbo posabodo odpravili bilančni deficit mleka v prahu in 100.000 ton meznih območij. Medtem ko
in zagotovili kontinuirano pre- sojine pogače. Hkrati bo treba so SR Slovenija, SR Hrvatska
skrbo tržišča s sladkorjem. v prihodnje povečati proizvod- in SR Bosna in Hercegovina
Predlagano je, da bi organiza- njo voluminozne krme in kr- razmeroma zadovoljivo precije združenega dela, ki rabijo milnih rastlin, da bi tako skrbljene s kavo, to ne velja za
sladkor kot reprodukcijski ma- zmanjšali uvoz drage protein- druga območja.
terial, 50 odstotkov teh svojih ske živinske krme.
Če bodo do konca leta relizisurovip uvozile, 50 odstokov
Po drugi strani je treba z do- rane pogodbe o nakupu prepa dobile prek samoupravne- govorom o organiziranem od- cejšnjih količin kave, ki so že
ga sporazuma z domačimi to- kupu tržnih viškov koruze let- sklenjene, bo do konca leta
varnami sladkorja.
nika 1983 omogočiti stabilnej- preskrba s kavo precej boljša.
Hkrati je predlagano sprejet- šo ceno koruze na domačem
Informacij ob tem podatku
je predpisov o prepovedi upo- tržišču. Stabilna cena živinske tudi poudarja, da je manjši
rabe sladkorja pri proizvodnji krme je namreč ena temeljnih uvoz kave od načrtovanega
vina in žganja, saj gre v name- predpostavk za intenziviranje povzročil zmanjšanje prorane letno približno 100 do prireje mesa.
čunskih prihodkov federacije
150.000 ton sladkorja.
Vsi ti ukrepi bi morali omo- republik in pokrajin, ker ne doInformacija poudarja, ker so gočiti, da se bosta prihodnje bivajo prometnega davka. Z
le deloma izkoriščene razpo- leto prireja živine in pridelava realizacijo uvoza kave bi se
ložljive zmogljvosti za proi- mesa povečali najmanj za 4 izognili tudi dopolnilnemu obzvodnjo sladkorja, da bo mo- odstotke glede na leto 1983. davčevanju drugih izdelkov
goče trajno zagotoviti dobro Pri tem bi morali omogočiti zaradi poravnavanja proračunpreskrbo s sladkorjem le, če povečanje prireje tistih vrst skih obveznosti.
bo večja tudi proizvodnja slad- mesa, ki dajo rezultate v najDa bi v prihodnjem obdobju
korne pese. To pa bi lahko do- krajšem času, torej perutnine zagotovili normalno preskrbo
segli, če bi cene sladkorja pe- in svinjskega mesa.
tržišča s kavo, bi se morale bose uskladili s ceno pšenice ali
lje organizirati temeljne orgapa jo gelo povečali, da bi se V PRIHODNJIH
nizacije združenega dela in
povečalo zanimanje individružbenopolitične
skupnosti.
dualnih proizvajalcev za pride- MESECIH MANJ
V zvezi s tem je treba preučiti
lavo te kulture.
MLEKA NA TRŽIŠČU
tudi možnosti organiziranega
V prvih osmih mesecih letos in skupnega uvoza za vso drPRESKRBA Z MESOM
je bilo tržišče relativno dobro žavo.
JE SLABŠA KOT LANI
Preskrbljenost tržišča z
preskrbljeno s pasteriziranim,
Zaradi neurejenih odnosov in steriliziranim mlekom ter s zdravili jo po menju Informacina tržišču z živino in mesom je fermentiranimi mlečnimi izdel- je bistveno boljša, ugodna pa
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je tudi napoved za prihodnje
obdobje, saj so devize za uvoz
surovin in reprodukcijskih materialov, namenjenih proizvodnji zdravil, redno zagotovljene.
Prav tako se redno zagotavljajo devize za uvoz zdravil in medicinskega materiala. Tako so
do konca avgusta imele organizacije združenega dela na
voljo 70 milijonov dolarjev na
podlagi Družbenega dogovora
o nakupu surovin in reprodukcijskega materiala za proizvodnjo zdravil, tako da je proizvodnja v vseh tovarnah večja
od načrtovane.
Nekoliko slabši je položaj pri
preskrbi tržišča z zdravili in sanitetnim materialom, ki ga ne
proizvajamo v državi, čeprav je
tudi preskrba s temi izdelki
boljša.
Da bi zagotovili kontinuirano proizvodnjo zdravil, je treba
zagotoviti proizvajalcem zdravil enakomeren priliv deviz za
plačevanje uvoza surovin v višini 6 milijonov dolarjev mesečno, za uvoz končnih zdravil
pa potrebujemo 2 milijona dolarjev mesečno. Farmacevtski
industriji pa bi morali tudi
omogočiti, da lahko za uvoz
nujnega reprodukcijskega materiala v celoti uporabi devize,
ki jih ustvarja z izvozom svojih
izdelkov.
POVEČANA
PROIZVODNJA
PRALNIH PRAŠKOV
Kljub temu, da se je proizvodnja pralnih praškov letos
povečala za 8 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani in da je bil realiziran uvoz
pralnih praškov, tržišče še vedno ni zadovoljivo preskrbljeno s tem izdelkom. Osrednji
razlog je, ker je Narodna banka Jugoslavije namesto za 70
milijonov dolarjev izdala garancije za uvoz surovin in reprodukcijskega materiala le za
30 milijonov dolarjev. Ker ta
sredstva proizvajalci pralnih
praškov niso dobivali redno, je
julija proizvodnja znašala le 69
odstotkov načrtovane, avgusta
pa 76 odstotkov. Ker izvoz ni
bil realiziran po načrtu, niso
bile tudi ustvarjene načrtovane
devize, stalno pa je prisoten
tudi problem cen surovin in
pralnih praškov, kar pogosto
povzroča motnje pri medsebojnih dobavah.
Informacija poudarja, da
mora Narodna banka, če želimo doseči načrtovano proizvodnjo pralnih praškov, čimprej izdati garancije za preostalih 40 milijonov dolarjev,
saj bi le na ta način zagotovili
enakomeren priliv deviz (mesečno okoli 6 milijonov dolarporočevalec

