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I. Uvod
Banke že nekaj let redno poročajo zborom in odborom
Skupščine SR Slovenije o svojem celokupnem delovanju, še
posebej pa o perečih problemih pri izvrševanju nalog, ki jih
banke sprejemajo kot podpisnice družbenih dogovorov in
samoupravnih sporazumov. Predmet skupščinskih razprav so
bila v zadnjih dveh letih že mnoga področja bančnega poslovanja ter pereči tekoči in razvojni problemi bank pri zagotav
Ijanju dopolnilnih sredstev za investicijske naložbe in tekoče
poslovanje članic. Obravnavano je bilo izpolnjevanje nalog
bank na področju zagotavljanja devizne likvidnosti, zagotavljanje sredstev za financiranje investicijskih in sanacijskih
naložb ter gospodarjenje s sredstvi na stanovanjsko-komunalnem področju.
Predloženo gradivo analizira pretekle premike in sedanje
odnose v procesu preobrazbe bančništva in gospodarjenja z
denarjem ter opozarja na nekatere elemente in pojave, ki
vodijo do novih razmišljanj o ustvarjanju ustreznih pogojev za
hitrejšo preobrazbo obstoječega bančnega sistema in denarno-kreditnih odnosov na ustavnih temeljih. Zato predloženo poročilo predstavlja tudi nekatere ključne vidike in zahteve za vsebinsko preobrazbo denarno-kreditnega in bančnega sistema.
V poročilu je podana analiza samo nekaterih najbolj pomembnih področij bančnega poslovanja, s tem, da se ne
omejuje samo na ugotavljanje stanja, ampak nakazuje tudi
nekatere možne rešitve posameznih problemov v prihodnosti.
Ti predlogi so po svoji vsebini dvojnega značaja. V enem delu
se nanašajo na nekatere rešitve v okviru celotnega denarnokreditnega in bančnega sistema kot izhajajo iz dokumentov
dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije, v drugem
pa na preureditev odnosov v okviru sistema bank s področja
SR Slovenije. Sicer pa poročilo temelji na analizi uresničevanja ciljev preobrazbe denarno-kreditnega in bančnega sistema, ki so bili definirani v letu 1977, pri čemer je dan
poudarek predvsem analizi razraščanja kreditnih odnosov in
nezadostnega uveljavljanja združevanja dela in sredstev kot
prevladujočega odnosa v procesih financiranja družbene reprodukcije. Pomembno mesto je dano tudi analizi odnosov
med narodno banko in poslovnimi bankami, saj prva z izvajanjem denarno-kreditne politike in emisijske politike v mnogočem ureja tudi odnose v upravljanju gospodarjenja z denarnimi sredstvi v poslovnih bankah. Uvodoma je potrebno tudi
reči, da so na izpolnjevanje dogovorjenih ciljev preobrazbe
denarno-kreditnega in bančnega sistema neugodno vplivale
nekatere znane slabosti v uresničevanju ciljev in nalog tekoče
in razvojne ekonomske politike zadnjih let - kot so velike
motnje v mobilnosti družbenega kapitala ter blagovno-denarnih tokovih, neskladje v obsegu proizvodnje in potrošnje,
padajoča družbena produktivnost dela, vse slabša učinkovitost novih investicij ter v zadnjih dveh letih vse bolj pereči
problemi na področju ekonomskih odnosov s tujino - kakor
tudi iz teh izhajajoče okrepljeno administrativno urejanje nekaterih blagovno-denarnih in denarno-kreditnih odnosov
med subjekti gospodarjenja v procesih družbene reprodukr
cije.
2

z denarjem

v

Slovenije

meljna banka Ljubljana. Poslovodni in izvršilni organi temeljnih in Združene banke so gradivo obravnavali ter ga sprejeli.

II. Usklajevanje denamo-kreditnih odnosov v
bankah s področja SR Slovenije z Ustavo
SFRJ, Zakonom o združenem delu ter z novimi
sistemskimi zakoni s področja denarnokreditnega in bančnega sistema po letu 1977
Konec leta 1976 so bile sprejete nekatere zakonske spremembe, ki so nanovo opredeljevale funkcije, organiziranost
in področja dejavnosti bank, zaradi česar se je tudi v SR
Sloveniji v letu 1977 pričel proces bolj intenzivne vsebinske
preobrazbe bank v skladu z Ustavo in novimi zakonskimi
opredelitvami. Ta proces je bil po svoji vsebini samo logično
nadaljevanje institucionalnih sprememb v denarno-kreditnem
in bančnem sistemu v smeri do etatizacije in krepitve vloge
združenega dela pri upravljanju s sredstvi v bankah ter odločanju o poslovni politiki bank, ki so bile pričete in deloma
uresničene s sprejetjem ustavnih dopolnil v letu 1971. Kljub
jasno opredeljenim ciljem sprememb in dopolnitev v denarno-kreditnem in bančnem sistemu v letu 1971 so se namreč nadaljevale nekatere negativne tendence na tem področju družbeno-ekonomskega sistema, ki so privedle do
novih rešitev v Ustavi SFRJ, Zakonu o združenem delu ter
drugi zakonodaji, ki ureja področje denarno-kreditnega in
bančnega sistema. Uveljavljanje novih odnosov pred letom
1976 zlasti ni uspelo razrešiti naslednjih problemov:
- s pretežnim delom sredstev v bankah združeno delo še
vedno ni neposredno upravljalo in razpolagalo,
- še vedno je bil pomemben del družbenih sredstev v
bankah centraliziran ne glede na motive in cilje gospodarjenja članic, s tem pa je bila bankam dana možnost, da so lahko
delovale tudi mimo interesov združenega dela,
- družbeno dogovarjanje in samoupravno sporazumevanje
v bankah se ni uveljavilo v zadostni meri kot instrument in
mehanizem za uresničevanje ciljev in nalog, začrtanih v družbenih planih, družbenih dogovorih in samoupravnih sporazumih,
- še vedno je bil močno prisoten vpliv političnih dejavnikov
na delovanje bank.
Ti problemi so bili prisotni v celotnem bančnem sistemu in
so terjali učinkovito in hitro razreševanje. S tem namenom ter,
da bi se v čim večji meri prilagodili novim ustavnim in zakonskim določilom, je bil tako v Ljubljanski banki ustanovljen
koordinacijski odbor za konstituiranje njene sedanje organizacijske oblike, ki je bil sestavljen iz delegatov upravljalcev
banke, predstavnikov družbeno-političnih organizacij in organov v republiki. Odbor je pripravil vse potrebne samoupravne akte za konstituiranje temeljnih in Združene banke, ki
so jih njihovi ustanovitelji in upravljalci sprejeli med letom
1977 in v začetku leta 1978. Cilji sprememb oziroma preobrazbe so bili v manjši meri organizacijske oblike delovanja
temeljnih in Združene banke in v večji meri razrešitev kopice
povsem specifičnih vsebinskih in organizacijskih vprašanj v
gospodarjenju z denarjem v bankah.
Predhodna in javna razprava sta prispevali k razrešitvi nekaterih odprtih vprašanj, istočasno pa sta tudi opozorili, da bo
proces preobrazbe bančnega in denarno-kreditnega sistema
poročevalec

lahko učinkovito uveljavljen samo, če bo prišlo do sočasnih
sprememb na vseh področjih družbene reproduckije in v
celotnem družbeno-ekonomskem sistemu. Poudarjeno je
bilo, da je predpogoj učinkovite samoupravne preobrazbe
bančnega in denarno-kreditnega sistema uveljavljanje samoupravne finančne organiziranosti združenega dela v okviru
posebnih finančnih služb in internih bank ter uveljavljanje
novih odnosov v upravljanju in odločanju pri gospodarjenju z
družbenimi denarnimi sredstvi v bahkah, brez katerih proces
preobrazbe ne more dati željenih rezultatov. Spremenila se je
tudi oblika organiziranosti. Ljubljanska banka - združena
banka je pri tem predstavljala novo obliko bančne organiziranosti v bančnem sistemu, v katerem naj bi se povezovali
skupni interesi članic temeljnih bank. To naj bi prispevalo k
večji povezanosti članic v upravljanju in gospodarjenju z
družbenimi denarnimi sredstvi v bankah ter k bolj učinkoviti
vsebinski in organizacijski povezanosti celotnega bančnega
in denarnega sistema, da bi le-ta lahko uspešno spremljal vse
oblike samoupravne koncentracije in združevanja dela in
sredstev na vseh ravneh samoupravne družbeno-ekonomske
organiziranosti in družbene reprodukcije. Na temelju takšne
opredelitve je bilo dogovorjeno, da Združena banka opravlja
zlasti dejavnosti in funkcije, ki se nanašajo na združevanje
dela in sredstev za prednostne namene vlaganj, predvsem
kadar so ti nameni v skupnem interesu vseh ali večine članic
temeljnih bank, ali pa takšno združevanje izhaja iz obveznosti
članic temeljnih bank pri izpolnjevanju dogovorjenih materialnih obveznosti iz družbenih planov republik in pokrajin
oziroma družbenih planov ožjih družbeno-političnih skupnosti. Dogovorjeno pa je tudi bilo, da naj združevanje v Združeno banko ne uresničuje le tistih skupnih interesov združenega dela, ki se uresničujejo preko temeljnih bank, ampak da
mora izhajati iz celokupne proizvodne in finančne organiziranosti združenega dela ter zagotavljati povezanost le-tega od
internih do Združene banke.
Ob poslih združevanja dela in sredstev je bila Združeni
banki poverjena posebna odgovornost in funkcije na področju opravljanja poslov, ki se nanašajo na mednarodno
bančno poslovanje in zagotavljanje dnevne likvidnosti temeljnih bank. Zlasti pomemben je bil pri tem sporazum med
članicami temeljnih bank, ki so pooblastile Združeno banko,
da v njihovem imenu in za njihov račun opravlja v tujini vse
tiste posle, ki jih ni smotrno organizirati na ravni temeljne
banke.
Skladno z določili Zakona o združenem delu ter izvedbenih
aktov za področje urejanja odnosov v denarno-kreditnem in
bančnem sistemu, je prišlo s konstituiranjem temeljnih in
Združene banke tudi do pomembnih sprememb v upravljanju
v bankah oziroma prišlo je do uveljavitve načel delegatskega
sistema v upravljanju bank. Novi delegati organov upravljanja
temeljnih bank so bili izvoljeni na zborih delavcev oziroma na
sejah delavskih svetov temeljnih organizacij združenega dela,
medtem ko so bili organi upravljanja Združene banke sestavljeni iz delegatov temeljnih bank, s čimer je bilo zagotovljeno
vzpostavljanje potrebnega delegatskega razmerja med delegatom in samoupravno bazo, ki ga je izvolila. S tem je bil
izpolnjen eden temeljnih ciljev v preobrazbi odnosov pri
upravljanju in gospodarjenju z denarjem v bankah. Omeniti
velja, da so bile vzpostavljene tudi nekatere povsem nove
oblike upravljanja in odločanja v bankah kot so sveti varčevalcev, zbori udeleženk združevanja dela in sredstev za določen
namen, konference članic in sveti deponentov, kar naj bi
samo še bolj demokratiziralo upravljanje v bankah.
Bančni sistem je bil v letu 1977 v SR Sloveniji reorganiziran
ob pretežnem uveljavljanju'načela teritorialne organiziranosti, kar je kasneje često vplivalo na rahljanje funkcionalne in
reprodukcijske povezanosti združenega dela, še zlasti, če je
prihajalo tudi do prisotnosti različnih lokalizmov.
S konstituiranjem temeljnih bank v vseh republikah in pokrajinah ter njihovim združevanjem v Združeno banko je Ljubljanska banka vsekakor odigrala pomembno vlogo tudi pri
pospeševanju in krepitvi medrepubliškega sodelovanja na
gospodarskem področju. Po drugi strani pa sta bili z enakim
namenom ustanovljeni tudi Jugobanka - temeljna banka
Ljubljana in Beogradska banka - Temeljna banka Ljubljana,
čeprav je potrebno poudariti, da sta bili združeni banki Beogradska in Jugobanka ustanovljeni na drugačnih temeljih
poročevalec

medsebojnega povezovanja in odvisnosti kot je to v primeru
Ljubljanske banke - združene banke.
Sodelovanje med slovenskim združenim delom ter združenim delom v ostalih republikah in avtonomnih pokrajinah se
je okrepilo zlasti v zadnjih nekaj letih, pri čemer pa je prišlo do
bolj intenzivnega sodelovanja zlasti z organizacijami združenega dela in bankami na manj razvitih območjih Jugoslavije.
Razlogov za povečano sodelovanje je več, bistveno pa sta
vsekakor vplivala dva. Prvič, struktura slovenskega gospodarstva zahteva, v kolikor se hoče to gospodarstvo še naprej
normalno razvijati, povezovanje z gospodarstvom na teh področjih. In drugič, v sedanjem srednjeročnem obdobju je
prišlo do znane preobrazbe odnosov v upravljanju s sredstvi
sklada za pospeševanje nezadostno razvitih republik in pokrajine, ki je bistveno prispevala k povečanju interesa za
skupne naložbe.
III. Uresničevanje temeljnih ciljev preobrazbe
denarno-kreditnega in bančnega sistema
Da bi lahko analizirali sedanjo oziroma doseženo stopnjo
preobrazbe denarnokreditnega in bančnega sistema, kakor
tudi uresničevanje zastavljenih ciljev in nalog, moramo najprej opozoriti na temeljne cilje, ki so bili vodilo procesa
preobrazbe. Le-ti so bili poleg hitrejšega uveljavljanja delegatskih odnosov v gospodarjenju z denarjem v bankah predvsem naslednji:
a) ustvarjanje pogojev za funkcionalno prilagajanje strukture finančnih institucij potrebam združenega dela v gospodarstvu, še posebno z vidika ustvarjanja pogojev za hitrejše
uveljavljanje višjih oblik integracije gospodarskih subjektov
na temelju dohodkovnih odnosov,
b) ustvarjanje pogojev za večje samofinanciranje in neposredno združevanje dela in sredstev med gospodarskimi subjekti, ki naj bi postal prevladujoča oblika v sistemu financiranja družbene reprodukcije,
c) zmanjševanje obsega selektivnega programa Narodne
banke Jugoslavije ter prenos pretežnega dela tega kreditiranja na bančne organizacije,
d) ustvarjanje pogojev za doslednejše uveljavljanje ekonomskih kriterijev pri oblikovanju in zbiranju prostih denarnih
sredstev in pri alokaciji (usmerjanju) teh sredstev,
e) čvrstejše in dosledno povezovanje poslovne politike
bank s plani članic iz gospodarstva, kakor tudi z družbenimi
plani na vseh ravneh, zlasti glede financiranja naložb družbeno dogovorjenih prednostnih dejavnosti in uresničevanja
družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov,
f) z uveljavljanjem širšega spektra instrumentov za uravnavanje kreditnega potenciala bank naj bi denarno-kreditna
politika prispevala k učinkovitejšemu zagotavljanju varnosti
in likvidnosti bančnih naložb.
Proces uveljavljanja novih odnosov v denarno-kreditnem in
bančnem sistemu je kot rečeno, potekal v zaostrenih pogojih
gospodarjenja. Neugodna družbenoekonomska gibanja so
vplivala na dinamiko uresničevanja temeljnih ciljev in nalog
tekoče ekonomske in razvojne politike ter je zato prihajalo do
znatno počasnejšega uveljavljanja nekaterih novih rešitev v
gospodarskem in družbeno-ekonomskem sistemu, ki predstavljajo temeljne in potrebne pogoje za uresničevanje ciljev
procesa preobrazbe denarno-kreditnega in bančnega sistema. Zaradi želje po odpravljanju nakopičenih gospodarskih problemov se je v družbeno-ekonomskem sistemu in
izvajanju tekoče ekonomske politike vse bolj krepilo administrativno upanje blagovno-denarnih in denarno-kreditnih
odnosov, km je prispevalo k slabitvi delovanja tržnega mehanizma in mehanizma samoupravnega družbenega planiranja
ter s tem do nevzpostavljanja temeljnih pogojev za samoupravno preobrazbo bančnega sistema. Vzporedno s tem so
nezadovoljivi rezultati gospodarjenja vplivali tudi na spremembo nekaterih temeljnih materialnih razmerij v primarni in
sekundarni delitvi družbenega proizvoda, kar je prispevalo k
nadaljnjemu poslabševanju akumulativne in reprodukcijske
sposobnosti združenega dela. Vse to pa je seveda imelo nujne
posledice na poslovanje bank, saj so dokajšen del potrebnih
denarnih sredstev za tekoče in razvojne potrebe svojih članic
lahko zagotavljale s prekomerno emisijo denarja, ki kasneje,
zaradi v družbi vzpostavljenih razmerij v proizvodnji in delitvi
družbenega proizvoda, ni bila pokrita z ustvarjeno akumulacijo. Takšno stanje, ki je predvsem posledica splošnih pogo3

jev gospodarjenja, je imelo in ima vrsto negativnih učinkov, ki
onemogočajo dosledno izvrševanje ciljev preobrazbe denarno-kreditnega in bančnega sistema.
Poleg teh objektivnih težav so bili v procesu uresničevanja
vsebinske preobrazbe bančnega sistema in denamo-kreditnih odnosov prisotni tudi nekateri subjektivni odpori, ki so bili
največkrat izraženi s skrbjo, kaj bo s finančno sposobnostjo
nove, na drugačnih odnosih temelječe banke. Zelo pogosto
so lokalni in regionalni interesi prevladovali nad razlogi in cilji
družbeno-racionalne in učinkovite organiziranosti bančnega
in denarnokreditnega sistema. Največja ovira pa je bilo vsekakor nezadostno razumevanje z določili ustave opredeljene
vsebine novih družbeno-ekonomskih odnosov, posebej še kar
zadeva uveljavljanje odločujočega vpliva delavcev na gospodarjenje z denarjem v vseh njegovih funkcijah in vseh oblikah
finančne organiziranosti.
Ta spoznanja so bila v veliki meri prisotna že koncem
sedemdesetih let, zato je bila preobrazbi družbeno-ekonomskih odnosov v gospodarjenju z denarjem in preobrazbi bank
posvečena posebna problemska konferenca Zveze komunistov Slovenije v novembru 1980, ki je obravnavala aktualne
probleme in nekatere temeljne prepreke za hitrejše uveljavljanje procesov vsebinske preobrazbe. V razpravi je bila poudarjena zahteva, da je potrebno dosledno spoštovati in uveljavljati dogovorjene cilje preobrazbe ter, da je potrebno te procese intenzivirati v največji možni meri, s tem seveda, da je
potrebno zagotoviti tudi temeljne pogoje za uresničevanje
procesov preobrazbe denarno-kreditnega in bančnega sistema. Temu ustrezni so bili sklepi, ki so nalagali predvsem
Ljubljanski banki tudi nekatere konkretne zadolžitve. Po vsebini podobne sklepe je v decembru 1980 sprejelo tudi predsedstvo CK ZKS. Vsem sklepom je bila skupna zahteva po
čimprejšnji preureditvi odnosov pri vodenju sredstev in naložb samoupravnih interesnih skupnosti in družbeno-pravnih
oseb republiškega pomena, ki so se prej vodila na računu pri
Centrali Ljubljanske banke ter kasneje po konstituiranju
Združene banke, skladno s členom 100/4 Samoupravnega
sporazuma o združitvi v Ljubljansko banko - združeno banko,
na računih Združene banke. Cilj te preobrazbe je bil, da se
sredstva, ki se vodijo na računih pri Združeni banki vrnejo v
neposredno upravljanje in razpolaganje organizacijam združenega dela iz gospodarstva, torej, da se prenesejo na račune
temeljnih bank. Celoten proces, ki je bil končan koncem leta
1981 je nedvomno prispeval k bolj neposrednemu upravljanju
združenega dela tudi nad tem delom v bankah združenih
denarnih sredstev družbene reprodukcije, povzročil pa je tudi
nekatere težave pri poslovanju temeljnih kot tudi Ljubljanske
banke - Združene banke. Predvsem pa zaenkrat še ni bil
vzpostavljen ustrezen nadomestni mehanizem samoupravne
koncentracije teh sredstev.
Ohranjanje kreditnih odnosov in nezadostno uveljavljanje
procesov združevanja dela in sredstev
Eden temeljnih ciljev preobrazbe denarno-kreditnega in
bančnega sistema v pogojih samoupravnega družbenoekonomskega sistema je vsekakor krepitev procesov združevanja
dela in sredstev, ki naj postane prevladujoča oblika v procesu
financiranja družbene reprodukcije. Nenormalno velika odvisnost organizacij združenega dela od kreditov bank predstavlja že desetletje in več, enega najbolj perečih problemov. Tega
smo se vseskozi zavedali tudi v bankah, saj ni dobre temeljne
banke, če ta nima uspešnih članic. Le-te pa so težko uspešne,
če so prezadolžene. Zato se je večina bank in njihovih organov upravljanja v zadnjih letih prizadevala povečati obseg
samofinanciranja in neposrednega združevanja dela in sredstev med gospodarskimi subjekti združenega dela. Ugotoviti
pa moramo, da pri tem niso bile povsem uspešne. Sistem
delitve in prerazdelitve družbenega proizvoda - za splošno in
skupno porabo, je bil v prejšnjem kot je tudi v sedanjem
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srednjeročnem obdobju takšen, da organizacijam združenega dela s področja gospodarstva ostaja premalo dohodka
za normalno financiranje njihove enostavne in razširjene reprodukcije. Zaradi tega morajo financirati vse večji del svoje
dejavnosti z denarno akumulacijo, ki jo dobe od drugih uporabnikov družbenih sredstev in imetnikov sredstev ter s tujo
akumulacijo in sicer samo deloma neposredno s sovlaganji in
združenjem, v pretežni meri pa posredno s krediti bank.
Gledano z vidika organizacij združenega dela iz gospodarstva, je v takšnem položaju temeljna naloga njihovih bank, da
jim zagotavljajo tolikšen obseg kreditov, ki jim omogoča normalno tekoče poslovanje in razvoj. Le-tega pa banke oblikujejo tako, da prelivajo v gospodarstvo njegove in finančne
prihranke drugih narodnogospodarskih sektorjev. Ker je finančnih prihrankov gospodarstva iz leta v leto manj, vzrokov
za obstoječo stopnjo odvisnosti gospodarstva od bančnih
kreditov ne gre iskati v nekem avtonomnem in neracionalnem
obnašanju upravljalcev bank, temveč v strukturi primarne in
sekundarne delitve družbenega proizvoda, ki opredeljujeta
razdelitev ustvarjene družbene akumulacije med posamezne
udeležence v procesu gospodarjenja z družbenimi sredstvi.
Banka v okviru ekonomsko-finančnega sistema nastopa
samo kot institucija, ki razpršeno, nepotrošeno akumulacijo
zbira in jo pod določenimi pogoji vrača gospodarstvu v obliki
kreditov.
Z drugirrH besedami povedano, z zaostrovanjem gospodarskega položaja, ki se kaže v stalnem upadanju akumulativne
in reprodukcijske sposobnosti organizacij združenega dela s
področja gospodarstva, se negativni trendi iz proizvodnje
prenašajo t u d i -n a finančno področje. V poslovanju bank se to
kaže v spremembah v strukturi rasti v bankah združenih,
zbranih in pridobljenih sredstev. Tako opažamo v temeljnih
bankah po letu 1980 izrazito upadanje stopnje realne rasti
družbene denarne akumulacije organizacij združenega dela
iz gospodarstva, medtem ko stopnje rasti denarne akumulacije v sektorju prebivalstva tudi po letu 1980 niso imele tako
hitre dinamike upadanja. V strukturi sredstev bank je tako že
od leta 1980 prisotna tendenca stagniranja deleža dolgoročnih sredstev organizacij združenega dela iz gospodarstva, ki
po drugi strani stalno povečujejo svojo neto zadolženost pri
banki. Stalno pa narašča delež sredstev prebivalstva, ki je v
letu 1982 dosegel že skoraj tretjino. Ta sredstva tudi v največji
meri omogočajo, da se razpršena akumulacija v obliki kreditov ponovno vrača nazaj #ganizacijam združenega dela s
področja gospodarstva, ki so jo sicer ustvarije. Problem njihove vse večje odvisnosti od bančnih kreditov je torej predvsem posledica gibanj v proizvodnji in delitvi ter njuni finančni nadstavbi. Opisana gibanja so razvidna iz Preglednice
1, kjer so prikazani neto dolžniško-upniški odnosi med imetniki sredstev v bankah.
Preglednica nam kaže osnovne tokove prelivanja denarne
akumulacije med temeljnimi nosilci sredstev in naložb v bankah ter iz njih izvirajoče dolžniško-upniške odnose. Razvidno
je, da se neto dolg uporabnikov družbenih sredstev še vnaprej
povečuje ter se pri tem v pretežni meri financira iz sredstev
prebivalstva. To pa pomeni še nadaljnjo krepitev vloge sredstev prebivalstva pri financiranju naložb organizacij združenega dela s področja gospodarstva. Prelivanje sredstev je še
posebej veliko pri dolgoročnih sredstvih, saj se kar devet
desetin dolgoročnih kreditov uporabnikom družbenih sredstev napaja z zbranimi sredstvi prebivalstva in s sredstvi
pridobljenimi od drugih bank in finančnih organizacij. To pa
pomeni, da se akumulacija, ki je bila v preveliki meri odvzeta
gospodarstvu, s krediti bank sicer vrača nazaj v gospodarstvo, toda ob tem prihaja do zelo negativnih tendenc v neto
zadolženosti gospodarstva, ki se stalno povečuje. Ob tem
velja še enkrat opozoriti, da bančni sistem, kljub vsem omejevanjem in stalnim kritikam, še vedno dokaj uspešno - seveda
v okviru danih institucionalnih pogojev - opravlja funkcijo
zbiranja in koncentacije v narodnem gospodarstvu razdrobljene in razpršene denarne akumulacije.

poročevalec

Preglednica 1: Prikaz neto doižniško-upniških odnosov med temeljnimi nosilci sredstev in naložb v bankah s področja SR
Slovenije v obdobju 1981-1983
___
Stanje 30. 9.1983
Stanje 30.9.1982
Stanje 30. 9.1981
struk.
v
milijonih
struk.
v milijonih
struk.
v milijonih
v%
dinarjev
v%
dinarjev
v%
dinarjev
I. Sredstva uporabnikov
100,0
159.530
100,0
120.017
100,0
97.977
družbenih sredstev
9,7
15.552
13,9
16.644
13,8
13.509
- dolgoročna
90,8
143.978
86,1
103.373
86.2
84.468
- kratkoročna
Naložbe uporabnikom
100,0
280.624
100,0
220.545
100,0
191.725
družbenih sredstev
52,2
146.568
52,5
115.753
57.3
109.894
- dolgoročna
47,8
134.056
47,5
104.792
42,7
81.831
- kratkoročna
-121.094
-100.528
93.748
Neto dolg ali terjatev*
-131.016
-99.109
96.385
- dolgoročna*
+9.922
-1.419
2.637
- kratkoročna**
II. Sredstva za stanovanjsko
37.696
35.720
29.651
komunalno gradnjo
Naložbe v stanovanjsko
38.140
37.730
32.795
komunalno gradnjo
24.275
25.672
23.468
- uporabnikom družb. sred.
13.865
12.058
9.327
- občanom iz sred. UDS
-444
-2.010
3.144
Neto dolg ali terjatev*
253.802
152.249
110.010
III. Sredstva prebivalstva
56.555
48.512
35.616
Krediti prebivalstvu
27.293
23.689
19.074
- za stan. gradnjo po pravilniku
29.262
24.823
16.542
- potrošniški in drugi krediti
+197.247
+
103.737
74.394
Neto dolg ali terjatev**
IV. Sredstva bank in
135.084
74.419
66.911
drugih finančnih organizacij
Krediti bankam in
137.185
47.270
36.489
drugim finančnim organizacijam
-2.101
+27.149
30.422
Neto dolg ali terjatev**
* - neto dolžnik
+ neto upnik
Vir: Interni podatki Ljubljanske banke - združene banke, Jugobanke - Temeljna banka Ljubljana in Beogradske banke - Temeljna
banka Ljubljana
Poleg neugodne strukture sredstev in naložb po temeljnih
nosilcih, je potrebno opozoriti tudi na vsa manjša razpoložljiva sredstva bank zaradi upadanja njihove realne vrednosti.
Sredstva se zmanjšujejo tako zaradi upadanja realne vrednosti ustvarjene akumulacije, pa tudi zaradi nekaterih drugih
vzrokov. Med temi je vsekakor najpomembnejši obseg tuje
akumulacije, ki je banke zaradi izredno zaostrenega položaja
tako doma, kot v svetu ne morejo več pridobivati v takih
zneskih kot so jo pred letom 1980. Celo nasprotno, zaradi
velikih zapadlih kreditnih obveznosti do tujine prihaja do neto
odliva domače akumulacije. Med ne najmanj pomembne
vplive na takšna gibanja moramo prištevati tudi izredno omejevalno denarno-kreditno politiko, ki je vplivala tako na pasivno kot aktivno stran bilance bank, oziroma tako na obseg
sredstev kot plasmajev bank. Kot posreden negativni vpliv
navedimo le omejevanje plasmajev bank. Ker banke z zagotavljanjem dopolnilnih sredstev ustvarjajo tudi depozite in je
omenjeni ukrep v veljavi že nekaj let, je nujno, da bo to
omejevanje posredno vplivalo tudi na rast sredstev v bankah.
Pomemben vpliv pa ima tudi povečevanje izgub v gospodarstvu, kar prispeva k podaljševanju rokov vračil za kredite v
odplačevanju ter s tem k dodatni in nepričakovani vezavi dela
prostega kreditnega potenciala bank.
Poleg vseh navedenih vzrokov, ki zmanjšujejo razpoložljivost dopolnilnih bančnih sredstev, otežujejo stanje v bankah s
področja SR Slovenije še nekateri dodatni vzroki, med katerimi so po našem mnenju najpomembnejši naslednji:
- relativna udeležba članic bank s področja SR Slovenije v
neto primarni emisiji upada,
- zaradi cenovne politike zadnjih let - ko je prišlo do večjih
disparitet med cenami primarnega in sekundarnega sektorja
- udeležba članic bank s področja SR Slovenije v primarni in
sekundarni delitvi družbenega proizvoda upada, s tem pa tudi
upadajo prosta v bankah združena ali deponirana sredstva
denarne akumulacije,
- saldo medsebojnih terjatev in obveznosti med organizacijami združenega dela s področja SR Slovenije in organizaciporočevalec

jami združenega dela iz drugih republik in avtonomnih pokrajin se povečuje v škodo prvih,
- banke s področja SR Slovenije zajemajo relativno največji
delež razpoložljive proste denarne akumulacije na področju,
ki ga pokrivajo ter imajo s tem zelo malo maneverskega
prostora za njeno dodatno pridobivanje,
- osebni dohodki in prejemki prebivalstva so se v SR Sloveniji v zadnjih letih nominalno relativno počasneje povečevali
oziroma so realno relativno hitreje padali kot drugje v Jugoslaviji.
Današnje stanje v ustvarjanju, delitvi in ponovnem zbiranju
družbene akumulacije v bankah objektivno ne more prispevati k željenemu uveljavljanju procesov neposrednega združevanja dela in sredstev na dohodkovnih osnovah ter k prevladovanju le-teh nad kreditno obliko financiranja družbene
reprodukcije. Problem nezadostnega uveljavljanja samofinanciranja ter združevanja dela in sredstev ni posledica z9°'i
subjektivnih slabosti in nekaterih nedorečenosti v oblikah in
mehanizmih združevanja, ampak je predvsem posledica neustvarjenih potrebnih objektivnih (materialnih) pogojev. Pri
tem so banke vseskozi podpirale hitrejše uveljavljanje procesov neposrednega in interesnega združevanja dela in sredstev, saj so članicam, ki so sovlagale svoja sredstva v skupne
naložbe zagotavljale dopolnilna bančna sredstva pod ugodnejšimi pogoji. Istočasno pa so se tudi zaostrovali pogoji za
vzpostavljanje klasičnega kreditnega odnosa. Seveda so
imele pri tem tudi neko mero, saj bi bilo nerealno pričakovati,
da bodo na kratek rok odpravile sedanjo preveliko odvisnost
združenega dela od dopolnilnih sredstev bank. Vsako pretiravanje v tej smeri bi lahko vodilo do še večjih motenj v procesih
financiranja družbene reprodukcije ter s tem do nadaljnjega
zmanjševanja učinkovitosti gospodarjenja.
Kar zadeva vzroke, ki preprečujejo hitrejše uveljavljanje
procesov združevanja sredstev je potrebno ugotoviti, da je
temeljni vzrok vsekakor nezadostno uveljavljanje dohodkovnega motiva kot temeljnega gibala učinkovitega gospodarjenja in upravljanja z družbenimi sredstvi reprodukcije. Razlogi
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za takšno stanje so deloma v samem gospodarskem sistemu,
deloma pa tudi v trenutnem gospodarskem položaju. V pogojih, ko ne deluje tržni mehanizem in slabo deluje mehanizem
samoupravnega družbenega planiranja, je seveda nerealno
pričakovati družbeno racionalno obnašanje temeljnih celic
gospodarjenja. Vse dokler ne bo uveljavljen dohodkovni motiv na temelju ekonomskega računa in zahtevana vsaj normalna mera uspešnosti v gospodarjenju z družbenimi sredstvi, toliko časa bo združevanje dela in sredstev temeljilo na
sedaj prevladujočih naturalnih odnosih menjave in monopolnih položajih blagovnih proizvajalcev.
Posebno oviro pri hitrejšem uveljavljanju procesov neposrednega združevanja dela in sredstev pa predstavlja tudi
neustrezna oziroma neučinkovita finančna organiziranost
združenega dela. V bankah že dlje časa ugotavljamo izredno
veliko razdrobljenost finančnih sredstev že na ravni temeljne
organizacije združenega dela. To povzroča velike probleme
pri vzpostavljanju procesov neposrednega združevanja sredstev tako na ravni delovnih še bolj pa na ravni sestavljenih
organizacij. Med pomembnimi razlogi za takšno stanje je, da
še vedno ni ustrezno opredeljen delokrog in status internih
bank in posebnih finančnih služb v organizacijah združenega
dela. Sedanja velika razdrobljenost sredstev temeljnih organizacij združenega dela ima za neizogibno posledico pretirano
krepitev obsega kreditnih odnosov, kar prispeva k njihovi
preveliki obremenitvi s stroški bančnih obresti.
V zvezi z uveljavljanjem procesov združevanja sredstev je
potrebno omeniti tudi konkretne oblike združevanja sredstev
članic bank za dogovorjene prednostne objekte in namene.
Mehanizmi združevanja sredstev članic bank, ki so bili vzpostavljeni, so različni v okviru posameznih združenih bank.
Tako je bil v okviru Ljubljanske banke - združene banke v
obdobju 1972 - 1981 v veljavi sistem takoimenovanega vzajemnega združevanja sredstev članic temeljnih bank. Skladno s
tem mehanizmom so članice temeljnih bank združevale del
sredstev prostega kreditnega potenciala njihove banke za
naložbe prednostnih dejavnosti, ki so bile dogovorjene v
okviru srednjeročnih družbenih planov razvoja ali neposredno med članicami vseh temeljnih bank v okviru Združene
banke. Sredstva so se združevala na računu pri Združeni
banki in so bila namenjena za investicijske naložbe v primarno kmetijstvo in ribištvo, pospeševanje hitrejšega razvoja
gospodarsko manj razvitih območij v okviru SR Slovenije, za
naložbe obmejnega gospodarskega sodelovanja in sodelovanja z deželami v razvoju, infrastrukturne objekte republiškega
pomena in naložbe primarnega (surovinskega) sektorja, kakor tudi za kreditiranje prodaje serijske opreme na domačem
trgu, izvoza opreme in investicijskih del v tujini ter prodaje
trajnih potrošnih dobrin. Manjša sredstva so bila združena
tudi za odpravo posledic elementarnih nesreč, zagotovitev
socialne varnosti delavcem rudnika živega srebra v Idriji in
sanacijo rudnika premoga v Kanižarici. Ker je mehanizem
vzajemnega združevanja sredstev članic temeljnih bank preveč temeljil na »fiskalnem« načinu zbiranja sredstev in ker ni v
zadostni meri uveljavljal dejanskih interesov članic, je bil s
prehodom v novo srednjeročno obdobje v pretežni meri nadomeščen z obliko prednostnega usmerjanja sredstev članic
temeljnih bank ter z močnejšim uveljavljanjem konzorcialnih
oblik združevanja sredstev članic temeljnih bank, ki temelji na
interesnem povezovanju v reprodukcijskem procesu medsebojno odvisnih organizacij združenega dela. Posebna pozornost je bila dana področju ustanavljanja konzorcijev, kjer so
bili dosedaj ustanovljeni trije konzorciji in sicer za uresničevanje razvojnih programov SOZD Iskra, za uresničevanje programa razvoja črne metalurgije v okviru SOZD Slovenskih
železarn ter za uresničevanje razvojnih programov na področju proizvodnje in zagotavljanja hrane. Mehanizem vzajemnega združevanja sredstev članic bank je deloval tudi v
okviru Jugobanke — Združene banke, kjer so članice Temeljne
banke Ljubljana združevale sredstva za izgradnjo Jugoslovanskega naftovoda. Članice Jugobanke - Temeljna banka
Ljubljana in Beogradske banke - Temeljna banka Ljubljana
pa so seveda skladno s svojimi obveznostmi iz republiških
planskih dokumentov in v okviru svojih materialnih možnosti,
združevale sredstva za financiranje dogovorjenih prednostnih
naložb in namenov.
Dokaj počasno uveljavljanje konzorcialnih oblik združevanja sredstev članic temeljnih bank opozarja, da ta oblika še ni
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povsem dorečena ter, da še manjkajo mehanizmi za njihovo
hitrejše uveljavljanje, zlasti kot metode in načina s katerimi se
dejansko presega regionalna zaprtost ter funkcionalna razdrobljenost temeljnih bank, oziroma s katerimi se povečuje
mobilnost v bankah zbrane denarne akumulacije. Kajti le s
preseganjem regionalne avtonomnosti in funkcionalne dezintegriranosti v uporabi družbene denarne akumulacije je mogoče pričakovati hitrejše funkcionalno prilagajanje bank integracijskim potrebam združenega dela.
Preobrazba gospodarjenja z denarjem v bankah ter
denarno-kreditna in emisijska politika
Banke se v obdobju zadnjih nekaj let vse bolj soočajo z
administrativnim urejanjem tokov družbene reprodukcije. Ta
problem je še zlasti prisoten na področju denarno-kreditnega
in bančnega sistema, saj tekoča ekonomska in razvojna politika zadnjih nekaj let uporabljata za uresničevanje ciljev in
nalog praktično le še instrumentarij denarno-kreditne politike. Takšno vodenje ekonomske politike je seveda zahtevalo
okrepitev vloge Narodne banke Jugoslavije v procesu zbiranja
in prerazdeljevanja družbene denarne akumulacije. Okrepljena vloga Narodne banke Jugoslavije je pri tem najbolj vidna
v strukturi virov sredstev kreditnega potenciala bank.
Tako se v okviru stalno naraščajočega deleža sredstev bank
in drugih finančnih organizacij, najbolj povečuje delež sredstev Narodne banke Jugoslavije. Kreditni potenciali temeljnih
bank se torej v vedno manjši meri oblikujejo iz zbranih depozitov in so v vedno večji meri odvisni od sredstev primarne
emisije Narodne banke Jugoslavije. Posledica tega je, da vsak
ukrep kreditno denarne politike močno vpliva na izvajanje
poslovne politike bank ter samostojnost članic pri odločanju
o sredstvih v bankah.
Tendence takšnega povečevanja udeležbe namenskih sredstev primarne emisije v strukturi sredstev in naložb bank so v
veliki meri tudi posledica teritorialne »atomizacije« v organiziranosti bank, saj jih veliko razpolaga le z relativno majhnimi
izvirnimi sredstvi v svojih kreditnih potencialih ter so tako v
svojem razvoju v preveliki meri odvisne od sredstev Narodne
banke Jugoslavije.
V analizi odnosov med temeljnimi in Narodno banko Jugoslavije je potrebno opozoriti, da se kljub drugače opredeljenim ciljem struktura kreditov za tekoče poslovanje članicam
že nekaj let spreminja v korist selektivnih kreditov Narodne
banke Jugoslavije. Naraščanje teh kreditov ter vse večja udeležba primarne emisije v strukturi virov financiranja teh kreditov v bankah pomenita, da Narodna-banka Jugoslavije v vse
večji meri vpliva tudi na usmerjanje naložb bank njihovim
članicam. Takšen način alokacije dela bančnih kreditov pa ni
nujno v skladu s cilji razvoja članic posamezne banke. Poleg
tega pa preširoko opredeljena paleta selektivnihnamenov in
njihova vse večja udeležba v kreditih bank za tekoče poslovanje samo krepi ekstenzivnost v gospodarjenju namesto, da bi
se uveljavljali kvalitativni vidiki gospodarjenja. Istočasno pa to
pomeni, da se velik del odločanja za kredite za tekoče poslovanje članic prenaša s temeljnih na Narodno banko Jugoslavije. Zanemarjanje kvalitativnih ciljev gospodarjenja pa vodi
tudi do spremenjenih motivov v gospodarjenju članic, kakor
tudi manj pozornega spremljanja tega gospodarjenja v njihovih bankah, kajti obstoječi avtomatizem odobravanja selektivnih »kreditov« destimulira banke in jim celo onemogoča
stalno preverjanje učinkovitosti gospodarjenja njihovih članic. Kar pa je najpomembnejše, s prikritim prevzemanjem
odgovornosti Narodne banke Jugoslavije za poslovne odločitve banke, se trga medsebojna povezanost interesov združenega dela in širših družbenih interesov. Namesto, da bi se
pravice članic bank in celotnega združenega dela pri upravljanju z denarjem in krediti širile, se njihove pristojnosti na
tem področju krčijo. Ob tem prihaja tudi do podružbljanja
odgovornosti za negospodarno upravljanje s sredstvi v bankah, kar posredno vpliva tudi na razraščanje finančne discipline. To pomeni samo nadaljnje zmanjševanje vpliva združenega dela na celotno finančno področje družbene reprodukcije, saj je neposredni vpliv združenega dela na politiko Narodne banke Jugoslavije bistveno manjši, kot na politiko poslovnih bank.
Ugotavljamo tudi, da se ne uresničuje v zadovoljivi meri
pomemben cilj preobrazbe gospodarjenja z denarjem v bankah glede doslednejšega uveljavljanja načel varnosti in likviporočevalec

dnosti naložb v bankah. Cilj bi bil lahko v znatno večji meri
dosežen, če bi Narodna banka Jugoslavije vodila takšno denarno-kreditno politiko, ki bi bila osedotočena samo na zagotavljanje potrebne količine denarja v obtoku, ne pa, da neposredno vpliva na obseg, strukturo in vrsto naložb na ravni
posamezne temeljne banke.
Konkretno uveljavljanje tako dogovorjenega mehanizma
emisije denarja je bilo zlasti po letu 1981 povsem nasprotno,
saj so temeljne banke postajale vse bolj odvisne od narodne
banke. Ob tem je zelo pomembno tudi dejstvo, da se bankam
oziroma njihovim upravljalcem preko instrumentarija denarno-kreditne poltiike nalaga zelo pomembne naloge pri
uresničevanju programa gospodarske stabilizacije, ki pa jih
zaradi nekaterih bistvenih neskladnosti v ekonomski in tudi
denarno-kreditni politiki enostavno ne morejo uresničevati.
Tu gre predvsem za področje zmanjševanja vseh oblik porabe, kar naj bi v pretežni meri dosegli z uresničevanjem ciljev
in nalog denarno-kreditne politike. To pa je, v kolikor ni
utrezne podpore ostalih delov ekonomske politike - predvsem fiskalne in razvojne - in kolikor ni zagotovljena bistveno
boljša finančna disciplina v združenem delu, po eni strani
nerealen cilj, po drugi strani pa zaradi neenotnih pogojev
gospodarjenja v okviru enotnega jugoslovanskega trga postavlja v neenak položaj gospodarske subjekte.
Ko ocenjujemo učinkovitost instrumentarija denarno-kreditne politike v zadnjih nekaj letih, ugotavljamo njegovo veliko skromnost in omejevalnost, saj je v uporabi praktično
samo še instrument neposrednega in linearnega omejevanja
naložb bank.
Negativna posledica tako vodene denarno-kreditne politike
beležimo v bankah predvsem na področju zagotavljanja dolgoročnih dopolnilnih sredstev članicam za nove investicijske
naložbe. Tako v bankah že nekaj let ugotavljamo zelo intenzivno zmanjševanje realne vrednosti odobrenih dopolnilnih
sredstev za nove investicijske naložbe. Razlogi za takšno
stanje so poleg zelo omejevalne denarno-kreditne politike
deloma tudi v vse večjem administrativnem urejanju tega
področja, še posebno v okviru §R Slovenije. Zlasti močne
posledice je imelo uveljavljanje Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o začasni prepovedi dajanja garancij in
drugih listin o zagotovitvi sredstev iz bodočega priliva sredstev ter dajanja kreditov in garancij za pokritje prekoračitev
pri financiranju investicij in zaostrovanje investicijskih kriterijev za prestrukturiranje gospodarstva iz Dogovora o temeljih
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985. Na
upadajočo investicijsko aktivnost pa ima pomemben vpliv
tudi upadanje akumulativne sposobnosti gospodarstva in njegovo vse manjše razpolaganje z ustvarjeno denarno akumulacijo.
Tako je bil realen obseg dolgoročnih naložb članicam bank
s področja SR Slovenije že v letu 1980 pod ravnijo iz leta 1977.
Te tendence so se kasneje samo še okrepile - v letu 1982 je
znašala poraba investicijskih kreditov samo še tretjino dosežene realne vrednosti iz leta 1977- kar nedvomno v veliki meri
prispeva k sedanjemu perečemu stanju na investicijskem področju v SR Sloveniji.
Ob realno močno negativnih trendih investicijskih kreditov,
je v zadnjih dveh letih zanimivo tudi stalno zmanjševanje
udeležbe bančnih kreditov v predračunski vrednosti novih
investicijskih naložb članicam. Tako znaša ta udeležba v letošnjih prvih osmih mesecih 37,5 odstotka, kar je 5 odstotnih
točk manj kot ob koncu enakega obdobja lani. Zmanjševanje
udeležbe kreditov bank v strukturi virov financiranja novih
investicijskih naložb sicer pomeni družbeno želene tendence
večjega samofinanciranja, toda doseženo stanje predstavlja
samo navidezen uspeh. Dejstvo je namreč, da do tega pojava
prihaja po eni strani zaradi realno prepolovljenih skupnih
investicijskih vlaganj v združenem delu kot celoti ter po drugi,
zaradi zelo zmanjšane razpoložljivosti dolgoročnih sredstev
bank za nove investicijske naložbe, na katero v veliki meri
vpliva tudi omejevalna denarno-kreditna politika. Uporabniki
družbenih sredstev, predvsem tisti iz gospodarstva, namreč
ne razpolagajo z realno nič večjimi lastnimi in združenimi
sredstvi kot v preteklosti, samo agregatni obseg investicij se
neprestano zmanjšuje, s tem pa posledično prihaja do večje
relativne udeležbe samofinanciranja.
Članice, ki razpolagajo z lastno denarno akumulacijo, se ob
visokih stopnjah inflacije tako raje odločajo za sprotno inveporočevalec

