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Na skupnem zasedanju Zbora združenega dela. Zbora ob- 
čin in Družbenopolitičnega zbora skupščine Sn Slovenije so 
delegat razreši Janeza Zemljariča dolžnosti predsednika 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Na skupnem zasedanju so nato izvolili predsednika, pod- 
predsednika in člane Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
ter imenoval: republiške sekretarje in predsednike republiških 
komitejev. 

Za predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je 
bil izvoljen Dušan Šinigoj. 

Za podpredsednika izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
je bi i izvoljen dr. Boris Frlec. 

Za čl'ane Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije so bili 
izvoljeni Tomaž Ertl, Jože-Peter Kavčič, Alojz Klemenčič, dr. 
Matjaž Kmecl, Milan Knežević, Kristina Kobal, Martin Košir, 
Stane Kotnik, Henrik Marko, Borut Miklavčič, Bogomila Mi- 
tič, Jakob Piskernik, Milivoj Samar. Rudi Šepič, Marjan Šif- 
tar, Peter Toš, dr. Lojze Ude, Erik Vrenko in Julka Žibert. 

Izmed izvoljenih članov Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije so bili imenovani 

Tomaž Ertl za republiškega sekretarja za notranje zadeve; 
Martin Košir za republiškega sekretarja za ljudsko 

obrambo: 
Kristina Kobal za republiško sekretarko za pravosodje in 

upravo: 
Rudi Šepič za republiškega sekretarja za finance; 
Jože-Peter Kavčič za predsednika Republiškega komiteja 

za varstvo okolja in urejanje prostora; 
Alojz Klemenčič za predsednika Republiškega komiteja za 

tržišče in splošne gospodarske zadeve; 
dr. Matjaž Kmecl za predsednika Republiškega komiteja za 
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Milan Knežević za predsednika Republiškega komiteja za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; 

Stane Kotnik za predsednika Republiškega komiteja za 
borce in vojaške invalide; 

Henrik Marko za predsednika Republiškega komiteja za 
industrijo in gradbeništvo; 

Borut Miklavčič za predsednika Republiškega komiteja za 
zdravstveno in socialno varstvo; 

Bogomila Mitič za predsednico Republiškega komiteja za 
turizem in gostinstvo; 

Jakob Piskernik za predsednika Republiškega komiteja za 
energetiko; 

Milivoj Samar za predsednika Republiškega komiteja za 
družbeno planiranje; 

Marjan Šiftar za predsednika Republiškega komiteja za 
informiranje; 

Peter Toš za predsednika Republiškega komiteja za delo; 
dr. Lojze Ude za predsednika Republiškega komiteja za 

zakonodajo; 
Erik Vrenko za predsednika Republiškega komiteja za raz- 

iskovalno dejavnost in tehnologijo; 
Juika Žibert za predsednico Republiškega komiteja za pro- 

met in zveze 

Na skupnem zasedanju so delegati Zbora združenega 
dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora poslušali; 

- ekspoze k programu ukrepov in aktivnosti po uveljavitvi 
ukrepov za odmrznitev cen za finančno konsolidacijo gospo- 
darstva, ki ga je podal podpredsednik Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije dr. Boris Frlec. 

Zbor združenega dela, Zbor občin i.i Družbenopolitični 
zbor so na ločenih sejah sprejeli: 

- sklep ob obravnavi predloga programa ukrepov in aktiv- 
nosti po uveljavitvi ukrepov za odmrznitev cen in finančno 
konsolidacijo gospodarstva; 

- predlog ugotovitev, stališč in sklepov ob obravnavi poro- 
čila o uresničevanju preobrazbe odnosov v gospodarjenju z 
denarjem v bankah z območja SR Slovenije. 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela: 
- sklep ob obravnavi osnutka dogovora o sprejemanju 

ukrepov za zmanjševanje materialnih obveznosti aospodar- 
stva; 

- predlog zakona o spremembah zakona o določitvi sto- 
penj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka TOZD in delov- 
nih skupnosti v letih 1984 in 1985; 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic 
naravnih nesreč; 

- predlog zakona o spremembah zakona o dodatnem pri- 
spevku solidarnosti v letih 1982 do 1985; 

- predlog zakona o urejanju prostora; 
- predlog zakona o urejanju naselij in drugih posegov v 

prostor; 
- predlog zakona o stavbnih zemljiščih; 
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o zagotovitvi sredstev 

iz dela neizkoriščenih kreditov iz primarne emisije železiškim 
transportnim organizacijam združenega dela za nakup tirnih 
vozil domače izdelave; 

- sklep ob obravnavi osnutka zakona o supergaranciji fe- 
deracije za obveznosti Ljubljanske banke-Združene banke 

Ljubljana, kot garanta za posojilo Evropske investicijske 
banke za financiranje modernizacije magistralne železniške 
smeri zahod-vzhod-jug; 

- sklep ob obravnavi osnutka zakona o garanciji federacije 
za obveznosti po pogodbi o refinanciranju med Narodno 
banko Jugoslavije in določenimi drugimi jugoslovanskimi 
bančnimi organizacijami kot dolžniki ter zastopnikom upni- 
kov in tujimi komercialnimi bankami kot upniki; 

- sklep ob obravnavi osnutka družbenega dogovora o 
skupnih osnovah in merilih samoupravnega urejanja odnosov 
pri pridobivanju in razporejanju dohodka ter čistega do- 
hodka, delitvi sredstev za osebne dohodke in za skupno 
porabo delavcev v SFR Jugoslaviji; 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 

Zbor združenega dela: 
Aleš Sojar, Martin Mlinar, Nada Mihajlovič, Jordan Blaževič, 

Peter Simonišek, Bojan Šefman, Stane Divjak, Jože Knez! 
Jože Stanonik, Vladimir Ščeglovski, Samo Vidmar, Stane 
Konrad, Matija Koritnik, Srečko Kropeč, Rudi Kropivnik, Bela 
Banfi, Bruno Medvešek, Tatjana Kosovel, Natan Bernot, Rudi 
Sepič, Tone Ceh, Lidija Prhaj, Marinka Skrinjar, Franc Krabo- 
nja, Dušan Novak, Griša Nagy, Jože Kavčič, dr. Lojze Ude Ivan 
Mavrič, Franc Hrastnik, Brane Mišič. 
Zbor občin: 

Majda Štruc, Jože Lampret, Zvonko Perlič, Matevž Dagarin, 
Kristina Slavič, Jože Eleršič. Albin Vengust. Ivo Miklavčič 
Nace Karničnik Rozina Markovič, Janez Korošec, Franc 
Brenčič, Vlado Šlamberger, Mirko Berložnik, Franc Blatnik 
Rade Zivanovič, Tina Tomlje, Majda Rakočevič, Eva Kovič' 
Tone Ferenc, Anton Jesenko, Ada Gorjup, Edo Lenarčič. Mitja 
Horvat, Tomaž Vuga, Slavka Keržan, dr. Avguštin Lah, Marjan 
Fujan, Peter Toš, Majda Cvetanovski, Silva Bauman-Ćenčič 
dr Miha Ribarič. 
Družbenopolitični zbor: 

Viljem Veršaj, Silva Jereb, Vladislav Horvat, Ciril Ribičič 
Valerija Skerbec, Francka Herga, Jože Šušmelj, Štefan Koro- 
šec, Igor Križman, Marija Zupančič-Vičar, Mile Šetinc Milisav 
Jankovic, Marija Aljančič, Alojz Klemenčič, Marija Pukl 
Pisne razprave so oddali: 

- delegati iz skupin delegatov za Zbor združenega dela iz 
posameznih okolišev in dejavnosti: Ajdovščina, Žalec, Ravne 
na Koroškem, Slovenska Bistrica, Domžale, Laško Grosuplie 
Kranj, Ljubljana-Vič-Rudnik; ' 

- delegati iz skupin delegatov za Zbor občin iz skupščin 
občin: Ljubljana-Moste-Polje, Grosuplje, Laško, Mozirje Slo- 
venska Bistrica, Ravne na Koroškem. 

- sklep ob obravnavi osnutka družbenega dogovora o 
skupnih elementih stanovanjske in komunalne politike. 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela dopol- 
njeno in usklajeno besedilo 11. točke ugotovitev, stališč in 
sklepov o razvoju drobnega gospodarstva v SR Sloveniji; 
Družbenopolitični zbor je sprejel sklep. 

Zbor združenega dela je sprejel še: 
- predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi prora- 

čuna SR Slovenije za leto 1983; 
- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji 

sporazuma o garanciji (šesti železniški projekt) med SFR 
Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU- 

KLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS 

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi uresničevanja preobrazbe 
odnosov v gospodarjenju z denarjem v bankah z območja SR Slovenije 

Skupščina SR Slovenije je na sejah 
Zbora združenega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora obravnavala 

uresničevanje preobrazbe odnosov v go- 
spodarjenju z denarjm v bankah z ob- 
močja SR Slovenije ter v skladu z 255. in 

256. členom poslovnika Skupščine SR 
Slovenije na sejah Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbenopolitičnega 
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zbora dne 23. maja 1984 sprejela 

UGOTOVITVE, STALIŠČA 
IN SKLEPE 
o gospodarjenju s finančnimi 
sredstvi in o bančni 
organiziranosti 

Skupščina SR Slovenije poudarja, da 
sta razreševanje problemov na področju 
preobrazbe družbenoekonomskih odno- 
sov pri gospodarjenju s finančnimi sred- 
stvi in bančna organiziranost še posebno 
aktualni v sedanjem trenutku, ko si z 
izvajanjem dolgoročnega prograrha go- 
spodarske stabilizacije prizadevamo od- 
praviti vzroke in posledice često nego- 
spodarnega ravnanja z družbenimi sred- 
stvi in previsoke zadolženosti doma ih v 
tujini. 

Na podlagi tega Skupščina SR Sloveni- 
je sprejema naslednje 
UGOTOVITVE: 

Poročila, ki so jih pripravile banke. Go- 
spodarska zbornica Slovenije in stališča 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije z 
uvodno besedo na sejah zborov Skupšči- 
ne SR Slovenije o uresničevanju preo- 
brazbe odnosov y gospodarjenju z de- 
narjem v SR Sloveniji, so dobra osnova 
za oceno odprtih vprašanj, na katera so v 
razpravah opozarjale konference delega- 
cij, delovna telesa zborov in delegati na 
sejah zborov. 

Skupščina SR Slovenije ocenjuje, da je 
bil v zadnjih letih dosežen napredek pri 
ustanavljanju in delovanju internih bank 
in posebnih finančnih služb ter doseženi 
začetni rezultati na področju združevanja 
dela in sredstev. Ob tem pa ugotavlja, da 
kljub številnim družbenopolitičnim in 
strokovnim aktivnostim preobrazba 
družbenoekonomskih odnosov pri go- 
spodarjenju s finančnimi sredstvi še ve- 
dno zaostaja za tekočimi in razvojnimi 
potrebami združenega dela. kot tudi za 
uresničevanje samoupravnega položaja 
delavcev v družbeni reprodukciji. 

V letu 1978 opravljena reorganizacija 
bank ni v zadostni meri pospešila proce- 
sov združevanja dela in sredstev med or- 
ganizacijami združenega dela, saj še ve- 
dno prevladujejo kreditni odnosi med 
uporabniki družbenih sredstev. Da bi po- 
spešili proces preobrazbe odnosov pri 
gospodarjenju z denarnimi sredstvi in 
bolj zadostili razvojnim in tekočim potre- 
bam organizacij združenega dela. je bila 
v novembru 1980 problemska konferen- 
ca ZK Slovenije o samoupravni preobra- 
zbi bank in gospodarjenju z denarnimi 
sredstvi, na kateri so bile sprejete neka- 
tere idejno-politične usmeritve za nadalj- 
nje aktivnosti na tem področju. 

Prav tako se tudi niso v zadostni meri 
razvile oblike in metode samoupravnega 
odločanja o uresničevanju sprejetih 
planskih nalog in kreditne politike ter 
oblike svetovalne in analitske dejavnosti 
za potrebe poslovnih odločitev v organi- 
zacijah združenega dela. predvsem na 
področju vlaganj v razširitev in izboljša- 
nje materialne osnove dela. 

Sprejemanje predpisov in ukrepov te- 
koče ekonomske politike ni vedno dosle- 
dno izhajalo iz sistemske ureditve in so ta 
odstopanja, zlasti na finančnem in banč- 

nem področju ter v kreditno-denarni po- 
litiki močno vplivala na višino inflacije. 
Posledice so se odražale v sprejemanju 
kratkoročnih interventnih UKrepov, kar je 
zoževalo samostojnost pri delovanju 
bank. To je slabilo odgovornost bank in 
organizacij združenega deta za združe- 
vanje in racionalno usmerjanje razpolož- 
ljivih sredstev. Te vzroke in slabosti je 
treba odpravljati pri sprejemanju ukre- 
pov tekoče gospodarske politike in nji- 
hovem izvajanju ter v samem obnašanju 
gospodarskih subjektov. 

Na prepočasno preobrazbo odnosov 
pri gospodarjenju s finančnimi sredstvi 
so vplivali finančna nedisciplina ne samo 
med organizacijami združenega dela, 
temveč tudi pri poravnavanju obveznosti 
drugih uporabnikov družbenih sredstev, 
poacenjene obresti, nerealni tečaj dinar- 
ja in drugi dejavniki. 

Skupščina SR Slovenije na podlagi 
ugotovljenih in drugih problemov na po- 
dročju gospodarjenja s finančnimi sred- 
stvi sprejema naslednja 

STALIŠČA 
1. Preobrazba družbenoekonomskih 

odnosov pri gospodarjenju s finančnimi 
sredstvi je mogoča samo na podlagi utr- 
jevanja samoupravnega položaja delav- 
cev v temeljni organizaciji združenega 
dela pri upravljanju z reprodukcijskimi 
procesi in gospodarjenju z družbenimi 
sredstvi. Sistemske rešitve na področju 
denarja, kredita in bančništva morajo 
bolj postati podlaga za delovanje nosil- 
cev odločanja in način njegovega organi- 
ziranja. da bomo v družbi zagotovili ra- 
cionalno gospodarjenje s finančnimi 
sredstvi in učinkovito uporabo družbene 
akumulacije. Osnova za to mora biti 
Združevanje dela in sredstev na območju 
celotne države ter uveljavljanje delavcev 
v temeljni organizaciji združenega dela 
kot, upravljalcev vseh finančnih tokov 
med organizacijami združenega dela in 
preko bank. kot specializiranih finančnih 
organizacij združenega dela. To je tudi 
osnova programa dolgoročne gospodar- 
ske stabilizacije in zato je njegovo ure- 
sničevanje neločljivo povezano z utrjeva- 
njem položaja delavcev v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela kot nosilcev 
odločanja na celotnem finančnem po- 
dročju. Podlaga za to mora biti planira- 
nje. usklajevanje in sporazumevanje, kar 
je način za odpravljanje neskladij med 
planskimi cilji na vseh ravneh in mož- 
nostmi zagotavljanja potrebnih finančnih 
sredstev za njihovo uresničevanje. 

Gospodarjenje s finančnimi sredstvi je 
ena od ključnih prvin povezanosti med 
delom in upravljanjem. V pogojih druž- 
bene lastnine je delavčevo odločanje z 
denarno obliko živega in minulega dela 
na vseh ravneh v organizacijah združe- 
nega dela in bankah pogoj za razvoj sa- 
moupravnih družbenoekonomskih odno- 
sov še zlasti za uresničevanje sistemsko 
opredeljenih načel na področju tekoče in 
razširjene reprodukcije 

2. Temeljita vsebinska preobrazba 
odnosov pri gospodarjenju s finančnimi 
sredstvi terja odpravljanje neskladij med 
planskimi cilji na vseh ravneh in mož- 
nostjo zagotavljanja potrebnih finančnih 
sredstev za njihovo uresničevanje. 

Upravljalci v organizacijah združenega 
dela in v bankah morajo v vseh fazah 
delegatskega odločanja spremljati in us- 
klajevati izvrševanje začrtanih planskih 
nalog z realnimi materialnimi možnostmi 
družbe kot celote. V teh okvirih pa mora- 
jo imeti prednost naložbe za povečevanje 
izvoza zlasti na konvertibilno območje, 
proizvodnjo hrane in energetiko. 

Celovito finančno planiranje v organi- 
zacijah združenega dela in v bankah kot 
sestavni del celotnega družbenega plani- 
ranja, je pogoj za realnost planov v okvi- 
ru razpoložljivih finančnih sredstev. Us- 
klajeno planiranje med organizacijami 
združenega dela in bankami mora od- 
pravljati pojave, ko številni gospodarski 
subjekti in družbenopolitične skupnosti 
pri planiranju svojega razvoja računajo 
na isto družbeno in tudi tujo akumulaci- 
jo. Z okrepljeno usklajevalno in povezo- 
valno vlogo upravljalcev v temeljnih in 
združenih bankah je potrebno doseči 
večjo usklajenost razvojnih teženj in po- 
treb združenega dela z globalnimi razvoj- 
nimi usmeritvami družbe kot celote. Pri 
tem je potrebno zagotoviti, da se vpliv 
družbenopolitičnih skupnosti na usmer- 
janje finančnih sredstev uveljavi pri us- 
klajevanju njihovih družbenih planov z 
razpoložljivimi finančnimi sredstvi orga- 
nizacij združenega deta in bank. 

3. V prihodnje je potrebno v sestavlje- 
nih organizacijah združenega dela in de- 
lovnih organizacijah nadaljevati z usta- 
navljanjem internih bank in posebnih fi- 
nančnih služb, da bi o načinu uporabe 
razpoložljivih sredstev finančne akumu- 
lacije odločali delavci v organizacijah 
združenega dela, kjer so ta sredstva tudi 
ustvarjena. Tako bo mogoče nadaljevati 
s pozitivnimi dosežki na področju zdru- 
ževanja dela in sredstev med organizaci- 
jami združenega deta za nove naložbe in 
pri zagotavljanju tekoče likvidnosti. 

V samoupravnih interesnih skupnostih 
materialne proizvodnje je potrebno ob- 
časno razpoložljiva sredstva tekoče 
usmerjati za vzdrževanje likvidnosti v 
izvajalskih organizacijah združenega 
dela. 

4. Delavci v temeljnih organizacijah 
združenega dela naj skrbijo, da bodo ob- 
veščeni o stanju sredstev, s katerimi 
upravljajo in gospodarijo - še posebej s 
stanjem razpoložljivih finančnih sred- 
stev, kar je podlaga za uveljavljanje od- 
govornosti za lastno likvidnost, in o spre- 
jemanju obveznosti. 

V primerih, ko organizacije združene- 
ga dela ugotavljajo, da je njihov obseg 
poslovanja v razmerju z razpoložljivimi 
finančnimi sredstvi tolikšen, da jim sred- 
stva ne zadoščajo niti za financiranje te- 
kočega poslovanja in ko ne morejo v 
celoti ali delno poravnati drugih prevze- 
tih finančnih obveznosti - vključno z vra- 
čanjem v preteklosti najetih kreditov - 
naj o tem poslovodni organi obveščajo 
delavce v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela. Za izhod iz takega stanja pa 
naj pripravijo sanacijske programe. Do- 
sledno je treba vztrajati na takem ravna- 
nju, kot tudi na opredelitvi, da bo povsod 
tam, kjer s sanacijskimi programi ne bo 
zagotovljeno financiranje poslovanja in 
pokrivanje finančnih obveznosti, potreb- 
no obseg poslovanja uskladiti z razpo- 
ložljivimi finančnimi sredstvi. Postopna 
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odprava takih žarišč nelikvidnosti je ena 
od ključnih nalog za saniranje likvidnosti 
gospodarstva, zato je potrebno na tem 
področju delovati ne le dosledno, temveč 
tudi celovito. 

Tako kot v organizacijah združenega 
dela, naj si tudi v vseh bankah, samo- 
upravnih interesnih skupnostih in drugih 
organizacijah in skupnostih prizadevajo 
za zniževanje obveznosti organizacij 
združenega dela. Zaostriti je potrebno 
neposredno odgovornost vseh tistih de- 
lavcev v organizacijah združenega dela, 
ki pri opravljanju svojih delovnih dolžno- 
sti lahko največ prispevajo k izboljšanju 
finančnega stanja v organizacijah zdru- 
ženega dela, samoupravnih interesnih 
skupnostih ter v drugih organih in orga- 
nizacijah. 

5. Zaostrene gospodarske razmere in 
zmanjševanje obsega sredstev za tekoče 
poslovanje in razširjeno reprodukcijo, še 
posebej spremembe v politiki obrestnih 
stopenj, terjajo pospešeno združevanje 
sredstev in dela organizacij združenega 
dela za skupne naložbe na reprodukcij- 
skih in drugih poslovnih interesih, na 
osnovah skupnega dohodka, v skladu z 
doseženimi rezultati vlaganj. Pri tem je 
pomembno v organizacijah združenega 
dela uveljaviti načelo, da bodo del sred- 
stev za osebne dohodke in osebni do- 
hodki delavcev dejansko odvisni od učin- 
kovitosti naložb in celotnega gospodar- 
jenja s sredstvi enostavne in razširjene 
reprodukcije. 

6. Smotrnejša organiziranost bančniš- 
tva sicer zagotavlja večje gospodarske 
učinke, ne more pa sama po sebi odpra- 
viti negativnih pojavov in njihovih posle- 
dic pri gospodarjenju s finančnimi sred- 
stvi. Zato mora dograjevanje bančne or- 
ganiziranosti potekati kot stalen proces v 
tesni odvisnosti z gospodarskim in druž- 
benim razvojem in sloneti na spoštova- 
nju dejstva, da se družbena denarna aku- 
mulacija ustvarja v temeljnih organizaci- 
jah združenega dela in da se lahko dose- 
že njeno optimalno združevanje in 
usmerjanje le z odločitvami, ki so lastne 
sistemu socialističnega samoupravljanja. 
Zaradi tega morajo odločitve o dograje- 
vanju bančne mreže temeljiti na ekonom- 
skih osnovah in kriterijih. Ocene sposob- 
nosti banke, ki bodo iz tega izhajale, mo- 
rajo omogočiti delavcem presojanje svo- 
jih odločitev, v kateri in kakšni banki bo- 
do uresničevali svoje tekoče in razvojne 
naloge. V tem okviru je potrebno oprede- 
liti učinkovitejšo vlogo združenih bank 
pri usklajevanju in uresničevanju obvez- 
nosti do skupnih razvojnih ciljev. 

7. Nujno je odpraviti pomanjkljivosti v 
bančnem poslovanju na področju eko- 
nomskih odnosov s tujino. Načini zadol- 
ževanja in prevzemanja odgovornosti za 
vračanje dolgov do tujine ne smejo iz- 
ključevati odgovornosti upravljalcev 
bank za skupaj sprejete odločitve, niti 
odgovornost tistih, ki za te odločitve pri- 
pravljajo strokovne podlage, posebej ker 
se posledice zadolževanja v tujini pogo- 
sto šele naknadno prenašajo na vse čla- 
nice temeljnih bank, celo na vse članice 
združenih bank in je zaradi njih ogroženo 
doseganje najbolj pomembnih razvojnih 
ciljev. Zaradi tega je na tem področju 

potrebno še posebej krepiti povezanost 
temeljnih bank v združenih bankah. 

8. V bankah mora biti ustrezno zago- 
tovljena vloga delovnih ljudi in občanov 
pri oblikovanju politike in zagotavljanju 
racionalne uporabe stanovanjskih sred- 
stev. Potrebno je zagotoviti namensko 
rabo stanovanjskih sredstev in njihovo 
soodvisnost od dohodkovnih možnosti v 
organizacijah združenega dela, njihovo 
mobilnost ter odgovarjajočo vlogo bank 
in stanovanjskih skupnosti na tem po- 
dročju. S sredstvi za stanovanjsko go- 
spodarstvo naj upravljajo delavci, delov- 
ni ljudje in občani v specializirani stano- 
vanjski banki oziroma enoti temeljne 
banke, v kateri združujejo sredstva in 
varčujejo namensko za reševanje stano- 
vanjskih vprašanj in za stanovanjsko 
gradnjo. Uporaba začasno prostih sred- 
stev pa naj se izvaja tako, da bo v vsakem 
trenutku zagotovljena njihova namenska 
uporaba. 

Še naprej je treba krepiti vlogo zborov 
varčevalcev v smislu organiziranosti take 
varčevalne službe, ki bo prispevala k 
izboljšanju kakovosti bančnih storitev ter 
povečala vpliv občanov na gospodarje- 
nje s privarčevanimi sredstvi. 

9. Delegatski sistem v bankah je po- 
trebno odločneje razvijati v vsebinskem 
smislu, zato je v njem treba odpravljati 
formalizem. Z aktivnejšim vključevanjem 
delegatov v razprave in odločanje pa se 
mora zmanjšati tudi moč administrativ- 
nega odločanja, ki ima pogosto osnovo v 
nerealnih planskih predvidevanjih. 

Delegati naj v procesu odločanja pri 
opredelitvah v svoji delegatski sredini, 
zasledujejo celovitost družbenoekonom- 
skega razvoja in skupnih gospodarskih 
učinkov. 

10. Za boljše delovanje delegatskega 
sistema in odločanja je potrebno v fi- 
nančnem poslovanju izboljšati informa- 
cijske tokove o poslovnih in drugih odlo- 
čitvah, tako v organizacijah združenega 
dela kot v bankah. 

Poslovodni delavci naj '/ organizacijah 
združenega dela in v bankah zagotovijo 
tak informacijski sistem, ki bo organiza- 
cijam združenega dela znotraj njih in v 
bankah, omogočil čim boljšo informira- 
nost upravljalcev družbenih sredstev, ta- 
ko da bodo ti pravočasno seznanjeni s 
položajem v svojih organizacijah združe- 
nega dela in v bankah in ne šele takrat, 
ko je položaj kritičen. V organizacijah 
združenega dela, v internih bankah in 
posebnih finančnih službah ter v bankah 
pa naj se vzpostavijo taki medsebojni 
odnosi in informacijski sistem, ki bodo z 
združevanjem dela in sredstev omogočili 
pravočasno posredovanje in odpravo lik- 
vidnostnih težav. 

11. Skupščina SR Slovenije bo podpi- 
rala tako usmeritev v delovanju Narodne 
banke Jugoslavije in Narodne banke Slo- 
venije, da bosta v okviru ustavno oprede- 
ljenih funkcij in v mejah svojih pravic ter 
dolžnosti, z ukrepi, ki jih sprejemata, od- 
govorno zagotavljali uresničevanje ciljev 
in nalog kreditno-denarne in devizne po- 
litike. Zavzemala se bo, da bo emisijska 
politika in njeno uresničevanje, tako po 
obsegu kot po usmeritvah načrtovane 
nove emisije finančnih sredstev, dosle- 
dno ostajala v okvirih, ki jih dovoljuje 

sprejeta dolgoročna politika gospodar- 
ske stabilizacije. Pri uresničevanju dogo- 
vorjene kreditno-denarne in devizne po- 
litike mora tako Narodna banka Jugosla- 
vije kot tudi Narodna banka Slovenije 
dosledneje zagotavljati nadzor nad enot- 
nim izvajanjem sprejetih ukrepov tako v 
bankah kot v organizacijah združenega 
dela. Težave, v kakršnih so že ali pa se še 
bodo znašle posamezne temeljne banke, 
ter mnoge njihove članice zaradi uresni- 
čevanja ukrepov kreditno-denarne politi- 
ke, je potrebno reševati po načelih vzaje- 
mnosti in solidarnosti kot je to za take 
primere predvideno v sistemu naših 
družbenoekonomskih odnosov, ne pa z 
odstopanji od enotnega izvajanja spreje- 
tih ukrepov. Na ta način je možno zago- 
toviti uresničevanje načela odgovornosti 
za gospodarno ravnanje z vsemi tudi s 
finančnimi sredstvi v družbeni lasti. 

Skupščina SR Slovenije se bo zavze- 
mala, da bosta Narodna banka Jugoslavi- 
je in Narodna banka Slovenije nepresta- 
no analizirali skupaj z drugimi organi in 
institucijami učinke sprejetih ukrepov za 
uresničevanje dogovorjene kreditno-de- 
narne, emisijske in devizne politike ter 
same in z drugimi raziskovale pojave in 
gibanja, tako v republiki, državi in v sve- 
tu, ki jih je potrebno sproti proučevati, da 
bi ta spoznanja upoštevali ne le pri spre- 
jemanju svojih ukrepov, temveč tudi v 
Skupščini SFR Jugoslavije ter drugod, ko 
se oblikuje celovita ekonomska politika. 

Zavzemala se bo tudi za to, da se v 
Narodni banki Jugoslavije in Narodni 
banki Slovenije posodobi zbiranje in ob- 
delava informacij o učinkih izvajanja 
sprejete ekonomske politike. 

Narodna banka Slovenije naj posebej 
skrbi, da bodo na razpolago vse razpo- 
ložljive informacije, ki lahko koristijo or- 
ganizacijam združenega dela, bankam in 
drugim za njihovo učinkovitejše gospo- 
darjenje. 

Za izboljšanje stanja na področju go- 
spodarjenja s finančnimi sredstvi in s tem 
povečanje splošne gospodarske in druž- 
bene učinkovitosti, Skupščina SR Slove- 
nije sprejema naslednje 

SKLEPE: 
Skupščina SR Slovenije priporoča or- 

ganizacijam združenega dela, bankam in 
organom družbenopolitičnih skupnostih, 
da nemudoma pristopijo k uresničevanju 
naslednjih nalog: 

1. V organizacijah združenega dela naj 
tekoče analizirajo in preverjajo bilance 
finančnih sredstev in ocenjujejo svoj lik- 
vidnosti položaj. S programi ukrepov ozi- 
roma, če je potrebno, pa tudi s sanacij- 
skimi programi je treba prilagoditi svoje 
poslovanje v čim krajšem obdobju po- 
trebnemu obsegu obratnih sredstev. Po- 
sebej skrbno je treba izdelati ukrepe, ki 
bodo omogočali redno poravnano vseh 
sprejetih obveznosti. 

Nujno je zaostriti neposredno odgo- 
vornost poslovodnih delavcev za usklaje- 
nost obsega poslovanja organizacij zdru- 
ženega dela z razpoložljivimi finančnimi 
sredstvi. 

