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URESNIČEVANJE PREOBRAZBE 

odnosov v gospodarjenju z denarjem v 

bankah s področja SR Slovenije 

Poročilo so skupno izdelali predstavniki Ljubljan- 
ske banke - združene banke, Beogradske banke - 
Temeljna banka Ljubljana ter Jugobanke - Te- 

meljna banka Ljubljana. Poslovodni in izvršilni or- 
gani temeljnih in Združene banke so gradivo obrav- 
navali ter ga sprejeli. 

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 poslo- 
vanja 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, zagotav- 
ljanje sredstev za financiranje investicijskih in sanacijskih 
naložb ter gospodarjenje s sredstvi na stanovanjsko-komu- 
nalnem 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 de- 
narno-kreditnih odnosov na ustavnih temeljih. Zato predlo- 
ženo poročilo predstavlja tudi nekatere ključne vidike in za- 
hteve za vsebinsko preobrazbo denarno-kreditnega in banč- 
nega sistema. 

V poročilu je podana analiza samo nekaterih najbolj po- 
membnih 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 denarno- 
kreditnega 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 uresničeva- 
nja ciljev preobrazbe denarno-kreditnega in bančnega si- 
stema, 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 re- 
produkcije. Pomembno mesto je dano tudi analizi odnosov 
med narodno banko in poslovnimi bankami, saj prva z izvaja- 
njem denarno-kreditne politike in emisijske politike v mnogo- 
čem ureja tudi odnose v upravljanju gospodarjenja z denar- 
nimi 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-denar- 
nih tokovih, neskladje v obsegu proizvodnje in potrošnje, 
padajoča družbena produktivnost dela, vse slabša učinkovi- 
tost 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 ne- 
katerih blagovno-denarnih in denarno-kreditnih odnosov 
med subjekti gospodarjenja v procesih družbene reproduk- 
cije. r 

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 denarno- 
kreditnega in bančnega sistema po letu 1977 

Konec leta 1976 so bile sprejete nekatere zakonske spre- 
membe, 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 odlo- 
čanju 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 de- 
narno-kreditnem in bančnem sistemu v letu 1971 so se na- 
mreč nadaljevale nekatere negativne tendence na tem po- 
dročju 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 gospodarje- 
nja 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 druž- 
benih planih, družbenih dogovorih in samoupravnih sporazu- 
mih, 

- 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 zakon- 
skim določilom, je bil tako v Ljubljanski banki ustanovljen 
koordinacijski odbor za konstituiranje njene sedanje organi- 
zacijske oblike, ki je bil sestavljen iz delegatov upravljalcev 
banke, predstavnikov družbeno-političnih organizacij in or- 
ganov v republiki. Odbor je pripravil vse potrebne samou- 
pravne 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 preobra- 
zbe 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 ne- 
katerih odprtih vprašanj, istočasno pa sta tudi opozorili, da bo 
proces preobrazbe bančnega in denarno-kreditnega sistema 
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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 sa- 
moupravne 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 organizira- 
nosti 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 mate- 
rialnih obveznosti iz družbenih planov republik in pokrajin 
oziroma družbenih planov ožjih družbeno-političnih skupno- 
sti. Dogovorjeno pa je tudi bilo, da naj združevanje v Zdru- 
ženo banko ne uresničuje le tistih skupnih interesov združe- 
nega dela, ki se uresničujejo preko temeljnih bank, ampak da 
mora izhajati iz celokupne proizvodne in finančne organizira- 
nosti 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 po- 
dročju opravljanja poslov, ki se nanašajo na mednarodno 
bančno poslovanje in zagotavljanje dnevne likvidnosti temelj- 
nih 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 sestav- 
ljeni iz delegatov temeljnih bank, s čimer je bilo zagotovljeno 
vzpostavljanje potrebnega delegatskega razmerja med dele- 
gatom 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 varčeval- 
cev, 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 organizirano- 
sti, 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 po- 
krajinah ter njihovim združevanjem v Združeno banko je Ljub- 
ljanska 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 Beo- 
gradska in Jugobanka ustanovljeni na drugačnih temeljih 

medsebojnega povezovanja in odvisnosti kot je to v primeru 
Ljubljanske banke - združene banke. 

Sodelovanje med slovenskim združenim delom ter združe- 
nim 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 združe- 
nega dela in bankami na manj razvitih območjih Jugoslavije. 
Razlogov za povečano sodelovanje je več, bistveno pa sta 
vsekakor vplivala dva. Prvič, struktura slovenskega gospodar- 
stva zahteva, v kolikor se hoče to gospodarstvo še naprej 
normalno razvijati, povezovanje z gospodarstvom na teh po- 
dročjih. In drugič, v sedanjem srednjeročnem obdobju je 
prišlo do znane preobrazbe odnosov v upravljanju s sredstvi 
sklada za pospeševanje nezadostno razvitih republik in po- 
krajine, 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 naj- 
prej opozoriti na temeljne cilje, ki so bili vodilo procesa 
preobrazbe. Le-ti so bili poleg hitrejšega uveljavljanja dele- 
gatskih odnosov v gospodarjenju z denarjem v bankah pred- 
vsem naslednji: 

a) ustvarjanje pogojev za funkcionalno prilagajanje struk- 
ture finančnih institucij potrebam združenega dela v gospo- 
darstvu, 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 nepo- 
sredno združevanje dela in sredstev med gospodarskimi sub- 
jekti, ki naj bi postal prevladujoča oblika v sistemu financira- 
nja družbene reprodukcije, 

c) zmanjševanje obsega selektivnega programa Narodne 
banke Jugoslavije ter prenos pretežnega dela tega kreditira- 
nja na bančne organizacije, 

d) ustvarjanje pogojev za doslednejše uveljavljanje eko- 
nomskih 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 druž- 
beno dogovorjenih prednostnih dejavnosti in uresničevanja 
družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov, 

f) z uveljavljanjem širšega spektra instrumentov za uravna- 
vanje 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 pred- 
stavljajo temeljne in potrebne pogoje za uresničevanje ciljev 
procesa preobrazbe denarno-kreditnega in bančnega si- 
stema. Zaradi želje po odpravljanju nakopičenih gospodar- 
skih problemov se je v družbeno-ekonomskem sistemu in 
izvajanju tekoče ekonomske politike vse bolj krepilo admini- 
strativno upanje blagovno-denarnih in denarno-kreditnih 
odnosov, km je prispevalo k slabitvi delovanja tržnega meha- 
nizma in mehanizma samoupravnega družbenega planiranja 
ter s tem do nevzpostavljanja temeljnih pogojev za samou- 
pravno preobrazbo bančnega sistema. Vzporedno s tem so 
nezadovoljivi rezultati gospodarjenja vplivali tudi na spre- 
membo 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 akumula- 
cijo. Takšno stanje, ki je predvsem posledica splošnih pogo- 
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jev gospodarjenja, je imelo in ima vrsto negativnih učinkov, ki 
onemogočajo dosledno izvrševanje ciljev preobrazbe de- 
narno-kreditnega in bančnega sistema. 

Poleg teh objektivnih težav so bili v procesu uresničevanja 
vsebinske preobrazbe bančnega sistema in denamo-kredit- 
nih 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 vseka- 
kor nezadostno razumevanje z določili ustave opredeljene 
vsebine novih družbeno-ekonomskih odnosov, posebej še kar 
zadeva uveljavljanje odločujočega vpliva delavcev na gospo- 
darjenje 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-ekonom- 
skih odnosov v gospodarjenju z denarjem in preobrazbi bank 
posvečena posebna problemska konferenca Zveze komuni- 
stov Slovenije v novembru 1980, ki je obravnavala aktualne 
probleme in nekatere temeljne prepreke za hitrejše uveljavlja- 
nje procesov vsebinske preobrazbe. V razpravi je bila poudar- 
jena zahteva, da je potrebno dosledno spoštovati in uveljav- 
ljati dogovorjene cilje preobrazbe ter, da je potrebno te pro- 
cese intenzivirati v največji možni meri, s tem seveda, da je 
potrebno zagotoviti tudi temeljne pogoje za uresničevanje 
procesov preobrazbe denarno-kreditnega in bančnega si- 
stema. Temu ustrezni so bili sklepi, ki so nalagali predvsem 
Ljubljanski banki tudi nekatere konkretne zadolžitve. Po vse- 
bini podobne sklepe je v decembru 1980 sprejelo tudi pred- 
sedstvo CK ZKS. Vsem sklepom je bila skupna zahteva po 
čimprejšnji preureditvi odnosov pri vodenju sredstev in na- 
ložb 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 zdru- 
ženega 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 družbenoeko- 
nomskega sistema je vsekakor krepitev procesov združevanja 
dela in sredstev, ki naj postane prevladujoča oblika v procesu 
financiranja družbene reprodukcije. Nenormalno velika odvi- 
snost organizacij združenega dela od kreditov bank predstav- 
lja 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 orga- 
nov upravljanja v zadnjih letih prizadevala povečati obseg 
samofinanciranja in neposrednega združevanja dela in sred- 
stev 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 

srednjeročnem obdobju takšen, da organizacijam združe- 
nega dela s področja gospodarstva ostaja premalo dohodka 
za normalno financiranje njihove enostavne in razširjene re- 
produkcije. Zaradi tega morajo financirati vse večji del svoje 
dejavnosti z denarno akumulacijo, ki jo dobe od drugih upo- 
rabnikov 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 gospodar- 
stva, je v takšnem položaju temeljna naloga njihovih bank, da 
jim zagotavljajo tolikšen obseg kreditov, ki jim omogoča nor- 
malno tekoče poslovanje in razvoj. Le-tega pa banke obliku- 
jejo tako, da prelivajo v gospodarstvo njegove in finančne 
prihranke drugih narodnogospodarskih sektorjev. Ker je fi- 
nančnih 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 gospodar- 
skega 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 akumula- 
cije 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 dolgoroč- 
nih 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 kredi- 
tov ponovno vrača nazaj #ganizacijam združenega dela s 
področja gospodarstva, ki so jo sicer ustvarije. Problem nji- 
hove vse večje odvisnosti od bančnih kreditov je torej pred- 
vsem posledica gibanj v proizvodnji in delitvi ter njuni fi- 
nančni nadstavbi. Opisana gibanja so razvidna iz Preglednice 
1, kjer so prikazani neto dolžniško-upniški odnosi med imet- 
niki sredstev v bankah. 

Preglednica nam kaže osnovne tokove prelivanja denarne 
akumulacije med temeljnimi nosilci sredstev in naložb v ban- 
kah 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 sred- 
stev prebivalstva pri financiranju naložb organizacij združe- 
nega dela s področja gospodarstva. Prelivanje sredstev je še 
posebej veliko pri dolgoročnih sredstvih, saj se kar devet 
desetin dolgoročnih kreditov uporabnikom družbenih sred- 
stev 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 gospodar- 
stvo, 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 omeje- 
vanjem in stalnim kritikam, še vedno dokaj uspešno - seveda 
v okviru danih institucionalnih pogojev - opravlja funkcijo 
zbiranja in koncentacije v narodnem gospodarstvu razdrob- 
ljene in razpršene denarne akumulacije. 
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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. 9.1981 Stanje 30.9.1982 Stanje 30. 9.1983 

v milijonih 
dinarjev 

struk. 
v% 

v milijonih 
dinarjev 

struk. 
v % 

v milijonih 
dinarjev 

struk. 
v% 

I. Sredstva uporabnikov 
družbenih sredstev 
- dolgoročna 
- kratkoročna 
Naložbe uporabnikom 
družbenih sredstev 
- dolgoročna 
- kratkoročna 
Neto dolg ali terjatev* 
- dolgoročna* 
- kratkoročna** 
II. Sredstva za stanovanjsko 
komunalno gradnjo 
Naložbe v stanovanjsko 
komunalno gradnjo 
- uporabnikom družb. sred. 
- občanom iz sred. UDS 
Neto dolg ali terjatev* 
III. Sredstva prebivalstva 
Krediti prebivalstvu 
- za stan. gradnjo po pravilniku 
- potrošniški in drugi krediti 
Neto dolg ali terjatev** 
IV. Sredstva bank in 
drugih finančnih organizacij 
Krediti bankam in 
drugim finančnim organizacijam 
Neto dolg ali terjatev**   

97.977 
13.509 
84.468 

191.725 
109.894 

81.831 
93.748 
96.385 

2.637 

29.651 

32.795 
23.468 

9.327 
3.144 

110.010 
35.616 
19.074 
16.542 
74.394 

66.911 

36.489 
30.422 

100,0 
13,8 
86.2 

100,0 
57.3 
42,7 

120.017 
16.644 

103.373 

220.545 
115.753 
104.792 

-100.528 
-99.109 
-1.419 

35.720 

37.730 
25.672 
12.058 
-2.010 

152.249 
48.512 
23.689 
24.823 

+ 103.737 

74.419 

47.270 
+27.149 

100,0 
13,9 
86,1 

100,0 
52,5 
47,5 

159.530 
15.552 

143.978 

280.624 
146.568 
134.056 

-121.094 
-131.016 

+9.922 

37.696 

38.140 
24.275 
13.865 
-444 

253.802 
56.555 
27.293 
29.262 

+197.247 

135.084 

137.185 
-2.101 

100,0 
9,7 

90,8 

100,0 
52,2 
47,8 

* - neto dolžnik 
+ neto upnik 
Vir: Interni podatki Ljubljanske banke - 
banka Ljubljana 

združene banke, Jugobanke - Temeljna banka Ljubljana in Beogradske banke - Temeljna 

Poleg neugodne strukture sredstev in naložb po temeljnih 
nosilcih, je potrebno opozoriti tudi na vsa manjša razpolož- 
ljiva sredstva bank zaradi upadanja njihove realne vrednosti. 
Sredstva se zmanjšujejo tako zaradi upadanja realne vredno- 
sti 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 ome- 
jevalno denarno-kreditno politiko, ki je vplivala tako na pa- 
sivno 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 zago- 
tavljanjem 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 gospodar- 
stvu, 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 razpoložlji- 
vost dopolnilnih bančnih sredstev, otežujejo stanje v bankah s 
področja SR Slovenije še nekateri dodatni vzroki, med kate- 
rimi 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 organizaci- 
jami združenega dela s področja SR Slovenije in organizaci- 

jami združenega dela iz drugih republik in avtonomnih pokra- 
jin 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 Slove- 
niji v zadnjih letih nominalno relativno počasneje povečevali 
oziroma so realno relativno hitreje padali kot drugje v Jugo- 
slaviji. 

Današnje stanje v ustvarjanju, delitvi in ponovnem zbiranju 
družbene akumulacije v bankah objektivno ne more prispe- 
vati k željenemu uveljavljanju procesov neposrednega zdru- 
ževanja dela in sredstev na dohodkovnih osnovah ter k pre- 
vladovanju le-teh nad kreditno obliko financiranja družbene 
reprodukcije. Problem nezadostnega uveljavljanja samofi- 
nanciranja ter združevanja dela in sredstev ni posledica z9°'i 
subjektivnih slabosti in nekaterih nedorečenosti v oblikah in 
mehanizmih združevanja, ampak je predvsem posledica neu- 
stvarjenih potrebnih objektivnih (materialnih) pogojev. Pri 
tem so banke vseskozi podpirale hitrejše uveljavljanje proce- 
sov neposrednega in interesnega združevanja dela in sred- 
stev, saj so članicam, ki so sovlagale svoja sredstva v skupne 
naložbe zagotavljale dopolnilna bančna sredstva pod ugo- 
dnejšimi 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 pretira- 
vanje 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 dohodkov- 
nega motiva kot temeljnega gibala učinkovitega gospodarje- 
nja 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 pogo- 
jih, 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 mo- 
tiv na temelju ekonomskega računa in zahtevana vsaj nor- 
malna mera uspešnosti v gospodarjenju z družbenimi sred- 
stvi, toliko časa bo združevanje dela in sredstev temeljilo na 
sedaj prevladujočih naturalnih odnosih menjave in monopol- 
nih položajih blagovnih proizvajalcev. 

Posebno oviro pri hitrejšem uveljavljanju procesov nepo- 
srednega 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 sred- 
stev 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 organi- 
zacij 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 vzpo- 
stavljeni, so različni v okviru posameznih združenih bank. 
Tako je bil v okviru Ljubljanske banke - združene banke v 
obdobju 1972 - 1981 v veljavi sistem takoimenovanega vzaje- 
mnega 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 neposre- 
dno 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 pri- 
marno kmetijstvo in ribištvo, pospeševanje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih območij v okviru SR Slovenije, za 
naložbe obmejnega gospodarskega sodelovanja in sodelova- 
nja z deželami v razvoju, infrastrukturne objekte republiškega 
pomena in naložbe primarnega (surovinskega) sektorja, ka- 
kor 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 pre- 
več 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 na- 
domeščen 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 medse- 
bojno odvisnih organizacij združenega dela. Posebna pozor- 
nost je bila dana področju ustanavljanja konzorcijev, kjer so 
bili dosedaj ustanovljeni trije konzorciji in sicer za uresniče- 
vanje razvojnih programov SOZD Iskra, za uresničevanje pro- 
grama razvoja črne metalurgije v okviru SOZD Slovenskih 
železarn ter za uresničevanje razvojnih programov na po- 
dročju proizvodnje in zagotavljanja hrane. Mehanizem vzaje- 
mnega združevanja sredstev članic bank je deloval tudi v 
okviru Jugobanke — Združene banke, kjer so članice Temeljne 
banke Ljubljana združevale sredstva za izgradnjo Jugoslo- 
vanskega 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 združeva- 
nja sredstev članic temeljnih bank opozarja, da ta oblika še ni 

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 raz- 
drobljenost temeljnih bank, oziroma s katerimi se povečuje 
mobilnost v bankah zbrane denarne akumulacije. Kajti le s 
preseganjem regionalne avtonomnosti in funkcionalne dezin- 
tegriranosti v uporabi družbene denarne akumulacije je mo- 
goče pričakovati hitrejše funkcionalno prilagajanje bank inte- 
gracijskim 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 poli- 
tika zadnjih nekaj let uporabljata za uresničevanje ciljev in 
nalog praktično le še instrumentarij denarno-kreditne poli- 
tike. Takšno vodenje ekonomske politike je seveda zahtevalo 
okrepitev vloge Narodne banke Jugoslavije v procesu zbiranja 
in prerazdeljevanja družbene denarne akumulacije. Okrep- 
ljena 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 sred- 
stev Narodne banke Jugoslavije. Kreditni potenciali temeljnih 
bank se torej v vedno manjši meri oblikujejo iz zbranih depo- 
zitov 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 sred- 
stev primarne emisije v strukturi sredstev in naložb bank so v 
veliki meri tudi posledica teritorialne »atomizacije« v organi- 
ziranosti 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 Jugo- 
slavije je potrebno opozoriti, da se kljub drugače opredelje- 
nim ciljem struktura kreditov za tekoče poslovanje članicam 
že nekaj let spreminja v korist selektivnih kreditov Narodne 
banke Jugoslavije. Naraščanje teh kreditov ter vse večja ude- 
ležba primarne emisije v strukturi virov financiranja teh kredi- 
tov 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 poslova- 
nje 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 poslo- 
vanje članic prenaša s temeljnih na Narodno banko Jugosla- 
vije. Zanemarjanje kvalitativnih ciljev gospodarjenja pa vodi 
tudi do spremenjenih motivov v gospodarjenju članic, kakor 
tudi manj pozornega spremljanja tega gospodarjenja v njiho- 
vih bankah, kajti obstoječi avtomatizem odobravanja selektiv- 
nih »kreditov« destimulira banke in jim celo onemogoča 
stalno preverjanje učinkovitosti gospodarjenja njihovih čla- 
nic. Kar pa je najpomembnejše, s prikritim prevzemanjem 
odgovornosti Narodne banke Jugoslavije za poslovne odloči- 
tve banke, se trga medsebojna povezanost interesov združe- 
nega dela in širših družbenih interesov. Namesto, da bi se 
pravice članic bank in celotnega združenega dela pri uprav- 
ljanju 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 ban- 
kah, kar posredno vpliva tudi na razraščanje finančne disci- 
pline. To pomeni samo nadaljnje zmanjševanje vpliva združe- 
nega dela na celotno finančno področje družbene reproduk- 
cije, saj je neposredni vpliv združenega dela na politiko Naro- 
dne banke Jugoslavije bistveno manjši, kot na politiko poslov- 
nih bank. 

Ugotavljamo tudi, da se ne uresničuje v zadovoljivi meri 
pomemben cilj preobrazbe gospodarjenja z denarjem v ban- 
kah glede doslednejšega uveljavljanja načel varnosti in likvi- 
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dnosti naložb v bankah. Cilj bi bil lahko v znatno večji meri 
dosežen, če bi Narodna banka Jugoslavije vodila takšno de- 
narno-kreditno politiko, ki bi bila osedotočena samo na zago- 
tavljanje potrebne količine denarja v obtoku, ne pa, da nepo- 
sredno 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 de- 
narno-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 po- 
rabe, 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 - pred- 
vsem 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 po- 
stavlja v neenak položaj gospodarske subjekte. 

Ko ocenjujemo učinkovitost instrumentarija denarno-kre- 
ditne politike v zadnjih nekaj letih, ugotavljamo njegovo ve- 
liko 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 dol- 
goročnih dopolnilnih sredstev članicam za nove investicijske 
naložbe. Tako v bankah že nekaj let ugotavljamo zelo inten- 
zivno 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 sred- 
stev ter dajanja kreditov in garancij za pokritje prekoračitev 
pri financiranju investicij in zaostrovanje investicijskih kriteri- 
jev 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 nje- 
govo vse manjše razpolaganje z ustvarjeno denarno akumula- 
cijo. 

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 dose- 
žene realne vrednosti iz leta 1977- kar nedvomno v veliki meri 
prispeva k sedanjemu perečemu stanju na investicijskem po- 
dročju 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 le- 
tošnjih 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 inve- 

sticijsko potrošnjo kot za namensko varčevanje za bodoče 
investiranje. Poleg tega pa jim pretekla in sedanja zelo omeje- 
valna denarno-kreditna politika ne daje potrebnih zagotovil, 
da bodo lahko v banki pridobile potrebna dolgoročna dopol- 
nilna 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 obli- 
kovaju kreditnih potencialov temeljnih bank niso v skladu z 
dogovorjenimi cilji preobrazbe denarno-kreditnega in banč- 
nega sistema. 

Uveljavljanje načel ekonomske uspešnosti poslovanja 
Posebno področje v uresničevanju ciljev preobrazbe de- 

narno-kreditnih in bančnih odnosov predstavlja področje 
uveljavljanja ekonomskih kriterijev pri zbiranju denarnih sred- 
stev v bankah ter njihovem vračanju v tokove družbene repro- 
dukcije. S tem v zvezi v banki ugotavljamo, da se ta cilj ni 
uresničeval zadovoljivo vse do začetka sedanjega srednjeroč- 
nega 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 akumu- 
lacije na eni strani, na drugi strani pa je to posledično prispe- 
valo 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 financi- 
ranja družbene reprodukcije. Ob takšnem stanju so bile odlo- 
čitve združenega dela, da se v čim večji meri zadolžuje, 
gledano z vidika vsake posamezne temeljne organizacije 
združenega dela, ekonomsko racionalne, kajti s povečeva- 
njem 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 aku- 
mulacije, ki je bil združenemu delu prekomerno odvzet v 
sekundarni delitvi družbenega proizvoda. Takšno sicer eko- 
nomsko racionalno obnašanje združenega dela pa je privedlo 
do negativnih narodnogosodarskih posledic. Prišlo je do ne- 
željenega upadanja stopnje samofinanciranja razširjene re- 
produkcije, nezadostnega uveljavljanja procesov neposre- 
dnega združevanja dela in sredstev in nenormalnega poveča- 
nja neto zadolženosti gospodarstva pri bankah. Zelo naga- 
tivna posledica pa je tudi, da so takšni pogoji gospodarjenja 
vplivali na neprestano zmanjševanje obsega lastnih trajnih 
obratnih sredstev organizacij združenega dela iz gospodar- 
stva, tako da so danes le-ta praktično nepomembna v struk- 
turi 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 povpraševa- 
nja, oziroma prišlo naj bi do usklajevanja obsega agregatne 
ponudbe z obsegom agregatnega povpraševanja ter s tem do 
brzdanja inflacije. Rezultati letošnjega obdobja marec-sep- 
tember 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 organi- 
zacije 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 Ljubljan- 
ske 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 prestruk- 
turiranje gospodarstva. S tem v zvezi moramo omeniti zlasti 
delo Inštituta za ekonomiko investicij Ljubljanske banke - 
združene banke, ki za potrebe organov upravljanja bank Ljub- 
ljanske banke že od leta 1974 dalje opravlja strokovno vre- 
dnotenje vseh večjih investicijskih naložb članic temeljnih 
bank. Le-te so Inštitutu za ekonomiko investicij dolžne pred- 
ložiti investicijske študije, na podlagi katerih ta oceni pričako- 
vano uspešnost nove investicijske naložbe z narodnogospo- 
darskega, poslovnega, tehnično-tehnološkega in prostorsko- 
urbanističnega vidika, kakor tudi z vidika zagotavljanja var- 
stva 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 ekono- 
miko investicij sestavni del rednega postopka pri delu repu- 
bliške in regionalnih komisij za oceno investicij. 

Uveljavljanje procesov samoupravnega družbenega 
planiranja 

Nadaljnja pomembna predpostavka uveljavljanja preobra- 
zbe denarno-kreditnega in bančnega sistema je uveljavljanje 
sistema in mehanizmov samoupravnega družbenega planira- 
nja. S tem v zvezi ugotavljamo, da se je stanje na področju 
planiranja v bankah na začetku tega srednjeročnega plan- 
skega obdobja bistveno izboljšalo in to predvsem zaradi do- 
slednejšega upoštevanja temeljnih načel samoupravnega 
družbenega planiranja kot so zapisana v zakonu o planiranju 
in zakonu o temeljih kreditnega in bančnega sistema. Objek- 
tivno 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 izde- 
lan 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 formal- 
nega »planiranja zaradi planiranja«, ko članice nekaterih 
bank razumejo ta proces samo kot proces zadostitve zakon- 
skim in samoupravnim aktom, ne pa kot proces njihovega 
zavestnega vplivanja na usmerjanje razvoja članic in usmerja- 
nje celotnega družbeno-ekonomskega razvoja. K temu je vse- 
kakor 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 inte- 
resu krepitve medsebojnih odnosov in integracijskih proce- 
sov v združenem delu. Zaradi tega je ena temeljnih nalog v 
prihodnosti, da tudi upravljalci bank prično z akcijo za po- 
novno uveljavljanje planiranja na vseh ravneh in pri vseh 
subjektih gospodarjenja in gospodarskega odločana v celotni 
družbeni skupnosti, in to planiranja, ki bo dosledneje uveljav- 
ljalo 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 dohod- 
kovnem motivu temelječe, koncentracije sredstev v bankah, 
kar pogosto zelo zavlačuje postopke samoupravnega spora- 
zumevanja pri oblikovanju sredstev za naložbe, ki zaradi ob- 
sega potrebnih dopolnilnih sredstev presegajo kreditno spo- 
sobnost posamezne temeljne banke. 

Preobrazba v gospodarjenju s sredstvi stanovanjsko- 
komunalnega gospodarstva 

Posebno pomembno področje delovanja bank v preteklem 
obdobju je bila preobrazba odnosov na področju gospodarje- 
nja s sredstvi stanovanjsko-komunalnega gospodarstva. Uve- 
ljavljanje novih družbeno-ekonomskih odnosov v gospodarje- 
nju s sredstvi stanovanjsko-komunalnega gospodarstva se je, 
na priporočila Skupščine SR Slovenije v letu 1979, pričelo v 
bankah Ljubljanske banke že ob koncu prejšnjega srednje- 
ročnega 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 gospo- 
darstva. 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 re- 
gije. Poleg finančnih poslov, ki jih banke opravljajo v imenu in 
za račun samoupravnih stanovanjskih skupnosti in neposre- 
dnega zagotavljanja dopolnilnih sredstev za stanovanjsko 
gradnjo, banke vedno bolj prevzemajo tudi vlogo enakoprav- 
nega udeleženca v samoupravnem sporazumevanju o teme- 
ljih 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 speciali- 
zirano temeljno banko za to področje gospodarjenja v Jugo- 
slaviji, vodijo vsa sredstva in naložbe v stanovanjsko in komu- 
nalno gospodarstvo v skladu z metodologijo, ki je dogovor- 
jena v omenjenem družbenem dogovoru in prikazujejo ta 
sredstva in naložbe v podbilancah sredstev in naložb stano- 
vanjsko-komunalnega gospodarstva. Pri tem pa žal prihaja 
tudi do določenih problemov, notranjih organizacijskih pro- 
blemov pri konstituiranju posebnih organizacijskih enot kot 
tudi do metodoloških problemov, ker metodologija zajema- 
nja, prikazovanja in planiranja sredstev in naložb stanovanj- 
sko-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 poslo- 
vanja v letu 1977 je razpolaganje z deviznimi sredstvi pribli- 
žalo 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 opre- 
deljeno 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 po- 
kazalo, da so se gospodarski subjekti glede na svojo repro- 
dukcijsko 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 zadol- 
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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 gospo- 
darske subjekte, ki tega niso bili sami sposobni zagotoviti. S 
tem pa se je pričelo postopno uveljavljanje kasneje vse bolj 
prisotnega avtonomnega zadolževanja gospodarskih subjek- 
tov v tujirti in solidarnega pokrivanja zapadlih obveznosti za 
prejete tuje kredite. Pri tem ne mislimo na skupno zagotavlja- 
nje deviznih sredstev za odplačilo tujih kreditov, ki se nanaša 
na objekte splošnega družbenega in skupnega gospodar- 
skega pomena, čeprav je bilo v okviru teh tudi dosti naložb, ki 
to po svoji vsebini in pomenu niso bile. Uveljavljanje omenje- 
nega mehanizma na področju deviznega poslovanja in eko- 
nomskih odnosov članic temeljnih bank s tujino je pomenilo 
omejevanje v gospodarjenju in razpolaganju z deviznimi sred- 
stvi, kar pa ni bilo skladno s cilji preobrazbe denarno-kredit- 
nega, deviznega in bančnega sistema. 

takšni odnosi so se vzpostavili tudi zaradi institucionalnih 
sprememb med katerimi je zelo pomembno prenehanje delo- 
vanja deviznega trga. 

Gospodarski subjekti s področja SR Slovenije so se v prete- 
klih letih zadolževali v bolj normalnih mejah, zato so s teko- 
čim prilagajanjem razpolaganja z deviznimi sredstvi prek Sl- 
SEOT SR Slovenije uspeli tekočo porabo deviznih sredstev 
uskladiti tako, da so sproti zagotavljali potrebna devizna sred- 
stva za uvoz reprodukcijskega materiala za lastno produkcijo 
in za splošne družbene in skupne gospodarske potrebe 
(zdravstvo, energetika, intervencije na trgu). V celoti pa orga- 
nizacije 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 takoi- 
menovanega 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 veljav- 
nih predpisov bankam nakazovale dinarsko protivrednost v 
plačilo zapadlih obveznosti do tujine. 

Nakup deviz na deviznem trgu pa ni bil več mogoč, ker je le- 
ta 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 proble- 
mov poslovanja bank. 

Probleme nastajanja deviznega neravnovesja so banke ra- 
zreševale 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 ob- 
veznosti do tujine. 

V nastalem položaju naraščajočega deviznega neravno- 
vesja 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 lik- 
vidnosti ter na dohodkovnem področju poslovanja bank. 

Zaostrovanje odnosov na gornjih dveh področjih bančnega 
poslovanja ter sprejetje nove zakonodaje s področja deviz- 
nega poslovanja v maju 1982 je zahtevalo temeljito spre- 
membo načina in obsega razpolaganja z deviznimi sredstvi s 
strani gospodarskih subjektov ter njegovo usklajevanje z de- 
jansko razpoložljivimi deviznimi sredstvi na računih banke v 
tujini. Neravnovesje med deviznimi sredstvi organizacij zdru- 
ženega 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, am- 
pak na uresničevanje njene celokupne poslovne politike. 