jev). Tudi proizvajalcem pralnih praškov bi morali omogočiti, da bi lahko uporabili celoten znesek deviz, ki jih ustvarijo z izvozom.
ZAGOTOVITEV
TRAJNEGA VIRA
DEVIZ ZA
PROIZVODNJO
GNOJIL IN SREDSTEV
ZA VARSTVO RASTLIN
Za umetna gnojila in za
sredstva za varstvo rastlin Informacija poudarja, da je bila
proizvodnja v prvih osmih mesecih letos zadovoljiva. Za vse
leto je bila načrtovana proizvodnja 3,192.500 ton gnojil,
kakor tudi dodatnih 480.000
ton, namenjenih izvozu. Od tega je bilo so septembra proizvedenih 1,764.178 ton ali 55
odstotkov letnega plana, v tem
obdobju pa so tovarne izvozile
194.901 ton ali 40 odstotkov
planiranega izvoza. Proizvod-

Naraščanje

nja sredstev za varstvo rastlin
je znašala 51.242 ton ali toliko
kot je bilo planirano.
Kljub temu tržišče ni bilo v
celoti pravočasno in enakomerno preskrbljeno s temi
proizvodi. Razlog je, ker se potrebne devize ne zagotavljajo
po vseh predvidenih postavkah. Ker se jesenska setev začenja, bi bilo nujno treba zagotoviti devizno posojilo Narodne banke Jugoslavije, tako da
bi se uvoz surovin za proizvodnjo umetnih gnojil in sredstev
za varstvo omogočal s stabilnim in trajnim virom deviznih
sredstev.
Poseben del Informacije govori o realizaciji Družbenega
dogovora o zagotavljanju in
uporabi deviz za plačevanje
uvoza nekaterih izdelkov oziroma surovin za njihovo proizvodnjo v letu 1983. Poudarjeno je, da je bila doslej problematična počasnost pri zagotavljanju deviz za vse postavke Dogovora. S tem v zvezi
pa tudi počasna uporaba deviz

ki jih zagotavlja Narodna banka Jugoslavije. Težave povzročajo tudi številne administrativne ovire pri nabavi deviz in
uvozu, poslovno bančništvo
pa je premalo aktivno pri
spremljanju procesov izločanja, prenosa in uporabe deviz.
Gledano v celoti pa je dal
omenjeni Družbeni dogovor
dobre rezultate glede povečevanja proizvodnje in rednejše
preskrbe tržišča, tako da bi ga
bilo treba pravočasno sprejeti
za leto 1984.

rimi bi omogočili povečanje
proizvodnje, posebej kmetijske. Hkrati je treba z Odlokom
o skupni devizni politiki v letu
1984 zagotoviti dodatna devizna sredstva za plačevanje uvoza surovin in končnih izdelkov,
prav tako pa je treba rešiti tudi
vprašanje trajnih in trdnih virov financiranja blagovnih rezerv na vseh ravneh.
Posebej so odgovorne organizacije združenega dela in
družbenopolitične skupnosti,
ki morajo reševati probleme na
področju proizvodnje in prometa ter s pravočasnim dogoNALOGE IN
varjanjem proizvodnje in doOBVEZNOSTI V
bave zagotavljati potrebne blagovne sklade za rednejše prePRIHODNJEM
skrbovanje svojih območij.
OBDOBJU
Na podlagi materialnih biInformacija na koncu ome- lanc je treba sprejeti ukrepe za
nja naloge in obveznosti, ki jih odpravljanje bilančnega defije treba izpeljati, da bomo cita. Pri ne bi smeli dovoljevati
uspešnejše premagovali pro- izvoza deficitarnih proizvodov,
bleme s preskrbo. Med drugim da jih pozneje ne bi bilo treba
predlaga, da morajo zvezni uvažati, in sicer po največkrat
upravni organi predložiti ukre- višjih cenah od tistih, ki so bile
pe ekonomske politike, s kate- dosežene ob izvozu.

nelikvidnosti

ogroža učinke

gospodarjenja
• Oteženi pogoji gospodarjenja neugodno vplivajo na izkoriščanje obratnih sredstev v procesu reprodukcije
• Zmanjšani učinki uporabe obratnih sredstev kot posledica nelikvidnosti
• Pozitiven trend samofinanciranja in zmanjšanja uporabe tujih sredstev v finansiranju družbene reprodukcije
• Izgube v poslovanju podvojene in so dosegle prek 69 milijard dinarjev
• Neugoden razpored denarja po sektorjih poslovanja in zbiranja
Delegati Skupščine SFRJ so
dobili v obravnavo Analizo notranje likvidnosti gospodarstva
in bank, ki jo je pripravil Zvezni
izvršni svet.
Poleg podatkov o stanju in
gibanju obratnih sredstev, virov poslovnih sredstev in stanja na žiro računih bank, dokument prinaša tudi analizo o
učinkovitosti delovanja gospodarstva, podatke o likvidnosti
gospodarstva v republikah in
pokrajinah, o izgubah pri poslovanju, o vplivih ukrepov
kreditno-monetarne politike
itd. Hkrati je ocenjena likvidnost na začetku leta, predlagani pa so tudi ukrepi in dejavnosti za premagovanje nastalih težav.