sticijsko potrošnjo kot za namensko varčevanje za bodoče
investiranje. Poleg tega pa jim pretekla in sedanja zelo omejevalna denarno-kreditna politika ne daje potrebnih zagotovil,
da bodo lahko v banki pridobile potrebna dolgoročna dopolnilna sredstva za uresničevanje svojih razvojnih planov^ Zelo
negativna — zlasti gledano dolgoročno — posledica takšnega
obnašanja organizacij združenega dela je, da je v bankah
močno prisotno upadanje dinamike rasti izvirnih sredstev —
depozitov in skladov - ki ga lahko nadomesti samo povečana
primarna emisija. To pa pomeni, da sedanje tendence v oblikovaju kreditnih potencialov temeljnih bank niso v skladu z
dogovorjenimi cilji preobrazbe denarno-kreditnega in bančnega sistema.
Uveljavljanje načel ekonomske uspešnosti poslovanja
Posebno področje v uresničevanju ciljev preobrazbe denarno-kreditnih in bančnih odnosov predstavlja področje
uveljavljanja ekonomskih kriterijev pri zbiranju denarnih sredstev v bankah ter njihovem vračanju v tokove družbene reprodukcije. S tem v zvezi v banki ugotavljamo, da se ta cilj ni
uresničeval zadovoljivo vse do začetka sedanjega srednjeročnega obdobja, da pa so bili narejeni odločni koraki naprej
zlasti v zadnjih dveh letih. Tako se je v tem času precej
pozornosti posvetilo politiki obrestnih mer kot instrumentu, ki
naj prispeva k družbeno gospodarni uporabi proste družbene
denarne akumulacije. Omeniti velja, da so bile obrestne mere
za kredite bank dolga leta realno negativne, kar je v veliki meri
vplivalo na negospodarno porabo družbene denarne akumulacije na eni strani, na drugi strani pa je to posledično prispevalo tudi k preveliki zadolženosti gospodarstva predvsem na
dolgoročnem področju. Politika obrestnih mer, kot je bila v
družbi in s tem tudi v bankah dogovorjena, je namreč ob
visokih stopnjah inflacije v veliki meri vplivala na nenormalno
veliko povpraševanje po dopolnilnih sredstvih bank, saj je bilo
vsakemu nosilcu gospodarjenja jasno, da bo vrnil samo del s
kreditom pridobljenih sredstev. To pa je imelo ekonomsko
neugodne in tudi dolgoročne posledice na področju financiranja družbene reprodukcije. Ob takšnem stanju so bile odločitve združenega dela, da se v čim večji meri zadolžuje,
gledano z vidika vsake posamezne temeljne organizacije
združenega dela, ekonomsko racionalne, kajti s povečevanjem svojega neto dolga pri bankah in ob realno negativnih
obrestnih merah, ki jih je združeno delo plačevalo za ta dolg,
je v bistvu pridobivalo nazaj tisti del ustvarjene denarne akumulacije, ki je bil združenemu delu prekomerno odvzet v
sekundarni delitvi družbenega proizvoda. Takšno sicer ekonomsko racionalno obnašanje združenega dela pa je privedlo
do negativnih narodnogosodarskih posledic. Prišlo je do neželjenega upadanja stopnje samofinanciranja razširjene reprodukcije, nezadostnega uveljavljanja procesov neposrednega združevanja dela in sredstev in nenormalnega povečanja neto zadolženosti gospodarstva pri bankah. Zelo nagativna posledica pa je tudi, da so takšni pogoji gospodarjenja
vplivali na neprestano zmanjševanje obsega lastnih trajnih
obratnih sredstev organizacij združenega dela iz gospodarstva, tako da so danes le-ta praktično nepomembna v strukturi njihovih poslovnih sredstev.
V zadnjih dveh letih dogovorjena in sprejeta politika z
gibanjem inflacije bolj usklajenih obrestnih mer, ima za cilj
stumulirati uporabnike družbenih sredstev in ostale imetnike
sredstev, da se odrečejo tekoči potrošnji, s čimer naj bi se
zmanjšal pravelik pritisk na obseg agregatnega povpraševanja, oziroma prišlo naj bi do usklajevanja obsega agregatne
ponudbe z obsegom agregatnega povpraševanja ter s tem do
brzdanja inflacije. Rezultati letošnjega obdobja marec-september kažejo na pravilnost takšnih predvidevanj, predvsem
glede varčevanja prebivalstva.
Skokovito povečanje pasivnih obrestnih mer, posebno v
letu 1983, ki je bilo po eni strani posledica zgoraj omenjenih
ukrepov tekoče ekonomske politike in je bilo po drugi strani
pogojeno tudi s predlogi Mednarodnega denarnega sklada, je
imelo za posledico tudi povečanje aktivnih obrestnih mer na
vseh področjih kreditne aktivnosti bančnih organizacij. Tako
je povečanje eskontne stopnje Narodne banke Jugoslavije,
kakor tudi povečanje obrestnih mer na kredite iz primarne
imisije, posledično pomenilo povišanje aktivnih obrestnih
mer bank. Pri tem je bil dohodkovni učinek za bančne organizacije praviloma nevtralen.
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Poleg politike obrestnih mer - ki so danes zaradi njihovega
velikega absolutnega povišanja zelo diferencirane glede na
družbeno dogovorjene prednostne namene vlaganj - banke
zlasti po letu 1980 uveljavljajo tudi druge instrumente, ki naj
bi prispevali k učinkovitejši uporabi sredstev v bankah, s
katerimi upravljajo njihove članice. Tako so banke Ljubljanske banke že v preteklem srednjeročnem obdobju uveljavljale
pri zagotavljanju dopolnilnih sredstev za nove investicijske
naložbe niz investicijskih kriterijev za oceno uspešnosti novih
naložb, s sprejetjem Dogovora o temeljih družbenega plana
SR Slovenije za obdobje 1981-1985 pa so dosledno začele
uveljavljati v tem dokumentu opredeljene kriterije za prestrukturiranje gospodarstva. S tem v zvezi moramo omeniti zlasti
delo Inštituta za ekonomiko investicij Ljubljanske banke združene banke, ki za potrebe organov upravljanja bank Ljubljanske banke že od leta 1974 dalje opravlja strokovno vrednotenje vseh večjih investicijskih naložb članic temeljnih
bank. Le-te so Inštitutu za ekonomiko investicij dolžne predložiti investicijske študije, na podlagi katerih ta oceni pričakovano uspešnost nove investicijske naložbe z narodnogospodarskega, poslovnega, tehnično-tehnološkega in prostorskourbanističnega vidika, kakor tudi z vidika zagotavljanja varstva okolja. V novem srednjeročnem obdobju je tej oceni
priključena tudi analiza izpolnjevanja družbeno dogovorjenih
kriterijev za prestrukturiranje gospodarstva. Dodajmo samo
še to, da so mnenja in priporočila, ki jih da Inštitut za ekonomiko investicij sestavni del rednega postopka pri delu republiške in regionalnih komisij za oceno investicij.
Uveljavljanje procesov samoupravnega družbenega
planiranja
Nadaljnja pomembna predpostavka uveljavljanja preobrazbe denarno-kreditnega in bančnega sistema je uveljavljanje
sistema in mehanizmov samoupravnega družbenega planiranja. S tem v zvezi ugotavljamo, da se je stanje na področju
planiranja v bankah na začetku tega srednjeročnega planskega obdobja bistveno izboljšalo in to predvsem zaradi doslednejšega upoštevanja temeljnih načel samoupravnega
družbenega planiranja kot so zapisana v zakonu o planiranju
in zakonu o temeljih kreditnega in bančnega sistema. Objektivno gledano je prišlo do večje afirmacije planiranja tudi
zaradi neugodnih tokov v družbeni reprodukciji ter zaradi
zaostrenih pogojev gospodarjenja. V takšnih pogojih članice
bank terjajo boljše informacije o bodočem stanju in pogojih
gospodarjenja tudi na denarno-kreditnem področju družbene
reprodukcije, kar pa jim lahko zagotovi samo kvalitetno izdelan plan razvoja, ki je samoupravno usklajen med vsemi
udeleženci v procesu družbene reprodukcije. V konkretnem
uresničevanju temeljnih načel in mehanizma samoupravnega
planiranja v bankah, se poleg vseh splošno znanih problemov
v zvezi z njihovim hitrejšim uveljavljanjem, pojavljajo tudi
nekateri specifični problemi, ki so odraz mesta in vloge bank v
sistemu družbene reprodukcije in v sistemu samoupravnega
družbenega planiranja.
Tudi v bankah se pogosto soočamo s problemom formalnega »planiranja zaradi planiranja«, ko članice nekaterih
bank razumejo ta proces samo kot proces zadostitve zakonskim in samoupravnim aktom, ne pa kot proces njihovega
zavestnega vplivanja na usmerjanje razvoja članic in usmerjanje celotnega družbeno-ekonomskega razvoja. K temu je vsekakor veliko prispevala tudi vse bolj prisotna neenotnost
jugoslovanskega trga ter nestabilni pogoji gospodarjenja, ki
povzročajo, da nekatere temeljne banke delujejo vse preveč v
interesu svojih družbeno-političnih skupnosti, ne pa v interesu krepitve medsebojnih odnosov in integracijskih procesov v združenem delu. Zaradi tega je ena temeljnih nalog v
prihodnosti, da tudi upravljalci bank prično z akcijo za ponovno uveljavljanje planiranja na vseh ravneh in pri vseh
subjektih gospodarjenja in gospodarskega odločana v celotni
družbeni skupnosti, in to planiranja, ki bo dosledneje uveljavljalo vsa dogovorjena temeljna načela in postopke sistema in
procesov samoupravnega družbenega planiranja. S tem v
zvezi je sicer potrebno ponoviti, da so banke s področja SR
Slovenije, vsaj kar zadeva samoupravno sporazumevanje
glede zagotavljanja dopolnilnih sredstev bank za družbeno
dogovorjene investicijske naložbe prednostnih namenov na
ravni republike, dosegle dokaj visoko stopnjo povezanosti
skupnih interesov svojih članic, da pa seveda še zdaleč ne
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moremo biti zadovoljni z doseženimi rezultati. Zlasti pereče
pri tem je, da ni pravih mehanizmov samoupravne, na dohodkovnem motivu temelječe, koncentracije sredstev v bankah,
kar pogosto zelo zavlačuje postopke samoupravnega sporazumevanja pri oblikovanju sredstev za naložbe, ki zaradi obsega potrebnih dopolnilnih sredstev presegajo kreditno sposobnost posamezne temeljne banke.
Preobrazba v gospodarjenju s sredstvi stanovanjskokomunalnega gospodarstva
Posebno pomembno področje delovanja bank v preteklem
obdobju je bila preobrazba odnosov na področju gospodarjenja s sredstvi stanovanjsko-komunalnega gospodarstva. Uveljavljanje novih družbeno-ekonomskih odnosov v gospodarjenju s sredstvi stanovanjsko-komunalnega gospodarstva se je,
na priporočila Skupščine SR Slovenije v letu 1979, pričelo v
bankah Ljubljanske banke že ob koncu prejšnjega srednjeročnega obdobja, ko so si v planskih dokumentih za leto 1980
zastavile cilj, da prilagodijo svojo notranjo organiziranost
potrebam samoupravno organiziranega stanovanjskega in
komunalnega gospodarstva. V letu 1981 sprejeti Družbeni
dogovor o skupnih osnovah za zagotavljanje in usklajevanje
samoupravnih družbeno-ekonomskih odnosov na področju
stanovanjskega gospodarstva v SR Sloveniji je natančnejše
opredelil organiziranje temeljnih stanovanjsko-komunalnih
bank oziroma poslovnih enot za gospodarjenje s sredstvi
stanovanjskega in komunalnega gospodarstva v temeljnih
bankah.
Izhajajoč iz opredelitev tega dogovora ter upoštevajoč cilje
začrtane v srednjeročnih planskih dokumentih, so si banke
opredelile naloge pri preobrazbi odnosov in organiziranosti v
gospodarjenju s sredstvi stanovanjsko-komunalnega gospodarstva. Tako so do konca leta 1981 vse temeljne banke razen
ene organizirale posebne enote za stanovanjsko-komunalno
gospodarstvo, že prej pa je bila konstituirana tudi samostojna
stanovanjsko-komunalna banka za področje ljubljanske regije. Poleg finančnih poslov, ki jih banke opravljajo v imenu in
za račun samoupravnih stanovanjskih skupnosti in neposrednega zagotavljanja dopolnilnih sredstev za stanovanjsko
gradnjo, banke vedno bolj prevzemajo tudi vlogo enakopravnega udeleženca v samoupravnem sporazumevanju o temeljih planov samoupravnih stanovanjskih skupnosti, z vsemi iz
tega izhajajočimi pravicami in obveznostmi.
Vse temeljne banke s področja SR Slovenije, vključno s
Stanovanjsko-komunalno banko Ljubljana kot edino specializirano temeljno banko za to področje gospodarjenja v Jugoslaviji, vodijo vsa sredstva in naložbe v stanovanjsko in komunalno gospodarstvo v skladu z metodologijo, ki je dogovorjena v omenjenem družbenem dogovoru in prikazujejo ta
sredstva in naložbe v podbilancah sredstev in naložb stanovanjsko-komunalnega gospodarstva. Pri tem pa žal prihaja
tudi do določenih problemov, notranjih organizacijskih problemov pri konstituiranju posebnih organizacijskih enot kot
tudi do metodoloških problemov, ker metodologija zajemanja, prikazovanja in planiranja sredstev in naložb stanovanjsko-komunalnega gospodarstva ni enotno opredeljena pri
vseh subjektih, ki sodelujejo v procesu gospodarjenja s temi
sredstvi.
IV. Vpliv ekonomskih odnosov s tujino
na uresničevanje ciljev preobrazbe
v gospodarjenju z denarjem v bankah
Sprejetje sistemskih zakonov s področja deviznega poslovanja v letu 1977 je razpolaganje z deviznimi sredstvi približalo temeljnim organizacijam zduženega dela, hkrati pa so te
postale temeljne nosilke novega zadolževanja v tujini. Glede
na zmožnost posameznih republik v okviru njihovih plačilno
bilančnih pozicij, je bilo področje zadolževanja v tujini opredeljeno dokaj ohlapno, kar se je zlasti kasneje pokazalo po
prenehanju delovanja deviznega trga in intervencij Narodne
banke Jugoslavije na tem trgu v začetku leta 1981.
V prvem letu srednjeročnega obdobja 1981-1985 se je pokazalo, da so se gospodarski subjekti glede na svojo reprodukcijsko sposobnost in mesto v mednarodni delitvi dela
preveč zadolžili, da bi lahko v celoti razpolagali s svojimi
deviznimi prilivi, ne da bi prevzeli tudi neposredno vračilo
najetih kreditov. Nekateri gospodarski subjekti, ki so se zadolporočevalec

zevali v tujini niso ustvarjali potrebnih deviznih prilivov, kar je
zahtevalo omejeno razpolaganje z deviznimi sredstvi pri tistih,
ki so ta ustvarili z doseženim izvozom. Omejeno razpolaganje
je bilo potrebno, saj je bilo treba vrniti tudi dolgove za gospodarske subjekte, ki tega niso bili sami sposobni zagotoviti. S
tem pa se je pričelo postopno uveljavljanje kasneje vse bolj
prisotnega avtonomnega zadolževanja gospodarskih subjektov v tujirti in solidarnega pokrivanja zapadlih obveznosti za
prejete tuje kredite. Pri tem ne mislimo na skupno zagotavljanje deviznih sredstev za odplačilo tujih kreditov, ki se nanaša
na objekte splošnega družbenega in skupnega gospodarskega pomena, čeprav je bilo v okviru teh tudi dosti naložb, ki
to po svoji vsebini in pomenu niso bile. Uveljavljanje omenjenega mehanizma na področju deviznega poslovanja in ekonomskih odnosov članic temeljnih bank s tujino je pomenilo
omejevanje v gospodarjenju in razpolaganju z deviznimi sredstvi, kar pa ni bilo skladno s cilji preobrazbe denarno-kreditnega, deviznega in bančnega sistema.
takšni odnosi so se vzpostavili tudi zaradi institucionalnih
sprememb med katerimi je zelo pomembno prenehanje delovanja deviznega trga.
Gospodarski subjekti s področja SR Slovenije so se v preteklih letih zadolževali v bolj normalnih mejah, zato so s tekočim prilagajanjem razpolaganja z deviznimi sredstvi prek SlSEOT SR Slovenije uspeli tekočo porabo deviznih sredstev
uskladiti tako, da so sproti zagotavljali potrebna devizna sredstva za uvoz reprodukcijskega materiala za lastno produkcijo
in za splošne družbene in skupne gospodarske potrebe
(zdravstvo, energetika, intervencije na trgu). V celoti pa organizacije združenega dela — izvozniki niso uspele zagotoviti
potrebnih deviznih sredstev za vračilo kreditov za objekte
splošnega in skupnega gospodarskega pomena.
Takšno stanje pa je v bankah vplivalo na nastajanje takoimenovanega deviznega neravnovesja, ki je nastalo s tem, da
so banke kot garanti poravnavale devizne obveznosti do tujih
upnikov v devizah; članice - dolžniki pa so na temelju veljavnih predpisov bankam nakazovale dinarsko protivrednost v
plačilo zapadlih obveznosti do tujine.
Nakup deviz na deviznem trgu pa ni bil več mogoč, ker je leta prenehal delovati že v prvi polovici leta 1981. Tako nastalo
devizno neravnovesje je po ukinitvi delovanja deviznega trga
stalno naraščalo in danes predstavlja enega temeljnih problemov poslovanja bank.
Probleme nastajanja deviznega neravnovesja so banke razreševale delno z novim kratkoročnim zadolževanjem v tujini.
Kljub temu, da je bilo to zadolževanje omejeno v dokaj realne
okvire je v bankah vseeno prišlo do zaostritve zagotavljanja
devizne likvidnosti. Ta se je zaostrovala do takšne stopnje, da
banke niso uspevale več sprotno izvrševati tekočih plačil v
tujino, če so hotele tekoče poravnavati zapadle kreditne obveznosti do tujine.
V nastalem položaju naraščajočega deviznega neravnovesja so banke vsaj deloma poskušale razrešiti ta problem
preko večjega združevanja deviznih prilivov gospodarskih
subjektov v okviru SISEOT SR Slovenije. Predlogi bank o
načinih zagotavljanja deviznih sredstev za pokritje deviznega
neravnovesja pa so bili samo deloma upoštevani. Posledica
tega so iz leta v leto večje zapadle in neporavnane kreditne
obveznosti gospodarskih subjektov s področja infrastrukture
in samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje
do bank.
Takšno stanje je v bankah privedlo do izredno zaostrenih
razmer na že omenjenem področju zagotavljanja devizne likvidnosti ter na dohodkovnem področju poslovanja bank.
Zaostrovanje odnosov na gornjih dveh področjih bančnega
poslovanja ter sprejetje nove zakonodaje s področja deviznega poslovanja v maju 1982 je zahtevalo temeljito spremembo načina in obsega razpolaganja z deviznimi sredstvi s
strani gospodarskih subjektov ter njegovo usklajevanje z dejansko razpoložljivimi deviznimi sredstvi na računih banke v
tujini. Neravnovesje med deviznimi sredstvi organizacij združenega dela in sredstvi bank na računih v tujini je tako
koncem lanskega leta samo pri bankah Ljubljanske banke
doseglo obseg 640 milijonov US $, kar je seveda imelo velike
posledice ne samo na tekočo devizno likvidnost banke, ampak na uresničevanje njene celokupne poslovne politike.
Z deviznim neravnovesjem je tesno povezan tudi dohodkovni položaj bank. Zaradi tekočih sprememb tečaja dinarja
poročevalec

so v bankah vse bolj naraščale negativne tečajne razlike, ki pa
so se pri gospodarskih subjektih neupravičeno realizirale kot
pozitivne tečajne razlike. V bankah nastale negativne tečajne
razlike so bile razmejene na dobo desetih let, medtem ko so
gospodarski subjekti pozitivne tečajne razlike vključevali v
tekoče skupne prihodke in jih kot take porabljali kot neustvarjeni del dohodka.
Posebej je potrebno opozoriti na problem zagotavljanja
deviznih sredstev za pokrivanje zapadlih obveznosti za infrastrukturne objekte. Zaradi primanjkljaja deviznih sredstev za
njihovo pokritje je dodatno zadolževanje bank v tujini za te
namene tudi v dokajšnji meri vplivalo na obseg nastalih in
nepokritih negativnih tečajnih razlik v bankah.
Sistemske spremembe na deviznem področju v letu 1982 in
tekočem letu terjajo od bank prilagoditev poslovanja v smeri
učinkovitejšega nudenja strokovne pomoči organizacijam
združenega dela predvsem na področju kreditnih odnosov s
tujino, plačilnega prometa ter izvajanja deviznega režima za
večje gospodarske sisteme. Zastoji v poslovanju na teh treh
področjih predstavljajo veliko oviro pri tekočem poravnavanju
obveznosti do tujine. Zaradi tega bo potrebno ta področja
medsebojno bolje povezati ter nekatera na novo organizirati
tako na ravni združenih bank kot tudi na ravni temeljnih bank.
V. Smeri potrebnih sprememb v denarnokreditnem in bančnem sistemu za zagotovitev
pogojev za hitrejše uveljavljanje procesov
preobrazbe
Da bi denarno-kreditni in bančni sistem ter celokupno gospodarjenje z denarjem v bankah lahko bolje prilagodili potrebam združenega dela, bo potrebno dosledneje uresničevati dogovorjene cilje in naloge preobrazbe, potrebne pa
bodo tudi nekatere vsebinske in organizacijske spremembe in
dopolnitve v sedaj veljavnih sistemskih rešitvah. Izhodišče za
spremembe bi moralo biti uveljavljanje načela, daje potrebno
ustvariti pogoje, ki bodo narodni banki omogočili opravljanje
njenih osnovnih funkcij. Narodna banka bi namreč morala
dobiti možnost, da dolgoročno uravnava obseg svojih kreditov in primarnega denarja v skladu s planiranimi in želenimi
denarnimi okviri, kar je tudi ena od zahtev in nalog dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije.
V sklopu potrebnih institucionalnih sprememb bo potrebno
zagotoviti, da narodna banka ne bo več, niti posredno niti
neposredno, prek temeljnih bank kreditirala posameznih gospodarskih ali negospodarskih subjektov. To pomeni, da bi
bilo potrebno zagotoviti postopno odpravljanje sedanjega
mehanizma emisije primarnega denarja - na temelju izvajanja
programa kreditiranja selektivnih namenov - ter narodni
banki omogočiti, da bo lahko na dolgi rok ohranjala obseg
svojih kreditov in primarnega denarja v planiranih denarnih
okvirih, ter da bo imela zagotovljeno kratkoročno gibljivost
svojih naložb. Tako bi se narodna banka lahko osredotočila
na svojo temeljno, z ustavo opredeljeno funkcijo, to je področje urejanja denarja v obtoku. Poslovne banke oziroma
njihove članice pa bi lahko v polni meri upravljale oziroma
odločale o alokaciji sredstev družbene denarne akumulacije v
bankah, s čimer bi bili njihovim članicam zagotovljeni potrebni materialni pogoji za intenzivnejše uveljavljanje integracijskih procesov na temelju dohodkovnega povezovanja in
dogovarjanja v procesu samoupravnega družbenega planiranja.
.
j.
Postopno odpravljanje sedanjega kreditiranja na podlagi
selektivnega programa seveda ne bi pomenilo odpravljanje
slektivnosti oziroma nespoštovanje družbeno dogovorjenih
prednostnih namenov razvoja, ampak bi se odgovornost za to
selektivnost prenesla na upravljalce temeljnih bank. Tako
zasnovan denarno-kreditni sistem bi pomenil ustvarjanje bolj
realnih pogojev za neposredno združevanje sredstev družbene denarne akumulacije na dohodkovnih temeljih in v veliki
meri prispeval k pospešitvi integracijskh procesov prek meja
različnih družbenopolitičnih skupnosti, kar bi torej prispevalo
k odpravljanju sedanje sektorske in regionalne dezintegriranosti našega gospodarstva. Če namreč ne bo več mogoče
priti do družbene denarne akumulacije preko emisije narodne
banke, združeno delo ne bo imelo druge izbire, kot da za
razvoj potrebna denarna sredstva pridobi z neposrednim
združevanjem dela in sredstev ali pa, da organizira združevanje sredstev v okviru svoje temeljne banke.
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Seveda pa obstoji tudi niz možnih sprememb in dopolnitev
- predvsem v organizacijskem pogledu - katere lahko oblikujemo v okviru bančnega sistema neodvisno od navedenih
sprememb in dopolnitev v denarno-kreditnem sistemu.
VI. Dograjevanje organiziranosti temeljnih in
Združene banke Ljubljanske banke - združene
banke
Vprašanjem racionalne organiziranosti gospodarjenja z denarjem v bankah in dograjevanju bančništva je bilo v vsem
obdobju po konstituiranju Ljubljanske banke - združene
banke v letu 1977 in v začetku leta 1978, posvečeno veliko
pozornosti, kar je razvidno tudi iz opisa doseženih odnosov v
preobrazbi denarno-kreditnih odnosov in bančnega sistema.
Čeprav smo vprašanjem dograjevanja organiziranosti bančništva v vsem tem času posvečali veliko pozornosti (dograjevanje in pospeševanje različnih oblik združevanja sredstev,
ustanavljanje bančnih konzorcijev za določena področja poslovanja, ustanovitev specializiranih poslovnih enot) z doseženim stanjem in obstoječo organiziranostjo bančnega sistema v Ljubljanski banki vseeno nismo zadovoljni. Zbor
Združene banke je zato ustanovil posebno komisijo, ki naj
kritično prouči sedanjo organiziranost bančništva v Sloveniji
in predlaga predloge za dograditev organiziranosti temeljnih
bank in nanovo opredeli vloge in mesto Združene banke. V
svojem dosedanjem delu je komisija prišla do zaključka, da bi
bilo primerno, da bi nekatera odprta vprašanja (dograjevanja
in nadaljnje preobrazbe) bančne organiziranosti reševali z
oblikovanjem družbenega dogovora o kriterijih in pogojih za
poslovanje temeljnih in Združene banke v SR Sloveniji. Podpisniki tega dogovora naj bi bili po predlogu komisije Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije, Gospodarska zbornica SR Slovenije ter temeljne in Združena banka s sedežem poslovanja v
SR Sloveniji.
V pripravljalnem predlogu dogovora so tako že opredeljeni
določeni količinski vsebinski ter kadrovski kriteriji, ki bi jih
morale članice bank upoštevati pri poslovanju svojih bank. To
naj bi prispevalo h krepitvi medsebojnega sodelovanja članic
bank v SR Sloveniji ter k njihovi večji povezanosti. Tak pristop
k dograjevanju organiziranosti bančništva v SR Sloveniji sam
po sebi posebej poudarja pomen, vlogo in mesto same Združene banke.
Pri pripravi dogovora smo izhajali iz osnovne ugotovitve, da
združeno delo potrebuje finančno sposobne banke. Ker danes pretežno teritorialno organizirane banke ne zmorejo v
celoti zadovoljevati potreb gospodarstva po zagotavljanju dopolnilnih sredstev za financiranje enostavne in razširjene reprodukcije, je nujno ponovno preverjanje vključevanja in
združevanja posameznih gospodarskih subjektov v banke.
Predvsem večji gospodarski sistemi praviloma zahtevajo
večjo kreditno zmogljivost kot je danes prisotna v teritorialno
zaprtih bankah. Zato smo se opredelili, da je odnos med
potrebami jao sredstvih bank s strani gospodarskih subjektov
in razpoložljivim kreditnim potencialom v bankah možno razreševati na dva načina. Prvič, z vključevanjem gospodarskih
subjektov v več temeljnih bank, in drugič, z večjo stopnjo
povezanosti temeljnih bank pri oskrbovanju z denarnimi sredstvi. To predvsem velja za naložbe v razširjeno reprodukcijo

gospodarskih subjektov, ki svoje razvojne funkcije ne morejo
v celoti uresničiti v eni sami temeljni banki. Večjo stopnjo
povezanosti temeljnih bank bi bilo mogoče za posamezen
namen uresničiti z nadaljnjim razvijanjem različnih oblik
združevanja sredstev na dohodkovnih osnovah med članicami več temeljnih bank ter z razvijanjem različnih konzorcialnih oblik združevanja sredstev, če bi članice ugotovile, da
ena od njihovih bank ni sposobna zagotavljati sredstev za
uresničevanje njihovih razvojnih načrtov, bi se na podlagi
predlaganih kriterijev in pogojev dogovorile o združitvi bank.
Združena banka naj bi v bodoče imela posebej okrepljeno
vlogo na področjih, kjer danes razpršena sredstva denarne
akumulacije ne omogočajo izvrševanja nalog iz družbenih
dogovorov in planskih dokumentov družbeno-političnih,
skupnosti. Področja okrepljene vloge Združene banke naj bi
bila predvsem naslednja:
- Prvič, organiziranje trajnih oblik samoupravne koncentacije sredstev članic bank za uresničevanje razvojnih načrtov
na področje vlaganj v infrastrukturo. V tem okviru sta zlasti
energetika in promet tisti področji, ki zahtevata velik obseg
samoupravno združenih sredstev na republiški ravni, ki ga
sedaj ni mogoče učinkovito zagotavljati v obstoječem i. stemu
teritorialne organiziranosti bančništva v SR Sloveniji.
- Drugič, vloga Združene banke bi morala biti večja na
področjih kreditiranja vseh oblik izvoza ter proizvodnje in
zagotavljanja hrane. Sedanja nehomogena struktura članic in
s tem sredstev v posameznih temeljnih bankah ne zagotavlja
enakovrednega položaja vsem članicam, pa čeprav gre za
zagotavljanje dopolnilnih sredstev za naložbe najbolj prednostnih družbeno dogovorjenih namenov. Banke, ki imajo
glede na strukturo svojih naložb relativno večje obveznosti
kreditiranja selektivnih namenov, bi se preko Združene banke
povezale z bankami, ki imajo relativno manjši delež teh kreditov. Združena banka bi to svojo funkcijo lahko razvila v polni
meri, če bi bila uresničena zamisel o prenosu selektivnega
kreditiranja na temeljne banke.
- Tretjič, funkcija Združene banke bi se morala pomembno
okrepiti na deviznem področju in na področju ekonomskih
odnosov s tujino. Zaradi zahteve po večji racionalnosti in večji
učinkovitosti pri nastopanju bank na mednarodnem finančnem trgu bo nujno združevanje nekaterih funkcij in poslov, ki
so sedaj premalo uspešno in neracionalno organizirani na
ravni temeljnih bank. Te spremembe bodo potrebne zlasti na
področju skupnega organiziranja plačilnega prometa, izvajanja deviznega režima in zagotavljanja finančnega servisa na
devizno-likvidnostnem področju za večje sestavljene organizacije združenega dela.
- V Združeni banki bo potrebno okrepiti funkcije, ki po svoji
vsebini predstavljajo temelj ekonomsko-finančne in samoupravne povezanosti temeljnih bank in njihovih članic v sistem
Združene banke. V tem okviru bo zlasti potrebno uveljaviti
procese samoupravnega planiranja in oblikovanja skupne
poslovne politike na ravni Združene banke - s tem bodo
zagotovljeni enaki pogoji gospodarjenja s sredstvi v bankah
za vse članice temeljnih bank združenih v Združeno banko kakor tudi nekatere druge funkcije kot ocenjevanje uspešnosti investicijskih naložb, skupno načrtovanje tehnologije poslovanja ter nekatere druge.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
POROČILO
o izvajanju zakona o varstvu kmetijskih zemljišč pred
spreminjanjem namembnosti od 1.1.1983 do 30.9.1983
(ESA-353)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 98. seji dne 27
10. 1983 obravnaval:
- POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O VARSTVU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ PRED SPREMINJANJEM NAMEMB10

NOSTI OD 1. 1. 1983 DO 30. 9. 1983,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 217. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Hkrati vam pošiljamo ugotovitve in predloge, ki jih je
poročevalec

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejel ob obravnavi
navedenega poročila.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 80.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri

UVOD
Zbor združenega dela in Zbor občin sta ob sprejemanju
predloga zakona o varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti (v nadaljnjem besedilu: zakona) sprejela sklep, naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravi
analizo o izvajanju tega zakona za leto 1983. Ker je bilo do
30/9-1983 Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije predloženo le 6 družbenih planov občin, Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije ni mogel pripraviti analize o izvajanju tega zakona,
temveč je pripravil to poročilo, v katerem pa je prikazano
dosedanje izvajanje zakona.
To poročilo, ki se nanaša na obdobje od 1/1-1983 do 30/91983, želi ugotoviti stanje pri izvajanju zakona, oceniti uresničevanje njegovih ciljev ter prikazati aktivnosti in ukrepe za
nadaljnje uresničevanje zakona.
I. STANJE PRI URESNIČEVANJU ZAKONA
1. Do 1/9-1983 so v 39 občinah pripravili oziroma uskladili
kategorizacijo zemljišč, 13 občin jo bo pripravilo septembra,
5. oktobra, 1. novembra in 2. decembra 1983.
2. 10 občin (Celje, Grosuplje, Jesenice, Lj. Šiška, Maribor,
Nova Gorica, Ptuj, Radovljica, Sežana, Lenart) je do 1/9-1983
uskladilo družbeni plan z zakonom in dogovorom o temeljih
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985. Po
podatkih iz občin bodo septembra družbeni plan uskladili v 3
občinah, oktobra v 16 občinah, novembra v 7 občinah in
decembra v" 12 občinah. Tako naj bi letos družbene plane
uskladilo 48 občin. Preostalih 12 občin prenaša to nalogo v
leto 1984 (januarja Trebnje, februarja Ajdovščina in Črnomelj,
marca Gornja Radgona, Kamnik, Tržič in Zagorje, aprila Idrija,
M. Sobota, Sevnica, oktobra Laško, občina Trbovlje pa še ni
določila, kdaj bo sprejela družbeni plan).
6 občin je do 30/9-1983 predložilo družbene plane Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije.
3. Priprava in sprejemanje družbenih planov občin potekata
večinoma v skladu z opredelitvijo ob sprejemanju zakona, saj
jih bo mogoče uskladiti v večini občin do konca letošnjega
leta. Vzroki, da nekatere občine prenašajo to nalogo v leto
1984, so predvsem neustrezne dosedanje strokovne osnove in
družbeni plani, odlašanje in slabo organizirane aktivnosti za
izvedbo potrebnih nalog, prenašanje teh nalog na posameznike oziroma ožje strokovne skupine, ki v kratkem času ne
morejo opraviti naloge; v nekaterih občinah tudi primanjkuje
sredstev. Na začetku so imele nekatere občine težave pri
zagotavljanju ustreznih kart (temeljni topografski načrt
1:5000), primanjkovalo pa je tudi papirja in barv za njihovo
izdelavo. V sodelovanju z Geodetskim zavodom Slovenije in
Republiško geodetsko upravo se te težave zadovoljivo premagujejo. Zato menimo, da ni zadržkov, da ne bi mogle občine,
ki prenašajo uskladitev družbenega plana z zakonom v leto
1984, pospešiti svoje aktivnosti in ga uskladiti že prej.
4. Zakon je pri dosedanjem uresničevanju pokazal na številne slabosti pri pripravi in sprejemanju družbenih planov za
obdobje 1981-1985. Družbenopolitične skupnosti pri pripravi
svojih planov večinoma niso imele zadovoljivih strokovnih
podlag, na podlagi katerih je bila (ponekod pa tudi ne) določena namenska raba zemljišč. Ta ugotovitev velja za številne
naravne danosti, predvsem pa za kmetijska zemljišča. Ugotavljamo, da je bila kvaliteta že izdelanih kategorizacij zemljišč v
občinah precej slabša, kot smo predvidevali. Marsikje kategorizacija zemljišč ni zajemala vseh zemljišč (cele občine), ni
bila pripravljena dovolj strokovno in v ustreznem merilu
(1:5000); večinoma so bila v osmo kategorijo uvrščena vsa
zemljišča, ki so bila z urbanističnimi in zazidalnimi načrti do
tedaj določena za pozidavo. V osmo kategorijo so namreč
uvrščena le zemljišča, ki so že pozidana. Vsa druga zemljišča,
tudi tista, ki so bila z urbanističnimi programi ali zazidalnimi
poročevalec

delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Milan KNEŽEVIČ, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Stanko RENČELJ, namestnik predsednika Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

načrti določena za pozidavo in ki še niso bila pozidana, pa je
bilo potrebno razvrstiti po njihovi primernosti za kmetijsko
pridelavo v skladu s strokovnimi navodili. Neizvajanje tega pa
je pomenilo, da se pri določanju namenov rabe zemljišč sploh
niso usklajevali interesi v procesu družbenega planiranja.
Zato je ena prvih in najpomembnejših nalog pri usklajevanju družbenih planov občin uskladiti kategorizacijo zemljišč z
dejanskim stanjem oziroma iz osme kategorije izločiti vsa
kmetijska zemljišča, ki še niso pozidana. To bo omogočilo
ponovno presojo ustreznosti doslej določenih zemljišč za
pozidavo.
.
.
Ocene, ki so jih pripravili v občinah, kjer že imajo izdelano
kategorizacijo zemljišč v skladu z zakonom in Navodili o
strokovnih merilih za določitev zemljišč v kategorijo (Uradni
list SRS, št. 45/82), kažejo, da bodo morali zaradi določb
zakona opustiti zidavo na 30 do 40% površin, na katere so v
preteklosti računali oziroma, ki so bila za izgradnjo določena
s prostorskimi izvedbenimi akti. V to so zajeta vsa zemljišča,
predvidena za pozidavo tudi po letu 1985.
Obseg zemljišč, ki jih bo potrebno ponovno nameniti za
kmetijsko proizvodnjo, bo med občinami različen. Največ jih
bo v tistih občinah, kjer imajo najboljša kmetijska zemljišča,
in občinah, kjer prostorskih aktov niso uskladili z zakonom o
kmetijskih zemljiščih in zakonom o urbanističnem planiranju
oziroma kjer ta dva zakona niso dosledno uresničevali.
Dosedanje kategorizacije in družbeni plani kažejo, da
kod še vedno enostransko določajo namene rabe kmetijskih
zemljišč. Kljub zakonu so še vedno pogoste zahteve, da bi se
čimveč doslej sprejetih odločitev za pozidavo zemljišč uvrstilo
med »pozidana zemljišča«. Poskuša se vplivati na strokovne
organizacije, ki pripravljajo kategorizacijo kmetijskih zemljišč, da bi čimveč zemljišč določili kot pozidana zemljišča.
Druga najpogostejša oblika vpliva pa je, naj se zemljišča, ki bi
morala biti trajno namenjena za kmetijsko pridelavo določijo
kot manj kvalitetna. S tem pa je dana možnost, da se še naprej
omogoči graditev na najkvalitetnejših zemljiščih kljub navidezni skladnosti z zakonom.
Zato poudarjamo, da mora kategorizacija zemljišč temeljiti
na strokovnem delu in da je nedopustno in neodgovorno pri
tem vnašati kakršne koli druge interese. Različna stališča do
razvrstitve zemljišč je možno upoštevati in usklajevati seveda
v skladu z zakonom le ob pripravi in sprejemanju družbenega
plana občine. Če pa šo v posameznih občinah strokovne
dileme o razvrstitvi določenih zemljišč v kategorije, jih mora
razrešiti stroka.
Kako te težave dejansko vplivajo na kvaliteto izdelanih
kategorizacij po posameznih občinah na podlagi doslej
opravljenega dela, še ni bilo mogoče ugotoviti. Kategorizacija
se bo namreč presojala hkrati z družbenimi plani občin.
5. Zahteva zakona po ponovni presoji ustreznosti dosedanjih opredelitev namenov rabe zemljišč, s tem pa tudi zemljišč ki so bila po veljavnih prostorskih aktih namenjena za
razvoj naselij-hkrati z industrijo in infrastrukturo - terja ponovno presojo približno 1.500 prostorskih izvedbenih aktov,
ki so jih občinske skupščine sprejemale na podlagi veljavnega
zakona o urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št.
16/67). To pa pomeni, da bo potrebno po sprejetju usklajenih
družbenih planov občin uskladiti tudi precej teh prostorskih
aktov. Za to bodo potrebna tudi določena sredstva.
Opozoriti je potrebno, da težave pri izdajanju lokacijskih
dovoljenj niso dokončno premagane s sprejetjem sklepov o
usklajenosti družbenega plana občine z zakonom in dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slovenije.
Zato naj bi v občinah proučili možnosti, kako realizirati tisti
del območij urbanističnih načrtov oziroma zazidalnih načrtov,
ki bodo po sprejetju družbenega plana občine namenjena za
pozidavo. Če izločene površine in predvideni objekti zaradi
medsebojne odvisnosti (energetika, promet, preskrba ipd.) ne
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bodo bistveno oteževali funkcioniranja naselja ali industrijske
cone (socialni pogoji, proizvodni procesi), potem naj bi skupščine občin s sklepi ugotovile, katere prostorske akte je mogoče uresničevati, ne da bi jih morali povsem spremeniti in
dopolniti po predpisanem postopku.
6. Da bi zagotovili čim hitrejšo uskladitev družbenih planov
občin ter preprečili nadaljnjo stihijsko pozidavo zemljišč, z
zakonom ni dovoljena sprememba namembnosti zemljišč (razen izjem v 2. členu) vse do uskladitve družbenih planov občin
z dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1981-1985 in s tem zakonom. Ta dokaj restriktivna
določba, zlasti pri izdajanju lokacijskih dovoljenj, je sprožila
številna vprašanja in povzročila težave zlasti na začetku izvajanja zakona, 5 občin (Murska Sobota, Lendava, Brežice,
Tolmin in Nova Gorica) pa je dalo tudi pobude za spremembe
in dopolnitve zakona.
Vprašanja so se nanašala zlasti na možnosti za dozidave,
rekonstrukcije, nadomestne izgradnje na funkcionalnih zemljiščih obstoječih objektov, možnosti za izgradnjo kmetijskih
objektov, plinovodov, elektrovodov, vodovodov, izvajanje že
sprejetih in nadaljevanje postopkov za sprejem novih zazidalnih načrtov, možnost za uveljavljanje 5. člena zakona že pred
sprejetjem družbenega plana občine ipd.
Bistvo vseh doslej danih pobud za spremembo zakona pa
je, da se omogoči izvajanje 5. člena zakona še pred uskladitvijo družbenih planov občin z dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 in s tem
zakonom. V pobudah je predlagano naj bo spreminjanje namembnosti zemljišč, možno preden bo:
- pripravljena kategorizacija zemljišč (strokovno opredeljena primernost zemljišč),
- usklajeni interesi pri opredelitvi zemljišč, ki se v-družbenem planu namenijo za kmetijstvo in za druge namene (v
skladu z zakonom),
- opravljena presoja doslej načrtovanih graditev na najboljših kmetijskih zemljiščih in nujnost oziroma možnost za graditev, ki so kot izjeme navedene v zakonu (5. člen) na najboljših kmetijskih zemljiščih.
Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je
ob sodelovanju s pristojnimi republiškimi upravnimi organi
pripravil in poslal vsem občinam skupno pojasnilo. Pojasnil
je, da je možna izgradnja na funkcionalnih zemljiščih obstojeobjektov, izgradnja objektov nad oziroma pod površino
zemljišč (plinovodi, elektrovodi ipd.), izgradnja objektov
skupnega družbenega pomena hkrati z objekti, ki so potrebni
za njihovo nemoteno delovanje, dozidava oziroma dograditev
obstoječih objektov, če jih je potrebno funkcionalno zaokrožiti, pozidava zemljišč v naseljih, ki so z vseh strani obzidana,
ter razširitev pokopališč.
S tem je bilo ugotovljeno, da je kljub zakonskim omejitvam
mogoče precej zgraditi oziroma premostiti veliko težav, ki so
se pojavile v občinah.
Po podatkih vseh slovenskih občin je bilo v prvih petih
mesecih 6.950 zahtevkov * za izdajo lokacijskih dovoljenj. Na
podlagi uvodoma navedenega pojasnila je bilo do 31/5-1983
ugodno rešenih 2.426 zahtevkov, medtem ko jih je bilo 4.200
še v postopku zaradi še neusklajenega družbenega plana.
Pri obravnavanju pomembnejših »mejnih« primerov (npr.
industrijski objekti, šole, posamezne stanovanjske izgradnje
ipd.) so poleg občinskih sodelovali tudi pristojni republiški
upravni organi.
Glede na navedeno menimo, da je bilo mogoče v drugem
trimesečju letos uresničiti precejšen del načrtovanih gradenj.
V občinah, kjer so pripravili konkretne analize vpliva zakona
na graditev in kjer so temeljito proučili položaj posameznih
gradenj zaradi omejitev zakona, je bilo za večino primerov
mogoče najti ustrezno rešitev. Razumljivo pa je, da niso
razrešeni primeri, ki so odvisni od predhodne strokovne opredelitve zemljišč, njihove razvrstitve ter uskladitve interesov v
družbenem planu občine. Sprejetje pobud v tej smeri bi pomenilo v številnih primerih nadaljevanje neusklajenih posegov na najkvalitetnejša kmetijska zemljišča (nadaljevanje doslej opredeljenih graditev) s tem pa bi povečali tudi število
R ub
J SR„ Slovontll
*P |e"*k«8a
komiteja
za 10.000
varstvo okolja
urejanja prostora.
J«rog
bilonameravanih
letno
Izdanih
13.000In lokacijskih
dovoljenj In
8.000 priglasitev
posegovdov prostor.