Z deviznim neravnovesjem je tesno povezan tudi dohod- 
kovni položaj bank. Zaradi tekočih sprememb tečaja dinarja 

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 neustvar- 
jeni del dohodka. 

Posebej je potrebno opozoriti na problem zagotavljanja 
deviznih sredstev za pokrivanje zapadlih obveznosti za infra- 
strukturne 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 denarno- 
kreditnem in bančnem sistemu za zagotovitev 
pogojev za hitrejše uveljavljanje procesov 
preobrazbe 

Da bi denarno-kreditni in bančni sistem ter celokupno go- 
spodarjenje z denarjem v bankah lahko bolje prilagodili po- 
trebam združenega dela, bo potrebno dosledneje uresniče- 
vati 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 kredi- 
tov in primarnega denarja v skladu s planiranimi in želenimi 
denarnimi okviri, kar je tudi ena od zahtev in nalog dolgoroč- 
nega 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 go- 
spodarskih 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 po- 
dročje 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 po- 
trebni materialni pogoji za intenzivnejše uveljavljanje integra- 
cijskih procesov na temelju dohodkovnega povezovanja in 
dogovarjanja v procesu samoupravnega družbenega planira- 
nja. . 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 druž- 
bene 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 dezintegrira- 
nosti 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 združeva- 
nje 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 obliku- 
jemo 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 de- 
narjem 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 banč- 
ništva v vsem tem času posvečali veliko pozornosti (dograje- 
vanje in pospeševanje različnih oblik združevanja sredstev, 
ustanavljanje bančnih konzorcijev za določena področja po- 
slovanja, ustanovitev specializiranih poslovnih enot) z dose- 
ženim stanjem in obstoječo organiziranostjo bančnega si- 
stema 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. Pod- 
pisniki tega dogovora naj bi bili po predlogu komisije Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, Gospodarska zbornica SR Slo- 
venije 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 Zdru- 
žene banke. 

Pri pripravi dogovora smo izhajali iz osnovne ugotovitve, da 
združeno delo potrebuje finančno sposobne banke. Ker da- 
nes pretežno teritorialno organizirane banke ne zmorejo v 
celoti zadovoljevati potreb gospodarstva po zagotavljanju do- 
polnilnih sredstev za financiranje enostavne in razširjene re- 
produkcije, 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 ra- 
zreševati na dva načina. Prvič, z vključevanjem gospodarskih 
subjektov v več temeljnih bank, in drugič, z večjo stopnjo 
povezanosti temeljnih bank pri oskrbovanju z denarnimi sred- 
stvi. To predvsem velja za naložbe v razširjeno reprodukcijo 
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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 člani- 
cami več temeljnih bank ter z razvijanjem različnih konzor- 
cialnih 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 koncenta- 
cije 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 pre- 
dnostnih 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 kredi- 
tov. 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 finanč- 
nem 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, izvaja- 
nja deviznega režima in zagotavljanja finančnega servisa na 
devizno-likvidnostnem področju za večje sestavljene organi- 
zacije združenega dela. 

- V Združeni banki bo potrebno okrepiti funkcije, ki po svoji 
vsebini predstavljajo temelj ekonomsko-finančne in samou- 
pravne 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 uspešno- 
sti investicijskih naložb, skupno načrtovanje tehnologije po- 
slovanja ter nekatere druge. 

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 KME- 

TIJSKIH ZEMLJIŠČ PRED SPREMINJANJEM NAMEMB- 

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 

10 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 

delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 
- Milan KNEŽEVIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 

Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano, 

- Stanko RENČELJ, namestnik predsednika Republi- 
škega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

UVOD 
Zbor združenega dela in Zbor občin sta ob sprejemanju 

predloga zakona o varstvu kmetijskih zemljišč pred spremi- 
njanjem namembnosti (v nadaljnjem besedilu: zakona) spre- 
jela 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 predlo- 
ženo 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 30/9- 
1983, želi ugotoviti stanje pri izvajanju zakona, oceniti uresni- 
čevanje 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 Izvrš- 
nemu 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 posamez- 
nike 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 prema- 
gujejo. 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 šte- 
vilne 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) dolo- 
čena namenska raba zemljišč. Ta ugotovitev velja za številne 
naravne danosti, predvsem pa za kmetijska zemljišča. Ugotav- 
ljamo, da je bila kvaliteta že izdelanih kategorizacij zemljišč v 
občinah precej slabša, kot smo predvidevali. Marsikje katego- 
rizacija 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 

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 usklajeva- 
nju 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 zem- 
ljišč, 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 navi- 
dezni 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 doseda- 
njih opredelitev namenov rabe zemljišč, s tem pa tudi zem- 
ljišč ki so bila po veljavnih prostorskih aktih namenjena za 
razvoj naselij-hkrati z industrijo in infrastrukturo - terja po- 
novno 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 dogovo- 
rom 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 skup- 
ščine občin s sklepi ugotovile, katere prostorske akte je mo- 
goče 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 (ra- 
zen 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 izva- 
janja 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 zem- 
ljiščih obstoječih objektov, možnosti za izgradnjo kmetijskih 
objektov, plinovodov, elektrovodov, vodovodov, izvajanje že 
sprejetih in nadaljevanje postopkov za sprejem novih zazidal- 
nih 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 uskladi- 
tvijo družbenih planov občin z dogovorom o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 in s tem 
zakonom. V pobudah je predlagano naj bo spreminjanje na- 
membnosti zemljišč, možno preden bo: 

- pripravljena kategorizacija zemljišč (strokovno oprede- 
ljena primernost zemljišč), 

- usklajeni interesi pri opredelitvi zemljišč, ki se v-družbe- 
nem planu namenijo za kmetijstvo in za druge namene (v 
skladu z zakonom), 

- opravljena presoja doslej načrtovanih graditev na najbolj- 
ših kmetijskih zemljiščih in nujnost oziroma možnost za gra- 
ditev, ki so kot izjeme navedene v zakonu (5. člen) na najbolj- 
ših 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 obstoje- 

objektov, 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 zaokro- 
žiti, 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 opre- 
delitve zemljišč, njihove razvrstitve ter uskladitve interesov v 
družbenem planu občine. Sprejetje pobud v tej smeri bi po- 
menilo v številnih primerih nadaljevanje neusklajenih pose- 
gov na najkvalitetnejša kmetijska zemljišča (nadaljevanje do- 
slej opredeljenih graditev) s tem pa bi povečali tudi število 

J R*Pub"*k«8a komiteja za varstvo okolja In urejanja prostora. J SR„ Slovontll |e bilo letno Izdanih 10.000 do 13.000 lokacijskih dovoljenj In «rog 8.000 priglasitev nameravanih posegov v prostor. 
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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 stano- 
vanj (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 dovolje- 
nje; 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 najkvalitet- 
nejšimi kmetijskimi zemljišči. V prostorskih planskih aktih 
občin so bile za razvoj naselij in industrije praviloma oprede- 
ljene večje površine (industrijske cone), kot so bile trenutne 
oziroma kratkoročne potrebe. S sprejetjem zakona so se te 
površine skrčile zlasti na območjih, kjer prevladujejo najkvali- 
tetnejša kmetijska zemljišča (npr. Murska Sobota, Lendava, 
Krško). To ne bi smelo vplivati na odlašanje pri sprejemanju 
družbenega plana občine ali na določanje zemljišč za gradi- 
tev 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 ravna- 
nje 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 vpra- 
šanja se bodo razrešila z določitvijo zasnov namenov rabe 
zemljišč z dolgoročnimi družbenimi plani družbenopolitičnih 
skupnosti v skladu s predpisi o sistemu družbenega planira- 
nja, 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, komu- 
nalna, 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 sprejema- 
nju 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 kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano ob sodelovanju Republiškega 
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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 druž- 
beno planiranje in predstavniki kmetijskih zemljiških skupno- 
sti občin. Na posvetu so določili zlasti naloge nosilcev plani- 
ranja 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 inš- 
pektorji o njihovih nalogah pri izvajanju tega zakona, izvaja- 
nju zakona sta bila namenjena tudi dva sestanka tajnikov 
kmetijskih zemljiških skupnosti in kmetijskih referentov v 
občinah. 

Najpogostejša oblika pomoči oziroma usmerjanja aktivno- 
sti 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 kategori- 
zacija 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 fakul- 
teto, Kmetijskim zavodom Maribor, Hmeljarskim inštitutom 
Žalec in Geodetskim zavodom Slovenije in se dogovoril o 
njihovem vključevanju, odgovornosti in nujnosti za organizi- 
ranje 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 strokov- 
nim skupinam v občinah pri obvladovanju posameznih težav, 
ki se pojavljajo pri delu. 

4. V skladu s pristojnostjo, odgovornostjo in usposoblje- 
nostjo 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 ko- 
mite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imenoval medre- 
sorsko 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 no- 
silci za pripravo kategorizacije kmetijske zemljiške skupnosti, 
kar je v skladu z njihovo vlogo po zakonu o kmetijskih zemlji- 
ščih nekaj občin je to delo naložilo komiteju za družbeno 
planiranje. Veliko občin je poverilo pripravo oziroma uskladi- 
tev kategorizacije zemljišča Biotehniški fakujteti, Kmetij- 
skemu zavodu Maribor, Hmeljarskemu inštitutu Žalec in Geo- 
detskemu zavodu Slovenije, druge občine pa so vključile v to 
delo svoje strokovne službe oziroma druge strokovne organi- 
zacije. Podobno stanje je tudi pri izdelavi strokovnih predlo- 
gov za dopolnitev družbenega plana občine. Na podlagi po- 
datkov kmetijskih zemljiških skupnosti smo ugotovili, da je pri 
pripravi strokovnih osnov in predlogov za dopolnitev družbe- 
nih 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 namemb- 
nosti 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 skupno- 
stih 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 usklajeno- 
sti 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 utrje- 
vanju dosedanje prakse. Kažejo se v različnih oblikah: neak- 
tivnost, nepopolne ocene stanja, nepripravljenost za obvlado- 
vanje konkretnih težav, poskusi vplivanja na strokovne 
osnove (kategorizacijo); ni redko, da se kmetijskim zemljiškim 
skupnostim onemogoča aktivna vloga pri razvrščanju zem- 
ljišč v družbenem planu občine in pri sprejemanju družbe- 
nega 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 vode- 
nje pri izvajanju zakona lahko zelo vpliva na vsebinsko uskla- 
jenost družbenih planov z zakonom. Zato je poleg zaostritve 
konkretne odgovornosti upravnih in izvršnih organov ter no- 
silcev planiranja v občinah potrebna tudi širša družbenopoli- 
tična 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 kmetij- 
sko 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 najkvali- 
tetnejših kmetijskih zemljišč, bo prvič doslej ustvarjena pod- 
laga za boljše izkoriščanje kmetijskih zemljišč in izvajanje 
nekaterih najpomembnejših nalog v kmetijski zemljiški poli- 
tiki (status kmeta, lastništvo zemljišč nekmetov, prostorsko 
ureditvene operacije, sanacije poraščenih zemljišč, ustrezna 
obdelanost kmetijskih zemljišč, opredelitev setvenih progra- 
mov ipd.). Ustvarjena bo tudi podlaga za izdelavo dolgoročnih 
usmeritev razvoja kmetijstva. 

II. PREDLOGI 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga izvršnim sve- 

tom občinskih skupščin, da: 
- pospešijo aktivnosti pri izvajanju zakona zlasti v tistih obči- 
nah, ki prenašajo uskladitev družbenega plana v leto 1984; 
- zagotovijo, da bo postopek priprav in sprejemanja družbe- 
nih planov v skladu z zakonom in da bo zagotovljeno enako- 
pravno 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 SFRJ v le 

Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije je na 7. seji 28. 
10. 1983 obravnaval osnutek resolucije o politiki družbe- 
nega in gospodarskega razvoja SR Slovenije v letu 1984 in 
osnutek resolucije o družbenoekonomskem razvoju in eko- 
nomski politiki SFR Jugoslavije v letu 1984 ter sprejel na- 
slednja 

STALIŠČA IN PREDLOGE 
l. 

1. Republiški svet zveze sindikatov Slovenije smatra, da so 
temeljni cilji in naloge pri uresničevanju dolgoročnega pro- 
grama gospodarske stabilizacije, ki jih opredeljuje osnutek 
resolucije o politiki družbenega in gospodarskega razvoja SR 
Slovenije v 1984. letu sicer realen odraz obstoječih gospodar- 
skih razmer in nujnosti, da se z boljšim gospodarjenjem z 
živim in minulim delom, z večjo proizvodnjo in izvozOm zau- 
stavi negativna gibanja iz preteklih let, okrepi reproduktivna 
sposobnost gospodarstva in zaustavi nadaljnje padanje real- 
nih osebnih dohodkov, okrepi socialna varnost delavcev ter 
vse oblike porabe diferencirano postavi v odvisnost od razpo- 
ložljivega dohodka. 

Menimo pa, da osnutek v vseh svojih predlogih še ne sledi 
temeljni zahtevi dolgoročnega programa gospodarske stabili- 
zacije, da je delavec temeljni nosilec odločanja o pogojih in 
rezultatih dela, o celotnem dohodku in vseh odnosih v druž- 
beni reprodukciji. 

2. Osnutek resolucije opredeljuje, da bo življenjski stan- 
dard, zlasti pa osebni standard delavcev vse neposredneje 
odvisen od možnosti, ki so v povečevanju dohodka z rastjo 
proizvodnje, boljšim izkoriščanjem delovnega časa, proiz- 
vodnih zmogljivosti, znanja in večjo odgovornostjo za gospo- 
darjenje 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 samo- 
stojnostjo in odgovornostjo sprejemali odločitve o pogojih 
gospodarjenja, o pridobivanju in razporejanju dohodka; da 
bodo osebni dohodki tistih delavcev, ki bodo povečan doho- 
dek 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 gospo- 
darskega 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 de- 
lavcev 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 opredeljeva- 
nje temeljnih proporcev pri razporejanju dohodka na porabo 
in akumulacijo. Zato bi z družbenim usmerjanjem razporeja- 
nja 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 mate- 
rialne možnosti hitreje povečevale zaposlovanje novih delav- 
cev, da se ne bodo zapirale in s tem kratile eno izmed 
osnovnih pravic v našem samoupravnem socialističnem si- 
stemu 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 zapo- 
slovanje, 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 zaposlo- 
vanje ob sočasnem širjenju zaposlitvenih možnosti. 

II. 

Nekatere konkretne pripombe 

K poglavju I. 
1. Predlagamo, da med ključne cilje, na prvo mesto uvr- 

stimo krepitev družbenoekonomskega, gmotnega in social- 
nega 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 spreje- 
manjem 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 pove- 
zave, da bodo odpravili ovire za hitrejše uveljavljanje združe- 
vanja dela in sredstev ter odnosov na osnovi skupnega pri- 
hodka in dohodka in da bodo preprečevali monopolno obna- 
šanje posameznih gospodarskih subjektov na enotnem jugo- 
slovanskem trgu. 

4. Pri ukrepih za večanje usmerjenosti organizacij združe- 
nega dela v izvoz, bi veljalo izpostaviti, da bomo s samouprav- 
nim sporazumevanjem za spodbujanje konvertibilnega deviz- 
nega priliva materialno spodbujali izvoz tistih proizvodov in 
storitev, ki so plod lastnega znanja in se zaradi različnih 
zaščitnih ukrepov ne morejo enakopravno vključiti v medna- 
rodno menjavo, ker drugim organizacijam združenega dela 
takšno stimulacijo že zagotavlja politika realnega tečaja di- 
narja. 

5. Menimo, da so gospodarske prioritete v točki'1.2. (proiz- 
vodnja hrane, turizem, proizvodnja energije, promet in zveze, 
stanovanjska izgradnja, razvoj drobnega gospodarstva) do- 
bro opredeljene, s tem, da v točki 1.2.5. ne kaže predvideti 

poročevalec 



znižanja deleža sredstev iz skladov skupne porabe za stano- 
vanjsko izgradnjo, temveč omogočiti organizacijam združe- 
nega 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 uvelja- 
vili združevanje dela sredstev rezerv temeljnih organizacij 

, združenega dela družbenih dejavnosti, je sprejemljiva, s tem, 
da bo združevanje temeljilo na obstoječih mehanizmih sa- 
moupravnega sporazumevanja in dogovarjanja med temelj- 
nimi organizacijami družbenih dejavnosti. 

7. Opredelitev v petem odstavku točke 2.3., da bi presežek 
prihodkov nad dohodki Narodne banke, ugotovljen z zaklju- 
čnim računom Narodne banke Slovenije, bil povrnjen le te- 
meljnim 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, uprav- 
Ijalcev bank. 

8. Opredelitev v točki 3.1. ni ustezna in ni v skladu z 
zakonom o združenem delu. Osebni dohodki so namreč odvi- 
sni 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 samou- 
pravnih aktih. 

Sredstva za osebne dohodke pa morajo biti odvisna od 
opredelitve razmerja med porabo in akumulacijo v razpoložlji- 
vem 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 združeva- 
nje 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 izobraževa- 
nja, vzgoje, zdravstvenega varstva in kulture, menimo pa, da 
opredelitev, ki programe zdravstvenega varstva podreja zgolj 
dohodkovnim možnostim v občinah ni sprejemljiva, ker po- 
stavlja 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 polo- 
žaja 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 druž- 
benih dejavnosti, prepovedi pri razpolaganju s sredstvi v 
samoupravnih interesnih skupnostih, sprememba namemb- 
nosti 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 smi- 
slu, 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 ekonom- 
skimi ukrepi spodbujala boljše gospodarjenje in pridobivanje 
dohodka na temeljih kvalitetnih dejavnikov razvoja. 

3. Podpiramo v resoluciji opredeljen ofenzivni razvoj (po- 
rast 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 njego- 
vih realnih možnostih in gospodarskih načrtih. 

Osnutek resolucije ne določa temeljnih pogojev gospodar- 
jenja, ki jih opredeljujemo z instrumentarijem ekonomske 
politike na zvezni ravni, predvideva pa vrsto sprememb si- 
stema, katerih vsebina nam še ni poznana. Iz nje pa je razvi- 

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 organizaci- 
jam 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 družbenoe- 
konomske politike in razvoja v letu 1984. Vzroke inflacije je 
treba odpravljati z vsemi ukrepi tekoče ekonomske politike in 
njenimi instrumenti za izvajanje investicijske, devizne, kredit- 
nomonetarne, fiskalne in cenovne politike. Odpraviti je treba 
pridobivanje fiktivnega dohodka, visoko medsebojno zadol- 
ženost gospodarstva, neustrezno vrednotenje zalog, nepo- 
krite 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 ce- 
nah med temeljnimi organizacijami združenega dela v repro- 
dukcijskih celotah in na podlagi dohodkovnih odnosov; 

- za onemogočanje monopolizma na enotnem jugoslovan- 
skem trgu; 

- za ugotovitev dejanskih disparitet cen na temelju enotnih 
ekonomskih kriterijev in njihovo postopno odpravljanje in 

- za zagotavljanje uporabe enotnih kriterijev za oblikova- 
nje 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 narav- 
nanost, 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 cirkula- 
cije 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 zmanj- 
šanju zadolženosti SFR Jugoslavija v prihodnjem letu še po- 
trebovala. V resoluciji bi kazalo tudi navesti višino obveznosti 
do tujine, ki zapadajo v letu 1984. 

6. Podpiramo izhodišča o aktivni politiki življenjskega stan- 
darda in ustrezni socialni politiki oziroma politiki zagotavlja- 
nja 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 so- 
cialne politike, potem ni mogoče sprejeti reševanja socialnih 
problemov z zagotavljanjem dodatnih sredstev in nadomestil, 
ki bi omilila posledice povečanja cen najvažnejših prehram- 
benih artiklov. 

IV. 

Zveza sindikatov Slovenije bo v skladu s svojo vlogo in 
odgovornostjo, ki jo ima v sistemu socialističnega samo- 
upravljanja, usmerila svoje aktivnosti v uresničevanje z reso- 
lucijo 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 stabi- 
lizacije in družbenoekonomskih usmeritev za katere se bomo 
dogovorili v resoluciji. Njena temeljna naiogu pa po se nadalje 
dograjevanje in razvijanje sistema delitve po delu. 

poročevalec 
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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 morala biti objavljena tudi tabela »Ocena razporejanja 
, cnV™. uresničevanja usmeritev družbenega dohodka in čistega dohodka v letu 1983 in predvidevanja 

n^nn m J™t obdobSe 19^~1985 v letu 1"3 z za leto 1984«, ki smo jo prejeli naknadno in jo objavljamo oceno možnosti razvoja v letu 1984«. Na strani 25 bi tokrat 

- tekoče cene (mio din) 
1982 Ocena 1983 Predvideno 1984 

realizacija indeks 
1983/82 

znesek indeks znesek 
1984/83 

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) 

388.808 
48.751 

340.057 
8.474 

345.682 
124.495 

21.065 
5.596 
3.172 
2.303 

32.291 
32.555 

2,427 
1.049 
4.626 
5.297 

3.172 
10.942 

3.067 

1.662 

1.003 
755 

4.455 
221.187 

151.672 

110.945 
18.540 
17.368 
3.606 
1.213 

10.950 
10.201 
48.365 

22% 
52.990 

101.572 

136 
140 
135 
177 
135 
148 

528.200 
68.300 

459.900 
15.000 

466.700 
184.957 

26.661 120,2 32.039 

119,6 
122,3 
95 

123 
125 
200 
120 
130 
125 
145 

127 
178 

180 

123 

135 
123 
130 
127,5 

121 
118 
138,7 
143.4 
123 
120 
123 
143.5 

142,0 
141,5 

25.194 
6.845 
3.015 
2.835 

40.365 
65.100 
2.915 
1.365 
5.780 
7.680 

4.030 
19.520 

5.500 

3.900 
2.045 

1.355 
930 

5.790 
281.743 

133.939 
21.877 
24.080 
5.172 
1.492 

13.140 
12.550 
69.493 
24,7% 
72.273 

143.573 

127,5 
130 
127 
127 
127 
133,3 

127 

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

118 
125 

135 

123 
121,5 

127 
121,5 
120 
123 

673.455 
88.800 

584.655 
19.000 

592.700 
245.800 

40.725 

30.610 
10.115 
3.620 
3.445 

49.245 
97.650 
3.440 
1.610 
7.225 
9.600 

4.755 
24.485 

7.400 

4.800 
2.485 

1.720 
1.130 
6.950 

346.900 

123 186.560 121,5 226.670 

123 
121,5 
113,8 
121,5 
121,5 
115 
121,5 
129 

129 
129 

164.587 
26.580 
27.405 
6.285 
1.813 

15.110 
15.248 
89.872 

26% 
97.077 

185.897 

Struktura razporejanja 
dohodka v odstotkih 
1982 1983 1984 

ocena predv. 

100,0 
36,0 

7,7 

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

0,9 
3,2 

0,9 

0,5 

0,3 
0,2 
1.3 

64.0 

43,9 

32.1 
5.4 
5,0 
1,0 
0,4 
3,2 
2,9 

14,0 

15,3 

100,0 
39,6 

6,9 

5.4 
1.5 
0,6 
0,6 
8.6 

13,9 
0,6 
0,3 
1,2 
1,6 

0,9 
4,2 

1.2 

0,8 
0,4 

0,3 
0,2 
1.3 

60,4 

40,0 

28,9 
4.7 
5.0 
1.1 
0,3 
2.8 
2,7 

15.0 

16.1 

100,0 
41,5 

6,9 

5.2 
1,7 
0,6 
0,6 
8.3 

16,5 
0,6 
0,3 
1,2 
1,6 

0,8 
4,1 

1,2 

0,8 
0,4 

0,3 
0,2 
1,2 

58,5 

38,2 

27,8 
4.5 
4.6 
1,0 
0,3 
2.5 
2.6 

15,2 

16,4 

(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 skup- 
nih vlaganjih v elektrogospodarstvu in 
premogovništvu drugih socialističnih re- 
publik in socialističnih avtonomnih po- 
krajin, 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 koli- 
činah. 

Odbor ponovno poudarja, da ni spre- 
jemljivo, da oskrba z nafto in njenimi 
derivati ni v odvisnosti od obsega odvaja- 
nja deviznega priliva za uvoz nafte in 
derivatov. Ugotovljeno je, da SR Sloveni- 
ja poravnava svoje obveznosti, vendar pa 
ni dosežen predviden obseg izvoza, kar 
pomeni odvajanje deviznih sredstev v 
manjšem obsegu od planiranega. Vseka- 
kor pa bi bilo potrebno dobiti tudi podat- 
ke po republikah in pokrajinah, in sicer 
za njihovo odvajanje deviznih sredstev in 
za oskrbo z nafto in njenimi derivati. Po- 
seben problem pri oskrbi naše republike 
predstavlja tudi težko gospodarsko sta- 
nje INE. Poleg tega pa je na slabšo oskrb- 
ljenost vplival tudi izvoz naftnih deriva- 
tov, 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 siste- 
ma za prilagajanje cen nafte in njenih 
derivatov, ki naj Idi pričel veljati že v za- 
četku leta 1984. 

Oskrba z električno energijo je bila za- 
dovoljiva, razen za določen čas, ko so 
bile slabše hidrološke razmere in remont 
nekaterih elektrarn, vendar večjih omeji- 
tev ni bilo zaradi varčevanja vseh porab- 
nikov. Odbor ugotavlja, da je stanje po 

opravljenih remontih in po izboljšanju hi- 
droloških razmer normalizirano, pri če- 
mer nastajajo tudi viški proizvedene 
energije, ki gredo v druge republike ozi- 
roma pokrajini. Pri tem nastajajo določe- 
ne težave zaradi pomanjkanja vagonov 
za prevoz premoga, ki ga druge republi- 
ke dobavljajo termoelektrarnam v Slove- 
niji, da za njihove potrebe proizvajajo 
električno energijo. 

Po sedanjih ocenah bo imelo elektro- 
gospodarstvo v letošnjem letu precej ve- 
lik obseg izgub, saj zahteve za podražitev 
električne energije niso bile v celoti reše- 
ne. Odbor ponovno opozarja na stališče 
Skupščine SR Slovenije, in sicer da naj bi 
cena električne energije krila stroške 
enostavne reprodukcije in vsaj del mini- 
malnega programa za razširjeno repro- 
dukcijo. Problem predstavlja zlasti dej- 
stvo, da se trenutno cena električne 
energije določa na zvezni ravni, pri če- 
mer 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 ener- 
gije, je v bližajoči se zimi pričakovati še 
povečano porabo te energije za ogreva- 
nje. 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 premo- 
gom 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 po- 
sebej poudarja nujnost doslednega ure- 
sničevanja sklepov Skupščine SR Slove- 
nije 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 zagoto- 
viti odvisnost te oskrbe z obsegom odva- 
janja deviznih sredstev za te namene po 
republikah in avtonomnih pokrajinah. 

Odbor predlaga Zboru združenega de- 
la, da predloženo oceno oskrbe z energi- 
jo obravnava. Ob tem pa je potrebno, da 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije po- 

roča tudi o uresničevanju sklepov Skup- 
ščine 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 republi- 
ko nujno, da vlaga sredstva v izgradnjo 
energetskih objektov v drugih republikah 
in avtonomnih pokrajinah, saj to terja 
tudi predvidena poraba energije v pri- 
hodnjih letih. Zaradi omejenega obsega 
sredstev pa je potrebno načrtovanje in 
gradnjo novih energetskih objektov 
skrbno izbrati z upoštevanjem vseh pre- 
dnosti, 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 avto- 
nomne pokrajine še niso v celoti razreše- 
na, zato bo treba te aktivnosti znotraj 
elektrogospodarstva še pospešiti. To ve- 
lja tudi za odločitev o pristopu k sovlaga- 
nju v termoelektrarno Kosovo C, pri če- 
mer pa je treba proučiti naše finančne 
možnosti. 

Odločitve o sovlaganjih niso enostavne 
zaradi pomanjkanja sredstev, vendar so- 
vlaganja omogočajo, da se v prihodnjem 
obdobju izognemo katastrofi pri oskrbi z 
električno energijo. Zato pa je treba po- 
trebam po energiji prilagoditi tudi zahte- 
ve za zagotovitev sredstev. 

Odbor meni, da je treba z usklajeno 
akcijo med elektrogospodarstvom, Inter- 
esno skupnostjo elektrogospodarstva in 
Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije 
poenotiti stališča in ocene glede nadalj- 
njega vlaganja, sovlaganja, vrste objek- 
tov, lokacije in podobno. 

Odbor predlaga, da je treba seznaniti 
delegate s predloženo informacijo, ven- 
dar 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 SEPTEM- 

BER 1983 - MAREC 1984, ki jo je pripravil Republiški 
komite za energetiko. 

Gradivo vam pošiljamo na podlagi 212. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. 
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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 posamez- 
nimi energetskimi viri. Pri tem smo seveda upoštevali možno- 
sti 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 bi- 
lanc za leto 1984, proizvodne možnosti energetskega gospo- 
darstva, 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 nava- 
jamo. 

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 sep- 
tembru 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 elek- 
trarne 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 ha- 
varijsko pomoč v primerih okvar na naših proizvodnih napra- 
vah. 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 neodlož- 
ljiva 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 izboljša- 
nju vodnih dotokov. Elektrogospodarstvo je tudi podvzelo vse 
napore za skrajšanje remontov oz. popravila navedenih elek- 
trarn. 

Posledica opisanega stanja je, da elektrogospodarstvo 
lahko zadovoljuje potrošnike le ob skrajnem varčevanju upo- 
rabnikov, to je doslednim izvajanjem zvezne uredbe o poseb- 
nih 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 Slove- 
niji (Uradni list SRS, št. 34/74). S tema ukrepoma so uporab- 
niki dolžni z doslednim varčevanjem zmanjšati porabo elek- 
trične 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 hidroelektrar- 
nah 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 po- 
nuditi 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 zmoglji- 
vosti 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 le- 
tošnjega leta pričela naraščati. Tako je bila v avgustu le še 
0,1% pod planirano, medtem ko je bila v prvih sedmih mese- 
cih 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 elek- 
trične energije. Ker obstoječi Družbeni dogovor o izvajanju 
omejevanja porabe električne energije v SR Sloveniji iz leta 
1974 ne ustreza spremenjenim razmeram, smo pripravili od- 
lok o začasnih ukrepih za zmanjšanje porabe električne ener- 
gije. S tem odlokom bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
uvedel olajšave pri izvajanju omejitev dobave električne ener- 
gije za delovne organizacije - pretežne izvoznike na konverti- 
bilno območje, da v primerih pomanjkanja električne energije 
ne bi preveč prizadeli izvozne proizvodnje. 

Razmere v začetku septembra pa opozarjajo, da ob nepre- 
dvidenih izpadih večjih proizvodnih enot tudi v bodoče ne bo 
mogoče zagotoviti nemotene oskrbe uporabnikov električne 
energije. Zato je nujno potrebno zagotoviti izvajanje minimal- 
nega programa izgradnje elektroenergetskih objektov, pred- 
videnih v Samoupravnem sporazumu o temeljih plana samou- 
pravne interesne skupnosti elektrogospodarstva Slovenije. 

Za uresničitev načrtovane izgradnje pa bo zlasti potrebno 
zbrati potrebna sredstva iz vseh predvidenih virov, t. j. združe- 
vanjem sredstev uporabnikov, lastnih sredstev elektrogospo- 
darstva 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 uporabni- 
kov 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 koli- 
čina. 

