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V prilogi vam v obravnavo v skupščinskih telesih pošiljamo Informacijo o spremembah cen v SR Sloveniji v
obdobju januar—maj 1984. Informacija predstavlja separat
k Analizi uresničevanja srednjeročnih razvojnih usmeritev
1981-1985 in razvoja v letu 1984 s prvimi ocenami potreb
ter možnostmi razvoja v letu 1985 Zavoda SR Slovenije za
Informacija je izdelana z namenom seznaniti dele»te z gibanjem cen v prvih petih mesecih leta 1984 in
<Jivnostmi, ki smo jih izvedli v Republiški skupnosti
i cene po sprejemu novih predpisov na področju cen.
očasno želimo opozoriti na probleme s katerimi se
9Čujemo pri izvajanju najnovejših predpisov.
| Ker je od uveljavitve novih predpisov na področju
sn pretekel šele dober mesec dni in ker je za več kot
'2 proizvodov predvidena obveza pošiljanja obvestil
cenah pristojni skupnosti za cene 30 dni pred upoabo cen, kar pomeni, da je za ta del proizvodnje
iraktično zamrznitev podaljšana za mesec dni, v tem
renutku ne moremo podati popolnejše analize o gibaiju cen po prenehanju odloka o najvišji ravni cen.
Ocenjujemo, da so največji problemi v izvajanju poljske cen šele pred nami.
UVOD
Pogoji v katerih se izvaja letošnja politika cen so neugodni,
snovni vzroki inflacije so še nadalje močno prisotni (poča' ,"io oživljanje proizvodnje, slabšanje strukture izvoza, prepoasno razbremenjevanje gospodarstva, zmanjševanje udeižbe gospodarstva v razdelitvi dohodka, povečanje izdatkov
■ a obresti, razvrednotenje dinarja, naraščanje izgub idr.) in
> redstavljajo nevarnost, da bomo imeli v letošnjem letu stopjo inflacije če ne na višji, pa vsaj na enaki ravni kot v letu
983. Stopnja inflacije, ki je konec leta 1983 znašala 60,1%,
3 je v prvih petih mesecih sicer znižala na 50,2% .vendar bo
oseči cilj 40% rasti inflacije ob koncu leta 1984 še težka
aloga.
[ Značilno je, da je gibanje inflacije pri nas povsem obratno
ot v zahodnih razvitih državah, kjer se inflacija giblje pod
(0%2. Velika razlika med rastjo domačih in tujih cen negaV januarju je stopnja inflacije v naši republiki znašala 61,6%, v
ebruarju 57,6%, v marcu 53,5%, v aprilu 49,2% in v maju 50,2%.
Po ocenah naj bi v latu 1984 v povprečju rnaiala med 5-6%.

1984
družbeno planiranje zato prosimo, da jo uvrstite na dnevni
red hkrati z anal.zo.
Istočasno vam posredujemo tudi stališča sveta Republiške skupnosti za cene, ki jih je sprejel ob obravnavi informacije o spremembah cen.
tivno vpliva na povečanje našega izvoza, doma pa prispeva k
trganju produkcijskih odnosov, poglablja socialne razlike,
vpliva na zmanjšanje motiviranosti za delo in povečanje proizvodnje ipd.
V letu 1984 je treba narediti odločujoč korak k zmanjšanju
inflacije. Zato je treba sprejeti predvsem ukrepe na sektorju
povečanja obsega ponudbe blaga, v prerazporeditvi dohodka
v korist gospodarstva in zmanjšati odvisnost gospodarstva
od kreditov. Brez zmanjšanja materialnih obveznosti gospodarstva inflacije namreč ne bo moč zajeziti.
Finančni rezultati gospodarjenja organizacij združenega
dela v prvem trimesečju 1984 sicer niso primerna osnova za
ocenjevanje rezultatov gospodarjenja, saj so razmfere gospodarjenja od maja povsem drugačne, kot so bile v prvih treh
mesecih (do maja je bil v veljavi odlok o najvišji ravni cen, v
maju pa so stopili v veljavo novi predpisi na področju cen, ki
so uveljavili nove režime oblikovanja cen), vendar kljub temu
želimo opozoriti na osnovne tendence v finančnih kazalcih
gospodarjenja.
Organizacije združenega dela s področja gospodarstva SR
Slovenije so v prvih treh mesecih letos dosegle za 66,6% večji
obseg celotnega prihodka kot v enakem obdobju preteklega
leta, porabljena sredstva pa so jim porasla za 68,6%. Razlika
2 odstotni točki med rastjo celotnega prihodka in porabljenimi sredstvi kaže na to, da imamo opraviti z nesorazmerjem
med rastjo cen surovin in reprodukcijskih materialov in cen
končnih izdelkov. Podatki o rasti cen to tudi potrjujejo. V letu
1983 je znašala razlika med rastjo celotnega prihodka in
porabljenimi sredstvi 1,2 odstotni točki. Med obveznostmi iz
dohodka zavzemajo največji delež obveznosti za kredite; nanje odpade kar 49,2% vseh obveznosti. Organizacije združenega dela so plačale v prvem trimesečju letos za obresti na
•kredite 23.46631 milijonov din, kar je za 103% več kot v enakem
obdobju lani in je povezano s povečanjem obrestnih mer.
Tudi če upoštevamo prihodke od obresti, ki se prav tako
povečujejo sorazmerno z rastjo obrestnih mer, je znesek plačanih obresti še vedno za 12.764 milijonov din večji od dobljenih.

S2S™-on. O postopku za u.,.no.«.v£rui,.e« o*„om. spremembo
t
območja občine ter o območjih občin s predlogom zakona (ESA-522)

Tudi iz strukture cene je razvidno, da se delež stroškov
energije, materiala in neto plačanih obresti povečuje, medtem
ko se je delež osebnih dohodkov zmanjšal. Od leta 1980 se je
delež osebnih dohodkov v strukturi cene zmanjšal za 2,5
odstotnih točk, povečuje pa se delež sredstev za splošno
porabo,
t
Ob finančnem obračunu poslovanja v letu 1983 je 246 organizacij združenega dela ugotovilo izgubo v višini 12,778 milijonov din, v prvih treh mesecih letos pa je izkazalo izgubo 649
organizacij združenega dela v višini 10.324 milijonov din, kar
je za 35,2% več kot v prvem trimesečju leta 1983. V skupnosti
za cene se zato pojavlja vedno več organizacij združenega
dela, ki povečanje cen utemeljujejo na tej osnovi.
Da bi v letu 1984 rast cen zadrjali za nas še v sprejemljivih
okvirih, smo se odločili za obliko kontrolirane rasti cen. V ta
namen je bila izdelana projekcija sprememb cen. Delovno
zasnovo projekcije je pripravila Zvezna skupnost za cene v
aprilu, podrobnejšo razdelavo projekcije pa je izdelala Gospodarska zbornica Jugoslavije ob sodelovanju z vsemi
splošnimi združenji
Projekcija predvideva 30% tekočo rast proizvajalskih cen
industrijskih izdelkov, kar naj bi ob koncu leta (primerjava
december 1984 z decembrom 1983) zagotovilo okrog 43%
rast cen na drobno in okrog 38% rast cen življenjskih potrebščin.
Poleg-projekcije cen so bili za izvajanje politike cen v letu
1984 sprejeti še naslednji predpisi:
- Zakon o dopolnitvi zakona o temeljih sistema cen in
družbeni kontroli cen,
v- Odlok o pogojih in načinu oblikovanja cen in družbeni
kontroli cen v letu 1984,
- Sklep o proizvodih in storitvah iz pristojnosti vseh družbenopolitičnih skupnosti, za katere samoupravne organizacije in skupnosti niso dolžne pošiljati obvestil o cenah pristojnim skupnostim za cene,
- Odlok o projekciji gibanja cen v letu 1984 in aneks k
Zakonu o dopolnitvi zakona o temeljih sistema cen in družbeni Kontroli cen.
Z dopolnitvijo Zakona o temeljih sistema cen in družbeni
kontroli cen so bili izjemoma za leto 1984 uvedeni novi
kriteriji za oblikovanje cen in družbeno kontrolo cen (osnovni
kriterij je svetovna cena, kot korektivna kriterija pa se uporabljata učinkovitost gospodarjenja in namenska delitev dohodka).
Z odlokom o pogojih in načinu oblikovanja cen in družbeni
kontroli cen v letu 1984 so bili uveljavljeni novi režimi oblikovanja in družbene kontrole cen in sicer: oblikovanje cen po
pogojih tržišča, na temelju samoupravnih sporazumov in 'na
temelju predpisov pristojnih DPS.
V okviru oblikovanja cen po pogojih tržišča je s Sklepom o
proizvodih in storitvah iz pristojnosti vseh družbenopolitičnih
V letu 1983 je slovensko gospodarstvo plačalo Iz dohodka 65.241
milijonov din obresti, kar je za 100% več kot v letu 1982. Delež
obveznosti za kredite iz dohodka se je iz 37,1 v letu 1982 povečal na
45,3 v letu 1983 in na 49,2 v prvem trimesečju 1984.

POPRAVEK
V Poročevalcu številka 20/I - 19. 6. 1984 je prišlo v tiskarni do
vrste neljubih napak od katerih nekatere onemogočajo razumevanje besedila.
Naslov na prvi in osmi strani se pravilno glasi:
Analiza uresničevanja srednjeročnih razvojnih usmeritev
1981-1985 v SR Sloveniji in razvoj v letih 1981-1984 s prvimi
ocenami potreb ter možnosti razvoja v letu 1985 (»majska
analiza«).
Na strani 20 pa je izpadel številčni del pri tabeli. Podatke iz te
tabele je mogoče prebrati v tabeli 32 v dokumentaciji na strani
65.
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skupnosti, za katere samoupravne organizacije in skupnosti
niso dolžne pošiljati obvestil o cenah pristojnim skupnostim
za cene za del proizvodov in storitev predvideno obveščanje
pristane skupnosti za cene o nameravanih spremembah cen
30 dni pred uporabo cen, za del proizvodov in storitev pa
obveščanje 8 dni po uporabi cen.
Glede na vrednost industrijske proizvodnje odpade v SR
Sloveniji na posamezen režim cen naslednji delež:
- samoupravno sporazumevanje
32%
- obveščanje 30 dni pred uporabo cen
30%
- obveščanje 8 dni po uporabi cen
29%
- predpisi pristojne DPS
9%
Ob upoštevanju deleža cen iz republiške pristojnosti pa
odpade na posamezen režim naslednji delež vrednosti industrijske proizvodnje:
- samoupravno sporazumevanje
20%
- obveščanje 30 dni pred uporabo cen
33%
- obveščanje 8 dni po uporabi cen
46%
- predpis iS
'
i<yo
Na temelju samoupravnih sporazumov se spreminjajo cene
za pretežni del surovin in reprodukcijskih materialov. Vse
samoupravne sporazume je treba dostavljati Zvezni skupnosti za cene najkasneje v roku 30 dni pred uporabo cen, ne
glede na pristojnost oblikovanja cen.
S predpisi pristojnih družbenopolitičnih skupnosti se lahko
spremenijo cene naslednjih proizvodov in storitev, električna
energija, zemeljski plin, surova nafta in naftni derivati,
umetna gnojila, jedilno olje iz sončnic, soje in oljne repice,
pšenična moka, cigareti, prevoz blagajn potnikov po jugoslovanskih železnicah, pomembnejše ptt storitve (te cene določi
Zvezni izvršni svet), pasterizirano mleko, krmilna moka in
otrobi, cestni linijski potniški promet, dnevno politično-informativni časopisi, šolski učbeniki, radijska in TV naročnina (te
cene določi Izvršni svet republike), kruh, mestni in primestni
potniški promet, pomembnejše komunalne storitve (voda,
gretje, odnašanje smeti, distribucija plina in široko porabo) in
stanarine (te cene določijo izvršni sveti občin).
II. SPREMEMBE CEN V PRVIH PETIH MESECIH
1984
1. Temeljne značilnosti sprememb cen
V prvih štirih mesecih letošnjega leta je bilo cene moč '
spreminjati na temelju Odloka o najvišjih cenah oziroma
najvišji ravni cen, od 3. maja pa na temelju novih predpisov.
Stopnje rasti cen v obdobju januar-maj 1984
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I 84
XII 83
a 5,2

II 84
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-0,6

I 84
^84
0,1

IV 84
84
0,9

V 84
IV 84
1,9

b 4,4
a 2,0
2,3
0,5
1.4
1.5
2,5

0,6
0,7
1,4
0,8
0,7
0,6
1,2

0,2
1,2
1,1
-1,2
-0,5
1,1
1,1

0,3
2,0
2,2
-0,1
0,0
1,6
2,0

0,7
3,4
2,2
0,2
0,7
5.1
3.2

Cene življenjskih
potrebščin
a = SR Slovenija
b = SFR Jugoslavija
Za rast cen v januarju je značilno, da je večji del posledica
podražitev na temelju odloka o najvišji ravni cen s 23. 12. 1983
in podražitev izvedenih po 15. 12. 1983. Realizacija sklepa
Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ o vračanju cen na
raveh 19. 12. 1983 se je odrazila na zmanjšanju stopenj rasti v
naslednjih mesecih, predsem v februarju, ko smo v SR Sloveniji zabeležili negativno stopnjo rasti proizvajalskih cen industrijskih izdelkov (v SFRJ do negativne stopnje rasti ni prišlo)
ter v marcu in aprilu, ko smo zabeležili negativno stopnjo rasti
cen storitev (v SFRJ je zbeležena negativna stopnja rasti cen
storitev samo v marcu).
Na rast cen v maju je že vplivalo izvajanje novih predpisov
na področju cen, poleg tega pa ocenjujemo, da so nekatere
samoupravne organizacije in skupnosti povečale cene svojih
izdelkov tik pred prenehanjem odloka o najvišji ravni cen.
poročevalec

V prvih petih mesecih smo zabeležili naslednjo rast cen:

Proizvajalske cene
industrijskih izdelkov
Cene na drobno
Cene storitev

IV 1984
XII 1983
a 5,5
b 5,5
a 6,0
b 7,3
a -0,3
b 1,7
a 5,8
b 7,0

V 1984
XII 1983
7,5
6,3
9,6
9,7
-0,2
2,4
11,1
10,4

Cene življenjsk
potrebščin
a = SR Slovenija
b = SFR Jugoslavija
Na rast drobnoprodajnih cen je v prvih petih mesecih najbolj vplivalo povečanje cen industrijskih neživilskih izdelkov
in v manjši meri porast cen kmetijskih proizvodov.
Indeks cen življenjskih potrebščin je odraz rasti cen v trgovini na drobno. V prvih petih mesecih je več kot polovica rasti
cen življenjskih potrebščin posledica povečanja stroškov za
hrano, medtem ko je vpliv cen storitev na rast cen življenjskih
potrebščin v letošnjem letu minimalen.
2. Značilnosti sprememb cen po posameznih
vrstah cen
2.1. Proizvajalske cene industrijskih izdelkov
Cene pri proizvajalcih industrijskih izdelkov so v SR Sloveniji v prvih petih mesecih porasle za 7,5%, kar je za 1,2
odstotni več kot na ravni SFRJ. Cene sredstev za delo so višje
za 13,5%, reprodukcijskega materiala za 6,7% in blago za
široko porabo za 6,9%. Na ravni SFRJ je situacija ravno
obratna: najbolj so porasle proizvajalske cene blaga za široko
porabo (11,2 %), rast cen reprodukcijskega materiala in sredstev za delo pa sta skoraj enaki (7,8% in 7,7%). V strukturi
slovenske proizvodnje predstavljajo sredstva za delo 12,67%.
Na rast proizvajalskih cen industrijskih izdelkov je v letošnjem letu v veliki meri vplivalo povečanje cen v januarju glede
na december (5,2%) in povečanje cen v maju (1,9%). Na rast
proizvajalskih cen industrijskih izdelkov v maju so v največji
meri vplivala povečanja cen predvsem v predelovalnih panogah industrije. Predvsem izstopata dve industrijski panogi:
proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov z rastjo 16,1% (podražila se je konfekcija in nogavice) in predelava nekovinskih
rudnin z rastjo 7,6% (podražil se je porcelan in keramika za
gospodinjstvo, azbestni izdelki in ogljikografitni izdelki). Poleg teh panog je bila v maju zabeležena višja rast cen še v
naslednjih panogah: v predelavi kovin 4,4% (podražili so se
vijaki in tehtnice), v proizvodnji pijač 4,2% (podražile so se
brezalkoholne umetno gazirane pijače) in v proizvodnji bazičnih kemičnih izdelkov 4,3% (podražile so se nekatere kemikalije). V ostalih panogah, kjer je v maju prišlo do premikov cen
znaša rast med 0,1 do 1,6% (proizvodnja prometnih sredstev
1,3%, proizvodnja električnih strojev in aparatov 0,1 %, predelava kemičnih izdelkov 0,4%, proizvodnja končnih lesnih izdelov 0,7%, proizvodnja preje in tkanin 1,6%, proizvodnja
živilskih proizvodov 0,9%). V ostalih panogah do premikov
cen v maju ni prišlo, v črni metalurgiji je zabeleženo celo
znižanje cen za 0,3 odstotne točke (spremenile so se cene
jeklenih odlitkov).
Do sprememb cen v maju je lahko prišlo le pri tistih proizvodih, kjer je samoupravnim organizacijam in skupnostim
omogočeno samostojno oblikovanje cen z obvezo obveščanja skupnosti za cene 8 dni po uporabi cen. Glede na to, da so
novi predpisi o oblikovanju cen stopili v veljavo s 3. 5. 1984
ugotavljamo, da je rast cen, ki so jo izkazali podatki Zavoda
SR Slovenije za statistiko za maj previsoka oziroma, da je
prišlo do povečanja cen v panogah, ki nam v maju sploh niso
posredovale obvestil o cenah. Ocenjujemo, da so nekatere
samoupravne organizacije in skupnosti v maju uveljavile cene
iz decembra in te cene tudi navedle v poročilih, ki jih mesečno
posredujejo Zavodu SR Slovenije za statistiko. Skupnosti za
cene o iem niso obvestile.
Če analiziramo rast proizvajalskih cen industrijskih izdelkov
v prvih petih mesecih ugotovimo, da imamo nekaj panog, ki
izkazujejo zelo visoko rast cen: pridobivanje rud barvastih
poročevalec