12

izjem, ki bi jih občine kasneje lahko določile v družbenih
planih. To bi hkrati pomenilo tudi zmanjševanje interesa in
odgovornosti za čimprejšnjo uskladitev družbenih planov.
Vse to pa bi lahko povzročilo precejšnje odmike od temeljih
ciljev zakona, ki sta preprečiti nadaljnjo neusklajeno pozidavo
kmetijskih zemljišč ter zagotoviti čim hitrejšo določitev in
uskladitev namembnosti zemljišč v družbenem planu, kar je
temelj varstva kmetijskih zemljišč.
7. Podatki iz občin kažejo, da se Je v drugem trimesečju
letos pričelo zmanjševati število pričetih gradenj novih stanovanj (v primerjavi z enakim obdobjem lani za približno 45
odstotkov). Analiza vzrokov kaže, da to ni le posledica tega
zakona. Zakon namreč omogoča nadaljevanje gradnje, če je
bilo do 31/12-1982 izdano pravnomočno lokacijsko dovoljenje; omogoča pa tudi izdajanje lokacij za objekte skupnega
družbenega pomena, ki so določeni v dogovoru o temeljih
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985; precej
je tudi možnosti za graditev na zemljiščih za katera ne velja
omejitev (dozidave, funkcionalna zemljišča). Za manj pričetih
gradenj novih stanovanj v prvem polletju so letos odločilni
tudi drugi vzroki.
Zakon bo bolj vplival na zmanjšanje stanovanjske gradnje v
drugem polletju letos in kasneje. Kolikšen bo, bo mogoče
presoditi, ko bodo sprejeti usklajeni družbeni plani občin.
Ugotovitve številnih razgovorov s predstavniki občin so, da je
uresničitev sprejetega plana stanovanjske gradnje z vidika
omejitev zakona odvisna predvsem od čim hitrejše uskladitve
družbenih planov občin. Poleg tega je potrebno ob krčenju do
sedaj načrtovanih prostorskih posegov, kakor tudi za vse
nove prostorske posege v občinah, določiti ustrezne nove
rešitve, kot so zgostitve zazidave v obstoječih naseljih, ali
določiti nova zemljišča. S tem bi nastale možnosti za pripravo
graditve zlasti v naslednjem srednjeročnem obdobju.
8. Precej dilem se je pojavilo zaradi možnosti za nadaljnji
razvoj npr. mest in naselij, zgrajenih industrijskih con oziroma
posameznih proizvodnih objektov, ki so obdani z najkvalitetnejšimi kmetijskimi zemljišči. V prostorskih planskih aktih
občin so bile za razvoj naselij in industrije praviloma opredeljene večje površine (industrijske cone), kot so bile trenutne
oziroma kratkoročne potrebe. S sprejetjem zakona so se te
površine skrčile zlasti na območjih, kjer prevladujejo najkvalitetnejša kmetijska zemljišča (npr. Murska Sobota, Lendava,
Krško). To ne bi smelo vplivati na odlašanje pri sprejemanju
družbenega plana občine ali na določanje zemljišč za graditev mimo določil zakona predvsem zaradi tega, ker so to
problemi, ki se bodo večinoma pojavili po letu 1985 oziroma
so dolgoročni. Upoštevati je potrebno, da je to intervencijski
zakon z nalogo, da prepreči dosedanje negospodarno ravnanje s kmetijskimi zemljišči. Zato je tudi določil merila, ki so
podlaga za določitev namenov rabe zemljišč v družbenih
planih občin za obdobje 1981-1985. Navedena razvojna vprašanja se bodo razrešila z določitvijo zasnov namenov rabe
zemljišč z dolgoročnimi družbenimi plani družbenopolitičnih
skupnosti v skladu s predpisi o sistemu družbenega planiranja, o urejanju prostora, področnimi predpisi za kmetijstvo,
gozdarstvo, urejanje naselij, vodno gospodarstvo in drugimi
predpisi, ki so povezani s posegi v prostor, ter družbeno
dogovorjenimi merili za razreševanje konfliktnih primerov
(mejna območja naselij, industrijske cone, prometna, komunalna, energetska in druga infrastruktura, ki segajo v območja
najkvalitetnejših kmetijskih zemljišč). Ta merila bodo morala
upoštevati med drugim tudi to, da je kmetijska zemljišča
mogoče varovati le tam, kjer so. To pa terja postopno, vendar
odločno in skrajno zaostreno, preusmerjanje industrije in
drugih gradenj na manj kvalitetna kmetijska zemljišča.
II. AKTIVNOSTI ZA URESNIČITEV ZAKONA
1. Z zakonom je predvidena izdelava navodila o strokovnih
merilih za določitev zemljišč v kategorije (3. člen zakona). To
navodilo je Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano pripravil in izdal 30/12-1983 (Uradni list SRS, št.
45/82), kar je v skladu z zahtevo, ki je bila dana ob sprejemanju zakona v Skupščini SR Slovenije, naj se navodila izdajo
takoj po sprejemu zakona.
2. Da bi zagotovili ustrezno aktivnost in poenotenje pri
izvajanju zakona v občinah, je Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ob sodelovanju Republiškega
poročevalec
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komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora in Zavoda SR
Slovenije za družbeno planiranje pripravil 3. februarja 1983
enodnevni posvet s predstavniki občinskih komitejev za družbeno planiranje in predstavniki kmetijskih zemljiških skupnosti občin. Na posvetu so določili zlasti naloge nosilcev planiranja v občinah ter možne organizacijske načine pri izvajanju
zakona. To je bilo 24/3-1983 poslano tudi pismeno vsem
občinam.
.
. .
Opravljen je bil posvet s kmetijskimi in urbanističnimi inšpektorji o njihovih nalogah pri izvajanju tega zakona, izvajanju zakona sta bila namenjena tudi dva sestanka tajnikov
kmetijskih zemljiških skupnosti in kmetijskih referentov v
občinah.
Najpogostejša oblika pomoči oziroma usmerjanja aktivnosti pa so neposredni razgovori s predstavniki posameznih
občin. Ugotavljamo, da praktično ni občine, ki ni iskala in
dobila ustrezne pomoči oziroma pojasnil vsaj pri enem izmed
pristojnih republiških upravnih organov. 16 občin pasmo tudi
obiskali.
3 Da bi bila pravočasno in kvalitetno pripravljena kategorizacija zemljišč pri usklajevanju družbenih planov občin z
zakonom, smo se z občinami dogovorili, da pri tem čimbolj
sodelujejo njihove strokovne službe. Republiški komite za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je opravil razgovore z
naslednjimi strokovnimi organizacijami: Biotehniško fakulteto, Kmetijskim zavodom Maribor, Hmeljarskim inštitutom
Žalec in Geodetskim zavodom Slovenije in se dogovoril o
njihovem vključevanju, odgovornosti in nujnosti za organiziranje te prednostne naloge. Dogovorili so se za stalno in
sprotno medsebojno strokovno usklajevanje pri razreševanju
strokovnih vprašanj, ki se pojavljajo pri delu. Poudarjamo, da
te organizacije niso pooblaščene za pripravo kategorizacije.
Njihova naloga je, da sodelujejo pri izvajanju zakona neposre-

dno kot izvajalci strokovnih nalog ali kot svetovalci strokovnim skupinam v občinah pri obvladovanju posameznih težav,
ki se pojavljajo pri delu.
4. V skladu s pristojnostjo, odgovornostjo in usposobljenostjo občinskih upravnih organov, pristojnih za geodetske
zadeve, je Republiška geodetska uprava opredelila njihove
naloge pri pripravi kategorizacije zemljišč.
5. Za redno spremljanje izvajanja zakona je Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imenoval medresorsko komisijo, ki jo sestavljajo predstavniki Repub iškega
komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Repub iškega
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora, Republiškega
komiteja za družbeno planiranje in Zavoda SR Slovenije za
družbeno planiranje. Komisija je doslej sproti premagova a
težave, ki so se pojavljale pri izvajanju zakona, in nudila
oziroma organizirala pomoč pri razreševanju posameznih
vprašanj v občinah.
6. Zakon v občinah uresničujejo različno. Ponekod so nosilci za pripravo kategorizacije kmetijske zemljiške skupnosti,
kar je v skladu z njihovo vlogo po zakonu o kmetijskih zemljiščih nekaj občin je to delo naložilo komiteju za družbeno
planiranje. Veliko občin je poverilo pripravo oziroma uskladitev kategorizacije zemljišča Biotehniški fakujteti, Kmetijskemu zavodu Maribor, Hmeljarskemu inštitutu Žalec in Geodetskemu zavodu Slovenije, druge občine pa so vključile v to
delo svoje strokovne službe oziroma druge strokovne organizacije. Podobno stanje je tudi pri izdelavi strokovnih predlogov za dopolnitev družbenega plana občine. Na podlagi podatkov kmetijskih zemljiških skupnosti smo ugotovili, da je pri
pripravi strokovnih osnov in predlogov za dopolnitev družbenih planov doslej sodelovalo devet strokovnih organizacij ter
številne kmetijske zemljiške skupnosti.

UGOTOVITVE IN PREDLOGI
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ob obravnavanju poročila o
izvajanju zakona o varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem
namembnosti od 1.1.1983 do 30.9.1983
Izvršni svet Skupščine SR Slovenl/e je na 98. seji dne
27/10-1983 ob obravnavanju poročila o izvajanju zakona o
varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti od 1/1-1983 do 30/9-1983 sprejel naslednje
UGOTOVITVE IN PREDLOGE
I. UGOTOVITVE
1. Zakon o varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem
namembnosti je spodbudil široko aktivnost v samoupravnih
organizacijah in skupnostih ter v družbenopolitičnih skupnostih v SR Sloveniji. Vplival je na spreminjanje in izboljševanje
odnosov med uporabniki zemljišč in okrepil družbeno zavest
o nujnosti zavarovanja kmetijskih zemljišč pred nesmotrnimi
in neusklajenimi posegi v ta zemljišča. Na podlagi doslej
opravljenih nalog lahko ugotovimo, da so v večini občin začeli
izvajati zakon dokaj odgovorno in da to poteka zadovoljivo.
So pa tudi občine, kjer so z izvajanjem zakona odlašali ali pa
so se slabo organizirali, kar bo podaljšalo čas do sprejetja
usklajenih družbenih planov.
2. Kvalitete izvajanja zakona oziroma vsebinske usklajenosti družbenih planov z zakonom sedaj še ne moremo oceniti.
Veliko občin (38) bo namreč v zadnjih štirih mesecih letos
sprejelo družbene plane. Zato bo celovitejšo vsebinsko oceno
usklajenosti družbenih planov mogoče pripraviti ob koncu
prvega trimesečja prihodnjega leta. Nekatere ocene iz občin,
kjer so družbene plane že sprejeli oziroma jih sprejemajo, pa
kažejo, da vsi vzroki, zaradi katerih je bil sprejet zakon, še
niso odpravljeni. Marsikje so še težnje po ohranjanju in utrjevanju dosedanje prakse. Kažejo se v različnih oblikah: neaktivnost, nepopolne ocene stanja, nepripravljenost za obvladovanje konkretnih težav, poskusi vplivanja na strokovne
osnove (kategorizacijo); ni redko, da se kmetijskim zemljiškim
skupnostim onemogoča aktivna vloga pri razvrščanju zemljišč v družbenem planu občine in pri sprejemanju družbenega plana. V teh primerih za izdelavo, vodenje razprave in
pojasnjevanje izjem (po 5. členu zakona) skrbijo samo stro-

kovni nosilci priprave družbenih planov občin. Takšno vodenje pri izvajanju zakona lahko zelo vpliva na vsebinsko usklajenost družbenih planov z zakonom. Zato je poleg zaostritve
konkretne odgovornosti upravnih in izvršnih organov ter nosilcev planiranja v občinah potrebna tudi širša družbenopolitična aktivnost, ki bi s spreminjanjem družbenoekonomskih
odnosov pri gospodarjenju s kmetijskimi zemljišči morala
utirati pot tudi doslednemu izvajanju tega zakona. Že sedaj je
namreč mogoče ugotoviti, da se bo precejšen del zemljišč, ki
so bila doslej namenjena za gradnjo, moral ohraniti za kmetijsko proizvodnjo.
3. Z uskladitvijo družbenih planov občin bodo določena
tudi zemljišča, kjer je možna pozidava. S tem bo dana podlaga
za pripravo prostorskih izvedbenih aktov in vzpostavljen večji
red pri pridobivanju stavbnih zemljišč. Prav neurejeno stanje
na tem področju je bilo doslej ena glavnih ovir za hitrejšo
izvajanje stanovanjske graditve. .
....
4. Izvedba zakona bo vplivala na boljše učinke pri izvajanju
nalog v kmetijstvu. Poleg tega da bo ohranjenih več najkvalitetnejših kmetijskih zemljišč, bo prvič doslej ustvarjena podlaga za boljše izkoriščanje kmetijskih zemljišč in izvajanje
nekaterih najpomembnejših nalog v kmetijski zemljiški politiki (status kmeta, lastništvo zemljišč nekmetov, prostorsko
ureditvene operacije, sanacije poraščenih zemljišč, ustrezna
obdelanost kmetijskih zemljišč, opredelitev setvenih programov ipd.). Ustvarjena bo tudi podlaga za izdelavo dolgoročnih
usmeritev razvoja kmetijstva.
II. PREDLOGI
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga izvršnim svetom občinskih skupščin, da:
- pospešijo aktivnosti pri izvajanju zakona zlasti v tistih občinah, ki prenašajo uskladitev družbenega plana v leto 1984;
- zagotovijo, da bo postopek priprav in sprejemanja družbenih planov v skladu z zakonom in da bo zagotovljeno enakopravno usklajevanje interesov pri določanju namenov rabe
kmetijskih zemljišč. Pri tem naj bodo aktivne zlasti kmetijske
zemljiške skupnosti v občini.
\

STALIŠČA IN PREDLOGI
Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije k
osnutku

resolucije

o

politiki

gospodarskega razvoja SR Slovenije v letu 1984 in
osnutku resolucije o družbenoekonomskem razvoju in
ekonomski

politiki

Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije je na 7. seji 28.
10. 1983 obravnaval osnutek resolucije o politiki družbenega in gospodarskega razvoja SR Slovenije v letu 1984 in
osnutek resolucije o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski politiki SFR Jugoslavije v letu 1984 ter sprejel naslednja
STALIŠČA IN PREDLOGE
l.
1. Republiški svet zveze sindikatov Slovenije smatra, da so
temeljni cilji in naloge pri uresničevanju dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije, ki jih opredeljuje osnutek
resolucije o politiki družbenega in gospodarskega razvoja SR
Slovenije v 1984. letu sicer realen odraz obstoječih gospodarskih razmer in nujnosti, da se z boljšim gospodarjenjem z
živim in minulim delom, z večjo proizvodnjo in izvozOm zaustavi negativna gibanja iz preteklih let, okrepi reproduktivna
sposobnost gospodarstva in zaustavi nadaljnje padanje realnih osebnih dohodkov, okrepi socialna varnost delavcev ter
vse oblike porabe diferencirano postavi v odvisnost od razpoložljivega dohodka.
Menimo pa, da osnutek v vseh svojih predlogih še ne sledi
temeljni zahtevi dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije, da je delavec temeljni nosilec odločanja o pogojih in
rezultatih dela, o celotnem dohodku in vseh odnosih v družbeni reprodukciji.
2. Osnutek resolucije opredeljuje, da bo življenjski standard, zlasti pa osebni standard delavcev vse neposredneje
odvisen od možnosti, ki so v povečevanju dohodka z rastjo
proizvodnje, boljšim izkoriščanjem delovnega časa, proizvodnih zmogljivosti, znanja in večjo odgovornostjo za gospodarjenje z družbenimi sredstvi ter uveljavljanjem delitve po
delu in rezultatih dela. Ta cilj je uresničljiv pod pogojem, da
bodo vsi mehanizmi ekonomske politike naravnani tako, da
bodo delavci v organizacijah združenega dela z večjo samostojnostjo in odgovornostjo sprejemali odločitve o pogojih
gospodarjenja, o pridobivanju in razporejanju dohodka; da
bodo osebni dohodki tistih delavcev, ki bodo povečan dohodek dosegli s kvalitetnim gospodarjenjem in upravljanjem,
naraščali hitreje od globala za katerega se bomo dogovorili v
resoluciji, in obratno.
»
Republiški svet predlaga, da se za nadaljnje opredeljevanje
delavcev in delovnih ljudi do politike družbenega in gospodarskega razvoja v SR Sloveniji v letu 1984 pripravi variantno
usmeritev, s katero bi nakazali kakšna družbenoekonomska
prizadevanja in kakšni materialni rezultati so potrebni, da bi
realne osebne dohodke obdržali na sedanji ravni.
3. Opredelitve resolucije ne dajejo podlage za ukrepanje pri
zagotavljanju enakega družbenoekonomskega položaja delavcev v vseh dejavnostih, še posebej bi lahko bili prizadeti
delavci v družbenih dejavnostih. Zato je nujno zagotoviti, da
bodo tudi slednji v odnosih svobodne menjave dela za dobro
delo in gospodarjenje pridobivali ustrezen dohodek.
4. Resolucija v možnostih in ciljih materialnega razvoja
opredeljuje možne rasti posameznih vrst porabe v odnosu na
rast dohodka, pri čemer ne izhaja od meril pridobivanja,
razporejanja in delitve dohodka, ki so osnova za opredeljevanje temeljnih proporcev pri razporejanju dohodka na porabo
in akumulacijo. Zato bi z družbenim usmerjanjem razporejanja dohodka in čistega dohodka morali zagotoviti, da delavci
pri planiranju in odločanju o pridobivanju, razporejanju in
delitvi dohodka v organizacijah združenega dela izhajajo iz
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tega, s kakšnim angažiranjem dela in sredstev se dohodek
ustvarja ter iz možnosti, ki jo ustvarjeni dohodek daje za
pridobivanje osebnih dohodkov in za razširjeno reprodukcijo,
na osnovi primerjanja v sorodnih dejavnostih.
5. Politiko produktivnega zaposlovanja je potrebno zastaviti
tako, da bodo organizacije združenega dela, ki imajo materialne možnosti hitreje povečevale zaposlovanje novih delavcev, da se ne bodo zapirale in s tem kratile eno izmed
osnovnih pravic v našem samoupravnem socialističnem sistemu tistim delavcem, ki še ne združujejo dela, predvsem pa,
da bodo imeli prednost pri zaposlovanju mladi. Dosledno je
treba uveljavljati stališče, sprejeto v Zvezi skupnosti za zaposlovanje, da bodo organizacije združenega dela pri razpisih
del in nalog postavljale pogoje predhodnih delovnih izkušenj
le v primerih zaposlitve delavcev za opravljanje nadzornih,
svetovalnih in vodstvenih nalog ter delavcev s posebnimi
pooblastil. Torej ni temeljno vprašanje v resoluciji procent
povečanja stopnje zaposlenosti, temveč produktivno zaposlovanje ob sočasnem širjenju zaposlitvenih možnosti.
II.
Nekatere konkretne pripombe
K poglavju I.
1. Predlagamo, da med ključne cilje, na prvo mesto uvrstimo krepitev družbenoekonomskega, gmotnega in socialnega položaja delavcev in delovnih ljudi.
K poglavju il.
2. V predzadnjem odstavku je predvideno, da bi bile nove
prispevne stopnje za leto 1984 sprejete šele po zaključnih
računih. Menimo, da morajo biti delavcem predložene bilance
vseh obveznosti iz dohodka, čistega dohodka, sredstev za
osebne dohodke in skupno porabo sočasno in pred sprejemanjem letnih gospodarskih načrtov.
K poglavju lil.
3. Naloge, opredeljene v točki 1.1. so ustrezna osnovna za
doseganje boljših gospodarskih rezultatov, vendar je pogoj za
njihovo uresničevanje, da so mehanizmi ekonomske politike
takšni, da bodo prenesli odgovornost za lastno oskrbo v
organizacije združenega dela in njihove reprodukcijske povezave, da bodo odpravili ovire za hitrejše uveljavljanje združevanja dela in sredstev ter odnosov na osnovi skupnega prihodka in dohodka in da bodo preprečevali monopolno obnašanje posameznih gospodarskih subjektov na enotnem jugoslovanskem trgu.
4. Pri ukrepih za večanje usmerjenosti organizacij združenega dela v izvoz, bi veljalo izpostaviti, da bomo s samoupravnim sporazumevanjem za spodbujanje konvertibilnega deviznega priliva materialno spodbujali izvoz tistih proizvodov in
storitev, ki so plod lastnega znanja in se zaradi različnih
zaščitnih ukrepov ne morejo enakopravno vključiti v mednarodno menjavo, ker drugim organizacijam združenega dela
takšno stimulacijo že zagotavlja politika realnega tečaja dinarja.
5. Menimo, da so gospodarske prioritete v točki'1.2. (proizvodnja hrane, turizem, proizvodnja energije, promet in zveze,
stanovanjska izgradnja, razvoj drobnega gospodarstva) dobro opredeljene, s tem, da v točki 1.2.5. ne kaže predvideti
poročevalec

znižanja deleža sredstev iz skladov skupne porabe za stanovanjsko izgradnjo, temveč omogočiti organizacijam združenega dela, da na podlagi realnih stanovanjskih potreb in v
skladu z materialnimi možnostmi oblikujejo ta sredstva.
6. Usmeritev v drugem odstavku točke 2.3., da bomo uveljavili združevanje dela sredstev rezerv temeljnih organizacij
, združenega dela družbenih dejavnosti, je sprejemljiva, s tem,
da bo združevanje temeljilo na obstoječih mehanizmih samoupravnega sporazumevanja in dogovarjanja med temeljnimi organizacijami družbenih dejavnosti.
7. Opredelitev v petem odstavku točke 2.3., da bi presežek
prihodkov nad dohodki Narodne banke, ugotovljen z zaključnim računom Narodne banke Slovenije, bil povrnjen le temeljnim organizacijam združenega dela - nosilcem preskrbe,
ni v skladu z zakonom o Narodni banki Slovenije in je tudi
sicer s sistemskega vidika nesprejemljiva, saj gre za sredstva
delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela, upravIjalcev bank.
8. Opredelitev v točki 3.1. ni ustezna in ni v skladu z
zakonom o združenem delu. Osebni dohodki so namreč odvisni od rezultatov in osebnega prispevka delavca, ki ga je dal s
svojim živim delom in upravljanjem z družbenimi sredstvi, k
povečanju dohodka temeljne organizacije. Ta usmeritev pa ni
predmet »letnega dogovora«, temveč jo bomo uresničevali z
uveljavljanjem in dograjevanjem sistema delitve po delu v
temeljnih organizacijah združnega dela, v njihovih samoupravnih aktih.
Sredstva za osebne dohodke pa morajo biti odvisna od
opredelitve razmerja med porabo in akumulacijo v razpoložljivem dohodku.
9. Sredstev za regres za prehrano med delom, za regres za
letni dopust in za solidarnostne pomoči delavcem, ki jih
delavci združujejo v skladu skupne porabe ni mogoče krniti,
podpiramo pa usmeritev na njihovo solidarnostno združevanje v delovnih organizacijah in sestavljenih organizacijah
združenega dela.
10. Podpiramo usmeritev, da z usklajevanjem programov,
boljšo organizacijo in delitvijo dela, zagotavljamo doseženo
raven zadovoljevanja skupnih potreb na področju izobraževanja, vzgoje, zdravstvenega varstva in kulture, menimo pa, da
opredelitev, ki programe zdravstvenega varstva podreja zgolj
dohodkovnim možnostim v občinah ni sprejemljiva, ker postavlja občane v neenak položaj.
III.
Pripombe na osnutek resolucije o
družbenoekonomskem razvoju in ekonomski politiki SFR
Jugoslavije
1. Iz resolucije je potrebno izločiti vse omejitve in ukrepe, ki
ne temelje na ustavni poziciji družbenoekonomskega položaja delavcev, ali niso v skladu z dolgoročnim programom
gospodarske stabilizacije (ali sistemom), na primer omejitve,
da delavci ne razpolagajo s celotnim ustvarjenim dohodkom,
določila o zaostajanju rasti osebnih dohodkov delavcev družbenih dejavnosti, prepovedi pri razpolaganju s sredstvi v
samoupravnih interesnih skupnostih, sprememba namembnosti za hitrejši razvoj nezadostno razvitih republik in SAP
Kosovo, ipd.
2. Z resolucijo opredeljen razvoj in ekonomska politika ne
krepita družbenoekonomskega položaja delavca v tem smislu, da bi odločal o celotni družbeni reprodukciji. Se vedno je
prisotnih vrsta ukrepov, ki kažejo na globalno prerazporejanje
dohodka, mimo vpliva delavcev, namesto, da bi z ekonomskimi ukrepi spodbujala boljše gospodarjenje in pridobivanje
dohodka na temeljih kvalitetnih dejavnikov razvoja.
3. Podpiramo v resoluciji opredeljen ofenzivni razvoj (porast družbenega proizvoda za 2%, industrijske proizvodnje za
3%, konvertibilnega izvoza za 20%, zaposlovanja za 2%,
produktivnosti za 1%) in zaustavitev padanja realnih osebnih
dohodkov, vendar na realnih predpostavkah. Načrtovani cilji
morajo biti preverjeni v združenem delu in temeljiti na njegovih realnih možnostih in gospodarskih načrtih.
Osnutek resolucije ne določa temeljnih pogojev gospodarjenja, ki jih opredeljujemo z instrumentarijem ekonomske
politike na zvezni ravni, predvideva pa vrsto sprememb sistema, katerih vsebina nam še ni poznana. Iz nje pa je razviporočevalec

dno, da ekonomska politika za leto 1984 ohranja mnoge
mehanizme in ukrepe, tudi interventne in začasne, ki so bili
izoblikovani v zadnjih dveh letih (depozit).
Zato jo je nujno dograditi v tej smeri, da bo skupaj s
sočasno sprejetimi spremljajočimi dokumenti določila pogoje
gospodarjenja in sicer take, ko bodo zagotavljali organizacijam združenega dela, da bodo načrtovale in gospodarile v
stabilnejših razmerah. Pri tem tudi opozarjamo na nujnost, da
morajo biti vsi ti dokumenti sprejeti do konca leta 1983. Ni pa
realno pričakovati, da bi lahko v tem kratkem času sprejeli vse
napovedane spremembe sistemskih rešitev, brez temeljite
analize njihovih vplivov na pogoje gospodarjenja.
4. Osnutek resolucije ne vsebuje ukrepov za odpravljanje
vzrokov inflacije, ki mora biti eden temeljnih ciljev družbenoekonomske politike in razvoja v letu 1984. Vzroke inflacije je
treba odpravljati z vsemi ukrepi tekoče ekonomske politike in
njenimi instrumenti za izvajanje investicijske, devizne, kreditnomonetarne, fiskalne in cenovne politike. Odpraviti je treba
pridobivanje fiktivnega dohodka, visoko medsebojno zadolženost gospodarstva, neustrezno vrednotenje zalog, nepokrite izgube v gospodarstvu in negospodarstvu, delitev še ne
ustvarjenega dohodka ipd.
Menimo, da bi resolucija morala opredeliti tako politiko
cen, ki bi vsebovala rešitve:
- za zagotavljanje odločilne vloge delavcev pri oblikovanju
in izvajanju sistema družbene kontrole in politike cen;
- za vzpodbujanje samoupravnega sporazumevanja o cenah med temeljnimi organizacijami združenega dela v reprodukcijskih celotah in na podlagi dohodkovnih odnosov;
- za onemogočanje monopolizma na enotnem jugoslovanskem trgu;
- za ugotovitev dejanskih disparitet cen na temelju enotnih
ekonomskih kriterijev in njihovo postopno odpravljanje in
- za zagotavljanje uporabe enotnih kriterijev za oblikovanje cen na enotnem jugoslovanskem trgu, kar pa ne sme in ne
more biti oblikovanje enakih cen, ki bi se formirale glede na
najmanj produktivnega proizvajalca.
5. V osnutku resolucije ni dovolj izostrena izvozna naravnanost, ki je pogosto le ena od širokega spektra temeljnih
usmeritev (od generalne rasti proizvodnje, substitucije, do
nujnosti večjega zaposlovanja ipd.): V osnutku ni izhodišč za
postopno oživljanje dela deviznega tržišča na samoupravnih
osnovah, s pospeševanjem in povečevanjem sedanje cirkulacije deviz, ki poteka med posameznimi subjekti ali bankami na
podlagi samoupravnih sporazumov ali drugih predpisov na
podlagi katerih OZD urejajo medsebojne odnose v procesu
reprodukcije.
Osnutek resolucije prav tako ne daje iztočnic za aktivnosti
glede tuje finančne pomoči, ki jo bo kljub usmeritvi k zmanjšanju zadolženosti SFR Jugoslavija v prihodnjem letu še potrebovala. V resoluciji bi kazalo tudi navesti višino obveznosti
do tujine, ki zapadajo v letu 1984.
6. Podpiramo izhodišča o aktivni politiki življenjskega standarda in ustrezni socialni politiki oziroma politiki zagotavljanja socialne varnosti delavcev in delovnih ljudi, kakor je
opredeljena v prvem delu resolucije. Ugotavljamo pa, da so v
drugem delu opredeljene naloge in ukrepi v nasprotju s temi
izhodišči.
Če izhajamo iz separata temelji in okviri dolgoročne socialne politike, potem ni mogoče sprejeti reševanja socialnih
problemov z zagotavljanjem dodatnih sredstev in nadomestil,
ki bi omilila posledice povečanja cen najvažnejših prehrambenih artiklov.
IV.
Zveza sindikatov Slovenije bo v skladu s svojo vlogo in
odgovornostjo, ki jo ima v sistemu socialističnega samoupravljanja, usmerila svoje aktivnosti v uresničevanje z resolucijo dogovorjenih ciljev in nalog. Delovala bo tako, da bodo
delavci v temeljnih organizacijah združenega dela seznanjeni
s celoto problemov družbene reprodukcije, da bodo sprejeli
takšne plane za leto 1984, ki bodo odraz naše pripravljenosti
za uresničevanje dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije in družbenoekonomskih usmeritev za katere se bomo
dogovorili v resoluciji. Njena temeljna naiogu pa po se nadalje
dograjevanje in razvijanje sistema delitve po delu.
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OCENA RAZPOREJANJA DOHODKA IN ČISTEGA DOHODKA V LETU 1983 IN PREDVIDEVANJA ZA
LETO 1984
TABELA 3
Ji/^n*Za'™Pril°9aiX - W 10■ 1983 smo obJavili
,
cnV™. uresničevanja usmeritev družbenega
obdob e 19
v letu 1
n^nn možnosti
m J™t razvoja
S 1984«.
^~1985
z
oceno
v letu
Na strani "3
25 bi

1982
realizacija
BRUTO DOHODEK
Amortizacija po min. stopnjah
DOSEŽENI DOHODEK
Izguba
RAZPOREJENI DOHODEK
Obveznosti iz dohodka-skupaj
vtem:
- prispevki iz doh. za skupno porabo
vtem:
- SIS družbenih dejav.
- SPIZ in star. zav. kmetov
- davki iz dohodka
- stanovanjski prispev.-solidar.
- Del. doh. zadel. skup.
- del dohodka za plačilo obresti
- del doh. za ohranitev človek, okolja
- del dohodka za SLO in DS
- del doh. za amort. iznad min. st.
- del doh. za zavarovalne premije
- del doh. za bančne, SDK stroške, kazni,
takse in sod. stroške ter član.
- del doh. za druga plačila in namene
vtem:
- prispevek za pokrivanje stroškov enost.
reprodukc. vŽG Ljublj.
- prispevek za spodbujanje
konvertibilnega deviz, priliva
- prispevek za kolek, komun, rabo
- prispevek za usposabljanje zemlj. za družb,
organizirano kmet. proiz.
- prispevek za štipendiranje
- ostale obveznosti iz dohodka (1)
RAZPOREJENI ČISTI DOHODEK
vtem:
bruto osebni dohodki
od tega:
- neto OD
- prispevki SIS družb, dejav.
- prispevki SPIZ
- davki iz OD
- prisp. solid. zač. goro
Skupna poraba v TOZD
Sred. TOZD za ustanov, gradnjo
Sred. za razš. mater, osnove dela in rezerv
- delež v čistem dohodku
Akumulacije TOZD
Sred. za reprodukcijo (AK+AM)

morala biti

objavljena tudi tabela »Ocena razporejanja
dohodka in čistega dohodka v letu 1983 in predvidevanja
za
leto 1984«, ki smo jo prejeli naknadno in jo objavljamo
tokrat

Ocena 1983

388.808
48.751
340.057
8.474
345.682
124.495

indeks
1983/82
136
140
135
177
135
148

26.661

znesek

- tekoče cene (mio din)
Struktura razporejanja
dohodka v odstotkih
1982
1983
1984
ocena
predv.

Predvideno 1984

528.200
68.300
459.900
15.000
466.700
184.957

indeks
1984/83
127,5
130
127
127
127
133,3

znesek
673.455
88.800
584.655
19.000
592.700
245.800

100,0
36,0

100,0
39,6

100,0
41,5

120,2

32.039

127

40.725

7,7

6,9

6,9

21.065
5.596
3.172
2.303
32.291
32.555
2,427
1.049
4.626
5.297

119,6
122,3
95
123
125
200
120
130
125
145

25.194
6.845
3.015
2.835
40.365
65.100
2.915
1.365
5.780
7.680

121,5
147,8
120
121,5
122
150
118
118
125
125

30.610
10.115
3.620
3.445
49.245
97.650
3.440
1.610
7.225
9.600

6,0
1,7
0,9
0,7
9.3
9.4
0,7
0,3
1,3
1.5

5.4
1.5
0,6
0,6
8.6
13,9
0,6
0,3
1,2
1,6

5.2
1,7
0,6
0,6
8.3
16,5
0,6
0,3
1,2
1,6

3.172
10.942

127
178

4.030
19.520

118
125

4.755
24.485

0,9
3,2

0,9
4,2

0,8
4,1

3.067

180

5.500

135

7.400

0,9

1.2

1,2

1.662

123

3.900
2.045

123
121,5

4.800
2.485

0,5

0,8
0,4

0,8
0,4

1.003
755
4.455
221.187

135
123
130
127,5

1.355
930
5.790
281.743

127
1.720
121,5
1.130
120
6.950
123
346.900

0,3
0,2
1.3
64.0

0,3
0,2
1.3
60,4

0,3
0,2
1,2
58,5

151.672

123

186.560

121,5 226.670

43,9

40,0

38,2

110.945
121
133.939
123
164.587
32.1
28,9
27,8
18.540
118
21.877
121,5 26.580
5.4
4.7
4.5
17.368
138,7 24.080
113,8 27.405
5,0
5.0
4.6
3.606
143.4
5.172
121,5
6.285
1,0
1,0
1.1
1.213
123
1.492
121,5
1.813
0,4
0,3
0,3
10.950
120
13.140
115
15.110
3,2
2.5
2.8
10.201
123
12.550
121,5
15.248
2,9
2,7
2.6
48.365
143.5 69.493
129
89.872
14,0
15.0
15,2
22%
24,7%
26%
52.990
142,0 72.273
129
97.077
16,4
15,3
16.1
101.572
141,5 143.573
129
185.897
(1) Zajemajo prispevek za zaklonišča, za uporabo stavbnega zemljišča, prispevek solidarnosti iz dohodka, za biološka vlaganja, za
financiranje del v gozdni reprodukciji, za pospeševanje kmetijstva in nekatere druge manjše prispevke.
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POROČILO
Odbora za družbenoekonomski razvoj Zbora združenega dela Skupščine SR
Slovenije k oceni oskrbe z energijo v obdobju september 1983 - marec 1984 in
informaciji o skupnih vlaganjih v elektrogospodarstvu in premogovništvu drugih
socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin
Odbor za družbenoekonomski razvoj
Zbora združenega dela je na svoji seji
dne 19. oktobra 1983 obravnaval oceno
oskrbe z energijo v obdobju september
1983-marec 1984 in informacijo o skupnih vlaganjih v elektrogospodarstvu in
premogovništvu drugih socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin, ki ju je predložil izvršni svet.
Ocena oskrbe z energijo v
obdobju september
1983-marec 1984
Odbor je bil seznanjen z najnovejšimi
podatki glede oskrbe z vsemi vrstami
energetskih virov. Pri tem ugotavlja, da
bo oskrba s tekočimi gorivi še naprej
težavna, ostale vrste energije pa bodo
večinoma na razpolago v zadostnih količinah.
Odbor ponovno poudarja, da ni sprejemljivo, da oskrba z nafto in njenimi
derivati ni v odvisnosti od obsega odvajanja deviznega priliva za uvoz nafte in
derivatov. Ugotovljeno je, da SR Slovenija poravnava svoje obveznosti, vendar pa
ni dosežen predviden obseg izvoza, kar
pomeni odvajanje deviznih sredstev v
manjšem obsegu od planiranega. Vsekakor pa bi bilo potrebno dobiti tudi podatke po republikah in pokrajinah, in sicer
za njihovo odvajanje deviznih sredstev in
za oskrbo z nafto in njenimi derivati. Poseben problem pri oskrbi naše republike
predstavlja tudi težko gospodarsko stanje INE. Poleg tega pa je na slabšo oskrbljenost vplival tudi izvoz naftnih derivatov, ki ga je realizirala INA. Z nekaterimi
interventnimi ukrepi je bilo stanje pri
oskrbi delno izboljšano, vendar odbor
ugotavlja, da se bodo določene težave še
nadaljevale, glede oskrbe v letu 1984 pa
do sprejetja energetskih bilanc ni možno
dati dokončnih ocen.
Odbor je bil seznanjen s pripravo sistema za prilagajanje cen nafte in njenih
derivatov, ki naj Idi pričel veljati že v začetku leta 1984.
Oskrba z električno energijo je bila zadovoljiva, razen za določen čas, ko so
bile slabše hidrološke razmere in remont
nekaterih elektrarn, vendar večjih omejitev ni bilo zaradi varčevanja vseh porabnikov. Odbor ugotavlja, da je stanje po

opravljenih remontih in po izboljšanju hidroloških razmer normalizirano, pri čemer nastajajo tudi viški proizvedene
energije, ki gredo v druge republike oziroma pokrajini. Pri tem nastajajo določene težave zaradi pomanjkanja vagonov
za prevoz premoga, ki ga druge republike dobavljajo termoelektrarnam v Sloveniji, da za njihove potrebe proizvajajo
električno energijo.
Po sedanjih ocenah bo imelo elektrogospodarstvo v letošnjem letu precej velik obseg izgub, saj zahteve za podražitev
električne energije niso bile v celoti rešene. Odbor ponovno opozarja na stališče
Skupščine SR Slovenije, in sicer da naj bi
cena električne energije krila stroške
enostavne reprodukcije in vsaj del minimalnega programa za razširjeno reprodukcijo. Problem predstavlja zlasti dejstvo, da se trenutno cena električne
energije določa na zvezni ravni, pri čemer pa so prisotrie nekatere težnje po
enotni ceni te energije, kar pa zaradi zelo
različnih pogojev pridobivanja električne
energije ne more priti v poštev.
Zaradi relativne cenenosti električne
energije v primerjavi z drugimi viri energije, je v bližajoči se zimi pričakovati še
povečano porabo te energije za ogrevanje. V zvezi z Nuklearno elektrarno v
Krškem je bilo ugotovljeno, da je remont
zaključen, kar pomembno prispeva k
oskrbljenosti z električno energijo.
Odbor ugotavlja, da je oskrba s premogom in plinom v glavnem zadovoljiva, kar
je predvideno tudi za obdobje do konca
letošnjega leta in na začetku prihodnjega
leta. Glede oskrbe s koksom pa stanje še
ni popolnoma razčiščeno.
Odbor podpira predložene sklepe in
aktivnosti, ki so v gradivu, pri čemer posebej poudarja nujnost doslednega uresničevanja sklepov Skupščine SR Slovenije z dne 29. junija 1983, ki se nanašajo
na področje energetskega gospodarstva.
Odbor tudi meni, da je treba v sistemu
oskrbe z nafto in njenimi derivati zagotoviti odvisnost te oskrbe z obsegom odvajanja deviznih sredstev za te namene po
republikah in avtonomnih pokrajinah.
Odbor predlaga Zboru združenega dela, da predloženo oceno oskrbe z energijo obravnava. Ob tem pa je potrebno, da
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije po-

roča tudi o uresničevanju sklepov Skupščine SR Slovenije z dne 29. junija 1983.
informacija o skupnih vlaganjih
v elektrogospodarstvu in
premogovništvu drugih
socialističnih republik in
socialističnih avtonomnih
pokrajin
Odbor ugotavlja, da je za našo republiko nujno, da vlaga sredstva v izgradnjo
energetskih objektov v drugih republikah
in avtonomnih pokrajinah, saj to terja
tudi predvidena poraba energije v prihodnjih letih. Zaradi omejenega obsega
sredstev pa je potrebno načrtovanje in
gradnjo novih energetskih objektov
skrbno izbrati z upoštevanjem vseh prednosti, slabosti, stroškov in podobno.
Čimprejšnja priprava optimizacije izbora
in obsega gradnje energetskih objektov
zahteva tudi najbolj racionalne rešitve,
kar bo omogočilo, da bo cena električne
energije ostala v sprejemljivih okvirih in
da ne bo relativno preveč obremenjevala
družbene reprodukcije.
Odbor ugotavlja, da določena odprta
vprašanja v zvezi s konkretnimi predlogi
za sovlaganja v druge republike in avtonomne pokrajine še niso v celoti razrešena, zato bo treba te aktivnosti znotraj
elektrogospodarstva še pospešiti. To velja tudi za odločitev o pristopu k sovlaganju v termoelektrarno Kosovo C, pri čemer pa je treba proučiti naše finančne
možnosti.
Odločitve o sovlaganjih niso enostavne
zaradi pomanjkanja sredstev, vendar sovlaganja omogočajo, da se v prihodnjem
obdobju izognemo katastrofi pri oskrbi z
električno energijo. Zato pa je treba potrebam po energiji prilagoditi tudi zahteve za zagotovitev sredstev.
Odbor meni, da je treba z usklajeno
akcijo med elektrogospodarstvom, Interesno skupnostjo elektrogospodarstva in
Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije
poenotiti stališča in ocene glede nadaljnjega vlaganja, sovlaganja, vrste objektov, lokacije in podobno.
Odbor predlaga, da je treba seznaniti
delegate s predloženo informacijo, vendar je potrebno pred tem razčistiti odprta
vprašanja, ki izhajajo iz informacije in iz
poročila odbora.