Upoštevanje te količine in pa dejstvo, da še ni prišlo do 
nove prerazdelitve surove nafte na posamezne rafinerije za- 
radi 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 podat- 
kov 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 telefo- 
nično 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 telefonič- 
nega 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 sekre- 
tariat za tržišče in splošne gospodarske zadeve. Od zahteva- 
nih količin je bilo sproščenih le 800 t plinskega olja in 800 t 
mazuta. Zaradi tako skrčenih količin Petrol predlaga inter- 
ventni 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 nego- 
tova iz vrste razlogov. Poleg nezadostno zagotovljenih deviz- 
nih sredstev za uvoz surove nafte in likvidnostnih težav rafine- 
rij, 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 vr- 
stami naftnih derivatov, še zlasti ker so zaloge z izjemo motor- 
nega 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. Predla- 
gamo, 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 četrt- 
letju 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 konvertibil- 
nega 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 Slove- 
nijo. Kot prvo osnovo za usklajevanje smo Zveznemu komiteju 
za energetiko in industrijo posredovali oceno Petrola o po- 
trebni količini naftnih derivatov za I. 1984 in sicer 1,970.0001, 
kar je 7% več kot je bilo za SR Slovenijo določeno z energet- 
sko 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 letoš- 
njega 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 ener- 
getskih 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, 

predlagamo še naslednje interventne ukrepe za ublažitev na- 
stalega pomanjkanja naftnih derivatov: 

- Petrol bo ponovno proučil vse možnosti hitrega intervent- 
nega 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 orga- 
nih in organizacijah poskušala zagotoviti že zaprošeno koli- 
čino plinskega olja in mazuta. 

- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo pri Zveznem izvrš- 
nem 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 varčeval- 
nih 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 ozi- 
roma 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 le- 
teh. ,. . 

- Vse navedene aktivnosti dolgoročno ne zagotavljajo za- 
dovoljive 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 energet- 
skih 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 ban- 
kami 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 razpolož- 
ljiva 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 do- 
kazati, 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 predvi- 

devajo, 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-decem- 
ber 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 dose- 
žene zaradi pomanjkanja železniških vagonov in preobreme- 
njenega 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 dose- 
žena 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 pove- 
čano 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 januar- 
marec 1984 

V DO RLV načrtujejo proizvodnjo lignita v obdobju januar- 
marec 1984, 1,300.000 t ter dobave v istem obdobju iz drugih 
republik 150.000 t. Proizvodnja in dobave lignita bodo pri- 
bližno 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 mese- 
cih 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 

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 septem- 
berdecember 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 predvi- 
dena količina 80.000 t. 

Energetski objekti bodo porabili v obdobju september-de- 
cember 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 de- 
cembra 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 premo- 
govnikih 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. Predvide- 
vamo, 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 so- 
glasje 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 lansko- 
letne 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 pre- 
mogu. 

Dodatne količine rjavega premoga bomo skušali dobiti iz 
premogovnika Kakanj (BiH), če bodo raziskave uporabnosti 
tega premoga za široko potrošnjo in energetske objekte pozi- 
tivne. 

Ukrepi za doseganje planirane proizvodnje premoga 
Da bi zagotovili načrtovane količine dobav premoga, mo- 

rajo 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 
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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 republi- 
ških upravnih organov. 

TABELA 1 

OCENA IZVRŠITVE ELEKTROENERGETSKE BILANCE ZA OBDOBJE SEPTEMBER 83 - JANUAR 84 

IX XI XII 

Neposredni odjemalci 
Distribucija 

199 
489 

193 
544 

189 
563 

195 
617 

Konzum 
Izgube prenosa 

688 
20 

737 
22 

752 
22 

812 
24 

Potrebe Slovenije 708 759 774 836 

Proizvodnja HE 
Proizvodnja TE 

208 
426 

220 
483 

249 
471 

220 
560 

HE+TE 
Prejem iz BiH 
Razpoložljivo 

654 
54 

703 
56 

720 
54 

780 
56 

688 759 774 836 

Proste kapacitete (TE) 120 150 100 

Primanjkljaj —       
Opomba: Podatki za čas september 1983 so ocenjeni, za čas oktober 1983 - december 1983 so vzeti iz sprejete elektroenergetske 
bilance, za čas januar-marec 1984 pa po osnutku bilance za leto 1984 (osnutek junij 1983) 

TABELA 2 

20 

202 
610 
812 

23 
835 
158 
671 
829 

56 
885 

50 

193 
572 
765 

20 
785 
133 
642 
775 

50 
825 

40 

202 
, 581 

v GWh 
II Skupno 
sept.-marec 

7.373 
3.976 

783 
22 

805 

5.349 
153 

5.502 
181 
648 

1.389 
3.901 

829 
56 

5.290 
382 

885 5.672 
80 540 

20 

PREGLED VIŠKOV IN MANJKOV vGWh 

IX XI XII Skupaj 
IX-III X-lll 

Potrebe Slovenije 
Proizvodnja HE 
Proizvodnja TE (možna) 
BiH (Tuzla 5) 
Primanjkljaj 
Proste kapacitete (TE) 

708 
208 
418 

54 
20 

759 
220 
603 

56 

120 

774 
249 
621 

54 

150 

836 
220 
660 

56 

100 

835 
158 
671 

56 

50 

785 
133 
642 

50 

40 

805 
181 
648 

56 

80 

5.502 
1.389 
4.273 

382 
50 

540 

4.794 
1.161 
3.855 

328 
20 

540 

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 Družbe- 
nopolitičnega zbora so na 
skupnem zasedanju poslu- 
šali: 

- uvodni poročili Jerneja 
Jana, člana Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za mednarodno sodelo- 
vanje in Rudija Čačinovkja/ 
predsednika Komisije Skup- 
ščine SR Slovenije za medna- 
rodne odnose k Informaciji o 
poteku in rezultatih VI. zaseda- 
nja Konference združenih na- 
rodov za trgovino in razvoj; In- 

formaciji o VII. konferenci še- 
fov držav ali vlad neuvrščenih 
držav v New Delhiju in k Infor- 
maciji o Madridskem sestanku 
Konference o varnosti in sode- 
lovanju v Evropi; 

- uvodno besedo Erika 
Vrenka, čl^na Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za raziskovalno dejav- 
nost in tehnologijo, k poročilu 
o uresničevanju zakona o raz- 
iskovalni dejavnosti in razisko- 
valnih skupnostih. 
Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 

zbor so na ločenih sejah spre- 
jeli: 

- ocene, stališča, sklepe in 
priporočila ob obravnavi infor- 
macij o sodelovanju SFR Ju- 
goslavije na mednarodnih 
konferencah v letošnjem letu; 

- ugotovitve, priporočila in 
sklepe ob obravnavi poročila o 
uresničevanju zakona o raz- 
iskovalni dejavnosti in razisko- 
valnih skupnostih; 

- sklepe ob obravnavi poro- 
čila o delu delegatov iz SR Slo- 
venije v Zveznem zboru Skup- 
ščine SFR Jugoslavije za ob- 
dobje od 15. 5. 1982 do 31. 7. 
1983; 

- poročilo delegacije Skup- 
ščine SR Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije o poteku 20. 
seje Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije, ki 
je bila 30. septembra 1983; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka odloka o sprejetju družbe- 
nega plana Jugoslavije za do- 
bo 1986-1990 in o določitvi ro- 
ka za predložitev osnutka ozi- 
roma predloga družbenega 
plana Jugoslavije Skupščini 
SFRJ. 
Zbor združenega dela in Zbor 
občin sta sprejela: 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o zagotovitvi sred- 
stev iz primarne emisije za od- 
pravo posledic potresa, ki je 
prizadel SR Bosno in Hercego- 
vino v letu 1981; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka družbenega dogovora o 
skupnih osnovah in merilih za 
določanje osebnih dohodkov 
in drugih prejemkov in nado- 
mestil določenih materialnih 
stroškov funkcionarjev, ki de- 
lajo 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 Barbo- 
rič, 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 

Črv, Vida Brumen, Adriana Logar, Franc Bobič, Mihajlo Mada- 
revič, 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 Šuš- 

melj, 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, Ra- 
dovljica, Laško, Lendava, Slovenj Gradec, Idrija, Kranj, Slo- 
venske Konjice, Ljubljana Moste-Polje. 

- delegati iz skupin delegatov za Zbor občin iz občin- 
Ljubljana-Bežigrad, Lendava, Škofja Loka, Kamnik, Celje, 
Ravne na Koroškem, Idrija, Kranj, Črnomelj, Murska Sobota, 
Ljutomer, Gornja Radgona, Trbovlje, Laško, Ilirska Bistrica. ' 

in v organih družbenopolitič- 
nih organizacij; 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o sodnih taksah; 

- predlog zakona o spre- 
membi zakona o proračunu 
SR Slovenije'za leto 1983; 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o skladih skupnih re- 
zerv z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona 
o nagradah in priznanjih dr. 

Jožeta Potrča z osnutkom za- 
kona; 

- osnutek zakona o družbe- 
nem varstvu duševno in tele- 
sno prizadetih odraslih oseb; 

- osnutek zakona o stečaju 
nad obratovalnicami samo- 
stojnih obrtnikov. 

Zbor združenega dela je spre- 
jel še: 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o spremembi zako- 
na o izdaji novih bankovcev in 

kovancev; 
- sklep ob obravnavi osnut- 

ka odloka o izdaji bankovcev 
za 2.000 in 5.000 dinarjev. 

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

- predlog odloka o imeno- 
vanju namestnice republiške- 
ga sekretarja za finance in na- 
mestnika predsednice Repu- 
bliškega komiteja za turizem in 
gostinstvo; za namestnico re- 

publiškega sekretarja za finan- 
ce je bila imenovana Ada Gor- 
jup, za namestnika predsed- 
nice Republiškega komiteja za 
turizem in gostinstvo pa Gu- 
stav Kranjc; 

- predlog odloka o razreši- 
tvi pomočnice družbenega 
pravobranilca samoupravlja- 
nja SR Slovenije; dolžnosti po- 
močnice družbenega pravo- 
branilca 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 Slove- 
nije na sejah zbora združenega dela, 
Zbora občin in Družbenopolitičnega 
zbora dne 2. novembra 1983 obravnava- 
la Informacijo o VII. konferenci šefov 
držav ali vlad neuvrščenih držav v New 
Delhiju, Informacijo o poteku in rezulta- 
tih 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. čle- 
na poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejela 

OCENE, STALIŠČA, SKLEPE IN 
PRIPOROČILA: 

Skupščina sprejema Informacijo o VII. 
konferenci šefov držav ali vlad neuvršče- 
nih držav v New Delhiju, Informacijo o 
poteku in rezultatih Vi. zasedanja Konfe- 
rence Združenih narodov za trgovino in 
razvoj (UNCTAD) ter Informacijo o Ma- 
dridskem sestanku Konference o varno- 
sti in sodelovanju v Evropi (KVSE), ki jih 
je za obravnavo v Skupščini SR Slovenije 
pripravila njena Komisija za mednarodne 
odnose ter uvodni obrazložitvi k informa- 
cijam. 

I. 
Konference so potekale v ozračju izre- 

dno poslabšanega mednarodnega polo- 
žaja, za katerega so predvsem značilna 
globoka ideološka in politična nasprotje 
med blokoma, stopnjevanje oboroževal- 
ne tekme in politike sile ter v pogojih 
gospodarske krize v svetu, ki najteže pri- 
zadeva dežele v razvoju. 

1. Skupščina zlasti poudarja pomen 
VII. konference na vrhu v New Delhiju. Na 
njej so neuvrščene države temeljito ana- 
lizirale sedanje krizno stanje v medna- 

. rodnih političnih in ekonomskih odnosih 
ter opredelile aktivnost gibanja neuvr- 
ščenih za premagovanje tega stanja. 
Konferenca je potrdila zgodovinske cilje 
in izvirna načela politike in gibanja ne- 
uvrščenih ter pokazala visoko stopnjo 
soglasja neuvrščenih držav pri ocenjeva- 
nju glavnih problemov sodobnega sveta 
- miru, neodvisnosti, razorožitve in raz- 
voja. 

Skupščina opozarja na to, da so se na 
konferenci izvirna načela politike neuvr- 
ščenosti ponovno pokazala kot edina 
realna osnova skupnega delovanja, saj 
bodo neuvrščeni le z uresničevanjem teh 
načel tudi v prihodnje ostali eden najpo- 
membnejših globalnih dejavnikov v med- 
narodnih odnosih. Tudi ekonomska de- 
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klaracija, spejeta na sedmem vrhu ne- 
uvrščenih, je postala skupna osnova de- 
lovanja vseh dežel v razvoju na ekonom- 
skem področju, tako glede aktivnosti na 
globalni ravni, kakor tudi pri razvijanju 
sistema gospodarskega sodelovanja 
med samimi neuvrščenimi in drugimi de- 
želami v razvoju ter s tem strategije in 
prakse opiranja na lastne sile. 

2. Skupščina ugotavlja, da se je poziti- 
ven vpliv skupnega stališča dežel v raz- 
voju, soglasno izoblikovanega na Mini- 
strskem sestanku Skupine 77 v Buenos 
Airesu, močno čutil tudi na VI. zasedanju 
Konference Združenih narodov za trgovi- 
no in razvoj v Beogradu, ki je potekala v 
ozračju stagnacije v pogajanjih Sever- 
Jug. UNCTAD se je tako osredotočil na 
globalno temo »gospodarske oživitve in 
razvoja« ter usmeril na širše področje 
ukrepov v medsebojno odvisnih področ- 
jih surovin, denarja, financ in trgovine. 

Rezultati VI. zasedanja UNCTAD zaradi 
zaostrenih mednarodnih političnih in 
ekonomskih razmer niso v skladu s pri- 
čakovanji dežel v razvoju, da bo konfe- 
renca uspela napraviti resnejši prodor v 
iskanju izhoda iz krize in prispevati k 
oživitvi svetovnega gospodarstva. Skup- 
ščina ugotavlja, da je z dosego soglasja o 
minimalnem programu konkretnih ukre- 
pov na številnih področjih konferenca 
vendar uspela ohraniti dialog in zagoto- 
viti nadaljnje delovanje UNCTAD kot in- 
stitucije, za katero so zainteresirane zla- 
sti 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 Beograj- 
skem 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 blo- 
kov, 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 popu- 
ščanja napetosti in sodelovanja na nače- 
lih Helsinške listine. 

II. 
Skupščina poudarja dobro vključeva- 

nje naše republike v določanje oziroma 
razpravo o izhodiščih za delovanje jugo- 
slovanskih delegacij na obravnavanih 
mednarodnih konferencah. Zlasti uspeš- 
no se je z ustreznimi kadri ter prek neka- 
terih ustanov in organizacij združenega 
dela vključevala v priprave in sam potek 
VI. zasedanja UNCTAD. Z več tujimi dele- 
gacijami so bili tudi opravljeni razgovori 
o problematiki medsebojnega gospodar- 
skega sodelovanja. 

Razširitev in poglobitev bilateralnega 
sodelovanja z neuvrščenimi in drugimi 
deželami v razvoju na vseh področjih je 
že doslej bila med prednostnimi prizade- 
vanji nosilcev mednarodnega sodelova- 
nja iz SR Slovenije. To še posebej velja za 
gospodarsko sodelovanje kot pomem- 
ben element naših celotnih ekonomskih 
odnosov s tujino. Skupščina v tej zvezi 
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poudarja pomen izvrševanja programa 
aktivnosti za pospeševanje gospodarske- 
ga sodelovanja z deželami v razvoju, ka- 
kor tudi vključenosti naše republike v 
aktivnosti za vzpostavitev učinkovitega 
multilateralnega sodelovanja na mone- 
tamo-finančnem področju med deželami 
v razvoju (III. konferenca predstavnikov 
bank iz dežel v razvoju, sestanek eksper- 
tov 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 vsestran- 
skega sodelovanja med našo republiko 
in evropskimi državami kot konkreten 
prispevek k uresničevanju sklepov in du- 
ha Helsinške listine, k večjemu razume- 
vanju, miru in varnosti v Evropi. Ta 
evropska dimenzija naših mednarodnih 
odnosov prihaja do izraza zlasti v odno- 
sih s sosedi. Uspešno se vključujemo tu- 
di v regionalno multilateralno sodelova- 
nje na območju Alp in Jadrana, vzpostav- 
ljene pa so še druge specifične oblike in 
mehanizmi v odnosih z obmejnimi pokra- 
jinami sosednih držav. Skupščina po- 
udarja potrebo po nadaljnji krepitvi poli- 
tike odprte meje ter neoviranih stikih 
med ljudmi kot pomembnih prvinah do- 
brososedskih odnosov in celotnega so- 
delovanja naše države s svetom. Sedanji 
napeti mednarodni položaj in konfliktni 
odnosi med blokoma to še posebej za- 
htevajo. V teh razmerah postaja tudi vlo- 
ga narodnostnih manjšin kot subjekta in 
mostu za boljše razumevanje in prija- 
teljstvo med evropskimi narodi in država- 
mi vse pomembnejša. SR Slovenije! zago- 
tavlja kar najboljše pogoje za nadaljnji 
razvoj italijanske in madžarske narodno- 
sti pri nas. Še naprej bo nudila vso pod- 
poro prizadevanjem naše narodne skup- 
nosti v zamejstvu za zaščito njenih zako- 
nitih pravic ter zagotovitev pogojev za 
njen nadaljnji vsestranski razvoj. Skup- 
ščina meni, da tudi delavci - migranti 
predstavljajo pomemben element v 
odnosih med evropskimi državami ter se 
zavzema za nadaljnje izboljšanje položa- 
ja naših delavcev na začasnem delu v 
tujini. 

III. 
Skupščina poudarja, da so ocene in 

sklepi vseh treh konferenc izrednega po- 
mena tako za naše bodoče mednarodne 
aktivnosti, kakor tudi glede na zunanje 
pogoje uresničevanja dolgoročnega pro- 
grama gospodarske stabilizacije. Zato se 
zavzema za nadaljnje uresničevanje na- 
log, opredeljenih v Skupščini SR Slove- 
nije ob obravnavi Poročila o mednarod- 
nem sodelovanju in dejavnosti SR Slove- 
nije pri oblikovanju in izvajanju skupno 
dogovorjene zunanje politike SFR Jugo- 
slavije 28. septembra 1982. 

Skupščina pozitivno ocenjuje doseda- 
nji proces podružbljanja jugoslovanske 
zunanje politike in mednarodnega sode- 
lovanja ter poudarja potrebo po še več- 
jem vključevanju vseh udeležencev v 
mednarodni dejavnosti iz SR Slovenije v 
njeno oblikovanje, sprejemanje in izvaja- 
nje. V ta namen poziva udeležence, da se 
še aktivneje vključijo v razvijanje medna- 
rodnega sodelovanja oziroma stikov s tu- 

jino ter s svojim usklajenim medsebojnim 
sodelovanjem in organiziranim delova- 
njem prispevajo tudi k nadaljnjemu po- 
družbljanju teh dejavnosti v republiki. 
Skupščina: 

- poziva vse mednarodne dejavnike v 
republiki, od organizacij združenega de- 
la in samoupravnih interesnih skupnosti 
do družbenopolitičnih skupnosti in orga- 
nizacij, 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, ka- 
kor tudi v svoje srednjeročne in dolgo- 
ročne 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 UNC- 
TAD in sestanka KVSE v Madridu. Pri tem 
naj upošteva tudi uresničevanje resoluci- 
je Skupščine SR Slovenije za pospeševa- 
nje ekonomskih odnosov z deželami v 
razvoju in prizadevanja za še boljšo orga- 
niziranost republike za sodelovanje s 
specializiranimi agencijami OZN ter s 
programi in skupnimi institucijami Sku- 
pine 77. S svojimi ustreznimi organi naj 
se dejavno vključuje v priprave in dejav- 
nosti Jugoslavije kot koordinatorja za ak- 
tivnost neuvrščenih in drugih dežel v raz- 
voju na posameznih področjih. Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije naj pri tem 
posveti posebno pozornost našim odno- 
som s sosednimi državami in pokrajinami 
ter večstranskim sporazumom s področ- 
ja regionalnega sodelovanja; 

- predlaga Gospodarski zbornici Slo- 
venije, da pripravi programe vključevanja 
združenega dela v izvrševanje sklepov 
konferenc, zlasti pa konkretne programe 
pospeševanja gospodarskega sodelova- 
nja z neuvrščenimi in drugimi deželami v 
razvoju. Čimprej naj tudi ustanovi komi- 
sije za sodelovanje z mednarodnimi or- 
ganizacijami in integracijami na gospo- 
darskem področju, s ciljem čimvečje 
vključitve slovenskega gospodarstva v 
multilateralno mednarodno ekonomsko 
sodelovanje; 

- predlaga Raziskovalni skupnosti 
Slovenije, da vgrajuje v svoje redne pro- 
grame dela raziskovalno delo tako na 
področju spremljanja, analiziranja in po- 
stavitve dolgoročnih strateških koncep- 
tov gospodarskega sodelovanja SR Slo- 
venije z deželami v razvoju, kakor tudi na 
področju proučevanja mednarodnih eko- 
nomskih odnosov in vzpostavljanja nove 
mednarodne ekonomske ureditve; 

- priporoča Socialistični zvezi delov- 
nega ljudstva Slovenije, da vzpodbuja 
družbenopolitično akcijo za seznanjanje 
delovnih ljudi in občanov s temeljnimi 
opredelitvami neuvrščenih in drugih de- 
žel v razvoju na konferencah, v kontekstu 
političnih in ekonomskih razmer v svetu 
ter v povezavi z našimi aktualnimi notra- 
njepolitičnimi nalogami, zlasti v zvezi z 
uresničevanjem dolgoročnega programa 
ekonomske stabilizacije; 

- podpira vsa resnično mirovna giba- 
nja v svetu ter se še posebej pridružuje 
pozivu generalnega sekretarja OZN in iz- 
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javi Predsedstva RK SZDL Slovenije ob 
tednu razorožitve. V skladu s politiko ne- 
uvrščenosti naše države in uresničeva- 
njem sklepov VII. konference šefov držav 
ali vlad neuvrščenih držav v New Delhiju 

se zavzema za urejanje sporov med drža- 
vami v skladu z ustanovno listino in skle- 
pi OZN ter izraža svojo popolno solidar- 
nost z vsemi odpori kakršnemukoli vme- 
šavanju v notranje zadeve neodvisnih 

držav. Poudarja potrebo, da se naša jav- 
nost temeljiteje seznanja s progresivnimi 
mirovnimi gibanji v svetu ter da sredstva 
javnega obveščanja še bolj afirmirajo tu- 
di 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 uresničeva- 
nju zakona o raziskovalni dejavnosti in 
raziskovalnih skupnostih ter sprejeli na- 
slednje: 

UGOTOVITVE, PRIPOROČILA 
IN SKLEPE 

/. 
Skupščina SR Slovenije sprejema po- 

ročilo o uresničevanju zakona o razisko- 
valni dejavnosti in raziskovalnih skupno- 
stih, ki ga ji je predložil Izvršni svet in ob 
tem kritično ugotavlja, da se stališča, pri- 
poročila in sklepi Skupščine SR Sloveni- 
je ob obravnavi gradiva Raziskovalna de- 
javnost kot sestavina združenega dela, 
sprejeta leta 1977 prepočasi uveljavljajo 
in so še vedno aktualna. 

S sprejemom zakona o raziskovalni de- 
javnosti in raziskovalnih skupnostih, ki je 
bil eden od pogojev za uresničevanje ci- 
ljev na področju raziskovalne dejavnosti, 
je potekalo samoupravno organiziranje 
in urejanje družbenoekonomskih odno- 
sov na tem področju. Skupščina SR Slo- 
venije pa ugotavlja, da raziskovalna de- 
javnost kljub široki aktivnosti raziskova- 
lnih skupnosti, raziskovalnih organizacij 
in njihove zveze, visokošolskih organiza- 
cij, Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti, Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije, Gospodarske zbornice Slove- 
nije, 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 struk- 
turarno razvojne krize, tudi z ozirom na 
svetovne trende razvoja znanosti in te- 
hnologije. Slovenske in jugoslovanske 
razvojne potrebe terjajo večjo akvitizaci- 
jo raziskovalne dejavnosti kot enega 
ključnih dejavnikov dolgoročne politike 
stabilizacije in naslonitve na lastne sile. 
Rast raziskovalnih zmogljivosti, obseg 
raziskovalno razvojnega dela v organiza- 
cijah združenega dela še posebej v go- 
spodarstvu, prenos raziskovalnih dosež- 
kov 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 po- 
dročju, da v organizacijah združenega 
dela nismo odločanja o razširjeni repro- 
dukciji zadosti odgovorno naslonili na 

ustvarjalne strokovne podlage. To je v 
osnovi posledica razmerij, v katerih je 
bilo mogoče pridobivati dohodek brez 
zahtevnega dela in strokovno odgovor- 
nega gospodarjenja s sredstvi v družbeni 
reprodukciji. Administrativno določanje 
cen, prekomerna emisija denarja, nereal- 
no nizke obveznosti za kapital, nezadost- 
na odgovornost za sprejemanje in izvaja- 
nje reprodukcijsko zgrešenih poslovnih 
potez, socializacija izgub, delitev oseb- 
nih dohodkov brez ustrezne odvisnosti 
od gospodarjenja z minulih delom, ku- 
povanje tujih licenčnih programov za 
konkurenčno pridobivanje dohodka na 
domačem trgu itd., so destimulirali sa- 
moupravljalce, da bi si na osnovi združe- 
vanja deia in sredstev zagotavljali dolgo- 
ročno socialno varnost in razvoj samou- 
pravnih socialističnih odnosov z izrabo 
lastnih ustvarjalnih strokovnih sil. Neu- 
strezno gospodarjenje z družbenim pro- 
izvodom ni ustvarjalo pogojev za poveča- 
nje znanstveno raziskovalnih in razvojnih 
zmogljivosti in za njihovo odgovorno 
soudeležbo v upravljanju in v tehnolo- 
škem inoviranju gospodarstva in družbe- 
nih dejavnosti. Restriktivna ekonomska 
politika je obravnavala raziskovalno de- 
javnost le kot finalno družbeno porabo, 
namesto, da bi jo sprejela kot sredstvo za 
preoblikovanje kapitala v bolj produktiv- 
ne in osvobajajoče oblike. V takšnih raz- 
merah se skozi delegatiski sistem v raz- 
iskovalnih skupnostih še preveč uveljav- 
ljajo interesi uporabnikov in izvajalcev po 
razdelitvi vzajemno združenih sredstev 
za tiste svoje potrebe, za katere bi morali 
združevati sredstva v neposrednih odno- 
sih svobodne menjave dela. 

II. 
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da 

je potrebno uveljaviti pogoje za neposre- 
dno vključevanje znanosti in raziskova- 
lnega dela v vse faze odločanja o bistve- 
nih vprašanjih in programih ekonomske- 
ga in tehnološkega ter družbenega raz- 
voja in nasloniti odločanje samoupravnih 
organov na strokovno in znanstveno ar- 
gumentirane analize, prognoze in alter- 
nativne programe. To pa terja od razisko- 
valcev, da se bolj dejavno in odgovorno 
kot doslej usmerijo v strokovne faze 
upravljanja in v usposabljanje samo- 
upravljalcev za razvojne odločitve in v 
spremljanje inovacijskih procesov vse do 
končnih dohodkovnih in drugih učinkov. 
Pri tem pa so poslovodni organi v organi- 
zacijah združenega dela in občinski or- 
gani za svoja področja odgovorni za or- 
ganizacijsko in družbenoekonomsko po- 
vezavo strokovnega potenciala s subjekti 
upravljanja. 

Družbenoekonomski položaj ustvarjal- 
nega strokovnega dela opredeljujeta do- 
seženi dohodek na delavca in prispevek 
k povečanju skupaj ustvarjenega dohod- 
ka v proizvodnji ter sta temeljna kriterija 
v odnosih neposredne svobodne menja- 
ve dela. 

Za hitrejšo vzgojo strokovnega poten- 
ciala so zlasti odgovorne visokošolske in 
raziskovalne organizacije, kjer mentorski 
kadri s fundementalnim in aplikativnim 
raziskovalnim delom skupaj z raziskova- 
lnim naraščanjem bogatijo zaklad znanj 
in na ta način ustvarjajo kadrovske pogo- 
je za prenos tehnologij in uveljavljanje 
organizacijskih ter drugih inovacij. Izho- 
dišča za planiranje števila raziskovalcev 
in programiranja njihov raziskav morajo 
pri planiranju v raziskovalnih in izobraže- 
valnih skupnostih posredovati strokovno 
najbolj usposobljeni delavci, ki so obe- 
nem v delitvi dela tudi po položaju odgo- 
vorni samoupravnim organom za pripra- 
vo in izvajanje razvojnih odločitev. Pri 
tem morajo izhajati iz razvojne strategije, 
določene v dolgoročnih planih gospo- 
darskih organizacij, organizacij družbe- 
nih dejavnosti in družbenopolitičnih 
skupnosti. Odgovorno mesto imajo tudi 
družbeni sveti, univerzi in Slovenska aka- 
demija znanosti in umetnosti, da s svoji- 
mi strokovnimi ocenami sodelujejo pri 
oblikovanju skupnih družbenih interesov 
glede dolgoročnega razvoja, še posebej 
na področju raziskovalne dejavnosti. 

Skupščina SR Slovenije bo v nadalj- 
njem razvoju družbenoekonomskega si- 
stema namenjala posebno pozornost za- 
gotavljanju pogojev in instrumentov za 
boljšo organiziranost raziskovalne dejav- 
nosti, za motiviranje in nagrajevanje reiz- 
iskovalnega dela ter za hitrejše nastaja- 
nje in uveljavljanje znanstvenih rezulta- 
tov za enakopravnejše vključevanje v 
mednarodno delitev dela. 