gospodarjenja v letu 1982. To
je predvsem vplivalo na izkoriščanje obratnih sredstev v reprodukcijskem procesu, posledica tega pa je bilo neučinkovito razpolaganje s temi
sredstvi.
Celotna obratna sredstva
gospodarstva so bila konec leta 1982 za 38 odstotkov večja
kot ob koncu leta 1981, celoten prihodek pa je bil večji za
32 odstotkov. Dinamika gibanja teh sredstev je torej potekala v škodo likvidnosti gospodarstva. Konec leta 1982 so bile nepokrite terjatve do kupcev
prav tako za 50 odstotkov večje kot konec leta 1981. Zaloge
so bile večje za 38 odstotkov.
Na ta pa je predvsem vplivala
visoka rast cen, vzrok za večje
zaloge pa so bila tudi nesklaOTEŽENI POGOJI
dja med ponudbo in povprašeGOSPODARJENJA
vanjem in zmanjšan uvoz suroNa likvidnost v gospodar- vin in reprodukcijskih materiastvu, poudarja Analiza, so bi- lov.
stveno vplivali oteženi pogoji
Analiza nadalje opozarja, da
poročevalec

je prišlo do pozitivnih teženj,
in sicer pri povečevanju samofinanciranja oziroma zmanjševanju tujih virov pri financiranju družbene reprodukcije.
Delež trajnih virov in virov na
podlagi združevanja sredstev
se je s 37,7 odstotka konec leta
1979 povečal na 41,6 odstotka
ob koncu leta 1982. Hkrati pa
se je zmanjšal delež kreditov v
virih poslovnih sredstev, in sicer z 29 odstotkov leta 1979.
na 22,9 odstotka leta 1982.
Kratkoročni krediti za obratna sredstva pa naraščajo hitreje od rasti celotnih kreditov,
saj so bili leta 1982 celo za 34
odstotkov večji. Iz drugih virov
je gospodarstvo razpolagalo s

skupaj 15,4 odstotka poslovnih sredstev.
,
Neugodna gibanja na področju likvidnosti so se nadaljevala tudi letos. Konec februarja so bili blokirani žiro računi 2.288 uporabnikov družbenih sredstev na znesek 26
milijard dinarjev. Pri teh uporabnikih družbenih sredstev je
bilo zaposlenih 471.812 delavcev. Od tega je imelo žiro račun blokiranih 1.823 TOZD s
področja gospodarstva za 23,4
milijarde dinarjev, v teh temeljnih organizacijah pa je bilo zaposlenih 463.782 delavcev.
Ob vsem tem je gospodarstvo imelo tudi 23,4 milijarde
dinarjev dospelih, vendar ne-
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plačanih obveznosti iz dolgoročnih kreditov, tako da so bili
problemi njegove nelikvidnosti
še bolj zaostreni.
Analiza opozarja, da je treba
kazalce učinkovitosti gospodarjenja upoštevati pogojno,
saj z delovanjem gospodarstva
ni mogoče pojasniti padca
koeficienta obračanja sredstev
s 4,01 v letu 1970 na 2,40 v letu
1979 oziroma 2,29 v letu 1982.
Poudarjeno je, da je precejšnje
zmanjšanja koeficienta obračunanja obratnih sredstev nastopilo leta 1983, ko je bil zabeležen skok od 162,7 na 300,5
miilijarde dinarjev ob hkratnem naraščanju celotnega prihodka za 25 odstotkov. Ta razmerja Analiza tolmači s spremembami v načinu prikazovanja povprečno izkoriščenih
obratnih sredstev, ki zdaj zajemajo vse dolgoročne in kraktoročne plasmaje po različnih
podlagah.
UČINKI SPREJETIH
UKREPOV
Ukrepi ekonomske politike
so pomembno vplivali na spremembo ravni likvidnosti gospodarstva. Pri tem razporejanje družbenega proizvoda na
del za gospodarstvo in del za
splošne družbene potrebe pomeni bistveno sestavino, ki
vpliva na krepitev, stagniranje
ali slabšanje finančne moči
gospodarstva oziroma njegove
likvidnosti. Tako je leta 1982
delež za organizacije združenega dela znašal 66,3 odstotka, delež za druge udeležence
pri delitvi pa 33,7 odstotka, kolikor je znašala tudi v prejšnjih
letih.
Med dejavnike, ki so vplivali
na likvidnost gospodarjenja, je
uvrščena tudi ukinitev obveznosti za izločanje dela poslovnega sklada za financiranje
trajnih obratnih sredstev. Ta
ukrep ekonomske politike je
občutno in neugodno vplival
na spremembo in strukturo virov obratnih sredstev, s tem pa
tudi na raven likvidnosti gospodarstva.
Tudi predpisi o odpiranju žiro računov za vsako temeljno
organizacijo združenega dela
vplivajo na likvidnost gospodarstva. Število žiro računov
se je povečalo od 143.773 v
letu 1977 na 183.380 v letu
1982 To je, sodi Analiza, omogočilo boljši pregled nad lastnimi likvidnimi sredstvi OZD,
zelo neugodno pa je vp'ivalo
na uporabo teh likvidnih sredstev
Analiza posebej omenja kazalce likvidnosti gospodarstva
v republikah in pokrajinah. Njihova skupna značilnost je,
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omenja Analiza, da so bila
kvantitativna razmerja v strukturi obratnih sredstev konec
septembra 1982 slabša v primerjavi z letom poprej.
Na podlagi številnih podatkov je mogoče med drugim
ugotoviti, da je bila rast denarnih sredstev leta 1982 počasnejša od povprečja SFRJ v SR
Črni gori in SR Hrvatski. Delež
osnovnih sredstev v celotnih
obratnih sredstvih se je zmanjšal v SR Bosni in Hercegovini,
SR Črni gori in SR Hrvatski,
največje odstopanje v primerjavi s povprečjem SFRJ pa so
zabeležili v SR Makedoniji.
Na podlagi teh podatkov
Analiza tudi ugotavlja, da trajni
viri poslovnih sredstev v vseh
republikah in pokrajinah bolj
naraščajo od celotnih virov
poslovnih sredstev. V povprečju je v gospodarstvu SFRJ njihova stopnja rasti dosegala 57
odstotkov, razpon pa je znašal
od 43 odstotkov v SR Sloveniji
do 59 odstotkov v SAP Vojvodini. V strukturi virov poslovnih sredstev imajo najmanjši
delež trajnih virov teh sredstev
SAP Kosovo, SR Črna gora, SR
Srbija, SR Slovenija iri SR Makedonija.
Krediti v gospodarstvu SFRJ
so bili lani za 27 odstotkov
večji. Ob tem so se v SR Črni
gori povečali za 47 odstotkov,
SR Srbiji za 29 in SR Hrvatski
za 28 odstotkov, manjše povečanje od povprečnega pa so
zabeležili v drugih republikah
in pokrajinah. Pri tem so bili
kratkoročni krediti za osnovna
sredstva večji v vseh družbenopolitičnih skupnostih.
DINAMIKA
FINANCIRANJA
Na podlagi kazalcev učinkovitosti in likvidnosti gospodarstva v republikah in pokrajinah
je razvidna splošna težnja, da
so povprečno uporabljena
obratna sredstva leta 1982 naraščala hitreje od rasti celotnega prihodka. V primerjavi z
letom 1981 je tako za gospodarstvo SFRJ kot gospodarstvo republik in pokrajin značilno nadaljnje upadanje koeficienta obračanja obratnih
sredstev. Počasneje so na primer naraščala denarna sredstva na žiro računih OZD. Toda, očitno je prišlo tudi do povečanja zalog blaga, ki so angažirale precejšen del obratnih sredstev.
Kratkoročni krediti so na poseben način vplivali na zmanjšanje učinkovitosti gospodarjenja. Na vsakih 100 dinarjev
povprečno
uporabljenih
osnovnih sredstev, je gospodarstvo SFRJ leta 1982 pov-