OCENA
oskrbe z energijo v obdobju september 1983 - marec
1984
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 91. seji dne 15.
9. 1983 obravnaval:
- OCENO OSKRP Z ENERGIJO V OBDOBJU SEPTEMSi""'- •■•-rtiiTir t -al

BER 1983 - MAREC 1984, ki jo je pripravil Republiški
komite za energetiko.
Gradivo vam pošiljamo na podlagi 212. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije.

1. Uvod
V oceni oskrbe z energijo v obdobju september- december
1983 smo upoštevali stanje oskrbe v prvih osmih mesecih
tega leta in predvidevanja oziroma dejanske možnosti OZD
energetskega gospodarstva, ki so nosilci oskrbe s posameznimi energetskimi viri. Pri tem smo seveda upoštevali možnosti proizvodnje, dobave oz. distribucije energetskih virov kot
so predvidene z energetsko bilanco za leto 1983.
Za oceno oskrbe z energijo v obdobju januar - marec 1984
pa smo upoštevali dosedaj izdelane osnutke energetskih bilanc za leto 1984, proizvodne možnosti energetskega gospodarstva, pri naftnih derivatih pa predvsem potrebe.
Oskrba s premogom, plinom in električno energijo bo v
obravnavanem obdobju predvidoma zadovoljiva, manjše
omejitve oz. varčevalni ukrepi bodo izvajani le pri oskrbi z
električno energijo v mesecu septembru. Ker je predvsem
oskrba z naftnimi derivati negotova, predlagamo Izvršnemu
svetu Skupščine SR Slovenije, da za izboljšanje oskrbe
sprejme določene aktivnosti, ki jih v nadaljnem tudi navajamo.
2. Električna energija
V nasprotju z obdobjem prvih sedmih mesecev letošnjega
leta, ko je bila proizvodnja električne energije 13,9% nad
planirano, je elektroenergetski položaj v začetku septembra
dokaj težaven. Elektrogospodarstvo predvideva, da bo v septembru primanjkovalo okrog 20 mio kWh, t. j. dnevno od 0,8
do 1 mio kWh. Dnevna potrošnja električne energije je za
september načrtovana 23,8 mio kWh na delavnik, medtem ko
je v sedanjih razmerah možna proizvodnja le 23,1 mio kWh, in
sicer iz hidroelektrarn 4,9 mio kWh, iz termoelektrarn
vključno z občasnim najnujnejšim obratovanjem plinske elektrarne Brestanica 16,2 mio kWh in 2,0 mio kWh pogodbenega
prejema iz TE Tuzla V v BiH.
Primanjkljaja ni mogoče v celoti pokriti z nabavo iz drugih
republik ali iz uvoza, saj je pomanjkanje električne energije v
drugih republikah še občutnejše, uvoz iz Italije in Avstrije pa
je možen samo občasno in v manjših količinah v odvisnosti od
njihovih elektroenergetskih razmer. V drugih SR in SAP
imamo sicer pozitivni saldo izmenjave električne energije 166
mio kWh, vendar tega dobroimetja ni mogoče koristiti zaradi
tamkajšnje kritične elektroenergetske situacije, razen kot havarijsko pomoč v primerih okvar na naših proizvodnih napravah. Prav tako ni mogoče koristiti 53 mio kWh, deponiranih v
Italiji, ker je to količino že uvozil JUGEL kot posojilo Slovenije
za potrebe drugih republik, ki pa ga te republike trenutno ne
zmorejo vrniti.
Zaostrene elektroenergetske razmere v septembru so delno
posledica izredno slabih hidroloških razmer. Vodni dotoki so
v začetku tega meseca le 36% od dolgoletnega povprečja. V
okvari je TE Trbovlje II moči 125 MW. Načrtovana in neodložljiva sta bila remonta NE Krško in bloka II Toplarne Ljubljana
skupne moči 362 MW. Pomanjkanje proizvodnih zmogljivosti
bo trajalo do pričetka obratovanja NE Krško predvidoma 20. 9.
1983 oz. TE Trbovlje II predvidoma 25. 9. 1983. Proizvodnja
električne energije pa se lahko izboljša ob znatnem izboljšanju vodnih dotokov. Elektrogospodarstvo je tudi podvzelo vse
napore za skrajšanje remontov oz. popravila navedenih elektrarn.
Posledica opisanega stanja je, da elektrogospodarstvo
lahko zadovoljuje potrošnike le ob skrajnem varčevanju uporabnikov, to je doslednim izvajanjem zvezne uredbe o posebnih pogojih dobave električne energije {Uradni list SFRJ, št.
62/82) in prve stopnje omejitev po Družbenem dogovoru o
izvajanju omejevanja porabe električne energije v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 34/74). S tema ukrepoma so uporabniki dolžni z doslednim varčevanjem zmanjšati porabo električne energije za 10%. V prvih dveh dnevih septembra, ko
uporabniki še niso v celoti izvajali zahtevanega 10%-nega
varčevanja, se ni bilo mogoče izogniti prisilnim izklopom
posameznih odjemalcev in območij.
V preostalem obdobju od oktobra 1983 do marca 1984 ni
pričakovati težav pri oskrbi potrošnikov z električno energijo
'n 2). V tem obdobju naj bi uporabniki prejeli
GWh kar
.
bo v celoti pokrito s proizvodnjo v Sloveniji in
pogodbenimi dobavami iz BiH (TE Tuzla V). V hidroelektrarnah bomo vtem obdobju predvidoma proizvedli 1161 GWh, v
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termoelektrarnah in jedrski elektrarni 3855 GWh ter iz TE
Tuzla V prejeli 328 GWh, kar skupaj ustreza predvidenim
potrebam. V tem obdobju sicer tudi po pričetku obratovanja
NE Krško in TE Trbovlje II ne bomo imeli viškov električne
energije, vendar bo mogoče občasno proste zmogljivosti ponuditi drugim republikam za predelavo njihovega premoga v
električno energijo za potrebe teh republik, kot se je to že
izvajalo v minulem obdobju letošnjega leta. Prostih zmogljivosti bo v obdobju oktober - december 1983 za proizvodnjo
370 GWh, v obdobju januar-marec 1984 pa za proizvodnjo
170 GWh pod predpostavko, da poraba električne energije v
Sloveniji ne bo nad načrtovano. Pri tem pripominjamo, da je
po podatkih elektrogospodarstva poraba v drugi polovici letošnjega leta pričela naraščati. Tako je bila v avgustu le še
0,1% pod planirano, medtem ko je bila v prvih sedmih mesecih še 4,1% pod bilančno porabo.
Oskrba v obravnavanem obdobju bo nemotena le, če ne bo
večjih okvar na proizvodnih napravah. V primeru izpadov ali
okvar velikih blokov kot so NE Krško, TE Šoštanj ali TE
Trbovlje II se ne bo mogoče izogniti omejitvam dobave električne energije. Ker obstoječi Družbeni dogovor o izvajanju
omejevanja porabe električne energije v SR Sloveniji iz leta
1974 ne ustreza spremenjenim razmeram, smo pripravili odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje porabe električne energije. S tem odlokom bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
uvedel olajšave pri izvajanju omejitev dobave električne energije za delovne organizacije - pretežne izvoznike na konvertibilno območje, da v primerih pomanjkanja električne energije
ne bi preveč prizadeli izvozne proizvodnje.
Razmere v začetku septembra pa opozarjajo, da ob nepredvidenih izpadih večjih proizvodnih enot tudi v bodoče ne bo
mogoče zagotoviti nemotene oskrbe uporabnikov električne
energije. Zato je nujno potrebno zagotoviti izvajanje minimalnega programa izgradnje elektroenergetskih objektov, predvidenih v Samoupravnem sporazumu o temeljih plana samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva Slovenije.
Za uresničitev načrtovane izgradnje pa bo zlasti potrebno
zbrati potrebna sredstva iz vseh predvidenih virov, t. j. združevanjem sredstev uporabnikov, lastnih sredstev elektrogospodarstva in drugih možnih virov.
3. Naftni derivati
V SR Sloveniji smo v sedmih mesecih letos porabili 969.883
ton naftnih derivatov, kar je 98,8% glede na porabo v enakem
lanskem obdobju, oz. 90,3% glede na bilančno predvidene
količine za to obdobje.
V tem času je prišlo do krajših zastojev pri oskrbi uporabnikov predvsem z mazutom in srednjimi destilati, vendar to ni
povzročilo večjih zastojev v proizvodnih procesih.
Po podatkih Zveznega komiteja za energetiko in industrijo
je možni uvoz nafte v septembru ocenjen na 838.000 t
(344.000 t s klirinškega področja in 494.0001 s konvertibilnega
področja), za kar so v skladu s sklepi ZIS že izdane garancije
Narodne banke Jugoslavije. Skupaj s proizvedeno domačo
nafto v količini 200.000 t (že upoštevan izvoz 150.000 t) bo v
tem mesecu na razpolago za predelavo 1,038 mio t surove
nafte za celotno SFRJ ali 18% manj kot je po predvidevanjih iz
energetske bilance SFRJ za to leto predvidena mesečna količina.
Upoštevanje te količine in pa dejstvo, da še ni prišlo do
nove prerazdelitve surove nafte na posamezne rafinerije zaradi izvoza surove nafte in naftnih derivatov, je INA v prvih
dneh septembra obvestila Petrol o razpoložljivih količinah
posameznih naftnih derivatov za SR Slovenijo. Iz teh podatkov izhaja, da bo nezadovoljiva oskrba porabnikov predvsem
s srednjimi destilati in z mazutom in da razpoložljive količine
derivatov pokrivajo le 60% potreb. 7. 9. 1983 je INA telefonično obvestila Petrol, da dobavo naftnih derivatov ponovno
znižuje za 40%,. (Do oddaje informacije pri INI nismo uspeli,
da bi preklicala znižanje, pa tudi pismene potrditve telefoničnega razgovora nismo dobili.) Ker v Sloveniji praktično ni več
zalog, z razpoložljivimi količinami ne bo možno oskrbeti niti
prioritetnih uporabnikov.
Že v avgustu je Petrol zahteval od Zvezne direkcije za
rezerve industrijskih proizvodov sprostitev 10.000 t plinskega
olja in 12.000 t mazuta, kar je bilo takrat zavrnjeno. Petrol je
zahtevo za posojilo navedenih količin derivatov ponovil 7. 9.
1983, istočasno je tudi Republiški komite za tržišče in splošne

gospodarske zadeve naslovil enako zahtevo na Zvezni sekretariat za tržišče in splošne gospodarske zadeve. Od zahtevanih količin je bilo sproščenih le 800 t plinskega olja in 800 t
mazuta. Zaradi tako skrčenih količin Petrol predlaga interventni uvoz naftnih derivatov (10.000 t plinskega olja, 10.0001
mazuta, 1.000 t tekočega naftnega plina in 2.300 t aromatov
mesečno). Ker so izčrpane vse možnosti, da bi prišli do
ustreznih količin po rednem postopku, lahko preprečimo
hujše motnje v oskrbi v septembru le z interventnim uvozom.
Prav tako je tudi oskrba v ostalih mesecih tega leta negotova iz vrste razlogov. Poleg nezadostno zagotovljenih deviznih sredstev za uvoz surove nafte in likvidnostnih težav rafinerij, zaradi česar je bil uvoz surove nafte iz konvertibilnega
območja že dosedaj pod planiranim, bo razpoložljive količine
dodatno omejil tudi izvoz INE in sicer 500.0001 surove nafte in
226.000 t naftnih derivatov. Zaradi predvidenega izvoza je
Zvezni komite za energetiko in industrijo pripravil predlog
rebalansa energetske bilance, po katerem se za SR Slovenijo
zmanjšajo letne količine derivatov od 1,840.000 t na
1,742.0001, to je 5,6%. Takšno zmanjšanje celotne količine, ki
se bo predvidoma realiziralo v enem tromesečju, pomeni brez
dvoma občutne motnje pri oskrbi uporabnikov z vsemi vrstami naftnih derivatov, še zlasti ker so zaloge z izjemo motornega bencina izčrpane.
Brez dvoma bodo pretežno breme izvoza nafte in derivatov
nosile repblike, ki jih oskrbujejo rafinerije INE, to so Slovenija,
Hrvaška in Črna gora. Zato je Republiški komite za energetiko
v postopku priprave predloga rebalansa energetske bilance
SFRJ za leto 1983 vztrajal, da mora priti do prerazporeditve
razpoložljivih količin nafte na posamezne rafinerije. Predlagamo, da zahtevo ponovi tudi Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije in o stanju oskrbe porabnikov z naftnimi derivati s
predloženim teleksom obvesti Zvezni izvršni svet.
Upoštevaje predlog rebalansa energetske bilance SFRJ, ki
predvideva znižanje porabe naftnih derivatov v državi od
16,115.000 t (skupaj z lastno rabo v rafinerijah) na 15,400.0001
in dosedanjo porabo, bi bilo potrebno v zadnjem četrtletju
leta skupaj zagotoviti 5,270.000 t surove nafte ali v povprečju
1,760.000 t mesečno, kar pa je po mnenju Zveznega komiteja
za energetiko in industrijo nerealno pričakovati.
Glede na to, da ne bo možno nadoknaditi izpada uvoza
surove nafte v preteklem obdobju, je po mnenju Zveznega
komiteja za energetiko in industrijo potrebno v zadnjem četrtletju nujno zagotoviti 4,050.000 t surove nafte in 300.000 t
naftnih derivatov. Kot prehodne zaloge za mesec januar je
potrebno zagotoviti še dodatnih 500.000 t surove nafte. V tem
obdobju je domača proizvodnja ocenjena na 900.000 t, iz
klirinškega področja bomo potrebno uvozili iz konvertibilnega področja pa je potrebno zagotoviti okoli 315 mio $.
Iz navedenih razlogov ocenjujemo, da razpoložljive količine
naftnih derivatov, predvsem kurilnih olj in plinskega olja kljub
poostrenim ukrepom varčevanja ne bodo zadoščale za
oskrbo in bo potrebno te količine deliti na uporabnike v
skladu z njihovo dogovorjeno prioriteto.
Ker je energetska bilanca SFRJ za leto 1984 šele v pripravi,
še ni znana količina planiranih naftnih derivatov za SR Slovenijo. Kot prvo osnovo za usklajevanje smo Zveznemu komiteju
za energetiko in industrijo posredovali oceno Petrola o potrebni količini naftnih derivatov za I. 1984 in sicer 1,970.0001,
kar je 7% več kot je bilo za SR Slovenijo določeno z energetsko bilanco SFRJ za I. 1983 oziroma 11% več kot namenja
naši republiki predlog rebalansa energetske bilance. Na
osnovi podatka Zveznega komiteja za energetiko in industrijo,
da bo uvoz surove nafte v prihodnjem letu na nivoju letošnjega in na osnovi ocene o porabi naftnih derivatov v naši
republiki v tem letu (1,692.000 t) je Republiški komite za
energetiko posredoval Zveznemu komiteju za energetiko in
industrijo podatek, da je 1,840.000 t minimalna potrebna
količina za SR Slovenijo v prihodnjem letu. Od te količine je v
prvem tromesečju potrebno zagotoviti okoli 460.000 t naftnih
derivatov za sprotno oskrbo uporabnikov. Menimo pa, da v
kolikor ne bo dovolj zbranih deviznih sredstev za uvoz energetskih surovin iz konvertibilnega območja ter dokler bo
omejitveni faktor pri uvozu surove nafte neustrezna likvidnost
v INI, v SR Sloveniji ne moremo računati na izboljšanje stanja
oskrbe uporabnikov z naftnimi derivati.
Poleg aktivnosti, ki so že bile opravljene oziroma so v teku,
poročevalec

predlagamo še naslednje interventne ukrepe za ublažitev nastalega pomanjkanja naftnih derivatov:
- Petrol bo ponovno proučil vse možnosti hitrega interventnega zagotavljanja manjkajočih naftnih derivatov. Poleg tega
bo proučil vse možnosti kompenzacijskih poslov doma in v
tujini ter možnost uvoza po maloobmejnih sporazumih.
- RK za tržišče in splošne gospodarske zadeve in RK za
energetiko bosta s posredovanjem pri ustreznih zveznih organih in organizacijah poskušala zagotoviti že zaprošeno količino plinskega olja in mazuta.
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo pri Zveznem izvršnem svetu vztrajal, da pride na osnovi predloga rebalansa EB
SFRJ 1983 do prerazporeditve surove nafte, ki bo omogočila
proizvodnjo v rafinerijah INE tako, da bodo SR, ki jih le-ta
oskrbuje, oskrbljene enakomerno kot ostale SR in SAP.
- Republiški komite za energetiko bo ponovno pozval
izvršne svete skupščin občin, da preverijo, kateri uporabniki
tekočih goriv na njihovem območju še niso sprejeli varčevalnih načrtov ter zahtevajo od njih, da to nemudoma storijo.
Prav tako naj preverijo ali uporabniki dosledno izvajajo vse
sprejete varčevalne načrte.
- Gospodarska zbornica Slovenije bo v sodelovanju z
ISNAP, RK za energetiko in Petrolom pospešila sprejetje oziroma pripravo dogovorov o prednostni oskrbi porabnikov z
mazutom, plinskim oljem m ekstra lahkim kurilnim oljem, ki
bodo nato služili kot osnova Republiški energetski skupnosti
pri pripravi njenih planskih aktov v skladu z Zakonom o
energetskem gospodarstvu.
- Vsi nosilci ukrepov za izvajanje naftnega dela Energetske
bilance SR Slovenije bodo pospešili aktivnosti pri izvjanju leteh.
,. .
- Vse navedene aktivnosti dolgoročno ne zagotavljajo zadovoljive oskrbe Slovenije z naftnimi derivati, zato so potrebni
nekateri sistemski ukrepi:
- SOZD Petrol bo v sodelovanju z ISNAP in SOZD INO
pospešil pripravo in sklenitev samoupravnega sporazuma o
dolgoročni oskrbi SR Slovenije med SOZD INA in SOZD
Petrol, s katerim bo zagotovljena zanesljivejša oskrba SR
Slovenije z naftnimi derivati,
- v okviru pristojnih zveznih organov oziroma organizacij je
potrebno uveljaviti stališče SR Slovenije, da mora biti oskrba
posamezne SR ali SAP v pretežni meri odvisna od izvrševanja
obveznosti zagotavljanja deviznih sredstev za uvoz energetskih surovin. Enako stališče mora SOZD Petrol uveljaviti v
Samoupravnem sporazumu o enakomerni oskrbi pod enakimi
pogoji, ki še vedno ni usklajen in zato tudi še ni sprejet.
- Petrol se bo v sodelovanju z ustreznimi republiškimi
upravnimi organi, Gospodarsko zbornico Slovenije ter bankami zavzemal za spremembe nekaterih sistemskih rešitev, ki
bodo Sloveniji zagotovile večji vpliv na oskrbo, z naftnimi
derivati tako, da bo oskrba z naftnimi derivati sorazmerna
zagotavljanju deviznih sredstev za uvoz energetskih surovin s
konvertibilnega področja.
4. Zemeljski plin
V sedmih mesecih letos smo iz Sovjetske zveze prevzeli
466,5 mio m3 zemeljskega plina, kar je zadoščalo za oskrbo
uporabnikov in delno polnjenje skladišča. V času od avgusta
do decembra 1984 bomo predvidoma prevzeli še 377 mio m ,
kar bo zadoščalo za kritje potreb. Za
prvo tromesečje 1984 je
predviden prevzem 212,5 mio m3 plina, kar je 28% letne
pogodbene količine. S to količino in količino uskladiščenega
plina bo možno normalno oskrbeti uporabnike.
5. Koks
V prvem polletju so uporabniki v SR Sloveniji porabili
106 323 ton koksa. Od tega so dobave v okviru energetske
bilance znašale 84.502 t, ostalo količino 21.821 t pa so si
uporabniki zagotovili z lastnim uvozom. Bilančno razpoložljiva količina koksa ne zadošča za kritje potreb, zato so
uporabniki predvideli celoletni lastni uvoz 41.000 ton, s čimer
bodo potrebe v pretežni meri pokrite.
, .
Kot osnova za usklajevanje bilance koksa za prihodnje leto
je SR Slovenija prijavila potrebo po koksu 252.400 ton koksa
za prihodnje leto. V postopku usklajevanja bilance koksa za I.
1984 kot sestavnega dela energetske bilance smo uspeli dokazati, da je navedena potreba realno planirana in da je
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potrebno zagotoviti takšne količine koksa za vso državo, da
bo omogočena proizvodnja panog, ki so osnova za vse ostale
gospodarske dejavnosti. Ker je po kasnejših zagotovilih
Zvezni komite za energetiko in industrijo uvoz premoga za
koksanje v prihodnjem letu dogovorjen v količini 4,2 mio ton,
kar pokrije praktično vse potrebe, ocenjujemo, da v prvem
četrtletju prihodnjega leta ne bo občutnejših težav pri oskrbi
uporabnikov s koksom in da se bo zmanjšal delež potrebnega
lastnega uvoza, v kolikor se težave z zagotavljanjem deviz za
uvoz energetskih surovin ne bodo še močneje odrazile tudi
pri nabavi premoga za koksanje s konvertibilnega območja.
6. Premog
Lignit
V sedmih mesecih letošnjega leta je bila proizvodnja lignita
2,793.000 t ali 99,4% planiranih obvez.
Ocena proizvodnje lignita od septembra do decembra 1983
V SOZD REK Franc Leskošek-Luka - Titovo Velenje predvidevajo, da bodo do konca, t.j. v obdobju od septembra do
meseca decembra 1983 izkopali še 1,791.000 lignita ter
skupno v letu 1983 proizvedli 5 mio t lignita in presegli plan po
energetski bilanci za I. 1983, ki znaša 4,700.000 t in tudi
povišani plan DO RLV, ki znaša 4,800.000.
Iz drugih republik pričakujejo v obdobju september-december 1983 še dobave 269.000 t lignita, tako da bi znašala
celotna dobava lignita iz drugih SR do konca leta 775.000 t.
Dogovorjene dobave 990.000 t lignita v I. 1983 ne bodo dosežene zaradi pomanjkanja železniških vagonov in preobremenjenega železniškega omrežja ter nezadostnih razkladalnih
kapacitet v SR Sloveniji.
Iz tujine pričakujemo od septembra do konca leta 1983 še
24.900 t lignita iz Sovjetske z veže ter bo predvidoma dosežena skupna letna količina lignita iz uvoza znašala 60.000 t.
Zaloge lignita v TE Šoštanj se bodo znižale za 174.400 t (od
726.400 t na 552.000 t ob koncu leta 1983) s količinami iz
zalog, z razpoložljivimi količinami iz domače proizvodnje ter
dobav iz drugih republik in tujine bo TE Šoštanj do konca I.
1983 prejela 1,677.000 t premoga, kar bo zadostovalo za
intenzivnejše obratovanje zaradi izpada proizvodnje v NE
Krško (remont) in TE Trbovlje (okvara). Vendar pa celotnega
izpada električne energije do meseca oktobra s tako povečano proizvodnjo ne bo mogoče nedoknaditi.
Indutrija bo lahko koristila v obdobju september-december
1983 96.000 t lignita, oziroma v celotnem letu 272.000 t. Po
energetski bilanci za I. 1983, bi morala industrija dobiti
310.000 t lignita.
Široki potrošnji ter šolam in ustanovam bo na razpolago v
obdobju september-december 1983 284.000 t lignita, tako da
bo skupna količina dobav v I. 1983 znašala 715.000 t ali za
11% več kot je bilo predvideno po bilanci za I. 1983, oziroma
za 211.000 t več kot v letu 1982 in s tem zadovoljivo oskrbo
potrošnikov z lignitom.
Ocena proizvodnje in dobav lignita za obdobje januarmarec 1984
V DO RLV načrtujejo proizvodnjo lignita v obdobju januarmarec 1984, 1,300.000 t ter dobave v istem obdobju iz drugih
republik 150.000 t. Proizvodnja in dobave lignita bodo približno enake kot v lanskih prvih treh mesecih.
Dobav iz tujine v naslednjem letu ne predvidevamo, ker bo
mogoče oskrbeti tržišče iz domače proizvodnje in drugih SR.
Široka potrošnja naj bi po ocenah imela v prvih treh mesecih leta 1984 na razpolago 173.0001 lignita, industrija 42.0001,
ter predvidevamo da bo premoga za energetske potrebe
1,235.000 t ali skupaj 1,450.000 t, kar je približno na nivoju
oskrbe v zadnjih mesecih I. 1983. Tudi v tem času bo oskrba z
lignitom zadovoljiva.
Rjavi premog
V sedmih mesecih letošnjega leta je znašala proizvodnja
rjavega premoga v SR Sloveniji 1.007.600 t ali 97,1% planskih
obvez.
Proizvodnja rjavega premoga v SR Sloveniji bo v obdobju
september-december 1983 550.000 t tako da bo dosežena
celoletna proizvodnja rjavega premoga 1,723.000 t, kar ie
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0,8% več kot predvideva pian za I. 1983 ali 72.800 t več kot v
letu 1982.
Dobave iz drugih republik bodo znašale v obdobju septemberdecember 1983 272.000 t. Do konca leta bo iz drugih
republik izdobavljeno skupno 766.000 t od tega 300.000 t za
predelavo v električno energijo za potrebe BiH. V primerjavi z
letom 1982 bodo dobave manjše za 3.700 t.
Dobave iz tujine bodo predvidoma znašale do konca leta
9.000 t, tako da bo znašala količina premoga, dobavljenega
do konca I. 1983 34.000 t, po snergetski bilanci je bila predvidena količina 80.000 t.
Energetski objekti bodo porabili v obdobju september-december 1983 684.000 t oz. skupno v celem letu 1,704.9001. Od
tega bodo dali slovenski rudniki 1,244.000 t, rudniki iz drugih
SR pa 460.000 t. Industrija bo prejela od septembra do decembra 1983 79.600 t oz. v celem letu 1983 pa 230.0001, kar je
precej manj od bilance, ki je predvidela porabo 310.000 t,
zato, ker je bila predvidena večja substitucija kurilnega olja s
premogom v industriji, kot pa je bila uresničena, vendar kljub
temu ne bo težav z oskrbo.
Široka potrošnja bo prejela v tem obdobju 163.000 t oz. v
celem letu 527.000 t rjavega p-emoga, od tega 263.000 t iz
slovenskih premogovnikov in 230.000 t iz rudnikov drugih
republik ter 34.000 t iz uvoza (klirinško področje), kar je 5,4%
več kot je predvideno po bilanci, ki je predvidela 500.000 t
premoga za ostalo porabo. Ta količina je za 44.300 t večjega
kot je bila v letu 1982.
Ocena proizvodnje rjavih premogov od januarja do marca
1984.
Proizvodnja rjavega premoga v SR Sloveniji v prvih treh
mesecih I. 1984 bo znašala 443.000 t in to v Zasavskih premogovnikih Trbovlje 372.000 t, v rudniku Senovo 30.000 t, v
rudniku Kanižarica 31.000 t in rudniku Laško 10.000 t.
Dobave rjavega premoga iz tujine so po osnutku energetske
bilance za I. 1984 predvidene v količini 140.000 t. Predvidevamo, da bodo trgovske delovne organizacije uvozile na
osnovi kompenzacije v prvih treh mesecih leta 1984 cca
35.000 t premoga. Vendar je potrebno za realizacijo uvoza
premoga na kompenzacijski osnovi predhodno doseči soglasje na vladnih nivojih držav, s katerimi želimo skleniti
kompenzacijske posle.
Energetski objekti, industrija in šiVoka potrošnja bodo imeli
pokrite svoje potrebe. Ob tem se bodo predvidoma znižale
zaloge rjavega premoga v TE Trbovlje od 30.000 t na 20.000 t
jn v TO Ljubljana od 70.0001 na 36.0001, medtem ko bi zaloge
v industriji ostale nespremenjene , t. j. 17.000 t.
Trgovske organizacije ugotavljajo, da so se zaradi lanskoletne mile zime pri njih pojavile zaloge različnih vrst premoga,
ki jih ocenjujejo na cca 30.000 t. Za leto 1984 predvidevamo
porabo rjavega premoga v široki potrošnji 610.000 t, kar je za
83.000 t več kot ocenjujemo, da bo poraba v 1.1983, oz.
127.300 t več kot v letu 1982. Kljub temu pa bo na tržišču še
vedno povpraševanje predvsem po kvalitetnem rjavem premogu.
Dodatne količine rjavega premoga bomo skušali dobiti iz
premogovnika Kakanj (BiH), če bodo raziskave uporabnosti
tega premoga za široko potrošnjo in energetske objekte pozitivne.
Ukrepi za doseganje planirane proizvodnje premoga
Da bi zagotovili načrtovane količine dobav premoga, morajo nosilci oskrbe zagotoviti;
- nemoteno nadaljevanje investicijskih del za odpiranje
novih premoških delovišč in posodabljanje pridobivalne in
transportne mehanizacije v RLV in rudnikih rjavih premogov v
SR Sloveniji,
- pospešeno sanacijo premogovnika Kotredež,
- dokončanje raziskav rjavega premoga rudnika Kakanj za
potrebe energetike in široke potrošnje, ki jih izvaja REK
Edvard Kardelj,
- organiziranje proizvodnje premoga v premogovnikih v
obdobju september 1983 - marec 1984 za povečanje deleža
premoga za široko porabo,
- intenzivno nadaljevanje dela na študiji o racionalnejšem
izkoriščanju delovnega časa v rudarstvu ter nadaljevati z
akcijo za humanizacijo težkega rudarskega dela. Komisija za
izdelavo takega predloga bo predvidoma končala delo do
konca septembra 1983.
- skrb za izvajanje obstoječih pogodb in sporazumov ter
poročevalec

sklepanje ncih za pridobitev potrebnih količin premoga iz
drugih SR je v Splošnem združenju trgovine. Enaka skrb velja
tudi uvozu premoga iz tujine,
- razrešitev težav pri združevanju sredstev za razširjeno

reprodukcijo premogovnikov za potrebe široke potrošnje v
okviru Splošnega združenja energetike, Splošnega združenja
trgovine, Plansko poslovne skupnosti za premog in republiških upravnih organov.

TABELA 1
OCENA IZVRŠITVE ELEKTROENERGETSKE BILANCE ZA OBDOBJE SEPTEMBER 83 - JANUAR 84 v GWh
II

Skupno
sept.-marec
7.373
202
3.976
, 581
5.349
783
153
22
5.502
805
1.389
181
3.901
648
5.290
829
382
56
5.672
885
540
80
20

XII

XI

IX

202
195
189
193
199
Neposredni odjemalci
610
617
563
544
489
Distribucija
812
812
752
737
688
Konzum
23
24
22
22
20
Izgube prenosa
835
836
774
759
708
Potrebe Slovenije
158
220
249
220
208
Proizvodnja HE
671
560
471
483
426
Proizvodnja TE
829
780
720
703
654
HE+TE
56
56
54
56
54
Prejem iz BiH
885
836
774
759
688
Razpoložljivo
50
100
150
120
Proste kapacitete (TE)
20
Primanjkljaj
—
Opomba: Podatki za čas september 1983 so ocenjeni, za čas oktober 1983 - december 1983 so vzeti
bilance, za čas januar-marec 1984 pa po osnutku bilance za leto 1984 (osnutek junij 1983)

193
572
765
20
785
133
642
775
50
825
40

iz sprejete elektroenergetske

TABELA 2
PREGLED VIŠKOV IN MANJKOV

vGWh
IX

XI

XII

836
774
759
708
Potrebe Slovenije
220
249
220
208
Proizvodnja HE
660
621
603
418
Proizvodnja TE (možna)
56
54
56
54
BiH (Tuzla 5)
20
Primanjkljaj
100
150
120
Proste kapacitete (TE)
Opomba: za september 1983 upoštevano:
remont NEK
defekt TET 125 MW
kasnitev zagonaTOL III
.
hidrologija po bilančnih vrednostih razen za september, za katerega je ocenjena

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
2. novembra 1983
Delegati Zbora združenega
dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora so na
skupnem zasedanju poslušali:
- uvodni poročili Jerneja
Jana, člana Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije in
predsednika Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje in Rudija Čačinovkja/
predsednika Komisije Skupščine SR Slovenije za mednarodne odnose k Informaciji o
poteku in rezultatih VI. zasedanja Konference združenih narodov za trgovino in razvoj; Inporočevalec

formaciji o VII. konferenci šefov držav ali vlad neuvrščenih
držav v New Delhiju in k Informaciji o Madridskem sestanku
Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi;
- uvodno besedo Erika
Vrenka, čl^na Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije in
predsednika Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost in tehnologijo, k poročilu
o uresničevanju zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih.
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični

835
158
671
56

785
133
642
50

805
181
648
56

50

40

80

zbor so na ločenih sejah sprejeli:
- ocene, stališča, sklepe in
priporočila ob obravnavi informacij o sodelovanju SFR Jugoslavije na mednarodnih
konferencah v letošnjem letu;
- ugotovitve, priporočila in
sklepe ob obravnavi poročila o
uresničevanju zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih;
- sklepe ob obravnavi poročila o delu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFR Jugoslavije za obdobje od 15. 5. 1982 do 31. 7.
1983;
- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine
SFR Jugoslavije o poteku 20.
seje Zbora republik in pokrajin
Skupščine SFR Jugoslavije, ki
je bila 30. septembra 1983;

Skupaj
IX-III
X-lll
4.794
5.502
1.161
1.389
3.855
4.273
328
382
20
50
540
540

- sklep ob obravnavi osnutka odloka o sprejetju družbenega plana Jugoslavije za dobo 1986-1990 in o določitvi roka za predložitev osnutka oziroma predloga družbenega
plana Jugoslavije Skupščini
SFRJ.
Zbor združenega dela in Zbor
občin sta sprejela:
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o zagotovitvi sredstev iz primarne emisije za odpravo posledic potresa, ki je
prizadel SR Bosno in Hercegovino v letu 1981;
- sklep ob obravnavi osnutka družbenega dogovora o
skupnih osnovah in merilih za
določanje osebnih dohodkov
in drugih prejemkov in nadomestil določenih materialnih
stroškov funkcionarjev, ki delajo v organih in organizacijah
družbenopolitičnih skupnosti
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NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI
Zbor združenega dela:
Marjeta Kač, Jože Okršlar, Rado Roter, Rudi Šepič, Vilko
Jelen, Lojze Skok, Miran Spruk, Bogo Krajšek, Tatjana Barborič, Miro Jelenkovič, Ivan Vušnik, Vlasta Grjol, Stanislava
Zlatkovski, Peter Simonišek, Stane Divjak, Bernard Krivec,
Dušan Šinigoj, Peter Fleišer, Franc Požun, Marija Štefan,
Stane Divjak, France Vreg, Dušan Hadži, Jernej Vrhunec,
Tanja Zugelj, Ivan Mavrič, Zorica Maljkovič, Borut Miklavčič,
Janez Lukan, Ivanka Plankar, Brigita Mavser, Jožica Vreznik,
Marija Jevšenak, Matija Kolarič, dr. Lojze Ude, Franc Homan,
Franc Planine, Nace Šteferl, Cveto Majdič, JelkaŽekar, Milivoj
Samar.
Zbor občin:
Anka Tominšek, Kari Hudi, Jože Bertole, Tone Kramarič,
Adrian Kotnik, Janez Kocijančič, Tone Gantar, Savin' Jogan,
Rajko Orešhik, Jože Grilj, Alojz Kahne, Branko Dolenc, Lojze
Donža, Milivoj Samar, Jože Marolt, Matevž Franko, Valentin
in v organih družbenopolitičnih organizacij;
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah;
- predlog zakona o spremembi zakona o proračunu
SR Slovenije'za leto 1983;
- predlog za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah
zakona o skladih skupnih rezerv z osnutkom zakona;
- predlog za izdajo zakona
o nagradah in priznanjih dr.

Črv, Vida Brumen, Adriana Logar, Franc Bobič, Mihajlo Madarevič, Kristina Kobal, Jože Kunič, Igor Vandot, Franc Hočevar,
Andrej Novak, Vesna Slokar, Vinko Cafuta, Lojze Janko, Franc
Šemrl, Jože Kovač.
Družbenopolitični zbor:
dr. Anton Vratuša, Igor Križman, Marjan Kotar, Jože Šušmelj, dr. France Vreg, Franc Lobnik, Silva Jereb, Valerija
Škerbec, Rudi Čačinovič.
Pisne razprave so oddali:
- delegati iz skupin za Zbor združenega dela s posameznih
področij dejavnosti in okolišev: Domžale, Tržič, Sežana, Radovljica, Laško, Lendava, Slovenj Gradec, Idrija, Kranj, Slovenske Konjice, Ljubljana Moste-Polje.
- delegati iz skupin delegatov za Zbor občin iz občinLjubljana-Bežigrad, Lendava, Škofja Loka, Kamnik, Celje,
Ravne na Koroškem, Idrija, Kranj, Črnomelj, Murska Sobota,
Ljutomer, Gornja Radgona, Trbovlje, Laško, Ilirska Bistrica. '

Jožeta Potrča z osnutkom za- kovancev;
kona;
- sklep ob obravnavi osnut- osnutek zakona o družbe- ka odloka o izdaji bankovcev
nem varstvu duševno in tele- za 2.000 in 5.000 dinarjev.
sno prizadetih odraslih oseb;
- osnutek zakona o stečaju Zbor združenega dela, Zbor
nad obratovalnicami samo- občin in Družbenopolitični
stojnih obrtnikov.
zbor pa so sprejeli tudi:
- predlog odloka o imenoZbor združenega dela je spre- vanju namestnice republiškejel še:
ga sekretarja za finance in na- sklep ob obravnavi osnut- mestnika predsednice Repuka zakona o spremembi zako- bliškega komiteja za turizem in
na o izdaji novih bankovcev in gostinstvo; za namestnico re-

publiškega sekretarja za finance je bila imenovana Ada Gorjup, za namestnika predsednice Republiškega komiteja za
turizem in gostinstvo pa Gustav Kranjc;
- predlog odloka o razrešitvi pomočnice družbenega
pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije; dolžnosti pomočnice družbenega pravobranilca samoupravljanja SR
Slovenije se razreši Marija
Struna.

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS
'
•
__
OCENE, STALIŠČA, SKLEPI IN PRIPOROČILA
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o Vi\ konferenci šefov držav ali
vlad neuvrščenih držav v New Delhiju, informacije o poteku in rezultatih
VI. zasedanja Konference Združenih narodov za trgovino in razvoj (UNCTAD) ter
informacije o Madridskem sestanku Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi

Skupščina SR Slovenije je na podlagi
342. člena v zvezi s 344. členom ustave
Socialistične republike Slovenije in 70.
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije na sejah zbora združenega dela,
Zbora občin in Družbenopolitičnega
zbora dne 2. novembra 1983 obravnavala Informacijo o VII. konferenci šefov
držav ali vlad neuvrščenih držav v New
Delhiju, Informacijo o poteku in rezultatih VI. zasedanja Konference združenih
narodov za trgovino in razvoj (UNCTAD)
ter Informacijo o Madridskem sestanku
Konference o varnosti in sodelovanju v
Evropsi (KVSE) ter na podlagi drugega
odstavka 248. člena, 252., 255., 256. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
sprejela
OCENE, STALIŠČA, SKLEPE IN
PRIPOROČILA:
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Skupščina sprejema Informacijo o VII.
1. Skupščina zlasti poudarja pomen
konferenci šefov držav ali vlad neuvršče- VII. konference na vrhu v New Delhiju. Na
nih držav v New Delhiju, Informacijo o njej so neuvrščene države temeljito anapoteku in rezultatih Vi. zasedanja Konfe- lizirale sedanje krizno stanje v mednarence Združenih narodov za trgovino in . rodnih političnih in ekonomskih odnosih
razvoj (UNCTAD) ter Informacijo o Ma- ter opredelile aktivnost gibanja neuvrdridskem sestanku Konference o varno- ščenih za premagovanje tega stanja.
sti in sodelovanju v Evropi (KVSE), ki jih Konferenca je potrdila zgodovinske cilje
je za obravnavo v Skupščini SR Slovenije in izvirna načela politike in gibanja nepripravila njena Komisija za mednarodne uvrščenih ter pokazala visoko stopnjo
odnose ter uvodni obrazložitvi k informa- soglasja neuvrščenih držav pri ocenjevacijam.
nju glavnih problemov sodobnega sveta
- miru, neodvisnosti, razorožitve in razvoja.
I.
Konference so potekale v ozračju izreSkupščina opozarja na to, da so se na
dno poslabšanega mednarodnega polo- konferenci izvirna načela politike neuvržaja, za katerega so predvsem značilna ščenosti ponovno pokazala kot edina
globoka ideološka in politična nasprotje realna osnova skupnega delovanja, saj
med blokoma, stopnjevanje oboroževal- bodo neuvrščeni le z uresničevanjem teh
ne tekme in politike sile ter v pogojih načel tudi v prihodnje ostali eden najpogospodarske krize v svetu, ki najteže pri- membnejših globalnih dejavnikov v medzadeva dežele v razvoju.
narodnih odnosih. Tudi ekonomska deporočevalec

klaracija, spejeta na sedmem vrhu neuvrščenih, je postala skupna osnova delovanja vseh dežel v razvoju na ekonomskem področju, tako glede aktivnosti na
globalni ravni, kakor tudi pri razvijanju
sistema gospodarskega sodelovanja
med samimi neuvrščenimi in drugimi deželami v razvoju ter s tem strategije in
prakse opiranja na lastne sile.
2. Skupščina ugotavlja, da se je pozitiven vpliv skupnega stališča dežel v razvoju, soglasno izoblikovanega na Ministrskem sestanku Skupine 77 v Buenos
Airesu, močno čutil tudi na VI. zasedanju
Konference Združenih narodov za trgovino in razvoj v Beogradu, ki je potekala v
ozračju stagnacije v pogajanjih SeverJug. UNCTAD se je tako osredotočil na
globalno temo »gospodarske oživitve in
razvoja« ter usmeril na širše področje
ukrepov v medsebojno odvisnih področjih surovin, denarja, financ in trgovine.
Rezultati VI. zasedanja UNCTAD zaradi
zaostrenih mednarodnih političnih in
ekonomskih razmer niso v skladu s pričakovanji dežel v razvoju, da bo konferenca uspela napraviti resnejši prodor v
iskanju izhoda iz krize in prispevati k
oživitvi svetovnega gospodarstva. Skupščina ugotavlja, da je z dosego soglasja o
minimalnem programu konkretnih ukrepov na številnih področjih konferenca
vendar uspela ohraniti dialog in zagotoviti nadaljnje delovanje UNCTAD kot institucije, za katero so zainteresirane zlasti dežele v razvoju.
3. Madridski sestanek Konference o
varnosti in sodelovanju v Evropi se je
končal po triletnih pogajanjih. Skupščina
ugotavlja, da je v pogojih poslabšanega
mednarodnega položaja po Beograjskem sestanku KVSE leta 1977 prišlo do
kršitev temeljnih načel iz Helsinkov. Prav
tako ocenjuje, da je sklepni dokument
sestanka pomemben predvsem zato, ker
je to zadnjih nekaj let prvi sporazum, ki
so ga poleg nevtralnih in neuvrščenih
držav podpisale tudi članice obeh blokov, vključno z velesilama. Pri tem je
skupina neuvrščenih in nevtralnih držav
odigrala izredno pomembno vlogo, zlasti
pri iskanju za vse sprejemljivih rešitev, ki
omogočajo nadaljevanje procesa popuščanja napetosti in sodelovanja na načelih Helsinške listine.
II.
Skupščina poudarja dobro vključevanje naše republike v določanje oziroma
razpravo o izhodiščih za delovanje jugoslovanskih delegacij na obravnavanih
mednarodnih konferencah. Zlasti uspešno se je z ustreznimi kadri ter prek nekaterih ustanov in organizacij združenega
dela vključevala v priprave in sam potek
VI. zasedanja UNCTAD. Z več tujimi delegacijami so bili tudi opravljeni razgovori
o problematiki medsebojnega gospodarskega sodelovanja.
Razširitev in poglobitev bilateralnega
sodelovanja z neuvrščenimi in drugimi
deželami v razvoju na vseh področjih je
že doslej bila med prednostnimi prizadevanji nosilcev mednarodnega sodelovanja iz SR Slovenije. To še posebej velja za
gospodarsko sodelovanje kot pomemben element naših celotnih ekonomskih
odnosov s tujino. Skupščina v tej zvezi
poročevalec

poudarja pomen izvrševanja programa
aktivnosti za pospeševanje gospodarskega sodelovanja z deželami v razvoju, kakor tudi vključenosti naše republike v
aktivnosti za vzpostavitev učinkovitega
multilateralnega sodelovanja na monetamo-finančnem področju med deželami
v razvoju (III. konferenca predstavnikov
bank iz dežel v razvoju, sestanek ekspertov iz Skupine 77 v zvezi s pripravami za
ustanovitev banke dežel v razvoju »Banke Juga«).
V razpravi o Madridskem sestanku
KVSE je bil pozitivno ocenjen dosedanji
razvoj prijateljskih odnosov in vsestranskega sodelovanja med našo republiko
in evropskimi državami kot konkreten
prispevek k uresničevanju sklepov in duha Helsinške listine, k večjemu razumevanju, miru in varnosti v Evropi. Ta
evropska dimenzija naših mednarodnih
odnosov prihaja do izraza zlasti v odnosih s sosedi. Uspešno se vključujemo tudi v regionalno multilateralno sodelovanje na območju Alp in Jadrana, vzpostavljene pa so še druge specifične oblike in
mehanizmi v odnosih z obmejnimi pokrajinami sosednih držav. Skupščina poudarja potrebo po nadaljnji krepitvi politike odprte meje ter neoviranih stikih
med ljudmi kot pomembnih prvinah dobrososedskih odnosov in celotnega sodelovanja naše države s svetom. Sedanji
napeti mednarodni položaj in konfliktni
odnosi med blokoma to še posebej zahtevajo. V teh razmerah postaja tudi vloga narodnostnih manjšin kot subjekta in
mostu za boljše razumevanje in prijateljstvo med evropskimi narodi in državami vse pomembnejša. SR Slovenije! zagotavlja kar najboljše pogoje za nadaljnji
razvoj italijanske in madžarske narodnosti pri nas. Še naprej bo nudila vso podporo prizadevanjem naše narodne skupnosti v zamejstvu za zaščito njenih zakonitih pravic ter zagotovitev pogojev za
njen nadaljnji vsestranski razvoj. Skupščina meni, da tudi delavci - migranti
predstavljajo pomemben element v
odnosih med evropskimi državami ter se
zavzema za nadaljnje izboljšanje položaja naših delavcev na začasnem delu v
tujini.
III.
Skupščina poudarja, da so ocene in
sklepi vseh treh konferenc izrednega pomena tako za naše bodoče mednarodne
aktivnosti, kakor tudi glede na zunanje
pogoje uresničevanja dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije. Zato se
zavzema za nadaljnje uresničevanje nalog, opredeljenih v Skupščini SR Slovenije ob obravnavi Poročila o mednarodnem sodelovanju in dejavnosti SR Slovenije pri oblikovanju in izvajanju skupno
dogovorjene zunanje politike SFR Jugoslavije 28. septembra 1982.
Skupščina pozitivno ocenjuje dosedanji proces podružbljanja jugoslovanske
zunanje politike in mednarodnega sodelovanja ter poudarja potrebo po še večjem vključevanju vseh udeležencev v
mednarodni dejavnosti iz SR Slovenije v
njeno oblikovanje, sprejemanje in izvajanje. V ta namen poziva udeležence, da se
še aktivneje vključijo v razvijanje mednarodnega sodelovanja oziroma stikov s tu-

jino ter s svojim usklajenim medsebojnim
sodelovanjem in organiziranim delovanjem prispevajo tudi k nadaljnjemu podružbljanju teh dejavnosti v republiki.
Skupščina:
- poziva vse mednarodne dejavnike v
republiki, od organizacij združenega dela in samoupravnih interesnih skupnosti
do družbenopolitičnih skupnosti in organizacij, da se v zvezi z uresničevanjem
nalog, ki izhajajo iz sklepov in priporočil
obravnavanih mednarodnih konferenc,
seznanijo z njihovimi dokumenti in sklepi
ter sprejete obveznosti na vseh ravneh
vključujejo v svojo tekočo dejavnost, kakor tudi v svoje srednjeročne in dolgoročne načrte;
- nalaga Izvršnemu svetu Skupščine
SR Slovenije, da konec I. četrtletja 1984
pripravi program nalog in ukrepov za
uresničevanje obveznosti, ki izhajajo iz
dokumentov konference neuvrščenih
držav v New Delhiju, VI. zasedanja UNCTAD in sestanka KVSE v Madridu. Pri tem
naj upošteva tudi uresničevanje resolucije Skupščine SR Slovenije za pospeševanje ekonomskih odnosov z deželami v
razvoju in prizadevanja za še boljšo organiziranost republike za sodelovanje s
specializiranimi agencijami OZN ter s
programi in skupnimi institucijami Skupine 77. S svojimi ustreznimi organi naj
se dejavno vključuje v priprave in dejavnosti Jugoslavije kot koordinatorja za aktivnost neuvrščenih in drugih dežel v razvoju na posameznih področjih. Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije naj pri tem
posveti posebno pozornost našim odnosom s sosednimi državami in pokrajinami
ter večstranskim sporazumom s področja regionalnega sodelovanja;
- predlaga Gospodarski zbornici Slovenije, da pripravi programe vključevanja
združenega dela v izvrševanje sklepov
konferenc, zlasti pa konkretne programe
pospeševanja gospodarskega sodelovanja z neuvrščenimi in drugimi deželami v
razvoju. Čimprej naj tudi ustanovi komisije za sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in integracijami na gospodarskem področju, s ciljem čimvečje
vključitve slovenskega gospodarstva v
multilateralno mednarodno ekonomsko
sodelovanje;
- predlaga Raziskovalni skupnosti
Slovenije, da vgrajuje v svoje redne programe dela raziskovalno delo tako na
področju spremljanja, analiziranja in postavitve dolgoročnih strateških konceptov gospodarskega sodelovanja SR Slovenije z deželami v razvoju, kakor tudi na
področju proučevanja mednarodnih ekonomskih odnosov in vzpostavljanja nove
mednarodne ekonomske ureditve;
- priporoča Socialistični zvezi delovnega ljudstva Slovenije, da vzpodbuja
družbenopolitično akcijo za seznanjanje
delovnih ljudi in občanov s temeljnimi
opredelitvami neuvrščenih in drugih dežel v razvoju na konferencah, v kontekstu
političnih in ekonomskih razmer v svetu
ter v povezavi z našimi aktualnimi notranjepolitičnimi nalogami, zlasti v zvezi z
uresničevanjem dolgoročnega programa
ekonomske stabilizacije;
- podpira vsa resnično mirovna gibanja v svetu ter se še posebej pridružuje
pozivu generalnega sekretarja OZN in iz23

javi Predsedstva RK SZDL Slovenije ob
tednu razorožitve. V skladu s politiko neuvrščenosti naše države in uresničevanjem sklepov VII. konference šefov držav
ali vlad neuvrščenih držav v New Delhiju

se zavzema za urejanje sporov med državami v skladu z ustanovno listino in sklepi OZN ter izraža svojo popolno solidarnost z vsemi odpori kakršnemukoli vmešavanju v notranje zadeve neodvisnih

držav. Poudarja potrebo, da se naša javnost temeljiteje seznanja s progresivnimi
mirovnimi gibanji v svetu ter da sredstva
javnega obveščanja še bolj afirmirajo tudi naša mirovna prizadevanja.