V skladu s tem ciljem Skupščina SR 
Slovenije priporoča in zavezuje: 

- da so pristojni organi samoupravnih 
organizacij in skupnosti dolžni zagotoviti 
raziskovalno razvojne zmogljivosti v smi- 
slu zakona o raziskovalni dejavnosti in 
raziskovalnih skupnostih. S samouprav- 
nimi splošnimi akti naj opredelijo naloge 
in odnose z delavci enot za pripravo in- 
formacij in izvajanje nalog v zvezi z vsemi 
fazami upravljanja procesa. Za tekoče ra- 
zreševanje vprašanj, ki presegajo moči 
lastnih razvojno-raziskovalnih zmogljivo- 
sti se samoupravno povezujejo z drugimi 
raziskovalnimi organizacijami; 

- da podpisniki družbenega dogovora 
o uresničevanju kadrovske politike v SR 
Sloveniji, predvsem pa Zveze sindikatov 
Slovenije in Gospodarske zbornice Slo- 
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venije v okviru opredeljevanja in izvaja- 
nja kadrovske politike dajejo prednost 
tistim poslovodnim delavcem, ki zmorejo 
v organizacijah združenega dela organi- 
zirati in voditi ustvarjalno, strokovno in 
raziskovalno delo in pospeševati inova- 
cijsko dejavnost: 

- da Gospodarska zbornica Slovenije, 
Zveza sindikatov Slovenije, Izvršni svet 
Skupšine SFI Slovenije, Služba družbe- 
nega knjigovodstva Slovenije in Zavod za 
statistiko v družbenem sistemu informi- 
ranja uveljavijo takšne kazalce, da bo ra- 
zvidna gospodarnost razpolaganja s 
sredstvi na ravni delovne in sestavljene 
organizacije združenega dela in .prispe- 
vek, ki ga dajejo k povečanju skupaj 
ustvarjenega dohodka raziskovalci in 
inovatorji; 

- da raziskovalne skupnosti oblikujejo 
in načrtno razvijajo ustvarjalne, strokov- 
ne in raziskovalne zmogljivosti v SR Slo- 
veniji v medsebojni povezavi in s tovrst- 
nimi zmogljivostmi v Jugoslaviji pred- 
vsem znotraj reprodukcijsko soodvisnih 
sistemov združenega dela. Uporabniki in 
izvajalci v raziskovalnih skupnostih, Zve- 
za raziskovalnih organizacij Slovenije, 
Slovenska akademija znanosti in umet- 
nosti in Univerzi naj sodelujejo pri opre- 
deljevanju dolgoročnega družbenega 
razvoja tako, da bi pri tem relativno večjo 
pozornost in sredstva usmerjali v pove- 
čevanje tistih skupin strok, ki se glede na 
svetovna znanstvena in tehnološka giba- 
nja kažejo še posebej pomembne z vidika 
naših razvojnih potreb in položaja v med- 
narodni delitvi dela zlasti za uravnoteže- 
nje jugoslovanske zunanje trgovinske bi- 
lance (biotehnologija, informatika, eko- 
logija, varčevalna in alternativna energe- 
tika, elektronika, organizacija itd.) in ti- 
stih strok, ki proučujejo mehanizme 
družbene regulacije za potrebe razvoja 
socialističnega samoupravljanja; 

- da Gospodarska zbornica Slovenije, 
Raziskovalna skupnost Slovenije, raz- 
iskovalne organizacije in specialne stro- 
kovne knjižnice ter (računalniški) infor- 
macijski centri do konca srednjeročnega 
obdobja 1981-1985 dogradijo informa- 
cijski sistem za spremljanje raziskova- 
lnega 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 razvoj- 
no raziskovalnih dosežkih in organizaci- 
jam združenega dela samoiniciativno po- 
sredovati informacije za inovacijske pro- 
cese; 

- da samoupravne organizacije in 
skupnosti v SISEOT zagotovijo zadosten 
strokovno utemeljen obseg deviznih 
sredstev za nabavo tuje strokovne in 
znanstvene informacije tako, da realiza- 
cija obsega sredstev ne bo odvisna od 
gibanja deviznih prilivov; 

- da Raziskovalna skupnost Slovenije 
in posebne raziskovalne skupnosti ra- 
zmejijo usmerjene raziskovalne progra- 
me za razvoj kadrov in obnavljanje inova- 
cijske sposobnosti od raziskovalnih pro- 
jektov, ki imajo naravo neposredne svo- 
bodne menjave dela. Temu ustrezno je 
treba oblikovati različne kriterije kakovo- 

sti uresničevanja ciljev svobodne menja- 
ve dela; 

- da Raziskovalna skupnost Slovenije, 
Gospodarska zbornica Slovenije in ban- 
ke razvijajo sistem vlaganj v sklad za fi- 
nanciranje izvedbe tistih inovacijskih za- 
misli, ki jih predlagajo raziskovalci, ven- 
dar zanje še ni uporabnika v združenem 
delu; 

- da samoupravni organi na vseh rav- 
neh s preobrazbo obstoječe organizaci- 
je, priprave informacij za odločanje, 
predvsem s povečanjem produktivnosti 
pri administrativno tehničnih opravilih in 
s prestrukturiranjem v delitvi dela, zago- 
tovijo sredstva za financiranje oblikova- 
nja ustvarjalnih, strokovnih in raziskova- 
lnih zmogljivosti; 

- da visokošolske organizacije prila- 
gajajo izobraževalne zlasti pa raziskoval- 
ne programe strategiji družbenega raz- 
voja, tako z vzgojo novega ustvarjalnega 
strokovnega potenciala kot z dodatnim 
usposabljanjem ali preusposabljanjem 
obstoječega potenciala. V ta namen je 
treba visokošolskim organizacijam omo- 
gočiti ustrezne pogoje. 

III. 
Skupščina SR Slovenije bo spremljala 

uresničevanje teh nalog ter v okviru re- 
dnih letnih poročil o uresničevanju politi- 
ke družbenoekonomskega razvoja v SR 

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

1. Pod II. v zadnjem stavku prvega od- 
stavka naj se besedi »občinski organi« 
nadomestita z besedilom: »organi druž- 
benopolitičnih skupnosti«. 

2. Na peti strani v prvi alinei v zadnjem 
stavku naj se besedi »bi moral« nadome- 
stita z besedo »mora«. 

3. Na šesti strani se v drugem odstav- 
ku 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 kon- 
cu drugega odstavka se na koncu bese- 
dila pika nadomesti z vejico in stavek 
nadaljuje z naslednjim besedilom: »zlasti 
pa naj Izvršni svet s svojimi ukrepi omo- 
goči uvoz in vlaganje v raziskovalno 
opremo«. 

5. Na šesti strani, pod točko 3, se za 
četrtim odstavkom doda nov peti odsta- 
vek, ki se glasi: »Skupščina SR Slovenije 
zavezuje Izvršni svet, Gospodarsko zbor- 
nico Slovenije ter druge subjekte, nave- 
dene v sklepih k poročilu, da pri pripravi 
predlogov in ukrepov upoštevajo tudi 
pripombe, mnenja, pobude in predloge, 
dane v razpravah k poročilu.« 

Sloveniji analizirala zastavljene cilje in 
usmeritve. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 
spremlja in spodbuja nadaljnji razvoj 
družbenoekonomskih odnosov pri uve- 
ljavljanju raziskovalne dejavnosti kot se- 
stavine upravljalskega dela in kot kvalita- 
tivnega dejavnika družbenega razvoja. 
Zato mora Izvršni svet s svojimi ukrepi 
zagotoviti pogoje za samoupravno obvla- 
dovanje dolgoročnega razvoja kot tudi 
ukrepe za razvijanje in angažiranje raz- 
iskovalnih zmogljivosti in tehnološko 
inoviranje proizvajalnih sil. V tem smislu 
naj oblikuje ustrezne predloge za razpo- 
reditev družbenega proizvoda. Ukrepe 
bo predlagal v planskih dokumentih in jih 
uveljavljal s stalnim dopolnjevanjem sta- 
bilizacijskega programa. 

Izvršni svet naj v okviru spodbujanja 
racionalizacije dela, poslovanja in orga- 
niziranosti oceni samoupravno organizi- 
ranost uporabnikov in izvajalcev v raz- 
iskovalnih skupnostih, da bi omogočil 
popolnejše uveljavljanje svobodne me- 
njave dela in odpravil neupravičeno po- 
rabo sredstev v raziskovalnih skupnostih. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 
z ukrepi spodbuja organizacije združe- 
nega dela in posamezne subjekte, da bo- 
do z domačimi raziskovalnimi rezultati in s 
smotrnim izborom tujih tehnoloških 
znanj omogočili proizvodnjo izdelkov 
konkurenčnih na tujih trgih. 

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

1. Pod II. v zadnjem stavku, 1. odstav- 
ka naj se besedi »občinski organi« nado- 
mesti z besedilom »organi družbenopoli- 
tičnih skupnosti«. 

2. Na strani 4, v prvi alinei naj se v prvi 
vrsti za besedo »skupnosti« doda besedi- 
lo »zlasti pa poslovodni organi v organi- 
zacijah 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 spod- 
bujati mladino k ustvarjalnemu delu«. 

4. Na strani 6, pod III. na koncu 2. 
odstavka se na koncu besedila pika na- 
domesti z vejico in stavek nadaljuje z 
naslednjim besedilom: »zlasti naj Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije s svojimi 
ukrepi omogoči uvoz in vlaganje v raz- 
iskovalno 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 kon- 
kretneje oceni samoupravno organizira- 
nost raziskovalnih skupnosti ter predlaga 
ustrezne rešitve«. 

6. Na strani 6, pod III, se za 4. odstav- 
kom doda nov 5. odstavek, ki se glasi: 
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"Skupščina SR Slovenije zavezuje Izvršni 
svet, Gospodarsko zbornico Slovenije ter 
druge subjekte, navedene v sklepih k po- 
ročilu, da pri pripravi predlogov in ukre- 
pov upoštevajo tudi pripombe, mnenja, 
pobude in predloge dane v razpravah k 
poročilu in pri tem še posebej ocenijo 
kriterije za združevanje siedstev za pro- 
gram 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 raziskova- 
lnih razvojnih zmogljivosti kot podlago 
za takšno proizvodno-tehnično sodelo- 
vanje. « 

- 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 zna- 
nosti in tehnologije v SR Sloveniji in SFR 

Jugoslaviji.« Za dosedanjim drugim stav- 
kom, ki za zgornjo spremembo postane 
tretji, se namesto pike postavi besedica 
»in« ter doda tekst: »omogočiti prioritet- 
ni 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 Slove- 
nije ter druge subjekte, navedene v ugo- 
tovitvah, priporočilih in sklepih k poroči- 
lu o uresničevanju zakona o raziskovalni 
dejavnosti in raziskovalnih skupnostih, 
da pri pripravi predlogov ukrepov upo- 
števajo tudi pripombe, mnenja, pobude 
in predloge, dane v razpravi ob poro- 
čilu■<. 

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 poslovni- 
ka Skupščine SR Slovenije sprejel na- 
slednji 

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 usmeritva- 
mi za ureditev socialne varnosti zmerno, 
težje in najtežje duševno prizadetih in 
najtežje telesno prizadetih oseb, sprejeti- 
mi v razpravi o osnutku zakona o pokoj- 
ninskem 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 za- 

kona niso zajete vse odrasle invalidne 
osebe, ki jih ni mogoče usposobiti za 
samostojno življenje in delo in jim ni za- 
gotovljeno ustrezno varstvo po drugih 
predpisih, saj zajema osnutek zakona le 
tiste duševno in telesno prizadete osebe, 
ki so postale invalidne v otroški aH mla- 
dostni 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 mo- 
goče 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 in- 
validnih oseb, bo potrebno ob spremlja- 
nju uresničevanja zakona pred spreje- 
mom planskih aktov za naslednje sred- 
njeročno obdobje ponovno oceniti stanje 
na tem področju in potrebo po eventual- 
ni dopolnitvi zakona. 

- Zbor meni, da je potrebno pri do- 
končnem 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 po- 
trebno posvetiti posebno pozornost za- 
gotavljanju sredstev za uresničevanje 
pravic invalidov po tem zakonu glede na 
to, da bo povečanje prispevne stopnje za 
socialno skrbstvo zahtevalo prerazpore- 
ditev sredstev skupne porabe v okviru 
dogovorjenih limitov. Predlagatelj naj s 
predlogom zakona predloži tudi finanč- 
no konstrukcijo zagotavljanja teh sred- 
stev. 

3. Zbor posebej opozarja, da je treba 
pri uresničevanju varstva invalidov po- 
sebno pozornost nameniti vključevanju 
invalidov v življenje in delo, pri čemer je 
bistvenega pomena zagotavljanje pri- 
merne zaposlitve glede na preostale psi- 
hofizične sposobnosti invalida. Preveriti 
je potrebno izvajanje zakona o usposab- 
ljanju in zaposlovanju invalidnih oseb 
glede na to, aH so izkoriščene vse mož- 
nosti za usposabljanje in zaposlitev zlasti 
težje telesno prizadetih oseb. 

4. Predlagatelj naj pri pripravi predlo- 
ga zakona ustrezno upošteva tudi pri- 
pombe, mnenja, predloge in opredelitve, 
izražene na sejah delovnih teles Skupšči- 
ne SR Slovenije in njenih zborov, v raz- 
pravi na seji zbora in v drugih prispevkih 
k osnutku zakona. 

Zbor občin 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 23. seji dne 2. novembra 1983 obrav- 
naval osnutek zakona o družbenem var- 
stvu 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 var- 

stvu duševno in telesno prizadet/h odra- 
slih oseb se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. Pri pripravi 
predloga zakona naj predlagatelj upošte- 
va naslednja mnenja, stališča in pred- 
loge: 

- Zbor meni, da je predlagani osnutek 
zakona pripravljen v skladu z usmeritva- 
mi za ureditev socialne varnosti zmerno, 
težje in najtežje duševno prizadetih in 
najtežje telesno prizadetih oseb, sprejeti- 
mi v razpravi o osnutku zakona o pokoj- 
ninskem 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 za- 
kona niso zajete vse odrasle invalidne 
osebe, ki jih ni mogoče usposobiti za 
samostojno življenje in delo in jim ni za- 
gotovljeno ustrezno varstvo po drugih 
predpisih, saj zajema osnutek zakona le 
tiste duševno in telesno prizadete osebe, 
ki so postale invalidne v otroški aH mla- 
dostni dobi oziroma - po varianti - v času 
rednega šolanja do dopolnjenega 26. leta 
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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 mo- 
goče 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 in- 
validnih oseb, bo potrebno ob spremlja- 
nju uresničevanja zakona pred spreje- 
mom planskih aktov za naslednje sred- 
njeročno obdobje ponovno oceniti stanje 
na tem področju in potrebo po eventual- 

Skupščina Skupnosti socialnega var- 
stva Slovenije je na 7. seji dne 19. 10. 
1983 obravnavala osnutek zakona o 
družbenem varstvu diiševno In telesno 
prizadetih odraslih oseb in sprejela na- 
slednji: 

sklep 
Skupščina Skupnosti socialnega var- 

stva Slovenije je na 7. seji dne 19. 10. 
1983 obravnavala osnutek zakona o 
družbenem varstvu duševno in telesno 
prizadetih odraslih oseb. Skupščina ugo- 
tavlja, da je predlagatelj pri pripravi 
osnutka upošteval mnenja, stališča in 
pripombe, oblikovane v razpravi o pred- 
logu 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 statu- 
sa vseh invalidov. Vendar skupščina me- 
ni, da je ob upoštevanju materialnih mož- 
nosti potrebno sledit/ prvotnemu izhodi- 
šču in s tem zakonom zagotoviti socialno 
varnost le tistim invalidnim osebam, ki 

ni dopolnitvi zakona. 
- Zbor meni, da je treba pri dokonč- 

nem oblikovanju predloga zakona obrav- 
navati pravico do nadomestila za invali- 
dnost kot sestavni del socialno-skrbstve- 
nih pravic in zato tudi ni potrebe po dolo- 
čitvi posebne prispevne stopnje za zago- 
tavljanje te pravice. 

- Pri pripravi predloga zakona je po- 
trebno posvetiti posebno pozornost za- 
gotavljanju sredstev za uresničevanje 
pravic invalidov po tem zakonu glede na 
to, da bo povečanje prispevne stopnje za 
socialno skrbstvo zahtevalo prerazpore- 
ditev sredstev skupne porabe v okviru 
dogovorjenih limitov. Predlagatelj naj s 
predlogom zakona predloži tudi finanč- 
no konstrukcijo zagotavljanja teh sred- 
stev. 

zaradi svoje prizadetosti, nastale v mla- 
dosti, tudi potem ko so bile izčrpane vse 
možnosti za usposabljanje, niso sposob- 
ne za samostojno življenje in delo. Če je 
potrebno naj se ustrezno spremeni na- 
slov zakona. 

Skupščina obenem sprejema pripom- 
be 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 zako- 
nom o socialnem skrbstvu 

- k 4. členu: - člen je treba preobliko- 
vati tako, da bo iz njega jasno izhajalo, da 
so vsi upravičenci iz 1. člena zakona de- 
ležni vseh oblik družbenega varstva, na- 
štetih 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 dolo- 
čati 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 po- 
sebno pozornost nameniti vključevanju 
invalidov v življenje in delo, pri čemer je 
bistvenega pomena zagotavljanje pri- 
merne zaposlitve glede na preostale psi- 
hofizične sposobnosti invalida. Preveriti 
je potrebno izvajanje zakona o usposab- 
ljanju in zaposlovanju invalidnih oseb 
glede na to, ali so izkoriščene vse mož- 
nosti za usposabljanje in zaposlitev zlasti 
težje telesno prizadetih oseb, 

4. Predlagatelj naj pri pripravi predlo- 
ga zakona prouči in ustrezno upošteva 
tudi pripombe, mnenja, predloge in opre- 
delitve, izražene na sejah delovnih teles 
skupščine in zbora, pripombe skupin de- 
legatov in pripombe iz razprave delega- 
tov na seji zbora. 

- k 12. členu: v drugi vrstici je treba 
besedi »je odločba« nadomestiti z bese- 
dilom »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: »Stro- 
kovna opravila, potrebna za uveljavljanje 
pravic po tem zakonu, opravljajo centri 
za socialno delo. 

Evidenco uživalcev nadomestil vodi 
Skupnost socialnega skrbstva Slove- 
nije«. 

- k 18. členu: tehniko zagotavljanja 
sredstev je treba preučiti s sekretariatom 
za finance 

- za 18. členom je treba dodati preho- 
dno 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 na- 
domestil se uporabljajo od 1. 7. 1984 
dalje. 

Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

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 dele- 
gatov 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 dele- 

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 spre- 
membi zakona o združenem delu na 19. 
in 20. seji Zveznega zbora Skupščine 
SFRJ skupaj z ugotovitvami, stališči in 
predlogi konference delegacij, organizi- 
rane v okviru Republiške konference 
SZDL Slovenije. 

2. Zbor ugotavlja, da poročilo realno 
prikazuje delo delegatov iz SR Slovenije 
v Zveznem zboru Skupščine SFRJ in kri- 
tično opozarja na odprta vprašanja in 
probleme, ki se pojavljajo pri delu dele- 

gatov v tem zboru, zlasti glede delegat- 
skega načina odločanja in s tefn poveza- 
nega uresničevanja ustavne zasnove 
Zveznega zbora Skupščine SFRJ. Pri tem 
pa zbor poudarja, da poročilo premalo 
osvetljuje konkretno problematiko, s ka- 
tero se delegati srečujejo v svojem delov- 
nem okolju. Zato naj v prihodnje delegati 
sproti poročajo o posameznih pomemb- 
nejših problemih. S tem bi bila zagotov- 
ljena 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 okre- 
piti vse oblike povezovanja, sodelovanja 
z organizacijami združenega dela pa 
osredotočiti na obravnavo vprašanj, ki se 
neposredno nanašajo na položaj in po- 
goje dela posameznih organizacij zdru- 
ženega dela. To je mogoče doseči z večjo 
povezanostjo delegatov Zveznega zbora 
s skupinami delegatov za Zbor združene- 
ga dela Skupščine SR Slovenije. 

4. Dosledneje bo potrebno uresničeva- 
ti stališčain priporočila Skupščine SR 
Slovenije o nekaterih vprašanjih nadalj- 
njega uveljavljanja delegatskega sistema 
in delegatskih odnosov, da naj delegati 
predlagajo pomembnejše zadeve iz pri- 
stojnosti Zveznega zbora, ki so v interesu 
temeljnih organizacij in skupnosti, v 
obravnavo Skupščine SR Slovenije ozi- 
roma njenim delovnim telesom. 

Zbor občin 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 23. seji dne 2. novembra 1983 obrav- 
naval 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 de- 

lu 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 spre- 
membi zakona o združenem delu na 19. 
in 20. seji Zveznega zbora Skupščine 
SFRJ skupaj z ugotovitvami, stališči in 
predlogi konference delegacij, organizi- 
rane v okviru Republiške konference 
SZDL Slovenije. 

2. Zbor ugotavlja, da poročilo realno 
prikazuje delo delegatov iz SR Slovenije 
v Zveznem zboru Skupščine SFRJ in kri- 
tično opozarja na odprta vprašanja in 

5. Zbor ugotavlja, da je amandma, ki so 
ga dali nekateri delegati iz SR Slovenije v 
Zveznem zboru Skupščine SFR Jugosla- 
vije 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 re- 
dnih tekočih informacij o vhodnih in 
izhodnih tokovih denarnih sredstev pre- 
ko internega računa temeljne organizaci- 
je združenega dela, v skladu z opozorili v 
mnenjih Družbenopolitičnega zbora, ki 
jih je sprejel 25. julija 1983. 

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

probleme, ki se pojavljajo pri delu dele- 
gatov v tem zboru, zlasti glede delegat- 
skega načina odločanja in s tem poveza- 
nega uresničevanja ustavne zasnove 
Zveznega zbora Skupščine SFRJ. Pri tem 
pa zbora poudarjata, da poročilo prema- 
lo osvetljuje konkretno problematiko, s 
katero se delegati srečujejo v svojem de- 
lovnem okolju. Zato naj v prihodnje dele- 
gati sproti poročajo po posameznih po- 
membnejših problemih. S tem bi bila za- 
gotovljena vsebinska obravnava vprašanj 
in širše preverjanje stališč v organizaci- 
jah združenega dela, v občinah in repu- 
bliki. 

3. Ocenjeno je, da je bila dosežena 
večja povezanost delegatov z občinskimi 
skupščinami, manj pa z organizacijami 
združenega dela. Zato bo potrebno okre- 
piti vse oblike povezovanja, sodelovanje 
z organizacijami združenega dela pa 
osredotočiti na obravnavo vprašanj, ki se 
neposredno nanašajo na položaj in po- 
goje dela posameznih organizacij zdru- 
ženega dela. To je mogoče doseči z večjo 
povezanostjo delegatov Zveznega zbora 
s skupinami delegatov za Zborzdružene- 

o združenem delu, ki izhajajo iz doku- 
mentov dolgoročnega programa gospo- 
darske stabilizacije, kot tudi za pravoča- 
snost predlaganja sprememb in za zago- 
tovitev celovite razprave in odločanja v 
normalnem rednem postopku. Ob tem bi 
kazalo pri morebitnih bodočih spremem- 
bah sistemskih zakonov izkoristiti pozi- 
tivne 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. 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. 

ga dela in Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije. 

4. Dosledneje bo potrebno uresniče- 
vati stališča in priporočila Skupščine SR 
Slovenije o nekaterih vprašanjih nadalj- 
njega uveljavljanja delegatskega sistema 
in delegatskih odnosov, da naj delegati 
predlagajo pomembnejše zadeve iz pri- 
stojnosti Zveznega zbora, ki so v interesu 
temeljnih organizacij in skupnosti, v 
obravnavo Skupščini SR Slovenije oziro- 
ma njenim delovnim telesom. 

5. Delegati iz SR Slovenije v Zveznem 
zboru Skupščine SFRJ naj vztrajajo na 
tem, da se skrči število hitrih in skrajša- 
nih postopkov, upoštevajoč določbe po- 
slovnika Zveznega zbora ter tako omogo- 
či normalen potek obravnave v temeljnih 
samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih. 

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 mnenja 
delovnih teles zbora in delegatov na seji 
zbora. 

Družbenopolitični zbor 

Družbenopolitični zbor je na seji dne 
2. novembra 1983 obravnaval poročilo o 
delu delegatov iz SR Slovenije v Zvez- 
nem zboru Skupščine SFR Jugoslavije 
za obdobje od 15. 5. 1982 do 31. 7. 1983 
in informacijo o obravnavanju predloga 
zakona o spremembi zakona o združe- 
nem delu na 19. in 20. seji Zveznega 
zbora Skupščine SFR Jugoslavije in na 
podlagi 255. člena poslovnika Skupšči- 
ne SR Slovenije sprejel ta-le 

sklep 
1. Zbor sprejema poročilo o delu dele- 

gatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru 
Skupščine SFR Jugoslavije za obdobje 
od 15. 5. 1982 do 31. 7. 1983 in informaci- 
jo o obravnavanju predloga zakona o 
spremembi zakona o združenem delu na 
19. in 20. seji Zveznega zbora kupščine 
SFR Jugoslavije. 

2. Zbor ugotavlja, da se usmeritve za 
delo delegatov v Zveznem zboru ne obli- 
kujejo dovolj organizirano na osnovi in- 
teresov temeljnih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti ter družbenopolitičnih 
organizacij v republiki. Zato je nujno do- 
sledneje uveljaviti delegatski način spre- 
jemanja odločitev v Zveznem zboru ter v 
ta namen dosledneje zagotoviti pravoča- 
sno in ustrezno informiranje ter na tej 
osnovi pogosteje sklicevati konference 
delegacij. 

3. Zbor posebej opozarja tudi na do- 
slednejše uresničevanje delegatskih 
odnosov v Zveznem zboru, ki so oprede- 
ljeni v stališčih in priporočilih Skupščine 
SR Slovenije o nekaterih vprašanjih na- 
daljnjega uveljavljanja delegatskega si- 
stema in delegatskih odnosov z dne 20. 
julija 1983, ter na nujnost še tesnejšega 
povezovanja delegatov iz SR Slovenije v 
Zveznem zboru in njihovega vključevanja 
v različne oblike političnega in družbene- 
ga življenja, kar bo koristilo pri sprejema- 

nju njihovih odločitev v Zveznem zboru 
Skupščine SFR Jugoslavije. Pri tem je 
treba izhajati iz ustavne zamisli Zveznega 
zbora, nasprotovati težnjam po spremi- 
njanju veljavne ureditve in prispevati k 
zmanjševanju razkoraka med ustavno 
opredeljenim in dejanskim na tem po- 
dročju. 

4. Osnova za večji vpliv delegatske ba- 
ze na odločitve Zveznega zbora in za 
organiziran način delovanja tega zbora v 
pripravah na odločanje, bi moral biti pra- 
vočasen in usklajen program Zveznega 
zbora, v katerem bi bila zajeta bistvena 
vprašanja in bi izhajal iz potreb in inte- 
resov delegatske baze. Program dela 
Zveznega zbora naj se osredotoči zlasti 
na tiste naloge, ki zadevajo priprave in 
mobilizacijo za uresničevanje prve faze 
dolgoročnega programa gospodarske 
stabilizacije, nadaljnji razvoj delegatskih 
odnosov v Skupščini SFR Jugoslavije, 
problematiko uresničevanja sprejete po- 
litike, posebej na področju razširjene re- 
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produkcije, in druga ključna področja v 
okviru njegove ustavno opredeljene 
vloge. 

Zvezni zbor in drugi družbeni dejavniki 
se morajo zavzemati za uspešno uresni- 
čevanje teh nalog in vplivati, da bo pri 
oblikovanju programa dela Zveznega 
zbora vključena najširša delegatska ba- 
za. Ustrezno pripravljen program dela ter 
pravočasno in kvalitetno pripravljeno 
gradivo, bo omogočal, da se bomo v bo- 
doče lahko v večji meri izognili predlo- 
gom za sprejem zakonov po hitrem po- 
stopku, ki zmanjšujejo možnosti za celo- 
vito delegatsko obravnavo in ovirajo, da 
se program Zveznega zbora oblikuje tudi 
na osnovi predlogov iz delegatskih sre- 
din. 

5. Zbor ugotavlja, da je amandma, ki 
so ga dali nekateri delegati iz SR Sloveni- 

je v Zveznem zboru Skupščine SFR Ju- 
goslavije 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 re- 
dnih tekočih informacij o vhodnih in 
izhodnih tokovih denarnih sredstev pre- 
ko internega računa temeljne organizaci- 
je združenega dela, v skladu z opozoril/ v 
mnenjih Družbenopolitičnega zbora, ki 
jih je sprejel 25. julija 1983. 

Zbor meni, da bi morali v bodoče na- 
sprotovati 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 mo- 
rebitnih predlogov sprememb in dopolni- 
tev zakona o združenem delu, ki izhajajo 
iz dokumentov dolgoročnega programa 

gospodrske stabilizacije, kot tudi za pra- 
vočasnost predlaganja sprememb in za 
zagotovitev celovite razprave na odloča- 
nja v normalnem rednem postopku. Ob 
tem bi kazalo pri morebitnih bodočih 
spremembah sistemskih zakonov izkori- 
stiti pozitivne izkušnje iz preteklosti, ko 
je bila na primer za pripravo zakona o 
združenem delu zadolžena komisija 
Zveznega zbora Skupščine SFR Jugosla- 
vije za pripravo zakonov s področja zdru- 
ženega dela. 

6. Zbor podpira prizadevanja Republi- 
ške konference SZDL Slovenije, da po- 
stane Zvezna konferenca SZDL Jugosla- 
vije s svojimi stališči, oblikovanimi na 
osnovi najširših razprav v vseh oblikah 
organiziranja in delovanja na vseh nivo- 
jih, 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. no- 
vembra 1983 ob obravnavi osnutka za- 
kona o stečaju nad obratovalnicami sa- 
mostojnih obrtnikov na podlagi drugega 
odstavka 277. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije sprejel naslednji 

sklep 
1. Osnutek zakona o stečaju nad obra- 

tovalnicami 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 dele- 
gatov v razpravi na seji zbora. 

3. Predlog zakona naj Izvršni svet 

Skupščine SR Slovenije predloži Skup- 
ščini SR Slovenije potem, ko bo razreše- 
no vprašanje ali je sprejeta pobuda za 
spremembo zakona o zavarovanju plačil 
med uporabniki družbenih sredstev gle- 
de izenačitve obveznosti organizacij 
združenega dela pri plačilih proizvodov 
in storitev samostojnih obrtnikov in po 
obravnavi problematike drobnega go- 
spodarstva v Skupščini SR Slovenije. 

Zbor občin 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 23. seji dne 2. novembra 1983 obrav- 
naval 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 obra- 

tovalnicami samostojnih obrtnikov se 
sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije in pri tem upo- 
števa stališča, predloge in pripombe de- 
lovnih teles skupščine in zbora, pripom- 
be skupin delegatov in pripombe iz raz- 

prave delegatov na seji zbora. 
3. Predlog zakona naj Izvršni svet pred- 

loži Skupščini SR Slovenije potem, ko bo 
razrešeno vprašanje, ali je sprejeta pobu- 
da za spremembo zakona o zavarovanju 
plačil med uporabniki družbenih sred- 
stev glede izenačitve obveznosti organi- 
zacij združenega dela pri plačilih proiz- 
vodov 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. no- 
vembra 1983 obravnaval predlog za Iz- 
dajo zakona o spremembah In dopolni- 
tvah zakona o skladih skupnih rezerv z 
osnutkom zakona In na podlagi 260. čle- 
na poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednji 

sklep 

1. Predlog za izdajo zakona o spre- 
membah 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 pri- 
pombe s sistemskega vidika ponovno 
oceni ustreznost predlagane ureditve 
glede načina določanja stopnje za zdru- 
ževanje sredstev v rezervni sklad; 

- Izvršni svet naj prouči predloge, da 
organizacije združenega dela družbenih 
dejavnosti združujejo sredstva rezerv in 
da so udeležene pri razporejanju skup- 
nega dohodka, doseženega z uporabo 
združenih sredstev rezerv v osnovi na 
enakih načelih kot je to urejeno za orga- 
nizacije 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 izhaja- 
jo 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 obrav- 
naval predlog za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o skla- 
dih 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 spre- 
membah 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 pri- 
pombe s sistemskega vidika ponovno 
oceni ustreznost predlagane ureditve 
glede načina določanja stopnje za zdru- 
ževanje sredstev v rezervni sklad; 

- Izvršni svet naj prouči predloge, da 
organizacije združenega dela družbenih 
dejavnosti združujejo sredstva rezerv in 
da so udeležene pri razporejanju skup- 
nega dohodka, doseženega z uporabo 
združenih sredstev rezerv v osnovi na 
enakih načelih kot je to urejeno za orga- 
nizacije 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 skup- 
ščine in zbora in razprave na seji zbora. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 28.9.1983 

- Kdaj enoten, celovit, racionalen in 
funkcionalen računalniški zdravstveno- 
informacijski sistem? 

Skupina delegatov za dele- 
giranje delegatov v Zbor zdru- 
ženega dela Skupščine SR 
Slovenije, gospodarsko po- 
dročje, 4. okoliš je na svoji 16. 
seji, dne 6.7. 1983 postavila 
naslednje delegatsko vpraša- 
nje: 

Stabilizacijski program 
predvsem pa skopeje odmer- 
jen zdravstveni dinar, je izva- 
jalce zdravstvenih uslug pri- 
moral k iskanju notranjih re- 
zerv in k prestrukturiranju ne- 
katerih dejavnosti, kar že daje 
nekatere pozitivne rezultate. 
In vendar pri vsem tem ostaja 
nam, porabnikom in prek 
združenega dela tudi plačni- 
kom zdravstvenih uslug, ne- 
razumljivo, zakaj ostaja ideja 
o uvedbi enotnega računalni- 
škega informativnega siste- 
ma, ki naj bi postopoma pre- 
rastel v skupno banko podat- 
kov o vseh uporabnikih so- 
cialnega varstva v Sloveniji, 
nerealiziran. 

Sprašujemo, kdo so nosilci 
tega ambicioznega a po raz- 
pravah sodeč, izvedljivega 
projekta, ki bi prav gotovo 
ogromno pripomogel k ažur- 
nosti in racionalizaciji zdrav- 
stvenih uslug ter tako poma- 
gal prihraniti veliko denarja? 