prečno uporabilo 130,6 dinarja
obratnih sredstev. Na manj
razvitih območjih je to razmerja 67:109 dinarjev, v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah pa se giblje med 124 in
162 dinarji. Največja stopnja
zadolženosti gospodarstva v
višini 102 odstotka je zabeležena v SR Črni gori, najnižja,
31,6 odstotna pa v SR Slove- niji.
Analiza opozarja, da se je
poslabšal tudi delež akumulacije in rezerv pri razporejanju
čistega dohodka gospodarstva. Povprečni mesečni osebni dohodek na zaposlenega je
bil na primer najvišji v SR Sloveniji, kjer je znašal 14.161 dinarjev, najnižji pa v SAP Kosovo, kjer je dosegel 10.192 dinarjev. Ob teh podatkih Analiza opozarja, da družbeni dogovori o usmerjanju in razporejanju čistega dohodka in delitvi sredstev za osebne dohodke v republikah in pokrajinah v enaki meri ne zagotavljajo uresničevanje načel delitve
po rezultatih dela.
IZGUBE IN
NELIKVIDNOST
Posebej Analiza poudarja,
da so se lani izgube pri poslovanju povečale za več kot dvakrat. Po zaključnih računih za
leto 1982 so znašale 66,1 milijarde dinarjev, leta 1981 pa je
imelo gospodarstvo 29 milijard
dinarjev izgub. Nepokrite izgube so lani dosegle 42,9 milijarde dinarjev ali 65 odstotkov
vseh izgub.
Na tako povečanje izgub so
vplivali tudi poslabšani pogoji
gospodarjenja, posebej pa pomanjkanje surovin in reprodukcijskih materialov, pomanjkanje energije in tudi povečanje stopnje amortizacije
osnovnih sredstev. Poleg tega
so na to vplivale tudi nepokrite
izgube iz predhodnih let.
Izgube z obveznostjo vračanja so bile skoraj v celoti pokrite s sredstvi skladov skupnih rezerv, ki se oblikujejo v
družbenopolitičnih skupnostih. To pa je seveda eden od
pomembnih vzrokov nelikvidnosti gospodarstva v celoti.
Nadalje Analiza ugotavlja,
da smo neustrezno likvidnost
bank beležili že leta 1980. Sicer pa so trenutne težave nizke
likvidnosti posebej izrazite v
bankah SAP Kosovo, SR Makedonije, SR Hrvatske in SR
Bosne in Hercegovine.
Ob tem je značilno, da so
imele banke z najnižjo likvidnostjo hkrati največjo rast
plasmaja denarja. Med tem pa
se je tudi povečalo neredno izpolnjevanje obveznosti Naro-

dni banki Jugoslavije. Dospele
in neporavnane obveznosti te
vrste so konec leta 1982 dosegle 22,7 milijarde dinarjev.
Vzrok za neenako likvidnost
bank je neenaka struktura gospodarstva in neenako ravnanje na področju gospodarske
dejavnosti. Na neugodno likvidnost gospodarstva in bank pa
je vplivalo tudi zadolževanje v
tujini ter sprememba tečaja dinarja.
VPLIVI KREDITNOMONETARNE
POLITIKE
Poseben del Analize je namenjen ocenjevanju vpliva
kreditno-monetarne politike
na likvidnost. V naših pogojih
se ta vpliv, kakor je zapisano,
omejuje na usklajevanje sprememb družbenega proizvoda
na eni strani s spremembami
denarne mase in plasmaja
bank na drugi. Pri tem Analiza
opozarja, da so bili za leti 1981
in 1982 predvideni restriktivni
okviri financiranja, določeno
pa je bilo tudi, da bodo denarna masa in plasmaji bank naraščali počasneje od rasti
družbenega proizvoda. Nastale spremembe so neposredno
vplivale tudi na raven celotne
likvidnosti. Koeficient likvidnosti gospodarstva se je v
tem obdobju zmanjšal za 10
odstotkov, temeljni vzrok za to
pa je bila prav restriktivna kreditno-monetarna politika.
Večletne raziskave so pokazale, da ob 'taki kreditno-monetarni politiki posamezni sektorji, predvsem prebivalstvo,
zadržujejo večjo količino denarja. Iz tega je mogoče sklepati, da se zmanjšujejo denarna sredstva v sektorju organizacije dela v gospodarstvu za
toliko, kolikor ima kreditnomonetarna politika restriktivni
značaj.
Gospodarstvo je sicer v
omenjenem obdobju povečalo
koeficient obračanja svojih
sredstev, vendar se je pokazalo, da se lahko hitrost tega
obračanja poveča le do določene meje. Po njeni prekoračitvi prihaja do neplačevanja izstavljenih računov in do nelikvidnosti.
Cilj kreditno-monetarne politike je bil, da bi pretežen del
rasti kreditov usmerili v organizacije združenega dela v gospodarstvu in hkrati zagotovili
večje naraščanje kratkoročnih
v primerjavi z dolgoročnimi
krediti. Vendar podatki kažejo,
da zaradi naraščanja medsebojnega kreditiranja ni prišlo
do izboljšanja likvidnosti, temveč se je ta zmanjšala prav zaradi visoke uporabe kreditov.
poročevalec