2. V internih bankah in posebnih fi- 
nančnih službah ter temeljnih in združe- 
nih bankah je potrebno okrepiti vlogo 
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finančnega planiranja ter uporabo fi- 
nančnih planov kot osnove za združeva- 
nje denarnih sredstev znotraj organizacij 
združenega deta, med njimi ter v bankah, 
za uresničitev dogovorov o temeljih pla- 
na in planov. Finančno planiranje mora 
postati sestavni del opredeljevanja raz- 
vojnih ciljev in nalog, kar mora priti do 
izraza že pri pripravi dogovora o temeljih 
srednjeročnega plana za naslednje sred- 
njeročno obdobje in v samem srednje- 
ročnem pianu. Tako ravnanje je potrebno 
dosledno izvajati tako na dinarskem kot 
na deviznem področju poslovanja. 
Upravljala' bank pa morajo dosledno 
uveljaviti odgovornost strokovnih' banč- 
nih delavcev za izdelane predloge plan- 
skih aktov in njihovo tekočo izvedbo. 

3. Temeljne banke in združene banke 
morajo postati dejanski nosilci in posre- 
dniki pri združevanju sredstev po banki 
in v njej ter med organizacijami združe- 
nega dela. 

Zagotovijo naj realne ocene o: 
- usposobljenosti udeležencev v zdru- 

ževanju sredstev za izpolnjevanje prevze- 
tih materialnih obveznosti, 

- donosnosti in gospodarnosti predla- 
ganih naložb. 

- njihovi usklajenosti s planskimi cilji 
razvoja, 

- rizičnosti predlaganih naložb in 
predlaganih oblik jamstev ter obsega 
prevzemanja odgovornosti za materialne 
posledice naložb. 

V večji meri kot doslej na temeljne ban- 
ke in združene banke ter njihove članice 
skrbijo za razvijanje vseh oblik namen- 
skega združevanja sredstev ter se aktiv- 
no vključijo pri izvajanju strokovnih del 
za potrebe združenega dela. 

4. Temeljne banke naj spremljajo ure- 
sničevanje tekočih in razvojnih progra- 
mov svojih članic tako z vidika zagotav- 
ljanja dopolnilnih finančnih sredstev, kot 
z vidika nuđenja strokovne pomoči zdru- 
ženemu delu za učinkovitejše ravnanje s 
finančnimi sredstvi in za pospeševanje 
njihove mobilnosti. 

V stalnem procesu dograjevanja banč- 
ništva je potrebno uveljaviti organizacij- 
sko preobrazbo temeljnih bank. ki mora 
sloneti na zagotavljanju boljšega gospo- 
darjenja z družbenimi sredstvi in njiho- 
vem učinkovitejšem združevanju. Ti cilji 
pa se morajo dosegati s krepitvijo uprav- 
Ijalske moči združenega dela in odstra- 
njevanjem preprek. ki banko zapirajo v 
teritorialne okvire. Dograjevanje organi- 
ziranosti bank je potrebno uresničevati 
tudi z ukrepi za sanacijo organizacij 
združenega dela in temeljnih bank. 

5. Strokovne službe in organi uprav- 
ljanja temeljnih bank naj pripravijo pro- 
grame za dinarsko in devizno likvidnost- 
no ter naložbeno sanacijo temeljnih 
bank. 

Pri tem je potrebno proučiti način iz- 
polnjevanja obveznosti, prevzetih s sa- 
moupravnimi sporazumi, predvsem s sa- 
moupravnimi sporazumi o združevanju v 
temeljne banke. Ugotovijo naj se razlogi 
za neizpolnjevanje zakonskih obveznosti 
glede oblikovanja sklada solidarne odgo- 
vornosti in rezervnega sklada, hkrati pa 
določijo roki in načini za nadomeščanje 
vseh stroškov bančnega poslovanja ki 
so časovno razmejeni ali odloženi. Ob 

tem je potrebno tudi ugotoviti odgovor- 
nost za neizpolnjevanje določb samou- 
pravnih sporazumov o združevanju v te- 
meljno banko, ki določajo konkretne ob- 
veznosti članic za sanacijo dohodkovne- 
ga položaja banke. 

Skupščina SR Slovenije priporoča or- 
ganizacijam združenega dela, bankam in 
Samoupravni interesni skupnosti za eko- 
nomske odnose s tujino SR Slovenije, da 
pripravijo program ukrepov za postopno 
odpravo deviznega neskladja. 

Uveljavljanje bolj gospodarnega ravna- 
nja z družbenimi sredstvi zahteva opti- 
malno uresničevanje finančnih funkcij 
članic v bankah ter varnost in donosnost 
bančnih naložb. Zato naj članice temelj- 
nih bank dopolnijo samoupravne spora- 
zume o združevanju v temeljne banke, pri 
čemer naj upoštevajo naslednje usmeri- 
tve: 

- članice temeljnih bank naj dopolnijo 
samoupravne sporazume o združevanju 
v temeljne banke z merili, s katerimi bo 
določeno kolikšen delež med vsemi sred- 
stvi banke morajo dosegati v banki zdru- 
žena sredstva članic, da bo zagotovljena 
varnost vseh sredstev deponentov v ban- 
ki in uresničevanje ciljev, sprejetih v po- 
slovni politiki banke kot tudi razvojnih 
ciljev njenih članic. 

- razdelajo naj merila, s katerimi bodo 
določile največji možni obseg skupnih 
kreditov, ki jih lahko uporablja posamez- 
na članica temeljne banke, 

- ne smejo dopuščati, da bi se pretež- 
no usmerjal kreditni potencial le posa- 
meznim članicam temeljne banke za ure- 
sničevanje razvojnih potreb in pokrivanje 
potreb v financiranju tekoče reprodukci- 
je. ker to ne zagotavlja potrebne varnosti 
naložb. 

- članice temeljnih bank, ki bodo za- 
radi doslednega izvajanja teh usmeritev v 
poslovni politiki bank morale del svojih 
potreb po kreditih zagotavljati z drugimi 
oblikami medbančnega organiziranega 
sodelovanja (konzorcij in podobno), pa 
naj v večji meri kot doslej iščejo možnosti 
za zagotavljanje potrebnih finančnih 
sredstev z neposrednim združevanjem 
sredstev na temelju skupnih interesov in 
z dohodkovnim poovezovanjem med or- 
ganizacijami združenega dela, 

- določijo naj tudi najvišji potrebni ob- 
seg skupne možne zadolžitve banke v 
tujini, ki naj bo v odvisnosti od planirane- 
ga priliva deviznih sredstev, od izvoza 
blaga in storitev članic banke, oziroma v 
odvisnosti od planiranega obsega plačil- 
nega prometa s tujino v banki. 

- članice bank naj tudi določijo v odvi- 
snosti od opredeljenega skupnega obse- 
ga zadolžitve v tujini, kriterije za najema- 
nje kreditov v tujini, kot tudi kriterije za 
vzajemno in solidarno vračanje dolgov 
tujini v primerih, ko ocenijo, da je to v 
skladu z njihovimi skupnimi interesi. Na 
enak način pa naj urede tudi izdajanje 
bančnih garancij za obveznosti članic 
bank do tujine. 

Strokovne službe bank naj pripravijo 
članicam bank program za racionalizaci- 
jo bančnega poslovanja, ki mora vsebo- 
vati normative stroškov za opravljanje 
bančnih poslov, normativ izdatkov za pri- 
dobivanje posameznih vrst sredstev in 

druge aktivnosti za uresničevanje teh na- 
log. 

Upravljalci bank naj uveljavijo odgo- 
vornost za dosledno izvrševanje sprejetih 
samoupravnih sporazumov in aktov ter v 
njih sprejete poslovne politike, ki vsebuje 
usmeritve glede finančne discipline. Zlati 
pa je potrebno okrepiti odgovornost 
strokovnega preverjanja posameznih in- 
vesticijskih projektov. Dosledno je po- 
trebno uveljaviti tudi vlogo bank pri sa- 
naciji izgub v organizacijah združenega 
dela. V temeljnih bankah, kjer samou- 
pravni akti tega ne zagotavljajo, pa jih je 
potrebno ustrezno dopolniti. 

6. Članice temeljnih bank in temeljne 
banke naj okrepijo vlogo združenih bank 
predvsem na naslednjih področjih: 

- ekonomskih odnosov s tujino in de- 
viznem poslovanju, 

- razvoja višjih oblik gospodarskega 
sodelovanja s tujino, še posebej z drža- 
vami v razvoju in na obmejnem gospo- 
darskem področju, 

- združevanja sredstev v skladu s pia- 
ni za tekoče in razvojne naložbe, ki imajo 
v skladu z dogovorom o temeljih plana in 
samoupravnih sporazumih o temeljih 
planov širši družbeni aH skupni gospo- 
darski pomen, 

- usmerjanja sredstev za prednostne 
namene v skladu s planskimi nalogami in 
cilji, 
- organiziranja združevanja sredstev za 
razvojne in druge programe članic, ki 
presegajo okvire in možnosti ene ali več 
temeljnih bank 

- sodelovanja in združevanja sredstev 
z organizacijami združenega dela in ban- 
kami v drugih republikah in pokrajinah, 

- oblikovanja bančnih konzorcijev in 
konzorcijev skupaj z delovnimi organiza- 
cijami in sestavljenimi organizacijami 
združenega dela za uresničevanje posa- 
meznih projektov, ki so skupnega pome- 
na za članice vseh ali več temeljnih bank, 

- preverjanja in dograjevanja osnov in 
merila za združevanje sredstev temeljnih 
bank, 

- finančnega in pravnega posvetova- 
nja, 

- enotne tehnologije dela, enotnosti in 
racionalnosti delovnih postopkov in 
enotne tehnologije obdelave podatkov. 

Doseči je potrebno tudi večjo medse- 
bojno povezanost temeljnih bank znotraj 
združene banke in zagotoviti večjo učin- 
kovitost samoupravnih mehanizmov za 
njeno uresničitev. 

Naloge iz točke 5. in 6. je potrebno 
realizirati do konca leta 1984. 

7. Organizacije združenega dela naj 
skupaj z Gospodarsko zbornico Sloveni- 
je in bankami nadajujejo z orgaiziranjem 
internih bančnih organizacij v organiza- 
cijah združenega dela, ki tega še nimajo 
ter poiščejo takšne organizacijske oblike 
finančnih funkcij, ki so v skladu s potre- 
bami posameznih organizacij združene- 
ga dela. Interne banke in posebne fi- 
nančne službe, temeljne banke in zdru- 
žene banke naj preverijo uresničevanje 
temeljnih ciljev, zaradi katerih so bile 
ustanovljene. V delovanju internih banč- 
nih organizacij je potrebno zagotoviti, da 
ne bodo posegale v področje delovanja 
temeljnih bank. 

V internih bankah in v posebnih fi- 
nančnih službah je treba razvijati tudi 
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samoupravno združevanje obratnih sred- 
stev za skupno vzdrževanje tekoče likvi- 
dnosti in tako omogočiti čim manjšo 
uporabo kreditnih sredstev v okviru re- 
dne dejavnosti članic. 

8. Organizacije združenega dela naj 
pri zagotavljanju tekoče likvidnosti, pri 
financiranju investicij in pri združevanju 
sredtev za uresničevanje skupnih inte- 
resov (izvoz, energetika, kmetijstvo) skr- 
bijo, da bo samoupravno povezovanje in 
združevanje sredstev in dela postalo pre- 
vladujoča oblika zagotavljanja sredstev 
za širitev in izboljšanje materialne osno- 
ve dela. Za uresničevanje te naloge naj 
investitorji že v pripravah investicijskih 
elaboratov seznanijo reprodukcijsko in 
dohodkovno povezane organizacije o 
načrtovanih proizvodnih usmeritvah, o 

predvidenih rezultatih vlaganj, o možno- 
stih povečevanja izvoza in o načinih za- 
gotavljanja sredstev, da bi pravočasno 
omogočili vpliv sovlagateljev na nastaja- 
nje investicijskih projektov in s tem nji- 
hovo vključevanje v financiranje naložb. 

9. Skupščina SR Slovenije priporoča 
izobraževalnim organizacijam, Gospo- 
darski zbornici Slovenije in Ljubljanski 
banki - združeni banki, da v prihodnje 
namenijo posebno skrb izobraževanju in 
strokovnemu izpopolnjevanju finančnih 
delavcev. 

10. Delegacija Skupščine SR Slovenije 
v Zboru republik in pokrajin in delegati iz 
SR Slovenije v Zveznem zboru naj v 
Skupščini SFRJ in v povezanosti s svojo 
delegatsko bazo sodelujejo pri odločanju 
o dopolnitvah sistemskih zakonov in 

sprejemanju ukrepov tekoče gospodar- 
ske politike, potrebnih za finančno kon- 
solidacijo gospodarstva. Pri tem naj zla- 
sti uveljavljajo zahtevo, da bodo vse izpo- 
polnitve gospodarskega sistema in vsi 
ukrepi tekoče gospodarske politike v 
skladu z dolgoročnim programom go- 
spodarske stabilizacije. 

11. Zaradi uresničevanja odgovornosti 
za lastno in skupno likvidnost, Skupščina 
SR Slovenije zavezuje vse organe in or- 
ganizacije, ki opravljajo nadzorno funk- 
cijo, predvsem pa Službo družbenega 
knjigovodstva in Narodno banko Slove- 
nije, da dosledno in enotno nadzorujejo 
uresničevanje dogovorjene politike ter 
izvajanje sprejetih predpisov s tega po- 
dročja in o tem poročajo skupščini SR 
Slovenije. 

SKLEP 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga programa ukrepov in aktivnosti po 
uveljavitvi ukrepov za odmrznitev cen in finančno konsolidacijo gospodarstva 

Skupščina SR Slovenije je na sejah 
Zbora združenega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora dne 23. ma- 
ja 1984 obravnavala Predlog programa 
ukrepov in aktivnosti po uveljavitvi 
ukrepov za odmrznitev cen in finančno 
konsolidacijo gospodarstva ter v skladu 
z 255. členom poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejela 

SKLEP 
k predlogu programa ukrepov 
in aktivnosti po uveljavitvi 
ukrepov za odmrznitev cen in 
finančno konsolidacijo 
gospodarstva 

1. Gospodarske in družbene razmere 
zahtevajo odločnejše in usklajene aktiv- 
nosti uresničevanja dolgoročnega pro- 
grama gospodarske stabilizacije. Pro- 
gram finančne konsolidacije združenega 
dela in odmrznitev cen ter posledice, ki iz 
tega izhajajo, pa narekujejo vrsto ukre- 
pov in aktivnosti na področju gospodar- 
jenja, zmanjšanja porabe ter razbreme- 
njevanja gospodarstva nekaterih mate- 
rialnih in drugih obveznosti. To je po- 
trebno, ker vseh nakopičenih problemov 
ne bo mogoče reševati s cenami. Celovi- 
to in usklajeno razreševanje teh zaplete- 
nih nalog lahko občutno poveča splošno 
gospodarsko in družbeno učinkovitost 
ter okrepi materialno podlago združene- 
ga dela in družbenoekonomski položaj 
delavcev v njem. 

2. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da 

je program aktivnosti in ukrepov le zače- 
tek zniževanja obveznosti gospodarstva 
in kot tak dobra osnova in usmeritev za 
mobilizacijo vseh družbenih subjektov za 
finančno konsolidacijo združenega dela 
in njegovo razbremenjevanje nekaterih 
materialnih in drugih obveznosti. 

3. Skupščina SR Slovenije nalaga vsem 
nosilcem nalog, opredeljenih v progra- 
mu, da takoj pristopijo k njihovi realizaci- 
ji in upoštevajo pri tem lastne razmere ter 
selektivni pristop, s tem, da predstavlja 
program Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije le minimalni okvir. S podrob- 
nejšo razdelavo posameznih usmeritev in 
nalog ter tekočim seznanjanjem delavcev 
z njimi, bo možno doseči pravo mobiliza- 
cijo vsake sredine za stabilnejši družbeni 
in gospodarski razvoj in večjo družbeno 
disciplino. 

4. Skupščina SR Slovenije opozarja na 
veliko odgovornost vseh nosilcev pri ure- 
sničevanju zastavljenih ciljev in nalog. 
Pri tem poudarja, da je zastavljene cilje in 
uresničevanje opredeljenih nalog po- 
trebno dosegati z neprestano krepitvijo 
položaja delavcev v družbeni reprodukci- 
ji in razvijanjem socialističnega samou- 
pravnega produkcijskega odnosa. 

5. Zahtevne naloge na področju ra- 
zbremenjevanja gospodarstva in njegovo 
večjo proizvodnjo in dohodkovno učin- 
kovitost bomo dosegli tudi z racionalnej- 
šo organizacijo združenega dela in osta- 
lih samoupravnih organizacij in skupno- 
sti. 

6. Skupščina SR Slovenije predlaga 
Gospodarski zbornici Slovenije, združe- 

nju bank in zavarovalnim skupnostim, da 
se z vsemi oblikami svoje organiziranosti 
aktivno vključijo v razreševanje proble- 
mov finančne konsolidacije organizacij 
združenega dela, problemov cen in ra- 
zbremenjevanja združenega dela nekate- 
rih materialnih in drugih obveznosti. 

7. Služba družbenega knjigovodstva 
naj tekoče spremlja uresničevanje v pro- 
gramu zastavljenih nalog pri posameznih 
nosilcih m o tem obvešča izvršne svete 
občinskih skupščin kot tudi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

8. Skupščina SR Slovenije predlaga 
občinskim skupščinam, da na sejah zbo- 
rov i/ juniju 1984 razpravljajo o uresniče- 
vanju nalog in usmeritev, začrtanih v pro- 
gramu ukrepov in aktivnosti po uveljavi- 
tvi ukrepov za odmrznitev cen in finanč- 
no konsolidacijo gospodarstva. 

9. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj prouči vse predloge in stališča, dana 
v razpravah na zborih in delovnih telesih 
ter predloge družbenopolitičnih organi- 
zacij in Gospodarske zbornice Slovenije 
in pripravi dopolnjen program ukrepov 
ter o Jem poroča Skupščini SR Slovenije 
na sejah zborov 20. junija 1984. Ne glede 
nato pa naj nosilci nalog po tem progra- 
mu takoj začno uresničevati svoje zadol- 
žitve. 

10. Skupščina SR Slovenije nalaga 
svojemu izvršnemu svetu, da jo tekoče 
obvešča o uresničevanju tega programa, 
še zlasti pa o razbremenjevanju gospo- 
darstva materialnih in nekaterih drugih 
obveznosti. 

SKLEP 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka dogovora o sprejemanju ukrepov za 
zmanjševanje materialnih obveznosti gospodarstva 

Skupščina SR Slovenije je na podlagi 
71. in 338. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije na sejah Zbora združene- 

ga dela in Zbora občin dne 23. 5. 1984 
obravnavala osnutek dogovora o spre- 
jemanju ukrepov za zmanjševanje ma- 

terialnih obveznosti gospodarstva ter v 
skladu z 255. členom poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije sprejela 
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SKLEP: 
1. Skupščina SR Slovenije sprejema 

osnutek dogovora o sprejemanju ukre- 
pov za zmanjševanje materialnih obvez- 
nosti gospodarstva. 

2. Skupščina SR Slovenije daje k 
osnutku dogovora naslednje načelne in 
konkretne pripombe: 

a) Načelne pripombe 
Skupščina SR Slovenije podpira cilje 

in ukrepe v smeri zmanjševanja material- 
nih obveznosti gospodarstva. Pri iskanju 
možnosti za razbremenitev gospodarstva 
je potrebno upoštevati konkretne ukre- 
pe. ki so bili že sprejeti za omejevanje 
določenih oblik porabe v letošnjem letu 
(zakon o začasni prepovedi razpolaganja 
z delom družbenih sredstev družbenopo- 
litičnih skupnosti in samoupravnih inter- 
esnih skupnosti družbenih dejavnosti za 
porabo v letu 1984) in vso sedanjo aktiv- 
nost usmeriti zlasti v zmanjševanje še 
drugih obveznosti gospodarstva. 

Skupščina SR Slovenije meni. da je 
treba z racionalizacijo dela. zmanjševa- 
njem administrativnih in drugih opravil in 
z zmanjševanjem strokovnih služb pri- 
stopiti k znižanju stroškov poslovanja sa- 
moupravnih interesnih skupnosti orga- 
niziranost samoupravnih interesnih 
skupnosti pa skrbno preučiti in šele nato 
po širši razpravi v posameznih samou- 
pravnih interesnih skupnostih pristopiti k 
njihovi reorganizaciji. 

Analize porabe dohodka v SR Sloveniji 
kažejo, da se delež za skupno in splošno 
porabo že vrsto let zmanjšuje, medtem 
ko se delež drugih obveznosti iz dohodka 
povečuje. 

Zato Skupščina SR Slovenije predlaga, 
da se z dogovorom opredeli le globalni 

znesek zmanjšanja obveznosti iz dohod- 
ka. osebnega dohodka in čistega dohod- 
ka ter kriterije za razporeditev tega 
zmanjšanja na socialistične republike in 
socialistični avtonomni pokrajini. Mate- 
rialne obveznosti gospodarstva v posa- 
mezni republiki oziroma avtonomni po- 
krajini naj se zmanjšajo najmanj za del 
skupnega zmanjšanja obveznosti gospo- 
darstva v SFR Jugoslaviji, ki ustreza 
strukturnemu deležu družbenega proiz- 
voda posamezne republike oziroma avto- 
nomne pokrajine v družbenem proizvodu 
Jugoslavije v letu 1982. 

Republike in pokrajini pa naj pripravijo 
in realizirajo ukrepe, upoštevajoč razme- 
re na posameznih področjih 

b) Konkretne pripombe:") 
2. člen: 

Za realizacijo predlaganega pristopa 
Skupščine SR Slovenije predlaga, da se 
vnesejo naslednje spremembe: 

- v tretji vrsti se črta beseda »ozi- 
roma". 

- v peti vrsti se za besedo »dohodka« 
doda besedilo "in čistega dohodka«, 

- v šesti vrsti se besedilo »v 25. točki 
Resolucije« nadomesti z besedilom »v 
finančnih načrtih oziroma v Resoluciji«. 

Upoštevajoč navedene predloge se 
prečiščeno besedilo 2. člena glasi: 

"2. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da bo- 

do v skladu s svojimi pristojnostmi spre- 
jeli ustrezne ukrepe, da bodo vsi nosilci 
odločanja na področju splošne in skupne 
porabe, vse družbenopolitične skupnosti 
in samoupravne interesne skupnosti naj- 
pozneje do konca maja 1984 na selektiv- 
ni podlagi za 5% zmanjšali stopnje izlo- 

*) nanašajo se na prečiščeno besedilo osnutka 
dogovora z dne 10. 5. 1984. tiskano v Skupščini SR 
Slovenije 

čanja sredstev iz naslova davkov in pri- 
spevkov iz dohodka in čistega dohodka 
organizacij združenega dela, glede na ra- 
ven, predvideno s finančnimi načrti ozi- 
roma z resolucijo za 1984. leto, z upora- 
bo od 1. januarja 1984. leta«. 

3. člen 
Skupščina SR Slovenije ne nasprotuje; 

politiki zmanjšanja prispevkov in davkov 
iz osebnih dohodkov delavcev, vendar 
ocenjuje, da predlagano znižanje za dve 
odstotni točki pomeni preobčutno zniža- 
nje stopenj prispevkov in davkov iz oseb- 
nih dohodkov, ki so že prilagojene ome- 
jeni rasti sredstev za skupno in splošno 
porabo. Poleg tega Skupščina SR Slove- 
nije opozarja, da se je v SR Sloveniji 
uveljavilo načelo bruto osebnih dohod- 
kov. kar pomeni, da se i/se spremembe v 
stopnjah davkov in prispevkov odrazijo v 
čistem osebnem dohodku. 

V letošnjem letu v Sloveniji nimamo 
uvedenega republiškega davka iz oseb- 
nega dohodka, zato bi se predlagano 
zmanjšanje odrazilo samo na prispevkih 
za samoupravne interesne skupnosti 
družbenih dejavnosti, ki se financirajo iz 
osebnih dohodkov delavcev. 

Glede na navedene razloge Skupščine 
SR Slovenije predlaga, da se 3. člen 
osnutka dogovora ponovno prouči. 
9. člen 

Na koncu tega člena se pika nadomesti 
z vejico in doda besedilo: »ali s samopri- 
spevkom občanov.« 

3. Skupščina SR Slovenije pooblašča 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da v 
skladu s stališči Skupščine SR Slovenije 
sodeluje pri pripravi in usklajevanju 
predloga navedenega dogovora ter ga po 
končanem usklajevanju v imenu Skup- 
ščine SR Slovenijo podpiše. 

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi stanja in usmeritve razvoja drobnega 
gospodarstva v SR Sloveniji 

Skupščina SR Slovenije je na podlagi 
71. in 72. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije na sejah Zbora združene- 
ga dela, Zbora občin in Družbenopolitič- 
nega zbora obravnavala stanje in 
usmeritve razoja drobnega gospodar- 
stva v SR Sloveniji ter v skladu z 255. in 
256. členom poslovnika Skupščine SR 
Slovenije na sejah Zbora združenega 
dela in Zbora občin dne 7. maja 1984 in 
23. maja 1984, upoštevajoč stališča 
Družbenopolitičnega zbora z dne 12. 4. 
1984, sprejela 

UGOTOVITVE, STALIŠČA 
IN SKLEPi 
O STANJU IN USMERITVAH 
RAZVOJA DROBNEGA 
GOSPODARSTVA 
V SR SLOVENIJI 

Uresničevanje dolgoročnega progra- 
ma gospodarske stabilizacije terja skla- 
den razoj celotnega gospodarstva. V tem 
okviru je razvoj drobnega gospodarstva 
opredeljen kot enakovreden dejavnik na- 

daljnjega gospodarskega in družbenega 
razvoja ter pri povečanju zaposlovanja. 
Nujnost prestrukturiranja gospodarstva, 
tehnične delitve dela. uvajanje novih 
znanj in dosežkov v proizvodnjo, poveča- 
nja obsega in kvalitete storitev za potre- 
be občanov ter nadaljnja krepitev sociali- 
stičnih samoupravnih proizvodnih odno- 
sov zahtevajo pospešen razvoj drobnega 
gospodarstva tako v združenem delu kot 
tudi v samostojnem osebnem delu. Zato 
je treba ustvariti pogoje za hitrejše uve- 
ljavljanje samoupravnega dohodkovnega 
povezovanja organizacij združenega de- 
la z nosilci samostojnega osebnega dela. 
Pridobivanje dohodka mora postati te- 
meljni vzgib razvoja drobnega gospodar- 
stva in podlaga ekonomske in socialne 
varnosti zaposlenih v drobnem gospo- 
darstvu. Uveljavljati je treba spodbudnej- 
še splošne pogoje za hitrejšo rast drob- 
nega gospodarstva in za povečanje eko- 
nomske učinkovitosti upravljanja in go- 
spodarjenja z upoštevanjem ekonomskih 
zakonitosti. 

Na počasnejši razvoj drobnega gospo- 
darstva so v preteklosti vplivali različni 

razlogi, zlasti ukrepi ekonomske politike, 
saj smo v razvojnih programih premalo 
upoštevali ekonomske in tehnološke de- 
javnike, ki vplivajo na učinkovitost go- 
spodarjenja z družbenimi sredstvi. V tem 
okviru tudi davčna politika ni bila dovolj 
spodbudna za širjenje materialne osnove 
drobnega gospodarstva in za hitrejše od- 
piranje novih delovnih mest, kar bi pri- 
spevalo k boljšemu izkoriščanju proiz- 
vodnih zmogljivosti. V razvoju drobnega 
gospodarstva tudi nismo upoštevali per- 
spektive gospodarskega razvoja na manj 
razvitih območjih prek razvoja drobnega 
gospodarstva. 

Poleg organizacij združenega dela je 
za nadaljnji razvoj drobnega gospodar- 
stva pomembna tudi vloga in odgovor- 
nost občin kot temeljnih družbenopoli- 
tičnih skupnosti, ki morajo posvetiti po- 
sebno skrb nosilcem priprav proizvodnih 
in storitvenih enot v dejavnosti drobnega 
gospodarstva; predvsem kot enovitih de- 
lovnih organizacij in pogodbenih organi- 
zacij združenega dela. Občine morajo za- 
gotoviti tudi razvoj proizvodnih in stori- 
tvenih dejavnosti samostojnega osebne- 
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ga dela in njegovo povezovanje v sistem 
samoupravnega združenega dela. 

Hitrejši razvoj drobnega gospodarstva 
je torej nujen za uveljavljanje večje učin- 
kovitosti celotne družbene reprodukcije. 
Iz analize dosedanjega razvoja drobnega 
gospodarstva v SR Sloveniji, ki je bila 
obravnavana v delegacijah in zborih 
Skupščine SR Slovenije ter dolgoročne- 
ga programa gospodarske stabilizacije je 
razidno, da obstajajo na tem področju še 
velike in ne dovolj izkoriščene možnosti, 
zato Skupščina poudarja: 

★ ★ ★ 
1. Drobnemu gospodarstvu je potrebno 
dati večji poudarek v planskih dokumen- 
tih temeljnih nosilcev družbenega plani- 
ranja v srednjeročnih in dolgoročnih pla- 
nih organizacij združenega dela, krajev- 
nih skupnosti, občin in republike ter na 
tej podlagi zagotoviti trajnejše in učinko- 
vite oblike zagotavljanja sredstev za 
ustanavljanje in razvoj enot drobnega 
gospodarstva. Pri tem morajo zlasti kra- 
jevne skupnosti v svojih planih opredeliti 
potrebe in možnosti za razvoj storitvenih 
dejavnosti na svojem območju v skladu s 
potrebami občanov po proizvodih in sto- 
ritvah drobnega gospodarstva. 