Kaj je bilo v zvezi s tem pro- 
jektom že storjenega in nena- 
zadnje, kako, če sploh je bilo 
porabljenih 45.000 dolarjev, ki 
sta nam jih odobrila v obliki 
pomoči Svetovna zdravstve- 
na organizacija (WHO) in OZD 
iz programa združenih naro- 
dov za razvoj, za izdelavo 
enotnega računalniškega in- 
formativnega sistema v SR 
Sloveniji za potrebe zdrav- 
stva. 

Nemogoče, popolnoma ilu- 
zorno je pričakovati, da v ča- 

su, ko naj bi se skupna pora- 
ba zmanjšala, saj so pogoji 
gospodarjenja vse težji, večjo 
prispevno stopnjo iz dohodka 
združenega dela. Popravljen 
stabilizacijski program zdrav- 
stva postavlja pred zdrav- 
stvene delavce in bolnike ja- 
sne in nedvoumne zahteve. 
Potrebno je zmanjšati število 
oskrbnih dni v bolnišnicah, 
racionalizirati preiskave, po- 
rabo zdravil, okrepiti osnovno 
zdravstveno službo in razbre- 
meniti specialistično. Pri 
vsem tem, pa naj bi kakovost 
zdravstvenih uslug ne trpela, 
kvečjemu nasprotno. Racio- 
nalizacija naj bi pripomogla k 
zmanjšanju stroškov zdrav- 
stvenih uslug, pripomogla naj 
bi k hitrejšemu terapevtske- 
mu pristopu, to pa naj bi ne- 
nazadnje imelo za posledico 
zmanjšanje števila bolniških 
izstankov in skrajšanje bolni- 
škega staleža. 

Zavedamo se, da utečen, 
poenoten računalniško voden 
informacijski sistem ne bo re- 
šil zdravstva rdečih številk. 
Prepričani pa smo, da se v 
ažurnosti in z njo možni racio- 
nalizaciji del, skriva še velik 
prihranek. 

Na delegatsko vprašanje je 
odgovoril Franc Hočevar, 
predstavnik Republiškega ko- 
miteja na zdravstveno in so- 
cialno varstvo: 

Uporabniki in izvajalci 
zdravstvenega varstva so se v 
okviru zdravstvenih skupnosti 
v SR Sloveniji s srednjeročni- 
mi planskimi dokumenti dogo- 
vorili o upostavitvi enotnega, 
celovitega racionalnega in 
funkcionalnega računalniške- 
ga zdravstveno informacijske- 
ga sistema. V letu 1980 so 
sprejeli tudi samoupravni spo- 

razum o skupnih osnovah 
zdravstveno informacijskega 
sistema ter z njim opredelili 
načela organizacije in uposta- 
vitve 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 sklo- 
pu tako opredeljenih nalog je 
bilo s sporazumom določeno 
da bo posebna strokovna de- 
lovna enota Zavoda SRS za 
zdravstveno varstvo usmerjala 
in spremljala delovanje zdrav- 
stveno informacijskega siste- 
ma, usklajevala programske 
usmeritve na območni in lokal- 
ni ravni ter opravljala določene 
skupne naloge na republiški 
ravni. V ta namen je bil v so- 
glasju z Zdravstveno skup- 
nostjo Slovenije imenovan pri 
Zavodu SRS za zdravstveno 
varstvo republiški programski 
svet zdravstveno informacij- 
skega sistema, hkrati pa so 
pričeli, skladno s sporazu- 
mom, ustanavljati tudi območ- 
ne in lokalne programske sve- 
te na ravni medobčinskih, ozi- 
roma občinskih zdravstvenih 
skupnosti in zdravstvenih de- 
lovnih organizacij. 

Programski sveti še delujejo, 
oblikujejo in sprejemajo za- 
snove novega zdravstveno in- 
formacijskega sistema tako, 
da strokovne službe zdravstve- 
nih skupnosti in zdravstvenih 
delovnih organizacij že oprav- 
ljajo in izvajajo številne nalo- 
ge, zlasti aplikativno računal- 
niške narave, ki so bile uskla- 
jene na programskih svetih. V 
sklopu teh nalog naj omenimo 
priprave za upostavitev enotne 
in skupne banke podatkov 
uporabnikov in banke podat- 
kov zdravstvenih organizacij, 
organizacijo in izdajo nove 
zdravstvene izkaznice na pla- 
stični kartici, ki bo služila tudi 
kot vhod v računalniški sistem 

banke podatkov in kot tehnični 
pripomoček za prenos podat- 
kov, organizacijo in obdelavo 
podatkov o odsotnosti z dela 
zaradi bolezni, nadaljnji razvoj 
avtomatske obdelave receptov 
ter naloge na poenotenju 
zdravstvene evidence v repu- 
bliki in njeno uskladitev do fe- 
deracije. 

Kot bistvena naloga za upo- 
stavitev enotnega zdravstveno 
informacijskega sistema velja 
projekt »Računalniško podprt 
zdravstveno informacijski si- 
stem v SR Sloveniji«. Za ta 
projekt je bila podpisana pro- 
jektna listina med vlado SFRJ 
in Razvojnim programom 
Združenih narodov (t.j. UNDP 
- United Nations Development 
Program) po kateri UNDP za- 
gotavlja 45.000 US dolarjev za 
pokritje stroškov sodelovanja 
tujih t.j. inozemskih strokov- 
njakov pri izdelavi tega projek- 
ta, druga potrebna dinarska 
sredstva pa zagotavljajo 
Zdravstvena skupnost Sloveni- 
je in zdravstvene delovne or- 
ganizacije, ki sodelujejo pri iz- 
delavi projekta in upostavitvi 
zdravstveno informacijskega 
sistema. 

Projektna skupina UNDP je 
do konca leta 1981 opravila 
skorajda vse naloge iz prve fa- 
ze projekta, kar pomeni uvod- 
ne analize stanja in izdelavo 
posnetkov pretoka podatkov v 
zdravstvenih delovnih organi- 
zacijah in zdravstvenih skup- 
nostih. Ob zagotovitvi pogojev 
za nadaljnje delovanje v letoš- 
njem letu je projektna skupina 
pristopila k opravljanju nalog 
druge faze, ki zajemajo izdela- 
vo predloga poenotenega pre- 
toka podatkov v vseh zdrav- 
stvenih delovnih organizacijah 
in zdravstvenih skupnostih v 
SR Sloveniji, ugotovitev po- 
trebnih sredstev za upostavi- 
tev novega sistema, normativ- 
no ureditev novega sistema in 
integriranje zdravstveno infor- 
macijskega sistema v ostale 
družbene informacijske siste- 
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me. Naloga bo predvidoma 
končana jeseni 1984. 

Za upostavitev novega celo- 
vitega zdravstveno informacij- 
skega sistema bi morale ob- 
činske zdravstvene skupnosti 
v SR Sloveniji namensko izlo- 
čati 2 odstotka vseh prihodkov 
(kar pa ne pomeni povečeva- 
nja prispevnih stopenj iz do- 
hodka združenega dela), ven- 
dar se sporazum v tem pogle- 
du doslej ni uresničeval. Vspo- 
stavljanje novega celovitega 
zdravstveno informacijskega 
sistema pa je upočasnjeno tu- 
di zaradi objektivnih vzrokov, 
saj obstoječi gospodarski 
ukrepi ne omogočajo postavi- 
tve 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 var- 
stvu, ki jih omenja delegatsko 
vprašanje, in ki zajemajo 
zmanjšanje števila oskrbnih 
dni v bolnišnicah, racionaliza- 
cijo vseh zdravstvenih storitev, 
zmanjšanje porabe zdravil in 
zmanjšanje absentizma, okre- 
pitev osnovne zdravstvene 
službe in razbremenitev spe- 
cialistične službe, pa so zajete 
v programih stabilizacije 
zdravstvenega varstva, ki so jih 
v letošnjem letu sprejele 
Zdravstvena skupnost Sloveni- 
je in občinske zdravstvene 
skupnosti in se že tudi uspeš- 
no izvajajo. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 2.11.1983 

- Problematika oskrbe z naftnimi 
derivati 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje 41. okoli- 
ša - Maribor Tabor je postavi- 
la naslednje delegatsko vpra- 
šanje: 

Slovenija, zlasti pa maribor- 
sko območje, je čedalje slab- 
še oskrbljeno s tekočimi gori- 
vi, kljub temu da Slovenija in 
slovensko gospodarstvo pri- 
speva velik del deviz za uvoz 
nafte. Ugotavljamo, da je za 
nakup nafte v Jugoslaviji bilo 
združenih 347,5 milijona do- 
larjev. K tej vsoti je 25,5% pri- 
spevala Slovenija. Ne more 
nam biti jasno, da ob takšni 
vsoti združenih sredstev 
ostajamo brez določenih naft- 
nih derivatov, zlasti je proble- 
matično plinsko olje, ekstra 
lahko olje. 

Ugotovljeno je, da območje 
mariborske regije dnevno po- 
trebuje 140.000 litrov, trenut- 
no pa prihaja le en komplet s 
30.000 litri, kar je skrajno pre- 
malo za nujne potrebe gospo- 
darstva kot tudi reševanja 
tranzitnega prometa. Zlasti je 
postala problematična oskrba 
tovornih vozil s plinskih oljem 
za tiste tovornjake, ki prihaja- 
jo iz drugih republik, kajti 
oskrbljeni niso z zadostnimi 
količinami goriva preko celot- 
ne republike Hrvatske. Z in- 
terventnim posegom smo 
dolžni oskrbovati zgoraj ome- 
njena tovorna vozila ob tako 
zreduciranih količinah. Pojav- 
ljajo se tudi primeri, da posa- 
mezne črpalke ne morejo 
oskrbovati s plinskih oljem 
vozil tujih turistov, pri katerih 
se pojavlja nevolja in kritika. 
Vse to nam ustvarja v tranzit- 
nem prometu negativno oce- 

no in nepotrebno kritiko v sta- 
nju našega gospodarstva. 

Skupina delegatov izpo- 
stavlja navedeno problemati- 
ko z namenom, da se razreši- 
jo anomalije, do katerih priha- 
ja in najde takšna rešitev, da 
bo upoštevana specifičnost 
regije. Zato naj Republiški ko- 
mite za energetiko, da pri 
oskrbovalcu Petrol - Ljublja- 
na doseže enakomernejše 
prerazporejanje količin gori- 
va, zlasti plinskega olja, da ne 
bomo ustvarjali čakajočih ko- 
lon tovornjakov pred črpalka- 
mi in s tem ogrožali promet, 
kot tudi slab ugled našega 
gospodarstva. 

Na vprašanje je odgovoril 
Cveto Majdič, namestnik 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za energetiko: 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje 41. okoli- 
ša - Maribor Tabor je izposta- 
vila problematiko oskrbe mari- 
borske regije z naftnimi deri- 
vati, predvsem pa s plinskim 
oljem ter pri tem zahtevala, da 
Republiški komite za energeti- 
ko posreduje pri Petrol Ljub- 
ljana za enakomernejše razpo- 
rejanje količin goriva. V zvezi s 
tem dajemo naslednji odgo- 
vor: 

Ugotovitev skupine delega- 
tov, da je delež SR Slovenije 
znašal 25,5% vseh deviznih 
sredstev, ki so bila v I. polletju 
letos zbrana za uvoz energet- 
skih surovin, je točna. Pri tem 
pa je potrebno povedati, da 
znaša delež porabe naftnih de- 
rivatov v SR Sloveniji v Ener- 
getski 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 oskr- 
ba SR Slovenije v tem obdobju 
nekoliko nad povprečjem 
oskrbe celotne Jugoslavije. 

Oskrba SR Slovenije z naft- 
nimi derivati iz domačih virov 
se je poslabšala že v avgustu, 
vendar je bilo takrat še možno 
del manjkajoče količine pokri- 
vati z rezervami, ki so si jih 
ustvarili Petrol in deloma upo- 
rabniki. Občutno je bilo stanje 
oskrbe s srednjimi destilati po- 
slabšano v septembru, ko je 
bilo od potrebne dnevne koli- 
čine 1825 ton na razpolago iz 
vseh virov le 978 ton, kar je 
53,6% dejanskih potreb. Ra- 
zlogov za to je več. Pomemb- 
nejši so: za 2,2 mio ton manjši 
uvoz surove nafte s konverti- 
bilnega območja zaradi neza- 
dostno zbranih deviznih sred- 
stev za uvoz energetskih suro- 
vin, neustrezna likvidnost rafi- 
nerij, omejeni bančni1 limiti, v 
zadnjem času pa na razpolož- 
ljive količine naftnih derivatov 
brez dvoma vpliva tudi izvoz 
nafte in derivatov, za kar je INA 
dobila soglasje Zveznega 
izvršnega sveta. 

V okviru tako skrčenih raz- 
položljivih količin plinskega 
olja poteka oskrba v SR Slove- 
niji enakomerno po vseh po- 
dročjih, prednost pri oskrbi pa 
ima v skladu z dogovorjenimi 
prioritetami kmetijstvo, želez- 
niški prevoz ter mestni in pri- 
mestni javni potniški promet. 

Poraba srednjih destilatov, 
to je plinskega olja in ekstra 
lahkega kurilnega olja je v ma- 
riborski regiji skupaj s ptuj- 
skim 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 pred- 
vsem izraziti kmetijski predeli 
Slovenije, je bila oskrba mari- 
borskega področja nekoliko 
slabša. Po zagotovilih Petrola 
bo v oktobru to področje pre- 
jelo relativno večje količine 
srednjih destilatov in bo tako 
zagotovljena enakomerna 
oskrba v Sloveniji. 

Petrol kot odgovorni nosilec 
oskrbe Slovenije z naftnimi de- 
rivati izvaja ob podpori Izvrš- 
nega sveta skupščine SR Slo- 
venije in ustreznih republiških 
upravnih organov vrsto aktiv- 
nosti za pridobitev dodatnih 
manjkajočih količin derivatov, 
kar bo izboljšalo sedanjo ne- 
zadovoljivo oskrbo. 

Za dolgoročno rešitev pro- 
blema 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 oskr- 
bi Slovenije med SOZD Petrol 
in SOZD INA. V okviru pristoj- 
nih zveznih organov in organi- 
zacij pa bomo še nadalje uve- 
ljavljali stališče SR Slovenije, 
da mora biti oskrba posamez- 
ne SR ali SAP v pretežni meri 
odvisna od izvrševanja obvez- 
nosti zagotavljanja deviznih 
sredstev za uvoz energetski!) 
surovin. 

Plačilo z dinarji deviznega porekla 

Skupina delegatov za zbor 
združenega dela skupščine 
SRS (za področje gospodar- 
stva) 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 predpi- 
sih, v razmerah, kakršne so 
sedaj pri nas (plačilo z dinarji 
deviznega porekla za določe- 
ne artikle), pride do hladilni- 
ka, pralnega stroja, različnih 
rezervnih delov itd.? 

Na vprašanje je odgovorila 
Jelka Žekar, namestnica pred- 
sednika Republiškega komite- 
ja za tržišče in splošne gospo- 
darske zadeve: 

Prodaja blaga domače izde- 
lave za dinarje, ki izvirajo iz 
prodaje deviz, ureja odlok o 

uporabi deviz, ki jih imajo ob- 
čani na deviznem računu ali 
kot devizno hranilno vlogo, ki 
ga je Zvezni izvršni svet sprejel 
12. oktobra 1982. Odlok dolo- 
ča proizvode, ki se lahko pro- 
dajajo na ta način, nadalje ka- 
teri občani jih lahko tako ku- 
pujejo ter tudi način opravlja- 
nja te prodaje. Po odloku je 
kupec oproščen plačila temelj- 
nega prometnega davka, proi- 
zvajalci pa smejo dovoliti tudi 
druge ugodnosti (popusti, 
krajši dobavni roki .itd.), ki jih 
lahko zagotovijo pri svojem 
poslovanju. 

Pri izvajanju prodaje blaga 
za dinarje deviznega izvora je 
prišlo do nekaterih nepravilno- 
sti, ki so bile v zadnjem času še 
posebej izražene. Te nepravil- 
nosti 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 po- 
ostreno 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 združe- 
nega dela izvedli vrsto aktivno- 
sti. Pri preverjanju sprejetih 
ukrepov so organi tržne inš- 
pekcije zahtevali, da organiza- 
cije združenega dela, ki oprav- 
ljajo prodajo za dinarje deviz- 
nega izvora, prodajajo blago 
tudi za dinarje. Ob tem so ugo- 
tovili, da so proizvajalne orga- 
nizacije sicer že pred tem del 
proizvodnje dajale v običajno 
prodajo za dinarje, vendar ko- 
ličine proizvodov v tej prodaji 
niso ustrezale povpraševanju 
kupcev. 

Poleg vsega navedenega pa 
je treba opozoriti, da je proda- 
ja za dinarje deviznega izvora v 
precejšnji meri tudi posledica 
sedanje materialne situacije in 
pomanjkanja deviz. Organiza- 
cije združenega dela so zaradi 
ohranitve procesa proizvodnje 
prisiljene izvažati pretežen del 

svojih proizvodov in jih v pri- 
meru, 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 pro- 
izvodnje. 

V sedanjih težavnih razme- 
rah se bomo zato še nekaj let 
soočali s slabšo ponudbo na 
domačem trgu, saj bo moral 
pretežni del naše proizvodnje 
v izvoz za poravnavo nakopi- 
čenih obveznosti. Predvsem 
pa je prodaja za dinarje deviz- 
nega izvora pomembna, ker 
omogoča zdomcem porabo 
deviz v SFR Jugoslaviji, saj bi 
sicer enake proizvode kupova- 
li v tujini. S tem spodbujamo 
devizno varčevanje pri naših 
bankah in večanje deviznih na- 
kazil občanov iz tujine, ki 
predstavljajo pomemben ele- 
ment pri ohranjanju zunanje 
likvidnosti. 

Prodaje za dinarje devizne- 
ga izvora torej ne moremo uki- 
niti, Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije pa bo storil vse, da 
bo ta prodaja tekla v skladu s 
predpisi. Zato bodo. tudi inš- 
pekcijski organi še posebej 
preganjali vse nepravilnosti pri 
prodaji blaga za dinarje deviz- 
nega izvora. 

- Neusklajena cena sladkorne pese in 
sladkorja za leto 1983 

Skupina delegatov za kme- 
tijsko področje 6. okoliš obči- 
ne Ptuj je postavila naslednje 
delegatsko vprašanje 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije sta na svoji 17. seji dne 
11. maja 1983 ob obravnavi 
problematike izgub v gospo- 
darstvu v letu' 1982 sprejela 
ugotovitve in sklepe za od- 
pravo izgub. V obravnavi je 
bila tudi izguba Tovarne slad- 
korja Ormož. Med ostalimi 
sklepi je bil tudi sledeči sklep: 

citiramo: »Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, Go- 
spodarska zbornica Sloveni- 
je, splošna združenja, Sl- 
SEOT, skupnost za cene, zbo- 
ri združenega dela skupščin 
in občin naj skupaj z organi- 
zacijami združenega dela, ki 
poslujejo z izgubo zaradi zu- 
nanjih faktorjev (npr. zamrzni- 
tve cen in cenovne disparite- 
te, politike, tečaja dinarja in 
tečajnih razlik) proučijo te' 
vzroke izgub in sprejmejo ak- 
tivnosti in ukrepe iz svoje pri- 
stojnosti za njihovo odpravo« 
- zaključujem citat. 

Vprašanje: Kaj so našteti 
organi naredili, da se odpravi 
dispariteta cene med sladkor- 
no peso in ostalimi poljščina- 
mi v kolobarju (pšenica, 

krompir, koruza) in med slad- 
korno peso in sladkorjem? 

Obrazložitev: 
1. Po dolgotrajni razpravi je 

Zvezni izvršni svet potrdil ce- 
no 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 po- 
novno spremenila cena pše- 
nice od 12 na 14 din/kg v sep- 
tembru pa je bila korigirana 
odkupna cena krompirja od 
7,60 din na 11,25 din/kg. Zara- 
di naraščanja cene mleka in 
mesa narašča cena koruze. 
Tako postajajo pogoji za pri- 
delovanje sladkorne pese še 
slabši, kar ogroža realnost 
setvenega plana za leto 1984 
za sladkorno peso. V ničemer 
ni upoštevan predlog stabili- 
zacijskega načrta Kraigherje- 
ve 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 1:16- 
17 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 obremeni- 
tve novih tovarn sladkorja, 
ampak le povečani stroški v 

predelavi, ki so nastali zaradi 
velike podražitve goriva, tran- 
sporta, obresti in amortiza- 
cije. 

Iz navedenega sklepamo, 
da bomo imeli to leto in še 
naslednje manjšo proizvod- 
njo in večje izgube. 

Na vprašanje je odgovorila 
Jelka Zekar, namestnica pred- 
sednika Republiškega komite- 
ja za tržišče in splošne gospo- 
darske zadeve: 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije se vključuje v ureja- 
nje cen sladkorne pese in dru- 
gih najpomembnejših poljščin 
ter cen sladkorja in drugih 
osnovnih živilskih proizvodov 
kot udeleženec v delu sveta 
Zvezne skupnosti za cene in 
kot udeleženec medrepubli- 
škega komiteja Zveznega 
izvršnega sveta za področje 
trga, saj so cene navedenih 
proizvodov v pristojnosti fede- 
racije. 

Iz vprašanja je razvidno, da 
želi skupina delegatov odgo- 
vor 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 raz- 
merja med proizvajalskimi 
prodajnimi cenami sladkorne 
pese, pšenice, koruze in dru- 
gih najpomembnejših kmetij- 
skih pridelkov, za katere je bilo 
tako s strani Zvezne skupnosti 
za cene kot tudi s strani pride- 
lovalcev ocenjeno, da so 
ustrezna. Pred žetvijo pšenice, 
pa je Zvezni izvršni svet v so- 
glasju z izvršnimi sveti repu- 
blik in pokrajin sklenil, da se 
zaradi stimuliranja odkupa za 
ta čas poveča proizvajalska 
prodajna cena pšenice s ci- 
ljem, da se v največji meri 

zmanjša uvoz pšenice. Zato se 
cene drugih poljščin za ta čas 
niso spremenile. 

Zvezni izvršni svet je v okto- 
bru 1983 določil proizvajalske 
prodajne cene za naslednjo le- 
tino ter pri tem ponovno vzpo- 
stavil paritetna razmerja, dolo- 
čena za letino 1983. Izjemoma 
pa je s ciljem spodbuditi večjo 
pridelavo pese v naslednjem 
letu vzpostavil med cenami pe- 
se in cenami drugih najpo- 
membnejših poljščin novo 
ugodnejše razmerje. 

2. Z maksimiranjem cen 
sladkorja v septembru t. I. na 
novi višji ravni je Zvezni izvršni 
svet povečal razmerje med ce- 
nami sladkorne pese in slad- 
korja s prejšnjega 1:13,4 na 
1:14,17, S tem se je seveda še- 
le začel proces usklajevanja 
teh dveh cen, saj naenkrat raz- 
merja 1:16, ki ga zahtevajo 
proizvajalci sladkorja, ni bilo 
mogoče vzpostaviti. Proizva- 
jalske cene sladkorja namreč 
ni bilo povečati kar za 59%. 

Obenem s tem pa je treba 
poudariti tudi, da urejanje raz- 
merij v cenah ni edina aktiv- 
nost za premoščanje težav v 
poslovanju tovarn sladkorja. 
To je bilo ugotovljeno že ob 
obravnavanju sanacijskega 
programa Tovarne sladkorja 
Ormož in pripravi mnenj pri- 
stojnih organov glede tega 
programa. Takrat je bilo pose- 
bej opozorjeno na to, da mora 
samoupravni sporazum med 
ustanovitelji te organizacije in 
Tovarno sladkorja Ormož za- 
gotavljati njihovo medsebojno 
povezanost in s tem skupno 
odgovornost za uspešnost 
proizvodnje in preskrbe s po- 
trebnimi količinami sladkorja 
in ustreznih stranskih proiz- 
vodov. Med te aktivnosti pa je 
nujno vključiti tudi druge ukre- 
pe, med katerimi je še poseb- 
nega pomena povečanje izko- 
riščenosti kapacitet. 

- Zmanjševanje obsega investicij 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje 14. okoli- 
ša iz Skupščine občine Radov- 
ljica je postavila na Zboru 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije naslednje dele- 
gatsko vprašanje: 

»Ugotavljamo, da so investi- 
cije najbolj upadle v SR Slove- 
niji. Zanima nas, kolikšna je 
izrabljenost proizvodnih sred- 
stev in kolikšna je izkorišče- 
nost proizvodnjih zmogljivosti 
po republikah in avtonomnih 
pokrajinah«? 

Na delegatsko vprašanje je 

odgovoril Milivoj Samar, pred- 
sednik, Republiškega komiteja 
za družbeno planiranje: 

Gledano globalno je obseg 
investiranja po posameznih re- 
publikah in pokrajinah v po- 
sredni zvezi Z odpisanostjo 
proizvajalnih sredstev in s 
stopnjo izkoriščenosti proiz- 
vodnih zmogljivosti, ki v nor- 
malnih pogojih ob večji izkori- 
ščenosti vpliva na višje obliko- 
vanje sredstev iz naslova po- 
spešene amortizacije ali sred- 
stev za razširitev materialne 
osnove združenega dela. Ne- 
posredni razlogi upadanja in- 
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vesticij v SR Sloveniji so opisa- 
ni v »Majski analizi«, kjer so 
našteti tudi razlogi in ukrepi, ki 
so v lanskem letu povzročili le 
13,6 nominalni porast investi- 
cij 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 pregle- 
dnico izrabljenosti po zadnjih 
razpoložljivih podatkih Službe 
družbenega knjigovodstva Ju- 
goslavije za leto 1982 po obeh 

skupinah. Izrabljenost oprede- 
ljujemo z razmerjem med po- 
datki popravkov vrednosti 
osnovnih sredstev oziroma 
opreme in nabavno vrednost- 
jo. Koeficient, pomožen s 100, 
pokaže, kolikšen del nabavne 
vrednosti je že odpisan. Pre- 
gled tako izračunanih kazalcev 
po republikah in pokrajinah ter 
relativna raven glede na pov- 
prečje v Jugoslaviji je nasled- 
nja: 

možnosti uvoza opreme. Zato 
si v SR Sloveniji prizadevamo 
doseči koncentracijo sredstev 
na izvoznih projektih s samou- 
pravnim združevanjem sred- 
stev. S povezovanjem gospo- 
darstva v enotnem jugoslovan- 
skem gospodarskem prostoru 
hočemo doseči ob večji fi- 
nančni disciplini tudi boljšo 
organiziranost dobav surovin, 
repromateriala in energije in s 

tem zagotoviti racionalnejšo 
rabo obratnih sredstev. Z bolj- 
šim povezovanjem, s poveča- 
nim 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 viš- 
jo izrabo zmogljivosti tudi v 
celotnem jugoslovanskem 
prostoru. 

osnovnih surovin, kar je izre- 
dno drago, vendar potrebna 
sredstva morajo zagotoviti. 

Zato je nerazumljivo, da Re- 
publiška skupnost za ceste 
svoje upnike odpravi z obra- 
zložitvijo, da denarja ni. 

Po odloku o poroštvu SR 
Slovenije za obveznosti iz ob- 
veznic za novogradnje, re- 
konstrukcijo in modernizacijo 
magistralnih in regionalnih 
cest v SR Sloveniji (Uradni list 
SRS, št. 10/76) za izplačilo ku- 
ponov jamči republika. Kupon 
je izplačljiv prinašalcu od 1.7. 
1983 dalje, tri mesece po za- 
padlosti pa je neporavnanih 
še skoraj dve tretjini prineše- 
nih kuponov št. 5. 

Sprašujemo, kaj bo v zvezi 
s tem storjenega in kdo bo 
pokril organizacijam združe- 
nega dela izgubo, ki jo imajo 
zaradi nevnovčenih obvez- 
nic? 

V zvezi z delegatskim vpra- 
šanjem zakaj Skupnost za ce- 
ste Slovenije tekoče ne vnov- 
čuje obveznic za ceste je 
Skupnost za ceste Slovenije 
posredovala pismeni odgovor: 

Skupnost za ceste Slovenije- 
je v finančnem planu za leto 
1983, ki ga je sprejela 30. 6. 
1983, predvidela celotna sred- 
stva, potrebna za odplačilo ob- 
veznic posojila za ceste, pri- 
spelih v odplačilo v letu 1983. 
Ker pa se mesečna dinamika 
prilivov sredstev za ceste ne 
sklada z dinamiko odlivov, 
Skupnost za ceste ni mogla te- 
koče vnovčevati vseh prispelih 
obveznic, ampak le v okviru 
razpoložljivih finančnih sred- 
stev. 

V mesecu oktobru je Skup- 
nost za ceste Slovenije uspela 
iz svojih virov v celoti zagoto- 
viti sredstva, s katerimi so bile 
do 20. oktobra 1983 poravnane 
vse obveznosti do TOZD v SR 
Sloveniji. 

Izrabljenost osnovnih sred- 
stev in opreme po republikah 
in pokrajinah: 

- Zakaj Skupnost za ceste Slovenije ne 
vnovčuje tekoče obveznic za ceste? 

Osnovna sredstva Oprema 
% iztro- 
šenosti 

relativ- 
ni nivo 

% iztro- 
šenosti 

relativ- 
ni nivo 

SFRJ Jugoslavija 47,0 100,0 65,5 100,0 
Bosna in Herceg. 42,6 90,6 59,5 90,0 
črna gora 37,5 79,8 57,1 85,9 
Hrvatska 49,2 104,7 69,9 105,1 
Makedonija 40,6 86,4 60,7 91,3 
Slovenija 55,3 117,6 75,1 112,9 
Srbija 45,4 96,5 64,1 96,8 
- ožja Srbija 46,5 98,9 65,6 98,2 
— Kosovo 48,5 103,2 66,3 99,7 
» Vojvodina 42,8 91,0 61,3 92,2 

Pregled podatkov po republi- 
kah in avtonomnih pokrajinah 
kaže, da je stopnja odpisanosti 
osnovnih sredstev v Sloveniji 
najvišja, saj znaša sedanja vre- 
dnost le okrog 45% nabavne 
vrednosti. Še slabše pa je sta- 
nje glede izrabljenosti opreme, 
saj znaša sedanja vrednost le 
okrog 25% od nabave vredno- 
sti. Pri tem metodologija ne 
upošteva tehnično-tehnolo- 
škega zastarevanja osnovnih 
sredstev oziroma opreme. 

Drugi del vprašanja se nana- 
ša na podatke o izkoriščenosti 
proizvodnih zmogljivosti po 
republikah in avtonomnih po- 
krajinah. Stopnja izkoriščeno- 
sti zmogljivosti je opredeljena 
z navodili statistike (Metodolo- 
ško gradivo št. 3/80 in 6/81). 
Izračunana je kot odnos med 
maksimalno možno in dejan- 
sko proizvodnjo v letu javljanja 
podatkov. Pri tem je maksimal- 
na možna proizvodnja tista 
zmogljivost, ki jo je možno do- 
seči pri polnem izkoriščanju 
nameščenih strojev in naprav 
in pri polni zaposlenosti (z za- 
sedbo vseh delovnih mest) z 
maksimalno možnimi tehnič- 
nimi in delovnimi učinki ob 
normalni intenzivnosti dela in 
to v v okviru možnega delov- 
nega časa v letu. Zadnji razpo- 
ložljivi podatki Zveznega zavo- 
da za statistiko se nanašajo na 
leto 1981 (Saopštenje Savez- 
nega zavoda za statistiku, šte- 

vilka 114 z dne 26. 4. 1983). Ti 
podatki na globalu industrije 
so naslednji: 

Stopnja izkoriščenosti 
zmogljivosti v industriji: 

Stopnja Relativna 
raven 

SFRJ 
BiH 
Črna gora 
Hrvatska 
Makedonija 
Slovenija 
Srbija 
- ožja Srbija 
- Kosovo 
- Vojvodina 

80 
80 
73 
77 
75 
82 
81 
80 
78 
83 

100 
100 

91 
96 
94 

103 
101 
100 
98 

104 

Pregled podatkov pokaže, 
da so bile v letu 1981 industrij- 
ske zmogljivosti najbolj kori- 
ščene v SAP Vojvodini 83% in 
v SR Sloveniji 82%, najmanj pa 
v Črni gori in Makedoniji. V 
letu 1981 se je stopnja popra- 
vila glede na predhodnje leto 
samo v SR Črni gori, v SAP 
Vojvodini je ostala na isti ravni, 
medtem ko je bila ostalih repu- 
blikah in SAP Kosovo zmanj- 
šana. 