UGOTOVITVE, PRIPOROČILA IN SKLEPI
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR
Slovenije ob obravnavi poročila o uresničevanju zakona o raziskovalni dejavnosti
in raziskovalnih skupnostih
Zbor združenega dela, Zbor občin in
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije sn na seji dne 2. novembra
1983 obravnavali poročilo o uresničevanju zakona o raziskovalni dejavnosti in
raziskovalnih skupnostih ter sprejeli naslednje:
UGOTOVITVE, PRIPOROČILA
IN SKLEPE
/.
Skupščina SR Slovenije sprejema poročilo o uresničevanju zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih, ki ga ji je predložil Izvršni svet in ob
tem kritično ugotavlja, da se stališča, priporočila in sklepi Skupščine SR Slovenije ob obravnavi gradiva Raziskovalna dejavnost kot sestavina združenega dela,
sprejeta leta 1977 prepočasi uveljavljajo
in so še vedno aktualna.
S sprejemom zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih, ki je
bil eden od pogojev za uresničevanje ciljev na področju raziskovalne dejavnosti,
je potekalo samoupravno organiziranje
in urejanje družbenoekonomskih odnosov na tem področju. Skupščina SR Slovenije pa ugotavlja, da raziskovalna dejavnost kljub široki aktivnosti raziskovalnih skupnosti, raziskovalnih organizacij
in njihove zveze, visokošolskih organizacij, Slovenske akademije znanosti in
umetnosti, Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, družbenopolitičnih organizacij in
velikega števila organizacij združenega
dela še vedno ni v zadovoljivem obsegu
in na ustrezen način postala sestavina
združenega dela kot razvojni dejavnik za
učinkovitejše premagovanje naše strukturarno razvojne krize, tudi z ozirom na
svetovne trende razvoja znanosti in tehnologije. Slovenske in jugoslovanske
razvojne potrebe terjajo večjo akvitizacijo raziskovalne dejavnosti kot enega
ključnih dejavnikov dolgoročne politike
stabilizacije in naslonitve na lastne sile.
Rast raziskovalnih zmogljivosti, obseg
raziskovalno razvojnega dela v organizacijah združenega dela še posebej v gospodarstvu, prenos raziskovalnih dosežkov in znanja v inovacijsko prakso ter stik
s svetovno znanostjo in tehnologijo v
preteklem in sedanjem srednjeročnem
obdobju kritično zaostajajo za razvojnimi
potrebami združenega dela in družbe kot
celote.
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da
so temeljni vzroki zaostajanja na tem področju, da v organizacijah združenega
dela nismo odločanja o razširjeni reprodukciji zadosti odgovorno naslonili na
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ustvarjalne strokovne podlage. To je v
osnovi posledica razmerij, v katerih je
bilo mogoče pridobivati dohodek brez
zahtevnega dela in strokovno odgovornega gospodarjenja s sredstvi v družbeni
reprodukciji. Administrativno določanje
cen, prekomerna emisija denarja, nerealno nizke obveznosti za kapital, nezadostna odgovornost za sprejemanje in izvajanje reprodukcijsko zgrešenih poslovnih
potez, socializacija izgub, delitev osebnih dohodkov brez ustrezne odvisnosti
od gospodarjenja z minulih delom, kupovanje tujih licenčnih programov za
konkurenčno pridobivanje dohodka na
domačem trgu itd., so destimulirali samoupravljalce, da bi si na osnovi združevanja deia in sredstev zagotavljali dolgoročno socialno varnost in razvoj samoupravnih socialističnih odnosov z izrabo
lastnih ustvarjalnih strokovnih sil. Neustrezno gospodarjenje z družbenim proizvodom ni ustvarjalo pogojev za povečanje znanstveno raziskovalnih in razvojnih
zmogljivosti in za njihovo odgovorno
soudeležbo v upravljanju in v tehnološkem inoviranju gospodarstva in družbenih dejavnosti. Restriktivna ekonomska
politika je obravnavala raziskovalno dejavnost le kot finalno družbeno porabo,
namesto, da bi jo sprejela kot sredstvo za
preoblikovanje kapitala v bolj produktivne in osvobajajoče oblike. V takšnih razmerah se skozi delegatiski sistem v raziskovalnih skupnostih še preveč uveljavljajo interesi uporabnikov in izvajalcev po
razdelitvi vzajemno združenih sredstev
za tiste svoje potrebe, za katere bi morali
združevati sredstva v neposrednih odnosih svobodne menjave dela.

Družbenoekonomski položaj ustvarjalnega strokovnega dela opredeljujeta doseženi dohodek na delavca in prispevek
k povečanju skupaj ustvarjenega dohodka v proizvodnji ter sta temeljna kriterija
v odnosih neposredne svobodne menjave dela.
Za hitrejšo vzgojo strokovnega potenciala so zlasti odgovorne visokošolske in
raziskovalne organizacije, kjer mentorski
kadri s fundementalnim in aplikativnim
raziskovalnim delom skupaj z raziskovalnim naraščanjem bogatijo zaklad znanj
in na ta način ustvarjajo kadrovske pogoje za prenos tehnologij in uveljavljanje
organizacijskih ter drugih inovacij. Izhodišča za planiranje števila raziskovalcev
in programiranja njihov raziskav morajo
pri planiranju v raziskovalnih in izobraževalnih skupnostih posredovati strokovno
najbolj usposobljeni delavci, ki so obenem v delitvi dela tudi po položaju odgovorni samoupravnim organom za pripravo in izvajanje razvojnih odločitev. Pri
tem morajo izhajati iz razvojne strategije,
določene v dolgoročnih planih gospodarskih organizacij, organizacij družbenih dejavnosti in družbenopolitičnih
skupnosti. Odgovorno mesto imajo tudi
družbeni sveti, univerzi in Slovenska akademija znanosti in umetnosti, da s svojimi strokovnimi ocenami sodelujejo pri
oblikovanju skupnih družbenih interesov
glede dolgoročnega razvoja, še posebej
na področju raziskovalne dejavnosti.
Skupščina SR Slovenije bo v nadaljnjem razvoju družbenoekonomskega sistema namenjala posebno pozornost zagotavljanju pogojev in instrumentov za
boljšo organiziranost raziskovalne dejavnosti, za motiviranje in nagrajevanje reizII.
iskovalnega dela ter za hitrejše nastajaSkupščina SR Slovenije ugotavlja, da nje in uveljavljanje znanstvenih rezultaje potrebno uveljaviti pogoje za neposre- tov za enakopravnejše vključevanje v
dno vključevanje znanosti in raziskova- mednarodno delitev dela.
lnega dela v vse faze odločanja o bistveV skladu s tem ciljem Skupščina SR
nih vprašanjih in programih ekonomske- Slovenije priporoča in zavezuje:
ga in tehnološkega ter družbenega raz- da so pristojni organi samoupravnih
voja in nasloniti odločanje samoupravnih organizacij in skupnosti dolžni zagotoviti
organov na strokovno in znanstveno ar- raziskovalno razvojne zmogljivosti v smigumentirane analize, prognoze in alter- slu zakona o raziskovalni dejavnosti in
nativne programe. To pa terja od razisko- raziskovalnih skupnostih. S samoupravvalcev, da se bolj dejavno in odgovorno nimi splošnimi akti naj opredelijo naloge
kot doslej usmerijo v strokovne faze in odnose z delavci enot za pripravo inupravljanja in v usposabljanje samo- formacij in izvajanje nalog v zvezi z vsemi
upravljalcev za razvojne odločitve in v fazami upravljanja procesa. Za tekoče raspremljanje inovacijskih procesov vse do zreševanje vprašanj, ki presegajo moči
končnih dohodkovnih in drugih učinkov. lastnih razvojno-raziskovalnih zmogljivoPri tem pa so poslovodni organi v organi- sti se samoupravno povezujejo z drugimi
zacijah združenega dela in občinski or- raziskovalnimi organizacijami;
gani za svoja področja odgovorni za or- da podpisniki družbenega dogovora
ganizacijsko in družbenoekonomsko po- o uresničevanju kadrovske politike v SR
vezavo strokovnega potenciala s subjekti Sloveniji, predvsem pa Zveze sindikatov
upravljanja.
Slovenije in Gospodarske zbornice Sloporočevalec

venije v okviru opredeljevanja in izvajanja kadrovske politike dajejo prednost
tistim poslovodnim delavcem, ki zmorejo
v organizacijah združenega dela organizirati in voditi ustvarjalno, strokovno in
raziskovalno delo in pospeševati inovacijsko dejavnost:
- da Gospodarska zbornica Slovenije,
Zveza sindikatov Slovenije, Izvršni svet
Skupšine SFI Slovenije, Služba družbenega knjigovodstva Slovenije in Zavod za
statistiko v družbenem sistemu informiranja uveljavijo takšne kazalce, da bo razvidna gospodarnost razpolaganja s
sredstvi na ravni delovne in sestavljene
organizacije združenega dela in .prispevek, ki ga dajejo k povečanju skupaj
ustvarjenega dohodka raziskovalci in
inovatorji;
- da raziskovalne skupnosti oblikujejo
in načrtno razvijajo ustvarjalne, strokovne in raziskovalne zmogljivosti v SR Sloveniji v medsebojni povezavi in s tovrstnimi zmogljivostmi v Jugoslaviji predvsem znotraj reprodukcijsko soodvisnih
sistemov združenega dela. Uporabniki in
izvajalci v raziskovalnih skupnostih, Zveza raziskovalnih organizacij Slovenije,
Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Univerzi naj sodelujejo pri opredeljevanju dolgoročnega družbenega
razvoja tako, da bi pri tem relativno večjo
pozornost in sredstva usmerjali v povečevanje tistih skupin strok, ki se glede na
svetovna znanstvena in tehnološka gibanja kažejo še posebej pomembne z vidika
naših razvojnih potreb in položaja v mednarodni delitvi dela zlasti za uravnoteženje jugoslovanske zunanje trgovinske bilance (biotehnologija, informatika, ekologija, varčevalna in alternativna energetika, elektronika, organizacija itd.) in tistih strok, ki proučujejo mehanizme
družbene regulacije za potrebe razvoja
socialističnega samoupravljanja;
- da Gospodarska zbornica Slovenije,
Raziskovalna skupnost Slovenije, raziskovalne organizacije in specialne strokovne knjižnice ter (računalniški) informacijski centri do konca srednjeročnega
obdobja 1981-1985 dogradijo informacijski sistem za spremljanje raziskovalnega potenciala in njegovih dosežkov,
inovacijske dejavnosti, in tehnološke
strukture združenega dela s težnjo, da se
ta sistem postopno poveže v okviru cele
Jugoslavije. Informacijski sistem bi moral
zagotavljati ažurno informiranje o razvojno raziskovalnih dosežkih in organizacijam združenega dela samoiniciativno posredovati informacije za inovacijske procese;
- da samoupravne organizacije in
skupnosti v SISEOT zagotovijo zadosten
strokovno utemeljen obseg deviznih
sredstev za nabavo tuje strokovne in
znanstvene informacije tako, da realizacija obsega sredstev ne bo odvisna od
gibanja deviznih prilivov;
- da Raziskovalna skupnost Slovenije
in posebne raziskovalne skupnosti razmejijo usmerjene raziskovalne programe za razvoj kadrov in obnavljanje inovacijske sposobnosti od raziskovalnih projektov, ki imajo naravo neposredne svobodne menjave dela. Temu ustrezno je
treba oblikovati različne kriterije kakovoporočevalec

III.
Skupščina SR Slovenije bo spremljala
uresničevanje teh nalog ter v okviru rednih letnih poročil o uresničevanju politike družbenoekonomskega razvoja v SR

Sloveniji analizirala zastavljene cilje in
usmeritve.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj
spremlja in spodbuja nadaljnji razvoj
družbenoekonomskih odnosov pri uveljavljanju raziskovalne dejavnosti kot sestavine upravljalskega dela in kot kvalitativnega dejavnika družbenega razvoja.
Zato mora Izvršni svet s svojimi ukrepi
zagotoviti pogoje za samoupravno obvladovanje dolgoročnega razvoja kot tudi
ukrepe za razvijanje in angažiranje raziskovalnih zmogljivosti in tehnološko
inoviranje proizvajalnih sil. V tem smislu
naj oblikuje ustrezne predloge za razporeditev družbenega proizvoda. Ukrepe
bo predlagal v planskih dokumentih in jih
uveljavljal s stalnim dopolnjevanjem stabilizacijskega programa.
Izvršni svet naj v okviru spodbujanja
racionalizacije dela, poslovanja in organiziranosti oceni samoupravno organiziranost uporabnikov in izvajalcev v raziskovalnih skupnostih, da bi omogočil
popolnejše uveljavljanje svobodne menjave dela in odpravil neupravičeno porabo sredstev v raziskovalnih skupnostih.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj
z ukrepi spodbuja organizacije združenega dela in posamezne subjekte, da bodo z domačimi raziskovalnimi rezultati in s
smotrnim izborom tujih tehnoloških
znanj omogočili proizvodnjo izdelkov
konkurenčnih na tujih trgih.

SPREMEMBE, KI JIH JE
SPREJEL ZZD NA SEJI
2. 11. 1983 K PREDLOGU
UGOTOVITEV, PRIPOROČIL
IN SKLEPOV:

SPREMEMBE, KI JIH
JE SPREJEL ZBOR OBČIN
NA SEJI 2. 11. 1983
K PREDLOGU UGOTOVITEV,
PRIPOROČIL IN SKLEPOV:

1. Pod II. v zadnjem stavku prvega odstavka naj se besedi »občinski organi«
nadomestita z besedilom: »organi družbenopolitičnih skupnosti«.
2. Na peti strani v prvi alinei v zadnjem
stavku naj se besedi »bi moral« nadomestita z besedo »mora«.
3. Na šesti strani se v drugem odstavku za prvim stavkom doda nov stavek, ki
se glasi: »Sestavni del teh prizadevanj
mora biti tudi priprava strategije razvoja
znanosti in tehnologije v SR Sloveniji in
SFR Jugoslaviji«.
4. Na šesti strani, pod točko 3 na koncu drugega odstavka se na koncu besedila pika nadomesti z vejico in stavek
nadaljuje z naslednjim besedilom: »zlasti
pa naj Izvršni svet s svojimi ukrepi omogoči uvoz in vlaganje v raziskovalno
opremo«.
5. Na šesti strani, pod točko 3, se za
četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi: »Skupščina SR Slovenije
zavezuje Izvršni svet, Gospodarsko zbornico Slovenije ter druge subjekte, navedene v sklepih k poročilu, da pri pripravi
predlogov in ukrepov upoštevajo tudi
pripombe, mnenja, pobude in predloge,
dane v razpravah k poročilu.«

1. Pod II. v zadnjem stavku, 1. odstavka naj se besedi »občinski organi« nadomesti z besedilom »organi družbenopolitičnih skupnosti«.
2. Na strani 4, v prvi alinei naj se v prvi
vrsti za besedo »skupnosti« doda besedilo »zlasti pa poslovodni organi v organizacijah združenega dela«.
3. Na strani 5, v zadnji alinei naj se na
koncu doda še naslednje besedilo: »Prav
tako je treba v srednjih šolah pri izvajanju
vzgojnoizobraževalnih programov spodbujati mladino k ustvarjalnemu delu«.
4. Na strani 6, pod III. na koncu 2.
odstavka se na koncu besedila pika nadomesti z vejico in stavek nadaljuje z
naslednjim besedilom: »zlasti naj Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije s svojimi
ukrepi omogoči uvoz in vlaganje v raziskovalno opremo«.
5. Na strani 6, pod III. se 3. odstavek
nadomesti z naslednjim besedilom:
»Izvršni svet naj na podlagi pripomb in
predlogov iz dosedanje razprave konkretneje oceni samoupravno organiziranost raziskovalnih skupnosti ter predlaga
ustrezne rešitve«.
6. Na strani 6, pod III, se za 4. odstavkom doda nov 5. odstavek, ki se glasi:

sti uresničevanja ciljev svobodne menjave dela;
- da Raziskovalna skupnost Slovenije,
Gospodarska zbornica Slovenije in banke razvijajo sistem vlaganj v sklad za financiranje izvedbe tistih inovacijskih zamisli, ki jih predlagajo raziskovalci, vendar zanje še ni uporabnika v združenem
delu;
- da samoupravni organi na vseh ravneh s preobrazbo obstoječe organizacije, priprave informacij za odločanje,
predvsem s povečanjem produktivnosti
pri administrativno tehničnih opravilih in
s prestrukturiranjem v delitvi dela, zagotovijo sredstva za financiranje oblikovanja ustvarjalnih, strokovnih in raziskovalnih zmogljivosti;
- da visokošolske organizacije prilagajajo izobraževalne zlasti pa raziskovalne programe strategiji družbenega razvoja, tako z vzgojo novega ustvarjalnega
strokovnega potenciala kot z dodatnim
usposabljanjem ali preusposabljanjem
obstoječega potenciala. V ta namen je
treba visokošolskim organizacijam omogočiti ustrezne pogoje.
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"Skupščina SR Slovenije zavezuje Izvršni
svet, Gospodarsko zbornico Slovenije ter
druge subjekte, navedene v sklepih k poročilu, da pri pripravi predlogov in ukrepov upoštevajo tudi pripombe, mnenja,
pobude in predloge dane v razpravah k
poročilu in pri tem še posebej ocenijo
kriterije za združevanje siedstev za program skupnih nalog, ki se uresničujejo v
Raziskovalni skupnosti Slovenije.

SPREMEMBE, KI JIH JE
SPREJEL
DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR
NA SEJI 2. 11. 1983

K PREDLOGU UGOTOVITEV,
PRIPOROČIL IN SKLEPOV:
- na strani 4 se v tretjem odstavku v
četrti alinei briše pika za prvim stavkom,
ki se nadaljuje s sledečim besedilom:
»kar moramo doseči tudi z usmerjanjem
in projektnim povezovanjem raziskovalnih razvojnih zmogljivosti kot podlago
za takšno proizvodno-tehnično sodelovanje. «
- na strani 6 se v drugem odstavku za
prvim stavkom doda nov stavek, ki se
glasi: »Sestavni del teh prizadevanj mora
biti tudi priprava strategije razvoja znanosti in tehnologije v SR Sloveniji in SFR

Jugoslaviji.« Za dosedanjim drugim stavkom, ki za zgornjo spremembo postane
tretji, se namesto pike postavi besedica
»in« ter doda tekst: »omogočiti prioritetni uvoz ter vlaganja v raziskovalno
opremo.«
- na strani 6, poglavja III. se doda peti
odstavek, ki se glasi: »Družbenopolitični
zbor zavezuje Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije ter druge subjekte, navedene v ugotovitvah, priporočilih in sklepih k poročilu o uresničevanju zakona o raziskovalni
dejavnosti in raziskovalnih skupnostih,
da pri pripravi predlogov ukrepov upoštevajo tudi pripombe, mnenja, pobude
in predloge, dane v razpravi ob poročilu■<.

SKLEPI
Zbora združenega dela, Zbora občin in Skupščine Skupnosti socialnega varstva
Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih odraslih oseb

Zbor združenega dela
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 2. novembra
1983 obravnaval osnutek zakona o
družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih odraslih oseb in na podlagi
drugega odstavka 277. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji
sklep
1. Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije sprejema osnutek zakona o
družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih odraslih oseb.
2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije. Pri pripravi
predloga zakona naj upošteva naslednja
mnenja, stališča in predloge:
- Zbor meni, da je predlagani osnutek
zakona pripravljen v skladu z usmeritvami za ureditev socialne varnosti zmerno,
težje in najtežje duševno prizadetih in
najtežje telesno prizadetih oseb, sprejetimi v razpravi o osnutku zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter
pripombami, predlogi in mnenji, danimi v
razpravi o predlogu za izdajo zakona o
družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih odraslih oseb. Ob tem zbor
ugotavlja, da v predlaganem osnutku zaZbor občin
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je
na 23. seji dne 2. novembra 1983 obravnaval osnutek zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih
odraslih oseb in na podlagi 2. odstavka
277. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije sprejel naslednji
sklep:
1. Osnutek zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadet/h odraslih oseb se sprejme.
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kona niso zajete vse odrasle invalidne
osebe, ki jih ni mogoče usposobiti za
samostojno življenje in delo in jim ni zagotovljeno ustrezno varstvo po drugih
predpisih, saj zajema osnutek zakona le
tiste duševno in telesno prizadete osebe,
ki so postale invalidne v otroški aH mladostni dobi oziroma - po varianti - v času
rednega šolanja do dopolnjenega 26. leta
starosti.
Po mnenju zbora je predlagano rešitev
moč sprejeti le, kolikor bi se v pripravi
predloga zakona ugotovilo, da omejene
materialne možnosti družbe nikakor ne
dopuščajo, da bi se s tem zakonom zajele
vse odrasle invalidne osebe, ki jih ni mogoče usposobiti za samostojno življenje
in delo in bi jim bilo potrebno enako
družbeno varstvo. Če bo Skupščina SR
Slovenije ob obravnavi predloga zakona
na podlagi ustreznih podatkov ocenila,
da je možno zagotoviti pravice po tem
zakonu le sedaj predvidenemu krogu invalidnih oseb, bo potrebno ob spremljanju uresničevanja zakona pred sprejemom planskih aktov za naslednje srednjeročno obdobje ponovno oceniti stanje
na tem področju in potrebo po eventualni dopolnitvi zakona.
- Zbor meni, da je potrebno pri dokončnem oblikovanju predloga zakona
obravnavati pravico do nadomestita za
invalidnost kot sestavni del socialno-

skrbstvenih pravic in zato tudi ni potrebe
po določitvi posebne prispevne stopnje
za zagotavljanje te pravice.
- Pri pripravi predloga zakona je potrebno posvetiti posebno pozornost zagotavljanju sredstev za uresničevanje
pravic invalidov po tem zakonu glede na
to, da bo povečanje prispevne stopnje za
socialno skrbstvo zahtevalo prerazporeditev sredstev skupne porabe v okviru
dogovorjenih limitov. Predlagatelj naj s
predlogom zakona predloži tudi finančno konstrukcijo zagotavljanja teh sredstev.
3. Zbor posebej opozarja, da je treba
pri uresničevanju varstva invalidov posebno pozornost nameniti vključevanju
invalidov v življenje in delo, pri čemer je
bistvenega pomena zagotavljanje primerne zaposlitve glede na preostale psihofizične sposobnosti invalida. Preveriti
je potrebno izvajanje zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb
glede na to, aH so izkoriščene vse možnosti za usposabljanje in zaposlitev zlasti
težje telesno prizadetih oseb.
4. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona ustrezno upošteva tudi pripombe, mnenja, predloge in opredelitve,
izražene na sejah delovnih teles Skupščine SR Slovenije in njenih zborov, v razpravi na seji zbora in v drugih prispevkih
k osnutku zakona.

2. Predlog zakona pripravi izvršni svet
Skupščine SR Slovenije. Pri pripravi
predloga zakona naj predlagatelj upošteva naslednja mnenja, stališča in predloge:
- Zbor meni, da je predlagani osnutek
zakona pripravljen v skladu z usmeritvami za ureditev socialne varnosti zmerno,
težje in najtežje duševno prizadetih in
najtežje telesno prizadetih oseb, sprejetimi v razpravi o osnutku zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter
pripombami, predlogi in mnenji, danimi v

razpravi o predlogu za izdajo zakona o
družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih odraslih oseb. Ob tem zbor
ugotavlja, da v predlaganem osnutku zakona niso zajete vse odrasle invalidne
osebe, ki jih ni mogoče usposobiti za
samostojno življenje in delo in jim ni zagotovljeno ustrezno varstvo po drugih
predpisih, saj zajema osnutek zakona le
tiste duševno in telesno prizadete osebe,
ki so postale invalidne v otroški aH mladostni dobi oziroma - po varianti - v času
rednega šolanja do dopolnjenega 26. leta
poročevalec

starosti.
Po mnenju zbora je predlagano rešitev
moč sprejeti le, kolikor bi se v pripravi
predloga zakona ugotovilo, da omejene
materialne možnosti družbe nikakor ne
dopuščajo, da bi se s tem zakonom zajele
vse odrasle invalidne osebe, ki jih ni mogoče usposobiti za samostojno življenje
in delo in bi jim bilo potrebno enako
družbeno varstvo. Če bo Skupščina SR
Slovenije ob obravnavi predloga zakona
na podlagi ustreznih podatkov ocenila,
da je možno zagotoviti pravice po tem
zakonu le sedaj predvidenemu krogu invalidnih oseb, bo potrebno ob spremljanju uresničevanja zakona pred sprejemom planskih aktov za naslednje srednjeročno obdobje ponovno oceniti stanje
na tem področju in potrebo po eventual-

ni dopolnitvi zakona.
- Zbor meni, da je treba pri dokončnem oblikovanju predloga zakona obravnavati pravico do nadomestila za invalidnost kot sestavni del socialno-skrbstvenih pravic in zato tudi ni potrebe po določitvi posebne prispevne stopnje za zagotavljanje te pravice.
- Pri pripravi predloga zakona je potrebno posvetiti posebno pozornost zagotavljanju sredstev za uresničevanje
pravic invalidov po tem zakonu glede na
to, da bo povečanje prispevne stopnje za
socialno skrbstvo zahtevalo prerazporeditev sredstev skupne porabe v okviru
dogovorjenih limitov. Predlagatelj naj s
predlogom zakona predloži tudi finančno konstrukcijo zagotavljanja teh sredstev.

Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije je na 7. seji dne 19. 10.
1983 obravnavala osnutek zakona o
družbenem varstvu diiševno In telesno
prizadetih odraslih oseb in sprejela naslednji:
sklep
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije je na 7. seji dne 19. 10.
1983 obravnavala osnutek zakona o
družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih odraslih oseb. Skupščina ugotavlja, da je predlagatelj pri pripravi
osnutka upošteval mnenja, stališča in
pripombe, oblikovane v razpravi o predlogu za izdajo zakona, in zato sprejema
osnutek.
Skupščina pri tem poudarja, da je bil
krog upravičencev določen v razpravi o
predlogu za izdajo zakona in se zaveda,
da s tem zakonom še ne rešujemo statusa vseh invalidov. Vendar skupščina meni, da je ob upoštevanju materialnih možnosti potrebno sledit/ prvotnemu izhodišču in s tem zakonom zagotoviti socialno
varnost le tistim invalidnim osebam, ki

zaradi svoje prizadetosti, nastale v mladosti, tudi potem ko so bile izčrpane vse
možnosti za usposabljanje, niso sposobne za samostojno življenje in delo. Če je
potrebno naj se ustrezno spremeni naslov zakona.
Skupščina obenem sprejema pripombe k temle členom:
- k 1. členu: varianto je treba sprejeti
- k 2. členu: drugi odstavek je treba
črtati
- k 3., 4. In 5. členu: člene je treba v
obrazložitvi pojasniti v povezavi z zakonom o socialnem skrbstvu
- k 4. členu: - člen je treba preoblikovati tako, da bo iz njega jasno izhajalo, da
so vsi upravičenci iz 1. člena zakona deležni vseh oblik družbenega varstva, naštetih v 3. členu
- v 2. točki je treba za besedo »svoji« v
zadnji vrstici dodati še besedi »ali tuji«
- k 8. členu: tretji odstavek je treba
preoblikovati, saj ta zakon ne more določati obveznosti uveljavljanja pokojnine
- k 9. in 10. členu: člena je treba črtati
in sprejeti varianti
- k 11. členu: člen je treba nadomestiti
z ustrezno preoblikovanim 18. a členom

3. Zbor posebej opozarja, da je treba
pri uresničevanju varstva invalidov posebno pozornost nameniti vključevanju
invalidov v življenje in delo, pri čemer je
bistvenega pomena zagotavljanje primerne zaposlitve glede na preostale psihofizične sposobnosti invalida. Preveriti
je potrebno izvajanje zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb
glede na to, ali so izkoriščene vse možnosti za usposabljanje in zaposlitev zlasti
težje telesno prizadetih oseb,
4. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona prouči in ustrezno upošteva
tudi pripombe, mnenja, predloge in opredelitve, izražene na sejah delovnih teles
skupščine in zbora, pripombe skupin delegatov in pripombe iz razprave delegatov na seji zbora.
- k 12. členu: v drugi vrstici je treba
besedi »je odločba« nadomestiti z besedilom »sta izvid in mnenje«
- k 13. členu: - krog upravičencev je
treba razširiti na krajevno skupnost in
center za socialno delo
- v drugem odstavku je treba črtati
besed/ »za invalidnost«
- k 14. členu: - v prvem odstavku je
odveč beseda »posebnim«
- drugi odstavek je treba črtati
- k 16. in 17. členu: člena je treba
združiti v skupen člen, ki se glasi: »Strokovna opravila, potrebna za uveljavljanje
pravic po tem zakonu, opravljajo centri
za socialno delo.
Evidenco uživalcev nadomestil vodi
Skupnost socialnega skrbstva Slovenije«.
- k 18. členu: tehniko zagotavljanja
sredstev je treba preučiti s sekretariatom
za finance
- za 18. členom je treba dodati prehodno določbo, ki se glasi:
»Enotno prispevno stopnjo za leto
1984 in 1985 določi skupščina Skupnosti
socialnega skrbstva Slovenije z letnim
delovnim in finančnim načrtom.«
- k 19. členu: člen je treba dopolniti z
besedilom »določbe o izplačevanju nadomestil se uporabljajo od 1. 7. 1984
dalje.

SKLEPI
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR
Slovenije ob obravnavi poročila delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru
Skupščine SFRJ za obdobje od 15. 5. 1982 do 31. 7. 1983
Zbor združenega dela
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 2. novembra
1983 ob obravnavi poročila o delu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru
Skupščine SFRJ za obdobje od 15. 5.
1982 do 31. 7. 1983 na podlagi 255. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije
sprejel naslednji
SKLEP
1. Zbor združenega de i a Skupščine SR
Slovenije sprejema poročilo o delu deleporočevalec

gatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru
Skupščine SFRJ za obdobje od 15. 5.
1982 do 31. 7. 1983 in informacijo o
obravnavanju predloga zakona o spremembi zakona o združenem delu na 19.
in 20. seji Zveznega zbora Skupščine
SFRJ skupaj z ugotovitvami, stališči in
predlogi konference delegacij, organizirane v okviru Republiške konference
SZDL Slovenije.
2. Zbor ugotavlja, da poročilo realno
prikazuje delo delegatov iz SR Slovenije
v Zveznem zboru Skupščine SFRJ in kritično opozarja na odprta vprašanja in
probleme, ki se pojavljajo pri delu dele-

gatov v tem zboru, zlasti glede delegatskega načina odločanja in s tefn povezanega uresničevanja ustavne zasnove
Zveznega zbora Skupščine SFRJ. Pri tem
pa zbor poudarja, da poročilo premalo
osvetljuje konkretno problematiko, s katero se delegati srečujejo v svojem delovnem okolju. Zato naj v prihodnje delegati
sproti poročajo o posameznih pomembnejših problemih. S tem bi bila zagotovljena vsebinska obravnava vprašanj in
širše preverjanje stališč v organizacijah
združenega dela, v občinah in republiki.
3. Ocenjeno je, da je bila dosežena
večja povezanost delegatov z občinskimi
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skupščinami, manj pa z organizacijami
združenega dela. Zate bo potrebno okrepiti vse oblike povezovanja, sodelovanja
z organizacijami združenega dela pa
osredotočiti na obravnavo vprašanj, ki se
neposredno nanašajo na položaj in pogoje dela posameznih organizacij združenega dela. To je mogoče doseči z večjo
povezanostjo delegatov Zveznega zbora
s skupinami delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije.
4. Dosledneje bo potrebno uresničevati stališčain priporočila Skupščine SR
Slovenije o nekaterih vprašanjih nadaljnjega uveljavljanja delegatskega sistema
in delegatskih odnosov, da naj delegati
predlagajo pomembnejše zadeve iz pristojnosti Zveznega zbora, ki so v interesu
temeljnih organizacij in skupnosti, v
obravnavo Skupščine SR Slovenije oziroma njenim delovnim telesom.

5. Zbor ugotavlja, da je amandma, ki so
ga dali nekateri delegati iz SR Slovenije v
Zveznem zboru Skupščine SFR Jugoslavije na 2.0. seji tega zbora, dne 28. 9.
1983, in ki je zahteval v primeru odločitve
delavcev za skupen žiro račun na ravni
delovne organizacije, zagotavljanje rednih tekočih informacij o vhodnih in
izhodnih tokovih denarnih sredstev preko internega računa temeljne organizacije združenega dela, v skladu z opozorili v
mnenjih Družbenopolitičnega zbora, ki
jih je sprejel 25. julija 1983.

o združenem delu, ki izhajajo iz dokumentov dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije, kot tudi za pravočasnost predlaganja sprememb in za zagotovitev celovite razprave in odločanja v
normalnem rednem postopku. Ob tem bi
kazalo pri morebitnih bodočih spremembah sistemskih zakonov izkoristiti pozitivne izkušnje iz preteklosti, ko je bila na
primer za pripravo zakona o združenem
delu zadolžena Komisija Zveznega zbora
Skupščine SFR Jugoslavije za pripravo
zakonov s področja združenega dela.

Zbor meni, da bi se morali v bodoče
izogibati posamičnega spreminjanja zakona o združenem delu. Zato naj se delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru
Skupščine SFR Jugoslavije zavzemajo za
celovit in poglobljen pristop do vseh morebitnih sprememb in dopolnitev zakona

6. Delegati iz SR Slovenije v Zveznem
zboru Skupščine SFRJ naj pred iztekom
tega mandata celovito poročajo o svojem
delu ter o uresničevanju tega sklepa,
upoštevajoč stališča, predloge in mnenje
delovnih teles zbora in delegatov na seji
zbora.

Zbor občin

probleme, ki se pojavljajo pri delu dele- ga dela in Zbor občin Skupščine SR Slogatov v tem zboru, zlasti glede delegat- venije.
skega načina odločanja in s tem poveza4. Dosledneje bo potrebno uresničenega uresničevanja ustavne zasnove vati stališča in priporočila Skupščine SR
Zveznega zbora Skupščine SFRJ. Pri tem Slovenije o nekaterih vprašanjih nadaljpa zbora poudarjata, da poročilo prema- njega uveljavljanja delegatskega sistema
lo osvetljuje konkretno problematiko, s in delegatskih odnosov, da naj delegati
katero se delegati srečujejo v svojem de- predlagajo pomembnejše zadeve iz prilovnem okolju. Zato naj v prihodnje dele- stojnosti Zveznega zbora, ki so v interesu
gati sproti poročajo po posameznih po- temeljnih organizacij in skupnosti, v
membnejših problemih. S tem bi bila za- obravnavo Skupščini SR Slovenije ozirogotovljena vsebinska obravnava vprašanj ma njenim delovnim telesom.
in širše preverjanje stališč v organizaci5. Delegati iz SR Slovenije v Zveznem
jah združenega dela, v občinah in repu- zboru Skupščine SFRJ naj vztrajajo na
bliki.
tem, da se skrči število hitrih in skrajša3. Ocenjeno je, da je bila dosežena nih postopkov, upoštevajoč določbe povečja povezanost delegatov z občinskimi slovnika Zveznega zbora ter tako omogoskupščinami, manj pa z organizacijami či normalen potek obravnave v temeljnih
združenega dela. Zato bo potrebno okre- samoupravnih organizacijah in skupnopiti vse oblike povezovanja, sodelovanje stih.
z organizacijami združenega dela pa
6. Delegati iz SR Slovenije v Zveznem
osredotočiti na obravnavo vprašanj, ki se zboru Skupščine SFRJ naj pred iztekom
neposredno nanašajo na položaj in po- tega mandata celovito poročajo o svojem
goje dela posameznih organizacij zdru- delu ter o uresničevanju tega sklepa,
ženega dela. To je mogoče doseči z večjo upoštevajoč stališča, predloge in mnenja
povezanostjo delegatov Zveznega zbora delovnih teles zbora in delegatov na seji
s skupinami delegatov za Zborzdružene- zbora.