Delavci v organizacijah združenega 
dela, s katerimi so enote drobnega go- 
spodarstva proizvodno in poslovno po- 
vezane, morajo v skladu s skupnimi inte- 
resi združevati sredstva za ustanavljanje 
in razoj enot drobnega gospodarstva. 
Združevanje sredstev naj spodbujajo tudi 
krajevne skupnosti, zainteresirane za za- 
dovoljevanje potreb po storitvenih dejav- 
nostih. Družbenopolitične skupnosti pa 
naj v okviru svojih pristojnosti z različni- 
mi ukrepi ustvarjajo splošne možnosti in 
pogoje za usmerjanje in združevanje za- 
sebnih sredstev in sredstev organizacij 
združenega dela. 

Za večje zagotavljanje sredstev, po- 
trebnih pri razvoju drobnega gospodar- 
stva, je treba v mnogo večji meri aktivirati 
tudi razpoložljiva sredstva nosilcev sa- 
mostojnega osebnega dela in občanov. 
Spodbujati je treba združevanje dela in 
sredstev obrtnikov in delavcev v obrtnih 
zadrugah in temeljnih organizacijah ko- 
operantov, z delom delavcev v drugih 
organizacijah združenega dela. 

Za uresničevanje interesov za skupno 
proizvodnjo naj oblikujejo delavci v orga- 
nizacijah združenega dela plane razvoja, 
v katerih bodo predvideli tudi možnosti 
ustanavljanja in vključevanja zasebne 
obrti prek obrtnih zadrug in temeljnih 
organizacij kooperantov. Organizacije 
združenega dela naj v svojih splošnih 
aktih, razvojnih planih in poslovni politiki 
opredelijo te odnose na podlagi trajnega 
proizvodnega sodelovanja po načelih 
združevanja dela in sredstev ter ustrez- 
nega vrednotenja vloženega dela na pol- 
dagi skupnega prihodka in objestranske- 
ga rizika. 

2. V okviru svojih planov in poslovne 
politike morajo banke v skladu z mož- 
nostmi zagotavljati ugodnejše pogoje in 
sredstva za financiranje razvoja drobne- 
ga gospodarstva, upoštevajoč diferenci- 
rane potrebe po razvoju posameznih de- 
javnosti drobnega gospodarstva. Banke 
naj proučijo možnost za ugodnejše po- 

goje pri najemanju posojil za nosilce sa- 
mostojnega osebnega dela, posebno za 
začetnike ter za poenostavitev postopkov 
pri pridobivanju in zavarovanju posojil. 
Prednost pa naj bi imeli predvsem nosilci 
programov, ki omogočajo povečanje 
izvoza, nadomeščanje uvoza, ki združuje 
svoje delo in sredstva z organizacijami 
združenega dela ali zaradi ustanavljanja 
posebnih organizacij združenega dela, 
širitev storitvenih dejavnosti in večje za- 
poslovanje. Proučiti in razviti pa bi morali 
tudi načine skupnega vlaganja zasebnih 
sredstev ter sredstev zainteresiranih or- 
ganizacij združenega dela za pospeševa- 
nje združevanja deta in sredstev za razvoj 
drobnega gospodarstva. 

Prav tako pa je treba, skladno z dolgo- 
ročnimi programi razvoja drobnega go- 
spodarstva predvideti tudi postopno pre- 
raščanje sedanjih oblik organiziranja in 
združevanja sredstev na tem področju v 
smeri ustanavljanja posebnih poslovnih 
bančnih enot za drobno gospodarstvo. 
Proučiti je treba možnosti aH bi združe- 
vanje prostih finančnih sredstev ter kre- 
ditiranje samostojnega osebnega dela 
drobnega gospodarstva lahko pospešili 
tudi z ustanavljanjem posebnih obrtnih 
hranilnic in posojilnic, hranilno-kreditnih 
zadrug in širitvijo dejavnosti hranilno- 
kreditnih služb pri obrtnih zadrugah. 

3. Za uspešen razvoj drobnega gospo- 
darstva in njegovo hitrejše podružbljanje 
je pomembna širitev in uspešno delova- 
nje posebnih organizacij združenega de- 
la, zato je za ustanavljanje novih pogod- 
benih organizacij združenega dela treba 
zagotoviti učinkovitejše ekonomske 
spodbude tako, da se bodo učinki revalo- 
rizacije združenih osnovnih sredstev 
upoštevali že za tekoče leto, v katerem se 
revalorizacija opravlja. Čimprej pa je tre- 
ba sprejeti tudi družbeni dogovor o krite- 
rijih za določanje osnov in meril za obra- 
čun vsakoletne udeležbe poslovodje v či- 
stem dohodku posebnih organizacij 
združenega deta, ki mu pripada kot na- 
domestilo za gospodarjenje z družbenimi 
sredstvi. 

4. Nadaljnji razvoj obrtnih zadrug mo- 
ra biti v skladu z interesi in zahtevami 
njihovih članov ter usmerjen v organizi- 
ranje proizvodnje, sklepanje kooperant- 
skih odnosov v združenem delu, povezo- 
vanje obrtnikov pri prevzemanju večjih 
poslov, pri izvozu izdelkov in storitev in 
podobno, manj pa v posredništvo ter na- 
bavno in prodajno dejavnost. S takšno 
usmeritvijo bodo obrtne zadruge krepile 
poslovno uspešnost združenih obrtnikov 
in jih postopno vključevale v sistem 
samoupravnega združenega dela. V za- 
konskih in podzakonskih predpisih je 
treba dosledno izenačiti status obrtne 
zadruge z organizacijami združenega 
dela. 

Temeljne organizacije kooperantov naj 
pri sodelovanju z organizacijami združe- 
nega dela uredijo svoje poslovanje tako, 
da se bodo pri pridobivanju, razporejanju 
in delitvi dohodka uveljavljali odnosi na 
podlagi skupnega prihodka in oboje- 
stranskega rizika, da bi tako presegali 
dosedanje prevladujoče kupoprodajne 
odnose. 

5. Za uspešnejše vključevanje drobne- 
ga gospodarstva v gospodarsko sodelo- 

vanje s tujino je treba v okviru samou- 
pravnih interesnih skupnosti za ekonom- 
ske odnose s tujino zagotoviti ustreznejši 
položaj drobnega gospodarstva tako gle- 
de pravic kot obveznosti (zlasti glede 
izvajanja investicijskih del v tujini, deviz- 
nega poslovanja v turizmu, gostinstvu, 
servisnih storitvah in podobno). Pred- 
vsem pa bo treba spodbujati možnosti, 
da se vprašanja uvoza in izvoza urejajo 
prek obrtnih zadrug in organizacij zdru- 
ženega dela, s katerimi so nosilci samo- 
stojnega osebnega dela neposredno ali 
prek temeljnih organizacij kooperantov 
samoupravno, poslovno in dohodkovno 
povezani. 

Na podlagi usmeritev iz razvojnih do- 
kumentov in dolgoročnega programa 
gospodarske stabilizacije je treba opre- 
deliti dolgoročnejšo politiko glede mož- 
nosti izvoza proizvodov in storitev ter 
uvoza opreme, surovin in reprodukcij- 
skega materiala za potrebe samostojne- 
ga osebnega dela, zlasti pa sistemsko 
rešiti vprašanje izvajanja te menjave prek 
obrtnih zadrug. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 
si še naprej prizadeva, da se v carinskih 
predpisih zmanjšajo omejitve uvoza 
osnovnih sredstev in reprodukcijskega 
materiala, ki ga uporabljajo samostojni 
obrtniki. Prizadevati si je treba tudi, da bi 
se uvoz urejal tudi glede na namene upo- 
rabe in ne le, da se vrednostno omejuje. 
Potrebno bo tudi doseči, da se bodo vre- 
dnostne omejitve uvoza v ustreznih obli- 
kah avtomatično polletno prilagajale 
spremembam tečaja dinarja. V tem okvi- 
ru pa je treba doseči, da bodo imeli pre- 
dnost tisti obrtniki, ki imajo sklenjene z 
organizacijami združenega deta spora- 
zume o dolgoročnejši udeležbi v izvozu 
na konvertibilno območje, ki združujejo 
svoje delo in sredstva z organizacijami 
združenega dela aH pogodbenimi organi- 
zacijami združenega dela ter tisti, ki uva- 
žajo osnovna sredstva zaradi ustanavlja- 
nja pogodbene organizacije združenega 
deta. 

6. Davčna politika mora postati po- 
memben instrument razvoja drobnega 
gospodarstva in še posebej samostojne- 
ga osebnega dela; spodbujati mora večjo 
proizvodnjo in zaposlenost, polno izkori- 
ščenje obstoječih zmogljivosti, izvoz na 
konvertibilno območje ter zagotoviti ena- 
kost položaja delavcev v samostojnem 
osebnem delu in združenem delu. Z 
davčno politiko je treba onemogočati 
prisvajanje dela dohodka, ki je rezultat 
presežnega dela zaposlenih delavcev pri 
samostojnem obrtniku ali prisvajanje de- 
la družbenega dohodka prek trga v izje- 
mnih tržnih pogojih. Posebej je po- 
membno sistemsko rešiti vprašanje na- 
ložb pred obdavčitvijo v razširitev mate- 
rialne osnove v samostojnem osebnem 
delu. 

Na podlagi takšnih kriterijev je treba 
analizirati učinkovitost obstoječih rešitev 
in na tej podlagi pristopiti k spremem- 
bam predpisov ob upoštevanju rešitev, 
dogovorjenih v medrepubliškem dogo- 
voru o davčni politiki. Predvsem pa je 
pomembno, da bodo občine v skladu s 
temi ugotovljenimi stališči in sklepi prila- 
godile in poenotile svojo davčno politiko. 
Proučiti je treba tudi možnost oprostitve 
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plačila prometnega davka pri nakupu 
osnovnih sredstev in repromateriala, ki 
jih nosilec samostojnega osebnega deta 
dejansko potrebuje za svojo osnovno de- 
javnost. 

Proučiti je treba tudi možnost oprosti- 
tve plačila prometnega davka kadar sa- 
mostojni obrtnik prodaja poslovne pro- 
store in ostala delovna sredstva z name- 
nom, da bo ta sredstva ponovno vložil v 
obrtno dejavnost. 

V družbenem dogovoru o osnovah in 
merilih za vrednotenje ravni osebnih do- 
hodkov obrtnikov in drugih poklicev v 
osebnem delu je treba ustrezneje ovre- 
dnotiti višino osebnega dohodka obrtni- 
ka, ki mora biti v ustreznem razmerju z 
ustvarjenim dohodkom v obratovalnici 
samostojnega obrtnika, kvalifikacijo sa- 
mostojnega obrtnika, številom zaposle- 
nih delavcev, izvozni usmerjenosti proiz- 
vodnje in drugimi elementi, ki pospešuje- 
jo proizvodnjo in večje zaposlovanje de- 
lavcev. Skupščina predlaga podpisnikom 
družbenega dogovora, da to nalogo ure- 
sničijo do konca septembra 1984. 

7. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
in drugi podpisniki družbenega dogovo- 
ra o pospeševanju razvoja drobnega go- 
spodarstva v SR Sloveniji naj v okviru 
razprav o razbremenjevanju gospodar- 
stva posebej proučijo možnost relativno 
večje razbremenitve enot drobnega go- 
spodarstva združenega dela družbenifi 
dajatev, še posebej pa delovno intenziv- 
nih in storitvenih. 

8. Pogosto administrativno urejanje 
cen v gospodarstvu negativno vpliva tudi 
na položaj in razvoj drobnega gospodar- 
stva, zlasti v storitvenih dejavnostih. Zato 
je na tem področju nujno večje uveljav- 
ljanje tržnih zakonitosti in sprostitev cen 
za večino proizvodov in storitev ter poe- 

■ notiti metodologije pri oblikovanju meril 
za cene. 

9. Zaradi nujnosti prestrukturiranja go- 
spodarstva, stalnega uvajanja novih 
znanj in dosežkov v proizvodnjo ter zara- 
di povečanja obsega in kvalitete storitev 
za občane je potrebno pospešiti razvoj 
drobnega gospodarstva tudi z njegovo 
hitrejšo modernizacijo in uvajanjem so- 
dobnih tehničnih in tehnoloških postop- 
kov. Zato je treba delavce v združenem 
delu in samostojnem osebnem delu 
spodbujati, da bodo vlagali večji del do- 
hodka kot doslej za raziskave, razvoj in 
modernizacijo opreme. 

10. Pri odločanju o tem, katere dejav- 
nosti je mogoče opravljati s samostojnim 
delom s sredstvi, ki so v lastnini občanov, 
je treba izhajati iz ustavnega načela, da 
se lahko kot obrtne dejavnosti opravljajo 
vse gospodarske in druge dejavnosti, ra 
zen tistih, ki se v skladu z 81. členom 
ustave SR Slovenije lahko prepovejo aH 
omeji njihovo opravljanje, če to zahteva 
skrb za zdravje in življenje ljudi, varstvo z 
ustavo določene družbene ureditve ali 
drug družbeni interes. Skladno s stvarni- 
mi družbenimi razmerami in potrebami je 
treba stalno ustvarjati pogoje, da se s 
širitvijo dejavnosti, ki jih občani opravlja- 
jo z osebnim delom s sredstvi v zasebni 
lastnini, uveljavlja znanje in sposobnost 
posameznikov, zlasti še v dejavnostih, 
kjer obstaja pomanjkanje ponudbe proiz- 
vodov in storitev. To velja tudi za nekate- 

re intelektualne storitve, kot so: obdelava 
podatkov, ekonomsko in finančno sveto- 
vanje, vodenje računovodskih opravil, 
projektiranje in podobno. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 
na podlagi ustavnega načela ob spre- 
membah obrtnega zakona natančneje 
opredeli, katerih dejavnosti ni mogoče 
opravljat/ ali pa jih je mogoče opravljati s 
samostojnim osebnim delom le v ome- 
njenem obsegu. 

11. Iz podatkov o številu zaposlenih 
delavcev v obratovalnicah samostojnih 
obrtnikov je razvidno, da je na tem po- 
dročju še veliko neizkoriščenih možno- 
sti, saj veljavni predpisi ne predstavljajo 
večjih ovir za dodatno zaposlovanje, zato 
z zakonom določene zgornje meje števila 
zaposlenih delavcev (10) pri samostojnih 
obrtnikih ni treba menjati. Treba pa je 
konkretno in selektivno proučiti možno- 
sti, da se z ustrezno normativno ureditvi- 
jo tam, kjer obstoji poseben družbeni in- 
teres, proizvodna, tehnološka in dohod-" 
kovna povezanost z organizacijami zdru- 
ženega dela, omogoči povečanje števila 
zaposlenih s perspektivo razvijanja koo- 
peracije, združevanja v obrtne zadruge, 
temeljne organizacije kooperantov, 
skupne obratovalnice ter podružbljanja 
te proizvodnje in postopnim prerašča- 
njem v posebne organizacije združenega 
dela. 

V okviru teh kriterijev naj Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije v spremembah 
in dopolnitvah obrtnega zakona predla- 
ga, da se v posameznih dejavnostih do- 
voli zaposlovanje tudi večjega števila de- 
lavcev v obratovalnicah samostojnih 
obrtnikov, vendar največ do 10 delavcev. 

12. Bolj učinkovito je potrebno izrabiti 
možnosti za polno zaposlitev v nekaterih 
dejavnostih z uveljavljanjem različnih 
oblik dela na domu, tudi kot dopolnilno 
zaposlitev na tistih področjih dejavnosti, 
kjer si delovni ljudje socialno varnost za- 
gotavljajo z opravljanjem kmetijske in 
druge dejavnosti. Pri tem je treba zagoto- 
viti ustrezen samoupravni in družbenoe- 
konomski položaj delavcev, vključenih v 
delo na domu. 

13 V usmerjenem izobraževanju je tre- 
ba izkoristiti vse možnosti za izvajanje 

, praktičnega pouka, proizvodnega dela in 
delovne prakse v združenem delu in pri 
samostojnilr obrtnikih tako, da bi se 
učenci že v času šolanja usposobili za 
delo V drobnem gospodarstvu. Po potre- 
bi naj se dopolnijo tudi programi usmer- 
jenega izobraževanja do začetka šolske- 
ga leta 1985/86 tako, da bodo v večji meri 
prilagojeni potrebam drobnega gospo- 
darstva in da bosta imela proizvodno de- 
lo in delovna praksa večjo veljavo. Po- 
trebno je uveljaviti tudi materialne spod- 
bude za večje štipendiranje kadrov v 
drobnem gospodarstvu. 

Nosilce samostojnega osebnega dela 
je treba stimulirati za dodatno izobraže- 
vanje in izpopolnjevanje, zato je treba 
njihov položaj v tem pogledu čimbolj pri- 
bližati položaju delavcev v združenem 
delu. Uveljaviti bi morali tudi različne 
programe izpopolnjevanja pri vodenju in 
upravljanju enot drobnega gospodar- 
stva. 

14. Z obrtnim zakonom naj se oprede- 
lijo pogoji pod katerimi je mogoče oprav- 

ljati samostojno osebno delo na podlagi 
začasnega obrtnega dovoljenja. S takš- 
nim dovoljenjem bi se lahko dovolilo 
opravljanje določenih obrtnih dejavnosti, 
čeprav še niso izpolnjeni vsi tehnični, 
prostorski in drugi pogoji, ki jih določajo 
predpisi za opravljanje posameznih de- 
javnosti oziroma se dovoli dejavnost tudi 
osebam, ki še niso pridobile ustrezne 
strokovne usposobjenosti. V določenem 
času pa mora nosilec začasne obrtne de- 
javnosti tehnične, prostorske, strokovne 
in druge pomanjkljivosti odpraviti ali pre- 
nehati z obrtno dojavnostjo. 

15. Omejevanje velikosti poslovnih 
prostorov po prenehanju opravljanja sa- 
mostojnega osebnega dela, kot to določa 
veljavni zakon o poslovnih stavbah in po- ■ 
slovnih prostorih ne spodbuja samostoj- 
ne obrtnike za vlaganje v izgradnjo in 
širitev poslovnih prostorov. Zato je po- 
trebno spremeniti navedeni zakon tako, 
da ostanejo poslovni prostori po prene- 
hanju opravljanja obrtne dejavnosti v za- 
sebni lasti, z zakonom pa naj se uredi 
promet s poslovnimi prostori. Pri tem pa 
bo potrebno predvsem upoštevati druž- 
beni interes za zaščito namembnosti po- 
slovnih prostorov. 

V prostorskih sestavinah družbenih 
planov občin je treba predvideti tudi lo- 
kacije za gradnjo poslovnih prostorov za 
potrebe drobnega gospodarstva v skladu 
s potrebami občanov na določenem ob- 
močju, predvsem po storitvenih dejavno- 
stih. Več sredstev je treba nameniti tudi 
za nakup poslovnih prostorov, ki bi se 
dajali v najem v skladu s potrebami obča- 
nov in plani razvoja drobnega gospodar- 
stva. 

16. Skladno z obrtnim zakonom je tre- 
ba še naprej dovoljevati tudi opravljanje 
popoldanske dejavnosti zlasti tam, kjer ni 
pogojev za redno obrtno dejavnost ali 
kot obliko prehoda v redno obrtno dejav- 
nost. Na tej podlagi je mogoče razvijati 
tudi medsebojno sodelovanje organizacij 
in delavcev, ki opravljajo popoldansko 
obrt, kot dopolnitev servisne in druge 
podobne dejavnosti v organizaciji zdru- 
ženega dela. ' 

17. Dolžniško-upniška razmerja, ki na- 
stajajo med nosilci samostojnega oseb- 
nega dela in združenim delom je potreb- 
no obravnavati v osnovi na enakih neče- 
lih kot veljajo znotraj združenega dela. 
Zato naj si Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije in delegati iz SR Slovenije v 
Skupščini SFRJ še nadalje odločno pri- 
zadevajo za ustrezno spremembo zvez- 
nega zakona o zavarovanju plačil med 
uporabniki družbenih sredstev. 

18. Pri programiranju razvoja drobne- 
ga gospodarstva je potrebno upoštevati 
njegovo vlogo v splošnem ljudskem od- 
poru in družbeni samozaščiti, predvsem 
z vidika organiziranja izdelovanja izdel- 
kov in opravljanja storitev za potrebe 
oboroženih sil in prebivalstva v vojnih 
razmerah. 

19. S posebnim zakonom je treba do- 
ločiti pogoje in način ustanavljanja de- 
lovnih organizacij, ki jih po 350. členu 
zakona o združenem delu v določenih 
dejavnostih lahko ustanovijo delovni lju- 
dje in civilno-pravne osebe. Predlog za 
izdajo zakona naj pripravi Izvršni svet 



Skupščine SR Slovenije v roku enega 
leta. 

20. Za usklajen nadaljnji razvoj drob- 
nega gospodarstva je potrebno spodbu- 
jati razvijanje enotnega informacijskega 
sistema o stanju in smereh razvoja drob- 
nega gospodarstva na celotnem gospo- 
darskem prostoru republike in federa- 
cije. 

Kot dobre oblike informiranja so se že 
doslej izkazale specializirane razstave 
organizacij združenega dela, ki iščejo 
kooperante ter razstave v okviru obrtnih 
sejmov. Vse oblike informiranja je treba 
povezati v okviru enotnega sistema po- 
sredovanja najpomembnejših informacij 
s tega področja. 

21. Izvršni svet Skupščine SR Sloveni- 
je naj si še naprej prizadeva za spremem- 
be predpisov v smeri poenostavitve po- 
gojev poslovanja enot drobnega gospo- 
darstva. 

Medobčinske gospodarske zbornice. 
Splošno združenje drobnega gospodar- 
stva Slovenije, Zveza obrtnih združenj 
Slovenije in izvršni sveti občin naj prou- 
čijo možnost in pristopijo k organiziranju 
skupnih služb in organiziranih birojev za 
opravljanje pravnih, ekonomskih in dru- 
gih poslov, da bi se zmanjšali režijski 
stroški v enotah drobnega gospodarstva. 

22. Izvršni svet Skupščine SR Sloveni- 
if_ naj v sodelovanju z občinskimi skup- 
ščinami in njihovimi izvršnimi sveti ter 
Gospodarsko zbornico Slovenije zagoto- 
vi dosledno uveljavljanje teh stališč in 
sklepov in jih upošteva pri pripravi dol- 
goročnega plana družbenega razvoja SR 
Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 
2000, in srednjeročnega plana za obdob- 
je od leta 1986 do leta 1990. V skladu s 
temi stališči in sklepi naj do konca okto- 
bra 1984 pripravi predlog za izdajo z 
osnutkom zakona o spremembah in do- 

polnitvah obrtnega zakona in drugih re- 
publiških predpisov, ki posegajo na po- 
dročje drobnega gospodarstva, da bi bili 
lahko ti dokončno sprejeti v prvi polovici 
leta 1985. 

Izvršni svet naj v svojih aktivnostih 
prouči in upošteva tudi druge pripombe 
in predloge iz javne razprave in razprav 
na sejah zborov. 

23. Skladno s temi stališči in sklepi naj 
udeleženci družbenega dogovora o po- 
speševanju razvoja drobnega gospodar- 
stva v SR Sloveniji čimprej pristopijo k 
spremembam in dopolnitvam tega dogo- 
vora ter opredelijo na podlagi tega doku- 
menta nosilce in roke za uresničitev po- 
sameznih nalog. 

24. Do izteka tega mandatnega ob- 
dobja naj Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije pripravi poročilo o uresničevanju 
teh ugotovitev, stališč in sklepov in ga 
predloži Skupščini. 

SKLEP 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka družbenega dogovora o skupnih 
osnovah in merilih samoupravnega urejanja odnosov pri pridobivanju in 
razporejanju dohodka ter čistega dohodka, delitvi sredstev za osebne dohodke in 
skupno porabo delavcev v SFRJ 

Skupščina SR Slovenije je na podlagi 
71. in 338. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije na sejah Zbora združene- 
ga dela in Zbora občin dne 23. maja 
1984 obravnavala osnutek družbenega 
dogovora o skupnih osnovah in merilih 
samoupravnega urejanja odnosov pri 
pridobivanju in razporejanju dohodka 
ter čistega dohodka, delitvi sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo de- 
lavcev v SFRJ ter v skladu z 255. členom 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejela 

SKLEP: 
I. Skupščina SR Slovenije sprejema 

predlog za sklenitev družbenega dogo- 
vora o skupnih osnovah in merilih sa- 
moupravnega urejanja odnosov pri pri- 
dobivanju in razporejanju dohodka ter 
čistega dohodka, delitvi sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo de- 
lavcev v SFRJ. 

II. Skupščina SR Slovenije soglaša z 
izhodišči in cilji predlaganega družbene- 
ga dogovora. Skupščina ugotavlja, da 
pomeni predlagani družbeni dogovor 
eno od pomembnih oblik uresničevanja 
skupnih interesov v federaciji pri utrjeva- 
nju sistema socialističnih samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov in uskla- 
jevanju skupnega gospodarskega in 
družbenega razvoja na temelju dolgoroč- 
nega programa gospodarske stabilizaci- 
je z razvijanjem sistema pridobivanja in 
razporejanja dohodka in delitvi po delu. 
Zato je potrebno, da se ta družbeni dogo- 
vor temeljito pripravi in v njem dosledno 
upoštevajo načelno opredeljena izhodi- 
šča in cilji. 

III. Skupščina SR Slovenije je ob obrav- 
navanju osnutka družbenega dogovora 
sprejela naslednja stališča in pripombe 
načelnega značaja, ki naj se upoštevajo v 
pripravi predloga družbenega dogovora: 
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1. Osnutek družbenega dogovora v po- 
sameznih določbah odstopa od ustavne 
koncepcije družbenega dogovora. Druž- 
beni dogovor je po ustavi samoupravni 
splošni akt, s katerim udeleženci zago- 
tavljajo in usklajujejo samoupravno ure- 
janje družbenoekonomskih in drugih 
odnosov, ki so širšega skupnega pomena 
za udeležence aH splošnega družbenega 
pomena. Osnutek družbenega dogovora 
pa vsebuje tudi določbe, ki niso v skladu 
z ustavno opredeljeno pravno naravo in 
funkcijo družbenega dogovora. 

V družbeni dogovor ne sodijo določbe, 
s katerimi se določajo oveznosti udele- 
žencev — Skupščine SFRJ in skupščin 
republik in avtonomnih pokrajin glede 
urejanja zadev z zakoni in drugimi pred- 
pisi ter ukrepi (5. člen, drugi odstavek 6. 
člena. 9. člen, 25. in 26. člen). Z družbe- 
nim dogovorom se tudi ne morejo urejati 
vprašanja, ki se lahko urejajo le z zako- 
nom (27. člen in drugi stavek 29. člena). 

V družbeni dogovor tudi ne sodijo do- 
ločbe, s katerimi se udeleženci zavezuje- 
jo, da bodo izvrševali obveznosti, določe- 
ne z ustavo in zakonom (drugi stavek 3. 
člena, 4. člen, 7. in 8. člen). Te obveznosti 
so udeleženci družbenega dogovora 
dolžni izvrševati neposredno na podlagi 
ustave in zakona. V družbenem dogovo- 
ru pa lahko opredelijo te obveznosti kot 
izhodišča in cilje družbenega dogovora. 

V osnutku družbenega dogovora so 
določbe, ki samo povzemajo vsebino ne- 
katerih določb zakona o združenem delu 
(10. in 11. člen, 31. in 52. člen). V družbe- 
nem dogovoru ne gre ponavljati vsebine 
zakonskih določb, če to ni, nujno zaradi 
konteksta določb družbenega dogovora. 
Te določbe osnutka družbenega dogovo- 
ra so vprašljive tudi z vidika ustavnosti in 
zakonitosti, ker je v njih vsebina zakon- 
skih določb nepopolno in netočno pov- 
zeta. 

Osnutek družbenega dogovora vsebu- 

je tudi določbe, ki so v nasprotju z zako- 
nom o združenem delu (22.. 32. in 34. 
člen) in z zakonom o razširjeni reproduk- 
ciji in minulem delu (46. člen). Rešitve, ki 
jih vsebujejo nekatere od teh določb, si- 
cer izhajajo iz dolgoročnega programa 
gospodarske stabilizacije. Vendar teh re- 
šitev ni mogoče uveljavljati z družbenim 
dogovorom v nasprotju z obstoječimi za- 
koni. Družbeni dogovor je samoupravni 
splošni akt, ki ne sme biti v nasprotju z 
zveznim zakonom. Dolgoročni program 
gospodarske stabilizacije se lahko ure- 
sničuje le ob doslednem uresničevanju 
ustavnosti in zakonitosti, kar je temeljna 
usmeritev tega programa. 

Nekatere določbe osnutka družbenega 
dogovora tudi niso usklajene z osnutkom 
zakona o ugotavljanju in razporejanju 
celotnega prihodka in dohodka ter o 
ugotavljanju in razporejanju prihodka 
(32. in 55. člen). 

Nekatere določbe osnutka družbenega 
dogovora tudi niso v skladu z zakoni SR 
Slovenije: z zakonom o skupnih osnovah 
svobodne menjave dela (12. do 28. člen) 
in z zakonom o sistemu družbenega pla- 
niranja in o družbenem planu SR Slove- 
nije (19. do 21. člen). Ustava SR Slovenije 
določa, da morajo biti samoupravni 
splošni akti v skladu z zakonom. To 
ustavno načelo velja tudi za družbene 
dogovore, ki jih udeleženci iz SR Slove- 
nije sklepajo na ravni federacije. Zato te 
določbe osnutka družbenega dogovora v 
sedanji obliki niso sprejemljive za udele- 
žence iz SR Slovenije. 

Določbe osnutka družbenega dogovo- 
ra so večinoma oblikovane tako, da zave- 
zujejo neposredno delavce v organizaci- 
jah združenega dela. Po ustavi družbeni 
dogovor zavezuje le udeležence, ki ga 
sklenejo ali k njemu pristopijo. Zato je 
treba določbe družbenega dogovora 
oblikovati v skladu s tem ustavnim nače- 
lom. Ta družbeni dogovor naj bi v skladu 
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s svojo v ustavi opredeljeno funkcijo 
predstavljal najširše družbene usmeritve 
glede samoupravnega urejanja odnosov 
pri pridobivanju in razporejanju dohodka 
ter delitvi sredstev za osebne dohodke in 
skupno porabo, ki bi jih udeleženci uve- 
ljavljali v skladu s svojimi nalogami in 
odgovornostmi pri določanju in izvajanju 
družbene politike na tem področju. 