Obseg investicij v zadnjih le- 
tih je prvenstveno odvisen od 
ustvarjenih razpoložljivih real- 
nih sredstev (brez uporabe fik- 
tivnih sredstev iz primarne in- 
sekundarne emisije) in od 

V letošnjem letu se organi- 
zacije združenega dela, ki so 
prodajale svoje izdelke za ku- 
pone obveznic posojila za ce- 
ste, srečujejo s problemom, 
da jim republiška skupnost za 
ceste obveznic tekoče ne 
vnovčuje. 

Naj navedemo na primer 
največje delovne organizacije 
v tržiški občini, tovarne obu- 
tve Peko. 

Peko je v času od 1. 7.1983 
do 15. 7. 1983 preko Ljubljan- 
ske banke posredoval Repu- 
bliški skupnosti za ceste SR 
Slovenije na vnovčenje ob- 
veznice, izdane na osnovi za- 
kona o vrednostnih papirjih in 
sklepa 9. rednega zasedanja 
skupščine republiške skup- 
nosti za ceste z dne 29. 3. 
1976 o izdaji obveznic za no- 
vogradnje, rekonstrukcijo in 
modernizacijo magistralnih in 
regionalnih cest, prejete za 
prodano blago v obdobju 90 
dni pred zapadlostjo kupona 
št. 5, v skupni vrednosti preko 
26,000.000 din. Po številnih 
urgencah za vnovčenje je Re- 
publiška skupnost za ceste 
dne 25. 8.1983 tovarni obutve 
Peko nakazala dobrih 
10,000.000 din, razlika 
16,000.000 din je še vedno 
ostala odprta. Teh 26,000.000 
din, ki so vezani v kuponu št. 5 
stane Peko (od 1. 7. 1983 do 
30. 9. 1983, če odštejemo pla- 
čilo 25. 8. 1983 10,000.000 din, 
že skoraj 2,000.000 din. 

Izredno zaostrena gospo- 
darska situacija, velike teža- 
ve na področju zagotavljanja 
surovin in materiala za proiz- 
vodnjo, izvrševanje tekočih 
obveznosti vseh vrst v skladu 
z zakoni, sporazumi, pogod- 
bami in tako dalje stalno za- 
hteva od organizacij združe- 
nega dela, da iščejo draga 
dodatna sredstva v banki in v 
drugih organizacijah združe- 
nega dela. Nemalokrat je tre- 
ba financirati že proizvodnjo 
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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 He- 
nrik Pušnik iz občine Trbovlje 
ob obravnavi poročila o ure- 
sničevanju družbenih dogo- 
vorov o kadrovski politiki v le- 
tih 1980-1982 zastavil nasled- 
nje delegatsko vprašanje: 

»Izpostaviti želim tudi po- 
dročje štipendiranja tudi kot 
sestavni in neločljivi del poli- 
tike zaposlovanja, ki vsebuje 
nekatere slabosti, katere po- 
sebno občutimo v naših raz- 
merah, ne le v občini Trbovlje, 
ampak v celotnih revirjih. 

Naše združeno delo že 
vrsto let razpisuje več ka- 
drovskih štipendij, kot pa je 
naš generacijski priliv. Pet let 
nazaj se letno podeli le okoli 
50% razpisanih kadrovskih 
štipendij, ker se zanje ne pri- 
javljajo kandidati iz drugih ob- 
čin in regij. Pri združenih 
sredstvih odlivamo 80% sred- 
stev v solidarnost, kljub po- 
manjkanju kadrov in kljub 
slabšanju izobrazbene struk- 
ture zaposlenih, kajti dogo- 
vorjena politika štipendiranja 
v naši republiki omogoča le 
pretok sredstev, ne pa tudi 
pretoka kadrov. 

Pri podeljevanju štipendij, 
predvsem iz združenih sred- 
stev, zaradi posebnega polo- 
žaja rudarstva in naše indu- 
strije, naši otroci zaradi stro- 
gih kriterijev štipendijske po- 
litike ne morejo pridobiti šti- 
pendij, predvsem štipendij iz 
združenih sredstev, kljub te- 
mu, 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 pozor- 
nost in zahtevati odgovornej- 
ši pristop na vseh ravneh na- 
črtovanja razvoja kadrov 
predvsem z dolgoročnim pla- 
niranjem oziroma sestavni 
deli dolgoročnih planov druž- 
benoekonomskega razvoja 
morajo postati tudi plani ka- 
drov.« 

Na vprašanje je odgovoril 
Jože Miklovc, pomočnik pred- 
sednice Republiškega komite- 
ja za vzgojo, izobraževanje in 
telesno kulturo: 

Temeljna načela, enotna 
izhodišča in kriterije za štipen- 
diranje 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 spo- 
razumi v večini občin urejajo 
vprašanja štipendiranja organi 
samoupravnih interesnih 
skupnosti za zaposlovanje, na 
ravni republike pa so delegati 
udeležencev SS o štipendira- 
nju v občinah oblikovali po- 
sebno skupščino z izvršilnimi 
organi. Strokovne in admini- 
strativno tehnične naloge na 
nivoju republike in v občinah 
opravljajo strokovne službe 
skupnosti za zaposlovanje. 

Po dogovorjenem sistemu 
štipendiranja so temeljna obli- 
ka štipendiranja kadrovske šti- 
pendije (okrog 70%), preho- 
dna oblika pa so štipendije iz 
združenih sredstev, dokler no- 
silci kadrovske štipendije še 
ne zagotavljajo kadrovskega 
štipendiranja v obsegu, ki ga 
terjajo srednjeročne in dolgo- 
ročne kadrovske potrebe. 

Z zadnjo dopolnitvijo DD je 
uvedena možnost, da se zaradi 
zaostrovanja socialnega polo- 
žaja, del združenih sredstev 
usmerja tudi za regresiranje 
prehrane učencev in študen- 
tov, kar je v skladu s stališči 
Skupščine SRS, sprejetimi ob 
razpravi o stabilizacijskih na- 
logah na področju socialne 
politike. 

Organizacije združenega 
dela glede na svoje predvidene 
potrebe in možnosti razpisuje- 
jo pretežno štipendije za III. in 
IV. stopnjo zahtevnosti del ozi- 
roma za triletno šolanje (v šol. 
letu 1982/83 11.529 od skupno 
15.765), kar pa se zmeraj ne 
ujema z interesi in željami mla- 
dine in staršev, zato te štipen- 
dije velikokrat ostajajo, ker za- 
nje ni bilo kandidatov (v istem 
letu je bilo od skupno 5.495 
nepodeljenih kadrovskih šti- 
pendij 4.670 štipendij za III. in 
IV, stopnjo). V šol. letu 1981/82 
je na primer ostalo nepodelje- 
nih 118 kadrovskih štipendij za 
rudarje in rudarske tehnike, 
1591 za kovinarje, 726 za grad- 
bince, 304 za lesarje in 184 za 
trgovinsko dejavnost. 

Med dogovorjenimi kriteriji 
o štipendiranju je sicer določ- 
ba, da se kadrovska štipendija 

ne podeli, če dohodek na dru- 
žinskega člana v družini pro- 
sijca presega dogovorjeni cen- 
zus, 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 sred- 
stev v primeru, če ni v občini 
razpisane kadrovske štipendi- 
je za izbran poklic, če je ta 
poklic v občini ocenjen kot de- 
ficitaren (za druge poklice le 
izjemoma) in če dohodek dru- 
žinskega člana ne presega 
55% povprečnega neto oseb- 
neg dohodka v SR Sloveniji. 
Da bi v občinah podeljevali šti- 
pendije ne samo z vidika svojih 
ožjih kadrovskih potreb, so se 
udeleženci samoupravnih spo- 
razumov na ravni republike 
sporazumeli, da se upošteva 
seznam deficitarnih in sufici- 
tarnih poklicev v SR Sloveniji 
kot eno od izhodišč za pode- 
ljevanje štipendij iz združenih 
sredstev. S tem naj bi prispe- 
vali k zmanjševanju pri- 
manjkljaja kadrov na širših ob- 
močjih. Kot deficitarni poklici 
so opredeljeni na prvih mestih: 
kmetijci, rudarji, metalurgi in 
obdelovalci kovin. 

Združena sedstva za štipen- 
diranje se v določenem obse- 
gu in po dogovorjenih merilih 
prelivajo med občinami. Ta 
merila upoševajo zlasti število 
kadrovskih štipendij v občini 
in socialno ekonomsko razvi- 
tost občine. Iz združenih sred- 
stev se podeljujejo tudi štipen- 
dije 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 sred- 
stev (povprečje SRS je 33%). 
Delavci v združenem delu v 
občini TrboVlje so v devetih 
mesecih leta 1983 povprečno 
združili 1.323.449 din, potreb- 
na sredstva za njihove štipen- 
diste iz združenih sredstev pa 
znašajo 326.811 din. Preostala 
zbrana sredstva združujejo so- 
lidarnostno za štipendiranje 
udeležencev usmerjenega izo- 

braževanja v tistih občinah, 
kjer je obseg sredstev manjši 
od potreb po enotno oprede- 
ljenih kriterijih. 

V zadnjih letih so se že več- 
krat pojavile zahteve po spre- 
membi sistema solidarnosti, 
predvsem iz okolij, ki prispeva- 
jo v solidarnost precejšnja 
sredstva in imajo hkrati sama 
dokaj razvito kadrovsko šti- 
pendiranje. Morebitna spre- 
memba sistema solidarnostne- 
ga prelivanja med občinami je 
vsekakor zelo občutljivo vpra- 
šanje, saj zadeva zlasti možno- 
sti šolanja mladine na manj 
razvitih območjih. Organi pod- 
pisnikov na ravni republike so 
leta 1982 oblikovali posebno 
delovno skupino, ki je proučila 
vse pobude za spremembo 
meril za solidarnostno preliva- 
nje združenih sredstev med 
občinami. Delovna skupina 
zaenkrat ni predlagala spre- 
membe tega sistema, ker bi to 
po njenem mnenju ogrozilo 
štipendiranje v manj razvitih 
območjih. 

Izvršni svet se strinja z mne- 
njem, da je za kvalitetno 
usmerjanje štipendijske politi- 
ke neobhodno načrtovanje ka- 
drovskih potreb v srednjeroč- 
nih in dolgoročnih planskih 
aktih OZD, občin in republike, 
zato bo v okviru svojih pristoj- 
nosti pri pripravi le-teh vztra- 
jal, da vsi nosilci planiranja na- 
črtujejo in usklajujejo tudi po- 
trebe po kadrih, skladno s svo- 
jimi razvojnimi predvidevanji 
in z realnimi možnostmi za za- 
poslovanje na svojem po- 
dročju. 

Izvršni svet Skupščine SRS 
meni, da je potrebno vsa vpra- 
šanja usmerjanja štipendijske 
politike in solidarnosti med 
občinami, zlasti pa še vpraša- 
nja v zvezi z delovanjem orga- 
nov in informiranjem delavcev 
urejati predvsem v organih 
udeležencev samoupravnega 
sporazuma v občinah in v re- 
publiki. V tem smislu smo tudi 
delegatsko vprašanje, ki ga je 
posredovala skupina delega- 
tov iz občine Trbovlje dne 24. 
10. 1983 in ga je mogoče razu- 
meti tudi kot pobudo oziroma 
predlog, posredovali odboru 
podpisnikov družbenega do- 
govora o štipendijski politiki v 
SR Sloveniji. 

- Onesnaževanje voda ostreje 
sankcionirati 

Skupina delegatov za dele- 
giranje delegata v Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije je 
obravnavala problematiko v 
zvezi z varstvom okolja, kate- 
ra je bila izpostavljena tudi na 

skupščini Samoupravne ko- 
munalne interesne skupnosti 
Domžale, ter ugotavlja, da bo 
potrebno razčistiti nekatera 
odprta vprašanja v zvezi z 
varstvom okolja (konkretno 
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reševanje problema odpa- 
dnih voda) v SR Sloveniji. 

Prihaja namreč do absur- 
dov, da se mora za vsako 
manjše naselje, v katerem se 
hoče graditi kanalizacijo, gra- 
diti tudi drago lokalno čistilno 
napravo, tako pa je potrebno 
postaviti tudi za tovarno, novo 
šolo ali hotel, medtem ko veli- 
ka mesta z močno industrijo 
ne prispevajo ustreznega de- 
leža za čiščenje odpadnih vo- 
da ter s tem zanemarjajo skrb 
za čisto okolje. Tako združeno 
delo, ki v domžalsko - kamni- 
škem področju združuje znat- 
na sredstva za enostavno re- 
porodukcijo Centralne čistil- 
ne naprave Domžale - Ka- 
mnik tudi ni v enakopravnem 
položaju s tistimi, ki za čisto 
okolje ne skrbijo. 

Ker stroški za plačilo pri- 
spevka za onesnaženje vodo- 
tokov območnim vodnim 
skupnostim znašajo 3-4 krat 
manj kot so stroški čiščenja 
odpadnih voda za posamez- 
nega onesnaževalca združe- 
no delo ni motivirano za pri- 
stop k razreševanju te proble- 
matike. Zato dajemo pobudo, 
da naj se onesnaževanje vo- 
da bistveno bolj finančno 
sankcioni.a, ter na ta način 
motivira združeno delo za ra- 
zreševanje problematike. 

Podajamo tudi delegatsko 
vprašanje, kdo oziroma kate- 
ra strokovna organizacija re- 
šuje problematiko čiščenja 
odpadnih voda v Ljubljani, ko- 
liko sredstev je bilo doslej po- 
rabljenih za izdelavo različnih 
investicijsko-tehničnih doku- 
mentacij, oziroma ali se že 
sploh izdeluje kakšna doku- 
mentacija (v sredstvih javne- 
ga obveščanja je namreč bilo 
govora o ogromnih finančnih 
sredstvih). Mnenja smo na- 
mreč, da je potrebno za izde- 
lavo strokovno-tehničnih re- 
šitev izvesti vsaj jugoslovan- 
sko oziroma širšo licitacijo ter 
s tem zagotoviti ustrezno, 
kvalitetno rešitev ter prepre- 
čiti, da se rešuje problemati- 
ka zgolj v ozkih krogih. 
Na vprašanje je odgovoril To- 
ne Poljšak, namestnik pred- 
sednika Republiškega komite- 
ja za varstvo okolja in urejanje 
prostora: 

1. Do sedaj zagotavljanje 
sredstev v vodnem gospodar- 
stvu temelji na vodnem pri- 
spevku v skladu z vrednostjo 
načrtovanih vodnogospodar- 
skih del, ki so bila predvidena 
v srednjeročnem planu razvoja 
vodnega gospodarstva. Ome- 
njeni način zagotavljanja sred- 
stev predvideva plačevanje vo- 
dnega prispevka od uporablje- 
ne vode, od izpuščane one- 
snažene vode, od proizvedene 
električne energije ter do- 
hodka. 

Samoupravni sporazum o 
usklajevanju planov območnih 

vodnih skupnosti in Zveze vo- 
dnih skupnosti Slovenije na te- 
melju skupno usklajenih 
osnov razvoja vodnega gospo- 
darstva za obdobje 1981-1985 
določa, da se bo približno 10% 
vseh sredstev zbranih za po- 
trebe vodnega gospodarstva 
koristilo za varstvo kvalitete 
voda. V letu 1981 in letu 1982 
je bilo to razmerje uresničeno. 

Ostala sredstva pa se koristi- 
jo 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 onesna- 
ževanja voda, zato morajo or- 
ganizacije združenega dela, ki 
onesnažujejo vode tudi same 
skrbeti za rešitev omenjenega 
problema bodi s predčišče- 
njem ali z ustrezno udeležbo 
pri gradnji in vzdrževanju 
skupnih čistilnih naprav, kar 
so po določilih zakona o vo- 
dah tudi dolžne storiti. 

2. Za zbiranje, odvod, čišče- 
nje in dispozicijo odpadne ter 
padavinske vode na področju 
ljubljanskih občin je zadolžena 
delovna organizacija Vodo- 
vod-Kanalizacija s svojimi 
TOZD. 

Na teritoriju petih ljubljan- 
skih občin bo ob dokončni 
ureditvi kanalskega sistema 
zgrajena centralna čistilna na- 
prava, ki bo zajemala odpadno 
vodo iz pretežnega dela strnje- 
no zazidanih zemljišč od Me- 
dvod do Zaloga. Poleg osred- 
njega kanalskega sistema, ki 
gravitira na centralno čistilno 
napravo, bo na področju Ljub- 
ljane urejenih še 60 manjših 
avtonomnih kanalskih siste- 
mov s svojimi čistilnimi napra- 
vami. 

V zvezi z realizacijo central- 
ne čistilne naprave so bila do- 
slej opravljena naslednja po- 
membnejša dela: 

- gradnja povezovalnega si- 
stema Ljubljana-Zalog, 

- gradnja povezovalnega si- 
stema Ljubljana-Medvode 

- nakup zemljišča, 
- izdelava idejnih študij, na 

podlagi katerih je bil razpisan 
mednarodni konkurz za kvali- 
fikacijo, tekoče meritve in ana- 
lize, 
SKUPNA VLAGANJA PO VA- 
LORIZIRANI OCENI ZNAŠA- 
JO 626.500.000 din 

Od 60 čistilnih naprav v pri- 
mestnih naseljih, je doslej rea- 
liziranih 12 naprav, od katerih 
je kapaciteta največje 10.000 
PE. Za centralno čistilno na- 
pravo je v pripravi izdelava lo- 
kacijske dokumentacije in 
idejnih projektov, ki naj bi 
omogočili pristop k postopni 
izgradnji I. etape centralne či- 
stilne naprave s pričetkom pri- 
pravljalnih del v tekočem sred- 
njeročnem obdobju. 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR - 2. 
NOVEMBRA 1983 

- Kakšhe usmeritve giede delovnega 
časa v bodoče? 

Alojz Kikec, delegat Druž- 
benopolitičnega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije je postavil 
naslednje delegatsko vpraša- 
nje: 

Kakšna je usmeritev Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slo- 
venije glede delovnega časa 
v bodoče? 

Poznamo stališča Skupšči- 
ne SR Slovenije, kjer smo se 
dogovorili, da premaknitev 
urnega kazalca ne sme biti 
pogoj za premaknitev delov- 
nega časa. 

Tega priporočila pa v mar- 
sikaterih sredinah niso upo- 
števali in so šli na premakni- 
tev delovnega časa brez 
predhodne analize že pred 25. 
9. 1983, se pravi, že pred pre- 
maknitvijo urnega kazalca. 

Dogovorili smo se, da bomo 
med časom od 27. 4. 1983 do 
25. 9. 1983 vodili politično ak- 
cijo na vseh nivojih, da bomo 
ob premaknitvi urnega kazal- 
ca 25. 9. 1983 enotni na po- 
dročju delovnega časa. 

Ker je bila naša politična 
aktivnost predvsem sindikata 
in komiteja za delo premajh- 
na, so se v marsikaterih sre- 
dinah odločili za premaknitev 
delovnega časa in niso upo- 
števali priporočila Skupščine 
SR Slovenije. 

Zakaj smo sploh šli v akcijo, 
če jo nismo bili pripravjeni iz- 
peljati do kraja? 

Zakaj smo opravili toliko 
razprav in s tem prispevali, da 
se je razpoloženje med delov- 
nimi ljudmi ob že znanih pro- 
blemih še poslabšalo? 

Sedaj lahko samo ugotav- 
ljamo, da nam je akcija pro- 
padla kljub široki razpravi v 
Skupščini SR Slovenije in gla- 
sovanju 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 obvezno- 
sti ni opravil? Ali bomo na vse 
skupaj pozabili in delali vsak 
po svoje? 

Ali pa nismo dovoli prisluh- 
nili 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 tova- 
riš Alojz Kikec, je odgovoril 
Peter Toš predsednik Republi- 
škega komiteja za delo: 

Izvršni svet usmeritve Skup- 
ščine SR Slovenije o urejanju 
delovnega in obratovalnega 
časa šteje med aktivnosti za 
uresničevanje nalog iz progra- 
ma gospodarske stabilizacije. 
Pri tem pa smo te usmeritve 
vedno razumeli kot dolgoroč- 
ne, povezane s krepitvijo 
splošne odgovornosti in spre- 
minjanjem odnosa do gospo- 
darjenja s sredstvi v družbeni 
lastnini. 

Res je, da ponekod priporo- 
čil Skupščine doslej še niso 
upoštevali ali so kasneje od 
ustreznih rešitev odstopili. Ak- 
tivnosti za uresničevanje pri- 
poročil se morajo po oceni 
Izvršnega sveta zato nadalje- 
vati. Družbene akcije o teh 
vprašanjih ne.smatramo niti za 
zaključeno niti za propadlo, or- 
ganiziranih 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 vode- 
nju te aktivnosti, saj o potreb- 
nosti sprememb ni bila povsod' 
dosežena zadostna enotnost, 
deloma z nezadostnim pove- 
zovanjem in upoštevanjem 
stanja ter razpoloženja med 
ljudmi, deloma pa s slabim in 
necelovitim obveščanjem de- 
lovnih ljudi o smotrih in ciljih 
te aktivnosti. 

Temeljni razlog za zaplete 
na tem področju so po oceni 
Izvršnega sveta v odporu, po- 
gojenem z vztrajanjem pri 
ustaljenih navadah, ki pone- 
kod izraža še premalo zavzet 
odnos do uresničevanja usme- 
ritev iz dolgoročnega progra- 
ma gospodarske stabilizacije. 
Takšnim težnjam so v nekate- 
rih občinah premalo kritično in 
prehitro popustili tudi posa- 
mezni samoupravni organi ter 
družbenopolitične organiza- 
cije. 

V prihodnjem obdobju bo po 
mnenju Izvršnega sveta po- 
trebno razmejiti upravičene 
pripombe in spreminjevalne 
predloge, ki terjajo specifič- 
nim razmeram bolj prilagojene 
rešitve pri urejanju delovnega 
časa. Ob oceni priprav in izva- 
janja priporočil glede urejanja 
delovnega časa, ki jc bo pri- 
pravilo Predsedstvo Zveze sin- 
dikatov Slovenije, bo mogoče 
celoviteje oceniti tudi uresni- 
čevanje nalog določenih s 
sklepi Skupščine SRS ter z nji- 
mi povezane odgovornosti. 



Iz Skupščine SFRJ 

RAZVOJNA POLITIKA 

Spodbujevalni ukrepi kreditno-monetarne 

politike za uresničevanje prednostnih 

razvojnih ciljev 

• 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 emisij- 
ske, denarne in kreditne politi- 
ke v letu 1984 mora biti podpo- 
ra uresničevanju nalog Dolgo- 
ročnega programa ekonomske 
stabilizacije. V skladu s tem 
bodo realizacijo temeljnih ci- 
ljev družbenoekonomskega 
razvoja, predvidenih v Resolu- 
ciji za prihodnje leto, podpirali 
tudi razpoložljivi ukrepi na po- 
dročju kreditno-monetarne 
politike. 

To temeljno opredelitev raz- 
vojne politike na tem področju 
vsebuje tudi Osnutek odloka o 
ciljih in nalogah skupne emi- 
sijske in denarne politike in 
skupnih temeljev kreditne po- 
litike v letu 1984, ki gaje dobila 
v obravnavo in sprejem Skup- 
ščina SFRJ. Za sprejetje tega 
dokumenta je pristojen Zbor 
republik in pokrajin, usklajeva- 
nje stališč o vseh njegovih do- 
ločbah pa bo potekalo v Odbo- 
ru. za kreditno-monetarni si- 
stem. 

SPODBUDE 
PRIORITETAM 

Po Osnutku tega odloka, bo- 
do ukrepi kreditno-monetarne 
politike ter ustrezni ukrepi na 
drugih področjih ekonomske 

politike spodbujali predvsem 
hitrejšo rast proizvodnje blaga 
in storitev za izvoz, kakor tudi 
sam izvoz, saj je to bistveni 
pogoj za zagotavljanje likvi- 
dnosti države pri plačilih tujini. 
Druga usmeritev vplivanja 
ukrepov na tem področju pa 
mora biti namenjena upočas- 
njevanju domačega povpraše- 
vanja, kar je prav tako eden 
pomembnih pogojev za spod- 
bujanje večjega izvoza. 

Poleg tega morajo ukrepi 
kreditno-monetarne politike 
vplivati tudi na upočasnjevanje 
uvoza, zmanjševanje stopnje 
inflacije, blažitev nelikvidnost- 
nih problemov v gospodar- 
stvu, kakor tudi na povečeva- 
nje proizvodnje osnovnih kme- 
tijsko prehrambnih proiz- 
vodov, energetskih in drugih 
surovin ter reprodukcijskega 
materiala, s katerim se racio- 
nalno nadomešča uvoz. 

Za uresničitev teh ciljev in 
nalog Osnutek tega dokumen- 
ta kot prvi ukrep predvideva, 
da se morajo denarna masa in 
bančni plasmaji, tako po obliki 
kot strukturi, dosledno gibati v 
funkciji uresničevanja Dolgo- 
ročnega programa ekonomske 
stabilizacije. V skladu s tem je 
treba z ukrepi na tem področju 

zagotoviti, da bo celotna neto 
domača aktiva vseh bank v pri- 
hodnjem letu, brez učinkov 
spremembe tečaja dinarja, po- 
večana največ do 10,3 odstot- 
ka. Pri tem se bodo smeli ce- 
lotni plasmaji bank povečati 
do 13,8 odstotka, ob tem pa 
dinarski plasmaji do 16,3 od- 
stotka. Vse te vrednosti so 
predvidene glede na njihovo 
stanje konec leta 1983. 

Usklajevanje obsega in dina- 
mike rasti neto domače aktive 
in plasmaja bank je treba med 
letom zagotoviti z ukrepi kre- 
ditno-monetarne politike, ki jih 
izvajajo narodne banke, kakor 
tudi z njihovo poslovno politi- 
ko. Pri tem pa se bodo upošte- 
vale sezonske potrebe organi- 
zacij združenega dela. 
UKREPI ZA 
FINANCIRANJE 
TEKOČE 
REPRODUKCIJE 

se kreditno-monetarne politi- 
ke pri zagotavljanju sredstev 
za financiranje tekoče repro- 
dukcije, predvsem za prioritet- 
ne namene. Eden od prvih 
ukrepov je, da so v poslovni 
politiki bank najprioritetneje 
obravnavani plasmaji za izvoz 
blaga in storitev na konverti- 
bilna tržišča, za proizvodnjo 
blaga in storitev za izvoz, ka- 
kor tudi za proizvodnjo in zalo- 
ge osnovnih kmetijskih in pre- 
hrambnih izdelkov, ob obliko- 
vanju nujnih materialnih re- 
zerv tega blaga. Poleg tega 
morajo imeti prednost tudi 
plasmaji za proizvodnjo ener- 
getskih in drugih surovin ter 
reprodukcijskih materialov, s 
katerimi se zamenjuje izvoz, 
kakor tudi plasmaji bank iz 
sredstev kreditov Mednarodne 
banke za obnovo in razvoj in 
drugih mednarodnih finančnih 
organizacij. 

Drug pomemben ukrep po- 
meni opredelitev, da se inve- 
sticijski krediti bank v osnovna Osnutek odloka predvideva 

tudi posebne ukrepe in predpi- 
^soccoMososoooooeeoseoeaocGccisoosoosoos^ 
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sredstva ne morejo povečati 
preko zneska teh kreditov ko- 
nec leta 1983, s tem da se pla- 
čani zneski odobrenih kreditov 
iz prejšnjih let usmerjajo iz- 
ključno za prioritetne namene, 
ki jih določa Resolucija za pri- 
hodnje leto. 

Osnutek odloka nadalje 
predvideva, da banke v prihod- 
njem letu ne bodo mogle dajati 
novih kreditov tistim uporabni- 
kom družbenih sredstev, ki ni- 
so poravnali svojih dospelih 
obveznosti. Novih kreditov pa 
ne bodo mogle odobravati niti 
tistim uporabnikom, ki v celot- 
nih obratnih sredstvih ne za- 
gotovijo deleža lastnih sred- 
stev v odstotku, ki se bo dolo- 
čil s posebnimi predpisi. Kre- 
ditov pa ne bodo mogle dobiti 
tudi organizacije združenega 
dela za pokrivanje izgub, če 
niso določile in sprejela sana- 
cijskega programa. 

Nadalje pa ne bodo mogle 
uporabljati bančnih kreditov 
tiste organizacije združenega 
dela, ki na svojih deviznih ra- 
čunih pri pooblaščenih ban- 
kah zadržujejo devizna sred- 
stva, ustvarjena z izvozom dalj 
kot 15 dni po vnosu deviz v 
državo. 

Tudi prihodnje leto se bo na- 
daljevala politika nadaljnjega 
omejevanja možnosti uporabe 
kratkoročnih sredstev bank za 
dolgoročne plasmaje. Pri izva- 
janju te odločitve se bodo upo- 
števale spremembe časovne 
strukture stredstev in plasma- 
jev bank, ki lahko nastanejo 
pod vplivom konverzije kratko- 
ročnih selektivnih kreditov iz 
primarne emisije, kakor tudi 
reprogramiranja dela kreditov 
bank organizacijam združene- 
ga dela. 

GIBANJE DENARNE 
MASE 

Po Osnutku odloka mora 
Narodna banka Jugoslavije 
predpisati omejevanje obsega 
in dinamike rasti plasmajev 
bank, tako da bi zagotovili gi- 
banje denarne mase, neto do- 
mače aktive in plasmajev bank 
v predvidenih okvirih. 

Pri izvajanju take politike ne 
bodo iz obveznih omejitev iz- 
vzeti niti plasmaji za posamez- 
ne namene, pri čemer bo mo- 
goče določati različne stopnje 
rasti za nekatere med njimi, če 
bo ocena pokazala, da je to 
nujno potrebno zaradi učinko- 
vitejšega uresničevanja vseh 
nalog kreditno-monetarne po- 
litike. 

Obveznost omejevanja rasti 
plasmaja ne bo veljala le za 
sredstva Sklada federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih re- 

publik in SAP Kosovo in pla- 
smaje za obnovo in graditev na 
območjih, ki jih je prizadel po- 
tres. 

V prihodnjem letu se bo pri- 
marna emisija prednostno 
uporabljala za urejanje potreb- 
ne rasti denarne mase in pla- 
smajev bank za prioritetne raz- 
vojne cilje, kakor tudi za pove- 
zovanje tokov emisije z repro- 
dukcijskimi tokovi družbenega 
gospodarstva. V teh okvirih se 
bodo sredstva primarne emisi- 
je uporabljala za nakup krat- 
koročnih prenosljivih vre- 
dnostnih papirjev, ki jih izdaja- 
jo organizacije združenega de- 
la 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 kre- 
ditno-monetarne politike. 

Ta podpora bo izpeljana 
predvsem z monetizacijo s se- 
lektivnim obeležjem vrednost- 
nih papirjev in drugih doku- 
mentov, ki jih izdajajo ali na- 
bavljajo organizacije združe- 
nega dela v gospodarstvu na 
podlagi izvoza blaga in stori- 
tev, priprave proizvodnje za 
izvoz, proizvodnje in zalog re- 
zerv pšenice, koruze, sladkor- 
ne pese, sladkorja, oljaric, su- 
rovega olja, oluščenega in 
neoluščenega riža, organizira- 
ne 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 iz- 
delkov in surovin iz držav v 
razvoju in drugih držav dolo- 
čenega valutnega območja. 