kovin 63,3%, proizvodnjo končnih tekstilnih izdelkov 35,2%,
predelava barvastih kovin 25,5%, proizvodnja barvastih kovin
22%, predelava nekovinskih rudnin 22,4%, strojegradnja
30%, predelava kemičnih izdelkov 24,2%, proizvodnja preje in
tkanin 14,6%. V proizvodnji rud barvastih kovin, v proizvodnji
barvastih kovin in delno v predelavi barvastih kovin je izkazana rast posledica povečanj cen, ki je bilo omogočeno na
temelju odlokov Zveznega izvršnega sveta 23. 12. 1983. V
ostalih panogah gre v največji meri za povečanje cen iz
decembra, samoupravne organizacije in skupnosti pa so
spremembo cen sporočile Zavodu SR Slovenije za statistiko
šele v januarju in v februarju oziroma v maju. Tako so cene
proizvodov predelave nekovinskih rudnin v januarju porasle
za 17,8%, v februarju je izkazana negativna rast -3,3%, v maju
pa ponovno porast za 7,5%. V proizvodnji končnih tekstilnih
izdelkov znaša rast cen v januarju 13%, v februarju -1,8%, v
marcu 1,7%, v aprilu 3,1% in v maju kar 16,1%. V ostalih
panogah, ki izkazujejo nadpovprečno rast cen (strojegradnja,
predelava kemičnih izdelkov) je prišlo do občutnih premikov
cen v januarju in februarju.
2.2. Cene na drobno s storitvami
Cene na drobno so v prvih petih mesecih višje za 9,6%, kar
je skoraj enako kot na zvezni ravni. Največja mesečna rast cen
na drobno je v letošnjem letu zabeležena v maju (višjo rast
cen nadrobno v maju smo imeli v zadnjih petih letih samo v
letu 1982 in sicer 3,7%).
Rast cen po posameznih skupinah proizvodov je zelo neizenačena. V okviru 3,4% rasti v maju so cene kmetijskih
proizvodov višje za 12,5%, alkoholnih pijač za 5,3%, industrijskih neživilskih izdelkov za 2,1%, industrijskih živilskih izdelkov za 0,3% in storitev za 0,2%.
Tudi analiza rasti cen na drobno v prvih petih mesecih
pokaže, da cene posameznih skupin proizvodov naraščajo
dokaj neenakomerno: cene kmetijskih proizvodov so višje za
16,5%, industrijskih neživilskih izdelkov za 10,1%, industrijskih živilskih izdelkov za 5,7%, alkoholnih pijač za 5,3%, cene
storitev pa so za 0,2 odstotni točki nižje kot decembra 1983.
Glede na udeležbo posamezne skupine proizvodov v strukturi
prometa na drobno, je na skupno rast cen na drobno v prvih
petih mesecih 1984 vplivalo povečanje cen industrijskih neživilskih izdelkov z 62,5%, kmetijskih proizvodov in industrijskih živilskih izdelkov s 35,4%, ostalo (alkoholne pijače, storitve) pa z 2,1%.
■V skupini kmetijskih proizvodov beležimo v prvih petih
mesecih letos povečanje cen vrtnin za 79,6% (stalne vrtnine
so se podražile za 83,8%, sezonske za 137%, izdelki iz vrtnin
za 9,6%), sadja za 45,2% (cene stalnega sadja so se povečale
za 46,5%), sezonskega za 95,3%, izdelki iz sadja za 5,2%).
Cene ostalih kmetijskih proizvodov so ostale nespremenjene
oziroma so se le minimalno spremenile.
Med industrijskimi neživilskimi izdelki so najbolj porasle
cene obutve in sicer za 38,4%, kmetijskega orodja za 22,5%,
pohištva za 20,5%, usnja in usnjenih izdelkov za 17,2% in
tekstilnih izdelkov za 14,3%.
Pri cenah storitev beležimo v prvih petih mesecih letos
glede na december lani negativno rast cen -0,2% in sicer
zaradi negativne rasti cen storitev v mesecu marcu in aprilu.
V primerjavi z rastjo cen storitev na ravni SFRJ lahko ugotovimo, da imamo v naši republiki zaenkrat zelo umirjeno rast
na tem sektorju cen. V SFRJ so cene storitev v prvih petih
mesecih letos višje za 2,4%.
Od posameznih vrst storitev, ki so zajete v statistično opazovanje, so cene obrtnih storitev v prvih petih mesecih letos
višje za 1,5%, cene komunalnih storitev za 1,0%, promet in
ptt storitve za 0,5% in stanarine za 0,2% (zaradi povečanja
prispevka za nadomestila za uporabo mestnega zemljišča).
2.3. Cene življenjskih potrebščin
Indeks cen življenjskih potrebščin je odraz rasti cen v trgovini na drobno. Do razlike med rastjo cen nadrobno prihaja le
zaradi različne udeležbe posamezne skupine proizvodov in
storitev v strukturi stroškov.
V maju so cene življenjskih potrebščin porasle za 5,1%.
Največje povečanje je zabeleženo pri hrani 9,4%, nato pri
izdatkih za obleko in obutev 4,9%, in pri stroških za nakup
pohištva 4,2%. Pri ostalih skupinah se povečanje giblje od 0,1
do 3,2%. Kar 56% vse rasti v maju je posledica višjih cen
hrane, 24% pa posledica višjih cen obleke in obutve.
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V prvih petih mesecih letos so cene življenjskih potrebščin
višje za 11,1%, kar je glede na dejstvo, da so bile cene prve
štiri mesece zamrznjene dokaj visoka rast cen, vendar še
vedno precej nižja kot v enakem obdobju zadnjih štirih let
(1983 19,0%, 1982 14,6%, 1981 21,3% in 1980 15,2%).
Stroški za hrano so v prvih petih mesecih višji za 14,8%,
obleko in obutev za 20,5%, stanovanjsko opremo za 17,8%,
higieno za 5,9%, kulturo za 4,9%, promet za 2,7%, in kurjavo
in razsvetljavo 1,0%.
Analiza gibanja cen življenjskih potrebščin v zadnjih nekaj
letih kaže na to, da se delež za hrano v strukturi stroškov
povečuje zaradi relativno hitre rasti cen kmetijskih in industrijskih živilskih izdelkov. Izdatki za nakup hrane predstavljajo v strukturi celotnih izdatkov od 21% do 46% (glede na
višino prihodkov). V največjem delu gospodinjstev znaša delež izdatkov za hrano okrog 31%. Sorazmerno s povečanjem
deleža izdatkov za hrano se zmanjšuje razpoložljivi prostor
za nabavo trajnih potrošnih dobrin in storitev.
Rast cen na drobno in cen življenjskih potrebščin po republikah je različna. Po predhodnih podatkih se rast cen na
drobno v prvih petih mesecih giblje od 8,3% v Črni gori do
II,3%, v Bosni in Hercegovini, rast cen življenjskih potrebščin
pa od 8,0% v Črni gori do 11,3% v Bosni in Hercegovini. Po
rasti cen na drobno je SR Slovenija med republikami na 3.
mestu, pri cenah življenjskih potrebščin pa na 4.. mestu. Pregled rasti proizvajalskih cen industrijskih izdelkov po-republikah se ne objavlja.
III. DEJAVNOSTI REPUBLIŠKE SKUPNOSTI ZA
CENE IN PROBLEMATIKA IZVAJANJA
PREDPISOV NA PODROČJU CEN V OBDOBJU
POODMRZNITVI CEN
1. Dejavnosti Republiške skupnosti za cene
V začetku maja so stopili v veljavo novi predpisi na področju
cen na temelju katerih je prišlo do delne spremembe na
področju pristojnosti družbene kontrole cen. V pristojnost
Zveznega izvršnega sveta so prešle cene električne energije,
železniškega potniškega in tovornega prometa, nekatere ptt
storitve ter cene proizvodov in storitev, ki se oblikujejo na
temelju samoupravnih sporazumov. Uveljavljeni so bili tudi
novi režimi oblikovanja cen.
Pri oblikovanju cen v letu 1984 so samoupravne organizacije in skupnosti dolžne upoštevati merila, določena z zakonom, dogovorjeno politiko cen ter vse predpise in akte, sprejete za izvajanje dogovorjene politike cen.
Za nespoštovanje predpisov in dogovorjene politike cen so
predvidene ostre sankcije na področju kreditno monetarne
politike.
Za izvajanje politike cen v letu 1984 je bila sprejeta projekcija sprememb cen na nivoju federacije. Projekcija predstav-"
Ija družbeno konvencijo za postopen izhod iz zamrznitve cen
in postopno sproščanje administrativne kontrole na področju
cen. Projekcijo sprememb cen po panogah je izdelala Zvezna
skupnost za cene v sodelovanju z Gospodarsko zbornico
Jugoslavije, svet Zvezne skupnosti za cene pa je projekcijo
sprejel 27. 4. 1984. Istočasno je sprejel sklep, da splošna
združenja v okviru Gospodarske zbornice Jugoslavije do 15.
5. pripravijo podrobnejšo razdelavo rasti cen po skupinah
proizvodov. Po dolgotrajni razpravi in vsklajevanju v splošnih
združenjih je bila projekcija sprejeta šele konec maja, na
našo skupnost za cene pa smo jo prejeli 5. 6. 1984, torej več
kot mesec dni po uveljavitvi predpisov. Glede na to, da
projekcija predstavlja akt za izvajanje politike cen, je bilo
delo skupnosti za cene v maju zelo oteženo. Poudariti je
treba, da vsa splošna združenja niso razdelala projekcije v
skladu s sklepom sveta Zvezne skupnosti za cene, predvsem
niso opredelila dinamike sprememb cen tako, kot je bilo
dogovorjeno.
V Republiški skupnosti za cene smo do konca maja prejeli
237 obvestil o cenah, največ v času od 18. do 25. 5. 1984, do
15. 6. 1984 pa še 113 obvestil o cenah. Okrog 70% obvestil
predstavljajo obvestila o cenah 8 dni po uporabi cen.
Iz analize obvestil a cenah ugotavljamo, da so v več kot
polovici povečanja cen višja od 30%, medtem ko so povečanja
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pod 20% redkost. Povečanja cen se v posameznih obvestilih
gibljejo tudi do 200% in več. Le malo je samoupravnih organizacij in skupnosti, ki so posredovala obvestila o cenah do
dogovorjenega %, medtem ko je takih, ki so poleg tega
upoštevale še dinamiko premikov cen, izredno malo. V večini
primerov predlagajo enkratno povečanje cen ne glede na
dogovorjeno dinamiko.
Obvestila o cenah so slabo pripravljena. Kljub temu, da je v
sklepu o proizvodih in storitvah iz pristojnosti vseh družbenopolitičnih skupnosti za katere samoupravne organizacije in
skupnosti niso dolžne pošiljati obvestil o cenah predpisan
obrazec, na katerem so samoupravne organizacije in skupnosti dolžne pošiljati predpisane podatke, da smo vsem
splošnim združenjem v okviru Gospodarske zbornice Slovenije poslali navodilo o pripravi obvestil o cenah in organizirali
razgovore o izvajanju najnovejših predpisov, dobivamo pomanjkljivo pripravljena obvestila. Nemalokrat nam pošljejo s
spremnim dopisom le predlog za povečanje cen, brez kakršnekoli obrazložitve. Se pa najdejo tudi taki, ki predlogu za
povečanje cen ne priložijo niti sklepa organa upravljanja, ki je
pogoj za pripravo predloga za povečanje cen. Samoupravnih
organizacij in skupnosti, ki poleg predloga za spremembo
cen prilože še obrazložitev iz katere je razvidno, da so cene
oblikovane v skladu z merili, in dogovorjeno politiko cen, je
zelo malo. Večina namreč meni, da jim projekcija daje pravico
do povečanja cen brez kakršnekoli obrazložitve oziroma utemeljitve kriterijev.
Od vseh samoupravnih organizacij in skupnosti, ki nam
pošljejo pomanjkljivo pripravljena obvestila o cenah zahtevamo dopolnitev v roku 8 dni. V kolikor v tem roku ne dobimo
pozitivnega odgovora oziroma je odgovor pomanjkljiv, izdelamo sklep v skladu s 6. točko Sklepa o proizvodih in storitvah
iz pristojnosti vseh družbenopolitičnih skupnosti, za katere
samoupravne organizacije in skupnosti niso dolžne pošiljati
obvestil o cenah, s katerim se obvestilp o cenah zavrže.
Samoupravnim organizacijam in skupnostim, ki cen niso
oblikovale v skladu z zakonom in dogovorjeno politiko cen,
pošljemo poziv za ponovno proučitev in uskladitev z zakonom
in dogovorjeno politiko cen. Rok za ponovno proučijev je
osem dni.
To velja za obvestila o cenah 30 dni pred uporabo cen. če
samoupravna organizacija ne odgovori pozitivno, izdamo
odločbo o prepovedi prodaje. Istočasno z izdajo odločbe pošljemo obvestilo pristojni poslovni banki, s katerim jo obvestimo, da je OZD oblikovala cene v nasprotju z merili iz
zakona oziroma ni upoštevala dogovorjene politike cen za
leto 1984.
Pri obvestilih o cenah, ki jih samoupravne organizacije in
skupnosti pošljejo 8 dni po uporabi cen reagiramo takoj, ko
ugotovimo, da cene niso oblikovane v skladu z zakonom in
dogovorjeno politiko cen, ne da bi jih prej še pozvali, da cene
uskladijo v skladu z veljavnimi predpisi. Za tako pot smo se
odločili iz razloga, ker od dne, ko samoupravna organizacija
realizira cene in pošlje obvestilo skupnosti za cene preteče že
8 dni, v skupnosti potrebujemo za pregled obvestil tudi nekaj
dni in če ji damo še možnost proučitve v roku 8 dni, se
postopek lahko zavleče tudi do enega meseca. Ves ta čas
lahko samoupravna organizacija prodaja izdelke po cenah,
ki so višje od dogovorjene politike cen in na ta način neupravičeno pridobiva večji dohodek. Zato v takih primerih takoj
izdamo odločbo o začasnem zadržanju uporabe cen iz obvestila in samoupravni organizaciji naložimo, da v roku 15 dni
ponovno oblikuje cene v skladu z dogovorjeno politiko cen.
O predlaganih oziroma že izvršenih povečanjih cen in problematiki glede pomanjkljivo pripravljenih obvestil o cenah
ter oblikovanju cen mimo dogovorjene politike cen smo že
seznanili svet Republiške skupnosti za cene, ki je sprejel
sklep, da se proti vsem samoupravnim organizacijam, ki ne
bodo pozitivno odgovorile na poziv za ponovno proučitev
obvestil o cenah in bodo cene oblikovale v nasprotju z merili
za oblikovanje cen in dogovorjeno politiko cen, postopa v
skladu s predpisi.
$
Do sedaj smo na Republiški skupnosti za cene izdali 28
odločb o prepovedi prodaje in 64 odločb o začasnem zadržanju uporabe cen. V 28 primerih smo obvestili pristojno temeljno banko, da njene članice niso spoštovale dogovorjene
politike cen. Banke so v vseh primerih ukrepale v skladu s
pristojnostmi, ki jih imajo po predpisih.
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Da ne bi prišlo do izigravanja predpisov na področju cen in
io nezaželjenih odmikov od dogovorjene politike cen, sproti
seznanjamo predsednike skupščin in predsednike izvršnih
svetov skupščin občin o kršiteljih iz njihovega območja.
Vsak petek posredujemo Zvezni skupnosti za cene pregled
prispelih obvestil o cenah za tekoči teden, vsak torek pa je na
Zvezni skupnosti strokovni sestanek, kjer se obravnavajo
tekoči problemi, do katerih prihaja pri izvajanju določb predpisov o cenah. Dvakrat na mesec (v začetku in na koncu
meseca) so sestanki predsednikov republiških in pokrajinskih
skupnosti za cene, kjer se rešuje tekoča problematika izvajanja politike cen.
2. Problematika izvajanja dogovorjene politike
cen
Pri izvajanju najnovejših predpisov na področju cen imamo
v skupnosti za cene vrsto težav, na katere želimo še posebej
opozoriti:
1. V predpisih je vrsta pomanjkljivosti, ki kljub pričakovanju
niso bile odpravljane. Tako v predpisu, ki predpisuje katere
podatke mora vsebovati obvestilo o cenah niso našteta tudi
merila za oblikovanje cen, čeprav je tako v dopolnitvi zakona
kot v odloku o pogojih in načinu oblikovanja cen in družbeni
kontroli cen v letu 1984 to predvideno.
Samoupravne organizacije se velikokrat sklicujejo na to
pomanjkljivost. Pravtako ni rešeno vprašanje cen novih proizvodov za tiste panoge in skupine proizvodov, ki so dolžne
pošiljati obvestila o cenah v roku 8 dni po uporabi cen, saj je v
predpisu obveza dostave obvestila o cenah za nove proizvode
predvidena le v primerih, ko gre za obveščanje 30 dni pred
uporabo cen.
2. Iz predpisov ni razvidno kakšni kontroli cen so podvržena
obvestila o cenah delovnih ljudi, ki samostojno opravljajo
dejavnost z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov, kadar
izdelujejo proizvode, ki so v režimu samoupravnega sporazumevanja. Ni rešeno s kom sklepajo v takih primerih samoupravni sporazum?
3. Projekcija gibanja cen v letu 1984 ni razdelana za vse
panoge in dejavnosti. Kljub nekajkratni urgenci na naše vprašanje še sedaj ne vemo, kakšen odstotek povečanja cen
uporabiti v takih primerih. Prav tako ne vemo, kako postopati
v primerih, ko je projekcija razdelana le za nekatere skupine
znotraj panoge, druge pa so izpuščene.
4. V projekciji gibanja cen, ki nam jo je posredovala Gospodarska zbornica Jugoslavije pri nekaterih panogah oziroma
skupinah proizvodov ni razdelana dinamika premikov cen,
medtem ko je v projekciji, ki jo je sprejel svet Zvezne skupnosti za cene dinamika po panogah razdelana. Smo v dilemi,
kako postopati v teh primerih? V naši skupnosti zastopamo
stališče, da velja dinamika, ki jo je sprejel svet Zvezne skupnosti za cene.
5. V SR Sloveniji imamo 4 panoge, ki so do odmrznitve že
izkoristile predvideno celoletno rast cen. Postavlja se dilema,
kako obravnavati te panoge? Vprašanje smo že dvakrat posredovali Zvezni skupnosti za cene, vendar odgovora, kakšno
stališče zavzeti do teh primerov, še nismo dobili. V skupnosti
za cene smo se odločili, da z vsemi prizadetimi panogami
organiziramo razgovore in skušamo najti skupno rešitev. V
kolikor ne bo moč najti rešitve znotraj panoge, sta možni
samo dve rešitvi: ali predlagati pristojnemu organu sprejem
enega od ukrepov neposredne kontrole cen ali pa predlagati
vrnitev cen na določeno raven.
6. Projekcija predvideva povprečno rast cen za posamezno
panogo oziroma skupino proizvodov, medtem ko razpon med
najvišjo in najnižjo rastjo cen v okviru poprečja ni opredeljen.
Samoupravne organizacije sicer pripravijo obvestilo tako, da
zagotovijo predvideno poprečno rast cen, vendar to dosežejo
tako, da pri nekaterih proizvodih prikažejo povečanje 0, pri
nekaterih pa 100% in tudi več. Glede na to, da vsaka samoupravna organizacija izračunava svoje poprečje, povzroča
način izvajanja politike cen v okviru poprečne rasti cen na
tržišču veliko zmedo in predstavlja močan impulz k ustvarjanju disparitet cen. Zato je bilo na koordinaciji predsednikov
skupnosti za cene dogovorjeno, da je možno cene posameznih izdelkov oblikovati v razponu največ do 50% iznad poprečne rasti cen, ki je predvidena za panogo oziroma skupino
izdelkov, za katero samoupravna organizacija oblikuje cene.
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Le v izjemnih primerih je moč cene posameznega izdelka
povečati največ do 100% iznad povprečja, vendar ne brez
dodatne utemeljitve in analize.
7. Posebno močno je v letu 1984 prisotna težnja po odpravljanju teritorialnih disparitet cen podobnih oziroma enakih
proizvodov. V praksi izgleda to tako, da se poišče najvišja
raven cen na jugoslovanskem tržišču, nato pa se predlaga
izenačitev vseh cen na to najvišjo raven. Tako dobljene cene
naj bi se po mnenju nekaterih še povečale za odstotek, predviden s politiko cen za leto 1984. V skupnosti za cene stojimo
na stališču, da je odprava disparitet cen v letu 1984 možna le v
okviru projekcije, saj ni predvidenega nobenega dodatnega
prostora za to. Svet Zvezne skupnosti za cene je zavzel stališče, da je opravičljivo postopno odpravljanje disparitet cen le
pri proizvodih, ki so predmet menjave na celotnem jugoslovanskem tržišču, katerih ponudba je manjša od povpraševanja in jih je moč prodati ne glede na raven cen. Zvezna
skupnost za cene bo pripravila predlog, pri katerih proizvodih
bomo v letu 1984 šli v odpravo disparitet in ga posredovala v
razpravo in potrditev svetu Zvezne skupnosti za cene.
8. Iz podatkov o rasti cen v maju in prispelih obvestil o
cenah ugotavljamo, da so nekatere samoupravne organizacije tik pred iztekom odloka o zamrznitvi uveljavile cene iz
cenikov, ki so jih v skladu s sklepom Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije vrnile na raven 19. 12. 1983.
Poudarjamo, da je zakonita osnova za povečanje cen v letu
1984 raven cen, ki je bila oblikovana v skladu s predpisi in
realizirana na trgu do vključno 19. 12. 1983, kar pa pri nekaterih samoupravnih organizacijah povzroča veliko negodovanja.
9. Na trgu se še vedno pojavljajo nelegalne cene, ki jih
izsiljujejo proizvajalci deficiranih surovin in proizvodov.
Glede na to, da je ta pojav masovno prisoten menimo, da bi
bila potrebna širša družbena akcija za odpravo teh anomalij.
Dogovorjeno je, da bodo splošna združenja v okviru Gospodarske zbornice Slovenije prpravila pregled doplačil in dodatkov k cenam ter drugih pojavnih oblik, ki predstavljajo
nelegalne cene. V skupnosti za cene nelegalnih cen ne moremo upoštevati tudi, če samoupravna organizacija dokaže,
da plačuje višje cene surovin od uradno določenih.
IV. PROBLEMATIKA IZVAJANJA POLITIKE CEN
IZ OBČINSKE PRISTOJNOSTI
Pristojnost oblikovanja cen v občinskih skupnostih za cene
je pomembna le pri cenah storitev. Kar 65,8% cen storitev je v
njihovi pristojnosti, medtem ko je od proizvajalskih cen industrijskih izdelkov v pristojnosti občin le slaba 2% cen.
Glede na nedavno uveljavljene režime kontrole cen je za
29% cen storitev iz občinske pristojnosti treba pošiljati obvestilo skupnostim za cene 30 dni pred uporabo cen, za 28% 8
dni po uporabi cen, za 43% cen storitev pa cene določijo
izvršni sveti občinskih skupščin.
Da bi zagotovili dosledno izvajanje dogovorjene politike
cen in dosegli kontinuirano rast cen tako, da bi preprečili dvig
cen vseh proizvodov in storitev hkrati, je bil na ravni republike
sklenjen Dogovor o izhodiščih za določanje cen nekaterih
proizvodov in storitev iz pristojnosti občin v letu 1984. Udeleženci dogovora so izvršni sveti občinskih skupščin, IS Skupščine mesta Ljubljane, IS mestne skupščine Maribora, IS
obalne skupnosti in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
V skladu z dogovorom se lahko stanarine v letu 1984 povečajo v poprečju do 32%, cene komunalnih storitev v povprečju do 38%, cene mestnega in primestnega potniškega
prometa se lahko povečajo ob korekciji cen nafte in naftnih
derivatov, vendar največ do višine deleža, ki ga v strukturi
cene predstavljajo naftni derivati, cene vseh vrst kruha pa se
lahko spremenijo šele po določitvi novih cen moke, ,ki se
določijo istočasno z uveljavitvijo proizvajalskih prodajnih cen
pšenice letine 1984.
Predlog za povečanje cen stanarin in komunalnih storitev je
bil izdelan v sodelovanju z Zvezo stanovanjskih skupnosti
Slovenije, Zvezo komunalnih skupnosti Slovenije ter Splošnim združenjem stanovanjsko-komunalnega gospodarstva.
Predlog za nižjo rast stanarin izhaja iz opredelitve o odpravi
cenovnih nesorazmerij pri stanarinah na območju Jugoslavije. Razlika v ceni stanarin za m2 stanovanja znaša 1:3,
najvišje cene stanarin pa imamo v SR Sloveniji. Rast cen
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stanarin po občinah je diferencirana od 25% do 40%. Kot
izhodišče za diferencirano rast cen stanarin v letu 1984 je
upoštevan doseženi odstotek programirane stanarine v decembru 1983. Rast cen komunalnih storitev je diferencirana
glede na vrsto komunalnih storitev in glede na doseženo rast
cen v zadnjih treh letih. Storitve črpanja in distribucije vode se
lahko povečajo od 32% do 44%, storitve prečiščevanja in
odvajanja odplak od 29% do 41% in storitve odvoza smeti od
31% do 43%. V občinah, kjer je bila v zadnjih treh letih
zabeležena nadpovprečna rast cen komunalnih storitev, se
smejo te cene v letu 1984 povečati manj od povprečja in
obratno. Cene proizvodnje in distribucije toplote in plina za
široko potrošnjo se lahko povečajo hkrati s povečanjem cen
energetskih surovin in sicer le za povečanje nabavnih cen
goriva.
V skladu z opredelitvami v dogovoru so izvršni sveti občinskih skupščin že sprejeli sklepe o povečanju cen vode in
ogrevanja, medtem ko se bodo cene ostalih komunalnih storitev, mestnega in primestnega potniškega prometa ter kruha
povečale v drugi polovici julija. Zaradi velikega vpliva povečanj cen storitev na življenjske stroške je bilo dogovorjeno, da
se cene stanarin povečajo šele s 1.9.1984.
Ostale cene iz občinske pristojnosti (gostinske storitve,
obrtne storitve, izdelki in storitve zasebnih obrtnikov) se oblikujejo svobodno, z obvezo dostave obvestila o cenah pristojni
skupnosti za cene 30 dni pred uporabo cen oziroma 8 dni po
uporabi cen.
Da bi se lahko skupnosti za cene na ravni občin uspešno
vključile v izvajanje nalog, za katere so po predpisih zadolžene, je bilo na ravni republike organiziranih vrsto sestankov
in posvetov s predsedniki občinskih skupnosti za cene in
strokovnimi službami. Na sestankih smo se dogovorili za
enoten pristop pri obravnavi obvestil o cenah in načinu ukrepanja v primerih, ko cene niso oblikovane v skladu s predpisi
in dogovorjeno politiko cen.
V sodelovanju z Republiškim komitejem za tržišče in
splošne gospodarske zadeve, Republiškim komitejem za turizem in gostinstvo, Splošnim združenjem gostinstva in turizma
Slovenije ter Sekcijo za gostinstvo pri Zvezi obrtnih združenj
smo pripravili usmeritve za oblikovanje in usklajevanje cen
gostinskih in turističnih storitev, kot pomoč skupnostim za