2. V poglavju o pridobivanju dohodka 
bi se morali udeleženci družbenega do- 
govora predvsem zavezati, da se določijo 
na podlagi dolgoročnega programa go- 
spodarske stabilizacije osnovne usmeri- 
tve glede namenske delitve dohodka. 
Osnutek družbenega dogovora se zavze- 
ma za izenačevanje pogojev gospodarje- 
nja. Ob podpori takšni usmeritvi bi morali 
z družbenim dogovorom ustvariti pred- 
vsem spodbudo, da bo ob postopnem 
procesu poenotenja pogojev gospodar- 
jenja konkreten rezultat dela in tudi 
osebni dohodek odvisen predvsem od 
uspešnosti gospodarjenja in uporablja- 
nja z družbenimi sredstvi. Pri tem je 
osrednjega pomena spodbujanje kvali- 
tetnega dela, optimalna izraba razpolož- 
ljivih produkcijskih tvorcev ob združeva- 
nju dela in sredstev ter skupnem planira- 
nju organizacij in skupnosti. Usmeritve v 
družbenem dogovoru bi morale zagoto- 
viti odpravljanje nepravilnosti v delitvi 
dohodka, nikakor pa ne izenačevati re- 
zultatov poslovanja. 

Osnutek družbenega dogovora terja 
enotno uporabo kazalnikov primerjanja 
poslovanja. Za uresničitev tega namena 
je potrebna uveljavitev enotnih osnov 
uporabe kazalnikov iz dolgoročnega pro- 
grama gospodarske stabilizacije kot tudi 
kazalnikov iz zakona o združenem delu 
in zakona o razširjeni reprodukciji in mi- 
nulem delu. 

V skladu s programom dolgoročne 
ekonomske stabilizacije naj bi ta družbe- 
ni dogovor predstavljal spodbudo za 
združevanje dela in sredstev za skupno 
poslovanje in skupne naložbe, ki pomeni 
tudi trajen in stabilen vir sredstev za 
osebne dohodke. Zato bi kazalo v druž- 
benem dogovoru razdelati določbe zako- 
na o združenem delu o skupnem prihod- 
ku in dohodku ter o svobodni menjavi 
dela, ne pa ustvarjati podlage za spremi- 

njanje tega zakona. Glede na to, da se v 
praksi prepočasi uveljavlja nagrajevanje 
na podlagi gospodarjenja z minulim de- 
lom, naj bi v družbenem dogovoru še 
posebej opredelili podlage za uveljavitev 
sistemskih določb iz zakona o razširjeni 
reprodukciji in minulem delu na tem po- 
dročju. 

Predlagane rešitve glede ugotavljanja 
deta dohodka, ki je rezultat izjemnih ugo- 
snosti, so odraz nekaterih poskusov re- 
ševanja tega vprašanja. Predlagane reši- 
tve niso sprejemljive, zato se je treba v 
nadaljnjem dogovarjanju opredeliti za re- 
šitev, ki bo izhajala iz zakona o združe- 
nem delu oziroma za rešitev, ki bo spod- 
budila, da bodo delavci v svojih samou- 
pravnih splošnih aktih opredelili osnove, 
s katerimi bodo ugotavljali višino in obli- 
ke nastajanja dohodka, ki je rezultat izje- 
mnih ugodnosti. 

V družbenem dogovoru morajo biti 
opredeljena merila za razporejanje čiste- 
ga dohodka z med seboj povezanimi in 
soodvisnim/ kazalci, s katerimi se ugo- 
tavlja, meri, primerja, vrednoti in izkazuje 
doseganje rezultatov dela delavcev te- 
meljne organizacije združenega dela in 
njihov prispevek k skupnemu rezultatu 
dela. Opredeljena naj bodo pravila obna- 
šanja na področju sistema delitve oseb- 
nih dohodkov v okviru katerih je potreb- 
no zagotavljati višino sredstev za osebne 
dohodke in skupno porabo v odvisnosti 
od pogojev pridobivanja in ustvarjanja 
dohodka. Pri tem morajo predstavljati te- 
meljno izhodišče celovito ocenjeni rezul- 
tati dela posamezne temeljne organizaci- 
je združenega dela v primerjavi z rezultati 
dela organizacij združenega dela, ki 
opravljajo enako ali podobno dejavnost 
na ravni republike ali pokrajine in na rav- 
ni federacije kot tudi z rezultati gospo- 
darstva posamezne socialistične republi- 
ke aH socialistične avtonomne pokrajine. 
Udeleženci morajo delovati tako, da bo 
višina sredstev za osebne dohodke in 
skupno porabo odvisna od tega, koliko 
so delavci v organizaciji združenega dela 
s svojim živim in minulim delom prispe- 
vali k doseženim rezultatom dela. Te- 
meljno izhodišče mora biti, da se z izbolj- 
šanjem rezultatov povečajo osebni do- 
hodki, v odvisnosti od povečanja produk- 

tivnosti dela, racionalnejšega gospodar- 
jenja z družbenimi sredstvi ter boljšo or- 
ganizacijo in odgovornostjo za zaupana 
sredstva. 

Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da 
obstajajo velika nesorazmerja pri obliko- 
vanju in delitvi sredstev za osebne do- 
hodke in skupno porabo tako med orga- 
nizacijami združenega dela kot tudi med 
različnimi dejavnostmi. Družbeni dogo- 
vor mora spodbuditi postopno odpravlja- 
nje takšnih nesorazmerij. Iz dogovora je 
treba izločiti vse usmeritve, ki zavirajo 
stimulativno nagrajevanje. Dogovor ne bi 
smel biti ovira za uveljavljanje tistih pozi- 
tivnih stimulativnih rešitev, ki so v repu- 
blikah in avtonomnih pokrajinah že uve- 
ljavljene. 

V družbenem dogovoru je treba opre- 
deliti, da se v okviru namenske delitve 
dohodka in čistega dohodka sredstva za 
osebne dohodke in sredstva za skupno 
porabo obravnavajo skupno, odvisno od 
delovnega prispevka iz rezultatov dela, in 
da se sredstva za skupno porabo delijo 
na posameznega delavca, odvisno od 
njegovega delovnega prispevka ter mate- 
rialnega in socialnega položaja. 

Skupščina meni, da bi moral: s poseb- 
nim družbenim dogovorom čimprej ure- 
diti vprašanje osebnih prejemkov v bre- 
me poslovnih stroškov, glede na to, da v 
letu 1984 za to področje še niso sprejete 
nobene usmeritve, čeprav je urejanje te- 
ga vprašanja v okviru zveznega družbe- 
nega dogovora predvideno z zvezno re- 
solucijo za leto 1984. 

IV. V pripravi predloga družbenega 
dogovora naj se upoštevajo tudi pripom- 
be, mnenja in predlogi iz javne razprave, 
ki jo je organizirala Zveza sindikatov Slo- 
venije v sodelovanju z Gospodarsko 
zbornico Slovenije in Izvršnim svetom 
Skupščine SR Slovenije, ter pripombe, 
mnenja in predlogi, izraženi na sejah de- 
lovnih teles Skupščine SR Slovenije in 
njenih zborov ter na sejah zborov. 

V. Skupščina SR Slovenije pooblašča 
Francko Herga, delegatko v Družbeno- 
političnem zboru Skupščine SR Sloveni- 
je, da sodeluje v pripravi predloženega 
družbenega dogovora in uveljavlja pri- 
pombe, mnenja in predloge, vsebovane v 
tem skleou. 

SKLEP 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za sklenitev družbenega dogovora 
o skupnih elementih stanovanjske in komunalne politike, z osnutkom družbenega 
dogovora, ki ga je Skupščini SR Slovenije poslal Zvezni izvršni svet  

Skupščina SR Slovenije je na podlagi 
3. alinee I. razdelka 71. člena in 338. 
člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije na sejah Zbora združenega dela in 
Zbora občin, dne 23. maja 1984 obrav- 
navala predlog za sklenitev družbenega 
dogovora o skupnih elementih stano- 
vanjske in komunalne politike, z osnut- 
kom družbenega dogovora, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije poslal Zvezni 
izvršni svet ter v skladu z 225. členom 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejela naslednji 

SKLEP 
1. Skupščina SR Slovenije sprejema 

predlog za sklenitev družbenega dogo- 
vora o skupnih elementih stanovanjske 
in komunalne politike, z osnutkom druž- 
benega dogovora. 

2. Skupščina SR Slovenije opozarja, 
da je družbeni dogovor splošni akt, s 
katerim se v skladu s 579. členom zakona 
o združenem delu zagotavlja in usklajuje 
samoupravno urejanje družbenoeko- 
nomskih in drugih odnosov, ki so širšega 

skupnega pomena za udeležence dogo- 
vora ali splošnega družbenega pomena. 
Z družbenim dogovorom na ravni federa- 
cije je mogoče zagotavljati usklajeno 
urejanje le tistih zadev, ki so predmet 
samoupravnega urejanja, v skladu z 
opredelitvijo družbenega dogovora. V 
kolikor pa gre za zadeve, katerih urejanje 
je i/ pristojnosti skupščin republik in av- 
tonomnih pokrajin in jih je treba v skup- 
nem interesu usklajeno urejati, je ustav- 
na oblika dogovor skupščin republik in 
avtonomnih pokrajin v smislu 3. alinee 
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drugega odstavka 244. člena ustave SFR 
Jugoslavije. 

3 V družbenem dogovoru je treba dati 
poudarek samoupravnemu urejanju 
družbenoekonomskih odnosov na po- 
dročju stanovanjskega in komunalnega 
gospodarstva in preoblikovati besedilo 
tam, kjer je predvideno urejanje odnosov 
s predpisi. 

4. Za zagotovitev in urejanje samou- 
pravnih družbenoekonomskih odnosov 
na teh področjih je potrebno razširiti 
krog udeležencev tudi na republiške in 

pokrajinske zveze samoupravnih inte- 
resnih skupnosti s področja stanovanj- 
skega in komunalnega gospodarstva, ker 
predvsem te s svojimi splošnimi akti urja- 
jo odnose na teh področjih. Skladno s 
tem bi bilo potrebno v besedilu opredeliti 
tudi naloge teh udeležencev. 

5. V družbeni dogovor naj se na ustre- 
zen način vključi tudi področje sodnega 
varstva, zlasti zaradi problematike, ki na- 
staja zaradi neplačevanja prispevkov 
etažnih lastnikov, neplačevanja dobavlje- 
ne energije, komunalnih storitev, torej 

reševanje spornih razmerij stanovanjskih 
in komunalnih zadev pred sodišči. 

6. Skupščina SR Slovenije pooblašča 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da 
sodeluje pri pripravi družbenega dogo- 
vora o skupnih elementih stanovanjske 
in komunalne politike in skupaj z drugimi 
udeleženci tega družbenega dogovora 
ustvarjalno uveljavlja stališča Skupščine 
SR Slovenije, ki so bila dana ob obravna- 
vi osnutka zveznega družbenega dogo- 
vora ter pripombe delovnih teles zborov 
in skupščine in tiste, ki so bile dane v 
razpravi na sejah zborov. 

SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi zakonov o urejanju 
prostora in o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 34. seji dne 23. 
maja 1984 ob obravnavi zakonov o ure- 
janju prostora in o urejanju naselij in 
drugih posegov v prostor na podlagi 

255. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejel naslednji 

sklep 
Zbor združenega dela Skupščine SR 

Slovenije nalaga Izvršnemu svetu Skup- 

ščine SR Slovenije in pristojnim republi- 
škim upravnim organom, da sprejmejo 
čimprej navodila za pripravo agrokarte in 
ustrezne izvedbene predpise s področja 
urejanja prostora. 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SI OVFNI.IF 

MNENJE 
Odbora za družbenopolitični sistem Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije k osnutku resolucije o uresničevanju ustavne koncepcije v občini o 
občini 

Odbor Zbora združenega dela za druž- 
oenopolitični sistem je na seji dne 17. 
aprila 1984 obravnaval osnutek resoluci- 
je o uresničevanju ustavne koncepcije o 
občini ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil v obravnavo Zvezni zbor Skup- 
ščine SFRJ: 

Odbor je v načelni razpravi poudaril, 
da gre za dokument, s katerim bi se naj 
zlasti ugotovilo stanje in določile glavne 
smeri nadaljnjega uresničevanja ustavne 
koncepcije o občini ter ukrepi in akcije, 
ki jih je treoa izpeljati za uresničevanje 
določenih smeri na tem področju. Reso- 
lucijska oblika dokumenta omogoča, da 
federacija v mejah svojih pravih in dolž- 
nosti zagotavlja sistem socialističnih sa- 
moupravnih družbenoekonomskih odno- 
sov in temelje političnega sistema samo- 
upravljanja. 

Člani odbora so sicer načelno soglaša- 

li, da je s takšnim dokumentom to moč 
doseči, soglašali so tudi z razlogi, ki ter- 
jajo širšo proučitev vloge in položaja ob- 
čine ter komunalnega sistema, vendar so 
izrazili pomislek. aH predloženi osnutek 
dokumenta tudi v resnici sledi tej zastav- 
ljeni ambiciji. 

Menili so namreč, da bi v tem primeru 
moral biti pristop bolj analitičen, zlasti 
pri oceni stanja ter grajen na osnovi izku- 
šenj, kjer smo v uresničevanju ustavne 
koncepcije že prišli korak dalje ter od tod 
dograjevati naprej. 

Dokument je po mnenju delegatov 
presplošen, sistemsko precej neurejen, v 
oceni stanja pa so nanizane posplošene 
in zlasti negativistične ter dokaj črnogle- 
de ocene. To hkrati seveda ne pomeni, 
da marsikatera teh ugotovitev v resnici 
tudi ni točna. 

Temeljiteje bi bilo treba osvetliti vzroke 

za zapiranje občin znotraj sebe ter ugo- 
toviti kolikšen delež ima pri tem neposre- 
dno vezanje prihodkov občine na TOZD 
ter pobiranje prispevkov po domicilnem 
principu. Prav tako bi bilo treba natanč- 
neje opredeliti, kaj so veliki gospodarski 
sistemi ter vlogo občine pri tem. 

Člani odbora so se v nadaljevanju do- 
taknili tudi nekaterih drugih vprašanj, 
npr. zaposlovanja ter ustvarjanja pogojev 
za produktivno zaposlovanje, usmerjanja 
in razvoja drobnega gospodarstva, 
ustvarjanja pogojev za opravljanje druž- 
benih dejavnosti ter drugih. 

Ob zaključku razprave so člani odbora 
poudarili, da bodo jasnejše ocene stanja 
možne le po temeljitih razpravah ter ana- 
liziranju stanja v vsaki občini posebej ter 
bo moč na osnovi teh ocen na ravni repu- 
blike zavzeti potrebna stališča glede na- 
daljnjega uresničevanja razvoja ustavne 
koncepcije o občini. 

POROČILO 
Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin Skupščine SR 
Slovenije k osnutku resolucije o uresničevanju ustavne koncepcije v občini 

Odbor Zbora občin za družbenopolitič- 
ni in komunalni sistem je na sej/ dne 16. 
maja 1984 obravnaval osnutek resolucije 
o uresničevanju ustavne koncepcije o 
občini, ki jo je Skupščini SR Slovenije 
posredoval v obravnavo Odbor Zveznega 
zbora Skupščine SFR Jugoslavije za 
družbenopolitične odnose. 
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Odbor je bil seznanjen tudi z mnenji, 
pripombami in predlogi, ki jih je do 
osnutka resolucije izoblikoval Svet za 
družbenopolitični sistem pri Predsedstvu 
RK SZDL Slovenije. 

V uvodni obrazložitvi je bilo poudar- 
jeno, da gre v tej fazi obravnave predlo- 
ženega dokumenta za delovni osnutek, 

zato naj bi ga odbor obravnaval pred- 
vsem z načelnega vidika. Po opravljeni 
obravnavi v Zveznem zboru Skupščine 
SFRJ, ki naj bi bila v mesecu juniju, pa bo 
tekst predloženega dokumenta že verifi- 
ciran in dan v javno razpravo. Tako bo 
'udi odbor imel možnost ponovno vklju- 
čiti dokument na dnevni red ene izmed 
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svojih sej, najverjetneje v mesecu sep- 
tembru in ga podrobneje proučiti ter zav- 
zeti do posameznih problemov konkret- 
ne usmeritve. V tem smislu naj bi tudi 
služila resolucija kot okvir za celovito 
analizo stanja, procesov in razmer na po- 
dročju uresničevanja ustavnih načel ob- 
čine in družbenopolitičnega sistema 
sploh ter kot podlaga za konkretnejšo 
opredelitev nalog na tem področju. 

V nadaljevanju je bil odbor seznanjen z 
bistvenimi razlogi, ki so narekovali potre- 
bo po pripravi predloženega dokumenta. 
Namen predlagatelja je bil predvsem 
ugotoviti stanje in določi'i osnovne 
smernice nadaljnjega uresničevanja 
ustavne koncepcije o občini ter pospešiti 
aktivnosti za hitrejšo odpravo nekaterih 
pomanjkljivosti in težav, ki so marsikje še 
prisotne in vplivajo zaviralno na učinko- 
vitejše in doslednejše uresničevanje za- 
stavljenih ciljev. Za celovitejši prikaz sta- 
nja na tem področju je potrebno izhajati 
iz nadaljnjega razvoja socialističnih sa- 
moupravnih družbenoekonomskih odno- 
sov, zlasti še iz doslednejšega uresniče- 
vanja dolgoročnega programa ekonom- 
ske stabilizacije ter nadaljnje demokrati- 
zacije družbenopolitičnih odnosov in 
procesa delegatskega odločanja ter do- 
slednejšega uresničevanja političnega 
sistema samoupravljanja v celoti. Ob tem 
pa je treba imeti pred očmi dejstvo, da je 
zelo težko dati nek posplošen širši prikaz 
dejanskega stanja glede uresničevanja in 
delovanja z ustavo določenih institucij 
družbenopolitičnega sistema, saj je raz- 
voj občin v republikah in pokrajinah do- 
kaj različen ter zavisi od specifike celot- 
nega družbenega razvoja posamezne 
sredine. Zato so tudi že marsikje po- 
manjkljivosti in slabosti, ki jih navaja do- 
kument, odpravljene oz. presežene, prav 
tako pa so tudi nekatere usmeritve za 
nadaljnji učinkovitejši razvoj občine v ne- 
katerih razvitejših sredinah že vpeljane v 
prakso. 

V razpravi je odbor podprl predlagani 
pristop k obravnavi predloženega doku- 
menta in se strinjal v mnenju, da bo šele 
po opravljeni javni razpravi možno gradi- 
vo konkretnejše obravnavati ter ga po 
potrebi tudi ustrezno dopolnjevati. Od- 
bor se je tudi strinjal v mnenju, da pome- 
ni priprava takšnega gradiva s poskusom 
prikaza realne ocene razvoja ustavne 
koncepcije občine za celo Jugoslavijo in 
pa z nakazanimi usmeritvami nadaljnjega 
razvoja, ki naj bi izhajale iz resnične si- 
tuacije, ki danes prevladuje na tem po- 
dročju, zelo zahtevno nalogo. S tega vidi- 
ka vsebuje osnutek resolucije tudi dosti 
pozitivnega, vse drugo pa je seveda vpra- 
šanje ocene dejanskega stanja v posa- 
meznih sredinah. Tako smo v Sloveniji 

glede razvoja občine kot integralnega si- 
stema samoupravnih in demokratičnih 
odnosov in sodelovanja med ljudmi ter 
njihovimi samoupravnimi organizacijami 
ter skupnostmi marsikaj, kar je zaslediti 
drugod kot pomanjkljivost presegli in v 
precejšnji meri uspeli ustavne določbe o 
občini realizirati v vsakodnevni praksi. 
Seveda pa je potrebno v celotnem jugo- 
slovanskem prostoru razvijati družbeno- 
politični sistem in skušati čimučinkovite- 
je odpravljati težave in slabosti, ki so 
ponekod še vedno prisotne in zavirajo 
hitrejši razvoj ustavnih opredelitev o ob- 
čini ter s tem tudi negativno vplivajo na 
uresničevanje delegatskega sistema in 
delegatskih odnosov v celoti. 

V nadaljevanju je bilo izraženo mnenje, 
da ponekod besedilo osnutka resolucije 
ni povsem skladno s prakso, kakršna je, 
ker po eni strani preveč kritično posplo- 
šuje negativnosti, po drugi strani pa pre- 
več idealizira in poenostavlja nekatera 
vprašanja, še zlasti tista, ki zadevajo 
družbenoekonomske odnose ter z njimi 
tesno povezano težko gospodarsko si- 
tuacijo, s katero se danes soočamo. Gle- 
dano s tega vidika je tudi vprašljivo, kako 
pripraviti ob istočasnem sprejemanju 
izrednih stabilizacijskih ukrepov Zvezne- 
ga izvršnega sveta, nek kvaliteten doku- 
ment oz. se poglabljati v podrobno izpe- 
ljavo ustavnih načel občine v krajevni 
skupnosti, samoupravni interesni skup- 
nosti in drugih samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih. V zvezi s tem bi mo- 
ralo biti v predloženem dokumentu več 
govora o materialnih pogojih oz. okvirih, 
v katerih se bomo gibali naslednje leto in 
na tej podlagi, ki ima gotovo velik vpliv 
na delovanje družbenopolitične skupno- 
sti, tudi uveljavljali ustavni koncept obči- 
ne. Ob tem bi kazalo ugotoviti, kje oz. na 
katerih področjih ti pogoji negativno 
vplivajo na funkcioniranje skupščinske- 
ga delegatskega sistema. Prav tako bi 
bilo primerneje, da bi bilo v gradivu manj 
opozoril na uresničevanje znanega, več 
pa poglobljene analize, zakaj dogovorje- 
nega ne uresničujemo. To naj bi služilo 
tudi kot podlaga za pripravo smernic za 
nadaljnji razvoj družbenopolitičnega si- 
stema oz. ustavnih načel občine. 

V nadaljevanju je bilo izraženo mnenje, 
da bi kazalo dati več poudarka temu, 
kako narediti delegatski sistem dovolj 
učinkovit, da bi lahko tudi o globalnih 
problemih družbe odločali na najdemo- 
kratičnejši način. Ob tem pa je seveda 
nujno potrebna precizna in povsem jasna 
razmejitev pristojnosti med skupščino 
družbenopolitične skupnosti ter njenim 
izvršilnim organom, ker bo le na ta način 
dana možnost za bolj učinkovito razreše- 
vanje odprtih vprašani in dilem. Seveda 

pa je v sedanji situaciji to dokaj zahtevna 
naloga, saj mora biti skorajda sleherna 
zadeva samoupravno verificirana in je s 
tega vidika tudi težko postaviti jasno ra- 
zmejitev pristojnosti. 

Večjo vlogo bi bilo treba dati tudi nad- 
zorni funkciji, ki jo imajo ustrezni organi 
pri izvrševanju oz. izvajanju zastavljenih 
splošnih idejnopolitičnih ciljev in opre- 
deljenih samoupravnih stališč, hkrati pa 
opredeliti sankcije oz. ukrepe za primere, 
ko se dogovorjene in sprejete naloge in 
aktivnosti ne spoštujejo in ne izvajajo v 
predpisanem roku. 

V razpravi so bili izraženi še nekateri 
pomisleki glede posameznih vprašanj, ki 
so vsebovana v predloženem dokumen- 
tu. Tako je bilo izraženo mnenje, da so 
razlogi za to, da je samoupravno organi- 
ziranje in dohodkovno povezovanje 
združenega dela še vedno zelo skromno 
oz. pomanjkljivo, predvsem objektivne 
narave in zatorej niso le rezultat občin- 
ske strukture. V dokumentu je posebej 
izpostavljen tudi pomen, ki ga ima drob- 
no gospodarstvo za uresničevanje ustav- 
nih načel občine in ki bi ga bilo treba v 
bodoče organizirano razvijati v skladu z 
družbenimi potrebami in možnostmi ter v 
zvezi s tem poudariti vlogo krajevne 
skupnosti pri proučevanju potreb in in- 
teresov delovnih ljudi za storitve in proiz- 
vode drobnega gospodarstva kot tudi 
proizvodnih organizacij združenega dela 
za dopolnilno dejavnost, ki jo lahko zau- 
pajo drobnemu gospodarstvu. Odbor je 
bil mnenja, da je treba to vprašanje še 
poglobljeno proučiti, kajti rešitev ni tako 
enostavna. Morda bi bilo najustrezneje, 
da bi se zavzemali za kooperacijo z zdru- 
ženim delom, tako, da bi drobno gospo- 
darstvo postalo nekak podaljšek združe- 
nega dela. 

Zavzeto je bilo tudi stališče, daje treba 
s preciziranjem delovnega področja zbo- 
rov skupščine občine zagotoviti Zboru 
združenega dela prevladujočo vlogo, še 
zlasti pri odločanju o vprašanjih, ki se 
nanašajo na dohodek in dohodkovne 
odnose ter izločanje sredstev za skupne 
in splošne potrebe. 

Glede ustvarjanja pogojev za opravlja- 
nje družbenih dejavnosti v občini pa seje 
odbor strinjal v mnenju, da bi kazalo iz- 
postaviti tudi vprašanje racionalnosti de- 
la v skupnih službah samoupravnih inte- 
resnih skupnosti družbenih dejavnosti 
oz. v upravnih organih, ki so ustrezno 
usposobljeni za ta namen. Zaenkrat je 
namreč še vedno opazen poraz tako 
upravnega aparata kot tudi skupnih 
služb teh skupnosti, kar gotovo ni niti 
smotrno niti v skladu s stabilizacijskimi 
usmeritvami. 

poročevalec 
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INFORMACIJA IN MNENJE 
k predlogu nalog za uresničevanje obveznosti, ki izhajajo iz dokumentov VII. 
konference šefov držav in vlad neuvrščenih držav v New Deihiju, VI. zasedanju 
konference Združenih narodov za trgovino in razvoj (UNCTAD) v Beogradu in 

^a^r'^S^e^aPrec^s^avn'kov držav udeležencev Konference o varnosti in 

Komisija za mednarodne 
odnose 

Komisija Skupščine SR Slovenije za 
mednarodne odnose je na seji 18. aprila 
1984 obravnavala »Program nalog za 
uresničevanje obveznosti, ki izhajajo iz 
dokumentov VII. konference šefov držav 
aH vlad neuvrščenih držav v New Deihiju. 
VI. zasedanja Konference Združenih na- 
rodov za trgovino in razvoj (UNCTAD) v 
Beogradu in Madridskega sestanka 
predstavnikov držav - udeleženk Konfe- 
rence o varnosti in sodelovanju v Evropi 
(KVSE), skupaj s sklepi Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije. 

V obrazložitvi Programa je bila pojas- 
njena njegova struktura, način in potek 
njegove izdelave ter pristop k obravnavi 
vprašanj, pri katerih kot republika oziro- 
ma posamezni nosilci sodelovanja svoje 
akcije izvajajo samostojno ali pa se samo 

Zbora združenega dela 

k programu nalog za uresničevanje ob- 
veznosti. ki izhajajo iz dokumentov VII. 
konference šefov držav ali vlad neuvršče- 
nih držav v New Deihiju. VI. zasedanja 
konference Združenih narodov za trgovi- 
no in razvoj (UNCTAD) v Beogradu in 
Madridskega sestanka predstavnikov 
držav udeležencev Konference o varnosti 
in sodelovanju (KVSE) 

Odbor Zbora združenega dela za druž- 
benoekonomski razvoj je na svoji seji 
dne 16. aprila 1984 obravnaval program 
nalog za uresničevanje obveznosti, ki 
izhajajo iz dokumentov VII: konference 

vključujemo v dejavnost naše države kot 
celote. Poudarjeno je bilo. da so za ure- 
sničitev programa sicer določeni koordi- 
natorji po posameznih področjih. vendar 
bodo izdelani posebni, konkretni progra- 
mi nalog. kar je bilo doslej že storjeno na 
področju zdravstva (vključno z določitvi- 
jo posameznih nosilcev sodelovanja) ter 
na področju znanstveno-tehničnega so- 
delovanja. 

Komisija je podprla sklepe, ki jih je v 
zvezi z uresničevanjem Programa nalog 
sprejel Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije. Pri tem je opozorila na neustrezno 
formulirano priporočilo Republiški kon- 
ferenci SZDL glede seznanjanja delovnih 
ljudi in občanov s temeljnimi opredelitva- 
mi neuvrščenih držav na VII. konferenci 
na vrhu. v povezavi z aktualnimi politični- 
mi nalogami pri nas ter s sklepnim doku- 
mentom Madridskega sestanka in s skle- 
pi VI. UNCTAD ter poudarila, da je vloga 

šefov držav ali vlad neuvrščenih držav v 
New Deihiju. VI. zasedanja konference 
Združenih narodov za trgovino in razvoj 
(UNCTAD) v Beogradu in Madridskega 
sestanka predstavnikov držav udeležen- 
cev Konference o varnosti in sodelovanju 
(KVSE). 

Uvodoma je bilo ugotovljeno, da je 
predloženi program nalog pripravljen na 
osnovi sklepov zborov Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi informacij o re- 
zultatih konferenc oziroma zasedanj v 
New Deihiju, Beogradu in Madridu. Zato 
predloženi program predstavlja opera- 

in delovanje SZDL Slovenije tudi na teh 
področjih veliko aktivnejše. 

Od ostalih vprašanj je komisija raz- 
pravljala še o aktvnostih v naši republiki v 
zvezi z vlogo žensk v razvoju. V zvezi z 
zaključkom Dekade OZN za žene. leta 
1985. je sprejela sugestijo, da v okviru 
svoje pristojnosti posreduje predlog, da 
se prouči možnost, da bi bilo v Skupščini 
SFRJ ustanovljeno posebno telo. ki bi 
pripravilo oceno te dekade v naši državi 
za konferenco v Nairobiju ter izdelalo 
tudi izhodišča za nastop naše delegacije 
na tej konferenci. 