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je
na 23. seji dne 2. novembra 1983 obravnaval poročilo o delu delegatov iz SR
Slovenije v Zveznem zboru Skupščine
SFRJ za obdobje od 15. 5. 1982 do 31. 7.
1983 in sprejel naslednji
sklep:
1. Zbor občin sprejema poročilo o delu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem
zboru Skupščine SFRJ za obdobje od 15.
5. 1982 do 31. 7. 1983 in informacijo o
obravnavanju predloga zakona o spremembi zakona o združenem delu na 19.
in 20. seji Zveznega zbora Skupščine
SFRJ skupaj z ugotovitvami, stališči in
predlogi konference delegacij, organizirane v okviru Republiške konference
SZDL Slovenije.
2. Zbor ugotavlja, da poročilo realno
prikazuje delo delegatov iz SR Slovenije
v Zveznem zboru Skupščine SFRJ in kritično opozarja na odprta vprašanja in

Družbenopolitični zbor
Družbenopolitični zbor je na seji dne
2. novembra 1983 obravnaval poročilo o
delu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFR Jugoslavije
za obdobje od 15. 5. 1982 do 31. 7. 1983
in informacijo o obravnavanju predloga
zakona o spremembi zakona o združenem delu na 19. in 20. seji Zveznega
zbora Skupščine SFR Jugoslavije in na
podlagi 255. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel ta-le
sklep
1. Zbor sprejema poročilo o delu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru
Skupščine SFR Jugoslavije za obdobje
od 15. 5. 1982 do 31. 7. 1983 in informacijo o obravnavanju predloga zakona o
spremembi zakona o združenem delu na
19. in 20. seji Zveznega zbora kupščine
SFR Jugoslavije.
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2. Zbor ugotavlja, da se usmeritve za nju njihovih odločitev v Zveznem zboru
delo delegatov v Zveznem zboru ne obli- Skupščine SFR Jugoslavije. Pri tem je
kujejo dovolj organizirano na osnovi in- treba izhajati iz ustavne zamisli Zveznega
teresov temeljnih samoupravnih organi- zbora, nasprotovati težnjam po spremizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih njanju veljavne ureditve in prispevati k
organizacij v republiki. Zato je nujno do- zmanjševanju razkoraka med ustavno
sledneje uveljaviti delegatski način spre- opredeljenim in dejanskim na tem pojemanja odločitev v Zveznem zboru ter v dročju.
ta namen dosledneje zagotoviti pravoča4. Osnova za večji vpliv delegatske basno in ustrezno informiranje ter na tej ze na odločitve Zveznega zbora in za
osnovi pogosteje sklicevati konference organiziran način delovanja tega zbora v
delegacij.
pripravah na odločanje, bi moral biti pra3. Zbor posebej opozarja tudi na do- vočasen in usklajen program Zveznega
slednejše uresničevanje delegatskih zbora, v katerem bi bila zajeta bistvena
odnosov v Zveznem zboru, ki so oprede- vprašanja in bi izhajal iz potreb in inteljeni v stališčih in priporočilih Skupščine resov delegatske baze. Program dela
SR Slovenije o nekaterih vprašanjih na- Zveznega zbora naj se osredotoči zlasti
daljnjega uveljavljanja delegatskega si- na tiste naloge, ki zadevajo priprave in
stema in delegatskih odnosov z dne 20. mobilizacijo za uresničevanje prve faze
julija 1983, ter na nujnost še tesnejšega dolgoročnega programa gospodarske
povezovanja delegatov iz SR Slovenije v stabilizacije, nadaljnji razvoj delegatskih
Zveznem zboru in njihovega vključevanja odnosov v Skupščini SFR Jugoslavije,
v različne oblike političnega in družbene- problematiko uresničevanja sprejete poga življenja, kar bo koristilo pri sprejema- litike, posebej na področju razširjene reporočevalec

produkcije, in druga ključna področja v
okviru njegove ustavno opredeljene
vloge.
Zvezni zbor in drugi družbeni dejavniki
se morajo zavzemati za uspešno uresničevanje teh nalog in vplivati, da bo pri
oblikovanju programa dela Zveznega
zbora vključena najširša delegatska baza. Ustrezno pripravljen program dela ter
pravočasno in kvalitetno pripravljeno
gradivo, bo omogočal, da se bomo v bodoče lahko v večji meri izognili predlogom za sprejem zakonov po hitrem postopku, ki zmanjšujejo možnosti za celovito delegatsko obravnavo in ovirajo, da
se program Zveznega zbora oblikuje tudi
na osnovi predlogov iz delegatskih sredin.
5. Zbor ugotavlja, da je amandma, ki
so ga dali nekateri delegati iz SR Sloveni-

je v Zveznem zboru Skupščine SFR Jugoslavije na 20. seji tega zbora dne 28. 9.
1983, in ki je zahteval v primeru odločitve
delavcev za skupen žiro račun na ravni
delovne organizacije, zagotavljanje rednih tekočih informacij o vhodnih in
izhodnih tokovih denarnih sredstev preko internega računa temeljne organizacije združenega dela, v skladu z opozoril/ v
mnenjih Družbenopolitičnega zbora, ki
jih je sprejel 25. julija 1983.
Zbor meni, da bi morali v bodoče nasprotovati posamičnemu spreminjanju
zakona o združenem delu. Zato naj se
delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru
Skupščine SFR Jugoslavije zavzemajo za
celovit in poglobljen pristop do vseh morebitnih predlogov sprememb in dopolnitev zakona o združenem delu, ki izhajajo
iz dokumentov dolgoročnega programa

gospodrske stabilizacije, kot tudi za pravočasnost predlaganja sprememb in za
zagotovitev celovite razprave na odločanja v normalnem rednem postopku. Ob
tem bi kazalo pri morebitnih bodočih
spremembah sistemskih zakonov izkoristiti pozitivne izkušnje iz preteklosti, ko
je bila na primer za pripravo zakona o
združenem delu zadolžena komisija
Zveznega zbora Skupščine SFR Jugoslavije za pripravo zakonov s področja združenega dela.
6. Zbor podpira prizadevanja Republiške konference SZDL Slovenije, da postane Zvezna konferenca SZDL Jugoslavije s svojimi stališči, oblikovanimi na
osnovi najširših razprav v vseh oblikah
organiziranja in delovanja na vseh nivojih, večja opora delegatom Zveznega
zbora Skupščine SFR Jugoslavije.

SKLEPA
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
osnutka zakona o stečaju nad obratovalnicami samostojnih obrtnikov
Zbor združenega dela
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na svoji 23. seji dne 2. novembra 1983 ob obravnavi osnutka zakona o stečaju nad obratovalnicami samostojnih obrtnikov na podlagi drugega
odstavka 277. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji

Zbor občin
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je
na 23. seji dne 2. novembra 1983 obravnaval osnutek zakona o stečaju nad
obratovalnicami samostojnih obrtnikov
in na podlagi 2. odstavka 277. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije
sprejel naslednji

sklep
1. Osnutek zakona o stečaju nad obratovalnicami samostojnih obrtnikov se
sprejme.
2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije in pri tem
upošteva predloge, pripombe in stališča
delovnih teles skupščine in zbora in delegatov v razpravi na seji zbora.
3. Predlog zakona naj Izvršni svet

Skupščine SR Slovenije predloži Skupščini SR Slovenije potem, ko bo razrešeno vprašanje ali je sprejeta pobuda za
spremembo zakona o zavarovanju plačil
med uporabniki družbenih sredstev glede izenačitve obveznosti organizacij
združenega dela pri plačilih proizvodov
in storitev samostojnih obrtnikov in po
obravnavi problematike drobnega gospodarstva v Skupščini SR Slovenije.

sklep:
1. Osnutek zakona o stečaju nad obratovalnicami samostojnih obrtnikov se
sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije in pri tem upošteva stališča, predloge in pripombe delovnih teles skupščine in zbora, pripombe skupin delegatov in pripombe iz raz-

prave delegatov na seji zbora.
3. Predlog zakona naj Izvršni svet predloži Skupščini SR Slovenije potem, ko bo
razrešeno vprašanje, ali je sprejeta pobuda za spremembo zakona o zavarovanju
plačil med uporabniki družbenih sredstev glede izenačitve obveznosti organizacij združenega dela pri plačilih proizvodov in storitev samostojnih obrtnikov.

SKLEPA
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladih skupnih
rezerv z osnutkom zakona
Zbor združenega dela
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na svoji 23. seji dne 2. novembra 1983 obravnaval predlog za Izdajo zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o skladih skupnih rezerv z
osnutkom zakona In na podlagi 260. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
sprejel naslednji
sklep

poročevalec

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladih
skupnih rezerv z osnutkom zakona se
sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije. Pri pripravi
predloga zakona naj upošteva naslednje
usmeritve:
- Izvršni svet naj glede na dane pripombe s sistemskega vidika ponovno
oceni ustreznost predlagane ureditve
glede načina določanja stopnje za združevanje sredstev v rezervni sklad;

- Izvršni svet naj prouči predloge, da
organizacije združenega dela družbenih
dejavnosti združujejo sredstva rezerv in
da so udeležene pri razporejanju skupnega dohodka, doseženega z uporabo
združenih sredstev rezerv v osnovi na
enakih načelih kot je to urejeno za organizacije združenega dela gospodarstva.
3. Pri pripravi predloga zakona naj
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
prouči in ustrezno upošteva tudi druge
pripombe, predloge in stališča, ki izhajajo iz poročil delovnih teles skupščine in
zbora in razprave na seji zbora.
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Zbor občin
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je
na 23. seji dne 2. novembra 1983 obravnaval predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladih skupnih rezerv, z osnutkom zakona
in na podlagi 2. odstavka 260. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije
sprejel naslednji
sklep:

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladih
skupnih rezerv, z osnutkom zakona se
sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije. Pri pripravi
predloga zakona naj upošteva naslednje
usmeritve:
- Izvršni svet naj glede na dane pripombe s sistemskega vidika ponovno
oceni ustreznost predlagane ureditve
glede načina določanja stopnje za združevanje sredstev v rezervni sklad;

VPRAŠANJA DELEGACIJ
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 28.9.1983
- Kdaj enoten, celovit, racionalen in
funkcionalen računalniški zdravstvenoinformacijski sistem?
Skupina delegatov za dele- su, ko naj bi se skupna poragiranje delegatov v Zbor zdru- ba zmanjšala, saj so pogoji
ženega dela Skupščine SR gospodarjenja vse težji, večjo
Slovenije, gospodarsko po- prispevno stopnjo iz dohodka
dročje, 4. okoliš je na svoji 16. združenega dela. Popravljen
seji, dne 6.7. 1983 postavila stabilizacijski program zdravnaslednje delegatsko vpraša- stva postavlja pred zdravnje:
stvene delavce in bolnike jaStabilizacijski
program sne in nedvoumne zahteve.
predvsem pa skopeje odmer- Potrebno je zmanjšati število
jen zdravstveni dinar, je izva- oskrbnih dni v bolnišnicah,
jalce zdravstvenih uslug pri- racionalizirati preiskave, pomoral k iskanju notranjih re- rabo zdravil, okrepiti osnovno
zerv in k prestrukturiranju ne- zdravstveno službo in razbrekaterih dejavnosti, kar že daje meniti specialistično. Pri
nekatere pozitivne rezultate. vsem tem, pa naj bi kakovost
In vendar pri vsem tem ostaja zdravstvenih uslug ne trpela,
nam, porabnikom in prek kvečjemu nasprotno. Raciozdruženega dela tudi plačni- nalizacija naj bi pripomogla k
kom zdravstvenih uslug, ne- zmanjšanju stroškov zdravrazumljivo, zakaj ostaja ideja stvenih uslug, pripomogla naj
o uvedbi enotnega računalni- bi k hitrejšemu terapevtskeškega informativnega siste- mu pristopu, to pa naj bi nema, ki naj bi postopoma pre- nazadnje imelo za posledico
rastel v skupno banko podat- zmanjšanje števila bolniških
kov o vseh uporabnikih so- izstankov in skrajšanje bolnicialnega varstva v Sloveniji, škega staleža.
nerealiziran.
Zavedamo se, da utečen,
Sprašujemo, kdo so nosilci poenoten računalniško voden
tega ambicioznega a po raz- informacijski sistem ne bo repravah sodeč, izvedljivega šil zdravstva rdečih številk.
projekta, ki bi prav gotovo Prepričani pa smo, da se v
ogromno pripomogel k ažur- ažurnosti in z njo možni racionosti in racionalizaciji zdrav- nalizaciji del, skriva še velik
stvenih uslug ter tako poma- prihranek.
gal prihraniti veliko denarja?
Na delegatsko vprašanje je
Kaj je bilo v zvezi s tem pro- odgovoril Franc Hočevar,
jektom že storjenega in nena- predstavnik Republiškega kozadnje, kako, če sploh je bilo miteja na zdravstveno in soporabljenih 45.000 dolarjev, ki cialno varstvo:
sta nam jih odobrila v obliki
Uporabniki
in
izvajalci
pomoči Svetovna zdravstve- zdravstvenega varstva so se v
na organizacija (WHO) in OZD okviru zdravstvenih skupnosti
iz programa združenih naro- v SR Sloveniji s srednjeročnidov za razvoj, za izdelavo mi planskimi dokumenti dogoenotnega računalniškega in- vorili o upostavitvi enotnega,
formativnega sistema v SR celovitega racionalnega in
Sloveniji za potrebe zdrav- funkcionalnega računalniškestva.
ga zdravstveno informacijskeNemogoče, popolnoma ilu- ga sistema. V letu 1980 so
zorno je pričakovati, da v ča- sprejeli tudi samoupravni spo30
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- Izvršni svet naj prouči predloge, da
organizacije združenega dela družbenih
dejavnosti združujejo sredstva rezerv in
da so udeležene pri razporejanju skupnega dohodka, doseženega z uporabo
združenih sredstev rezerv v osnovi na
enakih načelih kot je to urejeno za organizacije združenega dela gospodarstva.
3. Pri pripravi predloga zakona naj
Izvršni svet prouči in ustrezno upošteva
tudi druge pripombe, predloge in staliča,
ki izhajajo iz poročil delovnih teles skupščine in zbora in razprave na seji zbora.

DELEGATOV

razum o skupnih osnovah
zdravstveno informacijskega
sistema ter z njim opredelili
načela organizacije in upostavitve novega informacijskega
sistema, določili nosilce nalog
in način združevanja sredstev
v te namene.
Temeljni nosilci nalog za
upostavitev informacijskega
sistema v zdravstvu z uporabo
računalniške tehnologije so
zdravstvene organizacije in
zdravstvene skupnosti. V sklopu tako opredeljenih nalog je
bilo s sporazumom določeno
da bo posebna strokovna delovna enota Zavoda SRS za
zdravstveno varstvo usmerjala
in spremljala delovanje zdravstveno informacijskega sistema, usklajevala programske
usmeritve na območni in lokalni ravni ter opravljala določene
skupne naloge na republiški
ravni. V ta namen je bil v soglasju z Zdravstveno skupnostjo Slovenije imenovan pri
Zavodu SRS za zdravstveno
varstvo republiški programski
svet zdravstveno informacijskega sistema, hkrati pa so
pričeli, skladno s sporazumom, ustanavljati tudi območne in lokalne programske svete na ravni medobčinskih, oziroma občinskih zdravstvenih
skupnosti in zdravstvenih delovnih organizacij.
Programski sveti še delujejo,
oblikujejo in sprejemajo zasnove novega zdravstveno informacijskega sistema tako,
da strokovne službe zdravstvenih skupnosti in zdravstvenih
delovnih organizacij že opravljajo in izvajajo številne naloge, zlasti aplikativno računalniške narave, ki so bile usklajene na programskih svetih. V
sklopu teh nalog naj omenimo
priprave za upostavitev enotne
in skupne banke podatkov
uporabnikov in banke podatkov zdravstvenih organizacij,
organizacijo in izdajo nove
zdravstvene izkaznice na plastični kartici, ki bo služila tudi
kot vhod v računalniški sistem

banke podatkov in kot tehnični
pripomoček za prenos podatkov, organizacijo in obdelavo
podatkov o odsotnosti z dela
zaradi bolezni, nadaljnji razvoj
avtomatske obdelave receptov
ter naloge na poenotenju
zdravstvene evidence v republiki in njeno uskladitev do federacije.
Kot bistvena naloga za upostavitev enotnega zdravstveno
informacijskega sistema velja
projekt »Računalniško podprt
zdravstveno informacijski sistem v SR Sloveniji«. Za ta
projekt je bila podpisana projektna listina med vlado SFRJ
in Razvojnim programom
Združenih narodov (t.j. UNDP
- United Nations Development
Program) po kateri UNDP zagotavlja 45.000 US dolarjev za
pokritje stroškov sodelovanja
tujih t.j. inozemskih strokovnjakov pri izdelavi tega projekta, druga potrebna dinarska
sredstva
pa zagotavljajo
Zdravstvena skupnost Slovenije in zdravstvene delovne organizacije, ki sodelujejo pri izdelavi projekta in upostavitvi
zdravstveno informacijskega
sistema.
Projektna skupina UNDP je
do konca leta 1981 opravila
skorajda vse naloge iz prve faze projekta, kar pomeni uvodne analize stanja in izdelavo
posnetkov pretoka podatkov v
zdravstvenih delovnih organizacijah in zdravstvenih skupnostih. Ob zagotovitvi pogojev
za nadaljnje delovanje v letošnjem letu je projektna skupina
pristopila k opravljanju nalog
druge faze, ki zajemajo izdelavo predloga poenotenega pretoka podatkov v vseh zdravstvenih delovnih organizacijah
in zdravstvenih skupnostih v
SR Sloveniji, ugotovitev potrebnih sredstev za upostavitev novega sistema, normativno ureditev novega sistema in
integriranje zdravstveno informacijskega sistema v ostale
družbene informacijske sisteporočevalec

me. Naloga bo predvidoma
končana jeseni 1984.
Za upostavitev novega celovitega zdravstveno informacijskega sistema bi morale občinske zdravstvene skupnosti
v SR Sloveniji namensko izločati 2 odstotka vseh prihodkov
(kar pa ne pomeni povečevanja prispevnih stopenj iz dohodka združenega dela), vendar se sporazum v tem pogledu doslej ni uresničeval. Vspostavljanje novega celovitega
zdravstveno informacijskega
sistema pa je upočasnjeno tudi zaradi objektivnih vzrokov,
saj obstoječi gospodarski
ukrepi ne omogočajo postavitve nove računalniške opreme,
prisoten pa je tudi problem za-

gotavljanja deviz za plačilo
dolgov za najeto računalniško
opremo iz tujine.
Naloge za racionalizacijo
porabe v zdravstvenem varstvu, ki jih omenja delegatsko
vprašanje, in ki zajemajo
zmanjšanje števila oskrbnih
dni v bolnišnicah, racionalizacijo vseh zdravstvenih storitev,
zmanjšanje porabe zdravil in
zmanjšanje absentizma, okrepitev osnovne zdravstvene
službe in razbremenitev specialistične službe, pa so zajete
v programih stabilizacije
zdravstvenega varstva, ki so jih
v letošnjem letu sprejele
Zdravstvena skupnost Slovenije in občinske zdravstvene
skupnosti in se že tudi uspešno izvajajo.

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 2.11.1983
- Problematika oskrbe z naftnimi
derivati
Skupina delegatov za gospodarsko področje 41. okoliša - Maribor Tabor je postavila naslednje delegatsko vprašanje:
Slovenija, zlasti pa mariborsko območje, je čedalje slabše oskrbljeno s tekočimi gorivi, kljub temu da Slovenija in
slovensko gospodarstvo prispeva velik del deviz za uvoz
nafte. Ugotavljamo, da je za
nakup nafte v Jugoslaviji bilo
združenih 347,5 milijona dolarjev. K tej vsoti je 25,5% prispevala Slovenija. Ne more
nam biti jasno, da ob takšni
vsoti združenih sredstev
ostajamo brez določenih naftnih derivatov, zlasti je problematično plinsko olje, ekstra
lahko olje.
Ugotovljeno je, da območje
mariborske regije dnevno potrebuje 140.000 litrov, trenutno pa prihaja le en komplet s
30.000 litri, kar je skrajno premalo za nujne potrebe gospodarstva kot tudi reševanja
tranzitnega prometa. Zlasti je
postala problematična oskrba
tovornih vozil s plinskih oljem
za tiste tovornjake, ki prihajajo iz drugih republik, kajti
oskrbljeni niso z zadostnimi
količinami goriva preko celotne republike Hrvatske. Z interventnim posegom smo
dolžni oskrbovati zgoraj omenjena tovorna vozila ob tako
zreduciranih količinah. Pojavljajo se tudi primeri, da posamezne črpalke ne morejo
oskrbovati s plinskih oljem
vozil tujih turistov, pri katerih
se pojavlja nevolja in kritika.
Vse to nam ustvarja v tranzitnem prometu negativno oceporočevalec

no in nepotrebno kritiko v stanju našega gospodarstva.
Skupina delegatov izpostavlja navedeno problematiko z namenom, da se razrešijo anomalije, do katerih prihaja in najde takšna rešitev, da
bo upoštevana specifičnost
regije. Zato naj Republiški komite za energetiko, da pri
oskrbovalcu Petrol - Ljubljana doseže enakomernejše
prerazporejanje količin goriva, zlasti plinskega olja, da ne
bomo ustvarjali čakajočih kolon tovornjakov pred črpalkami in s tem ogrožali promet,
kot tudi slab ugled našega
gospodarstva.
Na vprašanje je odgovoril
Cveto Majdič, namestnik
predsednika Republiškega komiteja za energetiko:
Skupina delegatov za gospodarsko področje 41. okoliša - Maribor Tabor je izpostavila problematiko oskrbe mariborske regije z naftnimi derivati, predvsem pa s plinskim
oljem ter pri tem zahtevala, da
Republiški komite za energetiko posreduje pri Petrol Ljubljana za enakomernejše razporejanje količin goriva. V zvezi s
tem dajemo naslednji odgovor:
Ugotovitev skupine delegatov, da je delež SR Slovenije
znašal 25,5% vseh deviznih
sredstev, ki so bila v I. polletju
letos zbrana za uvoz energetskih surovin, je točna. Pri tem
pa je potrebno povedati, da
znaša delež porabe naftnih derivatov v SR Sloveniji v Energetski bilanci SFRJ za letošnje
leto 12,25% celotne porabe
naftnih derivatov v Jugoslaviji,

dejanski delež v prvem polletju
pa je bil nekoliko višji in sicer
13%, kar kaže, da je bila oskrba SR Slovenije v tem obdobju
nekoliko nad povprečjem
oskrbe celotne Jugoslavije.
Oskrba SR Slovenije z naftnimi derivati iz domačih virov
se je poslabšala že v avgustu,
vendar je bilo takrat še možno
del manjkajoče količine pokrivati z rezervami, ki so si jih
ustvarili Petrol in deloma uporabniki. Občutno je bilo stanje
oskrbe s srednjimi destilati poslabšano v septembru, ko je
bilo od potrebne dnevne količine 1825 ton na razpolago iz
vseh virov le 978 ton, kar je
53,6% dejanskih potreb. Razlogov za to je več. Pomembnejši so: za 2,2 mio ton manjši
uvoz surove nafte s konvertibilnega območja zaradi nezadostno zbranih deviznih sredstev za uvoz energetskih surovin, neustrezna likvidnost
rafinerij, omejeni bančni1 limiti, v
zadnjem času pa na razpoložljive količine naftnih derivatov
brez dvoma vpliva tudi izvoz
nafte in derivatov, za kar je INA
dobila soglasje Zveznega
izvršnega sveta.
V okviru tako skrčenih razpoložljivih količin plinskega
olja poteka oskrba v SR Sloveniji enakomerno po vseh področjih, prednost pri oskrbi pa
ima v skladu z dogovorjenimi
prioritetami kmetijstvo, železniški prevoz ter mestni in primestni javni potniški promet.
Poraba srednjih destilatov,
to je plinskega olja in ekstra
lahkega kurilnega olja je v mariborski regiji skupaj s ptujskim območjem v lanskem
septembru, ko ni bilo omejitev

znašala 7199 ton. V mesecu
septembru letos so dobave
znašale 3997 ton, kar je 55,5%
lanske porabe, vendar je bil
delež plinskega olja v teh
skupnih količinah bistveno
večji kot lani. Oskrba celotne
Slovenije je bila v septembru
63% v primerjavi s preteklim
letom. Glede na to, da so bili
prednostno oskrbovani predvsem izraziti kmetijski predeli
Slovenije, je bila oskrba mariborskega področja nekoliko
slabša. Po zagotovilih Petrola
bo v oktobru to področje prejelo relativno večje količine
srednjih destilatov in bo tako
zagotovljena
enakomerna
oskrba v Sloveniji.
Petrol kot odgovorni nosilec
oskrbe Slovenije z naftnimi derivati izvaja ob podpori Izvršnega sveta skupščine SR Slovenije in ustreznih republiških
upravnih organov vrsto aktivnosti za pridobitev dodatnih
manjkajočih količin derivatov,
kar bo izboljšalo sedanjo nezadovoljivo oskrbo.
Za dolgoročno rešitev problema oskrbe SR Slovenije z
naftnimi derivati bo Petrol v
sodelovanju s Samoupravno
interesno skupnostjo za nafto
in plin pospešil pripravo in
sklenitev
Samoupravnega
sporazuma o dolgoročni oskrbi Slovenije med SOZD Petrol
in SOZD INA. V okviru pristojnih zveznih organov in organizacij pa bomo še nadalje uveljavljali stališče SR Slovenije,
da mora biti oskrba posamezne SR ali SAP v pretežni meri
odvisna od izvrševanja obveznosti zagotavljanja deviznih
sredstev za uvoz energetski!)
surovin.

Plačilo z dinarji deviznega porekla
Skupina delegatov za zbor
združenega dela skupščine
SRS (za področje gospodarstva) prenaša delegatsko
vprašanje, zastavljeno 14.
sept. 1983 na 16. seji zbora
združenega dela skupščine
občine Slovenska Bistrica:
Kako lahko pošten občan,
ki ravna po obstoječih predpisih, v razmerah, kakršne so
sedaj pri nas (plačilo z dinarji
deviznega porekla za določene artikle), pride do hladilnika, pralnega stroja, različnih
rezervnih delov itd.?

uporabi deviz, ki jih imajo občani na deviznem računu ali
kot devizno hranilno vlogo, ki
ga je Zvezni izvršni svet sprejel
12. oktobra 1982. Odlok določa proizvode, ki se lahko prodajajo na ta način, nadalje kateri občani jih lahko tako kupujejo ter tudi način opravljanja te prodaje. Po odloku je
kupec oproščen plačila temeljnega prometnega davka, proizvajalci pa smejo dovoliti tudi
druge ugodnosti (popusti,
krajši dobavni roki .itd.), ki jih
lahko zagotovijo pri svojem
poslovanju.

Na vprašanje je odgovorila
Jelka Žekar, namestnica predsednika Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve:
Prodaja blaga domače izdelave za dinarje, ki izvirajo iz
prodaje deviz, ureja odlok o

Pri izvajanju prodaje blaga
za dinarje deviznega izvora je
prišlo do nekaterih nepravilnosti, ki so bile v zadnjem času še
posebej izražene. Te nepravilnosti pri izvajanju omenjenega
odloka Zveznega izvršnega
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sveta so upravičeno razburile
občane.
Pristojni republiški organi
so zato, da bi uskladili prodajo
za dinarje deviznega izvora z
določbami odloka, začeli poostreno ukrepati v začetku
septembra 1.1., ko so v kratkem
času omenjene nepravilnosti
dobile večji obseg. V povezavi
s tem so inšpekcijski organi ter
banke in organizacije združenega dela izvedli vrsto aktivnosti. Pri preverjanju sprejetih
ukrepov so organi tržne inšpekcije zahtevali, da organizacije združenega dela, ki opravljajo prodajo za dinarje deviznega izvora, prodajajo blago
tudi za dinarje. Ob tem so ugotovili, da so proizvajalne organizacije sicer že pred tem del
proizvodnje dajale v običajno
prodajo za dinarje, vendar količine proizvodov v tej prodaji
niso ustrezale povpraševanju
kupcev.
Poleg vsega navedenega pa
je treba opozoriti, da je prodaja za dinarje deviznega izvora v
precejšnji meri tudi posledica
sedanje materialne situacije in
pomanjkanja deviz. Organizacije združenega dela so zaradi
ohranitve procesa proizvodnje
prisiljene izvažati pretežen del

svojih proizvodov in jih v primeru, da ne bi bilo prodaje za
dinarje deviznega izvora, tudi
ne bi mogle v večjem obsegu
prodajati samo za dinarje, saj
bi to pomenilo zaustavitev proizvodnje.
V sedanjih težavnih razmerah se bomo zato še nekaj let
soočali s slabšo ponudbo na
domačem trgu, saj bo moral
pretežni del naše proizvodnje
v izvoz za poravnavo nakopičenih obveznosti. Predvsem
pa je prodaja za dinarje deviznega izvora pomembna, ker
omogoča zdomcem porabo
deviz v SFR Jugoslaviji, saj bi
sicer enake proizvode kupovali v tujini. S tem spodbujamo
devizno varčevanje pri naših
bankah in večanje deviznih nakazil občanov iz tujine, ki
predstavljajo pomemben element pri ohranjanju zunanje
likvidnosti.
Prodaje za dinarje deviznega izvora torej ne moremo ukiniti, Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije pa bo storil vse, da
bo ta prodaja tekla v skladu s
predpisi. Zato bodo. tudi inšpekcijski organi še posebej
preganjali vse nepravilnosti pri
prodaji blaga za dinarje deviznega izvora.

- Neusklajena cena sladkorne pese in
sladkorja za leto 1983
Skupina delegatov za kmetijsko področje 6. okoliš občine Ptuj je postavila naslednje
delegatsko vprašanje
Zbor združenega dela in
Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta na svoji 17. seji dne
11. maja 1983 ob obravnavi
problematike izgub v gospodarstvu v letu' 1982 sprejela
ugotovitve in sklepe za odpravo izgub. V obravnavi je
bila tudi izguba Tovarne sladkorja Ormož. Med ostalimi
sklepi je bil tudi sledeči sklep:
citiramo: »Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, splošna združenja, SlSEOT, skupnost za cene, zbori združenega dela skupščin
in občin naj skupaj z organizacijami združenega dela, ki
poslujejo z izgubo zaradi zunanjih faktorjev (npr. zamrznitve cen in cenovne disparitete, politike, tečaja dinarja in
tečajnih razlik) proučijo te'
vzroke izgub in sprejmejo aktivnosti in ukrepe iz svoje pristojnosti za njihovo odpravo«
- zaključujem citat.
Vprašanje: Kaj so našteti
organi naredili, da se odpravi
dispariteta cene med sladkorno peso in ostalimi poljščinami v kolobarju (pšenica,
32

krompir, koruza) in med sladkorno peso in sladkorjem?
Obrazložitev:
1. Po dolgotrajni razpravi je
Zvezni izvršni svet potrdil ceno sladkorne pese sprejeto v
začetku leta 1983 (Ur. I. 5/83)
v višini 2,90 din/kg. Medtem
se je v času žetve v juliju ponovno spremenila cena pšenice od 12 na 14 din/kg v septembru pa je bila korigirana
odkupna cena krompirja od
7,60 din na 11,25 din/kg. Zaradi naraščanja cene mleka in
mesa narašča cena koruze.
Tako postajajo pogoji za pridelovanje sladkorne pese še
slabši, kar ogroža realnost
setvenega plana za leto 1984
za sladkorno peso. V ničemer
ni upoštevan predlog stabilizacijskega načrta Kraigherjeve komisije.
2. Sprejeta je bila cena
sladkorja v višini 41,10 din,
kar je v razmerju 1 : 14,17 do
cene sladkorne pese. Povsod
v svetu je to razmerje 1:1617 in več. Avstrija sedaj 1 :
16,87. Združenje vseh tovarn
sladkorja je pripravilo enoten
predlog 47 din/kg ali razmerje
1 : 16,2. V tem predlogu niso
upoštevane večje obremenitve novih tovarn sladkorja,
ampak le povečani stroški v

predelavi, ki so nastali zaradi
velike podražitve goriva, transporta, obresti in amortizacije.
Iz navedenega sklepamo,
da bomo imeli to leto in še
naslednje manjšo proizvodnjo in večje izgube.
Na vprašanje je odgovorila
Jelka Zekar, namestnica predsednika Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve:
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije se vključuje v urejanje cen sladkorne pese in drugih najpomembnejših poljščin
ter cen sladkorja in drugih
osnovnih živilskih proizvodov
kot udeleženec v delu sveta
Zvezne skupnosti za cene in
kot udeleženec medrepubliškega komiteja Zveznega
izvršnega sveta za področje
trga, saj so cene navedenih
proizvodov v pristojnosti federacije.
Iz vprašanja je razvidno, da
želi skupina delegatov odgovor na dvoje vprašanj, in sicer
glede:
- razmerij med cenami
sladkorne pese in poljščin ter
- razmerij med cenami
sladkorne pese in sladkorja.
Navedeni vprašanji sta bili
urejeni na naslednji način:
1. V januarju t. I. so bila
vzpostavljena paritetna razmerja med proizvajalskimi
prodajnimi cenami sladkorne
pese, pšenice, koruze in drugih najpomembnejših kmetijskih pridelkov, za katere je bilo
tako s strani Zvezne skupnosti
za cene kot tudi s strani pridelovalcev ocenjeno, da so
ustrezna. Pred žetvijo pšenice,
pa je Zvezni izvršni svet v soglasju z izvršnimi sveti republik in pokrajin sklenil, da se
zaradi stimuliranja odkupa za
ta čas poveča proizvajalska
prodajna cena pšenice s ciljem, da se v največji meri

zmanjša uvoz pšenice. Zato se
cene drugih poljščin za ta čas
niso spremenile.
Zvezni izvršni svet je v oktobru 1983 določil proizvajalske
prodajne cene za naslednjo letino ter pri tem ponovno vzpostavil paritetna razmerja, določena za letino 1983. Izjemoma
pa je s ciljem spodbuditi večjo
pridelavo pese v naslednjem
letu vzpostavil med cenami pese in cenami drugih najpomembnejših poljščin novo
ugodnejše razmerje.
2. Z maksimiranjem cen
sladkorja v septembru t. I. na
novi višji ravni je Zvezni izvršni
svet povečal razmerje med cenami sladkorne pese in sladkorja s prejšnjega 1:13,4 na
1:14,17, S tem se je seveda šele začel proces usklajevanja
teh dveh cen, saj naenkrat razmerja 1:16, ki ga zahtevajo
proizvajalci sladkorja, ni bilo
mogoče vzpostaviti. Proizvajalske cene sladkorja namreč
ni bilo povečati kar za 59%.
Obenem s tem pa je treba
poudariti tudi, da urejanje razmerij v cenah ni edina aktivnost za premoščanje težav v
poslovanju tovarn sladkorja.
To je bilo ugotovljeno že ob
obravnavanju
sanacijskega
programa Tovarne sladkorja
Ormož in pripravi mnenj pristojnih organov glede tega
programa. Takrat je bilo posebej opozorjeno na to, da mora
samoupravni sporazum med
ustanovitelji te organizacije in
Tovarno sladkorja Ormož zagotavljati njihovo medsebojno
povezanost in s tem skupno
odgovornost za uspešnost
proizvodnje in preskrbe s potrebnimi količinami sladkorja
in ustreznih stranskih proizvodov. Med te aktivnosti pa je
nujno vključiti tudi druge ukrepe, med katerimi je še posebnega pomena povečanje izkoriščenosti kapacitet.

- Zmanjševanje obsega investicij
Skupina delegatov za gospodarsko področje 14. okoliša iz Skupščine občine Radovljica je postavila na Zboru
združenega dela Skupščine
SR Slovenije naslednje delegatsko vprašanje:
»Ugotavljamo, da so investicije najbolj upadle v SR Sloveniji. Zanima nas, kolikšna je
izrabljenost proizvodnih sredstev in kolikšna je izkoriščenost proizvodnjih zmogljivosti
po republikah in avtonomnih
pokrajinah«?

odgovoril Milivoj Samar, predsednik, Republiškega komiteja
za družbeno planiranje:
Gledano globalno je obseg
investiranja po posameznih republikah in pokrajinah v posredni zvezi Z odpisanostjo
proizvajalnih sredstev in s
stopnjo izkoriščenosti proizvodnih zmogljivosti, ki v normalnih pogojih ob večji izkoriščenosti vpliva na višje oblikovanje sredstev iz naslova pospešene amortizacije ali sredstev za razširitev materialne
osnove združenega dela. NeNa delegatsko vprašanje je posredni razlogi upadanja inporočevalec

vesticij v SR Sloveniji so opisani v »Majski analizi«, kjer so
našteti tudi razlogi in ukrepi, ki
so v lanskem letu povzročili le
13,6 nominalni porast investicij v osnovna sredstva v SR
Sloveniji.
Delegatsko vprašanje ne
opredeljuje, ali se izrabljenost
nanaša na osnovna sredstva
ali samo na njihov del kot je
oprema. Zato dajemo preglednico izrabljenosti po zadnjih
razpoložljivih podatkih Službe
družbenega knjigovodstva Jugoslavije za leto 1982 po obeh

SFRJ Jugoslavija
Bosna in Herceg.
črna gora
Hrvatska
Makedonija
Slovenija
Srbija
- ožja Srbija
— Kosovo
» Vojvodina

Drugi del vprašanja se nanaša na podatke o izkoriščenosti
proizvodnih zmogljivosti po
republikah in avtonomnih pokrajinah. Stopnja izkoriščenosti zmogljivosti je opredeljena
z navodili statistike (Metodološko gradivo št. 3/80 in 6/81).
Izračunana je kot odnos med
maksimalno možno in dejansko proizvodnjo v letu javljanja
podatkov. Pri tem je maksimalna možna proizvodnja tista
zmogljivost, ki jo je možno doseči pri polnem izkoriščanju
nameščenih strojev in naprav
in pri polni zaposlenosti (z zasedbo vseh delovnih mest) z
maksimalno možnimi tehničnimi in delovnimi učinki ob
normalni intenzivnosti dela in
to v v okviru možnega delovnega časa v letu. Zadnji razpoložljivi podatki Zveznega zavoda za statistiko se nanašajo na
leto 1981 (Saopštenje Saveznega zavoda za statistiku, šte-

možnosti uvoza opreme. Zato
si v SR Sloveniji prizadevamo
doseči koncentracijo sredstev
na izvoznih projektih s samoupravnim združevanjem sredstev. S povezovanjem gospodarstva v enotnem jugoslovanskem gospodarskem prostoru
hočemo doseči ob večji finančni disciplini tudi boljšo
organiziranost dobav surovin,
repromateriala in energije in s

tem zagotoviti racionalnejšo
rabo obratnih sredstev. Z boljšim povezovanjem, s povečanim izvozom iz uvozom na tej
osnovi in ob uvajanju dodatnih
izmen kot tudi združevanjem
dela in sredstev, prenosom
znanja in izkušenj pa menimo,
da bomo v bodoče dosegli višjo izrabo zmogljivosti tudi v
celotnem
jugoslovanskem
prostoru.

Izrabljenost osnovnih sredstev in opreme po republikah - Zakaj Skupnost za ceste Slovenije ne
in pokrajinah:
vnovčuje tekoče obveznic za ceste?

Oprema
Osnovna sredstva
% iztro- relativ- % iztro- relativšenosti ni nivo šenosti ni nivo
47,0
100,0
65,5
100,0
42,6
90,6
59,5
90,0
37,5
79,8
57,1
85,9
49,2
104,7
69,9
105,1
40,6
86,4
60,7
91,3
55,3
117,6
75,1
112,9
45,4
96,5
64,1
96,8
46,5
98,9
65,6
98,2
48,5
103,2
66,3
99,7
42,8
91,0
61,3
92,2

Pregled podatkov po republikah in avtonomnih pokrajinah
kaže, da je stopnja odpisanosti
osnovnih sredstev v Sloveniji
najvišja, saj znaša sedanja vrednost le okrog 45% nabavne
vrednosti. Še slabše pa je stanje glede izrabljenosti opreme,
saj znaša sedanja vrednost le
okrog 25% od nabave vrednosti. Pri tem metodologija ne
upošteva tehnično-tehnološkega zastarevanja osnovnih
sredstev oziroma opreme.

poročevalec

skupinah. Izrabljenost opredeljujemo z razmerjem med podatki popravkov vrednosti
osnovnih sredstev oziroma
opreme in nabavno vrednostjo. Koeficient, pomožen s 100,
pokaže, kolikšen del nabavne
vrednosti je že odpisan. Pregled tako izračunanih kazalcev
po republikah in pokrajinah ter
relativna raven glede na povprečje v Jugoslaviji je naslednja:

V letošnjem letu se organizacije združenega dela, ki so
prodajale svoje izdelke za kupone obveznic posojila za ceste, srečujejo s problemom,
da jim republiška skupnost za
ceste obveznic tekoče ne
vnovčuje.

osnovnih surovin, kar je izredno drago, vendar potrebna
sredstva morajo zagotoviti.