INVESTICIJSKO
FINANCIRANJE
V delu Analize, ki obravnava
vpliv investicij na likvidnost
gospodarstva in bank, je zapisano, da visoka inflacija ustreza dolžnikom, saj so bile
obrestne mere za kredite precej nižje od stopnje inflacije.
Zaradi tega je financiranje investicij potekalo na podlagi
kreditnih virov sredstev in bodočega priliva sredstev investitorjev.
Za to vrsto dejavnosti v družbenem sektorju je značilno investiranje, ki prekoračuje sedanje finančne in materialne
možnosti gospodarstva z vsemi spremljajočimi neželjenimi
posledicami. Konec leta 1982
je bilo na primer v gradnji
22.939 objektov po predračunski vrednosti 1.540 milijard dinarjev.
Sicer pa podobo likvidnosti
gospodarstva in bank zaokrožujejo tudi podatki o financiranju splošnih družbenih potreb
in neizpolnjenih obveznosti do
manj razvitih republik in SAP
Kosovo. Poudarjeno je, da se
je v zadnjih letih nenehno povečevala razlika med dogovorjenimi in predpisanimi pravicami na podlagi Družbenega
plana Jugoslavije in drugih dokumentov po eni strani ter počasnejše rasti proračuna kot
posledice precejšnjega omejevanja rasti splošne družbene
in skupne porabe, ki se financira iz proračuna federacije,
po drugi strani.

Glede stalnih sredstev Sklada federacije za kreditiranje
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in
SAP Kosovo Analiza poudarja,
da bi morala celotna sredstva
tega Sklada znašati 61,8 milijarde dinarjev, Sklad pa je dobil le 45,2 milijarde dinarjev
oziroma 73,2 odstotka planiranega zneska.
Poudarjeno je tudi, da so
pomemben vzrok nelikvidnosti
gospodarstva in bank tudi negativne tečajne razlike.
GIBANJA V LETU 1983
Zaključni del omenjenega
dokumenta govori o likvidnosti v začetku leta 1983 in predlaga ukrepe, ki jih je treba
sprejeti.
Za gospodarska gibanja v
začetku leta 1983 je značilno
nadaljevanje neugodnih teženj, med najtežjimi problemi
pa Analiza omenja stagnacijo
in upadanje kvalitativnih dejavnikov gospodarjenja. Na
kratko rečeno: devizne in materialne rezerve so izčrpane.
Značilno je kronično pomanjkanje surovin in reprodukcijskih materialov iz uvoza, poudarjeni pa so tudi problemi
dinarske in devizne likvidnosti
in podobni. Težave so toliko
večje, ker industrijska proizvodnja upada in to v panogah,
ki so nosilke razvoja.
Kljub temu se je izvoz na
konvertibilno območje povečal za 17 odstotkov, na klirin-

Nezadovoljivi

ško pa se je zmanjšal za 19
odstotkov. Celoten izvoz se je
zmanjšal za 13 odstotkov. S
tem se je zmanjšal tudi deficit
trgovinske bilance za 49 odstotkov, na konvertibilnem območju pa celo za 61 odstotkov.
Težnje investicijske dejavnosti se nadaljujejo, vendar je
njihova intenzivnost manjša
kot je bilo predvideno. Na področju monetarnih gibanj se je
denarna masa v prvih štirih
mesecih povečala za 1,8 odstotka v primerjavi z decembrom leta 1982.
Toda, v istem obdobju so se
likvidna sredstva bank zmanjšala.
Finančni rezultati poslovanja gospodarstva opozarjajo
na nominalno rast celotnega
prihodka, porabljenih sredstev
in dohodka gospodarstva, in
sicer izključno pod vplivom visoke rasti cen. Do konca marca so izgube znašale 69,2 milijarde dinarjev in so bile tako za
okoli 59 odstotkov večje kot v
enakem obdobju lani.
Poslabšana je nadalje likvidnost bank. Konec druge dekade maja so sredstva na žiro
računih znašala komaj 9,8 milijarde dinarjev. Vzrok za to so
predvsem neporavnane obveznosti gospodarstva bankam na
posameznih območjih, ki so v
aprilu dosegle okoli 18,2 milijard dinarjev.
Žiro računi so bili blokirani
za skupaj 27,3 milijarde dinarjev. Število uporabnikov družbenih sredstev z blokiranimi