Komisija je bila mnenja, da je predlože- 
ni Program nalog pretežno informativne- 
ga značaja, zato je sklenila predložiti 
Skupščini SR Slovenije, da čez leto dni 
podrobneje razpravlja o uresničevanju 
sprejetega programa. Ker je o samih kon- 
ferencah razpravljala novembra 1983. bi 
bilo primerneje, da sedaj Program obrav- 
navajo le njena delovna telesa. 

cionalizacijo nalog, ki izhajajo iz zaklju- 
čkov teh konferenc. Predloženi program 
je bolj konkreten predvsem na tistih po- 
dročjih. ki so v pristojnosti republike ozi- 
roma kjer lahko le-ta s svojo aktivnostjo 
doseže pomembne rezultate. 

Odbor predloženi program nalog pod- 
pira. Na tej osnovi bodo posamezni sub- 
jekti združenega dela, vključno z Gospo- 
darsko zbornico Slovenije, republiškimi 
upravnimi organi in drugimi ustreznimi 
organi in organizacijami, oblikovali kon- 
kretne zadolžitve pri izvajanju teh nalog. 

Odbor ocenjuje, da v skladu z drugim 
odstavkom 52. člena poslovnika Zbora 
združenega dela ni potrebno predlože- 
nega programa nalog uvrstiti na dnevni 
red seje Zbora združenega dela. saj je po 
mnenju odbora dovolj, da je bil program 
nalog objavljen v Poročevalcu. 

Odbor za družbenoekonomski razvoj 

MNENJA 
k poročilu o delu Komisije za oceno investicij v SR Sloveniji za čas od 1. 8 1981 
do 1. 10. 1983 

Odbor za družbenoekonomske odnose 

Zbora združenega dela 

Odbor Zbora združenega dela za druž- 
benoekonomski razvoj je na svoji seji 
dne 16. aprila 1984 obravnaval poročilo o 
delu Komisije za oceno investicij v SR 
Sloveniji za čas od 1. 8. 1981 do 1. 10. 
1983. 

Odbor je uvodoma ugotovil, da je dal 
sistem družbene ocene investicij v Slove- 
niji ohrabrujoče rezultate, kar se še pose- 
bej kaže v usmerjenosti le-teh, saj se je 
pomembno povečal delež izvozno 
usmerjenih investicij. Poleg tega pa vsa 

družbena aktivnost na tem področju za- 
hteva od investitorjev kvalitetnejšo pri- 
pravo vseh potrebnih dokumentov za 
gradnjo. Tudi pri tem so večinoma dose- 
ženi pomembni premiki na bolje, nekaj 
slabše je le pri nekaterih investicijah v 
družbenih dejavnostih. 

Kljub uvedbi Komisije za oceno investi- 
cij na ravni republike in podobnih komisij 
na ravni občin je treba poudariti, da se 
sistem odločanja o investicijah ni spre- 
menil. Komisije pravzaprav le pomagajo 
in preverjajo predvideno učinkovitost in- 
vesticij. Iz tega razloga je za odločitev 

komisij še posebej pomembno mnenje 
strokovnih poročevalcev. Prav zato od- 
bor meni, da je treba zadržati sistem 
spremljanja in ocenjevanja naložb. Za še 
večjo učinkovitost naložb pa bi se morale 
komisije še v večji meri kot doslej vklju- 
čevati že v obravnavo investicijskih za- 
snov. 

Odbor je bil seznanjen, da se na zvez- 
nem nivoju pripravlja poenoten pristop k 
družbeni oceni investicij, saj je ta proble- 
matika po republikah in avtonomnih po- 
krajinah sedaj različno urejena. Tak pri- 
stop terja tudi uresničevanje zveznega 
zakona o razširjeni reprodukciji in minu- 
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lem delu, v republiki pa to ureja zakon O 
graditvi objektov. 

Odbor je ob koncu poudaril, da je 
družbeno ocenjevanje investicij še vedno 
potrebno, saj po mnenju odbora do 
uvedbe tržnega mehanizma tudi na tem 

Odbor je obravnaval poročilo o delu 
Komisije za oceno investicij v SR Slove- 
niji za čas od 1. 8. 1981 do 1. 10. 1983, ki 
ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Člani odbora so poročilo obravnavali 
predvsem z vidika varovanja dobrin 
splošnega pomena. Ocenili so, da je po- 
ročilo kvalitetno in da na nazoren način 
prikazuje delovanje Komisije za oceno 
investicij, prav tako pa tudi na nedvou- 
men način pojasnjuje njeno vlogo. Pripo- 
mnili pa so, da bi bilo primerneje, če bi se 
tako poročilo obravnavalo že v fazi pri- 

področju ni možno na drug način ustrez- 
neje vplivati na usmerjenost investicij. Pri 
tem ni toliko pomembna institucionalna 
oblika tega ocenjevanja, pač pa vsebina 
dela, pri čemer je še posebej pomembno 
strokovno mnenje ljudi, ki niso zaposleni 

prave osnutka zakona o graditvi objek- 
tov. 

Iz poročila je razvidno, da so predmet 
ocene investicij le predlogi investicijskih 
odločitev, nikakor pa ne investicijske od- 
ločitve, ki so izključno v pristojnosti no- 
silcev sprejemanja odločitev. 

Tudi v prihodnje bo potrebno pri pri- 
pravljanju predlogov investicijskih odlo- 
čitev posvetiti posebno pozornost razvi- 
janju sistema družbenega planiranja, zla- 
sti v njegovem prostorskem delu z name- 
nom, da bi to zagotavljalo tudi potrebne 
podlage za določanje odgovarjajočih lo- 

pri investitorju. 
Odbor predlaga, da se v skladu s 157. 

členom poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije s predloženim poročilom in z mne- 
njem odbora seznani delegate tako, da 
se vse skupaj objavi v Poročevalcu. 

kacij. 
Člani odbora se zavzemajo, da se po- 

speši izdelava metodologije za vrednote- 
nje naložb za področje stanovanjskega in 
vodnega gospodarstva in da se hitreje 
začne uveljavljati metodologija za po- 
dročje komunalnega gospodarstva. 

Člani odbora so ponovno poudarili mi- 
sel, ki je vsebovana v poročilu, da je 
potrebno pri ugotavljanju usklajenosti 
investicijskih programov s. prostorsko- 
ekološkimi zahtevami posebno pozor- 
nost nameniti strokovnejši in pravoča- 
snejši presoji. Pri tem pa je potrebno več 
pozornosti nameniti zlasti tistim investi- 
cijskim programom,, ki kar najodločneje 
posegajo v naravne resurse. 

Odbor je navedeno poročilo vzel na 
znanje, predlaga pa, da se zaradi aktual- 
nosti teme, ki je vsebovana v poročilu, le- 
to objavi v skupščinskem Poročevalcu. 

Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja 

in varstvo okolja 

Zbora združenega dela 

Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj 

Zbora občin 

Odbor Zbora občin za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj je na seji dne 9. 
maja 1984 obravnaval poročilo o delu 
Komisije za oceno investicij v SR Slove- 
niji za čas od 1. 8. 1981 do 1. 10. 1983, ki 
ga je predložila delovnim telesom Skup- 
ščine SR Slovenije v obravnavo Komisija 
za oceno investicij v SR Sloveniji. 

Predstavnik predlagatatelja je v uvodni 
besedi dal kratek pregled dosedanjega 
dela komisije od njene ustanovitve, ki pa 
ni bilo omejeno le na ozko dajanje mnenj 
k posameznim investicijskim odločitvam, 
temveč je bil pomemben tudi njen pri- 
spevek pri dajanju strokovne in drugačne 
pomoči nosilcem naložb, kar vse je pri- 
spevalo k doseženim uspehom pri pre- 
strukturiranju gospodarsKih naložb v re- 
publiki in k bolj temeljitemu in resnemu 
pristopu investitorjev. Pri tem je bilo ugo- 
tovljeno, da se odločitve o posameznih 

naložbah še vedno premalo usklajujejo 
na ravni delovnih organizacij, sestavlje- 
nih organizacij in v okviru reprodukcij- 
sko povezanih gospodarskih subjektov. 
Poudarjeno je bilo tudi, da naloga komi- 
sije ni v dajanju soglasij oz. odobritvah 
posameznih investicijskih namer, temveč 
le v dajanju mnenj o njihovi družbenoe- 
konomski upravičenosti, kar pa ni bilo 
vedno ustrezno prikazano v obvestilih 
sredstev javnega obveščanja. 

V razpravi so člani odbora postavili ne- 
kaj vprašanj v zvezi z nalogami in rezulta- 
ti delovanja republiške ter regionalnih 
komisij za oceno investicij. Pri tem je bilo 
omenjeno, da nimamo dovolj razdelane- 
ga mehanizma za preverjanje dejanskih 
učinkov posameznih naložb glede na 
predvidevanja iz investicijske dokumen- 
tacije, posebno glede napovedane izvoz- 
ne investicijske usmerjenosti. 

Investitorji še vedno premalo pozorno- 
sti namenjajo tekočemu prilagajanju in- 
vesticijske dokumentacije finančnim, 
ekonomskim, tehničnim in tehnološkim 
spremembam, ki nastajajo v teku investi- 
cije, zato so člani odbora poudarili, da bi 
organizacije združenega dela morale te- 
mu vprašanju nameniti večjo pozornost. 
Nadalje bi morale organizacije združene- 
ga dela v svojih samoupravnih splošnih 
aktih natančneje opredeliti vprašanje od- 
govornosti za naložbene odločitve, bodi- 
si da nastopajo kot nosilci naložb aH pa 
kot sovlagatelji. 

Ob zaključku razprave so člani odbora 
zelo ugodno ocenili predloženo poročilo 
in samo delo komisije; menili so, da je 
treba članom in sodelavcem komisije 
izreči priznanje za njihovo delo, saj so s 
svojim strokovnim pristopom prispevali, 
da je naložbena dejavnost v republiki pri- 
dobila na kvaliteti - z vključitvijo več eko- 
nomskih elementov v odločitev. 

Odbor predlaga Zboru občin, da poro- 
čilo o delu Komisije za oceno investicij v 
SR Sloveniji, skupaj s poročilom odbora, 
objavi v Poročevalcu. 
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KOMISIJA ZA OCENO INVESTICIJ V SR SLOVENIJI 

POROČILO 

o delu Komisije za oceno investicij v SR Sloveniji za čas 

od 1.8.1981 do 1.10.1983 

1.0. Uvod 
Poročilo se nanaša predvsem na obdobje, ko je začel veljati 

Dogovor o družbeni in strokovni aktivnosti na področju inve- 
sticij in o ustanovitvi Komisije za oceno investicij v SR Slove- 
niji,1 sega pa tudi v čas predpriprav na ta Dogovor. 

Za tako obliko in vsebino poročila se je Komisija opredelila 
zato, da bi udeležencem Dogovora omogočila čim celovitejši 
vpogled v dosedanje delo, hkrati pa prispevala h kontinuiteti 
ocenjevanja tega dela v primerih, kjer je prišlo do kadrovskih 
sprememb pri posameznih udeležencih Dogovora. 

Celotno gradivo obsega 3 dele in sicer: poročilo o delu 
Komisije s sintezo ugotovitev in stališč, prilogo in dokumenta- 
cijo. 

2.0. Razlogi in podlage za organizirano 
družbeno in strokovno aktivnost na področju 
naložb 
2.1. Motivi 

Motivi za uveljavitev družbene in strokovne ocene naložb so 
med drugim povezani z dogajanji'na področju investicij, zlasti 
v zadnjih desetih letih ter z uresničevanjem zaostrenih kriteri- 
jev investicijske politike v tem srednjeročnem obdobju. Vi- 
soke investicije, ob relativno visokih stopnjah rasti družbe- 
nega proizvoda, so bile ena temeljnih značilnosti razvoja do 
leta 1979. To je sicer prispevalo k reševanju nekaterih perečih 
problemov našega razvoja, hkrati pa je vse bolj vnašalo ele- 
mente gospodarske nestabilnosti. Problemi so se sčasoma 
tako nakopičili, da njihovega reševanja ni bilo moč več odla- 
gati. Pogoje gospodarjenja v tem srednjeročnem obdobju 
zlasti zaostrujejo neugodna gibanja na področju ekonomskih 
odnosov s tujino, ki so ob nakopičenih obveznostih za odpla- 
čilo tujih kreditov postala omejitveni faktor za gospodarsko 
rast. V teh razmerah se poleg neogibne krepitve ekonomskih 
motivov za investicijsko odločanje z vidika (1) narodnogospo- 
darske in (2) podjetniške upravičenosti (zagotavljanje odločil- 
nega položaja združenega proizvajalca v razpolaganju z do- 
hodkom in sredstvi družbene reprodukcije, krepitev akumula- 
tivne sposobnosti OZD, povezovanje trga in plana, postopno 
vzpostavljanje realne cene družbenega kapitala in deviz), po- 
stavlja v ospredje nujnost zagotavljanja pogojev za kvalitetno 
in nepristransko izdelavo strokovnih podlag za investicijske 
odločitve, njihovega vrednotenja oziroma presoje po merilih 
družbene uspešnosti investiranja in nujnost praktičnega upo- 
rabljanja teh podlag v procesu investicijskega odločanja. 

2.2. Podlage za delo in temeljne naloge 
Razprave o tem, kako zagotoviti učinkovito družbeno pre- 

sojo naložb, so stekle že v letu 19802, zlasti intenzivno pa v 
prvem polletju 1981. V obravnavi je bilo več predlogov. 
Končno je pravladalo stališče, da je potrebno zagotoviti druž- 
beno in strokovno aktivnost na področju naložb tako, da bo ta 
trajna in organizirana in da se vanjo poleg neposrednih inve- 
stitorjev vključijo tudi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
Gospodarska zbornica Slovenije, temeljne banke, Samou- 
pravna interesna skupnost za ekonomske odnose s tujino ter 
Služba družbenega knjigovodstva Centrala za Slovenijo. 

S tem namenom so omenjene organizacije oziroma asocia- 
cije sprejele julija 1981. leta Dogovor o družbeni in strokovni 
aktivnosti na področju investicij in o ustanovitvi Komisije za 
oceno investicij v SR Sloveniji, s katerim so zastavile nasled- 
nje temeljne cilje svojega delovanja: 

- zagotavljanje namenske strukture investicij v skladu z 
Družbenim planom SR Slovenije in dogovorom o njegovih 
temeljih, 

- vzpodbujanje in usklajevanje interesov za investicijska 
vlaganja v skladu s sprejetimi razvojnimi kriteriji. 

- pospeševanje združevanja dela in sredstev po načelih 
skupaj ustvarjenega dohodka, 

- uveljavljanje in izpopolnjevanje razvojnih kriterijev, 
- uveljavljanje strokovnih podlag pri pripravi in ocenjevanju 

investicijskih odločitev. 
Udeleženci Dogovora so kot svojo stalno organizacijsko 

obliko in metodo dela za izvajanje skupnih nalog pri ocenje- 
vanju naložb ustanovili Komisijo za oceno investicij v SR 
Sloveniji, katere temeljna dejavnost je dajanje mnenj o druž- 
benoekonomski upravičenosti naložb z vidika uresničevanja 
temeljnih ciljev Družbenega plana SR Slovenije in dogovora o 
njegovih temeljih. 

Komisija daje tudi mnenja udeležencem in predlagateljem 
oziroma nosilcem investicijskih odločitev ter koordinira aktiv- 
nosti, ki se nanašajo na ocenjevanje družbenoekonomske 
upravičenosti naložb. 

Pri dajanju mnenj preverja Komisija zlasti: 
- usklajenost s kriteriji za spreminjanje gospodarske struk- 

ture, 
- realnost pričakovane učinkovitosti investicije, pri čemer 

izhaja zlasti iz presoje podatkov o možnostih prodaje doma in 
na tujem, o materialnih virih, predvsem glede predvidene 
porabe energije, domačih in uvoznih surovin ter opreme, 
finančnih virov ter njihove strukture in 

- skladnosti finančnih virov s sprejetimi planskimi akti. 
Komisija tudi svetuje predlagateljem in nosilcem investicij- 

skega odločanja o njihovi presoji investicij z vidika družbe- 
noekonomskih ciljev. 

Naloga Komisije je tudi, da: 
- predlaga, oziroma skrbi za zagotavljanje strokovnih pod- 

lag ter analiz za investicije, ki so bistvenega pomena za razvoj 
SR Slovenije, 

- pospešuje razvoj enotne metodološke in informacijske 
podlage ter normativov na področju investicij, 

- koordinira in vzpodbuja v aktivnosti, ki so predmet dogo- 
vora, raziskovalne in druge strokovne organizacije na po- 
dročju investicij, 

- sodeluje pri pripravi planskih aktov SR Slovenije na po- 
dročju investicij in pri kontinuiranem vrednotenju vpliva inve- 
sticij na razvoj in spreminjanje gospodarske strukture in 

- daje pobude za urejanje vprašanj v zvezi z investicijami. 
Udeleženci Dogovora so se v skladu s svojimi pristojnostmi 

in odgovornostmi še posebej dogovorili o svojih konkretnih 
nalogah pri izvajanju Dogovora. 

3.0. Družbenoekonomska presoja naložb z 
vidika zakonodaje in dogovorov 
3.1. Republiški interventni predpisi 

Za način dela in pristojnosti Komisije v letu 1981 je bil 
opredeljujoč Republiški zakon o začasni prepovedi razpola- 
ganja z delom družbenih sredstev za gradnjo in nakup dolo- 
čenih objektov in opreme v letu 1981.3 Zakon je imel inter- 
ventni značaj in je omogočal porabo družbenih sredstev in 
dajanje bančnih garancij le za investicije, ki jih je natančno 
opredelil. 

Prepoved razpolaganja z družbenimi sredstvi se po tem 
zakonu ni nanašala na investicije, ki so bile usklajene s 
temeljnimi usmeritvami Družbenega plana SR Slovenije in z 
dogovorom o njegovih temeljih; in sicer z usmeritvami za 
povečanje izvoza, za zagotavljanje nujnih energetskih virov in 
primarnih kmetijskih proizvodov, za ekonomsko upravičeno 
pridobivanje surovin, za oblikovanje blagovnih rezerv in za 
stanovanjsko izgradnjo, oziroma za investicije, ki ustrezajo 
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kriterijem prestrukturiranja gospodarstva iz Dogovora o te- 
meljih družbenega plana SR Slovenije. 

Komisije za oceno investicij so ugotavljale ustreznost inve- 
sticij z navedenih vidikov po predhodnem mnenju temeljnih 
bank. 

Eventualna odstopanja od zakona pa je dovoljevalo po- 
sebno delovno telo zborov Skupščine SR Slovenije, ki pa je 
delovalo le v času veljavnosti zakona, t. j. od 1. 8. do 31. 12. 
1981. 

Zakon je pripomogel k usklajevanju obsega investicij z 
realnimi možnostmi ter vzpodbudil razvoj prioritetnih investi- 
cij in zavrl neprednostne. Zapolnil je tudi vrzeli, ki so bile 
posledica še neizvršenih organizacijskih in vsebinskih nalog 
pri razvijanju družbenih in strokovnih aktivnosti na področju 
investicij v skladu s sprejetimi dogovori. V tem smislu in glede 
na izjemne razmere na področju investicij v letu 1981 je zakon 
dosegel svoj osnovni namen. 

3.2. Spremembe in dopolnitve predpisov 
o graditvi objektov 

Trajnejše uveljavljanje, uravnavanje in sankcioniranje insti- 
tuta ocenjevanja družbenoekonomske upravičenosti investi- 
cij ter kontinuiteto z interventnim zakonom pa je od 1. ja- 
nuarja 1982 dalje prevzel Zakon o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o graditvi objektov.4 

Za razliko od interventnega zakona, prej omenjeni zakon 
obvezuje uporabnike družbenih sredstev med drugim le, da 
dajejo komisijam za oceno investicij v mnenje in presojo 
upravičenost investicij in sicer v skladu z Dogovorom o druž- 
beni in strokovni aktivnosti na področju naložb, s temeljnimi 
usmeritvami planskih aktov družbenopolitičnih skupnosti in s 
kriteriji prestrukturiranja gospodarstva po Dogovoru o teme- 
ljih družbenega plana SR Slovenije; organ upravljanja nosilca 
investicije pa je dolžan obravnavati mnenje pristojne komisije 
in se do njega opredeliti.5 

Bistveno za izvajanje zakona je obstoj Dogovora o družbeni 
in strokovni aktivnosti na področju investicij oziroma aktov, ki 
ga spremljajo in njihovo dosledno izvajanje. 

Zakon tudi obvezuje vse investitorje (razen v primerih grad- 
nje stanovanj), da dajejo v ocenjevanje vse svoje investicije 
(ne le znotraj cenzusov v dogovorih). Ker bi to povzročilo 
preveč administriranja se je v praksi dela komisij ocenjevanje 
izvajalo do začetka lanskega leta le od vrednosti nad 15 mio 
dinarjev (za predloge investicijskih programov), nato pa nad 
25 mio dinarjev, pod to vrednostjo pa le v primerih, če je dal 
pobudo za to eden od podpisnikov Dogovora oziroma, če je 
pri naložbi sodelovala tudi banka. Po dogovoru med regional- 
nimi komisijami naj bi se posamični predlogi programov, 
katerih vrednost je nižja od 25 mio dinarjev, ocenjevali le v 
primeru, če obstajajo indicije neusklajenosti s kriteriji investi- 
ranja, če so udeležena kreditna sredstva domačih dobavite- 
ljev opreme oziroma izvajalcev del z več kot 20% predračun- 
ske vrednosti in v primerih udeležbe bančnih sredstev.6 

Pri tem je treba upoštevati, da je prek posamičnega ocenje- 
vanja zajeto na republiški ravni le 7,5%, na regionalni pa 14% 
posamičnih predlogov programov, po vrednosti pa na repu- 
bliški ravni 56%, na regionalni ravni pa 23,7% teh progra- 
mov.7 

Mnenje komisije je le ena od obveznih informacij, ki je 
podlaga za investicijsko odločitev. To pomeni, da v primeru 
negativnega mnenja komisije velja za investitorja obveza, da o 
mnenju zavzame stališče, veljaven pa je sklep njegovega 
organa, ki je pristojen za sprejemanje investicijskih odločitev. 

Izhodišče za oblikovanje mnenja komisij je sprejeta investi- 
cijska politika, opredeljena v planskih aktih SR Slovenije. 
Prek priporočil investitorjem, ki temeljilo na strokovnih osno- 
vah, pa komisija tudi pomaga investitorjem, da lažje ocenijo 
skladnost investicije z družbenoekonomskimi merili uspešno- 
sti. Na ta način naj bi mnenje komisije tudi usmerjevalno 
vplivalo na investicijske odločitve. 

3.3. Način dela komisij 
Ker omenjeni zakon natančneje ne opredeljuje investicij, ki 

so družbenoekonomsko upravičene, ne določa pa tudi cenzu- 
sov, ki bi opredeljevali pristojnosti komisij, je to urejeno z 
aktom o načinu dela in o natančnejših kriterijih glede investi- 
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cijskih zasnov, programov in prekoračenj investicij, ki jih 
obravnava Komisija za oceno investicij v SR Sloveniji. 

Prek tega akta, ki so ga predhodno obravnavali udeleženci 
Dogovora, so natančnejše opredeljeni (1) postopek, (2) cen- 
zusi in (3) enotna metodologija, ki daje potrebne elemente za 
oceno, hkrati pa olajša nosilcem investicijskih odločitev vpo- 
gled v predvidene ekonomske učinke in v usklajenost slednjih 
s kriteriji za prestrukturiranje gospodarstva.8 

Z namenom, da bi zagotovili usklajenost v načinu in vsebini 
dela med vsemi komisijami za oceno investicij, je bil 4. 2.1982 
sprejet Dogovor,9 s katerimi so bile za ocenjevanje družbe- 
noekonomske upravičenosti naložb sprejete natančne usme- 
ritve, ki sledijo iz sprejetih dogovorov o družbenih in strokov- 
nih aktivnostih na področju naložb, sprejetih kriterijev za 
prestrukturiranje gospodarstva ter metodologij za ocenjeva- 
nje naložb na posameznih področjih. 

Poleg usmeritev, ki jih zahteva tekoča razvojna politika, je 
bilo tudi dogovorjeno, da se bodo regionalne komisije poslu- 
ževale smiselno enakega postopka glede ocenjevanja družbe- 
noekonomske upravičenosti naložb, kot ta sledi iz akta, s 
katerim je opredeljen način dela Komisije za oceno investicij v 
SR Sloveniji. 

Po predhodni obravnavi pri udeležencih Dogovora pa je 
Komisija sprejela izpopolnjen sklep o načinu dela10 z nasled- 
njimi značilnostmi: 

- zaradi uskladitve z Zakonom o razširjeni reprodukciji in 
minulem delu so predmet ocene družbenoekonomske upravi- 
čenosti le predlogi investicijskih odločitev, ne pa investicijske 
odločitve, ki so izključno v pristojnosti nosilcev sprejemanja 
odločitev; 
— stališča, ki so bila sprejeta ob informaciji o problemih pri 

poteku pridobivanja in izdelave dokumentacije pred pričet- 
kom izvajanja naložb, s predlogi rešitev" zahtevajo med dru- 
gim, da je ocenjevanje investicijskih zasnov v večji meri pred- 
met presoje samega investitorja oziroma njegove asociacije. 
Zaradi tega je spodnja vrednost investicijskih zasnov, od 
katere dalje je obvezna ocena družbenoekonomske upraviče- 
nosti, povečana od 200 mio na 400 mio dinarjev,12) razen v 
primerih, ko gre za investicije na novih lokacijah (v teh prime- 
rih je spodnja vrednost 200 mio dinarjev12) in če gre za 
zasnove po programih krajevnih samoprispevkov (te so v 
pristojnosti regionalnih komisij). Hkrati je tudi predlagano, da 
tisti investitorji, delovne organizacije, sestavljene organizacije 
združenega dela in sovlagatelji, ki še nimajo vpeljanega na- 
čina ocenjevanja investicij, to izvedejo do konca decembra 
1983;13) 

- program aktivnosti pri evidentiranju, ocenjevanju, 
spremljanju in kontroli naložb v SR Sloveniji14) med drugim 
zahteva usklajenost in enotnost v kazalcih, njihovih definici- 
jah in uporabi. Zaradi tega so kazalci prirejeni tako, da omo- 
gočajo vpogled v vse tiste elemente investicijskega programa, 
ki so pomembni za nosilce investicijskih odločitev in za vse 
druge udeležence. To hkrati pomeni, da posamezni intere- 
senti15) ne morejo zahtevati posebnih evidenc, kot se je to 
dogajalo doslej. S tem, ko investitor te kazalce pripravi, zago- 
tovi potrebne podlage za svoje potrebe in za druge udele- 
žence; 

- potrebe po izboljšanju dokumenta izhajajo tudi iz izku- 
šenj pri dosedanjem delu. Zaradi krepitve instituta odgovor- 
nosti je potrebno opredeliti odgovorne osebe ne le (1) za 
pripravo razvojnega programa, temveč tudi (2) za izvajanje 
programa med izgradnjo in (3) za izvajanje programa med 
obratovanjem. Natančnejše je treba opredeliti roke začetka 
investicije, končanje investicije in rednega obratovanja. To se 
je pokazalo kot potrebno še posebej zato, ker je opredelitev 
rokov izgradnje in poskusne proizvodnje (tu se roki najčešće 
prekoračujejo) bistvenega pomena za stroške ne le med izva- 
janjem investicije, temveč tudi med obratovanjem. Potrebno 
se je bilo tudi prilagoditi zaostrenim kriterijem investiranja, 
zlasti izvoznemu kriteriju (povečanje deleža za izvoz na kon- 
vertibilno območje, pomen neto deviznega učinka).16) Bolj 
natančno je bilo treba opredeliti termin ekonomsko in tehno- 
loško zaključene celote. Vsebinsko in terminološko je bilo 
treba tudi rešiti vprašanja, ki se nanašajo na značaj graditve, 
rezultat naložbe, devizni učinek investicije, pomen »interne« 
stopnje donosnosti in v primeru negospodarskih dejavnosti - 
ugotovitev stroškov in virov sredstev za kritje stroškov po 
investiciji. Specifičnost investiranja v negospodarstvu je za- 
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htevala posebno opredelitev in definicijo kazalcev za to po- 
dročje investiranja. 

Komisija je pri svojem praktičnem delu, kakor tudi instruk- 
tažah poudarjala, da družbenoekonomska verifikacija investi- 
cij v okviru komisij pomeni le del aktivnosti za kvalitetnejši 
razvoj, na tem področju in to v fazi priprave predloga investi- 
cijske odločitve. Zato je pomembna predvsem strokovna pre- 
pričljivost mnenja komisije. 

Slednja je odvisna predvsem od strokovne priprave mnenja 
in od faze, v kateri je to mnenje dano. Zaradi tega je bilo 
strokovno angažiranje Komisije še posebej usmerjeno na 
investicijske zasnove (pripravljalna dela za investicije), ko so 
tla za dajanje raznih priporočil objektivno še najbolj plodna. 
Zaradi kvalitetnejšega ocenjevanja je Komisija v svoje delo 
pritegnila številne strokovne poročevalce, zlasti iz vrst udele- 
žencev Dogovora, pa tudi fakultet in raziskovalnih organizacij 
(doslej jih je sodelovalo 303). Možnosti za strokovno delo je 
pri regionalnih komisijah manj (delo se v celoti izvaja na 
neprofesionalnih osnovah). Zaradi tega je bil na skupnem 
sestanku predstavnikov komisij za oceno investicij sprejet 
predlog, da podpisniki regionalnih dogovorov o družbeni in 
strokovni aktivnosti na področju investicij zagotovijo po- 
trebne pogoje svojim komisijam, da bi lahko te uspešno 
izvajale svoje naloge. 

Komisija tudi ugotavlja, da ocenjevanje le v okviru komisij 
ne more nadomestiti dejavnikov, ki pomenijo povečanje 
interesa pripravljalcev in nosilcev investicijskih odločitev za 
realnejše in kvalitetnejše investiranja. To zahteva celovite 
medsebojno vzročno posledično povezane ukrepe, ki bodo 
zagotavljali odločanje na ustreznih strokovnih podlagah, da 
to ne bo zaprto v ozke kroge in da bo v okviru ustreznega 
demokratičnega postopka pri tistih, ki bodo nosili tudi vse 
posledice odločitev. 