UPORABA PRIMARNE 
EMISIJE 

Za vse te namene je treba 
primarno emisijo uporabljati 
tako, da se bo s temi sredstvi 
trajneje povezovalo proizvod- 
ne, predelovalne in prometne 
organizacije združenega dela 
in spodbujalo združevanje de- 
la in sredstev na dohodkovnih 
temeljih. V skladu s tem bodo 
združena sredstva, zagotovlje- 
na s samoupravnimi sporazu- 
mi in drugimi ustreznimi doku- 
menti, prihodnje leto lahko 
podlaga za uporabo primarne 
emisije. 

Tudi pri uporabi sredstev 
primarne emisije bodo imeli 
prednost nameni, ki sodijo 
med osnovne cilje družbenoe- 
konomskega razvoja v prihod- 
njem letu. 

Uporaba sredstev primarne 
emisije za uvozne namene bo 

restriktivno urejena. To prak- 
tično pomeni, da se bo s temi 
sredstvi podpiral le uvoz naj- 
pomembnejšega blaga iz 
držav v razvoju, in sicer z dolo- 
čenih valutnih območij po spi- 
sku izdelkov na podlagi so- 
glasja pristojnih republiških in 
pokrajinskih organov. Ta spi- 
sek 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 pro- 
dajo. 

SPODBUDE ZA 
PRODAJO DEVIZ 
OBČANOV 

Primarna emisija se bo upo- 
rabljala tudi za dajanje kredi- 
tov bankam, s katerimi se bo 
kreditirala stanovanjska grad- 
nja 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 de- 
viznih računov in hranilnih 
vlog občanov. 

Če okvir primarne emisije ne 
bo zadostoval za vse te name- 
ne, Osnutek odloka predvide- 
va pooblastitev Narodne ban- 
ke Jugoslavije, da z ukrepi za 
izvajanje kreditno-monetarne 
politike prednostno zagotovi 
potreben obseg sredstev za 
izvoz blaga in storitev, za pro- 
izvodnjo in zaloge osnovnih 
kmetijskih in prehrambnih 
proizvodov, kakor tudi za zalo- 
ge premoga. 

Sredstva primarne emisije 
se prihodnje leto ne bodo mo- 
gla pod nobenim pogojem 
uporabljati za oblikovanje za- 
log blaga, ki ga organizacije 
zadržujejo za to, da bi prišlo 
do umetnega pomanjkanja po- 
sameznih artiklov ali zaradi 
pritiskov na povečevanje cen. 
V primeru, da bo prišlo do po- 
manjkanja izdelkov na tržišču, 
katerih zaloge se selektivno 
podpirajo, bo ustavljena upo- 
raba sredstev bank za te proiz- 
vode. Podoben ukrep je pred- 
viden tudi v primeru, da odkup 
osnovnih prehrambnih kmetij- 
skih proizvodov poteka v na- 
sprotju z določbami sklepjenih 
dogovorov o tem. Poleg tega 
bodo narodne banke republik 
in pokrajin morale v teh prime- 
rih povrniti že dobljena sred- 
stva. 

Za uresničevanje ciljev in 
nalog kreditno-monetarne po- 
litike v prihodnjem letu Osnu- 
tek odloka določa posebne 
obveznosti bank. Te bodo mo- 
rale v 60 dneh po uveljavitvi 

tega Odloka izvesti postopek 
za samoupravno sporazume- 
vanje za zagotavljanje sredstev 
za financiranje prioritetnih na- 
menov, ki se podpirajo s pri- 
marno emisijo, kakor tudi za 
kreditiranje izvoza opreme in 
ladij ter izvajanje investicijskih 
del v tujini na kredit. Poleg te- 
ga se bodo morale sporazu- 
meti 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 na- 
daljnjih 30 dneh predložiti 
ustrezne ukrepe. 

V svoji likvidnostni politiki 
bodo morale banke v prihod- 
njem letu dati prednost porav- 
navanju obveznosti do tujine, 
rednemu plačevanju obvezno- 
sti v državi in prevzemanju 
učinkovitih ukrepov za pravo- 
časno plačilo svojih terjatev. 
Pri izvajanju svoje poslovne 
politike pa bodo morale banke 
mimo tega plasirati svoja sred- 
stva le tistim uporabnikom, ki 
izpolnjujejo vse pogoje kredit- 
ne sposobnosti in finančne 
discipline, ki redno poravnava- 
jo svoje obveznosti in nastale 
blagovno denarne posle zago- 
tavljajo z ustreznimi plačilnimi 
inštrumenti. Poleg tega se bo- 
do smeli inštrumenti za zago- 
tavljanje plačil izdajati izklju- 
čno na podlagi dejansko na- 
stalih blagovno denarnih po- 
slov. 

Za redno izpolnjevanje prev- 
zetih obveznosti za plačevanje 
v državi in v tujini omenjeni 
Odlok precej zaostruje odgo- 
vornost bank, da bi s tem pre- 
prečili sprejemanje obveznosti 
brez pokritja ter vplivali na kre- 
pitev finančne discipline. 

V skladu s tem bodo Naro- 
dna banka Jugoslavije in naro- 
dne banke republik in avtono- 
mnih pokrajin pooblaščene, 
da s posebnimi ukrepi kredit- 
no-monetarne politike prepre- 
čijo uporabo primarne emisije 
bankam, ki imajo dospele, 
vendar neporavnane obvezno- 
sti 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 izpolnjuje- 
jo predpisanih pogojev kredit- 
ne sposobnosti in ne nadzoru- 
jejo namenske porabe sred- 
stev. 

POLITIKA OBRESTNIH 
MER 

Osnutek odloka mimo tega 
predvideva, da bo leta 1984 s 
kreditno politiko republik in 
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pokrajin zagotovljeno, da se 
bodo sredstva depozitov druž- 
benopolitičnih skupnosti upo- 
rabljala predvsem za financira- 
nje tekoče reprodukcije v skla- 
du z določenimi prioritetami. 

V skladu s politiko obrestnih 
mer, ki bo določena v Resolu- 
ciji za prihodnje leto, Osnutek 
tega odloka predvideva, da se 
bo nadaljevalo postopno us- 
klajevanje obrestnih mer s 
stopnjo inflačije. To je treba 
zagotoviti tudi z uvajanjem mi- 
* 

nimalne 18-odstotne obrestne 
mere na vse plasmaje bank, in 
sicer od začetka prihodnjega 
leta. Ta stopnja bo korigirana 
za najmanj tretjino razlike med 
letošnjo inflacijsko stopnjo in 
minimalno obrestno mero. Iz- 
jema bodo le krediti, ki jih bo- 
do odobravale poslovne banke 
iz svojih sredstev za določene 
prioritetne namene, določene 
z Resolucijo za prihodnje leto. 
V tem primeru se bo minimal- 
na 18-odstotna obrestna mera 
korigirala za najmanj petino 

razlike med letošnjo stopnjo 
inflacije in minimalnimi 
obrestmi. 

Usklajevanje obrestnih mer 
poslovnih bank s tako politiko 
bo urejeno s samoupravnim 
sporazumom o politiki obrest- 
nih mer za prihodnje leto. 

Glede spodbujanja procesov 
združevanja dela in sredstev in 
zmanjševanja kreditnih odno- 
sov v gospodarstvu, Osnutek 
odloka predvideva posebne 

obveznosti za organizacije 
združenega dela - ustanovite- 
ljice bank. Organizacije bodo 
morale s samoupravnimi 
splošnimi akti in poslovno po- 
litiko bank predvideti pogoje 
za učinkovitejše uresničevanje 
združevanja dela in sredstev 
na dohodkovnih temeljih na 
enotnem jugoslovanskem trži- 
šču. Ptileg tega bo te procese 
spodbujala tudi kreditna politi- 
ka republik in pokrajin, in sicer 
v skladu s skupnimi temelji 
kreditne politike. 

NOVI 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 po- 
dobe Josipa Broza Tita - AS 
541. S predloženim zakonskim 
aktom, katerega predlog za iz- 
dajo so delegati tega zbora 
sprejeli julija letos, so na celo- 
vit način in natančneje kot do- 
slej urejeni pogoji in način 
uporabe imena in podobe 
predsednika republike ter je 
zagotovljeno trajno varstvo le- 
teh. 

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 sa- 
mo 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 Bro- 
za Tita. Merila pa še zdaj niso 
bila sprejeta in je ZIS v vsakem 
konkretnem primeru ocenil ra- 
zloge, ki so narekovali odobri- 
tev uporabe imena Josipa Bro- 
za Tita. 

Po smrti predsednika repu- 
blike j3 postalo vprašanje upo- 
rabe njegove podobe in imena 
zelo aktualno zaradi številnih 
pobud in zahtev za izdajo do- 
voljenja za uporabo podobe 
Josipa Broza Tita, kot tudi za- 
radi potrebe, da bo tudi v bo- 
doče na ustrezen način ureje- 
na uporaba njegove podobe in 
imena. To naj bi dosegli s 
predloženim osnutkom zako- 
na in obenem zagotovili trajno 
ohranitev ugleda in dostojan- 
stva velikega dela josipa Bro- 
za 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 republi- 
ke se lahko poimenuje kraj, 
ulica ali trg, ustanova in objekt 
oboroženih sil SFRJ, kot tudi 
organizacija, ki izdeluje obo- 
rožitvene predmete in vojaško 
opremo. To so lahko tudi orga- 
nizacije združenega dela ter 
kulturne in športne manifesta- 
cije, če so splošnega jugoslo- 
vanskega in memorialnega po- 

Osnutek prav tako določa v 
katerih oblikah se lahko upo- 
rablja podoba Josipa Broza Ti- 
ta. Na enem predmetu ne sme 
biti poleg podobe Josipa Bro- 
za Tita podoba druge osebno- 
sti. Predlagana pa je tudi alter- 
nativna rešitev, ki določa, da 
na predmetu s podobo Josipa 
Broza Tita, ki se daje v promet, 
praviloma ne sme biti podobe 
druge osebnosti, kar pomeni, 
da bi lahko, če bo predlagana 
alternativa člena sprejeta, v 
določenih primerih, če bo oce- 
njeno kot potrebno, bila poleg 
podobe Tita tudi podoba kakš- 
ne druge osebnosti, ha primer 
Edvarda Kardelja. 

Osnutek prepoveduje upo- 
rabo podobe Josipa Broza Ti- 
ta, če ne izpolnjuje pogojev, 
določenih v dovoljenju; zato je 
določeno, da mora biti takšna 
podoba vzeta iz uporabe. 

Prav tako je predpisano, da 
predmetov z imenom in podo- 
bo Josipa Broza Tita ni dovo- 
ljeno uporabljati kot blagovno 
in storitveno znamko, vzorec 
ali model in ne kot katerikoli 

drug znak za zaznamovanje 
blaga in storitev. 

Da bi zavarovali ime in po- 
dobo Josipa Broza Tita je v 
osnutku zakona predpisano, 
da ni dovoljeno izdelovati in 
dajati v promet oblačil z njego- 
vim imenom in podobo. Izje- 
moma je predvidena možnost, 
da se smejo izdelovati pred- 
meti z imenom in podobo Josi- 
pa Broza Tita, če so namenjeni 
za javne prireditve splošnega 
jugoslovanskega pomena (dan 
mladosti, zvezne delovne akci- 
je, vendar jih ni mogoče upo- 
rabljati, če so poškodovani ali 
če je na njih poškodovana po- 
doba Josipa Broza Tita. 

Zaradi enotne uporabe tega 
zakona osnutek ureja, da je za 
uporabo imena in podobe Jo- 
sipa Brora Tita pofrebno do- 
voljenje, ki ga izda Zvezni 
izvršni svet, vendar je dopu- 
ščena možnost, da lahko ZIS 
pooblasti zvezni upravni organ 
za izdajo takšnega dovoljenja. 

V osnutku so določeni tudi 
subjekti, ki smejo vložiti proš- 
njo. To so družbenopolitične 
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skupnosti, če prosijo za dovo- 
ljenje za uporabo imena kraja, 
ulice ali trga, Zvezni sekreta- 
riat za ljudsko obrambo - za 
enote, ustanove in objekte 
oboroženih sil, organizacije 
združenega dela za ime te or- 
ganizacije, kot tudi določene 
organizacije in skupnosti - za 
organizacije združenega dela, 
kulturne in športne manifesta- 
cije. 

Prosilci za izdelavo predme- 
tov 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 pred- 
metov, ki se sme dati v promet, 
ter ime avtorja, ki je izdelal 
predmet. 

Zaradi podružbljanja po- 
stopka glede odločanja in se- 
lektivnejšega uporabljanja 
imena in podobe Josipa Broza 
Tita je določeno, da Zvezni 
izvršni svet da dovoljenje za 
uporabo, po dobljenem mne- 
nju ZK SZDLJ in pristojnega 
organa v republiki ali pokraji- 
ni. Med postopkom za odobri- 
tev si mora ZIS priskrbeti mne- 
nje strokovne komisije, ki jo 
ustanovi in sestavo .določi iz 
vrst strokovnih, znanstvenih, 
kulturnih, družbenopolitičnih 
in drugih javnih delavcev. 

V osnutku zakona je določe- 
no, da je dovoljenje o uporabi 
imena Josipa Broza Tita do- 
končno in v tem primeru ni 
možen upravni spor. Zoper od- 
ločbo, ki jo je izdal zvezni 
upravni organ o izdelavi in da- 
janju 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 Bro- 
za Tita, vendar ga mora ta hra- 
niti, dokler ni izdelana določe- 
na količina. Zato je določeno, 
da je treba k izvirnemu pred- 
metu priložiti tudi njegovo fo- 
tografijo, da bi bil organu, kije 
izdal dovoljenje, omogočen 
vpogled, ali predmet v prome- 
tu ustreza izvirniku, za katere- 
ga je izdal dovoljenje. 

Osnutek zakona popolneje 
ureja postavljanje, obešanje in 
dimenzijo takšnih predmetov 
posamezno ali skupaj s podo- 
bami drugih osebnosti. 

KAZENSKE DOLOČBE 
Vsakdo, ki ime in podobo 

Josipa Broza Tita uporabi na 

način, s katerim se krni njegov 
ugled in dostojanstvo se kaz- 
nuje za kaznivo dejanje z za- 
porom. Če bo kazensko-prav- 
no varstvo predpisano v ka- 
zenskem zakonu, bi lahko ta 
določba izostala iz besedila te- 
ga zakonskega akta. 

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 zako- 
na. Prav tako so predvideni tu- 
di varstveni ukrepi odvzema 
predmetov, ki so nastali s sto- 
ritvijo prekrška in odvzemom 
premoženjske koristi, pridob- 
ljene s storitvijo prekrška. 
Takšne kazni so precej ostrej- 
še, kot tiste, v primerjavi z ve- 
ljavnimi. 

ANALIZE IN OCENE 

Nizka akumulativna in reprodukcijska 

sposobnost gospodarstva se najbolj kaže 

v manj razvitih 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 In- 
formacijo o akumulativni in re- 
produkcijski sposobnosti go- 
spodarstva 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. 

INDUSTRIJSKA 
PROIZVODNJA 

V težkih pogojih gospodar- 
jenja, ki se kažejo v ekonomski 
nestabilnosti, neugodnih giba- 

njih kvalitativnih dejavnikov 
gospodarjenja, zaostajanju zu- 
nanjetrgovinske menjave, pre- 
cejšnjih težavah pri ohranjanju 
zunanje finančne likvidnosti 
države, slabitve akumulativne 
in reprodukcijske sposobnosti 
gospodarstva, velikih prekora- 
čitev v investicijah ter podob- 
no, so bili gospodarski tokovi 
prav tako nezadovoljivi. Nanje 
je predvsem vplivala počasna 
rast, stagnacija in zmanjševa- 
nje industrijske proizvodnje. 

V letu 1981 je bil dosežen 
relativno visok porast fizične- 
ga obsega industrijske proiz- 
vodnje, zlasti v manj razvitih 

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

vin iz uvoza. Ze v letu 1982 se 
je industrija srečala s problemi 
kroničnega pomanjkanja suro- 
vin in reprodukcijskega mate- 
riala, kar je ob izrazitih ener- 
getskih težavah, ob dinarski in 
devizni nelikvidnosti povzro- 
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čilo stagnacijo in upadanje 
proizvqdnje. Za prvih šest me- 
secev tega leta so značilni 
neobičajno veliki odmiki rasti 
industrijske proizvodnje. Tako 
se je proizvodnja v tem obdob- 
ju v Bosni in Hercegovini ter 
Sloveniji povečala za 4 odstot- 
ke, v Makedoniji, na Kosovu in 
v Vojvodini za 2, na drugih ob- 
močjih pa se je zmanjšala, in 
sicer v Hrvatski za 4, v Črni 
gori za 3 in Srbiji - območje 
brez AP - za 2 odstotka. 

REZULTATI 
GOSPODARJENJA 

Zelo ugodni rezultati so bili 
doseženi v prvih dveh letih 
planskega obdobja v manj raz- 
vitih področjih v kmetijstvu. 
Razvite republike in Vojvodina 
so po umerjenih gibanjih v letu 
1981 zabeležile dinamično rast 
kmetijske proizvodnje. 

Na področju zaposlovanja 
so bili doseženi nadpovprečni 
rezultati, zlasti v manj razvitih 
republikah in SAP Kosovo. V 
letu 1981 je njihova stopnja ra- 
sti zaposlenosti znašala pri- 
bližno 48 odstotkov nad pov- 
prečjem v državi, leta 1982 pa 
okrog 74 odstotkov in v prvi 
polovici leta letos okrog 70 od- 
stotkov. Poudariti pa je treba, 
da je takšno povečanje nanovo 
zaposlenih oseb še naprej ek- 
stenzivno, ker ga ne spremlja 
ustrezno povečanje proizvod- 
nje in delovne storilnosti. 

Na področju investicij so v 
obravnavanem obdobju vse 
republike in pokrajini dosegle 
dinamično rast. Izplačila za in- 
vesticije v prvih šestih mesecih 
so se najbolj povečala na Ko- 
sovu - 78,5 odstotka, sledijo 
Črna gora 31,3, Vojvodina 24,7 
odstotka, Srbija področje brez 
pokrajin 20,7, Slovenija 16,5 in 
Bosna in Hercegovina 15,5 od- 
stotka. Samo v Hrvatski in Ma- 
kedoniji so se izplačila zmanj- 
šala za 1,6 oziroma 2,5 odstot- 
ka. Investicije v vsej državi so 
se povečale za 14,6 odstotka. 

Za blagovno menjavo s tuji- 
no je značilna težnja zmanjše- 
vanja uvoza in izvoza, s tem da 
se je močneje zmanjšal uvoz. V 
letu 1981 se je izvoz zelo pove- 
čal v vseh republikah in pokra- 
jinah, razen na Kosovu (le za 2 
odstotka). V letu 1982 pa ie v 
glavnem stagniral, razen v črni 
gori (povečan za 22 odstot- 
kov), v prvih šestih mesecih le- 
tos pa se je pomembno zmanj- 
šal v vseh republikah in pokra- 
jinah, razen v Bosni in Herce- 
govini (povečanje za 4 odstot- 
ke), Sloveniji (4 odstotke) in 
Vojvodini (2 odstotka). Zaradi 
težnje hitrejšega zmanjševanja 
uvoza od izvoza je bil uvoz vse 
bolj pokrit z izvozom. V prvih 

šestih mesecih letos je znašalo 
kritje približno 90 odstotkov, 
razen v Makedoniji - 60 od- 
stotkov. V črni gori je bila vre- 
dnost izvoza precej večja od 
uvoza, celo 162 odstotkov. 

Toda kljub naštetim podat- 
kom, ki kažejo na ugodna gi- 
banja gospodarstva v republi- 
kah in pokrajinah, poslovanje 
v preteklem obdobju ni bilo 
uspešno. Čeprav so celotni 
prihodek, ustvarjeni dohodek 
in čisti dohodek naraščali po 
stopnji okrog 30 odstotkov, je 
povečanje v pogojih umerjene 
rasti industrijske proizvodnje 
oziroma njenega stagniranja 
in upadanja, izključno na ra- 
čun povečanja cen in visoke 
stopnje inflacije. To pomeni, 
da pri ustvarjanju celotnega 
prihodka in dohodka ni vpliva- 
la produktivnost dela, ekono- 
mičnost gospodarjenja in 
zmanjšanje stroškov. 

AKUMULATIVNA 
SPOSOBNOST 
GOSPODARSTVA 

Nezadovoljive tendence v 
družbenoekonomskem raz- 
voju so se kazale tudi v aku- 
mulativni sposobnosti gospo- 
darstva. Tako je akumulacija v 
letu 1982 rasla počasneje od 
celotnega prihodka, dohodka 
in čistega dohodka (razen ka- 
dar je govor o čistem dohodku 
v Srbiji, območje brez AP in v 
Vojvodini), v letošnjem letu v 
prvem polletju pa je bila obr- 
njena situacija - hitreje je na- 
raščala akumulacija od našte- 
tih kategorij. 

Stopnja akumulacije se stal- 
no zmanjšuje. Izjema glede te- 
ga so Bosna in Hercegovina, 
Slovenija in Kosovo, kjer se je 
stopnja v prvih šestih mesecih 
letos, v primerjavi z enakim 
obdobjem prejšnjega leta, ne- 
koliko povečala. Najmanjša ra- 
ven je bila sicer v manj razvitih 
republikah in SAP Kosovo, s 
tem da se odmiki glede na 
povprečje države postopno 
zmanjšujejo, razen v Črni gori. 
Na zmanjšanje akumulativne 
sposobnosti gospodarstva so 
med drugim vplivali tudi neu- 
godni odnosi v sekundarni in 
notranji delitvi dohodka. 

Izločanja za zadovoljevanje 
skupnih in splošnih družbenih 
potreb so se povečala na vseh 
področjih, zlasti na podlagi 
obresti za kredite. Zaradi tega 
je bil zmanjšan delež dohodka, 
ki ostane na razpolago združe- 
nemu delu, s tem pa je čedalje 
bolj ogrožena akumulativna in 
reprodukcijska sposobnost 
gospodarstva. 

Razen tega ne zadovoljujejo 
niti sorazmerja v delitvi čistega 
dohodka. Delež sredstev za 

osebne dohodke in skupno 
porabo v čistem dohodku je še 
naprej visok, predvsem v manj 
razvitih področjih, posebej v 
Črni gori in na Kosovu. Taki 
odnosi so zoževali prostor za 
povečanje akumulacije. Zato 
je v manj razvitih področjih de- 
lež izločenih sredstev čistega 
dohodka za akumulacijo pod 
splošnim povprečjem: v Bosni 
in Hercegovini za 21 oziroma v 
prvih šestih mesecih letos 14 
odstotkov, v Črni gori 46 oziro- 
ma 52, v Makedoniji 34 oziro- 
ma 33 in na Kosovu 55 oziroma 
47 odstotkov. 

Povečani osebni dohodki ni- 
so bili vedno odraz produktiv- 
nosti dela. Tako so v letu 1982 
povprečni osebni dohodki na 
vseh področjih rasli nekoliko 
hitreje od produktivnosti dela, 
s tem da je bilo največ neus- 
klajenosti v Črni gori, najmanj 
pa v Srbiji brez AP in Vojvodi- 
ni. V prvem polletju 1983 je 
bila situacija ugodnejša in si- 
cer predvsem zaradi omejene- 
ga izplačila večjih osebnih do- 
hodkov. Izjemi sta samo Črna 
gora in Makedonija, kjer pov- 
prečni osebni dohodki še na- 
prej rastejo hitreje od produk- 
tivnosti dela, vendar pa so od- 
miki v primerjavi s predhodni- 
ma letoma manjši. Najpoča- 
snejša rast produktivnosti dela 
je bila v Črni gori, zato se je 
tudi njen položaj v primerjavi s 
povprečjem v državi poslabšal. 

Na raven akumulativnosti bi- 
stveno vpliva tudi stopnja 
učinkovitosti uporabe poslov- 
nih sredstev. Čeprav so orga- 
nizacije združenega dela do- 
bro opremljene s poslovnimi 
sredstvi, učinkovitost uporabe 
le-teh stalno pada. Na Kosovu 
se je učinkovitost poslovnih 
sredstev v prvih šestih mese- 
cih letos povečala za okrog 7 
odstotkov. Sicer pa je v vseh 
nerazvitih republikah in na Ko- 
sovu pod povprečjem v državi, 
le da so odstopanja v prvem 
polletju letos, razen v Črni Go- 
ri, manjša kot prejšnji leti. 

NIZKA 
REPRODUKCIJSKA 
SPOSOBNOST 
GOSPODARSKO MANJ 
RAZVITIH 

Sredstva za reprodukcijo so 
v celotnem obravnavanem ob- 
dobju naraščala bolj dinamič- 
no kot celotni prihodek, doho- 
dek in čisti dohodek. V letu 
1982 je bil to predvsem rezul- 
tat visokega povprečja amorti- 
zacije zaradi revalorizacije 
osnovnih sredstev in poveča- 
nih amortizacijskih stopenj, v 
prvih šestih mesecih letos pa 
rezultat večjih izločanj za aku- 

mulacijo. Toda stopnja repro- 
dukcijske sposobnosti bolj ali 
manj stagnira, ker so povpreč- 
no uporabljena poslovna sred- 
stva naraščala skoraj z isto in- 
tenzivnostjo kot sredstva za 
reprodukcijo. 

Reproduktivna sposobnost 
gospodarstva gospodarsko 
manj razvitih področij je pod 
splošnim povprečjem, vendar 
so glede na stopnjo akumula- 
cije odmiki veliko manjši. V 
prvih šestih mesecih letos so 
bile Bosna in Hercegovina pri- 
bližno za 4, Črna gora za 28, 
Makedonija za 20 in Kosovo za 
17 odstotkov pod povprečjem 
države. 

Pomembno vlogo pri obliko- 
vanju celotnih sredstev za re- 
produkcijo je imela redna 
amortizacija. Njena rast se je v 
vseh področjih povečevala 
skoraj enako, razen na Koso- 
vu, kjer je bila leta 1982 precej 
pod povprečjem države. Ven- 
dar pa je delež amortizacije v 
celotnih sredstvih za repro- 
dukcijo po področjih zelo ra- 
zličen in odvisen od sestave 
sredstev. V manj razvitih po- 
dročjih je nadpovprečen, naj- 
večji v Črni gori in na Kosovu, 
kar pomeni, da je akumulacija 
bistven vir pri financiranju ce- 
lotnih sredstev za reproduk- 
cijo. 

V celoti so ustvarjene stop- 
nje reprodukcijske sposobno- 
sti gospodarstva zelo majhne 
in ne zadostujejo za uresniče- 
vanje politike hitrejšega in so- 
dobnejšega tehnološko-te- 
hničnega razvoja. Pri tem je 
treba upoštevati, da je precej- 
šen del sredstev že vnaprej an- 
gažiran (posojila, odplačila, 
krediti). Zaradi tega je višina 
celotnih ustvarjenih sredstev 
za reprodukcijo gospodarstva 
v celoti ni dovolj velika za hi- 
trejše povečanje deleža lastnih 
sredstev za financiranje repro- 
dukcije. 

Pri tem so manj razvita po- 
dročja, zaradi nizke stopnje re- 
produkcijske sposobnosti, v 
neugodnejšem položaju v pri- 
merjavi z drugimi kraji v državi, 

VISOKA STOPNJA 
ZADOLŽENOSTI 
GOSPODARSTVA 

Počasnejša rast gospodar- 
ske aktivnosti, inflacijski pri- 
tisk in neugodna razmerja v 
sekundarni in interni delitvi so 
vplivali, da se je materialni po- 
ložaj gospodarstva v celoti po- 
slabšal in da so možnosti za 
nadaljnja investicijska vlaga- 
nja precej odvisna od sposoje- 
nih sredstev. 

Zahvaljujoč visoki stopnji 
amortizacije je bila v letu 1982 
na vseh področjih ustvarjena 
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dinamična rast sredstev za in- 
vesticije. Obveznosti za odpla- 
čila dolgoročnih investicijskih 
kreditov so imele počasnejši 
trend in so sredstva za investi- 
cije naraščala. Izjemi pri tem 
sta Hrvatska in Črna gora, kjer 
so se odplačila povečala nad 
celotnimi sredstvi za investi- 
cije. 

V prvih šestih mesecih letos 
pa je situacija precej neugo- 
dnejša, 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 dinar- 
jev. Podobno je z odplačili dol- 
goročnih investicijskih kredi- 
tov, ki poberejo znaten del 
sredstev za investicije. 

Stopnja gospodarske zadol- 
ženosti je zlasti v prvih šestih 
mesecih letos visoka na vseh 

področjih. To je delno posledi- 
ca pretiranih investicij in neu- 
činkovitih vlaganj, delno pa 
počasnosti pri dokončevanju 
investicij, kar je zaradi rasti 
cen povzročilo tudi povečanje 
predračunske vrednosti objek- 
tov, 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 povpreč- 
jem. Stopnja zadolženosti Bo- 
sne in Hercegovine je samo za 
1,3 odstotka nad povprečjem v 
državi, Makedonije za približ- 
no 9, Hrvatske za 7 in Vojvodi- 
ne za okrog 22 odstotkov. 

Ko je govor o prostih sred- 
stvih za investicije je-treba 
upoštevati, da dela teh sred- 
stev gospodarstvo ne bo mo- 
glo neposredno uporabiti, ker 

je del že vnaprej angažiran 
(posojilo, del za zmanjšanje iz- 
gube), kar zmanjšuje sposob- 
nost gospodarstva za zagotav- 
ljanje lastnih sredstev za na- 
daljnja investicijska vlaganja. 
Pri tem sta v najtežjem položa- 
ju gospodarstvi Črne gore in 
Kosova, ker nimata lastnih 
sredstev za ohranitev sedanjih 
reprodukcijskih tokov, zato sta 
prisiljeni, da se ponovno za- 
doljžujeta. 

DINAMIČNA RAST 
IZGUB 

Na zmanjšanje akumulativne 
in reprodukcijske sposobnosti 
gospodarstva je vplivala tudi 
dinamična rast izgub. Tekoče 
izgube pomembno rastejo, ta- 
ko 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 po- 
slabšali. 

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 iz- 
gube v Srbiji brez pokrajin pre- 
cej povečale, znaša njihov de- 
lež v dohodku le 4,4 odstotka 
in je kot v Bosni in Hercegovini 
najnižji v državi. 
Vzroki izgub so številni, najpo- 
membnejši pa so: dispariteta 
cen, neizkoriščene zmogljivo- 
sti, pomanjkanje surovin in re- 
produkcijskega materiala, po- 
manjkanje deviznih sredstev 
za uvoz deficitarnih surovin, 
materiala, opreme in nado- 
mestnih delov, povečanje ne- 
plačane realizacije in amorti- 
zacije, neracionalni stroški, 
nedelo in nedisciplina. 

Razvoj in 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 
veliki in enotni tehnološki si- 
stem, ki zajema 9.389 km že- 
lezniških prog. Skupna vre- 
dnost osnovnih sredstev JŽ 
znaša okrog 10 odstotkov od 
vrednosti vseh osnovnih sred- 
stev v gospodarstvu SFRJ. 
Njena dejavnost sodi v zadeve 
posebnega družbenega po- 
mena. 

Za jugoslovanske železnice 
je značilna velika koncentraci- 
ja družbenih sredstev, velik 
odstotek inftastrukture in pre- 
cej dolga doba reprodukcije 
osnovnih transportnih sred- 
stev, visoka stopnja tehnične 
in tehnološke medsebojne 
odvisnosti in pogojenosti pri 
delu in razvoju ter počasno 
prilagajanje zmogljivosti dolo- 
čenim spremembam na pro- 
metnem trgu. Jugoslovanske 
železnice opravljajo okrog 60 
odstotkov skupnega javnega 

blagovnega prometa. Razen 
tega ustvarjajo 6,8 milijona ton 
letnega tranzita blaga in neto 
devizni priliv 135 milijonov do- 
larjev. 

Na železnici je zaposlenih 
okrog 145.000 delavcev, ali 3,1 
odstotka od skupnega števila 
zaposlenih v gospodarstvu dr- 
žave. 