rezultati

računi se je povečalo od 2.056
na 2.389. Hkrati so se povečale
nepokrite terjatve do kupcev
na 173 milijard dinarjev. Na nadaljnje poslabševanje likvidnosti je vplivala tudi neugodna struktura zalog surovin in
materialov. Zaloge so se konec
marca povečale za 42 odstotkov v primerjavi z letom poprej.
Analiza sklepa, da so problemi notranje in zunanje likvidnosti letos še bolj zaostreni.
Dodaja tudi, da bo povečanje
proizvodnje in dosledno izvajanje sprejetih ukrepov, tudi tistih, ki se še pripravljajo, zagotovilo postopno izboljšanje likvidnosti gospodarstva in bank.
Na koncu Analiza predlaga
ukrepe in dejavnost, da bi premagali nastale likvidnostne težave. V tem trenutku je, kakor
je poudarjeno, potrebno zagotoviti vse osnovne pogoje, ki
vplivajo na notranjo in zunanjo
likvidnost. Na prvem mestu so
to pogoji za povečanje proizvodnje, namenjene izvozu, še
posebej na konvertibilno območje. Nujno je treba nadalje
zaustaviti linearno povečevanje rasti cen, ustaviti nove neproizvodne in negospodarske
investicije, zavreti vse trende
povečevanja potrošnje, vključno tudi vse povečevanje osebnih dohodkov in osebnih prejemkov. Ob vsem tem pa je treba pospešeno reševati odprta
vprašanja deviznega sistema
in posebej realnega tečaja dinarja.

dela in sredstev

• V prvih dveh letih uresničevanja Družbenega plana Jugoslavije je bilo začetih
600 pobud za združevanje na podlagi sredstev Sklada in sklenjenih 255 sporazumov
o realizaciji razvojnih programov v manj razvitih področjih
• Od 247 sporazumov o skupnih vlaganjih iz sredstev Sklada, jih je bilo 182
sklenjenih na področju industrije in rudarstva
• Na dohodkovni podlagi je bilo sklenjenih 92 sporazumov, na kreditni 135 v
mešani obliki 5 sporazumov
• Proces združevanja ovira tudi negotovost glede ekonomske usode vloženih
sredstev
• V prihodnjem obdobju si bodo morali vsi družbeni dejavniki, od organizacij
združenega dela do federacije, prizadevati za realizacijo stalnih sredstev Sklada
Dveletni rezultati združevanja dela in sredstev, na podlagi
Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik
in avtonomnih pokrajin, čeprav so še vedno nezadovoljivi, kažejo, da se ustvarjajo kakovostno novi pogoji za naporočevalec

daljnje pospeševanje in bogatitev sistema spodbujanja
ukrepov za uresničevanje hitrejšega razvoja gospodarsko
manj razvitih področij. S tem
procesom se vzpostavljajo nove in ugodnejše oblike povezovanja organizacij združenega dela iz več republik in po-

krajin, s čimer se ustvarjajo
pogoji za hitrejši razvoj manj
razvitih na novi kakovostnejši
podlagi. Z novimi vlaganji je
zagotovljena tudi samoupravna koncentracija družbene
akumulacije kar prispeva k
premagovanju lokalnih interesov in k ustvarjanju moč-

nejše skupnosti in medsebojne odvisnosti gospodarsko
razvitih in manj razvitih področij.
Te ugotovitve so navedene v
Poročilu o rezultatih združevanja dela in sredstev organizacij
združenega dela iz razvitih in
gospodarsko manj razvitih re27