Med drugim je že omenjena informacija opozorila na krepi- 
tev usposobljenosti in organiziranosti vseh sodelujočih v pro- 
cesu pripravljanja predlogov investicijskih odločitev (pogoji 
za registracijo, razvijanje kriterijev in metodologij vrednotenja 
naložb, usklajevanje dela, instruktaže in podobno); na razvija- 
nje družbenega planiranja, zlasti v njegovem prostorskem 
delu tako, da bi to zagotavljalo potrebne podlage za oprede- 
ljevanje lokacij; na racionaliziranje opravil, ki so potrebna za 
pridobitev lokacijskih in gradbenih dovoljenj; na izpopolnje- 
vanje kriterijev in metodologij vrednotenja investicijskih pro- 
gramov ne le na ravni SRS in SFRJ, temveč tudi v gospodar- 
skih in negospodarskih asociacijah, ob zagotovitvi skladnosti 
programov s kriteriji in na vzpostavitev enotnosti v evidentira- 
nju, spremljanju in kontroli investicij tako, da bi bilo možno 
uvesti postopek sankcioniranja odgovornosti povsod, kjer se 
naloge iz programov ne izvajajo, oziroma da bi se v primerih, 
če se naloge dobro izvajajo, zagotovile tudi ustrezne mate- 
rialne in moralne spodbude. 

4.0. Rezulatati in izkušnje 
4.1. Spremembe v namenski strukturi in v 
dinamiki naložb 

V času organizirane družbene in strokovne aktivnosti na 
področju investicij so ugotovljeni ugodni premiki pri začetih 
investicijah, ki se kažejo zlasti v večjem deležu pretežno 
izvozno usmerjenih investicij na konvertibilno območje, več- 
jem deležu naložb, za katere je predviden hitrejši razvoj in v 
znatno zmanjšanem deležu neprednostnih naložb. Za pre- 
sojo, v kolikšni meri je organizirana družbena aktivnost na 
naložbenem področju vplivala na spreminjanje strukture na- 
ložb po njihovem namenu, nekaj podatkov.17) 

V prvi polovici leta 1981 (pred sprejetjem Dogovora o druž- 
beni in strokovni aktivnosti na področju investicij) je bila 
približno polovica gospodarskih investicij vrednostno v ok- 
viru prednostnih namenov, kakršni so bili opredeljeni z raz- 
vojno politiko republike. 

Srednjeročni plan za obdobje 1981-1985 je računal z 68% 
deležem takih investicij. 

Po sprejetju omenjenega Dogovora se je delež novo začetih 
naložb za prednostne namene povečal18 na 80% vseh na- 
ložb.19 

Še ugodnejši so premiki znotraj gospodarskih investicij v 
prid pretežno izvozno usmerjenih na konvertibilno območje. 

V času od 1. 10. 1981 do 31. 3. 1982 (pričetek gradenj), je 

18 

znašal delež teh naložb v skupni vrednosti gospodarskih 
naložb še 22%, v času od 1.4. 1983 do 30. 9. 1983 pa že 39%.2C 

Ker je začela Služba družbenega knjigovodstva spremljati 
začete naložbe po prednostnih namenih šele po uveljavitvi 
Dogovora o družbeni in strokovni aktivnosti na področju 
investicij, ni dokumentiranih podlag, za delež izvozno usmer- 
jenih investicij iz prejšnjega obdobja. Po ocenah pa delež teh 
investicij ni presegal 15% skupne vrednosti vseh naložb. 

Predvsem omejitve, pa tudi zaostreni kriteriji oz. predpisi na 
področju negospodarskih investicij, so vplivali na znižanje 
deleža slednjih v celotnih investicijah. Tako je v letih inten- 
zivne investicijske gradnje (1978-1979) odpadlo na negospo- 
darske investicije (brez stanovanjske gradnje) 14%. od 1.4. 
do 30. 9. lani pa le še 7.8% vseh sredstev, namenjenih za 
investicije. 

Hkrati pa pomeni leto 1981 tudi začetek najbolj občutnega 
zoževanja obsega naložb, ki se je z zmanjšano intenziteto 
nadaljevala tudi v leto 1982. 

V letu 1980 je znašal delež investicij v osnovna sredstva 
28,8% družbenega proizvoda, v lanskem letu pa je le še 
21%.21 Delež gospodarskih investicij pa se je zmanjšal od 
19.4% na okrog 14% v istem časovnem obdobju, medtem ko 
bi za enostavno reprodukcijo morali uporabiti 12.4% družbe- 
nega proizvoda. V globalu so se torej naložbe v osnovna 
sredstva v zadnjih letih realno zmanjšale za cca 32%.22. 

Zniževanje deleža naložb v družbenem proizvodu je hitrejše 
kot ga n. pr. predvideva zvezna projekcija, ki predpostavlja, da 
bo ta delež znašal v letu 1985 okrog 24%.23, 

Komisija ocenjuje, da se obseg2,1 gospodarskih investicij ne 
bi smel zmanjševati, ker bi to negativno vplivalo na skladnost 
reprodukcijskega procesa in na nujno potrebno dinamičnost 
proizvodnje ter zagotavljanje konkurenčnosti zlasti na tujem 
tržišču. To še zlasti, ker obstajajo programi, usklajeni z razvoj- 
nimi kriteriji in ker se predvsem zaradi devizno-bilančnih 
problemov terja znatno močnejše uveljavljanje našega gospo- 
darstva na tujih trgih. 

Pomembnejši vzroki za tako gibanje naložb v zadnjih letih 
so: doslednejše izvajanje politike stabilnejših virov sredstev in 
nadaljnji ukrepi za omejevanje bančnih sredstev in garancij za 
naložbe; omejitve, ki sledijo iz devizno-bilančne problematike 
(zlasti glede uvoza opreme in možnosti najemanja tujih kredi- 
tov); doslednejše in odgovornejše uveljavljanje kriterijev za 
prestrukturiranje gospodarstva v praksi pripravljanja in oce- 
njevanja investicijskih programov ter odobravanja bančnih 
sredstev; omejitve pri negospodarskih investicijah (razen sta- 
novanjskih); nezadostna pripravljenost in usposobljenost in- 
vestitorjev za: investiranje po zahtevah investicijskih kriterijev 
in prepočasno uveljavljanje interesnega združevanja sredstev 
na osnovi udeležbe pri ustvarjenem dinarskem in deviznem 
prihodku. 

Lanske omejitve pri uvozu opreme, pa tudi s tem povezana 
nezadostna usposobljenost investitorjev in organiziranost na 
tem področju, so povzročile določene časoVne zamike pri 
začetku izvajanja predvsem izvozno usmerjenih naložb (okoli 
5 mesecev). Problem je toliko občutnejši, če upoštevamo, da 
je znašala stopnja odpisanosti opreme slovenskega gospo- 
darstva v pradlanskem letu že 75,12%, še višja pa je bila v 
večini dejavnosti, ki so hkrati poglavitni nosilci izvoza na 
konvertibilno območje. 

Komisija ocenjuje, da obstoječe in nove omejitve otežujejo 
izvajanje zahtevnejših programov za daljšo dobo izgradnje in 
še dodatno navajajo investitorje na večje drobljenje investicij, 
kot bi bilo to ekonomsko sijiotrno. To pomeni, da bi se ob 
obstoječih omejitvah razdrobljenost investicij še povečala. 

Obstoječe in najavljene omejitve25, zlasti v zvezi z oblikova- 
njem obratnih sredstev, bodo nadalje zaostrile pogoje investi- 
ranja. 

4.2. Nekatera odprta vprašanja in rezultati 
Razen problemov glede razdrobljenosti investicij, so še 

vedno premalo izražene težnje za vlaganjem sredstev po 
kriteriju ekonomskih učinkov, ne glede na lokacijo sredstev. 
Zaradi tega bi morali z ukrepi ekonomske politike bolj vplivati 
na odpravljanje teženj za drobljenjem sredstev in zapiranjem 
naložb v meje družbenopolitične skupnosti pa tudi v območja, 
v katerih so organizirane temeljne banke. Hkrati pa je oce- 
njeno, da se je zmanjšal vpliv družbenopolitičnih skupnosti na 
investicijske odločitve na področju proizvodnje. 

poročevalec 
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4 2.1 Priprava predlogov investicijskih odločitev 

Preskromni so napori, da bi se že pred začetkom naložbe 
storilo vse potrebno, da se izkoristijo že obstoječe zmogljivo- 
sti pri investitorju, v asociaciji ter pri obstoječih in potencial- 
nih kooperantih. Tu so napori še preskromn, predvsem kar 
zadeva boljšo izrabo obstoječih gradbenih in infrastrukturnih 
objektov, odpravljanje proizvodnih grl, zboljšanje organiza- 
cije proizvodnje, zagotavljanje potrebnih obratnih sredstev za 
tekoča poslovanja in tako dalje. Premajhne aktivnosti s tem v 
zvezi so tudi pri splošnih združenih in temeljnih bankah, ki bi 
na podlagi razpoložljivih podatkov mogle v večji meri kot 
doslej dajati pobude za take rešitve. 

Boljši rezultati so pri tistih investitorjih, ki imajo solidnejšo 
kadrovsko in materialno bazo. To je še zlasti pogoj, ki ga 
poleg uspešnosti prodaje zahtevajo tuji kreditorji. Praksa pri 
izvajanju investicij je pokazala, da je potrebno pri velikih 
investicijah angažirati inženiring organizacije s pravočasnim 
vključevanjem kadrov investitorja, ki bodo v času obratovanja 
skrbeli za uspešno obratovanje. Pri manjših investicijah pa 
naj službe v delovnih organizacijah, ki so za to specializirane, 
vodijo izgradnjo ter eventualno tudi nadaljujejo obratovanje 
objekta. 

Še vedno ugotavljamo negativen vpliv dosedanjih slabosti 
pri načrtovanju, ko je bilo v srednjeročnih planskih aktih 
vključenih več programov, kot bi to bilo realno glede na 
razpoložljiva kvalitetna sredstva in glede na strokovno uteme- 
ljene analize. Z rebalansiranimi srednjeročnimi plani se je v 
tem pogledu položaj delno izboljšal. Zmanjšale so se neskla- 
dnosti med globalnimi plani na področju investicij in pa 
projektnim vidikom planiranja, ki so bile do nedavnega še 
zelo občutne. Napredek je razviden predvsem pri znatno bolj 
usklajeni strukturi po prednostnih namenih in praktičnem 
uveljavljanju kriterijev za prestrukturiranje gospodarstva. Po- 
manjkljivo pa je, da nosilci investicijskih odločitev ne razpola- 
gajo z zadostnimi informacijami, predvsem pa pobudami, ki bi 
omogočale večje vključevanje posamičnih investicijskih pro- 
gramov tako s horizontalnega, še bolj pa z vertikalnega vidika 
v širše komplekse. Manjkajo predvsem programi tako imeno- 
vanih »reproverig«, pa tudi programi panog in grup, ki bi 
omogočali boljšo delitev dela in preskrbo s surovinami ter 
sklepanje sporazumov o dolgoročni nabavi surovin in repro- 
dukcijskega materiala. 

Opazen je bolj strokoven pristop investitorjev in drugih 
udeležencev k pripravljanju predlogov investicijskih odloči- 
tev, kar še posebej velja za industrijo. To je delno tudi rezultat 
organizirane družbene in strokovne aktivnosti na področju 
naložb. Tudi Služba družbenega knjigovodstva ugotavlja, da 
se je precej izboljšala kvaliteta investicijske dokumentacije. 
Temeljne banke (razen redkih izjem) usmerjajo razpoložljiva 
sredstva v korist prednostnih naložb. Kolikor gre za odmike 
od dogovorov, je teh malo, pa še ti so predvsem posledica 

'težav, ki jih imajo banke in regionalne komisije pri svojem 
praktičnem delu. 

Informacija o problemih pri poteku pridobivanja in izdelave 
dokumentacije pred pričetkom izvajanja naložb, s predlogi 
rešitev, ki je bila pripravljena v organizaciji in tudi ob sodelo- 
vanju Komisije, je opozorila na preveliko število opravil, ki jih 
je treba izvesti pri pripravi predloga investicijske odločitve, 
niso pa usmerjena na vsebinsko razščiščevanje vprašanj, od 
katerih je odvisna kvaliteta programa (kot je to predračunska 
vrednost naložbe, njena tehnična struktura, roki za izvedbo, 
čas poskusne proizvodnje, prodajne in nabavne možnosti, 
stroški reprodukcije). Razčiščevanje formalnih vprašanj in 
opravila, ki so pretežno računskega in oblikovalnega značaja, 
oziroma so posledica pomanjkljive sposobnosti, pa tudi raz- 
drobljenosti projektantskih in inženiring organizacij, zahte- 
vajo preveč časa in preveč stroškov.26 

Pri naložbah v kmetijstvo (predvsem melioracije in stojišča 
za živino), je osnovni problem v realnosti izkazovane finančne 
donosnosti, v razpoložljivi krmski bazi ter združevanju sred- 
stev za naložbe v kmetijstvu v območjih, ki imajo za to na- 
ravne prednosti. Tudi postopek pri nastajanju investicijskih 
odločitev je prezapleten in zamegljuje opredeljevanje odgo- 
vornosti. Sama strokovna priprava investicijskih programov v 
tem sektorju je nezadovoljiva. Omenjene slabosti ter razdrob- 
ljenosti naložb v tej dejavnosti, postavljajo pod vprašaj 

izvedbo učinkov teh naložb. To zahteva tudi spremljanje učin- 
kov teh naložb na ravni občin in republike ter ukrepe iz 
pristojnosti občin in republike, če predvideni učinki ne bi bili 
uresničeni. 

Pri negospodarskih investicijah je eden največjih proble- 
mov odstopanje od uveljavljenih normativov gradnje in zane- 
marjanje planiranja stroškov po investiciji ter virov sredstev za 
kritje teh stroškov, še zlasti pri naložbah, ki se financirajo iz 
krajevnih samoprispevkov. Zaradi tega je pri ocenjevanju na- 
ložb tema dvema vprašanjema namenjena osnovna pozor- 
nost. 

Prednosti investicije v okviru asociacij27 (zlasti delovne in 
sestavljene organizacije združenega dela) niso dovolj ovre- 
dnotene, kar je med drugim tudi posledica neizdelanih kriteri- 
jev za vrednotenje programov v mnogih asociacijah. Zaradi 
tega se povečujejo stroški investicije za dejavnosti, ki bi se v 
okviru asociacije uspešneje izvajale ali pa se že izvajajo (infra- 
strukturne in skladiščne zmogljivosti, strokovne službe, inte- 
grirane finančne funkcije - interne banke, integrirane na- 
bavne funkcije, skupni izvozni inženiring itd.). 

Ocena realnih možnosti za izvedbo investicije je še vedno 
preveč podrejena investicijskemu mikro cilju, čeprav pa je 
bolj poudarjena potreba po doseganju ekonomskih učinkov 
(v času investicijske konjunkture so močno prednjačili repre- 
zentančni in socialni vidiki). Zaradi tega se v investicijskih 
zasnovah spočetka praviloma zmanjšuje delež lastnih in zdru- 
ženih sredstev na račun bančnih in inozemskih, kar povzroča 
kasneje često radikalne redukcije sredstev in krčenje investi- 
cijskih programov, ki pa zaradi časovnih stisk često ni divolj 
preštudirano. Posledice se kažejo v odstopanjih od predvide- 
nih ekonomskih rezultatov. 

V zadnjem času se zaradi zmanjšanih možnosti domačih in 
tujih kreditorjev in zaradi nezaposlenosti izvajalcev del in 
dobaviteljev opreme močno povečuje blagovno kreditiranje. 
Kreditni pogbji so v takih primerih tako po roku vračila kot po 
obrestni meri zelo težki, razen tega pa posredno angažirajo 
tudi bančne potenciale. Omogočajo pa premoščevanje fi- 
nančnih težav investitorja oziroma izvajalca del, da dobi delo 
(posel). 

Pogosto so roki za izvedbo investicijskih problemov v fazi 
poskusne proizvodnje preoptimistični. Ekonomsko neugodno 
je zlasti, če se roki za izvajanje gradbenih del spoštujejo, 
dobave in montaža opreme pa kasnijo. Vse to zmanjšuje 
predvideno stopnjo interne donosnosti, še posebej v začetku 
obratovanja. 

Nezadostne so tudi motivacije za dajanje idej, ki bi omogo- 
čale kvalitetnejšo proizvodnjo, boljši sortiment in večje de- 
vizne in dinarske učinke. Zlasti pri zahtevnejših naložbah je 
takih idej premalo, če pa so, niso ustrezno ovrednotene ali 
uporabljene. 

Izračuni neto deviznega učinka so se preveč vrednotili z 
vidika deleža deviznih prihodkov v celotnem prihodku in 
deleža deviznega odliva v deviznem prilivu, kot pa z vidika, 
koliko enota naložbe prinaša enot neto deviznegž učinka. 
Devizni prilivi tudi niso vedno posledica realnih možnosti 
prodaje na tujih trgih, zlasti v sedanjih kriznih razmerah. 
Nekateri investitorji se zadovoljujejo bolj z globalnimi oce- 
nami možnega razvoja povpraševanja in možnim lastnim de- 
ležem v tem povpraševanju, ne da bi hkrati zagotovili pogoje 
za uspešno prodajo. 

Tudi v primeru materialnih bilanc imamo opravka s preopti- 
mističnimi pričakovanji, čeprav je vse več investitorjev, ki 
dokazujejo realnost materialnih bilanc z že sklenjenimi dolgo- 
ročnimi aranžmani. Podobno velja tudi za zagotavljanje sred- 
stev prek samoupravnih sporazumov o združevanju, vključu- 
joč znane probleme o čestem neizvajanju že sprejetih spora- 
zumov. Poseben problem je manjša možnost porabe deviz- 
nega priliva, ob istočasnem povečanju zahtev dobaviteljev 
surovin in reprodukcijskega materiala za povečanje devizne 
participacije. 

Čeprav ugotavljamo ugodne posledice zaostritve odgovor- 
nosti za strokovno ustreznost naložb, ki se kažejo v bolj 
strokovno dokumentiranih in kvalitetnejših programih in real- 
nejšem prikazovanju pričakovanih rezultatov iz teh progra- 
mov (tudi obseg prekoračenj predračunskih vrednosti naložb 
je sprejemljivejši) 28 pa še ni docela uveljavljeno spremljanje 
zlasti rezultatov naložb. Pomanjkljivo je še tudi organizirano 
in trajno sodelovanje univerz ter drugih strokovnih institucij 
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zlasti v času opredeljevanja optimalnih tehnično-tehnoloških 
rešitev. 

t Zaradi zagotovitve enotne metodologije evidentiranja, 
spremljanja in kontrole naložb v SR Sloveniji, se že izvaja 
ustrezen program, ki so ga podpisniki Dogovora sprejeli ko- 
nec junija lani. Pripravljene metodologije tega programa 

, omogočajo spremljanje investicij ne le v fazi izgradnje, tem- 
več tudi v fazi obratovanja, kar je bilo doslej eno od najbolj 
zanemarjenih področij. 

4.2.2. Reševanje nekaterih problemov 

Zaradi ublažitve prej omenjenih problemov in pospešitve 
izvajanja kvalitetnih naložb zlasti v fazi priprave predloga 
investicijske odločitve, pa tudi v fazi izgradnje, je Komisija 
podvzela še naslednje aktivnosti: 

- prek strokovnih skupin ali strokovnih ekspertov je nudila 
pomoč pri razčiščevanju investicijskih dokumentacij v prime- 
rih, ko je bilo treba najti racionalnejše rešitve, oziroma ugo- 
tavljati realnost ustreznosti programov kriterialnim zahtevam 
(26 primerov); 

- sodelovala je pri instruktaži strokovnih delavcev, ki de- 
lajo na področju investicij, bodisi prek samostojno organizira- 
nih posvetov in seminarjev (5 posvetov s strokovnimi delavci 
regionalnih komisij za oceno investicij), ali v organizaciji SDK 
Centrale za Slovenijo, LB-ZB, Gospodarske zbornice Slove- 
nije, Zveze ekonomistov Slovenije, društev ekonomistov v 
Ljubljani in Mariboru in društva pravnikov v gospodarstvu v 
Ljubljani in Mariboru (kriteriji in metodologije investiranja - 
aktualna tema na posvetu ekonomistov v Portorožu; izvajanje 
investicij ter uresničevanje Zakona o razširjeni reprodukciji in 
minulem delu - posvet pravnikov v gospodarstvu v Mariboru; 
kriteriji in postopki presoje investicij - strokovni seminar 
gospodarstvenikov v Ljubljani; dva posveta strokovnih delav- 
cev SDK, dva posveta strokovnih delavcev v poslovnih ban- 
kah).29 

- izdelan je bil program izvozno usmerjenih investicij (ze- 
lena knjiga); 

- na pobudo udeležencev Dogovora o družbeni in stro- 
kovni aktivnosti na področju investicij (zlasti Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije) 
je Komisija sodelovala pri odpravljanju motenj v izvajanju 
izvozno usmerjenih investicij, sodelovala pa je tudi pri pripra- 
vah za angažiranje tujih kreditov za izvozno usmerjene na- 
ložbe, spremljala rezultate in dajala sugestije za reševanje 
odprtih vprašanj; 

- dajala je pobude za izpopolnjevanje kriterijev in metodo- 
logij investiranja ter se prek delovnih skupin in posameznikov 
angažirala na tem področju (predlogi za dopolnjevanje kriteri- 
jev za prestrukturiranje gospodarstva, metodologije vredno- 
tenja programa za področje gozdnih cest in gozdne mehani- 
zacije, za področje kmetijsko živilskega kompleksa, za po- 
dročje energetike in za področje logistike); 

- na pobudo Izvršnega sveta skupščine SR Slovenije je 
sodelovala pri pripravi informacije, ki se nanaša na potek 
pridobivanja ih izdelave dokumentacije pred pričetkom izva- 
janja naložb, s predlogi rešitev, ki jo je Izvršni svet s predlogi 
in sklepi sprejel 17. 7. 1983; 

- dala je pobudo za program metodologije evidentiranja, 
ocenjevanja, spremljanja in kontrole naložb v SR Sloveniji in v 
dogovoru z udeleženci Dogovora o družbeni in strokovni 
aktivnosti na področju investicij uskladila evidenco investicij- 
skih zasnov in investicijskih programov; 

- sodelovala pri oblikovanju tekstov, ki se nanašajo na 
investicijsko dejavnost v letnih resolucijah o družbenoeko- 
nomskem razvoju SR Slovenije za leto 1982 in 1983 ter ob 
angažiranju regionalnih komisij za oceno investicij in podpi- 
snikov zagotovila metodološko enotnost v pristopu pri oce- 
njevanju družbenoekonomske upravičenosti; 
- obravnavala je predpise s področja investicij in dala su- 

gestije za izboljšanje teh predpisov;30 

-na podlagi podatkov SDK in Zavoda SR Slovenije za druž- 
beno planiranje je najmanj čertrtletno spremljala izvajanje 
investicij na območju SR Slovenije in dajala pobude za 
ukrepe na tem področju; 

- obravnavala je problematiko uvoza opreme in predlagala 
ukrepe. 

5.0. Kriteriji za prestrukturiranje gospodarstva 
in metodologije 

V skladu s 5. členom Dogovora o družbeni in strokovni 
aktivnosti na področju investicij je Komisija že v začetku 1981. 
leta sprejela program dela pri izpopolnjevanju kriterijev, me- 
todologij oziroma načina družbenoekonomskega ocenjeva- 
nja investicij in to sporazumno z nekaterimi strokovnimi no- 
silci tega dela. Osnovni namen programa je bil, da že v 
predlanskem letu pripravimo enotne metodološke in informa- 
cijske podlage ter tudi normative za vse pomembnejše gospo- 
darske in negospodarske sektorje in da prispevamo k izpo- 
polnjevanju že uveljavljenega sistema kriterijev in drugih me- 
tod družbenoekonomskega ocenjevanja naložb. Večji del se 
program izvaja, nekateri nosilci tega dela pa kasnijo.31 

Kot sestavni del investicijske dokumentacije so operativno 
že izvedeni in uveljavljeni kriteriji za industrijo, gostinstvo in 
turizem, trgovino in trgovska skladišča, drobno gospodar- 
stvo, gradbeništvo, industrijo gradbenega materiala ter proiz- 
vodnjo električne energije. Uporabljati so se začeli tudi krite- 
riji s področja kmetijstva in pridobivanja novih obdelovalnih 
zemljišč, gozdnih cest in gozdne mehanizacije. 

Čeprav so bili v dosedanjem delu na tem področju storjeni 
veliki napori, pa hitro spreminjanje pogojev gospodarjenja in 
še ne dovolj ustrezna in nepopolna vrednotenja posameznih 
elementov zahtevajo trajno, delo na področju oblikovanja kri- 
terijev investiranja in analiziranja vzročno posledičnih zvez 
kriterijev in družbenoekonomskih meril uspešnosti ter hitrej- 
šega prilagajanja posameznih kriterialnih zahtev gibanju cen. 

Komisija je obravnavala tudi metodologijo za vrednotenje 
neto deviznega učinka, ki je uveljavljena s 1. 10. 1983, kar je 
posledica obveznosti, ki jo ima Komisija in LB-ZB po dopol- 
njenem Dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1981 do 1985. 

6.0. Informatika 
Poleg predpisane evidence o investicijskih izplačilih in evi- 

dentiranju novih investicij ter prekoračitev predračunskih vre- 
dnosti je Služba družbenega knjigovodstva - Centrala za 
Slovenijo uvedla tudi spremljanje investicij po prednostnih 
namenih (izvoz na konvertibilno območje, deficitarne suro- 
vine, ključni projekti, hrana, nujna infrastruktura in tako da- 
lje). Na ta način je možno tudi s tega vidika operativno 
mesečno spremljati naložbe, kar pomeni novo kvaliteto v delu 
SDK, zlasti še, ker tudi vse analize SDK temu vidiku namenjajo 
osrednjo pozornost. 

* Čeprav spremljanje investicijskih izplačil ne omogoča po- 
polnega vpogleda v celotni investicijski tok, pa njihova ažur- 
nost to slabost dokaj odtehta, predvsem še ob uporabi dolo- • 
čenih korektivov (dolžniško-upniška razmerja, uvoz opreme 
itd.). 

Za razliko od evidenc SDK je evidenca Zavoda SR Slovenije ... 
za statistiko popolnejša ter omogoča celovitejši "vpogled v 
investicijske tokove, vdndar do take mere k^sni, da za opera- 
tivno rabo ni primerna. V okviru naloge, ki obravnava sistem 
evidentiranja, spremljanja in kontrolo naložb, Zavod SR Slo- 
venije za statistiko že spremlja vse predloge investicijskih 
programov od vrednosti 25 mio dinarjev navzgor v okviru že 
dogovorjene in poenotene evidence, ka,r bo orpogočilo stalen 
vpogled na to področje. , 

Posebne delovne skupine, sestavljene iz strokovnjakov Za- 
voda SR Slovenije za družbeno planiranje, LB-ZB, SDK Cen- 
trale za Slovenijo, Gospodarske zbornice Slovenije in Zavoda 
SR Slovenije za statistiko so že pripravile ali pa še pripravljajo 
kazalce in metodološke rešitve, ki se nanašajo na izvajanje 
investicijskih programovV teku gradnje in v teku obratovanja. 

Lani je bil uveljavljen tudi Zvezni družbeni dogovor o evi- , 
dentiranju nameravanih investicij, katerega izvajanje je moč 
zagotoviti z obstoječimi evi6encami, kar pomeni, da ta dogo- 
vor ne bo zahteval dodatnih evidenc v SR Sloveniji. 

V pripravi je zvezni dogovor o enotnih kriterijih in presoji 
družbenoekonomske upravičenosti naložb. 

Značaj dela Komisije zahteva tudi seznanjanje javnosti s 
tem delom, kjer je Komisiji v znatno pomoč Republiški komite 
za informiranje, ki objavlja redne informacije z vsake seje. 
Javnost dela je zagotovljena tudi z občasnimi novinarskimi 
konferencami (doslej so bile 3), razgovori z novinarji itd. 
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7.0. Pregled delovanja Komisije 
7.1. Število in vrednost naložb 

Do konca septembra 1983 je Komisija zasedala 92-krat in v 
tem času obravnavala 295 zahtevkov za ugotovitev družbe- 
noekonomske upravičenosti investicijskih programov32, 64 
zahtevkov za ugotovitev družbenoekonomske upravičenosti 
investicijskih zasnov in 69 zahtevkov za oceno družbenoeko- 
nomske upravičenosti prekoračitev investicijskih programov, 
t. j. skupno 428 zahtevkov.33 

Komisija je obravnavala tudi 6 ugovorov na mnenje o druž- 
benoekonomski upravičenosti naložb, pri čemer je v dveh 
primerih ugotovila, da ni utemeljenih razlogov za spremembo 
že izraženega mnenja. Glede na uveljavljen način ocenjeva- 
nja, znotraj katerega morajo biti v obravnavi vsi objektivno 
možni argumenti in to ne le prek angažiranja članov Komisije, 
temveč tudi vključitve ekspertov, temeljnih bank in predstav- 
nikov investitorjev, so bile negativne ocene dane lev izjemnih 
primerih. 

Predračunska vrednost obravnavanih programov je znašala 
72,3 mlrd dinarjev, investicijskih zasnov pa 65,6 mlrd dinarjev 
(v tej vrednosti ni zajetih 20 investicijskih zasnov, ki so bile 
kasneje obravnavane kot investicijski programi). 

Investicijskih programov, ki ustrezajo izvoznim kriterijem, je 
bilo po številu 123 ali 41,7%, po vrednosti pa 33,3 mlrd 
dinarjev oziroma 46% vseh investicijskih programov. 

Programov v pridobivanje osnovnih surovin je bilo po šte- 
vilu 13, po vrednosti pa 4,0 mlrd dinarjev. 

Programov v primarno kmetijsko proizvodnjo je bilo 25 s 
predračunsko vrednostjo 3,8 mlrd dinarjev, v tehnološke 
osnove za prestrukturiranje 28 s predračunsko vrednostjo 7,9 
mlrd dinarjev, ostalih naložb po kriterijih pa je bilo 106 v 
predračunski vrednosti 23,4 mlrd dinarjev. 