cene za lažje spremljanje dogovorjene politike cen na tem
področju.
Splošno združenje drobnega gospodarstva i Zveza obrtnih
združenj Slovenije sta razdelali kriterije in merila za oblikovanje cen obrtnih storitev. Z vsebino so bile seznanjene vse
občinske skupnosti za cene in vsa obrtna združenja pri občinah. Namen razdelave kriterijev je doseči enotnejše izvajanje
politike cen na področju storitev drobnega gospodarstva.
Občinske skupnosti za cene so dolžne obveščati Republiško skupnost za cene o številu prispelih obvestil o cenah in o
predlaganih oziroma že sprejetih povečanjih cen. Dogovorjeno je, da nam poročila s temi podatki pošiljajo tedensko.
Povedati moramo, da nam vse skupnosti, kljub opozorilu,
podatkov ne pošiljajo redno, zato nimamo popolnega pregleda nad tem, kaj se dogaja v skupnostih za cene. Iz poročil,
ki smo jih dosedaj prejeli ugotavljamo, daje pritisk za povečanje cen velik in da je vrsta predlaganih ali že izvršenih podražitev višja od dogovorjene politike cen za letošnje leto. Povečanje cen gostinskih storitev je izvršeno že skoraj v vseh
občinah in sicer v povprečju za 25% do 35% (po podatkih
Zavoda SR Slovenije za statistiko so bile cene gostinskih
storitev v maju letos za 22,8% višje kot decembra lani), povečanje cen obrtnih storitev pa bo zaznati v tem in prihodnjem
mesecu.
V občinskih skupnostih za cene se otepajo z vrsto težav, na
katere želimo še posebej opozoriti:
- le v malo občinah imajo strokovnega delavca, ki se ukvarja samo s cenami. Ponavadi je tisti, ki se ukvarja s cenami
zadolžen še za obrt, gostinstvo ali preskrbo,
- preobremenjenost ima za posledico veliko fluktuacijo
strokovnih delavcev na področju cen,
- ponekod posvečajo premalo pozornosti ustrezni strokovni izobrazbi, ki jo zahteva obvladovanje področja cen,
- prešibka zasedba strokovnih delavcev na tem področju
ima za posledico, da v nekaterih skupnostih niso sposobni
sproti niti evidentirati vseh prispelih obvestil o cenah, kaj šele
pregledati in ažurno ukrepati v skladu s pristojnostmi. V
večjih skupnostih za cene imajo v svoji pristojnosti tudi 3000
enot imentnikov obratov. Glede na pristojnosti, ki jih imajo
skupnosti za cene po sedaj veljavnih predpisih, bi bilo treba to
službo v marsikateri skupnosti okrepiti.

PREGLEDNICA 1
PREGLED RASTI CEN V PRVIH PETIH MESECIH V ZADNJIH ŠESTIH LETIH

XII
1. Cene industrijskih izdelkov
pri proizvajalcih

2. Cene na drobno

3. Cene storitev

4. Življenjske potrebščine
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1979
1980
1981
1982
1983
1984
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1929
1980
1981
1982
1983
1984
1979
1980
1981
1982
1983
1984

SFiJJ
SRS
1.3
1.8
2.1
4.1
2.4
1.8
3.2
2,7
2.4
1.5
0,7
1.9
1.6
2.2
2.0
1.9
3,4
3,2
3.7
3.7
2.8
2,6
3,4
2.2
2.2
1,4
1.8
1,6
3,8
1.9
0,9
2,1
4.3
5,8
0,7
0,2
1.3
1,6
2,1
1,6
3.4
4,1
4,6
4,6
3.5
4.1
3.2
5.1

SERJ SRS
6,O 5,6
13,4 11;0
21,7 22,0
9,6 6,3
8,9 6,5
6,3 7,5
9t8 11,4
12.2 11.4
23.1 23.5
11.7 12.6
14.8 16.8
9,7 9,6
10.8 11.4
11,7 15.5
17,0 13.9
10.9 9,2
15.3 18,1
2,4 -0,2
10.4 12,5
13.2 15,2
21,0 21,3
15,0 14,6
19,0 19,0
10,4 11,1

v
v
SFRJ
12,6
23,
4?
24
23
51
20
26
52
26
34
51
19
25
29
20
24
31
19
26
46
29
37
48

SRS SFRJ
14.0 10,6
20,9 21,2
48.8 48,6
23.1 24,5
23.3 24.8
58.0 55.5
24.4 18.6
27.9 26,2
51.1 48.9
26.5 27,6
34,4 32,6
50.2 55.2
24.4 18,6
31,7 23,9
24.5 28,4
21,4 20.4
26,1 22.5
26.1 40.3
24.2 18,1
27,0 26.3
47,4 42.4
28,9 29,0
34,2 35.6
49.6 53,3

SRS
13.1
17.5
52.0
22,4
23.7
59.3
21.8
26.6
48.7
27.8
31.9
54.2
21,8
27.1
26,8
21.4
2.0,2
38.2
22,8
24,6
46,8
27,6
32,2
52,8
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PREGLEDNICA 3
dact cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih po panogah dejavnosti vsr
SLOVENIJI IN V SFR JUGOSLAVIJI V MAJU 1984 IN ŠE DOVOLJENE SPREMEMBE CEN DO KONCA
LETA1984

y

84

v 84

V~83

XII 83

PROJEKCIJA
XII 84
XII 83

S RS

SFRJ

S RS

SRRJ

Elektrogospodarstvo
166,6 100,4 10*3
8,6
Proizvodnja premoga
34,3
43,6
0,0
1,3
Proizvodnja naftnih
derivatov
42,2
40,1
0,0
0,0
Črna metalurgija
62,1
61,7
0,2
0,3
Pridobivanje rud
„ _
barvastih kovin
100,7
54,1 63,^ 28,0
Proizvodnja barvastih kovin
145,6
93,8 22,0 -0,2
Predelava barvastih
kovin
77,1
99,1 25»5 21«1
Proizvodnja nekovin^
skih rudnin
53,2 107,3
3,5
5,0
Predelava nekovinskih
rudnin
54,3
35,9 22,4
6,1
Predelava kovin
42,1
43,4
4,6
9,5
Strojegradnja
54,6
28,3 30,0
7,4
Proizvodnja prometnih
sredstev
50,6
40,8
5,8
6,9
Proizvodnja elektr.
strojev in aparatoVt
33,7
29,9-13,3
5,9
Proizvodnja baz.kemičnih izdelkov
65,3_ 77,8 16,1 12,1
Predelava kemičnih
,
_ ^
izdelkov
47,2
62,1 24,2
5,2
Proizvodnja kamna in
peska
28,1
36,7
0,0
7,7
Proiz.gradb.materiala 74,5
61,7
1,1
5,0
Proiz.žaganega lesa
in ploSC
.
<*, O
Proiz.konč.lesnih izd.56,4
35,8
8,1
Proiz.in pred.papirja 79,5
41,9 11,1
9,0
Proiz.preje in tkanin 62,6
66,2 14,6 13,^
Proiz.konč.tekstil.
izdelkov
86,0
58,4 35,2 20,1
Proiz.usnja in krzna 189,4 136,1
9,3 -4,3
Proiz.obutve in galanterije
47,3
45,6 Ij.,8 14,6
Predelava kavčuka
68,1
76,3
0,1 10,3
Proiz.živil.proizvod. 43*,5
41,2
0,8
1,5
Proizvodnja pijač
60,5
62,9 -0,3
9,7
52
Proizvodnja krmil
19,4
,4
0,0 18*2
Proiz.in pred.tobaka
31,2
34,2
0,0
1,0
Izkoriščanje gozdov
32,3
36,2
0,0
4, {
INDUSTRIJA SKUPAJ

58,0

51,3

7,5

6,3

47,0
4 ,0
n

33,0
38,0

Se dovoljene
spremembe cen
do decembra
1984
SRS

SFRJ

A7'0

45*1
*
C)
33,C
,

47,
n
33,0
37,

*i
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t- o
3
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on o
,
_
18,8
11,
,
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14,1
u -t
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Q

38,0
'°
n
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13,1
0 »
"°*4
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,

26,0
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r.
22,0
m a
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2,9
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ic-t
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ma a
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n
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18,0
20,0
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-5,0
.• on n
*20,0
^
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2

'1»
27,0

ic>9
12,2
11 d
11,4
SO,V
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,

»
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?
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,
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PREGLEDNICA 2
INDEKSI CEN ŽIVLJENJSKIH POTREBŠČIN
PO SKUPINAH V SR SLOVENIJI V MAJU 1984
V 84
V 84 I-V 84 V 84 V 83
IV~84
V~83 I-V 83 XTl~83 tfll~82
SKUPAJ
105,1
149,6 152,8 111,1 119,0
Hrana
109,4
157,8 155.6 114,8 120,9
Tobak in pijoča
103,2,
139,4 146,2. 103.4 119.0
Obutev in obleka
104,9
159,7 153,5 120.5 113.1
Stanovanje
100,1
118,7 131,0 100,8 119,9
Kurjava in razsvetljava 100,0
132,7 145,5 101,0 123.3
165,4 160.4 117.8 110.2
Stanovai\jska oprema
104,2
Higiena
100,6
146,0 154.7 105.9 115.4
Kultura.rozved.in oddih 100,6
131.0 139.5 104,9 117,9
Promet (s storitvami)
100,0
142.4 161,5 102,7 123,1
BLAGO
105,7
153.5 155,4 112,5 118,9
STORITVE
100,0
122.1 134,7 100,3 118,4
INDEKSI CEN NA DROBNO PO SKUPINAH
V SR SLOVENIJI V MAJU 1984
V 84
V 84 I-V 84 V 84 V 83
IV 84
V 83 1-V 83 XII 83 *11 82 '
SKUPAJ
103,4 150,2' 154,2 109,6 116,8
BLAGO
103,6 152,4 155,6 110,3 116,6
Industrijski izdelki
101,7 152,9 158,2 .109,3 114,7
Ind.neživilski izdelki 102,1
152,9 156,8 110,1 114,6
Ind.živilski izdelki
100,3 153,3 163,2 105,7 115,2
Alkoholne pijače
105,3 142,2 146,2 105,3 116,3
Kmetijski proizvodi
112,5 152,5 147,1 116,5 126,5
STORITVE
100,2 126,1 138,2 99,8 118,1
STALIŠČA
sprejeta na svetu Republiške skupnosti za cene ob obravnavi informacije o
spremembah cen v SR Sloveniji v obdobju januar-maj 1984
1. Svet Republiške skupnosti za cene je ob obravnavi informacije ugotovil, da je na področju cen v letu 1984 še vedno
prisoten izredno močan vpliv stroškovne inflacije, kar se
izraža v močnem pritisku za povečanje cen po prenehanju
veljavnosti odloka o najvišji ravni cen. Hkrati je ugotovil, da
še vedno niso sprejeti vsi napovedani ukrepi ekonomske
politike, ki naj bi prispevali k zmanjšanju stopnje inflacije
oziroma njihov vpliv na izvajanje politike cen v letu 1984 še ni
prišel do izraza (ukrepi za finančno konsolidacijo gospodarstva, ukrepi za povečanje udeležbe gospodarstva v delitvi
dohodka, ukrepi na področju davčne in carinske politike).
2. Na svetu Republiške skupnosti za cene je bilo predlagano, da je potrebno razmisliti o uvedbi diferenciranih stopenj obrestnih mer pri najemanju kreditov za obratna sredstva pri tistih panogah in dejavnostih, ki bodo prekoračile
dogovorjeno politiko cen za leto 1984. Poleg tega je bilo še
predlagano, da se razmisli tudi o možnosti ukinitve kreditiranja zalog končnih izdelkov v panogah, ki bodo prekoračile
dogovorjeno politiko cen.
3. Pri obdavčevanju proizvodov je treba razmisliti o prožnejši politiki prometnih davkov in sicer tako, da se pri proizvodih, ki so se podražili iznad okvirov dogovorjene politike
cen uvedejo višje stopnje prometnih davkov. Pri proizvodih, ki
so se podražili v okviru dogovorjene politike cen, je treba
razmisliti o zmanjšanju že obstoječih stopenj prometnih davkov.
4. Politiko deviznih režimov je treba podrediti politiki cen
na ta način, da bi za proizvode, katerih povpraševanje na
domačem trgu je večje od ponudbe, omogočili liberalnejši
pretok blaga iz uvoza.
5. Na področju carinske politike je potrebno proučiti višino
stopenj carinske zaščite pri proizvodih, kjer je naše gospodarstvo trajno vezano na uvoz.
Višino carinskih stopenj je treba prilagajati gibanju vrednosti tečaja dinarja.
6. Svet Republiške skupnosti za cene je opozoril na različen
pristop pri izvajanju novih predpisov s področja cen po posameznih družbenopolitičnih skupnostih. Sprejel je sklep, da
Zvezna skupnost za cene v roku 14 dni izdela analizo gibanja
cen po republikah s posebnim poudarkom na analizi delovanja posameznih skupnosti za cene.
8

V analizi je treba v posebni točki prikazati pregled ukrepov,
ki so jih republiške in pokrajinske skupnosti za cene sprejele
proti tistim subjektom, ki niso spoštovali dogovorjene politike
cen (število izdanih odločb o prepovedi prodaje, število izdanih odločb o začasnem zadržanju uporabe cen, število prijav
bankam).
7 Glede odprave teritorialnih disparitet cen je svet sprejel
stališče, da je odprava disparitet možna le postopno in v
okviru dogovorjene politike cen. Enkratna odprava disparitet
bi pomenila izredno visoka povečanja cen (tudi 100% in več),
razvrednotenje dogovorjene politike cen ter negiranje in nespoštovanje kriterijev za oblikovanje cen iz Zakona o dopolnitvi zakona o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen.
Pri izdelkih široke potrošnje je treba odpravo disparitet
prepustiti delovanju trga brez kakršnihkoli administrativnih
posegov.
8. Svet Republiške skupnosti za cene je opozoril na negativne pojave pri sklepanju samoupravnih sporazumov o cenah. Ti sporazumi predstavljajo obliko monopolnega oblikovanja cen. Obrambni mehanizmi znotraj reprodukcijskih povezav so proti tem oblikam sporazumevanja o cenah šibki,
saj je ta pojav prisoten pri surovinah in proizvodih, kjer
imamo opraviti z izrazitimi blagovnimi nesorazmerji med
ponudbo in povpraševanjem.
Svet Republiške skupnosti za cene je sprejel sklep, da
Zvezna skupnost za cene v čimkrajšem času prouči vse cene,
ki se oblikujejo na temelju samoupravnih sporazumov po
odloku in ugotovi ali so cene oblikovane v skladu s predpisi in
dogovorjeno politiko cen.
Gospodarska zbornica Slovenije naj ugotovi obseg samoupravnih sporazumov, ki urejajo dodatke k cenam in pripravi
predloge za razrešitev tega pojava. Na zvezni ravni je treba
zagotoviti večji vpliv družbene kontrole tudi na tem segmentu
cen.
9. Svet Republiške skupnosti za cene je ocenil delovanje in
aktivnost Republiške skupnosti za cene in sprejel sklep, da
Republiška skupnost za cene nadaljuje z začeto aktivnostjo in
dosledno ukrepa proti vsem samoupravnim organizacijam in
skupnostim, ki cen ne bodo oblikovale v skladu s predpisi in
dogovorjeno politiko cen.
poročevalec

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o
postopku za ustanovitev, združitev oziroma
spremembo območja občine ter o
območjih občin s predlogom zakona
(ESA- 522)
Na podlagi sklepov zborov skupščine občine Ljubljana
Bežigrad z dne 29. maja 1984 in sklepov skupščine občine
Ljubljana Moste-Polje z dne 30. maja 1984 vam pošiljamo
predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJE
SKUPŠČINA
OBČINE LJUBLJANA MOSTE-POLJE
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje je na seji zbora
združenega dela, dne 30. maja 1984, zbora krajevnih skupnosti, dne 30. maja 1984 in družbenopolitičnega zbora, dne
30. maja, 1984 sprejela na podlagi 2. odstavka 5. člena zakona
o postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo
območja občine ter o območjih občin (Uradni list SRS, št.
28/80 in 9/82) ter na podlagi 193. člena statuta občine Ljubljana Moste-Polje (Uradni list SRS, št. 16/82)
SKLEP
da predlaga skupščini SR Slovenije izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o postopku za ustanovitev,
združitev oziroma spremembo območja občine ter o območjih občin
in na podlagi 307. člena poslovnika skupščine SR Slovenije
SKLEP
da predlaga skupščini SR Slovenije skrajšani postopek za
izdajo zakona, tako da bo skupščina SR Slovenije v pristojnih
zborih hkrati obravnavala in sprejela predlog za izdajo zakona
in zakonski predlog.

•
zakona o postopku za ustanovitev, združitev oziroma
spremembo območja občine ter o območjih občin s predlogom zakona.
t
__
Socialistična republika Slovenije
SKUPŠČINA OBČINE
LJUBLJANA BEŽIGRAD
Skupščina občine Ljubljana Bežigrad je na 23. seji zbora
združenega dela, 21. seji zbora krajevnih skupnosti in 22. seji
družbenopolitičnega zbora, dne 29. maja 1984 sprejela:
Na podlagi drugega odstavka 5. člena zakona o postopku
za ustanovitev, združitev oziroma spremembo območja občine ter o območjih občin (Ur. I. SRS, št. 28/80 in 9/82) ter na
podlagi 199. člena v zvezi s 5. členom statuta občine Ljubljana
Bežigrad (Ur. I. SRS, št. 35/81)
SKLEP:
da predlaga skupščini SR Slovenije izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o postopku za ustanovitev,
združitev oziroma spremembo območja občine ter o območjih občin.
in na podlagi 307. člena poslovnika skupščine SR Slovenije
SKLEP
da predlaga skupščini SR Slovenije skrajšani postopek za
izdajo zakona tako, da bo skupščina SR Slovenije v pristojnih
zborih hkrati obravnavala in sprejela predlog za izdajo zakona
in zakonski predlog.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o postopku za
.ustanovitev, združitev oziroma spremembo občine ter o
območjih občin
I. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
1. Ustavna podlaga za izdajo zakona
Ustavna podlaga za izdajo zakona je podana v določbah
drugega odstavka 184. člena ustave SR Slovenije, ki določa,
da se občina ustanovi, združi z drugo občino ali se spremeni
njeno območje z zakonom po razpravi delovnih ljudi in občanov določenega območja v SZDL ter pod pogoji in po postopku v skladu z zakonom:
2. Stanje in razlogi za izdajo zakona
Z graditvijo stanovaVijske soseske Nove Jarše na območju
zazidalnega otoka MS 12/2 je postala meja med občinama

.