V letu 1982 se je, kljub 
zmanjšanemu obsegu dela v 
skupnem prometu, obseg 
transportnega dela na JŽ po- 
večal za 7,2 odstotka v potni- 
škem in 1,7 odstotka v blagov- 
nem prometu. To je rezultat 
sprejetih ukrepov, tako družbe 
(omejevanje porabe tekočih 
goriv), kot tudi priznanj same 
železnice. 

Te ugotovitve so poudarjene 
v Poročilu o stanju in delova- 
nju železniškega prometa, ki je 
bilo poslano v obravnavo dele- 
gatom v Skupščini SFRJ. V po- 

ročilu, ki ga je pripravila Skup- 
nost jugoslovanskih železnic 
so obdelana najpomembnejša 
vprašanja in problemi delova- 
nja železniškega prometa v le- 
tu 1982, samoupravna organi- 
ziranost in izvajanje Zakona o 
združevanju v Skupnost JŽ, 
stanje osnovnih transportnih 
zmogljivosti in kadrov, kako- 
vost storitev, kot tudi vpraša- 
nja družbenoekonomskega 
položaja in pogojev gospodar- 
jenja. 

V delu, ki se nanaša na sta- 
nje in strukturo osnovnih tran- 
sportnih zmogljivosti je po- 
udarjeno, da je odstotek izrab- 

ljenosti železniških prog v letu 
1982 znašala 64,22 odstotka. 
Zaradi takšnega stanja mora 
biti na progah omejena hitrost, 
kar direktno vpliva na zmanj- 
šanje propustne in prevozne 
moči in na poslabšanje izrabe 
prevoznih zmogljivosti. Obe- 
nem so je dolžina prog, ki so 
sposobne za hitrost nad 100 
km na uro zmanjšala za okrog 
21 odstotkov, za hitrosti od 60 
do 80 km na uro pa za okrog 7 
odstotkov. 

Vzroki za zmanjšanje hitrosti 
so predvsem v neizvršenih re- 
montih prog, dotrajanosti kret- 
nic na postajah in pomanjka- 
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POROČILO O STANJU IN 
PROMETA 

DELOVANJU ŽELEZNIŠKEGA ^ 
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nje ustreznih slgnalno-var- 
nostnih in telekomunikacijskih 
naprav. 

Stopnja imobilizacije loko- 
motiv je ostala nespremenjena 
v primerjavi z letom 1981 in 
znaša od 25 do 30 odstotkov, 
medtem ko se je pri elektro- 
motornih vlakih stopnja imobi- 
lizacije povečala in dosegla 40 
odstotkov. Pri diesel motornih 
vlakih in tirnih avtobusih znaša 
stopnja imobilizacije 31 od- 
stotkov. 

Tako visoka imobilizacija je 
posledica pomanjkanja in sla- 
be opremljenosti remontnih 
zmogljivosti, pomanjkanja 
obratnih sredstev, kot tudi re- 
zervnih delov iz uvoza in do- 
mače proizvodnje. 

Ko je govora o skupnem par- 
ku potniških vagonov, se je le- 
ta v letu 1982 povečal le za 0,4 
odstotka. V okviru tega parka 
(2.382) je le 32,5 odstotka va- 
gonov, ki so sposobni za uvr- 
stitev v mednarodne vlake, to 
je za hitrosti nad 120 km. Sta- 
nje v skupnem parku tovornih 
vagonov (48.181) se je poslab- 
šalo, tako da je 10 odstotkov 
vagonov starejših kot 40 let, 
okrog 38 odstotkov pa je sta- 
rejših kot 25. 

Vzroki za imobilizacijo to- 
vornih in potniških vagonov so 
enaki - nekakovostno vzdrže- 
vanje, pomanjkanje sredstev, 
ki so planirana v ta namen in 
zamujanje pri voznem redu. 

Čeprav so gospodarska gi- 
banja v letu 1982 precej vpliva- 
la na zmanjšanje obsega skup- 
nih prometnih storitev se je 
obseg prevoza potnikov in bla- 
ga z železnico, kot je bilo že 
rečeno, povečal za 7,2 oziroma 
1,7 odstotka. Kljub temu pa 
delež železnice v skupnem 
prevozu še vedno ni zadovo- 
ljiv. 

Zahvaljujoč povečani upora- 
bi potniških vagonov na pro- 
gah tujih železnic in zmanjša- 
nemu angažiranju tujih potni- 
ških vagonov na progah JŽ, se 
je negativni saldo angažiranja 
tujih potniških vagonov zmanj- 
šal za okrog 25 odstotkov, to- 
vornih pa za okrog 53 odstot- 
kov. Obenem se je komercial- 
na hitrost potniških vlakov 
zmanjšala za 2,6 odstotka, nji- 
hovo zamujanje pa za 21,4 od- 
stotka. Komercialna hitrost to- 
vornih vlakov je ostala nespre- 
menjena, njihovo zamujanje 
pa se je v primerjavi z letom 
1981 prav tako zmanjšalo (15 
odstotkov). 

Ker pa osnovne transportne 
zmogljivosti zelo vplivajo na 
varnost v železniškem prome- 
tu, so bili ukrepi, ki so jih spre- 
jele organizacije združenega 
dela na železnici usmerjene k 

izboljšanju varnosti. Čeprav se 
je varnost v železniškem pro- 
metu v letu 1982 povečala v 
primerjavi z letom 1981, stanje 
še vedno ni zadovoljivo. 

Lani so se zgodile 304 ne- 
sreče pri železniškem prome- 
tu, v katerih je umrlo 18, težje 
pa je bilo ranjenih 86 potnikov 
in železniških delavcev. Mate- 
rialna škoda na železniških 
sredstvih je znašala 447 milijo- 
nov dinarjev, prekinitev pro- 
meta 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 udele- 
žencev v prevozu, nedosledna 
uporaba prometno-tehničnih 
predpisov, povečanje delovne 
intenzivnosti ter stanje tehnič- 
nih sredstev in njihovo vzdrže- 
vanje. 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 ne- 
spoštovanje predpisov na že- 
leznici. Toda, kot je poudar- 
jeno v poročilu, vprašanja de- 
lovne discipline in uporablja- 
nja prometnotehničnih predpi- 
sov ni mogoče reševati samo z 
disciplinskimi in kazenskimi 
ukrepi, ampak s stalno kontro- 
lo in sprejemanjem preventiv- 
nih ukrepov, razvojem samou- 
pravnih odnosov, nagrajeva- 
njem po rezultatih dela ter z 
dvigovanjem zavesti in odgo- 
vornosti vsakega delavca. 

DRUŽBENOEKONOMSKI 
POLOŽAJ ŽELEZNIC 

Poseben del poročila je po- 
svečen družbenoekonomske- 
mu položaju in' pogojem go- 
spodarjenja v železniškem 
prometu. Poudarjeno je bilo, 
da je ekonomski položaj te 
prometne panoge v preteklem 
srednjeročnem obdobju in v 
prvih dveh letih družbenega 
plana, kljub ukrepom ZIS, re- 
publik in pokrajin, nezadovo- 
ljiv, kar je vplivalo na takore- 
koč neprestan pojav izgub v 
poslovanju. V letu 1982 so zna- 
šale izgube skupaj 4,478 mili- 
jona dinarjev, kar je za okrog 
2,6 krat več kot leta 1981. 

Vzrok za izgube je predvsem 
v dispariteti cen. Kljub poveča- 
nju cen za prevoz v preteklem 
letu, in to 1. marca za okrog 17 
odstotkov in 26. decembra za 
17 odstotkov, se ekonomski 
položaj železnic v letu 1983 ni 
izboljšal. 

Temeljne opredelitve, ki so 
določene z družbenim dogo- 
vorom o prometni politiki, ki se 
nanašajo na proces družbene 

in ekonomsko racionalne deli- 
tve transportnega dela na pro- 
metnem trgu se ne uresničuje- 
jo. Zaradi tega je nastala stag- 
nacija ali pa zelo majhno letno 
povečanje obsega dela v že- 
lezniškem prometu. 

Počasna rast obsega prome- 
ta, neurejeno vprašanje cen 
storitev, neurejen položaj že- 
leznice v primarni delitvi in v 
deviznem sistemu, kot tudi 
stalna rast zajemanja dohodka 
prek dogovorov in zakonskih 
obveznosti, vplivajo na neza- 
dovoljiv ekonomski položaj že- 
lezniško-transportnih organi- 
zacij. 

Eden od vzrokov za nezado- 
voljiv ekonomski položaj že- 
leznice je tudi zadolženost nje- 
nih organizacij. Čeprav Jugo- 
slovanske železnice ustvarjajo 
pomemben devizni priliv, ki se 
je v letu 1982 v primerjavi z 
letom 1981 povečal skoraj za 
30 odstotkov se devizno poslo- 
vanje železnice neprestano 
poslabšuje. Ne more uresničiti 
lastnega deviznega priliva, v 
zvezi s tem pa niti prihodkov 
na podlagi prevozov v medna- 
rodnem prometu, ker domače 
družbene pravne osebe in pot- 
niki na podlagi pravice iz medr 
narodnih konvencij plačujejo 
prevozne stroške pri uvozu in 
izvozu blaga in pri potovanju v 
tujino tudi na progah tujih že- 
leznic v dinarjih pri jugoslo- 
vanskih železnicah. S spreje- 
manjem teh stroškov se daje. 
jugoslovanskim železnicam, 
kot garantu in komisionarju, 
pri zaračunavanju prevozov od 
domačih oseb za tuje železni- 
ce, obveznost deviznega plači- 
la teh stroškov tujim železni- 
cam. 

Uresničevanje programa 
razvoja in modernizacije želez- 
nice, kot je poudarjeno v poro- 
čilu, se ne uresničuje v dogo- 
vornjenem obsegu in po spre- 
jeti dinamiki. Do zdaj so šla 
vlaganja v glavnem za razvoj 
infrastrukture, manj pa za raz- 
voj osnovnih transportnih 
zmogljivosti. Ker pa so železni- 
škotransportne organizacije 
zelo zadolžene, železnica nima 
možnosti, da bi z lastnimi 
sredstvi zagotovila enostavno 
reprodukcijo. 

Počasen je tudi proces sa- 
moupravnega združevanja de- 
la in sredstev, poslovne banke 
pa ne kažejo interesa za pla- 
sma kreditnih sredstev za mo- 
dernizacijo osnovnih tran- 
sportnih zmogljivosti železni- 
škega prometa, predvsem za 
financiranje proizvodnje želez- 
niške opreme v okviru domače 
industrije. 

Prevozne cene so še vedno 
pod vplivom družbene skup- 
nosti, dogovorjeni in sprejeti 

cilji na tem področju pa se po- 
časi uresničujejo. Zaradi tega 
je ostala institucija kompenza- 
cija dela reprodukcijskih stro- 
škov v železniškem prometu, 
kar posebej obremenjuje go- 
spodarstvo in prispeva k ne- 
realnemu prikazovanju ustvar- 
jenega dohodka. Z druge stra- 
ni pa, glede na višino kompen- 
zacije in njej delež v skupnem 
prihodku, le-ta destimulativno 
deluje na mobilizacijo vseh sil 
pri železnici za boljše izkori- 
ščanje zmogljivosti in uresni- 
čevanje zadovoljivejših delov- 
nih uspehov. 

Problemi notranjih odnosov 
v okviru temeljnih organizacij 
združenega dela se počasi re- 
šujejo, kar pomeni, da niso v 
vseh delih popolnoma urejeni 
dohodkovni odnosi, kot te- 
meljni motiv gospodarjenja in 
razvijanja samoupravljanja. To 
kaže slabosti tudi pri stopnji 
izkoriščanja osnovnih sredstev 
transportnih zmogljivosti, na 
obseg dela in na stopnjo imo- 
bilizacije posameznih vrst 
zmogljivosti, kakovost promet- 
nih storitev in drugo. Zaradi 
takšnega stanja se tudi gospo- 
dars /o počasi opredeljuje za 
železniški promet, kar zavira 
proces njegovega vključevanja 
v celovit sistem združevanja 
dela v okviru gospodarstva. 

Zaostajanje za uresničeva- 
nju programa razvoja in mo- 
dernizacije železniškega pro- 
meta, je vzrok, kot je poudar- 
jeno v poročilu, v glavnem v 
pomanjkanju trdnih, zaneslji- 
vih virov financiranja tega pro- 
grama. Osnovni vir financira- 
nja v preteklih letih so bila 
sredstva amortizacije in delo- 
ma sredstva tujih kreditov, kar 
je pripeljalo do zaostajanja pri 
realizaciji dinamike, precejš- 
nje podražitve del in premaj- 
hne sinhronizacije pri razvoju 
zmogljivosti mreže Jugoslo- 
vanskih železnic. 

Zaostajanje pri razvoju se 
posebej kaže pri usposablja- 
nju prog za večje hitrost ter 
nakupu potniških in tovornih 
vagonov. Zaradi tega se ne 
uresničuje večji obseg prome- 
ta, naše železnice pa so prisi- 
ljene uporabljati tuje potniške 
in tovorne vagone in da tujim 
upravam plačujejo precejšnja 
sredstva na račun odškodnin. 

Posebej je poudarjeno pre- 
majhno gibanje v mednarod- 
nem tranzitnem prometu, kot 
posledica okrepljene konku- 
rence drugih železniških smeri 
in mednarodnega cestnega 
prometa. V zvezi s tem aktiv- 
nosti znotraj same železnice 
ne spremljajo dovolj spre- 
memb, ki so nastale na med- 
narodnem prometnem trgu. 

K poročilu je priložen tudi 
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predlog ukrepov za nadaljnji 
razvoj železniškega prometa. 
Od ukrepov, ki naj bi jih spre- 
jela železnica je poudarjena 
aktivnost pri realizaciji akcij- 
skega programa JŽ za uresni- 
čevanje sklepov Zbora repu- 
blik in pokrajin Skupščine 
SFRJ 16. julija 1981, kot stabi- 
lizacijskega programa Jugo- 
slovanskih železnic. Prav tako 
je poudarjeno uresničevanje 
organizacij združenega dela z 
usklajevanjem procesa prevo- 
za z zahtevami tehnologije de- 
la in nove tehnike zaradi zago- 
tavljanja racionalnejšega izko- 
riščanja transportnih zmoglji- 
vosti in uresničevanja večjih 
ekonomskih učinkov pri delu. 

Samoupravne interesne 
skupnosti za železniški promet 

in Zveza SIS za promet morajo 
biti še bolj mesto za interesno 
povezovanje gospodarstva in 
železniškega prometa. Razen 
tega je predlagana poostrena 
osebna odgovornost za neo- 
pravljene obveznosti v organi- 
zacijah združenega dela na že- 
leznici. 

Poročilo o delovanju želez- 
niškega prometa je obravnaval 
Zvezni izvršni svet. Ob tej pri- 
ložnosti je dal svoje mnenje 
oziroma podprl ukrepe, ki jih 
je predložila Skupnost JŽ. 
Obenem je predložil še druge 
ukrepe za reševanje proble- 
mov v tej prometni panogi. 
Med drugim se je ZIS zavezal, 
da bo zaradi premagovanja 
obstoječih disparitete cen, za- 
gotovil diferencirano rast cen 

železniškega prometa. 
V predlogu ukrepov ZIS je 

poudarjeno, da je v resoluciji 
za leto 1983 predvideno, da 
bodo sprejeti ukrepi za zago- 
tavljanje dinarskega dela dele- 
ža v financiranju prednostnih 
vlaganj v železniški promet in 
graditev avtomobilskih cest, za 
katere so odobreni krediti 
mednarodnih finančnih orga- 
nizacij. Zaradi tega so v okviru 
cene tekočih goriv predvidena 
tudi sredstva za zagotavljanje 
dinarskega dela deleža za na- 
jem tujih kreditov. Prav tako je 
predvideno, da se sredstva za 
nakup tirnih vozil zagotovijo iz 
povečanih sredstev za krediti- 
ranje plasmaja domače opre- 
me, ladij in tirnih vozil na do- 
mačem trgu, kot posebna pre- 

dnost. ZIS je prav tako, zaradi 
učinkovitejšega plačevanja 
prevoza s tujimi železnicami, 
dopolnil uredbo o zadevah in 
načinu uporabe storitev tujih 
železnic. Z dopolnitvijo je 
predvideno, da se storitve tujih 
železnic prednostno plačajo 
kot konvencijske obveznosti, 
kot tudi, da železnica lahko za- 
hteva od uporabnika prevoza, 
da škodo in stroške, ki nasta- 
nejo zaradi neplačila in nepra- 
vočasnim plačilom storitev tu- 
jim železnicam, plačajo v devi- 
zah. Prav tako je Zvezni sekre- 
tariat za finance zadolžen, da 
predloži ustrezne ukrepe za 
reševanje problemov zagotav- 
ljanja deviz za plačevanje kon- 
vencijskih obveznosti na pod- 
lagi prevoza potnikov. 

Počasno povezovanje prometnih in 

proizvodnih organizacij 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 
dobili v obravnavo Analizo o 
združevanju dela in sredstev 
med proizvodnimi in promet- 
nimi organizacijami združene- 
ga dela, s posebnim oziroma 
na izvajanje Zakona o obvez- 
nem združevanju, ki jo je pri- 
pravil Zvezni sekretariat za tr- 
žišče in splošne gospodarske 
zadeve. Analiza želi prikazati 
doseženo stopnjo preobrazbe 
družbenoekonomskih odno- 
sov proizvodne in prometne 
sfere ter razvoj združevalnih 
procesov na tem področju. 
Prav tako pa opozarja na de- 
javnosti in ukrepe, ki bi pospe- 
šili procese dohodkovnega 
povezovanja proizvodnih in 
prometnih organizacij. 

Eden temeljnih ciljev politi- 
ke združevanja zaradi skupne- 
ga poslovanja prometnih in 
proizvodnih organizacij je 
spodbujanje nadaljnjega raz- 
voja dohodkovnih odnosov na 
podlagi združevanja dela in 
sredstev med tema dvema sfe- 
rama procesov družbene re- 
produkcije. 

Z združevanjem dela in sred- 
stev organizacije združenega 
dela, ki se ukvarjajo s prome- 
tom blaga in storitev, in proiz- 
vodne organizacije skupaj ra- 

ziskujejo domače in tuje trži- 
šče, planirajo razvoj, določajo 

uvozno in izvozno politiko, 
opredeljujejo in prevzemajo 
skupni in posamični riziko za 
skupno poslovanje, ustvarjajo 
in razporejajo pa skupni pri- 
hodek oziroma dohodek v 
skladu s prispevkom pri njego- 
vem ustvarjanju. 

Analiza poudarja, daje zdru- 
ževanje dela in sredstev med 
temi organizacijami nova obli- 
ka dohodkovnega povezova- 
nja proizvodne in prometne 
sfere na širših temeljih. Pri tem 
Zakon o obveznem združeva- 
nju določa obveznosti posa- 
meznih prometnih organizacij 
združenega dela, da združuje- 
jo delo in sredstva s proiz- 
vodnimi organizacijami zdru- 
ženega dela. Ta obveznost pa 
je omejena le na nekatere pro- 
metne organizacije, za določe- 
ne primere in pogoje poslova- 
nja teh organizacij, kakor tudi 
za določen obseg prometa ozi- 
roma celotnega prihodka pro- 
metnih organizacij iz skupne- 
ga poslovanja. 

Po podatkih SDK za leto 
1982 je v državi po temeljni 
dejavnosti registriranih 4831 
organizacij, ki se ukvarjajo s 
prometom blaga in storitev. Pri 
tem se jih 2337 ukvarja s pro- 
metom na drobno, 1732 s pro- 
metom na debelo, zunanjetr- 
govinski promet opravlja 410 

organizacij, prometne storitve 
pa 352 organizacij. 

Analiza omenja, da mora 
1749 organizacij združenega 
dela, ki se ukvarjajo z izvozom 
in uvozom blaga, prometom 
na debelo ali določenimi zade- 
vami gospodarskih storitev s 
tujino obvezno združevati delo 
in sredstva po veljavnem Zako- 
nu. Sicer pa se mora med 
skupnim številom prometnih 
organizacij obvezno združeva- 
ti okoli 40 odstotkov teh orga- 
nizacij s proizvodnimi organi- 
zacijami. 

Do konca maja je bilo skle- 
njenih 3140 samoupravnih 
sporazumov o obveznem zdru- 
ževanju dela in sredstev proiz- 
vodnih in prometnih organiza- 
cij. Na podlagi podatkov o 
skupnem številu evidentiranih 
sporazumov po republikah in 
avtonomnih pokrajinah. Anali- 
za sklepa, da je bilo prevladu- 
joče število sporazumov pro- 
metnih organizacij sklenjenih 
s proizvodnimi organizacijami 
v okviru republike ali pokra- 

ANALIZA ZDRUŽEVANJA DELA IN SREDSTEV MED 
PROIZVODNIMI IN PROMETNIMI ORGANIZACIJAMI 
ZDRUŽENEGA DELA, S POSEBNIM OZIROM NA 
IZVAJANJE £AKONA O OBVEZNEM ZDRUŽEVANJU 

jine. 
Analiza tudi poudarja, da je 

bila dosežena višja raven zdru- 
ževanja med temi organizaci- 
jami v tistih republikah in po- 
krajinah, ki imajo razvitejšo 
proizvodnjo. To po svoje vpliva 
na regionalno zapiranje trži- 
šča, ovira blagovne tokove in 
prekinja večletno sodelovanje 
in vezi. Prav tako je s tem one- 
mogočeno kroženje blaga in 
denarnih sredstev, kar nega- 
tivno vpliva na enotnost jugo- 
slovanskega tržišča in hitrejše 
združevanje dela in sredstev 
na območju vse države. 

Čeprav so evidentirani sa- 
moupravni sporazumi usklaje- 
ni z Zakonom o obveznem 
združevanju, se posamezne 
njegove določbe sploh ne 
izvajajo zaradi oteženih pogo- 
jev gospodarjenja in zaradi te- 
ga, ker sedanje gospodarske 
razmere negativno vplivajo na 
združevalne procese. To velja 
predvsem za določbe o razpo- 
rejanju skupnega prihodka, 
obsegu obratnih sredstev, ki 
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se morajo združevati, o rokih 
dobav izdelkov, skupnem po- 
slovanju in druge. 
SKROMEN DELEŽ 
SKUPNEGA PRIHODKA 

Prometna organizacija, ki 
združuje delo in sredstva zara- 
di skupnega poslovanja s pro- 
izvodno organizacijo, mora po 
veljavnem Zakonu najmanj po- 
lovico svojega celotnega pri- 
hodka ustvarjati na podlagi 
prihodka iz skupnega poslova- 
nja. 

Kakor pravi Analiza, je mo- 
goče po odnosih na področju 
skupnega prihodka in celotne- 
ga prihodka sklepati, da so pri 
združevanju doseženi šele za- 
četni rezultati. Tako je leta 
1981 delež skupnega prihodka 
v celotnem prihodku na po- 
dročju trgovine znašal le 1,6 
odstotka, medtem ko je v trgo- 
vini na debelo in zunanji trgo- 
vini ta delež dosegel 2,2 od- 
stotka. Ta razmerja se v letu 
1982 niso spremenila. 

Tako skromen delež skup- 
nega prihodka v celotnem pri- 
hodku je posledica tega, kar je 
v prihodek na podlagi kupo- 
prodajnih odnosov vključena 
tudi nabava vrednosti trgov- 
skega blaga. Pri prihodku iz 
skupnega poslovanja pa pro- 
metna organizacija v svoj ce- 
lotni 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 or- 
ganizacij vpliva tudi njihova 
zelo nizka akomulacijska in re- 
produkcijska sposobnost, ka- 
kor tudi njihova zadolženost v 
bankah. Glede na zakonske 
obveznosti so razpoložljiva 
sredstva za združevanje pre- 
majhna, zaradi nizke akomula- 
cije pa trgovina ne razpolaga z 
lastnimi sredstvi. Zaradi tega 
se pretežen del sredstev zago- 
tavlja z najemanjem kratkoroč- 
nih in dolgoročnih bančnih 
kreditov. Delež dolgoročnih 
kreditov se v trajnih virih po- 
slovnih sredstev na primer gib- 
lje od 30,3 do 32,9 odstotka. 

Analiza posebej opozarja na 
pomen samoupravnega ureja- 
nja medsebojnih odnosov med 
proizvodnimi in prometnimi 
organizacijami pri skupnem 
poslovanju in na vzroke, ki 
otežujejo dosledno izvajanje 
sklenjenih samoupravnih spo- 
razumov o združevanju. 

Ugotavlja, da so mnogi sa- 

moupravni sporazumi o traj- 
nem poslovnem sodelovanju 
med temi organizacijami for- 
malni, da vsebujejo posploše- 
ne določbe in podrobneje ne 
urejajo predmetov skupnega 
poslovanja. Taka posploše- 
nost je posledica načinov in 
vsebine sporazumevanja, saj 
se samoupravni sporazumi 
hkrati sklepajo z velikim števi- 
lom proizvodnih partnerjev. 
Zaradi tako pomanjkljivega 
urejanja dohodkovnih odno- 
sov pa podpisniki tudi ne izva- 
jajo večine sporazumov. 

Mimo tega v številnih prime- 
rih sporazumi ne opredeljujejo 
vseh sestavin medsebojnh raz- 
merij udeležencev, temveč po- 
samezna vprašanja urejajo le 
načelno, kakor na primer vpra- 
šanje oblikovanja cen za izdel- 
ke 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 na- 
dalje združevanje sredstev ta- 
ko urejeno, da posamezen 
udeleženec združuje le sred- 
stva za svoj del poslovanja, 
medtem ko le po redkih spora- 
zumih prometne organizacije 
združujejo svoja sredstva v 
proizvodno organizacijo za 
razširitev ali graditev novih 
proizvodnih oziroma prodaj- 
nih zmogljivosti. 

Najpogosteje pa se udele- 
ženci sporazumov izogibajo 
določanju osnov in meril za 
razporejanje skupnega pri- 
hodka, skupno določanje cen 
ter prevzemanje skupnega rizi- 
ka iz skupnega poslovanja. To 
pa so dejansko bistvene sesta- 
vine za vsebinsko izvajanje Za- 
kona o obveznem združeva- 
nju. Potemtakem je mogoče 
oceniti, da samoupravni spo- 
razumi le formalno zadovolju- 
jejo določbe veljavnega Zako- 
na , dejansko pa so tako obli- 
kovani, da na vsebujejo objek- 
tivnih meril, ki bi omogočila 
njihovo dejansko izvajanje. 

Vzroki počasnega 
združevanja 

Za razvoj združevalnih pro- 
cesov Analiza poudarja, da je 
ta proces šele na začetku, šte- 
vilne težave pa spremljajo in 
ovirajo njegov razvoj. Ob mo- 
tenih odnosih na področju 
procesov družbene reproduk- 
cije vse pogosteje prihaja do 

monopolnega ravnanja, zapi- 
ranja tržišča in pogojevanja 
dobave blaga, kar resno ovira 
združevanje prometnih in pro- 
izvodnih organizacij. 

Mimo tega združevanja dela 
in sredstev za skupno poslova- 
nje ni obvezno za proizvodne 
organizacije, ki v sedanjih ote- 
ženih pogojih gospodarjenja 
zelo nerade sprejemajo pred- 
loge prometnih organizacij, da 
bi razvili in razširili sodelova- 
nje. Enostranska obveznost 
združevanja negativno vpliva 
na hitrejši razvoj združevalnih 
procesov in prispeva k popolni 
nezainteresiranosti proiz- 
vodnih organizacij za sklepa- 
nje samoupravnih sporazu- 
mov. 

Proizvodne organizacije pa 
tudi same ustanavljajo pro- 
metne (commerce), kar je na- 
daljnji razlog za počasno zdru- 
ževanje. Novoustanovljene 
prometne organizacije pa po- 
večujejo število posrednikov 
pri prometu in so nepotreben 
člen v tej verigi. Te organizaci- 
je najpogosteje ustanavljajo ti- 
ste proizvodne organizacije, ki 
za tržišče proizvajajo deficitar- 
ne izdelke. 

Temeljni motiv za njihov ob- 
stoj pa je odpiranje možnosti 
za povečevanje dohodka z za- 
jemanjem dela določenih ra- 
zlik pri ceni in izkoriščanjem 
trenutnega položaja na trži- 
šču, kar povzroča zmanjševa- 
nje materialnih temeljev pro- 
metnih organizacij. Povečano 
število posrednikov pri prome- 
tu pa tudi ne omogoča širjenja 
asortimenta blaga, saj se te or- 
ganizacije ukvarjajo s prodajo 
blaga iz lastne proizvodnje, in 
sicer predvsem na svojem trži- 
šču. 

Na izvajanje Zakona o ob- 
veznem združevanju negativ- 
no vpliva tudi razdrobljenost in 
premajhna specializacija pro- 
metnih organizacij, saj obseg 
asortimenta trgovinskih orga- 
nizacij otežuje spremljanje 
prometa po izdelkih in proi- 
zvajalcih in razčlenitev meril 
za opredeljevanje deleža v 
skupnem prihodku. 

Ob upoštevanju številnih 
vzrokov počasnega in neu- 
streznega povezovanja proiz- 
vodnje in promet, Analiza po- 
udarja, da so se začele pripra- 
ve za spremembo in dopolni- 
tev Zakona o obveznem zdru- 
ževanju. Z njimi naj bi pospeši- 
li procese združevanja in po- 
drobneje uredili, kaj je dolgo- 
ročno poslovanje. 

Dosedanje izkušnje pri prak- 
tičnem izvajanju veljavnega 
Zakona kažejo, da največ težav 
nastaja pri ugotavljanju in raz- 
porejanju skupnega prihodka, 
ustavarjenega z združevanjem 
prometnih in proizvodnih or- 
ganizacij. Zaradi tega te orga- 
nizacije še naprej poslujejo na 
temelju kupoprodajnih po- 
godb. Mimo tega se različno 
evidentira celotni prihodek, in 
sicer je to odvisno od tega, če 
je ustvarjen s skupnim poslo- 
vanjem ali s kuporodajnimi 
odnosi. Zato je nujno treba te- 
hniko knjiženja celotnega pri- 
hodka prilagoditi tako, da bo 
ustrezala združevanju dela in 
sredstev. 

Poseben problem pa je tudi 
organiziranost trgovine na de- 
belo, zunanje trgovine in orga- 
nizacij, ki se ukvarjajo s stori- 
tvami na področju prometa 
blaga. Večina teh organizacij 
ni dovolj usposobljena, da bi 
bile zanesljiv partner proiz- 
vodnim organizacijam za traj- 
nejše povezovanje na doma- 
čem in tujem tržišču. 

Glede tega pa Analiza po- 
udarja, da bi odprava omenje- 
nih težav in zagotovitev pogo- 
jev za povezovanje proizov- 
dnih in prometnih organizacij 
omogočila razvoj družbeno- 
ekonomskih odnosov na do- 
hodkovnih temeljih. To bi pri- 
spevalo tudi k neposrednejše- 
mu usklajevanju proizvodnje 
in prometa v reprodukcijskem 
procesu in učinkovitejšemu 
gospodarjenju ter skupnemu 
ustvarjanju dohodka. 

Za razvijanje sedanje orga- 
nizacije na prometnem po- 
dročju pa je treba sprejeti me- 
rila, ki bi določala, katere or- 
ganizacije se lahko ukvarjajo s 
prometom blaga in storitev, 
kakor tudi, katere organizacije 
morajo obvezno združevati de- 
lo in sredstva. 

Za pospeševanje povezova- 
nja prometnih in proizvodnih 
organizacij pa je nujno treba 
tudi bolj dosledne izvajati Za- 
kon o obveznem združevanju. 
Odgovornost za to morajo v 
enaki meri prevzeti tako pro- 
metne kot proizvodne organi- 
zacije, čeprav je obvezno zdru- 
ževanje predpisano le za pro- 
metne organizacije. 

Prav tako pa se morajo nuj- 
no bolj angažirati vsi zaintere- 
sirani udeleženci, nujni so več- 
ja družbena spodbuda in 
usmerjanje, kakor tudi večja 
odgovornost za uresničevanje 
samoupravnih sporazumov. 
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