Večji del zasnov je usmerjen v izvoz na konvertibilno ob- 
močje (skoraj 60% vseh obravnavanih zasnov). 

7.2. Ocenjeni investicijski programi po namenu 
prioritete in po fazah izvajanja 

V obdobju delovanja Komisije je od skupnega števila oce- 
njenih investicijskih programov (295) že v fazi obratovanja 46 
ali 16%, v fazi izvajanja investicij 203 ali 69%, še ne začetih pa 
je 46 ali 16% (glej priloženo tabelo na strani dokumentacije). 

Gledano z vidika predračunske vrednosti ocenjenih investi- 
cijskih programov pa je že v fazi obratovanja 6% naložb, v fazi 
'izdajanja (gradnje) 68% naložb, še ne začetih pa je 25% 
naložb 

Ocena Komisije je. da je odstotek še nezačetih naložb 
sorazmerno nizek, kar je predvsem posledica boljše kvalitete 
investicijskih programov, kot rezultata okrepljenih družbenih 
in strokovnih aktivnosti na področju investicij. Odstotek na- 
ložb v izvajanju bi bil še večji, kolikor ne bi prišlo do zastojev 
zaradi spremenjenih predpisov. ki; urejajo uvoz investicijske 
opreme in predpisov o zagotavljanju obratnih sredstev. 

7.3. Sklepčnost zasedanj 

Članica-drugi organi Udeležba Odsotnost 
člana ali 

namestnika 
IS Skupščine SR Slovenije 63 29 
Gospodarska zbornica Slovenije 86 6 
Združenje bank Slovenije 25 69 

87 5 
71 21 

SISEOT 58. 34 
SDK i 85 7 
Predsednik KOI 89 3 
Tajnik KOI  82 10 

Sklepčnost Komisije je po Poslovniku ugotovljena z ude- 
ležbo vsaj 5 članov in predsednika. 

Ocenjujemo, da je bilo dosedanje sodelovanje predstavni- 
kov udeležencev Dogovora dobro, še zlasti ob upoštevanju 
dejstva, da pomeni za člane sodelovanje na sejah Komisije 
dodatno nalogo, mimo rednih zadolžitev na njihovih delovnih 
mestih. Ugotavljamo, da je bila na vseh dosedanjih 92 sejah 

Komisije (ocena velja do 19. 10. 1983) zagotovljena sklepč- 
nost in s tem izpolnjen pogoj za normalno delo Komisije. 

Delo Komisije je po naši oceni potekalo ažurno, tako da ni 
prihajalo do prekoračitev predpisanih rokov za izdajo mnenj o 
družbenoekonomski upravičenosti naložb. Ugotavljamo, da 
čas od dostave zahtevka za izdajo mnenja o družbenoeko- 
nomski upravičenosti investicije do vročitve mnenja Komisije 
investitorju (temeljni banki in pristojni podružnici SDK) za 
pretežni del investicijskih programov ni presegel 15 dni. Mne- 
nja Komisije so bila pripravljena in dostavljena investitorju 
neposredno pc sejah Komisije. Uveljavljena je praksa, da je 
zapisnik prejšnje seje redno verificiran na tekoči seji Komisije 
(spisek navzočnosti na sejah je priložen poročilu) ter da se 
sproti spremlja izvajanje sklepov. 

7.4. Strokovni poročevalci 
Pomemben delež pri kvalitetni pripravi strokovnih podlag 

za ocenjevanje naložb nosijo strokovni poročevalci. Pretežni 
del tega dela opravlja Inštitut za ekonomiko investicij LB-ZB. 
Poročevalci pa so tudi predstavniki Gospodarske zbornice 
Slovenije, republiških komitejev, Zavoda SR Slovenije za 
družbeno planiranje, Gospodarske banke Ljubljana, Stano- 
vanjsko-komunalne banke Ljubljana, Jugobanke, predstav- 
niki drugih temeljnih bank in strokovnjaki iz inštitutov, fakul- 
tet ter raznih drugih DO in skupnosti (nadroben pregled je 
razviden iz priloge). 

Ugotavljamo, da so strokovna poročila, od začetne neenot- 
nosti v pristopu, pridobivala vse pomembnejšo vlogo pri obli- 
kovanju strokovnega mnenja Komisije. 

Strokovna služba Komisije in Ljubljanska banka-Združena 
banka je dopolnila in ažurirala spisek strokovnih poročeval- 
cev. To iz razloga, ker je dosedanji spisek glede kadrovskih in 
drugih sprememb v republiških organizacijah postal po- 
manjkljiv, kar še zlasti velja za področje družbenih dejavnosti, 
v katerega d^sedaj niso bili v zadostni meri vključeni stro- 
kovni predstavniki samoupravnih interesnih skupnosti; po- 
dobno pa velja tudi za področje samoupravnih interesnih 
skupnosti materialne proizvodnje. 

8.0. Sinteza ugotovitev in stališč 
8.1. V času izvajanja Dogovora o družbeni in strokovni 

aktivnosti na področju investicij je ugotovljen napredek pri 
usklajevanju naložb z zahtevami ekonomske stabilizacije in 
družbenimi kriteriji investiranja. 

Kljub znamenjem oživljanja investicijske aktivnosti konec 
leta 1983 in boljše pripravljenosti in usposobljenosti investi- 
torjev za investiranje, bo potrebno v situaciji, ko investicijske 
namere presegajo možnosti, zagotoviti nadaljnje dosledno 
izvajanje nalog iz Dogovora, ob večjem poudarku na aktivno- 
stih, ki bolj motivirajo nosilce investicijskega odločanja ter 
pripravljalce teh odločitev na krepitev akumulativne sposob- 
nosti združenega dela in za vlaganje sredstev v dogovorjene 
prednostne namene. 

Gledano z vidika obveznosti udeležencev Dogovora zahteva 
to zlasti: 

- sistematično delo pri zagotavljanju pogojev in pri od- 
pravljanju odprtih vprašanj, ki se nanašajo na izvajanje naložb 
v prednostne namene; 

- spodbujanje nastajanja kvalitetnih investicijskih zasnov 
jn programov, oprtih še v večji meri na lastna in združena 
sredstva in izboljšanje pogojev za strokovno pripravo predlo- 
gov investicijskih odločitev ter za poenostavitev postopkov pri 
tem delu; 

- spodbujanje izvajanja nalog v OZD, ki jih terja Zakon o 
razširjeni reprodukciji in minulem delu.34 

Po informacijah o problemih pri poteku pridobivanja in 
izdelave dokumentacije pred pričetkom izvajanja naložb, s 
predlogi rešitev, naj bi bilo ocenjevanje družbenoekonomske 
upravičenosti investicij v večji meri predmet presoje samega 
investitorja oziroma njegove asociacije." Gospodarska zbor- 
nica Slovenije pa naj bi v sodelovanju-s poslovnimi bankami 
in komisijami za oceno investicij, pomagala pri organizaciji in 
načinu dela organov za ocenjevanje in kontrolo naložb pri 
investitorju, delovnih organizacijah, sestavljenih organizacij 
združenega dela in sovlagateljih. 
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8.2. Izvajanje naložb v prednostne namene 
a) V praksi dela Komisije za oceno investicij v SR Sloveniji, 

na razgovorih, organiziranih v bankah, zlasti pa na razgovorih 
med investitorji in udeleženci Dogovora o izvajanju izvozno 
usmerjenih naložb, so prišla do izraza nekatera odprta vpra- 
šanja, ki zavirajo izvajanje programov in ki zahtevajo ukrepe 
za njihovo odpravljanje. 

Glede na koristnost takih razgovorov predlagamo, da: 
- da jih organiziramo vsaj vsako polletje, 
- razširimo te razgovore na vse prednostne investicije, ki še 

niso začete ali pa obstajajo motnje pri njihovem izvajanju. 
b) Priporočamo, da se podobne aktivnosti podvzamejo tudi 

na ravni medobčinskega sodelovanja. 
Odprta vprašanja se nanašajo zlasti na: zagotavljanje po- 

trebne opreme in na postopek za pridobivanje raznih soglasij, 
na zagotavljanje reprodukcijskega materiala in kadrov, ki 
bodo investicijo izvajali, na še nepokrite vire sredstev in 
možnosti za njihovo uporabo, glede na zvezne predpise; na 
možnosti plasmaja; na pomanjkljivosti ter nepopolnosti inve- 
sticijske dokumentacije ter na investitorjevo neažurno infor- 
miranje sovlagatelja o poteku izvajanja naložbe. 

c) Postopek pridobivanja soglasij pri uvozu opreme je dol- 
gotrajen in vezan na preveliko število instanc. Čeprav je 
strokovna pomoč investitorjem obstajala, ta ni bila dovolj 
organizirana in trajna, sodelovanje pristojnih organov pri pri- 
pravi investicijskih zveznih predpisov pa ni bilo zadovoljivo. 
To zahteva:35 

- organizirano, koordinirano in trajno strokovno pomoč 
investitorjem pri pripravi dokumentacije in kreditnih aranž- 
majih ter spremljanje sklepanja pogodb z inozemskimi doba- 
vitelji (v okviru LB-ZB ter poslovnih bank) in pri zagotavljanju 
potrebnih soglasij (v okviru republiških komitejev za indu- 
strijo in gradbeništvo, za mednarodno sodelovanje in Repu- 
bliškega sekretariata za finance); 

- poenostavitve in skrajšanje administrativnih postopkov 
tako v republiki kot v federaciji; 

- utrditev odgovornosti domačih dobaviteljev opreme v 
primerih substituiranja uvožene opreme z domačo; 

- zagotovitev meril za uvoz opreme s konvertibilnega ob- 
močja, predvsem po načelu vezave tega uvoza s povečanjem 
neto deviznega priliva. 

Prevelika razdrobljenost investitorjev pri nabavi inozemske 
opreme poslabšuje nabavne pogoje, kar zahteva: 

- boljšo organiziranost in usposobljenost investitorjev pri 
uvozu opreme oziroma izboru uvoznika, čemur je treba dati 
več pozornosti že v času priprave investicijskega programa; 

- zaostritev pogojev registracije zunanjetrgovinskih organi- 
zacij. 

Pogosto so nezadostni tudi ukrepi investitorjev za pridobi- 
vanje domače opreme in opreme iz klirinškega območja. 

Dosedanje evidentiranje o uvozu opreme ni dalo realnega 
vpogleda v stanje, zaradi česar je potrebno to področje čim- 
preje urediti in poenotiti metodo spremljanja uvoza opreme36 

po predlaganih kriterijih za vso državo.37 

č) Predvsem pri investitorjih s slabšo kadrovsko strukturo 
se kažejo pomanjkljivosti v kadrovskih rešitvah, ne le pri 
pripravi investicijske dokumentacije, ki je zaradi tega po- 
manjkljiva in često neargumentirano nakazuje višje ekonom- 
ske učinke od realnih, temveč tudi pri izvajanju naložb v fazi 
izgradnje in v fazi obratovanja. Tu bo nujna večja pomoč 
specializiranih strokovnih organizacij, pa tudi občin; slednjih 
v primerih, ko gre za pomoč pri zagotavljanju strokovnih 
kadrov in drugih delavcev, ki bodo izvajali investicijo ter pri 
spremljanju rezultatov vlaganj. 

d) Kljub povečanemu deležu lastnih in združenih sredstev 
pri začetih investicijah v desetih mesecih predlanskega leta33, 
se postavlja vprašanje boljše izrabe razpoložljivih sredstev za 
investicije tako v OZD,39 kakor tudi v bankah. 

To je deloma posledica zveznih omejitev glede razpolaga- 
nja z ustvarjenimi in predvidenimi sredstvi, nezadostne kon- 
centracije sredstev za prioritetne naložbe, pa tudi ne dovolj 
aktivne politike nekaterih bank pri zagotavljanju in združeva- 
nju sredstev, potrebnih za izvajanje prednostnih naložb. Za- 
radi tega je treba poleg nalog, ki jih nakazuje načrt uresniče- 
vanja dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije v SR 
Sloveniji (Skupščinski poročevalec, št. 24, z dne 19. 11. 1983), 
zagotoviti pri poslovanju v bankah, da se oblikujejo v mejah 

realnih možnosti bančni potenciali za investicije v osnovna 
sredstva, hkrati pa da se tudi v celoti izkoristijo za investicije 
za prednostne namene in da se temu prilagodi politika ustvar- 
janja in angažiranja teh sredstev ter politika tranš. 

e) Omejitve v uporabi sicer razpoložljivih ali realno priča- 
kovanih sredstev često povzročajo drobljenje programov na 
več faz, kar zmanjšuje učinkovitost takih vlaganj; vprašljive pa 
so često tudi z vidika izvajanja načela tehnično tehnološke 
zaokroženosti in ekonomske samostojnosti. 

Zaradi tega se je treba zavzemati za bolj selektivno delova- 
nje zveznih predpisov, predvsem glede možnosti dajanja ga- 
rancij na bodoči priliv sredstev in možnosti napajanja obrat- 
nih sredstev.40 

8.3. Priprava predlogov investicijskih odločitev 
Kljub splošnemu izboljšanju investicijske dokumentacije, 

kar se med drugim kaže v solidnejšem izvajanju obveznosti, 
sprejetih v investicijskih programih, racionalnejših gradnjah 
in v bolj sprejemljivem obsegu prekoračitev pa je stanje na 
tem področju od primera do primera zelo različno. To je 
predvsem odvisno od tega, kakšen je dejanski interes za 
gospodarno investiranje, kakšna je usposobljenost in organi- 
ziranost strokovne funkcije, ki pripravlja ali sodeluje pri pri- 
pravi predlogov investicijskih odločitev in kakšni so drugi 
pogoji za investiranje. 

Pozorneje bi bilo treba obravnavati zlasti naslednje sklope 
vprašanj: 

- motiviranje nosilcev odločanja za investicije, 
- povezanost in soodvisnost investicijskih programov v 

reproverigi, 
- usposobljenost in organiziranost udeležencev v procesu 

priprave predlogov investicijskih odločitev ter v izvajanju in 
rednem obratovanju naložb, 

- strukturo virov sredstev, 
- opredeljenost pogojev gospodarjenja v pripravi investicij- 

ske odločitve, v teku izvajanja investicije in v teku obratova- 
nja. 

Ugotavljamo, da so v SRS v ospredju vprašanja tekoče 
reprodukcije, medtem ko je razširjena reprodukcija pod vpli- 
vom znatnih omejitev, zlasti kreditno-monetarne politike, te- 
žav, ki izvirajo iz devizno-bilančnih problemov, pridobivanja 
raznih soglasij, bojazni pred tveganji itd. 

Zaradi spodbujanja interesa za gospodarsko investiranje je 
bilo s strani nekaterih udeležencev Dogovora in v okviru 
Komisije sproženih več aktivnosti,41 ki so bodisi že izpeljane, 
so v izvajanju, v nekaterih primerih pa tudi kasnijo glede na 
zastavljene roke. 

Med drugim bi bilo treba v večji meri zagotavljati ocenjeva- 
nje družbenoekonomske upravičenosti naložb pri samih inve- 
stitorjih, v asociacijah in v okviru udeležencev investicijskih 
odločitev. Ker je npr. ocenjevanje naložb v urejanje kmetijskih 
zemljišč že uvedeno v okviru Odbora za melioracije pri Zvezi 
vodnih skupnosti Slovenije, ne kaže ocenjevati družbenoeko- 
nomsko upravičenost takih naložb tudi v okviru komisij za 
oceno investicij. 

Pri ugotavljanju usklajenosti programov s prostorsko-eko- 
loškimi zahtevami, bo potrebna strokovnejša in pravočasna 
presoja. Institut ocenjevanja družbenoekonomske upraviče- 
nosti pa bo moral nameniti več pozornosti zlasti tistim progra- 
mom, ki odločilnejše posegajo v ekologijo. 

Manjka tudi programov med reprodukcijsko povezanimi 
OZD, ki bi olajšali usklajevanje posameznih projektov v okviru 
teh povezav, kar negativno vpliva na družbenoekonomsko 
učinkovitost posameznih objektov.42 Zaradi tega naj se poleg 
nujnosti intenziviranja nalog in že sprejetih programov, 
okrepi delo na planiranju v asociacijah in reproverigah ter 
povzamejo ukrepi za čvrstejše poslovno sodelovanje, zlasti v 
primerih, kjer je to nezadostno, ali pa je preveč regionalno 
obarvano.43 

Težišče bi moralo biti na organiziranju poslovnega povezo- 
vanja reprodukcijsko povezanih OZD, ne glede na sedanje 
oblike organiziranosti, predvsem zaradi zagotavljanja večje 
sposobnosti za izvoz proizvodov visoke stopnje predelave na 
konvertibilni trg.44 

Zaradi iniciranja razmišljanj o novih naložbah, predvsem 
pretežno izvozno usmerjenih na konvertibilno območje, naj bi 
banke v okviru sprejete metodologije in kriterijev investiranja 
ter ob sodelovanju splošnih združenj v letu 1984 pripravile 
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pregled investicijskih namer za naslednje srednjeročno ob- 
dobje. 

Kljub doseženemu napredku pri pripravi predlogov investi- 
cijskih odločitev, bi bilo potrebno preK sporazumevanja ter 
dogovarjanja in enotnih osnov v zakonodaji vplivati na boljšo 
organiziranost in kvaliteto dela udeležencev pri pripravi pred- 
logov investicijskih odločitev. 

Pri tem gre zlasti za krepitev in organizirano delovanje 
inženiring in drugih pooblaščenih strokovnih organizacij 
(projektantskih, svetovalnih, urbanističnih), Inštituta za eko- 
nomiko investicij LB-ZB in instituta ocenjevanja družbeno- 
ekonomske upravičenosti investicij (v OZD in v asociacijah) 
ter za trajno in organizirano sodelovanje univerz ter drugih 
strokovnih organizacij pri pripravah zahtevnejših investicij- 
skih programov (zlasti opredeljevanja optimalnih t^hnično- 
tehnoloških rešitev). 

Pri inženiring in drugih specializiranih organizacijah bi bilo 
potrebno doseči boljšo delitev dela. zaostriti pogoje za regi- 
stracijo in prek večje povezanosti teh organizacij z domačo 
proizvodnjo - večjo izvozno usmeritev, še posebej pa boljšo 
kvaliteto in sprotno ažuriranje investicijske dokumentacije. 

Inštitut za ekonomiko investicij LB-ZB je treba še nadalje 
usposabljati za potrebe strokovne priprave ocen in mnenj za 
odločanje o investicijah v bankah in krepiti njegovo samostoj- 
nost pri preverjanju investicijskih programov z vidika kriteri- 
jev, sprejetih v bančnih sporazumih in planih. 

' Uradni list SRS. št. 24/81. 2 V tem času sta delovali v okviru IS SRS dve začasni skupini in sicer za 
področje gospodarskih in negospodarskih naložb. 3 Zakon je veljal za čas od 1. 8. do 31. 12. 1981. 

: Glej Uradni list SRS. št. 39/81. z dne 30. 12. 1981 
- Te rešitve so bile uveljavljene v času. ko še ni bil sprejet Zakon o razširjeni 

reprodukciji in minulem delu 6 Prej navedene nominalne vrednosti so se v letošnjem letu povečale za okoli 
35% (predhodna ocena rasti cen v letu 1983 na področju investicij) in sicer od 
mgrca 1984 dalje 

Podatki SDK o novih začetih investicijah. 3 Te in druge dokumente ter informacije je Komisija objavljala v Gospodar- 
skem vestniku in z neposrednimi obvestili uporabnikom. 9 Glej navodila za vrednotenje investicijskih programov (IEI LB-ZB). februar 
1982. stran 122). 

Uradni list SRS. št. 29/83. 
Informacija je bila usklajena na seji predstavnikov podpisnikov Dogovora o 

družbeni in strokovni aktivnosti na področju investicij, dne 23. junija 1983 ter 
predstavnikov komisij za oceno investicij, dne 21. junija 1983. 

Navedene vrednosti so z marcem 1983 povečane za cca 35% 
• OZD morajo tu urediti v svojih aktih do 1. 1. 1984 po zahtevah Zakona o 

razširjeni reprodukciji in minulem delu. 1 Program je bil usklajen na seji predstavnikov udeleženk Dogovora o druž- 
beni in strokovni aktivnosti na področju investicij (23. junija 1983). predstavnikov 
komisij za ocenjevanje investicij na območju SR Slovenije (21. junija 1983). 15 Vključno z zahtevami Zveznega družbenega dogovora o evidentiranju na- 
meravanih investicij (Uradni list SFRJ. št. 2/83). 

'• Merjenega v US ^ na 100 din vloženih sredstev. 
" SDK - Centrala za Slovenijo. 

Vse v razmerah, ki so bile ostrejše od predvidenih. 13 Vzeto iz podatkov, ki jih objavlja SDK - Centrala za Slovenijo o investicijskih 
objektih, ki so jih investitorji začeli graditi v času od 1. 10. 1981 - 31. 3 1982 1. 4 
1982 - 30. 9. 1982. 1. 10. 1982 - 31. 3. 1983 in od 1. 4. 1983 do 30. 9 1983 20 Po že omenjenih virih SDK - Centrala za Slovenijo, je znašala vrednost 
pretežno izvozno usmerjenih investicij na konvertibilno območje v času od 1.10. 
1981 še 1875 mio din ali 22°o vseh gospodarskih naložb, v času od 1. 4. 1982 do 
30. 9. 1982 je znašala vrednost teh investicij 3556 mio din ali 25%. v času od 1 10 
1982 do 31. 3. 1983 4218 mio din ali 27%. v času od 1. 4. 1983 do 30. 9. 1983 pa 
7031 mio din ali 39%. Delež začetih pretežno izvozno usmerjenih investicij v 
času od 1.4. 1982 do 30. 9. 1983 je znašal 39% vseh začetih naložb v gospodar- 
stvu. 

2" Predhodni podatki za leto 1983. 
Verižni indeks realnega zmanjševanja investicij na območju SFRJ znaša: 

1981/80 = —9.3%. 1982/81 = -6.2%. ocena 1983/82 = -12.5% ali 27.6% v 
obdobju zadnjih treh let (informacija o investicijah v toku po stanju 30. 9. 1983 - 
SDK Jugoslavije, december 1983. str. 4). 23 Komisija zveznih družbenih svetov za vprašanja ekonomske stabilizacije - 
Stretegija in temelji razvojne politike, str. 21 (Delavska enotnost, november 
1983). 24 Po predhodnih podatkih je obseg gospodarskih investicij v letu 1983 realno 
na ravni leta 1982. celotni obseg investicij pa je cca 4% nižji, kar je v mejah 
predvidevanj Resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981-1985 v letu 1983. 25 Odlok o spremembi odloka o likvidnem investicijskem potencialu bank. 
Odlok o načinu ugotavljanja lastnega deleža koristnika družbenih sredstev za 
financiranje investicij. Odlok o ugotavljanju obsega in dinamike o porastu 
plasmaja bank v letu 1983. Zakon o dopolnitvi zakona o posebnih pogojih za 
dajanje kreditov za investicije. Zakon o začasni prepovedi dajanja garancij o 
bodočih prilivih in planiranih kreditih za financiranje investicij, dajanje kreditov 
in kreditov za prekoračitve pri investiranju in financiranju investicij in uporabi 
kratkoročnih virov sredstev za financiranje investicij. Zakon o začasni prepovedi 
razpolaganja z družbenimi sredstvi, za financiranje negospodarskih in neproi- 
zvodnih investicij. Pravilnik o načinu določanja sredstev, ki se smejo uporabljati 
za investicije. Osnutek zakona o oblikovanju obratnih sredstev 

Pri usklajevanju mehanizma za ocenjevanje družbenoeko- 
nomske upravičenosti naložb z določbami Zakona o razširjeni 
reprodukciji in minulem delu je zlasti potrebno zagotoviti 
kontinuiteto z dosedanjim delom, ki je že dalo koristne rezul- 
tate. ob še večji usmeritvi na vključevanje interesov združe- 
nega dela (predvsem glede pomoči pri ocenjevanju progra- 
mov z vidika družbenih kriterijev in strokovne prepričljivosti 
ocen in mnenj). Delovanje mehanizma za ocenjevanje družbe- 
noekonomske upravičenosti mora v večji meri pomeniti me- 
todo dela udeležencev Dogovora in usklajevanja med njimi, 
kar seveda zahteva tudi potrebna angažiranja samih udele- 
žencev Dogovora. 

Kljub povečanemu deležu lastnih virov sredstev in združe- 
nih sredstev v naložbah, je usmeritev na nadaljnjo krepitev 
tega deleža bistvenega pomena za krepitev odgovornosti in 
interesa investitorjev. 

V zaostrenih razmerah je zanesljivost investicijskih odloči- 
tev negotova in jih je potrebno še dodatno preizkušati. Praksa 
kaže. da se z izvajanjem investicijskih odločitev zavlačuje, kar 
ima za posledico manjše ekonomske učinke v primerjavi s 
predvidenimi. 

To zahteva izboljšanje in ažurnost informiranja investitorjev 
o vseh zadevah, ki vplivajo na kvaliteto investicijskih odločitev 
in pospešeno razvijanje oziroma ažuriranje kriterijev ter meto- 
dologij za ugotavljanje družbene uspešnosti naložb. 

Ustrezno operativno informacijsko službo naj bi organiziral 
Gospodarski vestnik. 

20 V SR Sloveniji je registriranih 120 delovnih organizacij in temeljnih organi- 
zacij z dejavnostjo izdelave tehnične dokumentacije. Razen tega deluje v sklopu 
delovnih organizacij še 87 projektanskih in inženiring enot, v katerih je zaposle- 
nih od 5 do 20 delavcev. 2~ V smislu »sinergetskih učinkov« 25 V SR Sloveniji so znašale prekoračitve iz popisa po stanju 31. 3. 1983 32,7%, 
iz popisa po stanju 30. 9. 1983 pa 30,5%, na nivoju Federacije pa od 36,8 na 
35.9% (SDK Jugoslavije, Informacija o investicijah v toku po stanju 30. 9. 1983, 
str. 26). 

- Investicijska problematika je tudi ena od tem, ki je vključena v program 
zbornične šole na Brdu pri Kranju. 51 Zlasti glede garancij na bodoči priliv, sredstev, uvoza opreme, pospešitve 
priprave investicijske dokumentacije. 

Metodologija za vrednotenje naložb s področja vodnega gospodarstva, 
železniškega gospodarstva, cestnega gospodarstva, kulture, zdravstva, otro- 
škega varstva in telesne kulture so še v fazi strokovne priprave, ki bi morala biti 
končana do konca novembra 1983, metodologija za vrednotenje naložb s po- 
dročja stanovanjske in komunalne izgradnje, primarnega kmetijstva, gozdnih 
cest in gozdne mehanizacije in šolstva so sicer pripravljene, vendar se ne 
uveljavljene. Rok je bil oktober 1983. 32 Upoštevani so le pozitivno ocenjeni investicijski programi. 