Zato je nerazumljivo, da Republiška skupnost za ceste
svoje upnike odpravi z obrazložitvijo, da denarja ni.
Po odloku o poroštvu SR
Naj navedemo na primer Slovenije za obveznosti iz obnajvečje delovne organizacije veznic za novogradnje, rev tržiški občini, tovarne obu- konstrukcijo in modernizacijo
tve Peko.
magistralnih in regionalnih
cest v SR Sloveniji (Uradni list
Peko je v času od 1. 7.1983 SRS, št. 10/76) za izplačilo kudo 15. 7. 1983 preko Ljubljan- ponov jamči republika. Kupon
ske banke posredoval Repu- je izplačljiv prinašalcu od 1.7.
bliški
skupnosti za ceste SR 1983 dalje, tri mesece po zavilka 114 z dne 26. 4. 1983). Ti Slovenije
na vnovčenje ob- padlosti pa je neporavnanih
podatki na globalu industrije veznice, izdane
na osnovi za- še skoraj dve tretjini prinešeso naslednji:
kona o vrednostnih papirjih in nih kuponov št. 5.
sklepa 9. rednega zasedanja
Stopnja
izkoriščenosti skupščine republiške skupSprašujemo, kaj bo v zvezi
zmogljivosti v industriji:
nosti za ceste z dne 29. 3. s tem storjenega in kdo bo
1976 o izdaji obveznic za no- pokril organizacijam združeStopnja Relativna vogradnje, rekonstrukcijo in nega dela izgubo, ki jo imajo
raven modernizacijo magistralnih in zaradi nevnovčenih obvezregionalnih cest, prejete za
80 100 prodano blago v obdobju 90 nic?
SFRJ
80 100 dni pred zapadlostjo kupona
BiH
V zvezi z delegatskim vpra91 št. 5, v skupni vrednosti preko šanjem
73
Črna gora
zakaj Skupnost za ce96
77
Hrvatska
26,000.000
din.
Po
številnih
ste
Slovenije
tekoče ne vnov94
75
Makedonija
urgencah za vnovčenje je Re- čuje obveznic za ceste je
82 103 publiška
Slovenija
skupnost za ceste Skupnost za ceste Slovenije
81 101 dne 25. 8.1983
Srbija
tovarni obutve posredovala pismeni odgovor:
80 100 Peko
- ožja Srbija
dobrih
98 10,000.000nakazala
78
- Kosovo
Skupnost za ceste Slovenijerazlika
83 104 16,000.000 din din,
- Vojvodina
je še vedno je v finančnem planu za leto
ostala odprta. Teh 26,000.000 1983, ki ga je sprejela 30. 6.
Pregled podatkov pokaže, din, ki so vezani v kuponu št. 5 1983, predvidela celotna sredda so bile v letu 1981 industrij- stane Peko (od 1. 7. 1983 do stva, potrebna za odplačilo obske zmogljivosti najbolj kori- 30. 9. 1983, če odštejemo pla- veznic posojila za ceste, priščene v SAP Vojvodini 83% in čilo 25. 8. 1983 10,000.000 din, spelih v odplačilo v letu 1983.
Ker pa se mesečna dinamika
v SR Sloveniji 82%, najmanj pa že skoraj 2,000.000 din.
prilivov sredstev za ceste ne
v Črni gori in Makedoniji. V
Izredno zaostrena gospo- sklada z dinamiko odlivov,
letu 1981 se je stopnja popravila glede na predhodnje leto darska situacija, velike teža- Skupnost za ceste ni mogla tesamo v SR Črni gori, v SAP ve na področju zagotavljanja koče vnovčevati vseh prispelih
Vojvodini je ostala na isti ravni, surovin in materiala za proiz- obveznic, ampak le v okviru
medtem ko je bila ostalih repu- vodnjo, izvrševanje tekočih razpoložljivih finančnih sredblikah in SAP Kosovo zmanj- obveznosti vseh vrst v skladu stev.
z zakoni, sporazumi, pogodšana.
V mesecu oktobru je Skupbami in tako dalje stalno zaObseg investicij v zadnjih le- hteva od organizacij združe- nost za ceste Slovenije uspela
tih je prvenstveno odvisen od nega dela, da iščejo draga iz svojih virov v celoti zagotoustvarjenih razpoložljivih real- dodatna sredstva v banki in v viti sredstva, s katerimi so bile
nih sredstev (brez uporabe fik- drugih organizacijah združe- do 20. oktobra 1983 poravnane
tivnih sredstev iz primarne in- nega dela. Nemalokrat je tre- vse obveznosti do TOZD v SR
sekundarne emisije) in od ba financirati že proizvodnjo Sloveniji.
33

ZBOR OBČIN -2. 11. 1983
- Uresničevanje družbenih dogovorov
o kadrovski politiki
Na 22. seji Zbora občin
Skupščine SR Slovenije dne
3. oktobra 1983 je delegat Henrik Pušnik iz občine Trbovlje
ob obravnavi poročila o uresničevanju družbenih dogovorov o kadrovski politiki v letih 1980-1982 zastavil naslednje delegatsko vprašanje:
»Izpostaviti želim tudi področje štipendiranja tudi kot
sestavni in neločljivi del politike zaposlovanja, ki vsebuje
nekatere slabosti, katere posebno občutimo v naših razmerah, ne le v občini Trbovlje,
ampak v celotnih revirjih.
Naše združeno delo že
vrsto let razpisuje več kadrovskih štipendij, kot pa je
naš generacijski priliv. Pet let
nazaj se letno podeli le okoli
50% razpisanih kadrovskih
štipendij, ker se zanje ne prijavljajo kandidati iz drugih občin in regij. Pri združenih
sredstvih odlivamo 80% sredstev v solidarnost, kljub pomanjkanju kadrov in kljub
slabšanju izobrazbene strukture zaposlenih, kajti dogovorjena politika štipendiranja
v naši republiki omogoča le
pretok sredstev, ne pa tudi
pretoka kadrov.
Pri podeljevanju štipendij,
predvsem iz združenih sredstev, zaradi posebnega položaja rudarstva in naše industrije, naši otroci zaradi strogih kriterijev štipendijske politike ne morejo pridobiti štipendij, predvsem štipendij iz
združenih sredstev, kljub temu, da beležimo kadrovski
deficit, da se izobrazbena
struktura zaposlenih slabša
in kljub temu, da smo začrtali
rast zaposlovanja v planskih
dokumentih. Tako ostajajo
zaradi takšnih kriterijev otroci
brez štipendij, združeno delo
pa brez štipendistov.
Menimo, da je za razrešitev
navedenih problemov nujno
zagotoviti tudi večjo pozornost in zahtevati odgovornejši pristop na vseh ravneh načrtovanja razvoja kadrov
predvsem z dolgoročnim planiranjem oziroma sestavni
deli dolgoročnih planov družbenoekonomskega razvoja
morajo postati tudi plani kadrov.«
Na vprašanje je odgovoril
Jože Miklovc, pomočnik predsednice Republiškega komiteja za vzgojo, izobraževanje in
telesno kulturo:
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Temeljna načela, enotna
izhodišča in kriterije za štipendiranje mladine v usmerjenem
izobraževanju ureja Družbeni
dogovor o štipendijski politiki
v SR Sloveniji (Ur. I. SRS, št.
11/80), podrobneje pa jih
opredeljujejo
samoupravni
sporazumi o štipendiranju v
občinah. V skladu s temi sporazumi v večini občin urejajo
vprašanja štipendiranja organi
samoupravnih
interesnih
skupnosti za zaposlovanje, na
ravni republike pa so delegati
udeležencev SS o štipendiranju v občinah oblikovali posebno skupščino z izvršilnimi
organi. Strokovne in administrativno tehnične naloge na
nivoju republike in v občinah
opravljajo strokovne službe
skupnosti za zaposlovanje.
Po dogovorjenem sistemu
štipendiranja so temeljna oblika štipendiranja kadrovske štipendije (okrog 70%), prehodna oblika pa so štipendije iz
združenih sredstev, dokler nosilci kadrovske štipendije še
ne zagotavljajo kadrovskega
štipendiranja v obsegu, ki ga
terjajo srednjeročne in dolgoročne kadrovske potrebe.
Z zadnjo dopolnitvijo DD je
uvedena možnost, da se zaradi
zaostrovanja socialnega položaja, del združenih sredstev
usmerja tudi za regresiranje
prehrane učencev in študentov, kar je v skladu s stališči
Skupščine SRS, sprejetimi ob
razpravi o stabilizacijskih nalogah na področju socialne
politike.
Organizacije
združenega
dela glede na svoje predvidene
potrebe in možnosti razpisujejo pretežno štipendije za III. in
IV. stopnjo zahtevnosti del oziroma za triletno šolanje (v šol.
letu 1982/83 11.529 od skupno
15.765), kar pa se zmeraj ne
ujema z interesi in željami mladine in staršev, zato te štipendije velikokrat ostajajo, ker zanje ni bilo kandidatov (v istem
letu je bilo od skupno 5.495
nepodeljenih kadrovskih štipendij 4.670 štipendij za III. in
IV, stopnjo). V šol. letu 1981/82
je na primer ostalo nepodeljenih 118 kadrovskih štipendij za
rudarje in rudarske tehnike,
1591 za kovinarje, 726 za gradbince, 304 za lesarje in 184 za
trgovinsko dejavnost.
Med dogovorjenimi kriteriji
o štipendiranju je sicer določba, da se kadrovska štipendija

ne podeli, če dohodek na družinskega člana v družini prosijca presega dogovorjeni cenzus, vendar pa se ta določba
ne uporablja v primerih, ko za
razpisane štipendije ni dovolj
ustreznih kandidatov. Zato ta
določba ne more biti razlog za
tolikšno število nepodeljenih
štipendij.
Udeleženci
usmerjenega
izobraževanja lahko pridobijo
štipendijo iz združenih sredstev v primeru, če ni v občini
razpisane kadrovske štipendije za izbran poklic, če je ta
poklic v občini ocenjen kot deficitaren (za druge poklice le
izjemoma) in če dohodek družinskega člana ne presega
55% povprečnega neto osebneg dohodka v SR Sloveniji.
Da bi v občinah podeljevali štipendije ne samo z vidika svojih
ožjih kadrovskih potreb, so se
udeleženci samoupravnih sporazumov na ravni republike
sporazumeli, da se upošteva
seznam deficitarnih in suficitarnih poklicev v SR Sloveniji
kot eno od izhodišč za podeljevanje štipendij iz združenih
sredstev. S tem naj bi prispevali k zmanjševanju primanjkljaja kadrov na širših območjih. Kot deficitarni poklici
so opredeljeni na prvih mestih:
kmetijci, rudarji, metalurgi in
obdelovalci kovin.
Združena sedstva za štipendiranje se v določenem obsegu in po dogovorjenih merilih
prelivajo med občinami. Ta
merila upoševajo zlasti število
kadrovskih štipendij v občini
in socialno ekonomsko razvitost občine. Iz združenih sredstev se podeljujejo tudi štipendije Titovega sklada in sklada
Borisa Kraigherja.
V občini Trbovlje je razmerje
med kadrovskimi štipendijami
in štipendijami iz združenih
sredstev tako, da le 15% vseh
njihovih štipendistov prejema
štipendijo iz združenih sredstev (povprečje SRS je 33%).
Delavci v združenem delu v
občini TrboVlje so v devetih
mesecih leta 1983 povprečno
združili 1.323.449 din, potrebna sredstva za njihove štipendiste iz združenih sredstev pa
znašajo 326.811 din. Preostala
zbrana sredstva združujejo solidarnostno za štipendiranje
udeležencev usmerjenega izo-

braževanja v tistih občinah,
kjer je obseg sredstev manjši
od potreb po enotno opredeljenih kriterijih.
V zadnjih letih so se že večkrat pojavile zahteve po spremembi sistema solidarnosti,
predvsem iz okolij, ki prispevajo v solidarnost precejšnja
sredstva in imajo hkrati sama
dokaj razvito kadrovsko štipendiranje. Morebitna sprememba sistema solidarnostnega prelivanja med občinami je
vsekakor zelo občutljivo vprašanje, saj zadeva zlasti možnosti šolanja mladine na manj
razvitih območjih. Organi podpisnikov na ravni republike so
leta 1982 oblikovali posebno
delovno skupino, ki je proučila
vse pobude za spremembo
meril za solidarnostno prelivanje združenih sredstev med
občinami. Delovna skupina
zaenkrat ni predlagala spremembe tega sistema, ker bi to
po njenem mnenju ogrozilo
štipendiranje v manj razvitih
območjih.
Izvršni svet se strinja z mnenjem, da je za kvalitetno
usmerjanje štipendijske politike neobhodno načrtovanje kadrovskih potreb v srednjeročnih in dolgoročnih planskih
aktih OZD, občin in republike,
zato bo v okviru svojih pristojnosti pri pripravi le-teh vztrajal, da vsi nosilci planiranja načrtujejo in usklajujejo tudi potrebe po kadrih, skladno s svojimi razvojnimi predvidevanji
in z realnimi možnostmi za zaposlovanje na svojem področju.
Izvršni svet Skupščine SRS
meni, da je potrebno vsa vprašanja usmerjanja štipendijske
politike in solidarnosti med
občinami, zlasti pa še vprašanja v zvezi z delovanjem organov in informiranjem delavcev
urejati predvsem v organih
udeležencev samoupravnega
sporazuma v občinah in v republiki. V tem smislu smo tudi
delegatsko vprašanje, ki ga je
posredovala skupina delegatov iz občine Trbovlje dne 24.
10. 1983 in ga je mogoče razumeti tudi kot pobudo oziroma
predlog, posredovali odboru
podpisnikov družbenega dogovora o štipendijski politiki v
SR Sloveniji.

- Onesnaževanje voda ostreje
sankcionirati
Skupina delegatov za delegiranje delegata v Zbor občin
Skupščine SR Slovenije je
obravnavala problematiko v
zvezi z varstvom okolja, katera je bila izpostavljena tudi na

skupščini Samoupravne komunalne interesne skupnosti
Domžale, ter ugotavlja, da bo
potrebno razčistiti nekatera
odprta vprašanja v zvezi z
varstvom okolja (konkretno
poročevalec

reševanje problema odpadnih voda) v SR Sloveniji.
Prihaja namreč do absurdov, da se mora za vsako
manjše naselje, v katerem se
hoče graditi kanalizacijo, graditi tudi drago lokalno čistilno
napravo, tako pa je potrebno
postaviti tudi za tovarno, novo
šolo ali hotel, medtem ko velika mesta z močno industrijo
ne prispevajo ustreznega deleža za čiščenje odpadnih voda ter s tem zanemarjajo skrb
za čisto okolje. Tako združeno
delo, ki v domžalsko - kamniškem področju združuje znatna sredstva za enostavno reporodukcijo Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik tudi ni v enakopravnem
položaju s tistimi, ki za čisto
okolje ne skrbijo.
Ker stroški za plačilo prispevka za onesnaženje vodotokov območnim vodnim
skupnostim znašajo 3-4 krat
manj kot so stroški čiščenja
odpadnih voda za posameznega onesnaževalca združeno delo ni motivirano za pristop k razreševanju te problematike. Zato dajemo pobudo,
da naj se onesnaževanje voda bistveno bolj finančno
sankcioni.a, ter na ta način
motivira združeno delo za razreševanje problematike.
Podajamo tudi delegatsko
vprašanje, kdo oziroma katera strokovna organizacija rešuje problematiko čiščenja
odpadnih voda v Ljubljani, koliko sredstev je bilo doslej porabljenih za izdelavo različnih
investicijsko-tehničnih dokumentacij, oziroma ali se že
sploh izdeluje kakšna dokumentacija (v sredstvih javnega obveščanja je namreč bilo
govora o ogromnih finančnih
sredstvih). Mnenja smo namreč, da je potrebno za izdelavo strokovno-tehničnih rešitev izvesti vsaj jugoslovansko oziroma širšo licitacijo ter
s tem zagotoviti ustrezno,
kvalitetno rešitev ter preprečiti, da se rešuje problematika zgolj v ozkih krogih.
Na vprašanje je odgovoril Tone Poljšak, namestnik predsednika Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje
prostora:
1. Do sedaj zagotavljanje
sredstev v vodnem gospodarstvu temelji na vodnem prispevku v skladu z vrednostjo
načrtovanih vodnogospodarskih del, ki so bila predvidena
v srednjeročnem planu razvoja
vodnega gospodarstva. Omenjeni način zagotavljanja sredstev predvideva plačevanje vodnega prispevka od uporabljene vode, od izpuščane onesnažene vode, od proizvedene
električne energije ter dohodka.
Samoupravni sporazum o
usklajevanju planov območnih

vodnih skupnosti in Zveze vodnih skupnosti Slovenije na temelju skupno usklajenih
osnov razvoja vodnega gospodarstva za obdobje 1981-1985
določa, da se bo približno 10%
vseh sredstev zbranih za potrebe vodnega gospodarstva
koristilo za varstvo kvalitete
voda. V letu 1981 in letu 1982
je bilo to razmerje uresničeno.
Ostala sredstva pa se koristijo za vzdrževanje, investicije v
varstvo pred vodami, urejanje
osnovne odvodne mreže in
oskrbo z vodo ter študijo.
Omenjena sredstva nikakor
ne zadostujejo za reševanje
celotne problematike onesnaževanja voda, zato morajo organizacije združenega dela, ki
onesnažujejo vode tudi same
skrbeti za rešitev omenjenega
problema bodi s predčiščenjem ali z ustrezno udeležbo
pri gradnji in vzdrževanju
skupnih čistilnih naprav, kar
so po določilih zakona o vodah tudi dolžne storiti.
2. Za zbiranje, odvod, čiščenje in dispozicijo odpadne ter
padavinske vode na področju
ljubljanskih občin je zadolžena
delovna organizacija Vodovod-Kanalizacija s svojimi
TOZD.
Na teritoriju petih ljubljanskih občin bo ob dokončni
ureditvi kanalskega sistema
zgrajena centralna čistilna naprava, ki bo zajemala odpadno
vodo iz pretežnega dela strnjeno zazidanih zemljišč od Medvod do Zaloga. Poleg osrednjega kanalskega sistema, ki
gravitira na centralno čistilno
napravo, bo na področju Ljubljane urejenih še 60 manjših
avtonomnih kanalskih sistemov s svojimi čistilnimi napravami.
V zvezi z realizacijo centralne čistilne naprave so bila doslej opravljena naslednja pomembnejša dela:
- gradnja povezovalnega sistema Ljubljana-Zalog,
- gradnja povezovalnega sistema Ljubljana-Medvode
- nakup zemljišča,
- izdelava idejnih študij, na
podlagi katerih je bil razpisan
mednarodni konkurz za kvalifikacijo, tekoče meritve in analize,
SKUPNA VLAGANJA PO VALORIZIRANI OCENI ZNAŠAJO 626.500.000 din
Od 60 čistilnih naprav v primestnih naseljih, je doslej realiziranih 12 naprav, od katerih
je kapaciteta največje 10.000
PE. Za centralno čistilno napravo je v pripravi izdelava lokacijske dokumentacije in
idejnih projektov, ki naj bi
omogočili pristop k postopni
izgradnji I. etape centralne čistilne naprave s pričetkom pripravljalnih del v tekočem srednjeročnem obdobju.

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR - 2.
NOVEMBRA 1983
- Kakšhe usmeritve giede delovnega
časa v bodoče?
Alojz Kikec, delegat Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije je postavil
naslednje delegatsko vprašanje:
Kakšna je usmeritev Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije glede delovnega časa
v bodoče?
Poznamo stališča Skupščine SR Slovenije, kjer smo se
dogovorili, da premaknitev
urnega kazalca ne sme biti
pogoj za premaknitev delovnega časa.
Tega priporočila pa v marsikaterih sredinah niso upoštevali in so šli na premaknitev delovnega časa brez
predhodne analize že pred 25.
9. 1983, se pravi, že pred premaknitvijo urnega kazalca.
Dogovorili smo se, da bomo
med časom od 27. 4. 1983 do
25. 9. 1983 vodili politično akcijo na vseh nivojih, da bomo
ob premaknitvi urnega kazalca 25. 9. 1983 enotni na področju delovnega časa.
Ker je bila naša politična
aktivnost predvsem sindikata
in komiteja za delo premajhna, so se v marsikaterih sredinah odločili za premaknitev
delovnega časa in niso upoštevali priporočila Skupščine
SR Slovenije.
Zakaj smo sploh šli v akcijo,
če jo nismo bili pripravjeni izpeljati do kraja?
Zakaj smo opravili toliko
razprav in s tem prispevali, da
se je razpoloženje med delovnimi ljudmi ob že znanih problemih še poslabšalo?
Sedaj lahko samo ugotavljamo, da nam je akcija propadla kljub široki razpravi v
Skupščini SR Slovenije in glasovanju v Zboru združenega
dela republiške skupščine.
Ali nam bodo tudi v bodoče
propadle vse dogovorjene
usmeritve?
Ali bomo v tem primeru
našli krivca, ki svoje obveznosti ni opravil? Ali bomo na vse
skupaj pozabili in delali vsak
po svoje?
Ali pa nismo dovoli prisluhnili razpravam že spomladi, iz
katerih bi morali oceniti, če so
delavci sploh pripravljeni
naenkrat spremeniti delovni
čas brez predhodne analize?
Na delegatsko vprašanje, ki
ga je dne 3. 10. 1983 na seji
Družbenopolitičnega
zbora
Skupščine SRS postavil tovariš Alojz Kikec, je odgovoril
Peter Toš predsednik Republiškega komiteja za delo:

Izvršni svet usmeritve Skupščine SR Slovenije o urejanju
delovnega in obratovalnega
časa šteje med aktivnosti za
uresničevanje nalog iz programa gospodarske stabilizacije.
Pri tem pa smo te usmeritve
vedno razumeli kot dolgoročne, povezane s krepitvijo
splošne odgovornosti in spreminjanjem odnosa do gospodarjenja s sredstvi v družbeni
lastnini.
Res je, da ponekod priporočil Skupščine doslej še niso
upoštevali ali so kasneje od
ustreznih rešitev odstopili. Aktivnosti za uresničevanje priporočil se morajo po oceni
Izvršnega sveta zato nadaljevati. Družbene akcije o teh
vprašanjih ne.smatramo niti za
zaključeno niti za propadlo, organiziranih razprav na to temo
pa je bilo po našem mnenju prej
premalo kot pa preveč.
Neusklajenosti in težave, ki
so nastale pri uresničevanju
skupščinskih priporočil so v
posameznem okolju deloma
pogojene s slabostmi pri vodenju te aktivnosti, saj o potrebnosti sprememb ni bila povsod'
dosežena zadostna enotnost,
deloma z nezadostnim povezovanjem in upoštevanjem
stanja ter razpoloženja med
ljudmi, deloma pa s slabim in
necelovitim obveščanjem delovnih ljudi o smotrih in ciljih
te aktivnosti.
Temeljni razlog za zaplete
na tem področju so po oceni
Izvršnega sveta v odporu, pogojenem z vztrajanjem pri
ustaljenih navadah, ki ponekod izraža še premalo zavzet
odnos do uresničevanja usmeritev iz dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije.
Takšnim težnjam so v nekaterih občinah premalo kritično in
prehitro popustili tudi posamezni samoupravni organi ter
družbenopolitične organizacije.
V prihodnjem obdobju bo po
mnenju Izvršnega sveta potrebno razmejiti upravičene
pripombe in spreminjevalne
predloge, ki terjajo specifičnim razmeram bolj prilagojene
rešitve pri urejanju delovnega
časa. Ob oceni priprav in izvajanja priporočil glede urejanja
delovnega časa, ki jc bo pripravilo Predsedstvo Zveze sindikatov Slovenije, bo mogoče
celoviteje oceniti tudi uresničevanje nalog določenih s
sklepi Skupščine SRS ter z njimi povezane odgovornosti.
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• Najpomembnejša naloga kreditno-monetarne politike bo spodbujanje večje
proizvodnje za izvoz
• Primarna emisija bo urejala naraščanje denarne mase in plasmajev bank za
prednostne namene, za uvoz pa se bo uporabljala povsem restriktivno
• Predvideno je obvezno samoupravno sporazumevanje bank o uporabi primarne
emisije za prednostne namene
• Banke bodo morale v prihodnjem letu s svojo poslovno politiko zagotoviti
precej večjo finančno disciplino vseh uporabnikov družbenih sredstev
• Postopno usklajevanje obrestnih mer se bo, ob uvedbi minimalnih obresti,
nadaljevalo
Temeljni cilj skupne emisijske, denarne in kreditne politike v letu 1984 mora biti podpora uresničevanju nalog Dolgoročnega programa ekonomske
stabilizacije. V skladu s tem
bodo realizacijo temeljnih ciljev družbenoekonomskega
razvoja, predvidenih v Resoluciji za prihodnje leto, podpirali
tudi razpoložljivi ukrepi na področju
kreditno-monetarne
politike.
To temeljno opredelitev razvojne politike na tem področju
vsebuje tudi Osnutek odloka o
ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike in
skupnih temeljev kreditne politike v letu 1984, ki gaje dobila
v obravnavo in sprejem Skupščina SFRJ. Za sprejetje tega
dokumenta je pristojen Zbor
republik in pokrajin, usklajevanje stališč o vseh njegovih določbah pa bo potekalo v Odboru. za kreditno-monetarni sistem.
SPODBUDE
PRIORITETAM
Po Osnutku tega odloka, bodo ukrepi kreditno-monetarne
politike ter ustrezni ukrepi na
drugih področjih ekonomske
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politike spodbujali predvsem
hitrejšo rast proizvodnje blaga
in storitev za izvoz, kakor tudi
sam izvoz, saj je to bistveni
pogoj za zagotavljanje likvidnosti države pri plačilih tujini.
Druga usmeritev vplivanja
ukrepov na tem področju pa
mora biti namenjena upočasnjevanju domačega povpraševanja, kar je prav tako eden
pomembnih pogojev za spodbujanje večjega izvoza.
Poleg tega morajo ukrepi
kreditno-monetarne politike
vplivati tudi na upočasnjevanje
uvoza, zmanjševanje stopnje
inflacije, blažitev nelikvidnostnih problemov v gospodarstvu, kakor tudi na povečevanje proizvodnje osnovnih kmetijsko prehrambnih proizvodov, energetskih in drugih
surovin ter reprodukcijskega
materiala, s katerim se racionalno nadomešča uvoz.
Za uresničitev teh ciljev in
nalog Osnutek tega dokumenta kot prvi ukrep predvideva,
da se morajo denarna masa in
bančni plasmaji, tako po obliki
kot strukturi, dosledno gibati v
funkciji uresničevanja Dolgoročnega programa ekonomske
stabilizacije. V skladu s tem je
treba z ukrepi na tem področju

zagotoviti, da bo celotna neto se kreditno-monetarne politidomača aktiva vseh bank v pri- ke pri zagotavljanju sredstev
hodnjem letu, brez učinkov za financiranje tekoče reprospremembe tečaja dinarja, po- dukcije, predvsem za prioritetvečana največ do 10,3 odstot- ne namene. Eden od prvih
ka. Pri tem se bodo smeli ce- ukrepov je, da so v poslovni
lotni plasmaji bank povečati politiki bank najprioritetneje
do 13,8 odstotka, ob tem pa obravnavani plasmaji za izvoz
dinarski plasmaji do 16,3 od- blaga in storitev na konvertistotka. Vse te vrednosti so bilna tržišča, za proizvodnjo
predvidene glede na njihovo blaga in storitev za izvoz, kastanje konec leta 1983.
kor tudi za proizvodnjo in zaloUsklajevanje obsega in dina- ge osnovnih kmetijskih in premike rasti neto domače aktive hrambnih izdelkov, ob oblikoin plasmaja bank je treba med vanju nujnih materialnih reletom zagotoviti z ukrepi kre- zerv tega blaga. Poleg tega
ditno-monetarne politike, ki jih morajo imeti prednost tudi
izvajajo narodne banke, kakor plasmaji za proizvodnjo enertudi z njihovo poslovno politi- getskih in drugih surovin ter
ko. Pri tem pa se bodo upošte- reprodukcijskih materialov, s
vale sezonske potrebe organi- katerimi se zamenjuje izvoz,
zacij združenega dela.
kakor tudi plasmaji bank iz
sredstev kreditov Mednarodne
UKREPI ZA
banke za obnovo in razvoj in
FINANCIRANJE
drugih mednarodnih finančnih
organizacij.
TEKOČE
REPRODUKCIJE
Drug pomemben ukrep poopredelitev, da se inveOsnutek odloka predvideva meni
tudi posebne ukrepe in predpi- sticijski krediti bank v osnovna
^soccoMososoooooeeoseoeaocGccisoosoosoos^
Q OSNUTEK ODLOKA O CILJIH IN NALOGAH SKUPNE
X EMISIJSKE IN DENARNE POLITIKE IN SKUPNIH
TEMELJIH KREDITNE POLITIKE V LETU 1984 - AS 282 X
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poročevalec

sredstva ne morejo povečati
preko zneska teh kreditov konec leta 1983, s tem da se plačani zneski odobrenih kreditov
iz prejšnjih let usmerjajo izključno za prioritetne namene,
ki jih določa Resolucija za prihodnje leto.
Osnutek odloka nadalje
predvideva, da banke v prihodnjem letu ne bodo mogle dajati
novih kreditov tistim uporabnikom družbenih sredstev, ki niso poravnali svojih dospelih
obveznosti. Novih kreditov pa
ne bodo mogle odobravati niti
tistim uporabnikom, ki v celotnih obratnih sredstvih ne zagotovijo deleža lastnih sredstev v odstotku, ki se bo določil s posebnimi predpisi. Kreditov pa ne bodo mogle dobiti
tudi organizacije združenega
dela za pokrivanje izgub, če
niso določile in sprejela sanacijskega programa.
Nadalje pa ne bodo mogle
uporabljati bančnih kreditov
tiste organizacije združenega
dela, ki na svojih deviznih računih pri pooblaščenih bankah zadržujejo devizna sredstva, ustvarjena z izvozom dalj
kot 15 dni po vnosu deviz v
državo.
Tudi prihodnje leto se bo nadaljevala politika nadaljnjega
omejevanja možnosti uporabe
kratkoročnih sredstev bank za
dolgoročne plasmaje. Pri izvajanju te odločitve se bodo upoštevale spremembe časovne
strukture stredstev in plasmajev bank, ki lahko nastanejo
pod vplivom konverzije kratkoročnih selektivnih kreditov iz
primarne emisije, kakor tudi
reprogramiranja dela kreditov
bank organizacijam združenega dela.
GIBANJE DENARNE
MASE
Po Osnutku odloka mora
Narodna banka Jugoslavije
predpisati omejevanje obsega
in dinamike rasti plasmajev
bank, tako da bi zagotovili gibanje denarne mase, neto domače aktive in plasmajev bank
v predvidenih okvirih.
Pri izvajanju take politike ne
bodo iz obveznih omejitev izvzeti niti plasmaji za posamezne namene, pri čemer bo mogoče določati različne stopnje
rasti za nekatere med njimi, če
bo ocena pokazala, da je to
nujno potrebno zaradi učinkovitejšega uresničevanja vseh
nalog kreditno-monetarne politike.
Obveznost omejevanja rasti
plasmaja ne bo veljala le za
sredstva Sklada federacije za
kreditiranje hitrejšega razvoja
gospodarsko manj razvitih reporočevalec

publik in SAP Kosovo in plasmaje za obnovo in graditev na
območjih, ki jih je prizadel potres.
V prihodnjem letu se bo primarna emisija prednostno
uporabljala za urejanje potrebne rasti denarne mase in plasmajev bank za prioritetne razvojne cilje, kakor tudi za povezovanje tokov emisije z reprodukcijskimi tokovi družbenega
gospodarstva. V teh okvirih se
bodo sredstva primarne emisije uporabljala za nakup kratkoročnih prenosljivih vrednostnih papirjev, ki jih izdajajo organizacije združenega dela v gospodarstvu ali njihove
interne banke, za kupoprodajo
blaga in storitev v državi, za
dajanje kreditov bankam na
podlagi teh vrednostnic, kakor
tudi za podporo uresničevanju
selektivnih ciljev in nalog kreditno-monetarne politike.
Ta podpora bo izpeljana
predvsem z monetizacijo s selektivnim obeležjem vrednostnih papirjev in drugih dokumentov, ki jih izdajajo ali nabavljajo organizacije združenega dela v gospodarstvu na
podlagi izvoza blaga in storitev, priprave proizvodnje za
izvoz, proizvodnje in zalog rezerv pšenice, koruze, sladkorne pese, sladkorja, oljaric, surovega olja, oluščenega in
neoluščenega riža, organizirane prireje živine, rib, mesa v
hladilnicah, mleka in mlečnih
izdelkov, tobaka, grozdja, vina,
zalog premoga, kakor tudi za
kreditiranje nakupa domače
opreme in ladij ter tirnih vozil.
Poleg tega ta ukrep velja tudi
za uvoz najpomembnejših izdelkov in surovin iz držav v
razvoju in drugih držav določenega valutnega območja.
UPORABA PRIMARNE
EMISIJE
Za vse te namene je treba
primarno emisijo uporabljati
tako, da se bo s temi sredstvi
trajneje povezovalo proizvodne, predelovalne in prometne
organizacije združenega dela
in spodbujalo združevanje dela in sredstev na dohodkovnih
temeljih. V skladu s tem bodo
združena sredstva, zagotovljena s samoupravnimi sporazumi in drugimi ustreznimi dokumenti, prihodnje leto lahko
podlaga za uporabo primarne
emisije.
Tudi pri uporabi sredstev
primarne emisije bodo imeli
prednost nameni, ki sodijo
med osnovne cilje družbenoekonomskega razvoja v prihodnjem letu.
Uporaba sredstev primarne
emisije za uvozne namene bo

restriktivno urejena. To praktično pomeni, da se bo s temi
sredstvi podpiral le uvoz najpomembnejšega blaga iz
držav v razvoju, in sicer z določenih valutnih območij po spisku izdelkov na podlagi soglasja pristojnih republiških in
pokrajinskih organov. Ta spisek mora določiti ZIS, in sicer
tako, da bodo pogoji uporabe
primarne emisije manj ugodni
glede na druge namene, roki
uporabe pa bodo usklajeni s
potrebnim časom za uvoz,
transport, predelavo in prodajo.

tega Odloka izvesti postopek
za samoupravno sporazumevanje za zagotavljanje sredstev
za financiranje prioritetnih namenov, ki se podpirajo s primarno emisijo, kakor tudi za
kreditiranje izvoza opreme in
ladij ter izvajanje investicijskih
del v tujini na kredit. Poleg tega se bodo morale sporazumeti o združevanju sredstev za
zagotavljanje trajnih obratnih
sredstev v gospodarstvu SAP
Kosovo v prihodnjem letu. če
banke tega postopka ne bodo
izpeljale v določenem roku, bo
moral Zvezni izvršni svet v nadaljnjih 30 dneh predložiti
ustrezne ukrepe.
V svoji likvidnostni politiki
bodo morale banke v prihodnjem letu dati prednost poravnavanju obveznosti do tujine,
rednemu plačevanju obveznosti v državi in prevzemanju
učinkovitih ukrepov za pravočasno plačilo svojih terjatev.
Pri izvajanju svoje poslovne
politike pa bodo morale banke
mimo tega plasirati svoja sredstva le tistim uporabnikom, ki
izpolnjujejo vse pogoje kreditne sposobnosti in finančne
discipline, ki redno poravnavajo svoje obveznosti in nastale
blagovno denarne posle zagotavljajo z ustreznimi plačilnimi
inštrumenti. Poleg tega se bodo smeli inštrumenti za zagotavljanje plačil izdajati izključno na podlagi dejansko nastalih blagovno denarnih poslov.
Za redno izpolnjevanje prevzetih obveznosti za plačevanje
v državi in v tujini omenjeni
Odlok precej zaostruje odgovornost bank, da bi s tem preprečili sprejemanje obveznosti
brez pokritja ter vplivali na krepitev finančne discipline.
V skladu s tem bodo Narodna banka Jugoslavije in narodne banke republik in avtonomnih pokrajin pooblaščene,
da s posebnimi ukrepi kreditno-monetarne politike preprečijo uporabo primarne emisije
bankam, ki imajo dospele,
vendar neporavnane obveznosti v državi in tujini, kakor tudi
tistim, katerih dospele, vendar
neporavnane obveznosti do
tujine so plačane z uporabo
posebnega zveznega zakona.
Ta prepoved pa bo veljala tudi
za tiste banke, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev kreditne sposobnosti in ne nadzorujejo namenske porabe sredstev.

SPODBUDE ZA
PRODAJO DEVIZ
OBČANOV
Primarna emisija se bo uporabljala tudi za dajanje kreditov bankam, s katerimi se bo
kreditirala stanovanjska gradnja občanov, nakup stanovanj
in graditev ter opremljanje
obrtnih delavnic, kmetijskih in
drugih poslovnih objektov za
opravljanje redne dejavnosti
občanov, vendar le na podlagi
definitivne prodaje deviz z deviznih računov in hranilnih
vlog občanov.
Če okvir primarne emisije ne
bo zadostoval za vse te namene, Osnutek odloka predvideva pooblastitev Narodne banke Jugoslavije, da z ukrepi za
izvajanje kreditno-monetarne
politike prednostno zagotovi
potreben obseg sredstev za
izvoz blaga in storitev, za proizvodnjo in zaloge osnovnih
kmetijskih in prehrambnih
proizvodov, kakor tudi za zaloge premoga.
Sredstva primarne emisije
se prihodnje leto ne bodo mogla pod nobenim pogojem
uporabljati za oblikovanje zalog blaga, ki ga organizacije
zadržujejo za to, da bi prišlo
do umetnega pomanjkanja posameznih artiklov ali zaradi
pritiskov na povečevanje cen.
V primeru, da bo prišlo do pomanjkanja izdelkov na tržišču,
katerih zaloge se selektivno
podpirajo, bo ustavljena uporaba sredstev bank za te proizvode. Podoben ukrep je predviden tudi v primeru, da odkup
osnovnih prehrambnih kmetijskih proizvodov poteka v nasprotju z določbami sklepjenih
dogovorov o tem. Poleg tega
bodo narodne banke republik
in pokrajin morale v teh primerih povrniti že dobljena sredstva.
Za uresničevanje ciljev in POLITIKA OBRESTNIH
nalog kreditno-monetarne po- MER
litike v prihodnjem letu OsnuOsnutek odloka mimo tega
tek odloka določa posebne
obveznosti bank. Te bodo mo- predvideva, da bo leta 1984 s
rale v 60 dneh po uveljavitvi kreditno politiko republik in
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pokrajin zagotovljeno, da se nimalne 18-odstotne obrestne
bodo sredstva depozitov druž- mere na vse plasmaje bank, in
benopolitičnih skupnosti upo- sicer od začetka prihodnjega
rabljala predvsem za financira- leta. Ta stopnja bo korigirana
nje tekoče reprodukcije v skla- za najmanj tretjino razlike med
letošnjo inflacijsko stopnjo in
du z določenimi prioritetami.
minimalno obrestno mero. IzV skladu s politiko obrestnih jema bodo le krediti, ki jih bomer, ki bo določena v Resolu- do odobravale poslovne banke
ciji za prihodnje leto, Osnutek iz svojih sredstev za določene
tega odloka predvideva, da se prioritetne namene, določene
bo nadaljevalo postopno us- z Resolucijo za prihodnje leto.
klajevanje obrestnih mer s V tem primeru se bo minimalstopnjo inflačije. To je treba na 18-odstotna obrestna mera
zagotoviti tudi z uvajanjem mi- korigirala za najmanj petino
*
NOVI

razlike med letošnjo stopnjo obveznosti za organizacije
inflacije
in
minimalnimi združenega dela - ustanoviteljice bank. Organizacije bodo
obrestmi.
morale s samoupravnimi
Usklajevanje obrestnih mer splošnimi akti in poslovno poposlovnih bank s tako politiko litiko bank predvideti pogoje
bo urejeno s samoupravnim za učinkovitejše uresničevanje
sporazumom o politiki obrest- združevanja dela in sredstev
na dohodkovnih temeljih na
nih mer za prihodnje leto.
enotnem jugoslovanskem tržiGlede spodbujanja procesov šču. Ptileg tega bo te procese
združevanja dela in sredstev in spodbujala tudi kreditna politizmanjševanja kreditnih odno- ka republik in pokrajin, in sicer
sov v gospodarstvu, Osnutek v skladu s skupnimi temelji
odloka predvideva posebne kreditne politike.

PREDPISI

Trajna ohranitev ugleda in dostojanstva
velikega dela Josipa Broza Tita
• Točneje kot doslej so urejeni pogoji in način uporabe imena in podobe
predsednika republike
• Po Josipu Brozu Titu se lahko imenuje kraj, ulica, trg, ustanova ali objekt
oboroženih sil, organizacija združenega dela, kot tudi kulturne in športne
prireditve, ki so jugoslovanskega pomena
• Ni mogoče izdelovati ali dajati v promet oblačil z imenom in podobo Josipa
Broza Tita, razen če so namenjena za prireditve jugoslovanskega pomena
• Za kršilce določb tega zakona ostrejše kazni, kot so sedaj veljavne
Delegatom v Zveznem zboru
Skupščine SFRJ je bil poslan v
obravnavo in sprejem Osnutek
zakona o uporabi imena in podobe Josipa Broza Tita - AS
541. S predloženim zakonskim
aktom, katerega predlog za izdajo so delegati tega zbora
sprejeli julija letos, so na celovit način in natančneje kot doslej urejeni pogoji in način
uporabe imena in podobe
predsednika republike ter je
zagotovljeno trajno varstvo leteh.
To gradivo je bilo do zdaj
urejeno z Zakonom o uporabi
grba, zastave in himne SFRJ in
o uporabi podobe in imena
predsednika republike Josipa
Broza Tita. V določbah tega
zakona je bilo predvideno, da
se podoba in ime predsednika
republike lahko uporablja samo na podlagi dovoljenja
Zveznega izvršnega sveta ali
organa, ki ga ZIS pooblasti.
Prav tako je bilo predvideno,
da mora ZIS predpisati merila
in pogoje za izdajo dovoljenja
za uporabo imena Josipa Broza Tita. Merila pa še zdaj niso
bila sprejeta in je ZIS v vsakem
konkretnem primeru ocenil razloge, ki so narekovali odobritev uporabe imena Josipa Broza Tita.
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Po smrti predsednika republike j3 postalo vprašanje uporabe njegove podobe in imena
zelo aktualno zaradi številnih
pobud in zahtev za izdajo dovoljenja za uporabo podobe
Josipa Broza Tita, kot tudi zaradi potrebe, da bo tudi v bodoče na ustrezen način urejena uporaba njegove podobe in
imena. To naj bi dosegli s
predloženim osnutkom zakona in obenem zagotovili trajno
ohranitev ugleda in dostojanstva velikega dela josipa Broza Tita.
VARSTVO IMENA IN
PODOBE JOSIPA
BROZA TITA
V osnutku zakona je v več
členih dobesedno našteto kaj
in pod kakšnimi pogoji lahko
dobi ime Josipa Broza Tita. Z
imenom predsednika republike se lahko poimenuje kraj,
ulica ali trg, ustanova in objekt
oboroženih sil SFRJ, kot tudi
organizacija, ki izdeluje oborožitvene predmete in vojaško
opremo. To so lahko tudi organizacije združenega dela ter
kulturne in športne manifestacije, če so splošnega jugoslovanskega in memorialnega po-

Osnutek prav tako določa v drug znak za zaznamovanje
katerih oblikah se lahko upo- blaga in storitev.
rablja podoba Josipa Broza TiDa bi zavarovali ime in pota. Na enem predmetu ne sme dobo Josipa Broza Tita je v
biti poleg podobe Josipa Bro- osnutku zakona predpisano,
za Tita podoba druge osebno- da ni dovoljeno izdelovati in
sti. Predlagana pa je tudi alter- dajati v promet oblačil z njegonativna rešitev, ki določa, da vim imenom in podobo. Izjena predmetu s podobo Josipa moma je predvidena možnost,
Broza Tita, ki se daje v promet, da se smejo izdelovati predpraviloma ne sme biti podobe meti z imenom in podobo Josidruge osebnosti, kar pomeni, pa Broza Tita, če so namenjeni
da bi lahko, če bo predlagana za javne prireditve splošnega
alternativa člena sprejeta, v jugoslovanskega pomena (dan
določenih primerih, če bo oce- mladosti, zvezne delovne akcinjeno kot potrebno, bila poleg je, vendar jih ni mogoče upopodobe Tita tudi podoba kakš- rabljati, če so poškodovani ali
ne druge osebnosti, ha primer če je na njih poškodovana poEdvarda Kardelja.
doba Josipa Broza Tita.
Osnutek prepoveduje upoZaradi enotne uporabe tega
rabo podobe Josipa Broza Ti- zakona osnutek ureja, da je za
ta, če ne izpolnjuje pogojev, uporabo imena in podobe Jodoločenih v dovoljenju; zato je sipa Brora Tita pofrebno dodoločeno, da mora biti takšna voljenje, ki ga izda Zvezni
podoba vzeta iz uporabe.
izvršni svet, vendar je dopuPrav tako je predpisano, da ščena možnost, da lahko ZIS
predmetov z imenom in podo- pooblasti zvezni upravni organ
bo Josipa Broza Tita ni dovo- za izdajo takšnega dovoljenja.
ljeno uporabljati kot blagovno
V osnutku so določeni tudi
in storitveno znamko, vzorec subjekti, ki smejo vložiti prošali model in ne kot katerikoli njo. To so družbenopolitične
osoooooocooeooeoocoocGosisosocoQ<
OSNUTEK ZAKONA O UPORABI IMENA IN PODOBE
JOSIPA BROZA TITA
eocoooeoooaooooaooooeooecoscoooooeogl
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skupnosti, če prosijo za dovoljenje za uporabo imena kraja,
ulice ali trga, Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo - za
enote, ustanove in objekte
oboroženih sil, organizacije
združenega dela za ime te organizacije, kot tudi določene
organizacije in skupnosti - za
organizacije združenega dela,
kulturne in športne manifestacije.
Prosilci za izdelavo predmetov s podobo Josipa Broza Tita
so lahko samo tisti subjekti, ki
takšne predmete izdelujejo, da
bi jih dali v promet.
Osnutek prav tako določa,
kaj mora vsebovati prošnja in
kaj ji je treba priložiti. Zaradi
vpogleda mora biti v prošnji
navedena tudi količina predmetov, ki se sme dati v promet,
ter ime avtorja, ki je izdelal
predmet.

ANALIZE

Zaradi podružbljanja postopka glede odločanja in selektivnejšega
uporabljanja
imena in podobe Josipa Broza
Tita je določeno, da Zvezni
izvršni svet da dovoljenje za
uporabo, po dobljenem mnenju ZK SZDLJ in pristojnega
organa v republiki ali pokrajini. Med postopkom za odobritev si mora ZIS priskrbeti mnenje strokovne komisije, ki jo
ustanovi in sestavo .določi iz
vrst strokovnih, znanstvenih,
kulturnih, družbenopolitičnih
in drugih javnih delavcev.
V osnutku zakona je določeno, da je dovoljenje o uporabi
imena Josipa Broza Tita dokončno in v tem primeru ni
možen upravni spor. Zoper odločbo, ki jo je izdal zvezni
upravni organ o izdelavi in dajanju v promet predmetov s

podobo Josipa Broza Tita je
dopustna pritožba pri ZIS v 15
dneh po vročitvi.
Prosilcu je treba vrniti izvirni
predmet s podobo Josipa Broza Tita, vendar ga mora ta hraniti, dokler ni izdelana določena količina. Zato je določeno,
da je treba k izvirnemu predmetu priložiti tudi njegovo fotografijo, da bi bil organu, kije
izdal dovoljenje, omogočen
vpogled, ali predmet v prometu ustreza izvirniku, za katerega je izdal dovoljenje.
Osnutek zakona popolneje
ureja postavljanje, obešanje in
dimenzijo takšnih predmetov
posamezno ali skupaj s podobami drugih osebnosti.

Za organizacije združenega
dela, druge organizacije in
skupnosti oziroma odgovorne
osebe in posameznike so
predvidene denarne kazni od
3.000 do 20.000 dinarjev, če ne
upoštevajo določb tega zakona. Prav tako so predvideni tudi varstveni ukrepi odvzema
predmetov, ki so nastali s storitvijo prekrška in odvzemom
premoženjske koristi, pridobljene s storitvijo prekrška.
KAZENSKE DOLOČBE
Takšne kazni so precej ostrejVsakdo, ki ime in podobo še, kot tiste, v primerjavi z veJosipa Broza Tita uporabi na ljavnimi.