publik in avtonomnih pokrajin
v letih 1981 in 1982, ki ga je
Zvezni izvršni svet poslal v
obravnavo delegatom v Skupščini SFRJ. Poročilo so pripravili Gospodarska zbornica Jugoslavije, gospodarske zbornice republik in pokrajin in
Sklad federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik
in avtonomnih pokrajin, obravnavali pa ga bodo delegati v
Zboru republik in pokrajin.
ZDRUŽEVANJE NA
PODLAGI SREDSTEV
SKLADA
1'pOI
V planskih dokumentih za
obdobje od leta 1981 do 1985
je bilo določeno, da se najmanj 50 odstotkov stalnih
sredstev Sklada realizira prek
samoupravnih oblik organizacij združenega dela, za uresničevanje skupnih razvojnih programov v gospodarsko manj
razvitih republikah in SAP Kosovo. Po določbah zakona o
stalnih sredstvih Sklada se
izločajo sredstva po stopnji
1,86 odstotka družbenega
proizvoda Jugoslavije. Tako je
predvideno, da bodo stalna
sredstva Sklada za obdobje od
leta 1981 do 1985 znašala 232
milijard dinarjev, od tega pa bi
morala biti polovica ali* 116 milijard realizirana prek združevanja dela in sredstev, druga
polovica pa prek obveznega
posojila. S tem prevzema združeno delo neposredno odgovornost za racionalnejši regionalni razvoj države, posebej še
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo.
V zahtevnih ekonomskih pogojih in v relativno kratkem
obdobju, je poudarjeno v poročilu, je bil dosežen določen
napredek v samoupravni preobrazbi stalnih sredstev sklada.
Tako je bilo v letih 1981 in 1982
gospodarsko manj razvitim republikam in SAP Kosovo vplačano 80,6 milijarde dinarjev in
to iz sredstev obveznega posojila 64,6 milijarde ali 80,2 odstotka in na podlagi združevanja dela in sredstev 16,1 milijarde dinarjev ali 19,2 odstotka
skupnih stalnih sredstev
Sklada.
V prvih dveh Iptih uresničevanja piana je bilo sproženih
600 pobud za združevanje na
podlagi sredstev Sklada, sklenjenih pa 255 samoupravnih
sporazumov o realizaciji skupnih razvojnih programov v gospodarsko manj razvitih področjih. Tako je bilo v SR Bosni in Hercegovini podpisano
98 sporazumov, v SR Črni gori
13, SR Makedoniji 106 in SAP
Kosovo 36 sporazumov.
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Organizacije
združenega
dela iz razvitih republik in SAP
Vojvodine so z organizacijami
iz gospodarsko manj razvitih
republik in SAP Kosovo v preteklih dveh letih sklenile 247
sporazumov o skupnih vlaganjih na podlagi sredstev Sklada. Od tega je sklenila SR Hrvatska 90, SR Slovenija 71, SR
Srbija (brez pokrajin) 56 in
SAP Vojvodina 30 sporazumov. Največ sporazumov (182)
je bilo sklenjenih na področju
industrije, in rudarstva in kmetijstva (44), v skupni vrednosti
okrog 108 milijard dinarjev.
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POROČILO O REZULTATIH ZDRUŽEVANJA DELA IN X
b SREDSTEV ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA IZ NES RAZVITIH REPUBLIK IN AVTONOMNIH POKRAJIN V LETIH 1981 IN 1982
booooocoooooasoooecccocioccoosoeooooosoos
iz drugih virov za financiranje za, od svojih partnerjev ali viskupnih programov v manj rov iz tujine, ki so jih tuji soporazvitih področjih. Z druge godbeniki določili.
strani, pa doseženi rezultati niso v skladu z neposrednimi ci- POSEBNI PROBLEMI
lji politike hitrejšega razvoja PRI ZDRUŽEVANJU
gospodarsko manj razvitih in
Poleg že naštetih se v proceširše - z interesi združenega
dela v celoti. Temeljni vzroki su združevanja pojavljajo še
za takšno stanje so predvsem v posebni problemi. Tako je na
nezadovoljivi akumulativni in primer zamuda v konstituiraREZULTATI
reproduktivni sposobnosti or- nju sistemskih osnov in
ZDRUŽEVANJA
ganizacij združenega dela ter spremljajočih predpisov o
združevanju dela in sredstev
V poročilu so našteti podatki gospodarstva v celoti. Zadol- Sklada
povzročila zamude pri
o graditvi novih objektov na ženost gospodarstva in njena sprejemanju
normapodlagi sredstev Sklada. V ta odvisnost od dopolnilnih virov tivnih rešitevpotrebnih
in
namen je bilo sklenjenih 128 kreditiranja zožuje prostor za pokrajinah, karv jerepublikah
zavrlo izdesporazumov ali 50,2 odstotka, širjenje prostora za širjenje
samoupravnih sporazuza rekonstrukcijo in moderni- procesa združevanja na podla- lavo
mov med organizacijami zdruzacijo starih objektov je bilo gi dohodkovnih odnosov, po- ženega
dela.
sklenjenih 88 sporazumov ali sebej na realciji - razviti - goRazen tega je za verifikacijo
34,5 odstotka in za kritje pre- spodarsko manj razviti.
združevanja dela in
koračenj 39 sporazumov.
Sistem delitve dohodka, programa
sredstev Sklada predpisana
V preteklem dveletnem ob- davčni sistem in sistem pri- precej
in premalo usdobju je bilo na dohcdkovni spevka na podlagi interesnega klajenazahtevna
v kateri sopodlagi sklenjeno 92 sporazu- organiziranja
spodbujajo delujejo procedura,
številne institucije.
mov ali 36,1 odstotka, na kre- družbenopolitične skupnosti, Pridobivanje
planskih soglasij
ditni podlagi 135 sporazumov da čim več dohodka zadržujeskupne programe je zelo
ali 52,9 odstotka in v mešani jo na svojem področju. Le-te za
postopek in precej otežuobliki 5 sporazumov ali 1,9 od- so zainteresirane samo za dolg
samostojnost organizacij ter
stotka. Pri tem je bilo zgrajenih enosmerno združevanje - da je
podaljšuje rok za pripravo pro25 objektov, realizacija 95 spo- druge organizacije združujejo jektov.
razumov je v teku, medtem ko sredstva, ki bi bila uporabljena
Težave pri združevanju
je v fazi priprav za realizacijo na njihovem območju. Razen predstavlja
tudi dejstvo, da po111 sporazumov.
tega je visoka stopnja inflacije samezni zakonski
predpisi s
V prvem polletju tega leta so razvrednotila rezultate minuleintervencijskih ukrese pokazale nove pobude za ga in živega dela, kar potrjuje področja
izvajanja politike
združevanje na podlagi sred- podatek, da se prek 96 odstot- pov, zaradi stabilizacije
destistev Sklada, s čimer se nada- kov dohodka oblikuje na rasti ekonomske
mulativno vplivajo na združeljuje kontinuiteta usklajevanja cen, medtem ko je bila leta vanje.
uporabi teh predpiskupnih razvojnih programov 1982 skoraj vsa nominalna rast sov doPri
zdaj ni bilo dovolj sein sklepanja sporazumov o teh družbenega proizvoda rezultat lektivnosti
in ni bilo mogoče
programih: V prvih šestih me- rasti cen.
zagotoviti
garancij
bank in desecih letos je bilo sklenjenih
Proces združevanja zavira leža udeležencev. Razen
45 novih samoupravnih spora- negotovost glede ekonomske odnosi v večini primerovtega
sazumov, od tega 24 v SR Bosni usode vloženih sredstev. Iz- moupravnih sporazumov zdruin Hercegovini, 4 v SR Črni Go- kušnje kažejo, da subjekti ževalcev niso zasnovani na dori, 13 v SR Makedoniji in 4 na združevanja v praksi skoraj ni- hodkovni podlagi.
Kosovu.
majo možnosti, da vplivajo na
Najnovejši podatki kažejo, poslovanje in osnovno politiko
Prav tako je opaziti, da v deaa je bilo v preteklih dveh letih organizacij, pri katerih so legatskih skupščinah ni bilo
in šestih mesecih sklenjeno sredstva združena. Razen tega ustreznih razprav o celotni
300 samoupravnih sporazu- ekonomske zakonitosti vse problematiki
spodbujanja
mov o združevanju dela in bolj odstopajo mesto kratko- združevanja niti niso bile vtem
sredstev Sklada na podlagi ročnim administrativnim ukre- procesu dovolj angažirane
in
skupnih razvojnih programov pom. Pomanjkanje surovin in znanstveno-raziskovalne
v manj razvitih področjih in to: reprodukcijskega
materiala strokovne institucije. Zaradi
v SR Bosni in Hercegovini 122, oziroma sredstev za njihov na- pomanjkanja ustreznih meril
v SR Črni gori 17, SR Makedo- kup prav tako onemogoča sa- za oceno prenesene tehnike,
tehnologije, patentnih in liniji 121 in SAP Kosovo 40. Pre- moupravno združevanje.
dračun na podlagi teh sporaTehnično-tehnološka odvi- cenčnih pravic pri združevazumov znaša približno 140 mi- snost od tujine je prav tako nju, se je ta proces na relaciji
lijard dinarjev, od tega so sred- eden vzrokov počasnega pote- med razvitimi in gospodarsko
stva Sklada udeležena z 31 mi- ka združevanja. Skoraj vsi manj razvitimi zmanjšal na
lijardami dinarjev ali 22,2 od- aranžmaji o uvozu tehnologije združevanje rezultatov minulestotka.
vsebujejo restriktivne pridržke. ga dela iz razvitih in minulega
Rezultati združevanja stal- V skoraj štirih petinah pogodb ter živega dela iz manj razvitih
nih sredstev Sklada kažejo, da so naši kupci licenc dolžni, da , področij.
Opaziti je prav tako, da poje ta oblika združevanja spod- surovine, reprodukcijski matebuda za angažiranje sredstev rial ali druge komponente uvo- manjkanje enotne metodologiporočevalec