_

Ljubljana Bežigrad in Ljubljana Moste-Polje nepraktična in
neustrezna. Zazidalni otok sega v obe občini tako, da je del
stanovanjske soseske na območju občine Ljubljana Bežigrad,
večji del soseske z vso infrastrukturo (objekti družbenega
standarda) pa na območju občine Ljubljana Moste-Polje.
Takšno stanje onemogoča delovnim ljudem in občanom, ki
živijo v tej soseski, primerno uresničevanje njihovih potreb in
skladno uveljavljanje samoupravnih interesov, pravic in dolžnosti, saj skupnih problemov, ki izhajajo iz enotnega prostora
in ureditve soseske ne morejo reševati v enotni temeljni samoupravni skupnosti. Iz teh razlogov so delovni ljudje in
občani te soseske večkrat predlagali, da se meja med občinama Ljubljana Bežigrad in Ljubljana Moste-Polje spremeni
tako, da bo celotna soseska Nove Jarše sodila v območje
občine Ljubljana Moste-Polje.
9
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3. Dosedanji postopek za spremembo
območja občine
Delovni ljudje in občani iz bežigrajskega dela soseske Nove
Jarše, ki so samoupravno organizirani v krajevni skupnosti
Tomačevo—Jarše, so večkrat predlagali navedeno spremembo
meje med občinama Ljubljana Bežigrad in Ljubljana MostePolje, nazadnje 7. julija 1982.
Na podlagi večkratnih predlogov in pobud je občinska
konferenca SZDL Ljubljana Bežigrad na podlagi 1. člena
zakona o postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo območja občine ter o območjih občin (v nadalnjem
besedilu: zakona) na seji dne 23. septembra 1982 oblikovala
in sprejela pobudo, da se območje občine Ljubljana Bežigrad
spremeni tako, da bo bežigrajski del soseske Nove Jarše
priključen k občini Ljubljana Mos*e-Polje. Hkrati je občinska
konferenca SZDL predlagala potek nadaljnjega postopka v
skladu z zakonom, prav tako pa je predlagala občinski konferneci SZDL Ljubljana Moste-^olje, da organizira in izpelje
potreben postopek v občini Ljubljana Moste-Polje.
Občinska konferenca SZDL Ljubljana Bežigrad je na seji
dne 9. 12. 1982 ugotovila, da so v skladu z določili 3. in 4.
člena zakona o pobudi razpravljali delovni ljudje in občani na
zborih delovnih ljudi in občanov oziroma na zborih delavcev
in da je pobudo obravnavala skupščina občine. V vseh razpravah je bila pobuda podprta. Na podlagi teh ugotovitev je
občinska konferenca SZDL Ljubljana Bežigrad v skladu z
določili 5. člena zakdna oblikovala predlog za spremembo
območja občine in ga poslala skupščini občine Ljubljana
Bežigrad, da le-ta predlaga skupščini SR Slovenije izdajo
zakona. Občinska konferenca SZDL Ljubljana Bežigrad je o
navedenem predlogu obvestila tudi občinsko konferenco
SZDL in skupščino občine Ljubljana Moste-Polje.
Predsedstvo občinske konference SZDL Ljubljana MostePolje je na seji dne 23. septembra 1982 obravnavalo in sprejelo pobudo delovnih ljudi in občanov krajevne skupnosti

Jože Moškrič-Ciril in krajevne skupnosti Dušan Kveder-Tomaž, da se območje občine Ljubljana Moste-Polje spremeni
tako, da bo celotna stanovanjska soseska MS 1272 Nove Jarše
sodila v občmo Ljubljana Moste-Polje.
Občinska konferenca SZDL Ljubljana Moste-Polje je na seji
dne 13. decembra 1982 ugotovila, da so o pobudi razpravljali
delovni ljudje in občani in da je pobudo obravnavala skupščina občine. Na podlagi teh ugotovitev je občinska konferenca SZDL Ljubljana Moste-Polje oblikovala predlog za
spremembo območja občine in ga poslala skupščini občine
Ljubljana Moste-Polje, da le-ta predlaga skupščini SR Slovenije izdajo zakona.
4. Cilji, ki bodo doseženi s sprejemom zakona
S sprejemom zakona se bosta območji občin Ljubljana
Bežigrad in Ljubljana Moste-Polje spremenili tako, da bo
bežigrajski del soseske Nove Jarše, ki leži v katastrski občini
Stožice in ga omejujejo Jarška cesta, Clevelandska ulica,
meja s k. o. Šmartno in meja s k. o. Nove Jarše, priključen k
občini Ljubljana Moste-Polje. S tem bodo dani pogoji, da se
približno 1300 občanov tega dela soseske samoupravno organizira skupaj z drugimi delovnimi ljudmi in občani v soseski in
tako bolj smotrno, primerno in učinkovito uveljavlja in usklajuje svoje interese, uresničuje svoje pravice in dolžnosti in
zadovoljuje svoje potrebe.
5. Finančne in druge posledice
S sprejemom tega zakona ne bodo nastale nove obveznosti
za republiški proračun niti druge pomembnejše finančne posledice za občini, samoupravne organizacije in skupnosti ter
občane. Uskladiti bo treba volilne imenike in register območij
teritorialnih enot in evidence hiš.
Ker gre za manj pomembne spremembe in dopolnitve zakona naj se hkrati obravnava in sprejme predlog za izdajo
zakona in zakonskih predlog.

PREDLOG ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o postopku za
ustanovitev, združitev oziroma spremembo območja
občine ter o območjih občin
1. člen
V zakonu o postopku ža ustanovitev, združitev oziroma
spremembo območja občine ter o območjih občin (Uradni list
SRS št. 28/80 in 9/82) se v 8. členu besedilo spremeni in
dopolni tako:
- da se v 24. točki za besedo »Stožice« v oklepajih dodajo
besede »zmanjšana za območje, ki ga omejuje Jarška cesta,
Clevelandska ulica, meja s k. o. Šmartno in meja s k. o. Nove

2. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

PREGLED ZAKONSKIH DOLOČB
KI SE SPREMINJAJO
S sprejemom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o postopku za ustanovitev, združitev ozroma spremembo
območja občine ter o območjih občin se spremeni in dopolni
besedilo 24. in 26. točke 8. člena zakona.
Veljavno besedilo 24. in 26. točke 8. člena zakona se glasi:
24. Občina Ljubljana Bežigrad

Katastrske občine:
Beričevo, Bežigrad, Brinje I, Dol pri Ljubljani, Črnuče, Ježića, Kleče, Nadgorica, Podgora, Podgorica in Stožice.
26. Občina Ljubljana Moste-Polje
Katastrske občine:
Bizovik, Brinje II, Dobrunje,.Dolsko, Javor, Kašelj, Križevska
vas, Laze, Lipoglav, Moste, Nove Jarše, Petelinje, Podmolnik,
Senožeti, Slape, Sostro, Šmartno ob Savi, Štepanja vas, Trebeljevo, Udmat, Vinje, Volavje, Zadobrova in Zelena jama.
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Jarše« in
- da se v 26. točki za besedami »Nove Jarše« v oklepajih
dodajo besede »povečana za območje, ki ga omejujejo Jarškf
cesta, Clevelandska ulica, meja s k. o. Šmartno jn meja s k. o.
Nove Jarše«.
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POROČILO
0 obsegu, vzrokih in načinu
pokrjvanja izgub, izkazanih v
zaključnih računih za leto
1983 - povzetek*
V poročilu, ki ga je pripravil po sklepu Zbora združenega
dela Skupščine SR Slovenije Izvršni svet Skupščine SsRS'ove
nije, skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije *la<?°™
skupnih rezerv gospodarstva Slovenije ter Službo družbe
nega knjigovodstva v SR Sloveniji, so v skrčeni obliki podani
dokončni podatki o izgubah v letu 1983 ter o izgubah, ugoto
1 jenih v prvem trimesečju leta 1984, o vzrokih izgub ter rezul-

tatih doseženih pri pokrivanju izgub oziroma odpravljanju
vzrokov izgub. Poročilo obširneje prikazuje stanje v nekaterih
večjih organizacijah zdr uženega dela, ki že dalj časa poslujejo
z izgubo ter o izplačevanju osebnih dohodkov ter položaju
delavcev v organizacijah z izgubo. Prikazane so tudi dosedanje aktivnosti, možnosti ter potrebni ukrepi za čimprejšnje
pokritje izgub ter saniranje gospodarskega položaja v organizacijah z izgubo.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v uvodni besedi ob
obravnavi tega poročila na seji Zbora združenega dela, dne
11 julija 1984 poročal o poteku pokrivanja izgub po 11. juliju
oziroma o aktivnostih, ki so bile vzpostavljene za dokončno
pokritje izgub. Ob tej priložnosti bo Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije poročal tudi o morebitnih nekritih izgubah po stanju
na dan 1. julija 1984.
Poročilo so prejeli delegati za Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije, ostallir. delegatom pa je na razpolago v dokumentaci|l
Skupščine SR Slovenije.

in sofinanciranje mednarodnih športnih tekmovanj v JugoslaV

RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJ
ZBOROV
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
11. julija 1984
Dnevni red seje Zbora združenega dela in seje Zbora
občin, ki sta sklicani za sredo, 11. julija 1984, je razširjen z
°bravjiavc>a Qd|Qka q va|0rjzacjjj sredstev, ki so jih vplačale
republike in avtonomni pokrajini za leto 1983 za odpravo
posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje SR
Črne gore v letu 1979 (ESA 506);
- predloga za izdajo zakona o spremembi zakona o |poračunu SR Slovenije za leto 1984 z osnutkom zakona (ESA 510).

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
25. julija 1984
Seje Zbora združenega dela, Zbora obč&i in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije so sklicane za sredo,
25

Žbor Združenega dela, Zbor občin In Družbenopolitični
zbor bodo obravnavali:
- poročilo o uresničevanju politike družbenega in ekonomskega razvoja SR Slovenije v letu 1984 in prvo oceno možnosti razvoja v letu 1985 (ESA 508);
- predlog smernic za dolgoročni plan SR Slovenije (ESA
479);
- predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
organizaciji in delu služb Skupščine SR Slovenije,
- predlog periodičnega delovnega načrta zborov Skupščine SR Slovenije za IV. trimesečje 1984.
Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala:
- poročilo o izvajanju meddržavnih sporazumov in pogodb
na področju cestne infrastrukture;
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
proračunu SR Slovenije za leto 1984 (ESA 510);
- predlog zakona o sofinanciranju programa obnove in
modernizacije oddajniškega in prenosnega sistema Radio
televizije Ljubljana v obdobju 1984-1986 (ESA 484);
- predlog odloka o programu statističnih raziskovanj SR
SLovenije v letu 1984 (ESA 512);
_
- predlog družbenega dogovora o določanju skupnih elementov stanovajske in komunalne politike (ESA 470);
- predlog družbenega dogovora o pogojih za organiziranje
poročevalec

'-(p?eAdlo6g3>zakona o ratifikaciji sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Kalijo o
ribolovu v Tržaškem zalivu v okviru obmejnega gospodarskega sodelovanja in blagovne menjave z Italjio (ESA 513).
Zbor občin bo obravnaval tudi:
- predlog za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo območja občine ter o območjih občin, s predlogom
zakona.
.
,
. .
Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej se.
- volitve in imenovanja,
.
- pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma družbenopolitičnih organizacij.

SKLIC SKUPNE SEJE ZBOROV
SKUPŠČINE ZDRAVSTVENE
SKUPNOSTI SLOVENIJE
18. julija 1984
Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije bo na 11.
skupni seji zborov, ki bo 18. julija 1984, enakopravno z zbori
Skupščine SR Slovenije obravnavala:
- predlog za izdajo zakona o odvzemu in presaditvi delov
človekovega telesa v zdravstvene namene, s tezami.
Kot zainteresirani zbor pa bo skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije obravnavala poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o uresničevanju družbenega plana SR
Slovenije v prvih štirih letih tekočega srednjeročnega obdobja. Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije pa bo med
druaim obravnavala še informacije o družbenoekonomskem
položaju zdravstva v SR Sloveniji; poročilo republiškega sveta
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 1983.
Na ločenih sejah pa bosta zbor izvajalcev in zbor uporabnikov obravnavala Analizo razvojnih možnosti za pripravo srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986
do 1990 ter predlog smernic za pripravo dolgoročnega plana
SR Slovenije do leta 2000 in za srednjeročno obdobje
1986-1990 ter Analizo razvojnih možnosti zdravstvenega varstva v SR Sloveniji do leta 2000, s podrobnejšimi opredelitvami razvojnih možnosti v obdobju 1986-1990.
SKLIC SEJE SKUPŠČINE SKUPNOSTI
SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
19. julija 1984
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije bo na
seji 19. julija 1984 kot zainteresiran zbor obravnavala poročilo
—

Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o uresničevanju
družbenega plana SR Slovenije v prvih štirih letih tekočega
srednjeročnega obdobja s prvo oceno možnosti razvoja v letu
1985; osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
vojaških invalidih in osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne.
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije bo med
drugim obravnavala tudi poročilo o uresničevanju socialnovarstvenih programov in socialne politike ter predlog smernic
za dolgoročni plan SR Slovenije s tezami smernic s področja
socialne politike.
SKLIC ZASEDANJA SKUPŠČINE
IZOBRAŽEVALNE SKUPNOSTI
SLOVENIJE
24. julija 1984
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije bo na skupnem zasedanju zbora izvajalcev in zbora uporabnikov, ki bo
24. julija 1984, enakopravno z zbori Skupščine SR Slovenije
obravnavala:
- predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o Višji
upravni šoli, s predlogom zakona
Skupščina Izobraževalne skupnosti bo med drugim obravnavala tudi poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o
uresničevanju družbenega plana SR Slovenije v prvih štirih
letih srednjeročnega obdobja z analizo o izvajanju družbenega plana SR Slovenije v prvih štirih letih tekočega srednjeročnega obdobja s prvo oceno možnosti razvoja v letu 1985;
poročilo o uresničevanju politike družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije v letu 1984; informacijo o poteku priprav za
uvajanje usmerjenega izobraževanja v visokem šolstvu; poročilo o nadaljnjem usklajevanju programskih zasnov za pripravo vzgojnoizobraževalnih programov; poročilo o uresničevanju zakona o osnovni šoli z vidika zagotovljenega programa.

Vsi trije zbori so
za podpredsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije izvolili Janeza Bohoriča,
za člana Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije pa so
izvolili Marka Kosina in dr. Martina Zoriča .
Vsi trije zbori so
Marka Kosina imenovali za predsednika Republiškega
komiteja za mednarodno sodelovanje in
dr. Martina Zoriča imenovali za predsednika Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno
kulturo.
Zbor združenega dela, zbor občin in družbenopolitični
zbor so sprejeli tudi predlog odloka o izvolitvi članov
Sveta republike, za člane Sveta republike so bili izvoljeni
BIDOVEC dr. Franja
NOVAK Majda
BOBNAR Stane
PETERNEL Anton
CAHARIJA Lepold,
PODLESEK Sidonija
DOLINSEK Anton
POGLAJEN Franc
DURJAVA-RUDOLF Tončka
POTRČ Ivan
GORJUP Ivan
PREŠEREN Cilka
GRICAR Jože
PUNTAR Ivan
JERINA-L.AH dr. Pavla
STRLE Franc
KOLARIČ Vera
ŠETRAJČIČ Ferdo
KftAIGHER Živa
ŠUMRADA Vinko
KULOVEC Vida
ULRIH Anton
MLAKAR Alojz
VIPOTNIK Olga
NOVAK Cveto
VODOPIVEC Cvetka
Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ, ki so bile 18. in
26. aprila ter 14. maja 1984.
Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela:
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o varnosti cestnega prometa;
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sanitarni inšpekciji;
- predlog za izdajo zakona o sofinanciranju programa obnove in modernizacije oddajniškega in prenosnega sistema
NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
20. junija 1984
Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije so na skupnem
zasedanju poslušali:
- obrazložitev predloga za izvolitev podpredsednika in
dveh članov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter za
imenovanje predsednikov dveh republiških komitejev in predloga za razrešitev in imenovanja namestnikov predsednikov
republiških komitejev, ki jo je podal Dušan Šinigoj, predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije;
- uvodno besedo k informaciji Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije o izvajanju programa ukrepov in aktivnosti po
uveljavitvi ukrepov za odmrznitev cen in finančno konsolidacijo gospodarstva, ki jo je podal Alojz Klemenčič, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za tržišče in
splošne gospodarske zadeve.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor so na ločenih sejah sprejeli:
- sklep o obravnavi informacije Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije o izvajanju programa ukrepov in aktivnosti po
uveljaviti ukrepov za odmrznitev cen in finančno konsolidacijo gospodarstva;
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakona SR Slovenije;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o vojaških invalidih;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne;
- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku 30., 31. in 32. seje
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Zbor združenega dela:
Vinko Kovačič, Lado Ličen, Jože Vukelj, Peter Simonišek,
Ivanka Cetina, Dragica Jankovič, Miro Jelenkovič, Stanko
Kaube, Mihael Vrtačnik, Jože Kunič, Alojz Klemenčič, Jernej
Vrhunec, Franc Knafeljc, Neda De Lorenzi, Edvin Kosič, Stane
Kotnik, Ana Mešič, Boris Macarol, Marija Varga, Žarko Okoren, Ernest Noč, Miran Potrč, Edvin Devetak, dr. Dinko Leskovšek, Vili Zunkovič, Marjan Šiftar, Tanja Žugelj, Jože Strelec;
Zbor občin:
Marjan Šiftar, Jože Marolt, Avgust Majerič, Jernej Vrhunec,
Stane Kotnik, Alojz Pangos, Ana Mitrovič, Franc Albreht, Jože
Uršej, Janko Zgrabljič, Zvonko Pajnik, Alojz Majcen, Tone
Cerjak, Ivan Breznik, dr. Vinko Ravnikar, Miro Naglič, Zdenko
Race, Breda Pečan, Aleksander Janša, dr. Miha Ribarič, Slobodan Rakočevič, Miran Mejak;
Družbenopolitični zbor:
Igor Križman, Francka Herga, Božena Ostrovršnik, Štefan
Korošec, Kristina Kobal, Anton Plut, Marija Aljančič, Lado
Kocjan, Silva Jereb;
Pisne ponudbe so oddali:
- delegati iz skupin delegatov za Zbor združenega dela iz
posameznih okolišev in dejavnosti:'Ljubljana Center, Ljubljana Moste-Polje, Domžale, Novo mesto, Slovenska Bistrica,
Laško, Ljubljana Vič-Rudnik, Radlje ob Dravi, Piran, Kranj,
Idrija, Lendava;
- delegati iz skupin delegatov za Zbor občin iz skupščin
občin: Ljubljana Vič-Rudnik, Laško, Kranj, Postojna, Racftje
ob Dravi, Kranj, Ljubljana Šiška, Domžale, Ljubljana mesto,
Nova Gorica.
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Radio televizije Ljubljana v obdobju 1984-1986, z osnutkom
zakona
- sklep ob obravnavi osnutka družbenega dogovora o temeljih skupne zemljiške politike.
Zbor združenega dela je sprejel tudi:
- sklep ob obravnavi poročila o delu Službe družbenega
kniiaovodstva v SR Sloveniji za leto 1983,
- predlog za izdajo zakona o Službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji;
,
- sklep ob obravnavi zaključnega računa Narodne banke
Jugoslavije za leto 1983 in finančnega načrta Narodne banke
Jugoslavije za leto 1984.
Vsi trije zbori so sprejeli tudi:
- predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnika
republiškega sekretarja za notranje zadeve in nekaterih namestnikov predsednikov republiških komitejev:
dolžnosti namestnika predsednika Republiškega komiteja
za promet in zveze je bil razrešen Franjo Lunder; dolžnosti
namestnika predsednika Republiškega komiteja »kmetijstvo aozdarstvo in prehrano je bil razrešen mag. Stanislav
Renčelj, dolžnosti namestnika republiškega sekretarja za notranje zadeve pa je bil razrešen Ivan Vinkler;

za namestnika republiškega sekretarja za notranje zadeve
je bil imenovan Branimir Bračko; za namestnika predsednika
Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno
kulturo je bil imenovan Franc Pivec; za namestnika predsednika Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora je bil ponovno imenovan Tone Poljšak; za namestnika
predsednika Republiškega komiteja za delo je bil imenovan
mag. Franc Škufca; za namestnika predsednika Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bil
imenovan Bojan Turk;
- predlog odloka o izvolitvi sodnikov Vrhovnega sodišča
SR Slovenije: za sodnike Vrhovnega sodišča SR Slovenije so
bili izvoljeni Tone Jerovšek, Dušan Ogrizek in Tit Stanovnik;
- predlog odloka o razrešitvi sodnika Vrhovnega sodišča
SR Slovenije: dolžnosti sodnika tega sodišča je z 31. julijem
1984 razrešen dr. Svetozar Polič;
- predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v
Ljubljani: dolžnosti sodnika tega sodišča je s 30. junijem 1984
razrešen Dušan Ogrizek;
- predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v
Kopru: dolžnosti sodnika tega sodišča je s 30. junijem 1984
razrešen dr. Vladimir Dintinjana.