IN OCENE

Nizka akumulativna in

reprodukcijska

sposobnost gospodarstva se
v manj

način, s katerim se krni njegov
ugled in dostojanstvo se kaznuje za kaznivo dejanje z zaporom. Če bo kazensko-pravno varstvo predpisano v kazenskem zakonu, bi lahko ta
določba izostala iz besedila tega zakonskega akta.

razvitih

najbolj

kaže

področjih

Rast prihodka, dohodka in čistega dohodka je lahko pojasniti samo s
povečanjem cen in visoko stopnjo inflacije, ne pa z rastjo produktivnosti in
ekonomičnosti dela
Raven akumulativnosti se je zmanjšala predvsem zaradi povečanja deleža
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo ter zaradi neučinkovite
izkoriščenosti poslovnih sredstev
Reproduktivna sposobnost gospodarstva je zelo nizka in nezadovoljiva za
sodobni tehnično-tehnološki razvoj, posebej v manj razvitih področjih
Zaradi povečanih investicij in počasnosti pri njihovem dograjevanju je
zadolženost velika, največja pa v Črni gori in na Kosovu
Na zmanjšanje akumulativne in reprodukcijske sposobnosti gospodarstva
vpliva tudi neprestana rast izgub
Zvezni izvršni svet je poslal v
obravnavo Skupščini SFRJ Informacijo o akumulativni in reprodukcijski sposobnosti gospodarstva v gospodarsko
manj razvitih republikah in
SAP Kosovo v letih 1981 in
1982 ter v prvem polletju 1983.
Obravnava te informacije je v
pristojnosti Zbora republik in
pokrajin.

njih kvalitativnih dejavnikov
gospodarjenja, zaostajanju zunanjetrgovinske menjave, precejšnjih težavah pri ohranjanju
zunanje finančne likvidnosti
države, slabitve akumulativne
in reprodukcijske sposobnosti
gospodarstva, velikih prekoračitev v investicijah ter podobno, so bili gospodarski tokovi
prav tako nezadovoljivi. Nanje
je predvsem vplivala počasna
rast, stagnacija in zmanjševaINDUSTRIJSKA
nje industrijske proizvodnje.
PROIZVODNJA
V letu 1981 je bil dosežen
V težkih pogojih gospodar- relativno visok porast fizičnejenja, ki se kažejo v ekonomski ga obsega industrijske proiznestabilnosti, neugodnih giba- vodnje, zlasti v manj razvitih
poročevalec

republikah in SAP Kosovo, kjer
je bila stopnja približno za 42
odstotkov nad povprečjem države, vendar smo to dosegli
predvsem zaradi tega, ker so
bile prenesene zaloge reprodukcijskega materiala in suro-

vin iz uvoza. Ze v letu 1982 se
je industrija srečala s problemi
kroničnega pomanjkanja surovin in reprodukcijskega materiala, kar je ob izrazitih energetskih težavah, ob dinarski in
devizni nelikvidnosti povzrooooo^
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INFORMACIJA O AKUMULATIVNI IN
REPRODUKCIJSKI SPOSOBNOSTI GOSPODARSTVA V
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH REPUBLIKAH IN SAP
KOSOVO V LETIH 1981 IN 1982 TER V PRVEM
POLLETJU i 983

»soocooooocoecosooocosoooo«
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čilo stagnacijo in upadanje šestih mesecih letos je znašalo osebne dohodke in skupno
proizvqdnje. Za prvih šest me- kritje približno 90 odstotkov, porabo v čistem dohodku je še
secev tega leta so značilni razen v Makedoniji - 60 od- naprej visok, predvsem v manj
neobičajno veliki odmiki rasti stotkov. V črni gori je bila vre- razvitih področjih, posebej v
industrijske proizvodnje. Tako dnost izvoza precej večja od Črni gori in na Kosovu. Taki
odnosi so zoževali prostor za
se je proizvodnja v tem obdob- uvoza, celo 162 odstotkov.
Toda kljub naštetim podat- povečanje akumulacije. Zato
ju v Bosni in Hercegovini ter
Sloveniji povečala za 4 odstot- kom, ki kažejo na ugodna gi- je v manj razvitih področjih deke, v Makedoniji, na Kosovu in banja gospodarstva v republi- lež izločenih sredstev čistega
v Vojvodini za 2, na drugih ob- kah in pokrajinah, poslovanje dohodka za akumulacijo pod
močjih pa se je zmanjšala, in v preteklem obdobju ni bilo splošnim povprečjem: v Bosni
sicer v Hrvatski za 4, v Črni uspešno. Čeprav so celotni in Hercegovini za 21 oziroma v
gori za 3 in Srbiji - območje prihodek, ustvarjeni dohodek prvih šestih mesecih letos 14
in čisti dohodek naraščali po odstotkov, v Črni gori 46 ozirobrez AP - za 2 odstotka.
stopnji okrog 30 odstotkov, je ma 52, v Makedoniji 34 oziropovečanje v pogojih umerjene ma 33 in na Kosovu 55 oziroma
REZULTATI
rasti industrijske proizvodnje 47 odstotkov.
oziroma njenega stagniranja Povečani osebni dohodki niGOSPODARJENJA
izključno na ra- so bili vedno odraz produktivZelo ugodni rezultati so bili in upadanja,
povečanja cen in visoke nosti dela. Tako so v letu 1982
doseženi v prvih dveh letih čun
inflacije. To pomeni, povprečni osebni dohodki na
planskega obdobja v manj raz- stopnje
pri ustvarjanju celotnega vseh področjih rasli nekoliko
vitih področjih v kmetijstvu. da
in dohodka ni vpliva- hitreje od produktivnosti dela,
Razvite republike in Vojvodina prihodka
produktivnost dela, ekono- s tem da je bilo največ neusso po umerjenih gibanjih v letu la
mičnost gospodarjenja in klajenosti v Črni gori, najmanj
1981 zabeležile dinamično rast zmanjšanje stroškov.
pa v Srbiji brez AP in Vojvodikmetijske proizvodnje.
ni. V prvem polletju 1983 je
Na področju zaposlovanja
bila situacija ugodnejša in siso bili doseženi nadpovprečni AKUMULATIVNA
cer predvsem zaradi omejenerezultati, zlasti v manj razvitih SPOSOBNOST
ga izplačila večjih osebnih dorepublikah in SAP Kosovo. V GOSPODARSTVA
hodkov. Izjemi sta samo Črna
letu 1981 je njihova stopnja raNezadovoljive tendence v gora in Makedonija, kjer povsti zaposlenosti znašala priraz- prečni osebni dohodki še nabližno 48 odstotkov nad pov- družbenoekonomskem
prej rastejo hitreje od produkvoju
so
se
kazale
tudi
v
akuprečjem v državi, leta 1982 pa
tivnosti
dela, vendar pa so odmulativni
sposobnosti
gospookrog 74 odstotkov in v prvi
v primerjavi s predhodnipolovici leta letos okrog 70 od- darstva. Tako je akumulacija v miki
ma letoma manjši. Najpočastotkov. Poudariti pa je treba, letu 1982 rasla počasneje od snejša
produktivnosti dela
da je takšno povečanje nanovo celotnega prihodka, dohodka je bila rast
Črni gori, zato se je
zaposlenih oseb še naprej ek- in čistega dohodka (razen ka- tudi njenv položaj
v primerjavi s
stenzivno, ker ga ne spremlja dar je govor o čistem dohodku povprečjem v državi
poslabšal.
ustrezno povečanje proizvod- v Srbiji, območje brez AP in v
Vojvodini), v letošnjem letu v
nje in delovne storilnosti.
Na raven akumulativnosti biNa področju investicij so v prvem polletju pa je bila obr- stveno vpliva tudi stopnja
njena
situacija
hitreje
je
naobravnavanem obdobju vse
učinkovitosti uporabe poslovrepublike in pokrajini dosegle raščala akumulacija od našte- nih sredstev. Čeprav so orgatih
kategorij.
dinamično rast. Izplačila za innizacije združenega dela doStopnja akumulacije se stal- bro opremljene s poslovnimi
vesticije v prvih šestih mesecih
so se najbolj povečala na Ko- no zmanjšuje. Izjema glede te- sredstvi, učinkovitost uporabe
sovu - 78,5 odstotka, sledijo ga so Bosna in Hercegovina, le-teh stalno pada. Na Kosovu
Črna gora 31,3, Vojvodina 24,7 Slovenija in Kosovo, kjer se je se je učinkovitost poslovnih
odstotka, Srbija področje brez stopnja v prvih šestih mesecih sredstev v prvih šestih mesepokrajin 20,7, Slovenija 16,5 in letos, v primerjavi z enakim cih letos povečala za okrog 7
Bosna in Hercegovina 15,5 od- obdobjem prejšnjega leta, ne- odstotkov. Sicer pa je v vseh
stotka. Samo v Hrvatski in Ma- koliko povečala. Najmanjša ra- nerazvitih republikah in na Kokedoniji so se izplačila zmanj- ven je bila sicer v manj razvitih sovu pod povprečjem v državi,
šala za 1,6 oziroma 2,5 odstot- republikah in SAP Kosovo, s le da so odstopanja v prvem
ka. Investicije v vsej državi so tem da se odmiki glede na polletju letos, razen v Črni Gose povečale za 14,6 odstotka. povprečje države postopno ri, manjša kot prejšnji leti.
Za blagovno menjavo s tuji- zmanjšujejo, razen v Črni gori.
no je značilna težnja zmanjše- Na zmanjšanje akumulativne NIZKA
vanja uvoza in izvoza, s tem da sposobnosti gospodarstva so
se je močneje zmanjšal uvoz. V med drugim vplivali tudi neu- REPRODUKCIJSKA
letu 1981 se je izvoz zelo pove- godni odnosi v sekundarni in SPOSOBNOST
čal v vseh republikah in pokra- notranji delitvi dohodka.
GOSPODARSKO MANJ
Izločanja za zadovoljevanje RAZVITIH
jinah, razen na Kosovu (le za 2
odstotka). V letu 1982 pa ie v skupnih in splošnih družbenih
Sredstva za reprodukcijo so
glavnem stagniral, razen v črni potreb so se povečala na vseh
gori (povečan za 22 odstot- področjih, zlasti na podlagi v celotnem obravnavanem obkov), v prvih šestih mesecih le- obresti za kredite. Zaradi tega dobju naraščala bolj dinamičtos pa se je pomembno zmanj- je bil zmanjšan delež dohodka, no kot celotni prihodek, dohošal v vseh republikah in pokra- ki ostane na razpolago združe- dek in čisti dohodek. V letu
jinah, razen v Bosni in Herce- nemu delu, s tem pa je čedalje 1982 je bil to predvsem rezulgovini (povečanje za 4 odstot- bolj ogrožena akumulativna in tat visokega povprečja amortike), Sloveniji (4 odstotke) in reprodukcijska sposobnost zacije zaradi revalorizacije
osnovnih sredstev in povečaVojvodini (2 odstotka). Zaradi gospodarstva.
Razen tega ne zadovoljujejo nih amortizacijskih stopenj, v
težnje hitrejšega zmanjševanja
uvoza od izvoza je bil uvoz vse niti sorazmerja v delitvi čistega prvih šestih mesecih letos pa
bolj pokrit z izvozom. V prvih dohodka. Delež sredstev za rezultat večjih izločanj za aku40

mulacijo. Toda stopnja reprodukcijske sposobnosti bolj ali
manj stagnira, ker so povprečno uporabljena poslovna sredstva naraščala skoraj z isto intenzivnostjo kot sredstva za
reprodukcijo.
Reproduktivna sposobnost
gospodarstva
gospodarsko
manj razvitih področij je pod
splošnim povprečjem, vendar
so glede na stopnjo akumulacije odmiki veliko manjši. V
prvih šestih mesecih letos so
bile Bosna in Hercegovina približno za 4, Črna gora za 28,
Makedonija za 20 in Kosovo za
17 odstotkov pod povprečjem
države.
Pomembno vlogo pri oblikovanju celotnih sredstev za reprodukcijo je imela redna
amortizacija. Njena rast se je v
vseh področjih povečevala
skoraj enako, razen na Kosovu, kjer je bila leta 1982 precej
pod povprečjem države. Vendar pa je delež amortizacije v
celotnih sredstvih za reprodukcijo po področjih zelo različen in odvisen od sestave
sredstev. V manj razvitih področjih je nadpovprečen, največji v Črni gori in na Kosovu,
kar pomeni, da je akumulacija
bistven vir pri financiranju celotnih sredstev za reprodukcijo.
V celoti so ustvarjene stopnje reprodukcijske sposobnosti gospodarstva zelo majhne
in ne zadostujejo za uresničevanje politike hitrejšega in sodobnejšega
tehnološko-tehničnega razvoja. Pri tem je
treba upoštevati, da je precejšen del sredstev že vnaprej angažiran (posojila, odplačila,
krediti). Zaradi tega je višina
celotnih ustvarjenih sredstev
za reprodukcijo gospodarstva
v celoti ni dovolj velika za hitrejše povečanje deleža lastnih
sredstev za financiranje reprodukcije.
Pri tem so manj razvita področja, zaradi nizke stopnje reprodukcijske sposobnosti, v
neugodnejšem položaju v primerjavi z drugimi kraji v državi,
VISOKA STOPNJA
ZADOLŽENOSTI
GOSPODARSTVA
Počasnejša rast gospodarske aktivnosti, inflacijski pritisk in neugodna razmerja v
sekundarni in interni delitvi so
vplivali, da se je materialni položaj gospodarstva v celoti poslabšal in da so možnosti za
nadaljnja investicijska vlaganja precej odvisna od sposojenih sredstev.
Zahvaljujoč visoki stopnji
amortizacije je bila v letu 1982
na vseh področjih ustvarjena
poročevalec
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dinamična rast sredstev za investicije. Obveznosti za odplačila dolgoročnih investicijskih
kreditov so imele počasnejši
trend in so sredstva za investicije naraščala. Izjemi pri tem
sta Hrvatska in Črna gora, kjer
so se odplačila povečala nad
celotnimi sredstvi za investicije.
V prvih šestih mesecih letos
pa je situacija precej neugodnejša, saj so se obveznosti za
odplačila dolgoročnih kreditov
povečale hitreje kot v prejšnjih
letih. V Črni gori so obveznosti
večje od sredstev, ustvarjenih
za investicije za 5 milijard, na
Kosovu pa za milijardo dinarjev. Podobno je z odplačili dolgoročnih investicijskih kreditov, ki poberejo znaten del
sredstev za investicije.
Stopnja gospodarske zadolženosti je zlasti v prvih šestih
mesecih letos visoka na vseh

Razvoj

in

področjih. To je delno posledica pretiranih investicij in neučinkovitih vlaganj, delno pa
počasnosti pri dokončevanju
investicij, kar je zaradi rasti
cen povzročilo tudi povečanje
predračunske vrednosti objektov, s tem pa tudi povečane
bančne kredite. Gospodarstvo
Kosova in Črne gore je v zelo
težkem položaju, ker znaša
stopnja zadolženosti približno
178 oziroma 115 odstotkov,
kar je približno 3 krat oziroma
2 krat nad splošnim povprečjem. Stopnja zadolženosti Bosne in Hercegovine je samo za
1,3 odstotka nad povprečjem v
državi, Makedonije za približno 9, Hrvatske za 7 in Vojvodine za okrog 22 odstotkov.
Ko je govor o prostih sredstvih za investicije je-treba
upoštevati, da dela teh sredstev gospodarstvo ne bo moglo neposredno uporabiti, ker

je del že vnaprej angažiran
(posojilo, del za zmanjšanje izgube), kar zmanjšuje sposobnost gospodarstva za zagotavljanje lastnih sredstev za nadaljnja investicijska vlaganja.
Pri tem sta v najtežjem položaju gospodarstvi Črne gore in
Kosova, ker nimata lastnih
sredstev za ohranitev sedanjih
reprodukcijskih tokov, zato sta
prisiljeni, da se ponovno zadoljžujeta.
DINAMIČNA RAST
IZGUB
Na zmanjšanje akumulativne
in reprodukcijske sposobnosti
gospodarstva je vplivala tudi
dinamična rast izgub. Tekoče
izgube pomembno rastejo, tako da so bile v prvih šestih
mesecih letos večje od izgub
po zaključnem računu za leto
1982. To kaže, da so se splošni

pogoji gospodarjenja zelo poslabšali.
V obdobju januar-junij 1983
je imela največ izgub Hrvatska
35 odstotkov skupnih izgub v
državi, največji delež izgub v
doseženem dohodku pa je bil
ustvarjen na Kosovu, Črni gori
in Makedoniji. Čeprav so se izgube v Srbiji brez pokrajin precej povečale, znaša njihov delež v dohodku le 4,4 odstotka
in je kot v Bosni in Hercegovini
najnižji v državi.
Vzroki izgub so številni, najpomembnejši pa so: dispariteta
cen, neizkoriščene zmogljivosti, pomanjkanje surovin in reprodukcijskega materiala, pomanjkanje deviznih sredstev
za uvoz deficitarnih surovin,
materiala, opreme in nadomestnih delov, povečanje neplačane realizacije in amortizacije, neracionalni stroški,
nedelo in nedisciplina.

modernizacija železniškega

prometa zaostajata za potrebami
Obseg prevozov na Jugoslovanskih železnicah se je v letu 1982 povečal za 7,2
v potniškem in 1,7 odstotka v tovornem prometu
Izrabljenost železniških prog je 64,22 odstotka, zaradi česar mora biti na njih
omejena hitrost
Stopnja imobilizacije lokomotiv je 25 do 30 odstotkov, od tega pri
elektromotornih vlakih 40 odstotkov, medtem ko je mogoče v okviru skupnega
potniškega parka le 32 odstotkov vagonov uvrstiti v mednarodne vlake
V preteklem letu so bile 304 nesreče v železniškem prometu in v njih je izgubilo
življenje 18, težje pa je bilo ranjenih 86 potnikov in železniških delavcev
Izgube v železniškem prometu so znašale v letu 1982 4,4 milijarde dinarjev, kar
je za okrog 2,6-krat več kot leto prej
Jugoslovanske železnice so blagovnega prometa. Razen ročilu, ki ga je pripravila Skupželezniških prog v letu
veliki in enotni tehnološki si- tega ustvarjajo 6,8 milijona ton nost jugoslovanskih železnic ljenosti
1982 znašala 64,22 odstotka.
stem, ki zajema 9.389 km že- letnega tranzita blaga in neto so obdelana najpomembnejša Zaradi
takšnega stanja mora
lezniških prog. Skupna vre- devizni priliv 135 milijonov do- vprašanja in problemi delova- biti na progah
omejena hitrost,
dnost osnovnih sredstev JŽ larjev.
nja železniškega prometa v le- kar direktno vpliva na zmanjznaša okrog 10 odstotkov od
Na železnici je zaposlenih tu 1982, samoupravna organipropustne in prevozne
vrednosti vseh osnovnih sred- okrog 145.000 delavcev, ali 3,1 ziranost in izvajanje Zakona o šanje
moči in na poslabšanje izrabe
stev v gospodarstvu SFRJ. odstotka od skupnega števila združevanju v Skupnost JŽ, prevoznih
zmogljivosti. ObeNjena dejavnost sodi v zadeve zaposlenih v gospodarstvu dr- stanje osnovnih transportnih nem so je dolžina
prog, ki so
posebnega družbenega po- žave.
zmogljivosti in kadrov, kako- sposobne za hitrost nad 100
mena.
V letu 1982 se je, kljub vost storitev, kot tudi vpraša- km na uro zmanjšala za okrog
Za jugoslovanske železnice zmanjšanemu obsegu dela v nja
družbenoekonomskega
odstotkov, za hitrosti od 60
je značilna velika koncentraci- skupnem prometu, obseg položaja in pogojev gospodar- 21
do 80 km na uro pa za okrog 7
ja družbenih sredstev, velik transportnega dela na JŽ po- jenja.
odstotkov.
odstotek inftastrukture in pre- večal za 7,2 odstotka v potniki se nanaša na staVzroki za zmanjšanje hitrosti
cej dolga doba reprodukcije škem in 1,7 odstotka v blagov- njeV indelu,
strukturo osnovnih tran- so predvsem v neizvršenih reosnovnih transportnih sred- nem prometu. To je rezultat sportnih
zmogljivosti je po- montih prog, dotrajanosti kretstev, visoka stopnja tehnične sprejetih ukrepov, tako družbe
in tehnološke medsebojne (omejevanje porabe tekočih udarjeno, da je odstotek izrab- nic na postajah in pomanjkaodvisnosti in pogojenosti pri goriv), kot tudi priznanj same
delu in razvoju ter počasno železnice.
sososeocoooosaosooooeooooecooocosoosoocei
prilagajanje zmogljivosti doloTe ugotovitve so poudarjene
čenim spremembam na pro- v Poročilu o stanju in delovaPOROČILO O STANJU IN DELOVANJU ŽELEZNIŠKEGA ^
metnem trgu. Jugoslovanske nju železniškega prometa, ki je
PROMETA
železnice opravljajo okrog 60 bilo poslano v obravnavo deleodstotkov skupnega javnega gatom v Skupščini SFRJ. V poMoosccccooosacciooosooaoooococcosooo«
J
poročevalec
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izboljšanju varnosti. Čeprav se
je varnost v železniškem prometu v letu 1982 povečala v
primerjavi z letom 1981, stanje
še vedno ni zadovoljivo.
Lani so se zgodile 304 nesreče pri železniškem prometu, v katerih je umrlo 18, težje
pa je bilo ranjenih 86 potnikov
in železniških delavcev. Materialna škoda na železniških
sredstvih je znašala 447 milijonov dinarjev, prekinitev prometa pa je trajala 1.969 ur. Bilo
je 11 trčenj, 24 naletov in 173
iztirjenih vozil in vlakov.
Osnovni vzroki za nesreče
so napake neposrednih udeležencev v prevozu, nedosledna
uporaba prometno-tehničnih
predpisov, povečanje delovne
intenzivnosti ter stanje tehničnih sredstev in njihovo vzdrževanje. Skoraj vse težje nesreče
so se zgodile zaradi osebnih
napak delavcev, če pa gre za
tehnične vzroke nesreče je
največkrat posredi iztirjenje
vlaka zaradi okvare.
Vse to kaže na nedisciplino,
neodgovorno obnašanje in nespoštovanje predpisov na železnici. Toda, kot je poudarjeno v poročilu, vprašanja delovne discipline in uporabljanja prometnotehničnih predpisov ni mogoče reševati samo z
disciplinskimi in kazenskimi
ukrepi, ampak s stalno kontrolo in sprejemanjem preventivnih ukrepov, razvojem samoupravnih odnosov, nagrajevaČeprav so gospodarska gi- njem po rezultatih dela ter z
banja v letu 1982 precej vpliva- dvigovanjem zavesti in odgola na zmanjšanje obsega skup- vornosti vsakega delavca.
nih prometnih storitev se je
obseg prevoza potnikov in bla- DRUŽBENOEKONOMSKI
ga z železnico, kot je bilo že
rečeno, povečal za 7,2 oziroma POLOŽAJ ŽELEZNIC
1,7 odstotka. Kljub temu pa
Poseben del poročila je podelež železnice v skupnem svečen družbenoekonomskeprevozu še vedno ni zadovo- mu položaju in' pogojem goljiv.
spodarjenja v železniškem
Zahvaljujoč povečani upora- prometu. Poudarjeno je bilo,
bi potniških vagonov na pro- da je ekonomski položaj te
gah tujih železnic in zmanjša- prometne panoge v preteklem
nemu angažiranju tujih potni- srednjeročnem obdobju in v
ških vagonov na progah JŽ, se prvih dveh letih družbenega
je negativni saldo angažiranja plana, kljub ukrepom ZIS, retujih potniških vagonov zmanj- publik in pokrajin, nezadovošal za okrog 25 odstotkov, to- ljiv, kar je vplivalo na takorevornih pa za okrog 53 odstot- koč neprestan pojav izgub v
kov. Obenem se je komercial- poslovanju. V letu 1982 so znana hitrost potniških vlakov šale izgube skupaj 4,478 milizmanjšala za 2,6 odstotka, nji- jona dinarjev, kar je za okrog
hovo zamujanje pa za 21,4 od- 2,6 krat več kot leta 1981.
stotka. Komercialna hitrost toVzrok za izgube je predvsem
vornih vlakov je ostala nespre- v dispariteti cen. Kljub povečamenjena, njihovo zamujanje nju cen za prevoz v preteklem
pa se je v primerjavi z letom letu, in to 1. marca za okrog 17
1981 prav tako zmanjšalo (15 odstotkov in 26. decembra za
odstotkov).
17 odstotkov, se ekonomski
Ker pa osnovne transportne položaj železnic v letu 1983 ni
zmogljivosti zelo vplivajo na izboljšal.
varnost v železniškem promeTemeljne opredelitve, ki so
tu, so bili ukrepi, ki so jih spre- določene z družbenim dogojele organizacije združenega vorom o prometni politiki, ki se
dela na železnici usmerjene k nanašajo na proces družbene

nje ustreznih slgnalno-varnostnih in telekomunikacijskih
naprav.
Stopnja imobilizacije lokomotiv je ostala nespremenjena
v primerjavi z letom 1981 in
znaša od 25 do 30 odstotkov,
medtem ko se je pri elektromotornih vlakih stopnja imobilizacije povečala in dosegla 40
odstotkov. Pri diesel motornih
vlakih in tirnih avtobusih znaša
stopnja imobilizacije 31 odstotkov.
Tako visoka imobilizacija je
posledica pomanjkanja in slabe opremljenosti remontnih
zmogljivosti,
pomanjkanja
obratnih sredstev, kot tudi rezervnih delov iz uvoza in domače proizvodnje.
Ko je govora o skupnem parku potniških vagonov, se je leta v letu 1982 povečal le za 0,4
odstotka. V okviru tega parka
(2.382) je le 32,5 odstotka vagonov, ki so sposobni za uvrstitev v mednarodne vlake, to
je za hitrosti nad 120 km. Stanje v skupnem parku tovornih
vagonov (48.181) se je poslabšalo, tako da je 10 odstotkov
vagonov starejših kot 40 let,
okrog 38 odstotkov pa je starejših kot 25.
Vzroki za imobilizacijo tovornih in potniških vagonov so
enaki - nekakovostno vzdrževanje, pomanjkanje sredstev,
ki so planirana v ta namen in
zamujanje pri voznem redu.
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in ekonomsko racionalne delitve transportnega dela na prometnem trgu se ne uresničujejo. Zaradi tega je nastala stagnacija ali pa zelo majhno letno
povečanje obsega dela v železniškem prometu.
Počasna rast obsega prometa, neurejeno vprašanje cen
storitev, neurejen položaj železnice v primarni delitvi in v
deviznem sistemu, kot tudi
stalna rast zajemanja dohodka
prek dogovorov in zakonskih
obveznosti, vplivajo na nezadovoljiv ekonomski položaj železniško-transportnih organizacij.
Eden od vzrokov za nezadovoljiv ekonomski položaj železnice je tudi zadolženost njenih organizacij. Čeprav Jugoslovanske železnice ustvarjajo
pomemben devizni priliv, ki se
je v letu 1982 v primerjavi z
letom 1981 povečal skoraj za
30 odstotkov se devizno poslovanje železnice neprestano
poslabšuje. Ne more uresničiti
lastnega deviznega priliva, v
zvezi s tem pa niti prihodkov
na podlagi prevozov v mednarodnem prometu, ker domače
družbene pravne osebe in potniki na podlagi pravice iz medr
narodnih konvencij plačujejo
prevozne stroške pri uvozu in
izvozu blaga in pri potovanju v
tujino tudi na progah tujih železnic v dinarjih pri jugoslovanskih železnicah. S sprejemanjem teh stroškov se daje.
jugoslovanskim železnicam,
kot garantu in komisionarju,
pri zaračunavanju prevozov od
domačih oseb za tuje železnice, obveznost deviznega plačila teh stroškov tujim železnicam.
Uresničevanje
programa
razvoja in modernizacije železnice, kot je poudarjeno v poročilu, se ne uresničuje v dogovornjenem obsegu in po sprejeti dinamiki. Do zdaj so šla
vlaganja v glavnem za razvoj
infrastrukture, manj pa za razvoj osnovnih transportnih
zmogljivosti. Ker pa so železniškotransportne organizacije
zelo zadolžene, železnica nima
možnosti, da bi z lastnimi
sredstvi zagotovila enostavno
reprodukcijo.
Počasen je tudi proces samoupravnega združevanja dela in sredstev, poslovne banke
pa ne kažejo interesa za plasma kreditnih sredstev za modernizacijo osnovnih transportnih zmogljivosti železniškega prometa, predvsem za
financiranje proizvodnje železniške opreme v okviru domače
industrije.
Prevozne cene so še vedno
pod vplivom družbene skupnosti, dogovorjeni in sprejeti

cilji na tem področju pa se počasi uresničujejo. Zaradi tega
je ostala institucija kompenzacija dela reprodukcijskih stroškov v železniškem prometu,
kar posebej obremenjuje gospodarstvo in prispeva k nerealnemu prikazovanju ustvarjenega dohodka. Z druge strani pa, glede na višino kompenzacije in njej delež v skupnem
prihodku, le-ta destimulativno
deluje na mobilizacijo vseh sil
pri železnici za boljše izkoriščanje zmogljivosti in uresničevanje zadovoljivejših delovnih uspehov.
Problemi notranjih odnosov
v okviru temeljnih organizacij
združenega dela se počasi rešujejo, kar pomeni, da niso v
vseh delih popolnoma urejeni
dohodkovni odnosi, kot temeljni motiv gospodarjenja in
razvijanja samoupravljanja. To
kaže slabosti tudi pri stopnji
izkoriščanja osnovnih sredstev
transportnih zmogljivosti, na
obseg dela in na stopnjo imobilizacije posameznih vrst
zmogljivosti, kakovost prometnih storitev in drugo. Zaradi
takšnega stanja se tudi gospodars /o počasi opredeljuje za
železniški promet, kar zavira
proces njegovega vključevanja
v celovit sistem združevanja
dela v okviru gospodarstva.
Zaostajanje za uresničevanju programa razvoja in modernizacije železniškega prometa, je vzrok, kot je poudarjeno v poročilu, v glavnem v
pomanjkanju trdnih, zanesljivih virov financiranja tega programa. Osnovni vir financiranja v preteklih letih so bila
sredstva amortizacije in deloma sredstva tujih kreditov, kar
je pripeljalo do zaostajanja pri
realizaciji dinamike, precejšnje podražitve del in premajhne sinhronizacije pri razvoju
zmogljivosti mreže Jugoslovanskih železnic.
Zaostajanje pri razvoju se
posebej kaže pri usposabljanju prog za večje hitrost ter
nakupu potniških in tovornih
vagonov. Zaradi tega se ne
uresničuje večji obseg prometa, naše železnice pa so prisiljene uporabljati tuje potniške
in tovorne vagone in da tujim
upravam plačujejo precejšnja
sredstva na račun odškodnin.
Posebej je poudarjeno premajhno gibanje v mednarodnem tranzitnem prometu, kot
posledica okrepljene konkurence drugih železniških smeri
in mednarodnega cestnega
prometa. V zvezi s tem aktivnosti znotraj same železnice
ne spremljajo dovolj sprememb, ki so nastale na mednarodnem prometnem trgu.
K poročilu je priložen tudi
poročevalec

predlog ukrepov za nadaljnji in Zveza SIS za promet morajo
razvoj železniškega prometa. biti še bolj mesto za interesno
Od ukrepov, ki naj bi jih spre- povezovanje gospodarstva in
jela železnica je poudarjena železniškega prometa. Razen
aktivnost pri realizaciji akcij- tega je predlagana poostrena
skega programa JŽ za uresni- osebna odgovornost za neočevanje sklepov Zbora repu- pravljene obveznosti v organiblik in pokrajin Skupščine zacijah združenega dela na žeSFRJ 16. julija 1981, kot stabi- leznici.
lizacijskega programa JugoPoročilo o delovanju železslovanskih železnic. Prav tako niškega prometa je obravnaval
je poudarjeno uresničevanje Zvezni izvršni svet. Ob tej priorganizacij združenega dela z ložnosti je dal svoje mnenje
usklajevanjem procesa prevo- oziroma podprl ukrepe, ki jih
za z zahtevami tehnologije de- je predložila Skupnost JŽ.
la in nove tehnike zaradi zago- Obenem je predložil še druge
tavljanja racionalnejšega izko- ukrepe za reševanje probleriščanja transportnih zmoglji- mov v tej prometni panogi.
vosti in uresničevanja večjih Med drugim se je ZIS zavezal,
ekonomskih učinkov pri delu. da bo zaradi premagovanja
Samoupravne
interesne obstoječih disparitete cen, zaskupnosti za železniški promet gotovil diferencirano rast cen

Počasno

povezovanje

proizvodnih

železniškega prometa.
dnost. ZIS je prav tako, zaradi
V predlogu ukrepov ZIS je učinkovitejšega
plačevanja
poudarjeno, da je v resoluciji prevoza s tujimi železnicami,
za leto 1983 predvideno, da dopolnil uredbo o zadevah in
bodo sprejeti ukrepi za zago- načinu uporabe storitev tujih
tavljanje dinarskega dela dele- železnic. Z dopolnitvijo je
ža v financiranju prednostnih predvideno, da se storitve tujih
vlaganj v železniški promet in železnic prednostno plačajo
graditev avtomobilskih cest, za kot konvencijske obveznosti,
katere so odobreni krediti kot tudi, da železnica lahko zamednarodnih finančnih orga- hteva od uporabnika prevoza,
nizacij. Zaradi tega so v okviru da škodo in stroške, ki nastacene tekočih goriv predvidena nejo zaradi neplačila in nepratudi sredstva za zagotavljanje vočasnim plačilom storitev tudinarskega dela deleža za na- jim železnicam, plačajo v devijem tujih kreditov. Prav tako je zah. Prav tako je Zvezni sekrepredvideno, da se sredstva za tariat za finance zadolžen, da
nakup tirnih vozil zagotovijo iz predloži ustrezne ukrepe za
povečanih sredstev za krediti- reševanje problemov zagotavranje plasmaja domače opre- ljanja deviz za plačevanje konme, ladij in tirnih vozil na do- vencijskih obveznosti na podmačem trgu, kot posebna pre- lagi prevoza potnikov.

prometnih

organizacij

in

na dohodkovnih

temeljih
• Med skupnim številom prometnih organizacij, jih le okoli 40 odstotkov mora
obvezno združevati delo in sredstva s proizvodnimi organizacijami
• Prometna organizacija, ki združuje delo in sredstva, mora najmanj polovico
svojega celotnega prihodka ustvariti s skupnim poslovanjem
Delegati Skupščine SFRJ so uvozno in izvozno politiko, organizacij, prometne storitve jine.
dobili v obravnavo Analizo o opredeljujejo in prevzemajo pa 352 organizacij.
Analiza tudi poudarja, da je
Analiza omenja, da mora bila dosežena višja raven zdruzdruževanju dela in sredstev skupni in posamični riziko za
skupno
poslovanje,
ustvarjajo
1749
organizacij
združenega
med proizvodnimi in prometževanja med temi organizacinimi organizacijami združene- in razporejajo pa skupni pri- dela, ki se ukvarjajo z izvozom jami v tistih republikah in pohodek
oziroma
dohodek
v
in
uvozom
blaga,
prometom
ga dela, s posebnim oziroma
krajinah, ki imajo razvitejšo
na izvajanje Zakona o obvez- skladu s prispevkom pri njego- na debelo ali določenimi zade- proizvodnjo. To po svoje vpliva
vem
ustvarjanju.
vami gospodarskih storitev s na regionalno zapiranje tržinem združevanju, ki jo je priAnaliza poudarja, daje zdru- tujino obvezno združevati delo šča, ovira blagovne tokove in
pravil Zvezni sekretariat za tržišče in splošne gospodarske ževanje dela in sredstev med in sredstva po veljavnem Zako- prekinja večletno sodelovanje
zadeve. Analiza želi prikazati temi organizacijami nova obli- nu. Sicer pa se mora med in vezi. Prav tako je s tem onedoseženo stopnjo preobrazbe ka dohodkovnega povezova- skupnim številom prometnih mogočeno kroženje blaga in
družbenoekonomskih odno- nja proizvodne in prometne organizacij obvezno združeva- denarnih sredstev, kar negasov proizvodne in prometne sfere na širših temeljih. Pri tem ti okoli 40 odstotkov teh orga- tivno vpliva na enotnost jugosfere ter razvoj združevalnih Zakon o obveznem združeva- nizacij s proizvodnimi organi- slovanskega tržišča in hitrejše
procesov na tem področju. nju določa obveznosti posa- zacijami.
združevanje dela in sredstev
Do konca maja je bilo skle- na območju vse države.
Prav tako pa opozarja na de- meznih prometnih organizacij
javnosti in ukrepe, ki bi pospe- združenega dela, da združuje- njenih 3140 samoupravnih
Čeprav so evidentirani sašili procese dohodkovnega jo delo in sredstva s proiz- sporazumov o obveznem zdru- moupravni sporazumi usklajevodnimi
organizacijami
združevanju
dela
in
sredstev
proizpovezovanja proizvodnih in
ni z Zakonom o obveznem
ženega dela. Ta obveznost pa vodnih in prometnih organiza- združevanju, se posamezne
prometnih organizacij.
je
omejena
le
na
nekatere
procij.
Na
podlagi
podatkov
o
Eden temeljnih ciljev politinjegove določbe sploh ne
ke združevanja zaradi skupne- metne organizacije, za določe- skupnem številu evidentiranih izvajajo zaradi oteženih pogone
primere
in
pogoje
poslovasporazumov po republikah in jev gospodarjenja in zaradi tega poslovanja prometnih in
proizvodnih organizacij je nja teh organizacij, kakor tudi avtonomnih pokrajinah. Anali- ga, ker sedanje gospodarske
spodbujanje nadaljnjega raz- za določen obseg prometa ozi- za sklepa, da je bilo prevladu- razmere negativno vplivajo na
voja dohodkovnih odnosov na roma celotnega prihodka pro- joče število sporazumov pro- združevalne procese. To velja
podlagi združevanja dela in metnih organizacij iz skupne- metnih organizacij sklenjenih predvsem za določbe o razpos proizvodnimi organizacijami rejanju skupnega prihodka,
sredstev med tema dvema sfe- ga poslovanja.
Po podatkih SDK za leto v okviru republike ali pokra- obsegu obratnih sredstev, ki
rama procesov družbene re1982 je v državi po temeljni
produkcije.
Z združevanjem dela in sred- dejavnosti registriranih 4831
stev organizacije združenega organizacij, ki se ukvarjajo s
ANALIZA ZDRUŽEVANJA DELA IN SREDSTEV MED
dela, ki se ukvarjajo s prome- prometom blaga in storitev. Pri
PROIZVODNIMI IN PROMETNIMI ORGANIZACIJAMI
tem
se
jih
2337
ukvarja
s
protom blaga in storitev, in proizZDRUŽENEGA
DELA, S POSEBNIM OZIROM NA
vodne organizacije skupaj ra- metom na drobno, 1732 s proIZVAJANJE
£AKONA
O OBVEZNEM ZDRUŽEVANJU
ziskujejo domače in tuje trži- metom na debelo, zunanjetršče, planirajo razvoj, določajo govinski promet opravlja 410
poročevalec
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se morajo združevati, o rokih
dobav izdelkov, skupnem poslovanju in druge.
SKROMEN DELEŽ
SKUPNEGA PRIHODKA
Prometna organizacija, ki
združuje delo in sredstva zaradi skupnega poslovanja s proizvodno organizacijo, mora po
veljavnem Zakonu najmanj polovico svojega celotnega prihodka ustvarjati na podlagi
prihodka iz skupnega poslovanja.
Kakor pravi Analiza, je mogoče po odnosih na področju
skupnega prihodka in celotnega prihodka sklepati, da so pri
združevanju doseženi šele začetni rezultati. Tako je leta
1981 delež skupnega prihodka
v celotnem prihodku na področju trgovine znašal le 1,6
odstotka, medtem ko je v trgovini na debelo in zunanji trgovini ta delež dosegel 2,2 odstotka. Ta razmerja se v letu
1982 niso spremenila.
Tako skromen delež skupnega prihodka v celotnem prihodku je posledica tega, kar je
v prihodek na podlagi kupoprodajnih odnosov vključena
tudi nabava vrednosti trgovskega blaga. Pri prihodku iz
skupnega poslovanja pa prometna organizacija v svoj celotni prihodek vnaša le tisti del
prodajne vrednosti blaga, ki ji
pripada po samoupravnem
sporazumu o združevanju dela
in sredstev.
Na počasno združevanje
prometnih in proizvodnih organizacij vpliva tudi njihova
zelo nizka akomulacijska in reprodukcijska sposobnost, kakor tudi njihova zadolženost v
bankah. Glede na zakonske
obveznosti so razpoložljiva
sredstva za združevanje premajhna, zaradi nizke akomulacije pa trgovina ne razpolaga z
lastnimi sredstvi. Zaradi tega
se pretežen del sredstev zagotavlja z najemanjem kratkoročnih in dolgoročnih bančnih
kreditov. Delež dolgoročnih
kreditov se v trajnih virih poslovnih sredstev na primer giblje od 30,3 do 32,9 odstotka.
Analiza posebej opozarja na
pomen samoupravnega urejanja medsebojnih odnosov med
proizvodnimi in prometnimi
organizacijami pri skupnem
poslovanju in na vzroke, ki
otežujejo dosledno izvajanje
sklenjenih samoupravnih sporazumov o združevanju.
Ugotavlja, da so mnogi sa-

moupravni sporazumi o trajnem poslovnem sodelovanju
med temi organizacijami formalni, da vsebujejo posplošene določbe in podrobneje ne
urejajo predmetov skupnega
poslovanja. Taka posplošenost je posledica načinov in
vsebine sporazumevanja, saj
se samoupravni sporazumi
hkrati sklepajo z velikim številom proizvodnih partnerjev.
Zaradi tako pomanjkljivega
urejanja dohodkovnih odnosov pa podpisniki tudi ne izvajajo večine sporazumov.
Mimo tega v številnih primerih sporazumi ne opredeljujejo
vseh sestavin medsebojnh razmerij udeležencev, temveč posamezna vprašanja urejajo le
načelno, kakor na primer vprašanje oblikovanja cen za izdelke iz skupnega poslovanja. Po
drugi strani so redki primeri,
da samoupravni sporazumi
vsebujejo podrobnejša merila,
na primer, da določajo merila
za opredelitev ocene blaga, ki
je stvar skupnega poslovanja.
V večini sporazumov je nadalje združevanje sredstev tako urejeno, da posamezen
udeleženec združuje le sredstva za svoj del poslovanja,
medtem ko le po redkih sporazumih prometne organizacije
združujejo svoja sredstva v
proizvodno organizacijo za
razširitev ali graditev novih
proizvodnih oziroma prodajnih zmogljivosti.
Najpogosteje pa se udeleženci sporazumov izogibajo
določanju osnov in meril za
razporejanje skupnega prihodka, skupno določanje cen
ter prevzemanje skupnega rizika iz skupnega poslovanja. To
pa so dejansko bistvene sestavine za vsebinsko izvajanje Zakona o obveznem združevanju. Potemtakem je mogoče
oceniti, da samoupravni sporazumi le formalno zadovoljujejo določbe veljavnega Zakona , dejansko pa so tako oblikovani, da na vsebujejo objektivnih meril, ki bi omogočila
njihovo dejansko izvajanje.
Vzroki počasnega
združevanja
Za razvoj združevalnih procesov Analiza poudarja, da je
ta proces šele na začetku, številne težave pa spremljajo in
ovirajo njegov razvoj. Ob motenih odnosih na področju
procesov družbene reprodukcije vse pogosteje prihaja do

monopolnega ravnanja, zapiranja tržišča in pogojevanja
dobave blaga, kar resno ovira
združevanje prometnih in proizvodnih organizacij.
Mimo tega združevanja dela
in sredstev za skupno poslovanje ni obvezno za proizvodne
organizacije, ki v sedanjih oteženih pogojih gospodarjenja
zelo nerade sprejemajo predloge prometnih organizacij, da
bi razvili in razširili sodelovanje. Enostranska obveznost
združevanja negativno vpliva
na hitrejši razvoj združevalnih
procesov in prispeva k popolni
nezainteresiranosti
proizvodnih organizacij za sklepanje samoupravnih sporazumov.
Proizvodne organizacije pa
tudi same ustanavljajo prometne (commerce), kar je nadaljnji razlog za počasno združevanje.
Novoustanovljene
prometne organizacije pa povečujejo število posrednikov
pri prometu in so nepotreben
člen v tej verigi. Te organizacije najpogosteje ustanavljajo tiste proizvodne organizacije, ki
za tržišče proizvajajo deficitarne izdelke.
Temeljni motiv za njihov obstoj pa je odpiranje možnosti
za povečevanje dohodka z zajemanjem dela določenih razlik pri ceni in izkoriščanjem
trenutnega položaja na tržišču, kar povzroča zmanjševanje materialnih temeljev prometnih organizacij. Povečano
število posrednikov pri prometu pa tudi ne omogoča širjenja
asortimenta blaga, saj se te organizacije ukvarjajo s prodajo
blaga iz lastne proizvodnje, in
sicer predvsem na svojem tržišču.
Na izvajanje Zakona o obveznem združevanju negativno vpliva tudi razdrobljenost in
premajhna specializacija prometnih organizacij, saj obseg
asortimenta trgovinskih organizacij otežuje spremljanje
prometa po izdelkih in proizvajalcih in razčlenitev meril
za opredeljevanje deleža v
skupnem prihodku.
Ob upoštevanju številnih
vzrokov počasnega in neustreznega povezovanja proizvodnje in promet, Analiza poudarja, da so se začele priprave za spremembo in dopolnitev Zakona o obveznem združevanju. Z njimi naj bi pospešili procese združevanja in podrobneje uredili, kaj je dolgoročno poslovanje.

Dosedanje izkušnje pri praktičnem izvajanju veljavnega
Zakona kažejo, da največ težav
nastaja pri ugotavljanju in razporejanju skupnega prihodka,
ustavarjenega z združevanjem
prometnih in proizvodnih organizacij. Zaradi tega te organizacije še naprej poslujejo na
temelju kupoprodajnih pogodb. Mimo tega se različno
evidentira celotni prihodek, in
sicer je to odvisno od tega, če
je ustvarjen s skupnim poslovanjem ali s kuporodajnimi
odnosi. Zato je nujno treba tehniko knjiženja celotnega prihodka prilagoditi tako, da bo
ustrezala združevanju dela in
sredstev.
Poseben problem pa je tudi
organiziranost trgovine na debelo, zunanje trgovine in organizacij, ki se ukvarjajo s storitvami na področju prometa
blaga. Večina teh organizacij
ni dovolj usposobljena, da bi
bile zanesljiv partner proizvodnim organizacijam za trajnejše povezovanje na domačem in tujem tržišču.
Glede tega pa Analiza poudarja, da bi odprava omenjenih težav in zagotovitev pogojev za povezovanje proizovdnih in prometnih organizacij
omogočila razvoj družbenoekonomskih odnosov na dohodkovnih temeljih. To bi prispevalo tudi k neposrednejšemu usklajevanju proizvodnje
in prometa v reprodukcijskem
procesu in učinkovitejšemu
gospodarjenju ter skupnemu
ustvarjanju dohodka.
Za razvijanje sedanje organizacije na prometnem področju pa je treba sprejeti merila, ki bi določala, katere organizacije se lahko ukvarjajo s
prometom blaga in storitev,
kakor tudi, katere organizacije
morajo obvezno združevati delo in sredstva.
Za pospeševanje povezovanja prometnih in proizvodnih
organizacij pa je nujno treba
tudi bolj dosledne izvajati Zakon o obveznem združevanju.
Odgovornost za to morajo v
enaki meri prevzeti tako prometne kot proizvodne organizacije, čeprav je obvezno združevanje predpisano le za prometne organizacije.
Prav tako pa se morajo nujno bolj angažirati vsi zainteresirani udeleženci, nujni so večja družbena spodbuda in
usmerjanje, kakor tudi večja
odgovornost za uresničevanje
samoupravnih sporazumov.
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