je za evidentiranje in spremljanje realizacije sprejetih sporazumov o združevanju onemogoča obdelavo informacij in
kakovostnejšo analizo in raziskovanja na tem področju.

predpisih in normativnih aktih,
ki zavirajo proces samoupravnega združevanja na podlagi
sredstev Sklada. Razen tega je
treba spremljati uresničevanje
sporazumov o proizvodnji za
izvoz.
AKTIVNOST V
Pred Skladom federacije za
kreditiranje hitrejšega razvoja
PRIHODNJEM
gospodarsko manj razvitih reOBDOBJU
publik in avtonomnih pokrajin
Izhajajoč iz ocene stanja in in pred Gospodarsko zbornico
problemov pri združevanju de- Jugoslavije so v naslednjem
la in sredstev, so v poročilu obdobju pomembne naloge. Ti
nakazane osnovne smeri aktiv- instituciji morata začeti nove
nosti v naslednjem obdobju. pobude in sprejeti številne akPredvsem je nujno, da vsi tivnosti za sprejemanje novih
družbeni dejavniki, začenši od ter učinkovitejše izvajanje oborganizacij združenega dela stoječih sporazumov o dohoddo federacije vložijo ves trud kovnem združevanju.
za uresničitev stalnih sredstev
Izkušnje iz prejšnjega obSklada. Prav tako je treba za- dobja so pokazale na potrebo,
gotoviti spoštovanje sprejete da Sklad in Gospodarska zbordinamike vplačil združenih nica Jugoslavije v sodelovanju
sredstev po sklenjenih samou- z gospodarskimi zbornicami
pravnih sporazumih ter rokov republik in pokrajin v čim krajzačetkov in zaključkov gradnje šem roku zagotovita sistem inskupnih objektov. Posebej po- formiranja in evidentiranja, ki
membno je usklajevanje repu- bi omogočil koordinacijo akbliških in pokrajinskih predpi- tivnosti organizacij združenesov z zveznimi oziroma od- ga dela, gospodarskih zbornic
pravljanje ovir v posameznih in splošnih združenj o .bodočih

investicijskih vlaganjih in angažiranju sredstev Sklada za
realizacijo skupnih programov
v gospodarsko manj razvitih
republikah in SAP Kosovo.
Razen tega morajo te institucije spremljati in analizirati
proces združevanja in direktno
kontaktirati z organizacijami
združenega dela tako v razvitih, kot tudi v manj razvitih področjih. Prav tako morajo analizirati zakonske predpise, dogovore in spremljajoče normativne akte z delovnega področja federacije, republik in pokrajin, ki se nanašajo na združevanje, z namenom, da pokažejo na določbe, ki zavirajo ali
onemogočajo uspešno odvijanje tega procesa in začnejo
pobudo "za njihovo spremembo. Zaradi spodbujanja procesa združevanja morata Gospodarska zbornica in Sklad dati
pobudo za reševanje vprašanj
in problemov s področja sistema tekoče gospodarske politike. Med ta vprašanja sodijo
predvsem: zmanjšanje obveznosti in prispevkov na podlagi
dohodka zaradi krepitve aku-

mulativne in reinvesticijske
sposobnosti
združevalcev
sredstev, zagotavljanje deviznih pravic in sredstev oziroma
dajanje carinskih in drugih
olajšav za uvoz opreme, surovin in reprodukcijskega materiala, kakor tudi za sprejemanje drugih ukrepov, ki bi spodbujali združevanje. Prav tako
morata dati pobudo, da so pri
sprejemanju posameznih intervencijskih ukrepov in predpisov v okviru izvajanja politike ekonomske stabilizacije
izločena sredstva Sklada in
druga sredstva namenjena
uresničevanju skupnih programov v gospodarsko manj razvitih področjih.
V soglasju z zakonskimi in
drugimi obveznostmi si mora
Sklad prizadevati za uresničevanje neposrednega pregleda
v proces združevanja dela in
sredstev v SAP Kosovo, nato
da analizira tokove združevanja in predlaga ukrepe za njihovo pospeševanje in da o tem
redno poroča Skupščini Sklada in matičnemu odboru v
Skupščini SFRJ.
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