"Niso vštete ponovljene obravnave. 4 Zlasti je potrebno. 
- natančneje določiti merila za ugotovitev družbene in ekonomske upraviče- 

nosti v samoupravnih sporazumih o temeljih planov samoupravnih organizacij 
(16. člen ZRRMD); 

- v svojih aktih določiti primere, v katerih si bodo mnenje o družbenoekonom- 
ski upravičenosti investicij priskrbeli od Gospodarske zbornice Slovenije, dolo- 
čenih znanstvenih, strokovnih ali drugih samoupravnih organizacij in skupnosti. 
S tem mnenjem morajo biti delavci pred odločitvijo seznanjeni (22. člen ZRRMD); 

- začeti postopek za ugotovitev odgovornosti, če niso dosegli povečanega 
dohodka in drugih učinkov glede na predvidene (25. člen ZRRMD). 35 KO' je predlagala udeležencem Dogovora konkretne rešitve dne 9.11.1983, 
št. 975/83 36 Delo je v teku v koordinaciji in organizaciji KOI ter SISEOT 37 SRS ima po podatkih NBJ najnižjo udeležbo uvozne konvertibilne opreme v 
izvozu. 38 64.7%. v enakem obdobju leta 1982 56%. - v letu 1983 je povečan delež sredstev za reprodukcijo v razporejenem 
dohodku od 15.3% v letu 1982 na 16.1% v letu 1983, hkrati pa je ostal delež 
izplačanih sredstev za investicije v gospodarstvu v družbenem proizvodu pri- 
bližno enak. 40 KOI je s tem v zvezi že dala konkretne predloge. Nov osnutek Zakona o 
koriščenju obratnih sredstev v OZD v glavnem teh predlogov ne upošteva. 4 Informacija o problemih pri poteku pridobivanja in izdelave dokumentacije 
pred pričetkom izvajanja naložb, s predlogi rešitev (obravnavana na seji pred- 
stavnikov udeležencev Dogovora 23. 6. in regionalnih komisij za oceno investicij 
21. 6. 1983). program usklajenih metodoloških aktivnosti pri evidentiranju, oce- 
njevanju. spremljanju in kontroli naložb (junij 1983), delo na metodologiji za 
ocenjevanje investicijskih programov, program pretežno izvozno usmerjenih 
naložb (zelena knjiga). 42 Na primer: ulov in predelava rib, proizvodnja deficitarnih surovin in njihova 
predelava, širša uporaba skladiščnih prodajaln, energetskih in prometnih objek- 
tov. itd. 43 Motnje v reprodukcijskem toku so zlasti na teh relacijah: 
- gozd-les mehanska predelava lesa-kemična predelava lesa-grafika. 
- metalurgija in livarstvo-kovinska predelava, 
- industrija in gradbeništvo-kooperacijska proizvodnja v enotah drobnega go- 
spodarstva. 
- usklajevanje med pretežno regionalno oblikovanimi asociacijami (npr. na 
področju kemije). 
- primarna kmetijska proizvodnja-živilska industrija. 44 Oblike planiranja (kot je to npr. »skupni plan« po 66. členu Republiškega 
zakona o sistemu družbenega planiranja) niso dovolj ustrezno uporabljane, 
oziroma ne dajejo konkretnejših osnov za planiranje na projektni ravni. To v 
dobršni meri velja tudi za planiranje znotraj SOZD in poslovnih skupnosti. 
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1. SESTAV KOMISIJE ZA OCENO INVESTICIJ V SR SLOVENIJI 

Predsednik: Praznik Zdravko 
Člani: 
za banke: Bedina Janez 
Majaron Boris 
Setnikar Jože 

za GZS: Suvorov Peter 
za ISS SRS: Livakovič Pavle 
za SDK: Mitrovič Sonja 
za SISEOT: Tomšič Tanja 
tajnik: Končina Miro 

2. PREGLED INSTITUCIJ, 
KI SO SODELOVALE PRI DELU KOMISIJE 
ZA OCENO INVESTICIJ V SR SLOVENIJI 

A. STROKOVNI POROČEVALCI 

Zap. št. — Institucija Število poročil 
1. Inštitut za ekonomiko investicij LB-ZB 264 
2. Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje 75 
3. Ljubljanska banka Združena banka 30 
4. Ljubljanska banka-Gospodarska banka Ljubljana 30 
5. Jugobanka Ljubljana 32 
6. Ljubljanska banka - Kreditna banka Maribor 43 
7. Ljubljanska barika - Splošna banka Koper 23 
8. Ljubljanska banka - Temeljna banka Nova Gorica 11 
9. Ljubljanska banka - Splošna banka Celje 9 

10. Ljubljanska banka - Temeljna banka Gorenjske 5 
11. Ljubljanska banka - Gospodarska banka Kamnik 1 
12. Narodna banka Slovenije 1 
13. Ljubljanska banka - Stanovanjska komunalna 

banka Ljubljana 13 
14. Beograjska banka Ljubljana 5 
15. Ljubljanska banka - Temeljna dolenjska banka 5 
16. Ljubljanska banka - Temeljna koroška banka 4 
17. Jugobanka Maribor 2 
18. SDK Centrala za Slovenijo 5 
19. RK za energetiko 26 
20. RK za industrijo in gradbeništvo 14 
21. RK za mednarodno sodelovanje 1 
22. RK za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo 18 
23. RK za promet in zveze 17 
24. RK za zdravstvo in socialno varstvo 10 
25. RK za informiranje 27 
26. RK za raziskovalno dejavnost in tehnologijo 1 
27. RK za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2 
28. RS za ljudsko obrambo 3 
29. Zavod SRS za rezerve 5 
30. Zavod za raziskavo materiala 1 
31. Republiška skupnost za ceste 6 
32. Izobraževalna skupnost Slovenije 7 
33. Energetsko gospodarstvo Slovenije 4 
34. Zveza vodnih skupnosti Slovenije 10 
35. Gospodarska zbornica Slovenije 4 
36. PS za kmetijstvo in živilsko industrijo 2 
37. SZ za kmetijstvo, živilsko industrijo in prehrano 1 
38. SZ tekstilne industrije 1 
39. SZ za gradbeništvo 1 
40. Industrijski biro Ljubljana 6 

B. POROČEVALCI - PREDSTAVNIKI INVESTI- 
TORJA 

1. IS Samoprispevek II Ljubljana 2 
2. IS za nafto in plin 1 
3. SIS za gradnjo cest Ljubljana 4 
4. Železniško gospodarstvo Ljubljana 11 
5. EMO Celje 2 
6. VEKŠ Maribor 4 
7. FNT Metalurški inštitut 3 
8. Strojna fakulteta Ljubljana 1 
9. Biotehnična fakulteta Ljubljana VTOZD za lesar- 

stvo Ljubljana 1 
10. VTO za montanistiko 1 
11. Inštitut Boris Kidrič 1 

25. 
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38. 
39. 
40. 
41. 

12. Inštitut Jožef Štefan 
13. Inštitut za celulozo in papir 
14. Inštitut za rudarstvo 
15. SZ za kemijo 
16. SZ za gozdarstvo 
17. SZ za lesarstvo 
18. PIS za lesarstvo 
19. ZP Strojegradnje 
20. Razvojni center Celje 
21. IB elektroprojekt 
22. IB ža računalništvo 
23. RK veterinarski inšpektorat 
24. Smelt Ljubljana 

ITEO 
DO PTT Slovenije 
PLUTAL 
IMV Novo mesto 
MARLES Maribor 
SOZD Kemija 
Belinka Ljubljana 
Litostroj Ljubljana 
Luka Koper 

_ .. SOZD Merx 
35. SIP Šempeter 
36.Stol Kamnik 
37. SOZD Unial 

SOZD Iskra 
SZ črne in barvne metalurgije 
TGA Kidričevo 

. .. Skupščina mesta Ljubljana 
42. IS SOb Šmarje pri Jelšah 
43. IS Skupščine mesta Ljubljana 
44. Integral TP Viator Ljubljana TOZD Tovorni promet 
45. Mehanografski center Ljubljana 
46. Petrol Ljubljana 
47. Železarna Ravne 
48. SOZD Slovenske železarne 
49. Mladinska knjiga Ljubljana 
50. Papirnica Vevče 
51. Metalna Maribor 
52. IREL Ljubljana 
53. KOTO Koteks Tobus Ljubljana 
54. Ingrad 
55. Steklarna Boris Kidrič, Rogaška Slatina 
56. LEK Ljubljana 
57. KONUS Slovenske Konjice 
58. Projektivni biro Maribor 
59. Centralni zavod za napredek gospodinistva 
60. Sava Kranj 
61. Donit Medvode, TOZD Tesnila Trebnje 
62. Semenarna Ljubljana 
63. Območna vodna skupnost Ljubljanica-Sava 
64. Izvršni svet SOb Ribnica 
65. Murka Lesce 
66. SGP Slovenijaceste Tehnika 
67. Livarna Štore 
68. Jeklo Ruše 
69. Comet Zreče 
70. Mladinska knjiga 
71. Papirnica Vevče 
72. LIZ inženiring 
73. Polikem 
74. Metka Celje 
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Skupaj: 887 
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1. STANJE OCENJENIH INVESTICIJSKIH PROGRAMOV PO NAMENU PRIORITETE IN PO FAZAH 
IZVAJANJA (sumarni pregled) 

Faza izvajanja investicijskega Pretežno izvozno Tehnološko na- Primarna kmetij- Proizvodnja defi- Druge naložbe 
programa usmerjene inve- predni investicij- ska proizvodnja citarnih surovin po kriterijih 

sticije ski programi     

Skupaj 

obseg obseg % obseg % obseg % obseg % obseg 

1. Število investicij, programov 123 41.7 
v tem 
- že aktivirane naložbe"' 21 17,0 
- naložbe v izvajanju 81 66,0 
- še ne začete naložbe 21 17,0 

28 

6 
19 
3 

9.5 

21,0 
68.0 
11,0 

25 

5 
18 
2 

8.5 

20,0 
72.0 
8,0 

13 

3 
6 
4 

4.4 

23,0 
46.0 
31,0 

106 35,9 

11 
79 
16 

10,0 
75.0 
15,0 

295 

46 
203 

46 

Predračunska vrednost na- 
ložb v mio din 
v tem 
- že aktiviranih naložb 
- naložb v izvajanju 
- še ne začetih naložb 

33.291.8 46.0 7.905.6 11.0 3.774.1 

2.551.4 
21.242,0 
9.498.4 

8.0 
64.0 
28.0 

469.2 
5.346.6 
2.089.8 

6.0 
68.0 
26.0 

414.0 
2.620.7 

739,4 

5.0 

11,0' 
69,0 
20.0 

3.973,0 6,0 23.389,8 32,0 72.334,3 

226,2 
1.139,1 
2.607,7 

6,0 
29,0 
65,0 

880,4 
19.074,1 
3.435,3 

4,0 
81,0 
15,0 

4.541,2 
49.422.5 
18.370.6 

*' Med aktivirane naložbe smo vključili tudi naložbe v poskusni proizvodnji. 

2. INVESTICIJSKI OBJEKTI, KI SO SE ZAČELI GRADITI, PO STRUKTURI SREDSTEV 

Viri sredstev Od 1. 10. 1982 do 31. 3. 1983 
(na dan 31. 3. 1983) 

v mio din v % Brez AC Naklo- 
-Ljubljana v % 

Od 1.4. do 30. 9. 1983 
(na dan 30. 9. 1983) 
v mio din 

Celotna predračunska vrednost 
- lastna sredstva, že izločena na rač. investitorjev 
- lastna sredstva, zagotovljena z garancijo na 

bodoči priliv 
- združena sredstva 
- krediti domačih bank 
- krediti drugih domačih kreditorjev 
- krediti tujih kreditorjev 
- drugi viri 
- nezagotovljena sredstva 

19.735 
6.914 

3.609" 
1.875 
2.070 

3.490* 
377 
951 
448 

100,0 
35,0 

18.3 
9.5 

10,5 
17,7 

1.9 
4,8 
2.3 

100,0 
41,7 

8.2 
13,0 
14,3 
10,5 
2,6 
6,6 
3,1 

21.746 
9.350 

2.085 
4.042 
3.595 

984 
652 
962 

75 

100 

16 
69 
16 

100 

6 
68 
25 

v % 

100,0 
43,0 

9,6 
18.6 
16,5 
4,5 
3,0 
4,4 
0,4 

•Garancija na bodoči priliv za avtocesto Naklo-Ljubljana v višini 2.417 milijonov din, kredit domačih kreditorjev v višini 1.962 milijonov din. 
Vir Pregled podatkov o investicijskih objektih, ki so se zgradili 30. 9. 1983, SDK Centrala za Slovenijo, november 1983 

¥ 
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POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV - 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

STALIŠČE DO POBUDE DELEGA TA SKUPINE 
DELEGATOV ZA KMETIJSKO PODROČJE 10. 
OKOLIŠA - TREBNJE ZA ZBOR ZDRUŽENEGA 
DELA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

Anton Šuklje, delegat skupine delegatov za kmetijsko po- 
dročje, 10. okoliš, Trebnje, je dal naslednjo pobudo: 

Pobudo dajem glede usklajevanja cen. Nujno bi bilo, da se 
primerno uskladijo cene v proizvodnji kmetijskih pridelkov in 
tistih proizvodov, ki jih kmet potrebuje, kot so repromaterial, 
predvsem pa nadomestni deli. Ne moremo si zamisliti, da bi 
kmet kljub temu, da ni tako pomehkužen, delal samo za 
rezervne dele, ker bi pri tem obupal, zlasti pa tisti mlad občan, 
ki je še pripravljen kmetovati. 

Kmečka posest je v nekaterih predelih Slovenije močno 
razdrobljena. V Poročevalcu zasledimo, da se ta posest še 
nadalje drobi. Zato bi predlagal, da bi se na tem mestu pričeli 
pogovarjati o tem, kako to posest združevati. Morali bi napra- 
viti prvi korak, da bi ta proces nekoliko ublažili. Bilo bi lažje in 
cenejše, če bi se kmetje sami med seboj organizirali brez 
prevelikega administriranja. 

1. Okoli 60% proizvodnih stroškov v kmetijstvu se porabi 
za mineralna gnojila, zaščitna sredstva za varstvo rastlin in 
gorivo. V njih so pretežno uvozne surovine, kar močno vpliva 
na oblikovanje cen. 

S sprejetjem proizvajalsko prodajnih in zaščitnih cen za 
najpomembnejše kmetijske pridelke se skušajo odpravljati 
neskladja med cenami reprodukcijskih sredstev za pridelova- 
nje in prirejo in cenami kmetijskih pridelkov ter s tem ustvariti 
razmere za stabilnejšo proizvodnjo. 

Za nekatere poljščine (oljnice, sladkorna pesa) so v letu 
1984 sprejeta ugodnejša razmerja, da bi se povečala njihova 
pridelava. 

Prav tako pa so za povečanje tržnosti uvedene premije za 
pospeševanje pridelave najpomembnejših kmetijskih pridel- 
kov. 

Da bi zmanjšali vpliv visokih cen mineralnih gnojil in zaščit- 
nih sredstev za varstvo rastlin in končno ceno kmetijskih 
pridelkov, je v postopku predlog družbenega dogovora za 
uvedbo regresa. S tem se želi vplivati na večjo intenzifikacijo 
kmetijske pridelave in tržnost kmetijskih pridelkov. Zagotav- 
ljanje deviznih sredstev Narodne banke Jugoslavije za oskrbo 
z mineralnimi gnojili, zaščitnimi sredstvi za varstvo rastlin in 
rezervnimi deli prav tako prispeva k stabilnejšemu oblikova- 
nju cen repromaterialov. 

Menimo, da so proizvajalske prodajne cene za proizvodno 
leto 1983/84 dokaj usklajene in celo spodbudne, seveda ob 
primerni intenzivnosti pridelovanja in prireje. 

2. Za slovensko kmetijstvo je značilna velika razdrobljenost 
kmečke posesti. S ciljem večje in družbenoorganizirane pro- 
izvodnje in preprečevanja nadaljnega drobljenja zemljiške 
posesti, so bili pred 10 leti sprejeti kmetijski zakoni (zakon o 
kmetijskih zemljiščih, zakon o dedovanju kmečkih gospodar- 
stev - kmetij). 

Na podlagi zakonskih rešitev in usmeritev k hitrejšemu 
izboljševanju lastniške in parcelne zemljiške strukture je bilo 
doslej največ pozornosti namenjene predvsem izvajanju na- 
slednjih nalog oziroma ukrepov: 

- prednostno usmerjanje prometa kmetijskih zemljišč kme- 
tijskim OZD in kmetom, ki jim je kmetijstvo osnovna dejav- 
nost, s ciljem, da se v skladu z deagrarizacijo povečujejo in 
zaokrožujejo njihova zemljišča; 

- v obdobju od leta 1976 do leta 1980 smo v SR Sloveniji 
meliorirali 9,672 ha kmetijskih zemljišč, od tega 2.195 ha 
lastniških. V tem obdobju je bilo komasiranih 2.770 ha zem- 
ljišč. V srednjeročnem obdobju 1981-1985 pa bomo meliori- 
rali 21.000 ha in komasirali okoli 20.000 ha zemljišč. Poleg 
pridobitve novih zemljišč in povečanja produktivnosti obsto- 
ječih kmetijskih zemljišč je to tudi ukrep za izboljšanje zemlji- 

ške strukture. Ti ukrepi so toliko pomembnejši, ker jih uresni- 
čujejo na območjih, kjer so kmetijska zemljišča najbolj raz- 
drobljena in ki so hkrati najpomembnejša za uresničitev plana 
kmetijske proizvodnje. 

Eden najpomembnejših temeljev za preprečevanje razdrob- 
ljenosti in razparceliranosti kmetijskih zemljišč je razvoj za- 
družništva, še zlasti proizvodno združevanje kmetov med se- 
boj in z organizacijami združenega dela. Po podatkih Za- 
družne zveze Slovenije iz leta 1981 je v SR Sloveniji 56.283 
združenih kmetov, 5241 proizvodnih skupnosti (2.600 polje- 
delskih, 46 hlevskih, 118 pašnih, 4.132 strojnih, 57 melioracij- 
skih, 628 mlekarskih). V teh različnih skupnostih je bilo tako 
združenih 7.600 ha zemljišč. Ugotavljamo, da se najpogosteje 
uveljavljajo enostavnejše oblike skupnosti oziroma združeva- 
nja in da se prepočasi uveljavljajo višje in zahtevnejše oblike, 
kot so skupni hlevi, združevanje kmetijskih zemljišč v kom- 
plekse zaradi skupne obdelave, skupni nasadi, sovlaganje 
zadružnih organizacij in kmetov v skupne naložbe ipd. 

Ob vrsti pomembnih objektivnih vzrokov za to ugotavljamo, 
da so ovira tudi premajhna ekonomska motiviranost za takšno 
združevanje, prešibka kadrovska usposobljenost zadružnih 
organizacij in tudi pomanjkanje proizvodno ekonomskih reši- 
tev za posamezne oblike proizvodnega združevanja. Pri raz- 
voju zadružništva imata pomembno vlogo tudi ustrezna načrt- 
nost in dolgoročnost združenih organizacij pri spodbujanju 
združevanja. Dokaz za to so zelo različni rezultati na posa- 
meznih območjih v SR Sloveniji. 

- Pri preprečevanju zmanjševanja za kmetijstvo perspektiv- 
nejših kmečkih gospodarstev in drobitve njihovih kmetijskih 
zemljišč imajo tudi zaščitene kmetije pomembno vlogo, s tem 
da se omejuje prehod kmetijskih zemljišč v last tistih, ki 
zemlje ne obdelujejo. Doslej je zaščitenih nekaj nad 40.000 
kmetij s povprečno površino 5,91 ha. Ocenjujemo, da je insti- 
tut zaščitene kmetije dal ustrezne rezultate in bi lahko bil še 
učinkovitejši ob doslednejšem upoštevanju zakonskih meril 
pri njihovem določanju v občinah. 

Kljub vsem tem navedenim rešitvam in aktivnostim pa se še 
vedno povečuje število lastnikov zemljišč. Ocenjujemo, da se 
je na najkvalitetnejših in najprimernejših zemljiščih za kmetij- 
sko pridelavo zmanjšalo, povečalo pa se je na zemljiščih, ki so 
za kmetijstvo manj primerna, oziroma na zemljiščih, ki so 
primerna za gradnjo počitniških hiš oziroma se pričakuje 
njihova pozidava. 

Skupščina SR Slovenije je v letu 1981 ob poročilu o izvaja- 
nju zakonov s področja kmetijstva obravnavala tudi uresniče- 
vanje dosedanjih sistemskih rešitev pri izboljševanju razdrob- 
ljenosti zemljišč in sprejela s tem v zvezi sklepe in priporočila. 
Na podlagi tega in na podlagi kasnejših razprav v republiški 
skupščini in sprejetih stališč je v letošnjem programu dela 
Skupščine SR Slovenije predvidena tudi priprava sprememb 
in dopolnitev kmetijskih zakonov. Pri tem si bo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije prizadeval za rešitve, ki bodo v pri- 
hodnje še učinkoviteje preprečevale nadaljnjo drobitev kme- 
tijskih zemljišč in kmečkih gospodarstev, ter rešitve za pospe- 
šitev združevanja kmetijskih zemljišč zaradi skupne in gospo- 
darnejše pridelave. 

STALIŠČE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
DO DELEGATSKE POBUDE SKUPINE 
DELEGATOV ZA ZBOR OBČIN IN ZBOR 
ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE IZ SKUPŠČINE MESTA MARIBOR 

Skupina delegatov s področja gospodarstva Skupščine ob- 
čine Maribor-Rotovž je obravnavala problematiko vzdrževa- 
nja kategorizirane cestne mreže na področju mariborskih 
občin in širšega slovenskega prostora ter na osnovi podanega 
poročila in razprave ugotavlja: 

- da je stanje kategorizirane cestne mreže na področju 
občin Mesta Maribor vsled slabega vzdrževanja kot posledice 
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pomanjkanja finančnih sredstev izredno kritično, odnosno 
katastrofalno in to predvsem na magistralni in regionalni 
cestni mreži; 

- da so bila v obstoječo cestno infrastrukturo vložena v 
preteklih obdobjih velika družbena sredstva in je zato nujno 
zagotoviti vsaj minimalni obseg finančnih sredstev za ohrani- 
tev le-te. saj bi posledice nadaljnjega razpadanja povzročile 
neocenljivo škodo za celotno družbenopolitično skupnost: 

- da predstojeća turistična sezona in naši plani in pričako- 
vanja na področju tujskega turizma prav tako nalagajo takojš- 
nje ukrepe, da se cestna mreža, po kateri se odvija glavni 
turistični tok motoriziranih turistov, takoj primerno usposobi; 

Na osnovi zgornjih ugotovitev skupina predlaga, da se: 
- glede na težko finančno stanje cestnega gospodarstva in 

nevzdržno stanje na kategorizirali cestni mreži takoj prev- 
zame vse ukrepe za zagotovitev najnujnejših finančnih sred- 
stev za takojšnjo sanacijo obstoječega stanja. Predlagamo, da 
se začasno v ta namen prerazporedijo katera koli prosta 
sredstva v republiki, odnosno da se omogoči najetje sanacij- 
skega kredita SIS za ceste Slovenije, pod najugodnejšimi 
možnimi pogoji; 

- za trajnejšo in končno sanacijo cestnega gospodarstva 
predlagamo, da se poveča delež za ceste iz naslova »cestnega 
dinarja« v ceni pogonskih goriv vsaj na 20% v ceni litra goriva, 
odnosno da se cestno gospodrstvo razbremeni negativnih 
tečajnih razlik za najeta tuja posojila katerih končni potrošnik 
ni cestno gospodarstvo. 

ZBOR OBČIN 
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

Zbori skupščine občine Ravne na Koroškem so na zaseda- 
nju 25/4-1984 obravnavali tudi problematiko stanja cestnega 
omrežja v občini Ravne na Koroškem. Na osnovi daljše raz- 
prave in ob upoštevanju finančnega položaja Republiške 
cestne skupnosti so zbori pooblastili delegate v zboru združe- 
nega dela in zboru občin skupščine SR Slovenije, da sprožijo 
obravnavo cestne problematike v republiški skupščini. Gre 
predvsem za drugačen način obračunavanja tečajnih razlik 
oziroma nestrinjanje. da tečajne razlike bremenijo sredstva za 
vzdrževanje cest. 

Prav tako je bila sprejeta zahteva, da dobi cestni dinar v 
ceni pogonskih goriv ustreznejše mesto in obravnavo oz. da 
se vzpostavi stalna relativna povezava med cestnim dinarjem 
in ceno goriva. Delegati le v takšnih rešitvah vidijo jamstvo, da 
nam v bodoče ne bo propadla cestna infrastruktura, tako kot 
se letos dogaja na regionalni cesti Dravograd-Črna na Koro- 
škem. pa tudi na mnogih drugih cestah v Sloveniji. 

S tem podpiramo tudi pobudo ki jo je skupščini SR Slove- 
nije 22. februarja letos posredovala republiška skupnost za 
ceste 

V prilogi vam pošiljamo stališče do delegatske pobude skupine 
delegatov za ZO in ZZD Skupščine SR Slovenije iz Skupščine 
mesta Maribor v zvezi z zagotovitvijo finančnih sredstev za sana- 
cijo cestnega gospodarstva. 

Podobno pobudo je na Zboru občin in Zboru združenega deta 
Skupščine SR Slovenije, dne 7. maja 1984. naslovila skupina 
delegatov iz občine Ravne na Koroškem, zato izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije meni. da enak odgovor velja tudi tej delegat- 
ski pobudi. 

Na navedeno delegatskopobudo. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije daje naslednje stališče: 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije soglaša z ugotovitvami 
skupine delegatov iz Skupščine mesta Maribot pri čemer 
poudarja, da so enake ali podobne razmere kot v Mariboru 
tudi na drugih območjih SR Slovenije. Na takšen položaj 
cestnega gospodarstva so po mnenju Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, razen razlogov, ki so jih delegati navedli v 
svoji pobudi, vplivali tudi prepočasno uveljavljanje financira- 
nja cest na način, kot ga določa novi zakon o cestah, neskla- 
dje med zbranimi sredstvi in njihovo dejansko porabo v prvih 
treh mesecih letošnjega leta. kot tudi izredno dolga in za 
vzdrževanje cest zelo neugodna zima. 

Zaradi splošnih gospodarskih razmer in zime z veliko snež- 

nimi padavinami, se je zmanjšal cestni promet. Namenska 
sredstva od prodanih količin bencina in plinskega olja so za 
2% nižja kot v letu 1983. Zaradi težkih vremenskih pogojev in 
premajhne odgovornosti izvajalcev zimske službe, je bilo ob 
koncu marca porabljenih za približno 40% več sredstev kot je 
določal plan, sprejet v Skupnosti za ceste Slovenije. 

Na neurejene razmere glede financiranja vzdrževanja in 
varstva cest je dodatno vplivalo tudi še vedno nerešeno vpra- 
šanje tečajnih razlik nasploh, kar je na področju cestnega 
gospodarstva še posebej pereče in aktualno. Pri tem kaže 
posebej opozoriti, da glede na gospodarske razmere je priča- 
kovati, da bodo tečajne razlike nastale v preteklih letih, bre- 
menile SIS za ceste Slovenije in moramo s tem računati, ker 
razbremenitev ni možna brez sprejetja ustrezne zvezne zako- 
nodaje. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije si bo v skladu s 
svojimi pristojnostmi seveda še naprej prizadeval za omilitev 
in rešitev tega vprašanja. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije prav tako tekoče 
spremlja problematiko financiranja cest in skupaj s pristoj- 
nimi organi in organizacijami podvzema ukrepe za omilitev 
nastalih razmer. Tudi Predsedstvo Skupščine SR Slovenije je 
v marcu 1984 obravnavalo problematiko financiranja cest v 
luči uveljavljanja zakona o cestah v celoti. V skladu s progra- 
mom dela Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije bo v me- 
secu juniju pripravljena tudi analiza uresničevanja zakona o 
cestah, ki bo s podatki in opisom aktivnosti samoupravnih 
subjektov in upravnih organov prikazala stanje in dala usme- 
ritve za izboljšanje nastalega položaja. Po dogovoru bo ta 
analiza predložena tudi Skupščini SR Slovenije. 

Skladno z zakonom o cestah so razvrščene ceste prevzele v 
upravljanje in gospodarjenje kot osnovno sredstvo TOZD za 
vzdrževanje in varstvo cest cestnih podjetij, združena v SOZD 
Združena cestna podjetja Slovenije. 

Sredstva za vzdrževanje in varstvo cest se po 38. členu 
omenjenega zakona o cestah zagotavljajo: 

- s sredstvi, vsebovanimi v maloprodajni ceni bencina in 
plinskega olja; 

- z letnimi povračili za uporabo cest; 
- s povračili za uporabo cest, vsebovanimi v prodajni ceni 

plinskih goriv, in 
- s povračili za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki 

tujih motornih vozil. 
Sredstva iz omenjenih virov se zbirajo na posebnem preho- 

dnem računu Službe družbenega knjigovodstva in tekoče 
nakazujejo na račune Občinskih samoupravnih interesnih 
skupnosti za ceste in Skupnosti za ceste Slovenije, in sicer v 
skladu s posebnim sklepom Skupščine za ceste Slovenije. 

Sklep o določitvi kriterijev in meril za delitev sredstev za 
vzdrževanje in varstvo cest med občinskimi SIS za ceste in 
Skupnostjo za ceste Slovenije za leto 1984 je sprejela Skup- 
ščina Skupnosti za ceste Slovenije 28. decembra 1983. leta, in 
sicer tako, da 51 % omenjenih sredstev dobijo občinske SIS za 
ceste, 49°/o pa Skupnost za ceste Slovenije. Na podlagi tega 
so sklepale TOZD za vzdrževanje ih varstvo cest samoupravne 
sporazume o svobodni menjavi dela z občinskimi SIS za ceste 
za regionalne in lokalne ceste in Skupnostjo za ceste Slove- 
nije za magistralne in avtomobilske ceste. Vendar pa kaže 
opozoriti, da sporazumi povsod še niso sklenjeni. 

Skupščina Skupnosti za ceste Slovenije je letos v marcu 
sprejela tudi »Plan rekonstrukcij in modernizacij cest in ob- 
jektov na avtocestah, magistralnih in regionalnih cestah za 
leto 1984«. ki zajema vlaganja tudi na mariborskem območju. 
Realizacija tega plana poteka skladno z razpoložljivimi sred- 
stvi. 

Na podlagi dosedaj povedanega, Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije meni, da zagotovitev večjega obsega sredstev ni 
mogoče iskati zunaj sistema, ki ga določa zakon o cestah. Pri 
tem je seveda treba upoštevati, da je za višino sredstev vsebo- 
vanih v maloprodajni ceni bencina in plinskega olja ter povra- 
čil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki tujih motornih 
vozil, pristojen Zvezni izvršni svet, dočim pa letna povračila za 
uporabo cest in povračila vsebovana v prodajni ceni plina 
določa Skupnost za ceste Slovenije v soglasju z Izvršnim 
svetom Skupščine SR Slovenije. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je doslej predlogom Skupnosti za ceste Slovenije 
dajal ustrezno podporo, vendar jih zaradi splošnih gospodar- 
skih razmer in zamrznitve cen ni bilo mogoče uveljaviti. 

Glede drugega predloga skupine delegatov, da se za traj- 
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nejšo ureditev vprašanja zagotavljanja sredstev za vzdrževa- 
nje cest poveča delež za ceste v maloprodajni ceni bencina in 
plinskega olja. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da je 
v načelu sprejemljiv. V tej smeri se v okviru Zveznega komiteja 
za promet in zveze pripravlja tudi predlog, ki naj bi financira- 
nje cestnega gospodarstva razrešil za daljše obdobje. V ok- 
viru tega predloga, ki bo predložen Zveznemu izvršnemu 
svetu se predvideva medrepubliški Dogovor o povečanju na- 
domestila za vzdrževanje cest vsebovanem v maloprodajni 
ceni bencina in plinskega olja na račun ustreznega znižanja 
prometnega davka. Poleg tega se predlaga povečanje dose- 
danjega nadomestila za ceste v maloprodajni ceni bencina in 
plinskega olja. To naj bi, če bodo predlogi sprejeti, v sedanjih 
razmerah zadostovalo za nujno vzdrževanje in varstvo cest. 

Ne glede na to, da je zagotovitev potrebnega obsega sred- 
stev za nujno vzdrževanje in varstvo cest vsekakor bistvenega 
pomena, pa Izvršni svet Skupščine SR Slovenije hkrati meni, 
da je tudi v okviru sedaj razpoložljivih sredstev, ob upošteva- 
nju splošnih gospodarskih razmer, možno doseči z boljšim 
gospodarjenjem večje rezultate, za kar pa so še posebej 
odgovorne samoupravne interesne skupnosti za ceste in 
TOZD za vzdrževanje in varstvo cest združeni v SOZD Zdru- 
žena cestna podjetja Slovenije. 

Podobno pobudo je na Zboru občin in Zboru združenega 
dela Skupščine SR Slovenije, dne 7. maja 1984, naslovila 
skupina delegatov iz Skupščine občine Ravne na Koroškem, 
zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da enak odgo- 
vor velja tudi tej delegatski pobudi. 
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