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA. ZBOROV SKUPŠČINE SRS

Skuoščine SR Slovenije ob obravnavi informacije Izvršnega sveta Skupščine SR
Avenije o izva/a^pr^rama ukrepov in aktivnosti po uveljavitv, ukrepov za
odmrznitev cen in finančno konsolidacijo gospodarstva
Skupščina SR Slovenije je na sejah
Zbora združenega dela, Zbora občin in
Družbenopolitičnega zbora dne 20. junija 1984 obravnavala infromacijo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o
izvajanju programa ukrepov in aktivnosti po uveljavitvi ukrepov za odmrznitev
cen in finančno konsolidacijo gospodarstva in na podlagi 255. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprejela naslednji.
SKLEP
1. Skupščina SR Slovenije sprejema
poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR
SI oven i je, iz katerega izhaja, kako so v
programu ukrepov in aktivnosti po uveljavitvi ukrepov za odmrznitev cen in finančno konsolidacijo gospodarstva upoštevani predlogi in stališča skupščine ob
obravnavi predloga tega programa.
Hkrati podpira ugotovitve in usmeritve iz
uvodne informacije Izvršnega sveta

Skupščine SR Slovenije o ukrepih po
uveljavitvi odmrznitve cen.
2. Skupščina ugotavlja, da sprejeti
program ukrepov in aktivnosti Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije predstavlja
začetek uresničevanja konkretnih nalog
in aktivnosti za razbremenjevanje gospodarstva v SR Sloveniji. Na tej podlagi
bosta Skupščina SR Slovenije in Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije v okviru
svojih pristojnosti spremljala uresničevanje programa in nadaljevala z aktivnostmi za realizacijo opredeljenih nalog ter
se zavzemala za odgovorno uresničevanje sprejetih nalog. Skupščina poudarja,
da je potrebno uresničiti vse sprejete
ukrepe na področju ekonomske politike
za obvladovanje rasti cen. Prav tako pa je
potrebno tudi v prihodnje program ukrepov Jn aktivnosti stalno dopolnjevati v
skladu s tekočimi družbenogospodarskimi razmerami.
3 Skupščina ugotavlja, da je v zadnjem , času opazen zaskrbljujoč porast

cen, kar vodi v vse večjo inflacijo in povzroča motnje v procesu družbene reprodukcije. Zato je potrebno zaostriti odgovornost vseh, ki s svojimi odločitvami povzročajo neutemeljeno rast cen in zagotoviti, da bodo na oblikovanje cen odločilno vplivali pristojni samoupravni organi v samoupravnih organizacijah in skupnostih, upoštevajoč pri tem predpisan
postopek za oblikovanje cen.
Skupščina zato ponovno opozarja na
odgovornost delavcev v organizacijah
združenega dela, samoupravnih interesnih skupnostih, bankah, skupnostih za
cene, poslovnih skupnostih in splošnih
združenjih ter v vseh drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih, da v
skladu s svojimi pooblastili zagotovijo
celovite ukrepe in dogovorjeno dinamiko
za uresničevanj9 začrtane politike cen.
4. Skupščina bo na podlagi informacij
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
sproti spremljala potek aktivnosti in
ukrepov za izvrševanje programa.

Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o vojaških invalidih
Skupščina SR Slovenije je na podlagi
70. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije na sejah Zbora združenega dela,
Zbora občin in Družbenopolitičnega
zbora dne 20. junija 1984 obravnavala
osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih in
na podlagi drugega odstavka 121. člena
in 255. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije sprejela
poročevalec

SKLEP
l.
Sklepanje o osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih se odloži, da bi se lahko
nadaljevala razprava o osnutku zakona v
okviru Socialistične zveze delovnega
ljudstva Slovenije, ker še niso razčiščena
vsa vprašanja, ki so pomembna za odlo-

čanje o sprejemu zakonskega osnutka in
za usmeritve predlagatelju za pripravo
zakonskega predloga.
II.
Skupščina nalaga predlagatelju, da ob
upoštevanju stališč, mnenj, predlogov in
pripomb iz dosedanje razprave ter preučitvi stališč, ki bodo zavzeta po končani
razpravi v okviru Socialistične zveze de13

lovnega ljudstva Slovenije, pripravi in
predloži Skupščini SR Slovenije najustreznejše rešitve, predvsem glede ugotavljanja cenzusa dohodkov, ki je pogoj
za invalidski dodatek, in glede regresa
pri nakupu motornega vozila. Pri tem
opozarja zlasti na naslednje:
1. Kot je bilo poudarjeno že ob obravnavi predloga za izdajo zakona, namen
sprememb in dopolnitev zakona ni
zmanjšanje pravic vojaških invalidov in
družin padlih borcev, marveč čimbolj
smotrna poraba in ustreznejša razdelitev
družbenih spredstev, ki se namenjajo za
njihovo varstvo, da bi se ob omejenih
možnostih glede zagotavljanja teh sredstev v pogojih gospodarske stabilizacije
bolj zaščitile tiste kategorije vojaških invalidov in družin padlih borcev, ki so v

zaostrenih gospodarskih razmerah bolj
ogrožene.
2. Dosedanja razprava, zlasti v Zvezi
združenj borcev NOV Slovenije in v delovnih telesih Skupščine SR Slovenije in
njenih zborov, se je v pretežnem delu
izrekla proti predlogu, da bi se v cenzus
dohodkov, kije pogoj za invalidski dodatek, všteval del osebne invalidnine (9.
člen osnutka). Glede na to naj predlagatelj prouči druge možnosti, da bi se dosegel prej omenjeni namen sprememb in
dopolnitev zakona. Predlagatelj naj išče
ustrezne rešitve zlasti v tej smeri, da bi se
pri ugotavljanju cenzusa dohodkov, ki je
pogoj za invalidski dodatek, v večji meri
kot doslej upoštevali drugi dohodki upravičenca in njegovih družinskih članov

vendar ne s ciljem, da bi se prihranila
sredstva, marveč s ciljem, da se v okviru
razpoložljivih sredstev bolj zaščitijo tiste
kategorije vojaških invalidov in družin
padlih borcev, ki so v zaostrenih gospodarskih razmerah socialno bolj ogrožene.
3. Glede regresa pri nakupu motornega vozila se je dosedanja razprava v pretežni meri izrekla za rešitev, da se namesto tega regresa zagotovijo invalidom
ugodnejši kreditni pogoji za nakup motornega vozila. Predlagatelj naj zato išče
nadaljnje možnosti za ustrezno rešitev v
tej smeri.
4. Upoštevajoč dosedanjo razpravo naj
predlagatelj išče tudi nadaljnje možnosti
za poenostavitev postopkov za uveljavljanje in določanje pravic vojaških invalidov in družin padlih borcev.

SKLEP
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne
Skupščina SR Slovenije je na podlagi
70. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije na sejah Zbora združenega dela,
Zbora občin in Družbenopolitičnega
zbora, dne 20. junija 1984 obravnavala
osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne in na podlagi drugega odstavka 121.
člena in 255. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela
SKLEP
l.
Sklepanje o osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih
invalidih vojne se odloži, da bi se lahko
nadaljevala razprava o osnutku zakona v
okviru Socialistične zveze delovnega
ljudstva Slovenije, ker še niso razčiščena
vsa vprašanja, ki so pomembna za odločanje o sprejemu zakonskega osnutka in
za usmeritve predlagatelju za pripravo
zakonskega predloga.

II.
Skupščina predlaga predlagatelju da
ob upoštevanju stališč, mnenj, predlogov
in pripomb iz dosedanje razprave ter
preučitvi stališč, ki bodo zavzeta po končani razprav/ v okviru Socialistične zveze
delovnega ljudstva Slovenije, pripravi in
predloži Skupščini SR Slovenije ustrezne
rešitve. Pri tem opozarja zlasti na naslednje:
1. Kot je bilo poudarjeno že ob obravnavanju predloga za izdajo zakona, namen sprememb in dopolnitev zakona ni
zmanjševanje pravic civilnih invalidov
vojne, marveč čimbolj smotrna poraba in
ustreznejša razdelitev družbenih sredstev, ki se namenjajo za njihovo varstvo,
da bi se ob omejenih možnostih glede
zagotavljanja teh sredstev v pogojih gospodarske stabilizacije bolj zaščitile tiste
kategorije civilnih invalidov vojne, ki so v
zaostrenih gospodarskih razmerjih bolj
ogrožene.
2. Glede na dosedanjo razpravo in ob
upoštevanju usmeritev pod 1. naj predla-

gatelj preuči možnost, da bi se razširila
pravica do dodatka za postrežbo in tujo
pomoč na invalide II. skupine. Predlagatelj naj preuči tudi možnost, da bi se
določila različna višina civilne invalidnine i. in II. skupine v ustreznem razmerju
do vojaške Invalidnine.
3. Dosedanja razprava o osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih se je v pretežnem delu izrekla proti predlogu, da bi se
v cenzus dohodkov, ki je pogoj za invalidski dodatek, všteval del osebne invalidnine vojaškega invalida, kar je treba
upoštevati tudi pri ugotavljanju cenzusa
dohodkov, ki je pogoj za denarno pomoč
po osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakonao civilnih invalidih vojne (2. alinea drugega odstavka 6. člena
osnutka).
4. Upoštevajoč dosedanjo razpravo
naj predlagatelj išče tudi nadaljnje možnosti za poenostavitev postopkov za uveljavljanje in določanje pravic civilnih invalidov vojne.

SKLEP
"'* ——"
Skupščine SR Slovenije ©b obravnavi osnutka družbenega dogovora o temeljih
skupne zemljiške politike
Skupščina SR Slovenije je na podlagi
338. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije na sejah Zbora združenega
dela In Zbora občin, dne 20. junija 1984
obravnavala osnutek družbenega dogovora o temeljih skupne zemljiške politike In na podlagi 255. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprejela naslednji
SKLEP
1. Skupščina SR Slovenije soglaša s
tem, da je potrebno enotno urediti temelje skupne zemljiške politike v SFRJ in
predlaga, da se namesto družbenega dogovora sklene dogovor med socialističnimi republikami in socialističnima avtono14

mnima pokrajinama o temeljih skupne urejanje družbenoekonomskih in drugih
zemljiške politike ter soglaša z vsebino odnosov, ki so širšega skupnega pomena
predloženega osnutka dogovora. Ob tem za udeležence dogovora aH so splošnega
Skupščina SR Slovenije daje k osnutku družbenega pomena. Iz okvirne vsebine,
družbenega dogovora naslednje pri- ki jo opredeljuje osnutek navedenega
pombe:
družbenega dogovora pa izhaja, da gre
V separatu dolgoročnega programa za
vprašanja oziroma odnose, ki se nanaekonomske stabilizacije, ki se nanaša na šajo na temelje skupne zemljiške politiagroindustrijsko proizvodnjo, je bilo ke. ki so in ki naj tudi ostanejo v zakonopredlagano, »da je treba z dogovorom dajni pristojnosti republik in avtonomnih
republik in pokrajin izenačiti stališča gle- pokrajin ter občin.
de temeljnih vprašanj zemljiške politike
iz vsebine predloženega družbenega
in instrumentarija za njeno učinkovito dogovora ne izhajajo nobene obveznosti
izvajanje.« Pri tem je treba omeniti, da se za federacijo v zvezi z izvajanjem tega
tako po ustavi (124. člen ustave SFRJ), dogovora, saj je zvezna skupščina svoja
kakor tudi po zakonu o združenem delu ustavna pooblastila v zvezi z zemljiško
(579. člen zakona) z družbenim dogovo- politiko
izčrpala z zakonom o temeljih
rom zagotavlja in usklajuje samoupravno lastninsko-pravnih
razmerij, zato tudi ni
poročevalec

pravnega razloga, da bi bila Skupščina
SFRJ udeleženec tega družbenega dogovora.

sme razumeti kot prepoved uporabe drugih kvalitetnejših strokovnih podlag (kategorizacija zemljišč) za ugotavljanje
kvatitete in razvrščanje zemljišč.

K 5. členu:
Druga točka naj se spremeni tako, da
se glasi:
»2) praviloma preprečili uporabo kmetijskega zemljišča /., II., III-, IV. in V. katastrskega razreda v nekmetijske namene, razen če so nameni določeni z zakonom
(Jugoslovanska ljudska armada, ipd.);«
Menimo, da je besedilo te točke preveč
togo. Glede na različnost strokovne podlage za ugotavljanje kvalitete kmetijskih
zemljišč po republikah in pokrajinah, so
katastrski razredi edina možna skupna
podlaga za določanje najkvalitetnejših
kmetijskih zemljišč, ki jih je treba posebej varovati. Ta usmeritev je sprejemljiva
tudi za SR Slovenij z vidika obsega zemljišč, ki naj bi jih trajneje varovali za kmetijsko proizvodnjo. Te določbe pa se ne

K 6. členu:
V drugem odstavku se v tretji vrsti za
besedo >■odkupom« doda še besedilo »s
trajnejšim združevanjem dela, sredstev in
zemljišč v kmetijski ali drugi organizaciji
združenega dela.«
V SR Sloveniji so sorazmerno majhne
možnosti povečevanja zemljišč v družbeni lastnini. Zato bo morala potekati aktivnost za usmerjanje razpoložljivih kmetijskih zemljišč v družbenoorganizirano
kmetijsko proizvodnjo na podlagi trajnega združevanja dela, sredstev in zemljišč.

ra bomo zagotovili, da se bodo vsa kmetijska zemljišča v družbeni lastnini, ki jih
ne obdelujejo delavci kmetijskih OZD
(družbenega sektorja), vključila v družbeno-organizirano obdelavo na podlagi
trajnega združevanja dela, sredstev in
zemljišč.«
Spremembo predlagamo zato, da se
bo določba nanašala na vsa kmetijska
zemljišča v družbeni lastnini, za katera
obstaja problem obdelave.

K 10. členu:
Naj se spremeni tako, da se v celoti
glasi:
»Udeleženci tega družbenega dogovo-

K 19. členu:
Iz redakcijskih razlogov se besedi na
koncu »kmetijskega zemljišča« nadomestita s »kmetijske proizvodnje.«
2. Skupščina SR Slovenije pooblašča
Milana Kneževića, člana Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije in predsednika
Republiškega komiteja za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, da v imenu
Skupščine SR Slovenije sodeluje pri pripravi predloga dogovora.

Zbori*združe nega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije
oredloaa za izdajo zakona o sofinanciranju programa obnove in modernizacije
oddajniškega in prenosnega sistema Radiotelevizije Ljubljana v o
o ju
1984-1986, z osnutkom zakona
Zbor združenega dela

člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji

Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na svoji 35. seji dne 20.
junija 1984 obravnaval predlog za izdajo
zakona o sofinanciranju programa obnove in modernizacije oddajniškega in
prenosnega sistema Radio televizije
Ljubljana v obdobju 1984-1986 z osnutkom zakona in na podlagi drugega odstavka 271. in drugega odstavka 277.

sklep
1. Predlog za izdajo zakona o sofinanciranju programa obnove in modernizacije oddajniškega in prenosnega sistema
Radio televizije Ljubljana v obdobju
1984-1986 z osnutkom zakona se
sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet

Zbor občin
Zbor občin Skupščine SR Slovenije Je
na 35. seji dne 20. junija 1984 obravnaval predlog za Izdajo zakona o sofinanciranju programa obnove In modernizacije oddajniškega In prenosnega sistema Radiotelevizije Ljubljana v obdobju
1984-1986, z osnutkom zakona In na
podlagi 2. odstavka 260. člena poslovril-

'ka Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji
Sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o sofinanciranju programa obnove in modernizacije oddajniškega in prenosnega sistema
Radiotelevizije Ljubljana v obdobju
1984-1986, z osnutkom zakona se
sprejme.

Skupščine SR Slovenije.
Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj prouči in ustrezno upošteva priporočila delovnih teles skupščine in zbora ter stališča, pripombe in predloge delegatov na seji zbora.
3 Zbor priporoča občinskim skupščinam, da čimprej pristopijo k dogovoru o
obnovi in modernizaciji[ oddajniškega in
prenosnega sistema Radio televizije
Ljubljana za obdobje 1984-1986.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije.
3. Pri pripravi predloga zakona naj
predlagatelj upošteva pripombe, predloge in mnenja, dane v poročilu odbora za
finance in pripombe skupin delegatov.
4. Zbor občin priporoča občinskim
skupščinam, da čimprej pristopijo k dogovoru o obnovi in modernizaciji oddajniškega in prenosnega sistema Radiotelevizije Ljubljana v obdobju 1984-1986.

SKLEP
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o delu
Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji v letu 1983
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na svoji 35. seji dne 20.
junija 1984 obravnaval poročilo o delu
Službe družbenega knjigovodstva v SR
Sloveniji v letu 1983 in na podlagi 255.
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji
SKLEP
1. Zbor združenega dela Skupščine

SR Slovenije sprejema na znanje poročilo o delu Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji v letu 1983, ki ga je
predložila Služba družbenega knjigovodstva, skupaj z uvodno besedo, ki jo je k
poročilu podal predstavnik službe.
2. Zbor ugotavlja, da poročilo daje celovit vpogled v delovanje službe in uresničevanje njenih nalog, ki so opredeljene s sistemskimi rešitvami in zahtevami
uresničevanja politike gospodarske sta-

bilizacije, opozarja pa tudi na najaktualnejše probleme in naloge, s katerimi se je
srečevala služba pri svojem delu v preteklem letu.
. . ,
3. Zbor združenega dela poudarja, da
naj služba pri izvrševanju svojih nalog,
opredeljenih z resolucijo o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1984, vloži povečane napore za
dosledno izvajanje sprejete politike gospodarske stabilizacije in programa
15

poročevalec

ukrepov in aktivnosti po uveljavitvi ukrepov za odmrznitev cen in finančno konsolidacijo gospodarstva. Zato naj služba
posveti vso pozornost:
- obveščanju delavcev v 'združenem
delu, delegatov v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti in širše družbene
javnosti o vseh najaktualnejših vpašanjih, pomembnih za uresničevanje tekoče ekonomske politike in gospodarske
stabilizacije. V ta namen naj izdela kratke
informacije o posameznih pojavih in problemih, ki jih ugotavlja pri opravljanju
svojih funkcij, pri čemer naj si prizadeva,
da bo vsebina informacij dostopna naj-

širšemu krogu uporabnikov, zlasti še ko
gre za informacije o problemih likvidnosti v organizacijah združenega dela;
- odpravljanju podvajanj v različnih
fazah evidenčne in informativno-analitične dejavnosti, ki se v zadnjem času pojavljajo v številnih občinah;
- krepitvi finančne discipline uporabnikov družbenih sredstev z namenom, da
se prepreči večanje obsega dolžniškoupniških razmerij;
- odpravljanju problemov, ki se pojavljajo pri poslovanju podjetij v tujini kot
posledica neusklajenih predpisov pri izkazovanju poslovnega uspeha;

- aktivnostim na področju racionaliz
cije zbiranja podatkov z namenom, da ;
oblikujejo enotna stališča glede poda
kov, ki so nujno potrebni uporabnikoi
družbenih sredstev in da da pobudo pr
stojnim organom za ukinitev zbiranja pi
datkov, ki zaradi novih predpisov nis
več potrebni.
4. Zbor podpira ugotovitve, predlog
in stališča Odbora za finance in komis
Skupščine SR Slovenije, Izvršnega svet
Skupščine SR Slovenije in razpravo n
seji zbora ter predlaga Službi družbene
ga knjigovodstva, da jih prouči in upošte
va pri svojem delu.

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINF SR SLOVENIJE
MNENJE
Odbora za družbenoekonomski razvoj Zbora združenega dela Skupščine SR
Slovenije k informaciji o združevanju dela in sredstev za pospeševanje razvoja
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo v letih 1981-1983
Odbor Zbora združenega dela za družbenoekonomski razvoj je na svoji seji
dne 21. junija 1984 obravnaval informacijo Gospodarske zbornice Slovenije o
združevanju dela in sredstev za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih
republik in pokrajine Kosovo v letih
1981-1983.
Odbor je ugotovil, da so bili v preteklem obdobju doseženi pomembni rezultati pri razvoju manj razvitih republik in
SAP Kosovo. Vendar pa z doseženim še
ne moremo biti v celoti zadovoljni, ker
obstajajo še ogromne rezerve. Poleg tega pa bo treba vztrajati, da bodo sprejeti
in uveljavljeni vsi spodbujevalni ukrepi za
razvoj manj razvitih republik in SAP Kosovo.
Nesporno je, da se hitro širi pozitivna
miselnost o koristnosti interesnega združevanja razvitih republik in SAP Vojvodine z manj razvitimi republikami in SAP
Kosovo. Zato je tudi čedaje več zahtev,
da bi sistem 50:50 zamenjal sistem 100%
interesnega združevanja. Prav tako pa bo
treba doseči, da bodo manj razvite republike in SAPKosovo spremenile nekatere
kriterje za združevanje, saj so le-ti v posameznih primerih ovirali in upočasnje-

vali izgradnjo projektov obojestranskega
interesa.
Važnejšim problemom, ki ovirajo še hitrejše interesno združevanje, bo potrebno posvetiti vso pozornost in jih čimprej
rešiti. Gre zlasti za ne dovolj učinkovito
obojestransko informiranost, za slabšo
kvaliteto projektov, za nesposobnost
bank, da spremljajo investitorja, za uveljavljanje dohodkovnih odnosov in le izjemoma kreditnih odnosov. Več pa bo
treba vložiti v skupne projekte v kmetijstvu in pri pridobivanju surovin, kjer obstojajo izredno veliki interesi razvitih republik in SAP Vojvodine.
Hitrejše zaposlovanje je možno doseči
z modernizacijo in rekonstrukcijo obstoječih kapacitet, kar zagotavlja uvajanje
dodatnih izmen v proizvodnji. V primerjavi z gradnjo novih projektov terjajo moderizacije v povprečju precej manj sredstev.
V Sloveniji predstavlja poseben problem koncentracija sredstev organizacija
združenega dela za posamezen projekt v
manj razvitih republikah in SAP Kosovu.
V takih primerih se še dodatno kaže nezadostna informiranost. Dobra informiranost je po mnenju odbora osnovni predpogoj za interesno združevanje.

Odbor posebej poudarja, da je treba
celoti in pravočasno zagotoviti vračanj
sredstev iz interesnega združevanja ozi
roma na osnovi samoupravnih sporazu
mdv. Absolutna disciplina vračanja sred
stev in spoštovanje pravnega reda je em
od temeljnih podlag za širjenje zaupanji
v interesno združevanje.
V zvezi s sredstvi obveznega združevi
nja prek Sklada federacije za kreditiran
hitrejšega razvoja gospodarsko maj
razvitih republik in pokrajin je odbor p\
novno terjal, da bi bilo treba zahtevA
poročilo o učinkovitosti porabljeni
sredstev sklada. Na tej osnovi bo možn\
primerjati učinkovitost obveznega zdru
ževanja z interesnim. Vsekakor pa bi ka
zalo vztrajati, da je treba že v naslednjem
srednjeročnem obdobju uveljaviti 100%
interesno združevanje.
Odbor je bil seznanjen tudi s sklepi in
priporičili Izvršilnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije in jih v celoti
podprl.
Odbor predlaga, da se s predloženo
informacijo, s sklepi in priporočili Izvršilnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije in z mnenjem odbora seznani delegate tako, da se vse skupaj objavi v
Poročevalcu.

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
Služba za sodelovanje z drugimi
republikami in pokrajinama
INFORMACIJA
o združevanju dela in sredstev za pospeševanje razvoja
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo v
letih 1981-1983*
I. Uvod
1. Z družbenim planom razvoja Jugoslavije za obdobje
1981-1985 je predvideno, da se bo politika hitrejšega razvoja
•Informaciji je priloženo 8 tabel, ki zaradi obsežnosti niso natisnjene
v Poročevalcu. Z njimi se lahko seznanite v skupščinski dokumentaciji.

gospodarsko manj razvitih uresničevala z izločanjem 1,86%
družbenega proizvoda družbenega sektorja.
Na tej osno«i-so bili sprejeti predpisi, ki določajo, da socialistične republike in pokrajine izpolnijo svojo obveznost do
Sklada federacije tako, da:
50% sredstev neposredno združujejo v programe za skupne

naložbe v gospodarsko manj razvitih republikah in SAP Kosovo in
50% vplačajo kot obvezno posojilo Skladu federacije.
Organizacije združenega dela imajo možnost, da svojo celotno obveznost posojila Sklada federacije usmerijo in združujejo v dogovorjene programe za razvoj gospodarsko manj
razvitih republik in SAP Kosovo.
2. Skladno z dogovorom o temeljih družbenega plana Jugoslavije o politiki hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo, so tudi manj razvite republike in
SAP Kosovo sprejele predpise o usmerjanju teh sredstev in o
kriterijih za združevanje sredstev in sicer:
SR Bosna in Hercegovina
Sredstva so s planom usmerjena v sledeče dejavnosti:
- industrija
50%
- kmetijstvo
- gospodarska infrastruktura
- gozdarstvo
- terciarne dejavnosti
°1 /o
- ostalo
V tem okviru se lahko 10% sredstev usmeri za trajna
obratna sredstva. S ciljem hitrejšega razvoja nerazvitih in
izrazito nerazvitih občin je mogoče usmeriti v posamezne
programe sledeči obseg sredstev sklada federacije,
do 50% za »azito nerazvite občine
do 40% za nerazvite občine
do 30% za razvite občine
SR Črna gora
V maju 1983 so sprejeli predpis po katerem lahko znašajo
sredstva sklada federacije v skupni investicijski vrednosti
do 70% v manj razvitih občinah
do 50% v drugih občinah.
Sredstva so s planom usmerjena v sledeče dejavnostL
- industrija
- turizem in gostinstvo
- kmetijstvo, prehrambena industrija
- energetika
„ po/°
- gozdarstvo in lesna industrija
- gradbeništvo in ind. gradben, materiala
17 i °/
- druge dejavnosti
' ■ °
V resoluciji o politiki družbenoekonomskega razvoja Črne
aore v letu 1984 je predvideno, da bo njihova Investicijska
banka 70% priliva sredstev Sklada federacije v letu 1984
usmerila v programe na področju manj razvitih občin. Takšna
opredelitev bo povzročala nove težave pri zapiranju finančnih
konstrukcij za programe v razvitih občinah.
SR Makedonija
V SR Makedoniji so sprejeli zakon, po katerem lahko znašajo stalna sredstva sklada federacije 25% od investicijske
vrednosti posameznega programa. Za prednostne deja^"°s^
ki so določene v planu, pa je možno usmeriti sredstev sklada
federacije do 40% investicijske vrednosti posameznega pro9

Sredstva sklada federacije pa se lahko povišajo za 25%, če
se programi realizirajo v manj razvitih občinah.
SAP Kosovo
V SAP Kosovo so sprejeli Družbeni dogovor o usmerjanju
sredstev Sklada federacije v tem srednjeročnem obdobju.
Globalno so sredstva usmerjena po dejavnostih.
V posamezne programe se kot vir financiranja lahko usmeri
naslednji obseg sredstev sklada federacije:
-industrija
gQOy°
- kmetijstvo
g0O/,°
- obrt
60%
-promet.
60%
-trgovina
75o/
-turizem in gostin.
poročevalec

Na delovno mesto se lahko usmeri sledeči obseg sredstev
sklada federacije:
- industrija do
- kmetijstvo do
1
- turizem in gostinstvo do
.858.000 din
Te vrednosti so preračunane po cenah iz leta 1980. Vrednosti se letno revalorizirajo z indeksom porasta cen.
3 Poleg predpisov in kriterijev o združevanju sredstev so
manj razvite republike in SAP Kosovo sprejele tudi predpise o
pooblaščenih bankah, ki usmerjajo sredstva sklada federacije
in o postopkih za dajanje soglasij na programe. Ta postopek
je enenotno urejen, zato v Bosni in Hercegovini daje soglasje
na program Republiški sekretariat za finance po predhodnem
mnenju banke in zbornice,
v Črni gori daje soglasje Izvršni svet Skupščine po predhodnem mnenju Koordinacije pri Gospodarski zbornici,
v Makedoniji registrira program Gospodarska zbornica Makedonije po predhodnem mnenju banke in Izvršnega sveta
Skupščine
,_■■■•
■
v Kosovu daje soglasje na programe Koordinacija pri gospodarski zbornici Kosovo po predhodnem mnenju konference panoge in banke.
.
4. Manj razvite republike in SAP Kosovo tudi niso sprejele
posebnih ugodnosti in stimulacij pri združevanju sredstev za
programe, ki jih združeno delo, skladno z interesi, zeli realizirati na posameznem področju. Različno pa imajo to urejeno
posamezne občine pri dajanju lokacij in pri financiranju infrastrukture. O teh ugodnostih potekajo razgovori ob dogovarjanju za realizacijo programa v posamezni občini.
5. V SR Sloveniji je sprejet Zakon o zagotavljanju sredstev
in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenij^ za pospeševanje
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo.
Ta določa:
- osnove za izpolnjevanje obveznosti zavezancev
- postopek združevanja sredstev v programe
- način izpolnjevanja obveznosti SR Slovenije do Sklada
federacije.
....
Na tej osnovi so bili izdani tudi ustrezni poslovniki in pravilniki, ki zagotavljajo 'zbiranje, nakazovanje in evidentiranje
sredstev sklada federacije.
6. Za spremljanje in izpolnjevanje obveznosti SR Slovenije
pri samoupravnem združevanju dela in sredstev stalnega dela
Sklada federacije je v skladu z zakonom imenovan Koordinacijski odbor za opravljanje zadev skupnega pomena pri
usmerjanju združevanja dela in sredstev za hitrejši razvoj
aospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo. V Koordinacijskem odboru sta po dva predstavnika Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije, Ljubljanske banke - Združene
banke, Gospodarske zbornice Slovenije in eden predstavnik
SISEOT.
.
Koordinacijski odbor je imel od ustanovitve v letu 198 I do
danes 32 sej, na katerih je obravnaval problematiko pri združevanju dela in sredstev ter sklepov o obveznem združevanju
sredstev za vse tiste programe, za katere se organizacije
združenega dela niso uspele o združevanju sredstev neposredno dogovoriti.
7. Da bi spodbudili združeno delo k iskanju novih iniciativin
proaramov za združevanje sredstev, je Izvršilni odbor GZ
Slovenije 9. 3. in 12. 5. 1983 obravnaval na svojih sejah
doseženo rezultate pri združevanju sredstev in sprejel
ustrezne naloge za nove aktivnosti na tem področju.
O Informaciji o združevanju sredstev za hitrejši razvoj manj
razvitih republik in SAP Kosovo, ki jo je pripravila Gospodarska zbornica Slovenije/je razpravljal tudi Zborzdruženega
dela Skupščine SR Slovenije na svoji seji, dne 20. 4.198J, na
kateri so prisostvovale tudi delegacije iz vseh manj razvitih
republik in SAP Kosovo.
O nalogah na tem področju je sprejel ugotovitve, priporočila in sklepe.
.
Skladno s temi sklepi, zaključki in priporočili so tako
splošna združenja kot medobčinske gospodarske zbornice
obravnavale združevanje sredstev sklada federacije, zlasti o
možnih programih iz njihovega področja in se vključevala v
razprave o združevanju dela in sredstev v OZD in drugih
organih.
, .
.
Prav tako so večje aktivnosti za združevanje sredstev potekale v Gospodarski zbornici Slovenije, Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije in bankah.
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II. Rezultati združevanja dela in sredstev za
pospeševanje razvoja gospodarsko manj
razvitih republik in SAP Kosovo v letih
1981-1983
V tem obdobju so potekale aktivnosti v OZD, v zborničnem
sistemu in v drugih organih SR Slovenije in v manj razvitih
republikah ter SAP Kosovo, da bi združeno deio skladno s
svojimi skupnimi interesi začelo aktivno sodelovati na trajnejših osnovah za uspešen nastop na domaČem in tujem trgu ter
istočasno in neposredno prevzemalo odgovornost za hitrejši
razvoj gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo.
1. Izpolnjene obveznosti SR Slovenije na osnovi sklenjenih
in verificiranih programov v letih 1981-1983
v mio din
Število Združena Obveznost
%
program.
sreds. v SRS(50%) združenih
programe
sredst.
1981
37
2.241,4
2.580,0
86.8
1982
28
1.758,8
3.524,2
49.9
1983
37
3.937,7
4.511,0
87,2
Skupaj
102
7.937,9
74,7 10.615,2
Pregled kaže, da je bilo v letih 1981-1983 79% predvidenih
sredstev za združevanje usmerjenih v programe. Ta sredstva
so bila tudi v celoti nakazana za posamezne programe med
letom, oziroma do dogovorjenega roka v posameznem letu.
Programi, za katere so samoupravni sporazumi sklenjeni v
letih 1981-1983 angažirajo sredstva za leto 1984 v višini
3.598,1 mio din ali 54% predvidenih sredstev za združevanje
Za leto 1985 pa ti programi angažirajo 2.579,9 mio din ali 34%
predvidenih sredstev za združevanje.
Združevanje sredstev je v posameznih letih in po republikah
oziroma pokrajini Kosovo dokaj različno.
To kažejo sledeči podatki.
Združevanje sredstev v letu 1981
v mio din
Republika
Števil. Združena Obveznost % združen
pokrajina
program.
sreds. v SRS(50%)
sredst.
programih
BiH
16
813,2
719,8
112,9
Črna gora
4
266,8
255,4
105,0
Makedonija
11
550,4
505,7
108,0
Kosovo
6
611,0
1.099,1
57 0
Skupaj
37
2.241,4
2.580,0
95,0
Združevanje sredstev v letu 1982
v mio din
Republika
Števil. Združena Obveznost
%
pokrajina
program.
sred. SRS(50%) združenih
v programe
sreds.
BiH
18
1.147,3
967,8
118,5
Črna gora
163,2
343,5
48,0
Makedonija
6
289,8
679,8
31,0
Kosovo
4
158,6
1.533,1
13,5
Skupaj
28
1.758,8
3.524,2
48
Združevanje sredstev v letu 1983
v mio din
Republika
Števil. Združena Obveznost
%
pokrajina
program.
sred. v SRS(50%) združenih
programe
sreds.
BiH
10
1.390,3
1.238,3
1123
Črna gora
5
380,0
439,4
87 0
Makedonija
15
1.203,2
869,9
140 0
Kosovo
7
964,2
1.963,4
49 1
Skupaj
37
3.937,7
4.511,0
88,0
a) Združevanje dela in sredstev za hitrejši razvoj BIH je bilo
v vsem obdobju 1981—1983 izredno učinkovito. V programe je
bilo združeno od 12-18% sredstev več, kot znaša obveznost
SR Slovenije za združevanje. O združevanju sredstev iznad
Leto
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predvidenih vrednosti v posameznem letu je bil doseženi dl
govor med SR Slovenijo in SR BiH.
Tudi predvideno združevanje sredstev za leto 1984 kaže,
e, idl
je 40% sredstev že angažirano v programih, za katere si
samoupravni sporazumi že sklenjeni in verificirani in da je
evidentiranih novih 24 programov, ki bodo angažirali celotna
predvidena sredstva za združevanje.
b) Združevanje dela in sredstev za hitrejši razvoj SR Črne
gore je potekalo z različno intenzivnostjo.
Največje angažiranje sredstev v letu 1981 (105%) lahke
pripišemo predvsem povečanemu zanimanju za skupne naložbe v Črni gori, glede na možnost, da OZD lahko v srednjeročnem obdobju 1981-1985 za skupne naložbe namenijo 50%
del sredstev za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo.
Čeprav je bilo v letu 1982 dovolj pobud (v letih 1981 in 1982
prek 21 pobud OZD in kompleten projekt Razvojnega centra
Celje za 3000 delovnih mest do leta 1985) ni bil sklenjen in
dano plansko soglasje na noben samoupravni sporazum.
Sredstva so bila usmerjena le za projekt Emone Ljubljana in
Montenegroturista iz Budve. Razlogov za takšno realizacijo je
več. Naj naštejemo samo nekatere:
- togo vztrajanje Črne gore na vzpostavljanju dohodkovnih
odnosov pri skupnih naložbah
- parcialno razreševanje projekta Razvojnega centra Celje
o razvoju drobnega gospodarstva in nezmožnost financiranja
njihovih študij
- zmanjšan obseg investiranja glede na nizko akumulacijo
gospodarstva in nelikvidnost bank.
V letu 1983 smo z obsegom angažiranja sredstev za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP
Kosovo lahko zadovoljni, slab kazalec pa je dejstvo, da so bila
vsa sredstva t. j. 380,0 mio din združena v zadnjem kvartalu.
Razlog za to je počasno usklajevanje idejnih zasnov ter samih
samoupravnih sporazumov, deloma pa postopka dajanji
planskega soglasja. Dogovarjanje traja predolgo, kar ima zi,
posledico povečanje investicijske vrednosti.
Predvideno združevanje sredstev za leto 1984 kaže na molj
nost, da bi celotna sredstva lahko usmerili v programe. Oif
obveznosti SR Slovenije 642,5 mio din je že angažirano j
programih 163,9 mio din, ostali del sredstev v višini 478,6 mii
din pa naj bi usmerili v programe, za katere ostaja 24 iniciatil
in predlogov za združevanje sredstev.
c) Združevanje sredstev za hitrejši razvoj SR Makedonije jel
v letu 1981 potekalo uspešno in so bila celotno predvidena!
sredstva za združevanje usmerjena v programe. Združevanje'
in dogovarjanje OZD je bilo dokaj hitro,plasti pri programih,
za katere so OZD združevale za manjše programe le svoja,
sredstva. Za večje programe, za katere se sredstva združujejo
na dohodkovni osnovi, pa je dogovarjanje in sporazumevanje
dolgotrajno.
To je tudi razlog, da je bilo v letu 1982 združenih le 31%
predvidenih sredstev za združevanje.
Primer takega dolgotrajnega dogovarjanja je združevanje
sredstev za izgradnjo rudnika cinka in svinca Toranica. Udeleženci sporazumevanja Zletevo Saša ter Rudnik cinka in svinca
Mežica in Cinkarna Ceje so uskladili interese pri združevanju
sredstev in podpisali samoupravni sporazum že v decembru
1981, vendar še danes nima uradne registracije GZ Makedonije, oziroma se sredstva za izgradnjo ne morejo koristiti, ker
se pod različnimi vplivi spreminjajo medsebojni pogoji. Investicijska vrednost izgradnje pa je med tem porasla od 2000 na
6000 mio din.
V letu 1983 je bilo znatno več sredstev usmerjenih v programe kot znašajo celotno predvidena sredstva za združevanje. Bilo je znatno več iniciativ OZD za združevanje, nakazana
pa so bila že tudi večja sredstva za izgradnjo Rudnika Toranica.
Za leto 1984 predvidena sredstva za združevanje 1.272,0
mio din bodo v celoti usmerjena v programe, za katere so.
samoupravni sporazumi že sklenjeni, oziroma za programe!
predvidene za združevanje.
J
d) Združevanje sredstev za hitrejši razvoj SAP Kosovo soj
doseženi določeni a še vedno premajhni rezultati.
]
V letu 1981 je bilo usmerjeno v programe 57% predvidenih]
sredstev za združevanje. Toda vsi programi, ki so realizirani z '
združevanjem sredstev uspešno proizvajajo in poslujejo.
Ker je malo poslovnih vezi bilo v preteklosti je tudi malo
poročevalec
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iniciativ za združevanje sredstev iz teh stikov. Zaradi tega je
potrebno iskati nove skupne interese in programe za združevanje sredstev.
v
V letu 1982 je Wjub napororrfbilo usmerjeno v programe le
13% sredstev. Pri tem so prisotni tudi subjektivni problemi,
saj se o združevanju sredstev za nekatere programe združeno
delo in drugi subjekti vse predolgo dogovarjajo.
Da bi v letu 1983 povečali aktivnosti pri združevanju sredstev je bila aprila in maja 1983 SAP Kosovu nakazana akontacija sredstev za predvideno realizacijo 6 programov v skupni
vrednosti 850 mio din. Aktivnosti, ki se na nekaterih področjih
za realizacijo teh programov vodijo še danes, pa tudi aktivnosti pri realizaciji drugih programov, so prispevale k temu, da
se je za I. 1983 združila v programe 49% predvidenih sredstev
za združevanje.
Za leto 1984 bo potrebno vložiti nove in dodatne napore, da
bi čimveč sredstev, kljub sprejetim, usmerili za hitrejšo realizacijo programov, za katere so samoupravni sporazumi že
sklenjeni. Skupaj s splošnimi združenji, SOZD in delovnimi
organizacijami iskati nove iniciative in programe za združevanje, da bi združili 2.871,2 predvidenih sredstev za združevanje
v letu 1984.
Z realizacijo programa modernizacija livarne in proizvodnje
peči na trda goriva, za katerega sta se dogovorila EThOČeljeMetaliku Djakovica, bo realizirana tudi obveznost SR Slovenije iz Zvezne Resolucije 80, po kateri mora vsaka+ejJtiblika
in
pokrajina dodatno izgraditi en objekt na Kosovu. ' ;, :
2. Višina združenih sredstev v programih za leta
1981-1984
inev
Obseg združenih sredstev v virih financiranja programov je
dokaj različen Podatki kažejo, da je v virih investicijskih
vrednosti naslednji obseg združenih sredstev:
v mio din
Združena
%
Investi
Števil,
Leto
sredstva zćJruženih
program. vredn'
Sredstev
37 43.264,7
6.811;fc;!vao 15,8
1981
28 17.533,7
1.299,« x.K, 7,4
1982
37 25.123,6
6,242;8bC! nib 24,5
1983
102 85.922,0 14.354,2
16^9
Skupaj
Na 1 program znašajo:
- investicijske vrednosti
848 mio din
— združena sredstva
138,5 mio din
Združena sredstev v virih financiranja v programih, za katere so samoupravni sporazumi sklenjeni v letih 1981-1983 pa
po posameznih republikah oz. SAP Kos&vo znašajo:
v rriio din
%
Združena
In
vest.
Števil,
SR/SAP
program. vrednost sredstva združenih
sredstev
8,5
4.098,0
44 48.248,2
BiH
30,0
973,7
3.226,8
9
Črna gora
24,9
4.015.7
32 16.129,6
Makedonija
28,7
5.266.8
17 18.317,4
Kosovo
16,9
102 85.922,0 14.354,2
Skupaj
Ti globalni pregledi kažejo na to, da so združena sredstva
sklada federacije zastopana v virih financiranja posameznega
programa v majhnem obsegu. Ta sredstva znašajo povprečno
v programih le 16,9%.
Zelo različno udeležbo združenih sredstev v programih je
še zlasti, ko presojamo te podatke po posameznih manj razvitih republikah in SAP Kosovo.
Če bi izločili iz navedenih podatkov velike projekte, ki
združujejo večji obseg sredstev, kot so:
Bosna in Hercegovina
- Gorenje, tovarna hladilnikov Bihać
- Slovenske železarne, programe RMK Zenica
Makedonija
- Rudnik Mežica in Cinkarna Celje, program Toranica
in še nekatere, bi dobili podatke, ki bi združena sredstva na
posamezni program še bolj zmanjšali.
Iz teh podatkov je mogoče ugotoviti, da je zaradi majhne
udeležbe združenih sredstev v programih

- izredno težavno in dolgotrajno dogovarjanje o zagotavljanju vseh^irov financiranja posameznih programov,
- izpričuje rahlo medsebojno povezanost partnerjev brez
tesnejših dohodkovnih povezav (v BiH je od 44 le 5 samoupravnih sporazumov sklenjenih na dohodkovni osnovi)
3. Združevanje sredstev v izvozno usmerjene programe
Pri dogovarjanju o združevanju sredstev za realizacijo posameznih programov ima devizna komponenta skorajda odločujoč vpliv. Čeprav se uvoz opreme v mnogih primerih financira iz kreditov mednarodne banke za obnovo in razvoj, morajo udeleženci združevanja na ta ali oni način zagotoviti
devize za odplačilo kreditov in za druge potrebne nove proizvodnje.
Od dosedaj sklenjenih programov je na različne načine
izvozno usmerjenih naslednje število programov:
%
Izvožno
usmerjeni
programi
49
18
37
1981
39
11
28
1982
43
16
37
1983
44
45
102
Skupaj
Ti podatki kažejo precej ugoden rezultat. Seveda pa bi
popolnejša presoja o izvozni usmerjenosti programov ugotovila, da je teh programov manj. Ko obravnavamo izvozno
usmerjene programe je prav tako treba ugotoviti, da je medsebojno sodelovanje pri doseganju izvoza dokaj različno; od
dobav surovin, repromaterialov in delov, ki se vgrajujejo v
izdelke za izvoz, do izvoza izdelkov in delitvi deviznih učinkov,
do substitucije uvoza in o dogovarjanju za skupni izvoz.
Zaradi povečane devizne likvidnosti in večanja sposobnosti
za odplačevanje zunanjih kreditov je potrebno izrazito vztrajati pri vlaganju sredstev v take programe, ki se bodo še
intenzivneje vključevali za skupni izvoz.

Leto

Skupno število
programov

4. Združevanje sredstev po poslovnih in drugih Interesih
Udeleženci združevanja sredstev so na različne načine izrazili interes po združevanju sredstev, skladno seveda s potrebami proizvodnje, prodaje na domačem in tujem trgu in
drugih vidikih trajnejšega poslovnega sodelovanja.
Sklenjeni so bili samoupravni sporazumi za programe združevanja in vlaganja sledeče v interese oziroma potrebe
%'
Število
Poslovni interes
prograPodročje vlaganj
Energetika
26
25,5
Surovine in repromaterial
21
20,0
Kmetijstvo in živil, industrija
1
2,0
Terciarne dejavnosti - turizem
48
47,5
Predelovalne panoge
5
5,0
Ostala področja
__
102
100,0
Skupaj
Podatki kažejo, da je skoraj 50% sklenjenih samoupravnih
sporazumov za programe predelovalne industrije, ki najhitreje pospešujejo razvoj manj razvitih republik in SAP Kosovo
ter dopolnjujejo domačo ponudbo in ponudbo za izvoz.
Ugodno je tudi vlaganje v zagoaovljanje surovin (25%) in za
razvoj sodelovanja na področju kmetijstva.
V neposrednih dogovorih med splošnimi združenji in organizacijami združenega dela bi bilo potrebno vzbujati interes
za večje vlaganje v kmetijstvo in druge dane resurse, ki so
glede na posamezno manj razvito republiko in SAP Kosovo
različni.
5. Združevanje sredstev z vidika povečevanja kapacitet In
zaposlovanja
V minulem obdobju so OZD združevale sredstva za povečanje kapacitet in zaposlovanja kot faktorja hitrejšega razvoja
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo.
Sredstva so bila združena v programe za povečanje kapaci'tet, in sicer:
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Kapacitete

Število
progamov

nove kapacitete
63
62
rekonst. in modernizac.
39
38
Skupaj
102
100
Nove in moderfiizirne kapacitete naj bi omogočile povečanje zaposlovanja, in sicer:
Republika/SAP
BiH
Črna gora
Makedonija
Kosovo
Skupaj

Število na novo zaposlenih
5.450
901
2.031
5.024
13.406

Izgradnja projektov v Bosni in Hercegovini iz naslova združevanja sredstev FNP je bila usmerjena predvsem v nove
kapacitete ali 80%. Toje iz stališča razvoja nerazvitih področij
Bosne in Hercegovine in nezaposlenosti pomembno - toda
bliža se čas, ko bo potrebno nekatere objekte modernizirati.
To seveda predstavlja resno preusmeritev z določenimi
posledicami.
Pogled na razreševanje nezaposlenosti v SR Bosni in Hercegovini dokazuje, da so vlaganja 44 projektov dosegla na
tem problemu pozitivno usmeritev, saj dosega zaposlitev po
realizaciji 5450 delovnih mest. To pa je izredno pomembno za
SR Bosno in Hercegovino.
Da bi se ta problem pospešeno razreševal, je želja SR
Bosne in Hercegovine po nadaljnjem vlaganju v predele Bosne in Hercegovine, kjer je izredno velika nezaposlenost in s
tem tudi take projekte, ki zahtevajo veliko zaposlitev. Seveda
je ta problem vezan na interese združenega deia, ko vstopajo
v sovlaganja s svojimi cilji.
Na področju realizacije projektov je dosežen rezultat saj je
izključenih že 15 projektov, dočim bo še 16 projektov v letu
1984 dokončanih. Tako, da se s tem dosega dvojni cilj: usposobitev proizvodnih kapacitet in manjše podražitve na posameznih projektih.
Programi iz leta 1983 bodo v SR Črni gori zaposlili manj
delavcev v primerjavi s programi iz leta 1981, ker:
- imamo 2 programa malega gospodarstva ter
- 2 rekonstrukciji, oziroma modernizaciji.
Pomembno je, da so nekateri projekti zasnovani tako, da se
lahko z minimalnimi dodatnimi vlaganji postavi še eno linijo
(na primer pri prodaji mineralne vode ter kronskih zamaškov)
in zaposli dodatne delavce.
Trenutno je v Črni gori nezaposlenih 32.000 delavcev, dejstvo, ki ga moramo obvezno upoštevati pri pripravi novih
programov.
Združevanje sredstev V SR Makedoniji kaže na to, da so se
sredstva prvenstveno usmerjala v modernizacijo proizvodnje
Od skupnih programov je takih kar 77%. To se odraža tudi na
manjši obseg zaposlovanja.
Združevanje sredstev v SAP Kosovu pa kaže na to, da so
sredstva od 17 kar v petnajstih programih ali 88% usmerjena v
izgradnjo novih kapacitet. To je z vidika zaposlovanja in
odpravljanja problemov nerazvitosti razumljivo. Pomembno
je, da novo zgrajene kapacitete uspešno delajo.
Pri združevanju sredstev za hitrejši razvoj gospodarsko
manj razvitih republik in SAP Kosovo, naj bi vendarle v prihodnje še več pozornosti namenili usposabljanju obstoječih
kapacitet, ki iz kakršnih koli razlogov ne delajo s potrebno
kapaciteto ali delajo slabo. Sanacija in usposobitev teh kapacitet bo najhitreje razreševala probleme ekonomskega in socialnega pojožaja tako teh OZD, kak#r tudi manj razvitih
republik in SAP Kosovo in širše skupnosti.
6. Stanje realizacije programov za katere so samoupravni
sporazumi sklenjeni v letih 1981-1983
Ocena združevanja sredstev z vidika stanja realizacije programov za katere so samoupravni sporazumi sklenjeni in
verificirani v letih 1981-1983
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v mio dii
Stanje realizacije
Štev. Združena
"A
programov
program, sredstva
dokončani programi
39 1.494,8
1(
programi v izgradnji
45 5.807,3
4C
prog r. v začet, fazi
izgradnje
18 7.052,1
5C
Skupaj
102 14.354,2
10C
Pregled kaže, da je sicer 39 programov končanih, vendar ti
zd
™zujejo 'e ^Q0/° sredstev. Med dokončanimi je tudi nekai
vetjih programov (STT - Valandovo, Instalacije Ljubljana Radiatorji Gnjilane, Fructal Ajdovščina - Frigos Čelič itd. glej prilogo - programi), ki zelo uspešno poslujejo. Pretežno
pa so dokonačni le programi za-katere so bila združena le
manjša sredstva.
Največje število programov je v različnih fazah izgradnje ki
združujejo 40 % sredstev.
Zaskrbljujoče pa je dejstvo, da je kljub mnogim naporom v
začetni fazi priprav izgradnje kar 18 programov, ki združujejo
50 odstotkov sredstev. Stanje programov po republikah in
SAP Kosovo je dokaj različno.
V SR Bosni in Hercegovini je 15 dokončanih programov, ki
združujejo 8,4 % sredstev v .različnih fazah izgradnje je 28
programov, ki združujejo 88,1 % sredstev. V začetni fazi je le 1
program, ki združuje 3,5 % sredstev. V fazi izgradnje je iz leta
1981 še 8 programov od katerih dva velika programa (Gorenje
- Bihać, Slovenske železarne - Zenica) združujeta 1.800 mio
din sredstev, to je kar 44 % vseh sredstev, ki jih OZD iz SR
Slovenije združujejo z OZD iz Bosne in Hercegovine v tem
obdobju.
V SR Črni gori sta 2 programa dokončana in združujeta 4 %
sredstev, v različnih fazah izgradnje je 6 programov, ki združujejo 74 % sredstev in 1 program je v začetni fazi in združuje
23 % sredstev. V fazi izgradnje so iz leta 1981 še trije programi
(Emona - Hotel Ufcinj, Radenska - polnilnica Bijelo Polje,
Gradiš Ljubljana -jadnik Bijelo Polje) kji skupaj združujejo
531,9 mio din ali kar 55 % vseh sredstev.
V SR Makedoniji je 16 programov dokončanih. Ti združujejo 16 % sredstev. V različnih fazah izgradnje je 8 programov
ki združujejo 26,6 sredstev. V začetni fazi je 8 programov, ki
združujejo, kar 59,4 % sredstev. Programi za katere so samoupravni sporazumi sklenjeni v I. 1981 so v glavnem dokončani.
Med programi v začetni fazi je tudi program izgradnje
Rudnika svinca in cinka Toranica, za katerega je bil samoupravni sporazum sklenjen že v I. 1981 pa še vedno niso
razrešeni vsi problemi, da bi začela izgradnja in realizacija
programa.
Ta program združuje 2.000 mio din, to je skoraj 50 % vseh
sredstev za združevanje v tem obdobju.
V SAP Kosovu je dokončanih 6 programov, ki združujejo 8
sredstev, 3 programi, ki združujejo 9 % sredstev so v raznih
fazah izgradnje, 8 programov za katere se združuje 83 % to je
večina sredstev pa so še v začetni fazi.
Med programi v fazi izgradnje sta 2 programa (Slovin in
Iplas-Color) za katera sta bila sklenjena samoupravna sporazuma že v letu 1981, en program (Kovinotehna-Smelt-Uroševac) pa je še v začetni fazi, čeprav je že dano soglasje na
sklenjeni samoupravni sporazum v letu 1981.
Z združevanjem sredstev z vidika realizacije programov ne
moremo biti zadovoljni. Čas od podpisa samoupravnega sporazuma o združevanju dela in sredstev do realizacije programa je predolg.
Vzroki so seveda različni, predvsem pa družbena ekonomska osnova naložbe ni takoj v začetku dovolj proučena zato
se v vseh nadaljnjih fazah zatika.
V vseh nadaljnjih fazah se pojavlja vprašanje ekonomske
smotrnosti naložbe, vprašanje zagotavljanja surovin, primer- !
nost cen proizvodov, devizna udeležba za surovine, repromaterial in opremo ter način pokrivanja itd.
Prav tako je pomembni dejavnik, da posamezne OZD no- :
silke programov za skupno naložbo iz SR Slovenije, niso.
dovolj učinkovite pri samoupravnem sporazumevanju za pridobitev potrebnih sredstev od drugih OZD.
Mnogokrat se celotna finančna konstrukcija sredstev za
programe zelo dolgo pripravlja ker banke nimajo na razpoporočevalec

lago dovolj sredstev ali pa so preangažirane in nelikvidne pa
tudi pridobivanje sredstev iz mednarodnih kreditov terja določen čas
V prihodnje bi morali nameniti več sredstev za rekostrukcije
in modernizacijo, ker bi tako časovno znatno hitreje in z
manjšimi sredstvi končali izgradnjo in zmanjšali možnosti
velikih podražitev, ki s počasno izgradnjo nastopajo.
III. Problemi, ki nastajajo pri dogovarjanju in
realizaciji programov
1. SR Bosna in Hercegovina
Postopki usklajevanja posameznih projektov in na njihovi
osnovi pripravljenih samoupravnih sporazumov, so še vse
preveč odvisni od struktur izven združenega dela.
Dolgi postopki potrjevanja programov in sporazumov, so
takšni, da je zelo dolga pot od iniciative pa do dejanskega
združevanja dela in sredstev za skupno naložbo.
V SR Bosni in Hercegovini mora investitor predložiti Privredni banki Sarajevo zahtevo, da se sprejme akt o združevanju
sredstev sklada federacije. Banka pridobi mnenje ustreznega
združenja pri gospodarski zbornici, potem pa sledi predlog, ki
ga posreduje Republiški sekretariat za finance in Republiški
zavod za plan. Oba se nato sporazumno izjasnita ali je investicijski program v skladu s cilji družbenega plana republike in
ali se sredstva sklada federacije lahko usmerjajo po pogojih,
ki so posebej predpisani.
Iz teh postopkov je razvidno, da je lahko združeno delo
samo iniciator in da je potrebno veliko sestankov, dogovorov
in soglasij, da pride do realizacije posameznih programov.
Plansko usklajevanje je sicer nujno, vendar je postopek
treba spremeniti tako, da bi dajali soglasje popreje in ne kot
zadnji akt, ko je že opravljeno predhodno delo - predinvesticijski elaborat, samoupravni sporazum in druga aktivnost, kar
potegne za seboj tudi določene stroške.
Posebni -problemi nastopajo pri zaključevanju plačilno devizne komponente, kadar gre za uvoz nujne investicijske
opreme.
Tudi pri usklajevanju besedila samoupravnih sporazumov o
združevanju dela in sredstev za skupne naložbe nastopajo
problemi. Z njimi se načeloma urejajo trajnejša razmerja s
skupnim rizikom, dogovorjeno politiko in s samoupravnim
odločanjem v skupnem programu. Poseben problem pa je vse
manj razpoložljiva kreditna sredstva Privredne banke in katera sodelujejo pri konstrukcijah financiranja investicij.
2. SR Črna gora
Vsako administrativno usmerjanje sredstev sklada federacije v posamezne dejavnosti in za skladnejši razvoj Črne gore
nujno vodi tudi v zmanjšanje možnosti OZD, da se povezujejo
in združujejo delo in sredstva na podlagi skupnih interesov.
Tako na primer obstaja pri turističnih in drugih organizacijah
iz SR Slovenije interes, da bi sovlagale v obmorski turizem ter
dograditev nujne infrastrukture (PTT, zdravstvo, trgovine) za
celovito turistično ponudbo, vendar Črna gora sredstva
sklada federacije usmerja le v nerazvito občino Ulcinj. Dalje,
ni mogoče vlagati sredstev za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo v surovinsko
bazo (na primer rudarstvo, pridobivanje aluminija - KAT,
pridobivanje železa - Železara Nikšič), za kar se OZD iz
Slovenije zanimajo.
Drugi najpomembnejši problem uresničevanja programov
je slaba kvaliteta tehnoekonomske investicijske dokumentacije, kot na primer: slaba analiza trga; idejne zasnove, ki ne
upoštevajo najnovejših dognanj; neracionalno uporabo tujih
tehnologij, kjer imamo doma licence in kooperantske odnose
s tujim partnerjem ali celo domačo tehnologijo; neupoštevanje stabilizacijskih prizadevanj v smislu nakupa nepotrebnih
in tehnično prezahtevnih delov opreme ter luksuzno gradnjo
nekaterih objektov. Prihaja do primerov, ko slovenski partner
v smislu ekonomske optimalizacije projekta predlaga določene spremembe, dopolnitve projekta, se to po dolgotrajnem
usklajevanju sprejme le deloma.
Tretji pomembnejši problem je nesposobnost banke pri
zagotavljanju virov financiranja posameznih programov.
Ključno vprašanje realizacije sprejetih programov ter sporazumevanja o novih programih; Investicijska banka Titograd —
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Združena banka, kamor sovlagatelji nakazujejo sredstva, zaradi likvidnostnih težav združena sredstva obrača za druge
namene. Banke niso v stanju zagotoviti kreditov niti OZ,
investitorji pa nimajo dovolj sredstev za lastno udeležbo tako,
da je zapiranje finančnih konstrukcij, poleg drugih problemov, izredno pereče. Likvidnostna situacija je takšna, da
postavlja pod vprašanje projekte, ki so že v fazi izgradnje.
Potrebno bi bilo zagotoviti večji del sredstev sklada federacije
ali iz obveznega posojila ali iz dela, ki ga združujejo sovlagatelji iz Slovenije, da bi hitreje dokončali začete investicije.
Četrti zaviralni dejavnik je dolgotrajnost in počasnost usklajevanja v procesu samoupravnega sporazumevanja, priprave ekonomsko tehnične dokumentacije, postopka bančnih
odločitev glede financiranja programa, administrativnih postopkov tako, da je pot od iniciative pa do začetka investicije
izredno dolga. Ta dolgotrajnost ima za posledico podražitve
investicijske vrednosti in nato težave pri zapiranju finančnih
konstrukcij.
Peti pomembnejši problem je neizvajanje, oziroma počasnost izvajanja sprejetih sklepov in nalog, tako na ravni dogovorov med samimi OZD, kot tudi na ravni raznih oblik srečanj
delegacij.
Tudi vprašanje zagotavljanja virov financiranja za podražitve ni ustrezno rešeno. SR Črna gora daje planska soglasja na
fiksni znesek sredstev za pospeševanje razvoja gospodarsko
manj razvitih republik in SAP Kosovo namesto, da bi se
podražitve pokrivale sorazmerno z viri financiranja v prvotni
finančni konstrukciji. Tako obravnavajo podražitve na enak
način in po enakem postopku kot to velja za nov projekt,
oziroma samoupravni sporazum.
Pri uresničevanju programov so zelo pomembna skupina
problemov - kadrovski problemi. Ti se pojavljajo tako v fazi
sporazumevanja o programih, pripravljalni fazi, fazi izgradnje
in proizvodnje. Izkušnje kažejo, da brez stalne prisotnosti
naših strokovnjakov ni mogoče izpeljati investicije. Že v pripravljalni fazi, še posebej pa v fazi izgradnje bi moral naš
sovlagatelj sodelovati pri operativnem izvajanju nalog in nadzirati delo na temelju mrežnega plana. V nasprotnem primeru
se dogovori ne izvajajo in naloge prepočasi opravljajo. Enaka
ugotovitev velja tudi v primeru, ko so OZD za spremljanje
izvajanja sporazuma ustanovile poslovne odbore, oziroma
druge ustrezne organe. Sem bi lahko uvrstili tudi probleme pri
zaposlovanju strokovnih kadrov za delo v novih obratih, kar
pa ni specifično samo za Črno goro.
3. SR Makedonija
Pri dogovarjanju o združevanju sredstev v programe za
hitrejši gospodarski razvoj je močno prisotno pomanjkanje
dinarskih in deviznih sredstev ter vseh vrst energetskih virov.
To omejuje možnost za dogovarjanje in realizacijo programov.
Nelikvidnostni problemi gospodarstva in banke povzročajo
dolgotrajno dogovarjanje za zapiranje finančnih konstrukcij,
zlasti še za realizacijo večjih programov.
Prav enake težave nastopajo v fazah realizacije programov,
zato se čas izgradnje objektov podaljšuje in nastopajo visoke
podražitve.
Dalje, ni na razpolago potrebnih sredstev za razvoj študije
in raziskave, zato mnoge pobude, zlasti iz manj razvitih občin
Makedonije za opredeljevanje posameznih programov ostanejo neuresničljive. Potrebno bi bilo del sredstev obveznega
dela posojila sklada federacije usmeriti za te namene.
Zaradi omejene višine združevanja sredstev sklada federacije v posamezne programe se od sovlagateljev pričakuje tudi
združevanje drugih poslovnih sredstev. Ker teh sredstev OZD
nimajo, banke pa jim tudi ne morejo dati kreditov, prenekatere iniciative ostanejo nerealizirane.
Kljub vsem dogovorom vloga združenega dela pri neposrednem odločanju o združevanju sredstev za posamezne piograme še vedno ni dovolj izražena.
Preveč je še vedno zunanjih vplivov pri opredeljevanju
pogojev za združevanje sredstev, kar se izrazito kaže pri
nenehnem spreminjanju pogojev za združevanje sredstev, kar
se izrazito kaže pri nenehnem spreminjanju pogojev za združevanje sredstev pri izgradnji Rudnika Toranica.
4. SAP Kosovo
Podatki kažejo, da niso združena v tem obdobju predvidena
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(50%) sredstva sklada federacije za pospeševanje gospodarskega razvoja Kosova. Tu nastopa vrsta problemov. Za posamezni program se partnerji sorazmerno hitro dogovorijo. Zaradi pomanjkljive priprave investicijske dokumentacije, preslabo opredeljenih izhodišč za program in medsebojnih obveznosti, se dokumentacija nato spreminja in dopolnjuje ter
podaljšuje čas priprave izgradnje objekta z vsemi negativnimi
posledicami.
Pri dogovarjanju o združevanju sredstev za posamezne
programe ima združeno delo premalo odločujoč vpliv. Zaradi
tega se že vnaprej določa o posameznih lokacijah in drugih
pogojih izgradnje, kar draži izaradnjo in ustvarja druae probleme.
Vsled koncentracije sredstev za združevanje v Združeni
banki Kosovo (Bankkos) in zaradi prevelikega angažiranja pri
izgradnji drugih večjih objektov na Kosovu se le z veliko
težavo zapirajo finančne konstrukcije za programe, ki nastajajo iz združevanja sredstev sklada federacije. Poleg tega pa
se iz istih razlogov prepočasi iz te banke usmerjajo sredstva v
programe, ki so v izgradnji. To vse počasni dogovarjanje o
programih in podaljšuje čas izgradnje.
In dalje, prepočasi se realizirajo dogovori med posameznimi subjekti dogovarjanja. To velja tudi za druge zunanje
faktorje, ki se vključujejo v dogovarjanje in ki dajejo soglasja
na dogovorjene programe.
Združevanje sredstev in izgradnja objektov kasni tudi zaradi
preslabega pretoka znanja in prisotnosti potrebnih strokovnih
kadrov pri nastajanju in realizaciji programov.
Ni urejenega sistema informiranja o možnostih za združevanje sredstev. Prepočasi pa se v združevanje vključujeje večji
sistemi s svojimi programskimi usmeritvami. Za študije in
raziskave ni na razpolago potrebnih sredstev, ker bi na tej
osnovi našli nove možnosti za združevanje sredstev.
Združevanje sredstev, zlasti v manj razvitih občinah, zavira
tudi dejstvo, da ni partnerjev za dogovarjanje o združevanju,
premalo pa je iniciativ za zgraditev samostojnih obratov oz.
TOZD-ov na teh območjih.
Sredstva za združevanje so bila premalo usmerjena v
obratna sredstva. To bi najhitreje povečevalo zaposlenost z
uvajanjem več izmen i. pd.
V večjem obsegu bi morali dajati možnost združevanju
sredstev tudi na vsa tista področja, ki bi omogočila širše
reprodukcijsko povezovanje, večji izvoz in zaposlovanje.
IV. Predlogi za pospeševanje združevanja
sredstev
Problemi, ki nastajajo pri združevanju dela in sredstev,
kažejo na to, da predlogi, mnenja in sklepi Izvršilnega odbora
GZ Slovenije in Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije iz leta 1983 niso bili v celoti uresničeni.
Zaradi tega se v naslednjem obdobju kažejo zlasti sledeče
naloge:
1. Z manj razvitimi republikami in SAP Kosovo se je dogovarjati o spremembi ali poenostavitvi kriterijev o višini vlaganja sredstev v posamezne programe, glede o usmerjanju
sredstev v dobre in izvozne programe z manjšim poudarkom
usmerjanja sredstev v panoge in področja. Večjo vlogo in
odgovornost je dati OZD pri dogovarjanju in realizaciji programov.
2. Zaradi splošne dinarske in devizne nelikvidnosti gospodarstva, pa tudi bank naj bi se dalo več prednosti programom,
ki izhajajo iz samoupravnega združevanja sredstev. Večjo
vlogo bi morale imeti pri tem temeljne banke, ki spremljajo
investitorja in združevalce sredstev, ne glede na to, kateri
združeni banki pripadajo. Na ta način bi lažje pritegovali še
druga sredstva in hitreje zapirali finančne konstrukcije in
realizirali programe.
V združenih bankah naj bi se sredstva za programe le
evidentiralo.
3. V manj razvitih republikah in SAP Kosovo bi morali dajati
več možnosti za združevanje sredstev v programe s področja
kmetijske in živilske industrije, v proizvodnjo in predelavo
barvnih in drugih kovin, kemije in drugih osnovnih surovin ter
repromaterialov. Več sredstev vlagati v modernizacije in rekonstrukcije obstoječih kapacitet, da bi v krajšem času in
racionalneje gradili objekte in hitreje zaposlovali nove delavce. Več sredstev bi morali vlagati tudi v obratna sredstva.
4. Domače znanje in kadri ter drugih resursi, s katerimi
razpolaga gospodarstvo in družbeno politične skupnosti bi
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morali biti osnovni nosilci razvoja in faktorji pri opredeljevanju programov za združevanje sredstev. Zato naj se ti faktorji
vključujejo v vseh razgovorih, na katerih se OZD dogovarjajo
o programih za združevanje.
5. Študije in raziskave so osnovno izhodišče za iskanje
novih možnosti za združevanje sredstev, ker gospodarstvo
nima vedno dovolj izdelanih programskih možnosti nadaljnjega razvoja.
Zaradi tega naj bi se manj razvitim republikam in SAP
Kosovo omogočilo, da iz sredstev obveznega dela posojila
sklada federacije izločijo del sredstev za te namene.
6. Pripravi investicijske dokumentacije za odločitve o združevanju sredstev bi morali dati več pozornosti, da ne bo
kasneje potrebno odločitev spreminjati ali celo odstopati od
programov, za katere so samoupravni sporazumi že sklenjeni.
Pri tem naj se bolj uporablja predlog zasnove o ekonomski
upravičenosti za izgradnjo objektov, ki jo je pripravila Gospodarska zbornica Slovenije.
7. Skupaj z ustreznimi organi in GZ bi morali pripraviti
ustrezni informacijski sistem, preko katerega bi obveščali
združeno delo o možnostih za združevanje sredstev.
8. Večji sistemi, SOZD-i in druge oblike organiziranja združenega dela naj bi bili s svojimi programi in usmeritvami bolj
prisotni pri hitrejšem razvoju gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo.
V. Sklep
Analiza o združevanju sredstev kaže, da so bili na tem
področju doseženi pomembni rezultati, kljub pomanjkljivostim, problemom in težavam, ki so pri tem nastajale.
To je tudi zagotovilo, da se bodo ob sodelovanju vseh
subjektivnih faktorjev pri odpravljanju pomanjkljivosti ti procesi tudi v prihodnje uspešno nadaljevali.
Priloga:
-Pregled podpisanih in verificiranih projektov
skupnih vlaganjzaobdobje1981-1983zaSR BiH,
Črno goro, Makedonijo in SAP Kosovo
z rekapitulacijo,
Služba za sodelovanje z republikami
in pokrajinama
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SKLEPI IN PRIPOROČILA
Službe za sodelovanje z republikami In pokrajinama Gospodarske zbornice
Slovenije ob obravnavi Informacije o združevanju dela In sredstev za
pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik In SAP Kosovo v letih
1981-1983
Izvršilni odbor Gospodarske zbornice
Slovenije je na svojI 14. seji, dne 25. 5.
1984 obravnaval
- Informacijo o združevanju dela In
sredstev za pospeševanje razvoja gospodarsko man! razvitih republik In pokrajine Kosovo v I. 1981-1983 In po
obravnavi sprejel naslednje
SKLEPE IN PRIPOROČILA
1. Na področju združevanja dela in
sredstev za hitrejši razvoj gospodarsko
manj razvitih republik Jn pokrajine Kosovo so v I. 1981-1983 doseženi pomembni
rezultati, čeprav sredstva namenjena za
združevanje niso v celoti usmerjena v
programe.
Da bi še pospešili združevanje sredstev
se bo Gospodarska zbornica Slovenije
aktivno vključevala v dogovarjanje z gospodarskimi zbornicami, bankami in drugimi organi iz manj razvitih republik in
SAP Kosovo o hitrejšem razreševanju
vzrokov, ki so navedeni v informaciji in
zavirajo združevanje sredstev v posamezne programe ter podaljšujejo izgradnjo objektov.
2. Informacije o združevanju sredstev
v programe za hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo, zlasti pa iniciative in predlogi za združevanje sredstev za leto 1984 naj se objavijo v glasilu Gospodarske zbornice Slovenije, da bi se organizacije združenega
dela lahko vključevale v realizacijo posameznih predvidenih programov.
Gospodarska zbornica Slovenije bo
dala iniciativo organom v SR Sloveniji in
drugih republikah ter pokrajinama, da bi
razvili ustrezni informacijski sistem, ki bi
dajal združenemu delu podatke o možnostih sodelovanja in združevanja dela in
sredstev v posamezne programe.
3. Podatki o združevanju sredstev v
obravnavanem obdobju kažejo na to, da
so bila predvidena sredstva SR Slovenije
za združevanje v celoti angažirana v programe za BiH in Makedonijo, za Črno
goro je bilo združeno 78%, a v programe
za SAP Kosovo pa je bilo združeno le
38% predvidenih sredstev za združevanje.
Da bi pridobili nove programe za združevanje sredstev zlasti za SAP Kosovo, ki
ima tudi sicer največ, to je 42% skupnih
sredstev za združevanje, bo Gospodarska zbornica Slovenije v naslednjem obdobju organizirala razgovore z organizacijami združenega dela in splošnimi
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združenji. Razgovori bodo zlasti s tistimi
organizacijami združenega dela, ki že sodelujejo z gospodarstvom Kosovo in drugimi organizacijami združenega dela, ki
imajo programe pa jih zaradi pomanjkanja sredstev ne morejo uresničiti.
4. Informacijo o združevanju dela in
sredstev za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo v obdobju I. 1981-1983 se pošlje
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije
z namenom, da bi se z ustreznimi organi
iz manj razvitih republik in SAP Kosovo
dogovarjali o spremembi kriterijev, ki
omejujejo organizacije združenega dala
pri dogovarjanju o združevanju dela in
sredstev.
Kriteriji, ki so jih sprejele manj razvite
republike in Kosovo preveč regionalno in
panožno usmerjajo ta sredstva, znatno
omejujejo višino združenih sredstev sklada federacije in določajo preveliko centralizacijo sredstev v eni pooblaščeni
banki.
Gospodarska zbornica Slovenije bo
Fondu federacije, gospodarskim zbornicam iz manj razvitih republik in SAP Kosovo dala pobudo za razpravo o spremembi sprejetih kriterijev.
5. Nadaijni razvoj gospodarskega sodelovanja in združevanja dela in sredstev
na dolgoročnih osnovah za trajnejšo in
zanesljivejšo oskrbo z reprodukcijskim
materialom in drugimi proizvodi je moten
zaradi neizpolnjevanja obveznosti, ki
izhajajo iz sklenjenih samoupravnih sporazumov in drugih dogovorov.
Da bi odpirali procese samoupravnega
povezovanja in združevanja dela in sredstev organizacij združenega dela - bi bilo
potrebno z dopolnitvijo predpisov doseči
večjo pravno varnost sklenjenih samoupravnih sporazumov. Gospodarska zbornica Slovenije si bo v gospodarskih zbornicah in organih v republikah in pokrajinah prizadevala uveljavljati večjo poslovnost in pravno varnost pri sprejetih obveznostih v dogovorih in samoupravnih
sporazumih.
6. Iz dosedanjih aktivnosti pri združevanju sredstev zlasti s SAP Kosovo se
kažejo pomanjkljivosti pri pripravljanju
programov in investicijske tehnične dokumentacije ter pri izgradnji objektov,
kar vse vpliva na zavlačevanje in podaljševanje izgradnje posameznih objektov.
Zaradi tega bi morali poleg samoupravnega združevanja sredstev v posamezne programe namenjati tudi več
sredstev za usposabljanje kadrov. Poleg

tega je potrebno, da strokovni kadri iz
Slovenije neposredno sodelujejo in vodijo aktivnosti v vseh fazah nastajanja in
realizacije posameznih programov v
manj razvitih republikah in SAP Kosovo.
Gospodarska zbornica Slovenije si bo
prizadevala, da bodo udeleženci združevanja dela in sredstev posvetili večjo skrb
pripravi projektov ter skozi presojo in
revizijo projektov ugotavljali, če so zagotovljene surovine in energija ter kako je
rešen transport blaga in izdelkov.
7. Kot kaže informacija se pretežno
vlagajo sredstva v nove objekte. Ti se
zaradi različnih razlogov počasi realizirajo, zahtevajo velika sredstva in se prepočasi zmanjšuje nezaposlenost.
Predlagati je treba manj razvitim republikam in SAP Kosovo ter doseči, da bi se
več sredstev združevalo v modernizacijo
proizvodnje, v obratna sredstva in uvajanju večizmenskega dela.
8. Dosedanje aktivnosti združenega
dela, gospodarske zbornice in drugih organov pri združevanju 50% dela sredstev
v programe za hitrejši razvoj manj razvitih republik in SAP Kosovo so prispevale
k temu, da sta bila v obdobju 1981-1983
sklenjenih 102 samoupravna sporazuma
in usmerjeno 75% predvidenih sredstev
za združevanje. V letu 1984je s sklenjenimi samoupravnimi sporazumi že angažirano 54% razpoložljivih sredstev in za I.
1985 še 34%. To kaže, da bodo zlasti za
posamezne republike predvidena sredstva za združevanje tudi presežena.
Upoštevajoč interese združenega dela
pri samoupravnem povezovanju in združevanju sredstev predlagamo, da se v
naslednjem srednjeročnem obdobju
omogoči, da se celotna sredstva za razvoj manj razvitih usmerijo skozi programe.
9. Informacija o gospodarskem sodelovanju in skupnih vlaganjih ter .informacija o združevanju dela in sredstev za
pospeševanje razvoja gospodarsko manj
razvitih republik in SAP Kosovo v i.
1981-1983 se skupaj s predlogi za pospeševanje združevanja sredstev sprejmejo.
10. Gospodarska zbornica Slovenije
se bo v neposrednih razgovorih z Gospodarsko zbornico Bosne in Hercegovine in
organizacijami združenega dela prizadevala razrešiti odprte probleme, ki izhajajo
iz sklenjenega samoupravnega sporazuma o izgradnji Tovarne hladilnikov v Bihaču In dogovora o zagotavljanju surovin.
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čeli graditi v zadnjih dveh le- čunski vrednosti. Gibanje udetih po republikah in avtono- ležbe predračunske vrednosti
mnih pokrajinah ter kdo zago- investicij v teku v posameznih
- Zakaj prekupčevanje s cementom?
tavlja potrebna finančna republikah in avtonomnih poSkupina delegatov gospo- menta za prodajo na debelo in sredstva.
krajinah v skupni predračunski
Na vprašanje je odgovoril vrednosti investicij v teku v
darskega področja Skupščine na drobno, pri čemer mora
Franc
Jamšek
namestnik
diobčine Grosuplje zastavlja upoštevati dogovorjene količiSFRJ je razvidno iz zacfnjega
vprašanje, kako je mogoče, ne z udeleženci navedenega rektorja Zavoda SR Slovenije stolpca tabele 1. Delež predraza
družbeno
planiranje;
da ob velikem pomanjkanju samoupravnega sporazuma o
čunske vrednosti investicij v
Podatke za odgovor na dele- teku, ki se izvajajo v SR Slovecementa v mesecih marec, združevanju dela in sredstev.
april in maj 1984 privatni kupIz podatkov o letošnji proiz- gatsko vprašanje črpamo iz niji je v jugoslovanski vrednoci lahko kupujejo cement v vodnji izhaja, da cementarna publikacij Službe družbenega sti upadel od 11,8% 30. 9.1981
maloprodaji cementarne An- nadplansko povečuje zlasti knjigovodstva Jugoslavije. In- na 9,6% 31. 3. 1984. V obdobju
hovo in ga potem preprodaja- izvoz, zadržuje prodajo na formacija o investicijama u to- od 1. 10. 1981 do 30. 9. 1983
jo na črno po občutno* višjih drobno na približno enaki rav- ku i njihovom pokriću po sta- (za obdobje po tem datumu
cenah, medtem ko cementa ni ni kot v letu 1983, omejuje pa nju z dne 30. 9. 1981, 30. 9. podatki za SFRJ še niso dodovolj za gradbeništvo, da o dobave v prodaji na debelo, to 1982 in 30. 9. 1983 ter iz pred- končno obdelani) je bilo v Jutrgovini sploh ne govorimo.
je velikim porabnikom in trgo- hodnih podatkov o investicijah goslaviji začetih 22.784 inveSprašujemo se, če so mo- vinam, med katerimi so tudi v teku na dan 31. 3. 1984. Po- sticijskih objektov v skupni
goče privatni kupci v letih, ko udeleženci samoupravnega datki se nanašajo na investici- predračunski, vrednosti 624,9
je cementarna Anhovo poslo- sporazuma o združevanju dela je, ki so jih investitorji prijavili milijarde dinarjev, Gospodarvala z izgubo, tudi prispevali in sredstev. Cementarna An- Službi družbenega knjigovod- skih investicij je bilo po presredstva za pokrivanje te iz- hovo kljub manjšim razpolož- stva na podlagi določil repu- dračunski vrednosti 77,9%,
gube ali pa je vzrok kje drug- ljivim količinam za domačo tr- bliških in pokrajinskih zako- stanovanjskih 15,3% in negoje, da lahko sedaj, ko cemen- žišče ni ustrezno zmanjšala nov o gradnji investicijskih ob- spodarskih 6,8%. Udeležba SR
ta ni dovolj, tako uspešno tr- količin v lastni prodaji na jektov in zagotavljanju sred- Slovenije v začetih investicijah
stev za financiranje investicij v tem obdobju je bila 10,1%
gujejo z njim in si s tem drobno.
ustvarjajo neopravičen in
Menimo, da bi to vprašanje ter na podlagi 39. člena Zako- (glej tabelo 2).
neobdavčen dobiček. S takim lahko obravnavali tudi udele- na o zavarovanju plačil med
Iz strukture zagotovljenih
načinom ustvarjajo nezado- ženci samoupravnega spora- uporabniki družbenih sredstev
voljstvo med delovnimi ljud- zuma ter pri tem obenem oce- (Ur. I. SFRJ št. 60/75, 2/76, sredstev za vse investicije v temi, ki se sprašujejo, kako je nili izvajanje sporazuma glede 13/76, 22/78, 31/83). Podatke ku v Jugoslaviji v zadnjih treh
kaj takega v naši socialistični preskrbe velikih porabnikov in prikazujemo v treh priloženih ■ letih je razvidno, da se delež
tabelah in sicer:
lastnih sredstev investitorjev
družbijsploh mogoče.
domačega trga nasploh.
- gibanje števila in predra- giblje okrog 26% (pri čemer ss.
Na/vprašanje je odgovorila
V delegatskem vprašanju je
Jelka Žekar, namestnica pred- omenjeno preprodajanje ce- čunske vrednosti investicijskih veča delež že zagotovljenih
sednika Republiškega komite- menta. V zvezi s tem moramo objektov v teku, razčlenjeno lastnih sredstev), delež zdruja za tržišče in splošne gospo- navesti, da Republiški tržni po namenu in po republikah ženih sredstev narašča in je
darske zadeve:
inšpektorat, organi tržne inš- oziroma avtonomnih pokraji- dosegel leta 1983 že skoraj
Cementarna Anhovo je naj- pekcije občine Grosuplje, od nah v zadnjih treh oziroma 13%, upada delež kreditov domačih bank, medtem ko se depomembnejši preskrbovalec koder izvira delegatsko vpra- sedmih letih (Tabela 1),
porabnikov cementa v Slove- šanje, in občine Nova Gorica,
- začetne nove investicije v lež kreditov tujih bank giblje
niji, saj dobavlja na slovensko kjer je sedež cementarne An- obdobju od 1. 10. 1981 do 30. okrog 14%, narašča tudi delež
sklada federacije za razvoj
tržišče blizu polovico potreb- hovo, v tem letu niso zasledili 9. 1983 (Tabela 2),
nega cementa. Ostali del po- pojavov nedovoljene trgovine
- strukturo zagotovljenih manj razvitih, vsi ostali viri pa
trebnega cementa dobavljajo s cementom oziroma o tem ni- sredstev za investicije v teku v predstavljajo skupaj nekaj več
cementarna Trbovlje in ce- so prejeli sporočil ali ovadbe. SFRJ na dan 30. 0, 1981, 1982 kot 5%. Struktura zagotovljenih sredstev za gospodarske
mentarne iz drugih republik
Organizacije
združenega in 1983 (Tabela 3)'.
investicije v teku kaže nižji de(Umag, Pula, Podsused). Vse dela, ki opravljajo blagovni
Iz podatkov o gibanju števila lež lastnih sredstev investitorte cementarne dobavljajo na promet, pa se morajo v primeslovensko tržišče manjše koli- rih, če ugotovijo, da je stanje in predračunske vrednosti in- jev in višji delež tako domačih
čine cementa od planiranih in- na tržišču takšno, da postaja vesticijskih objektov v teku na kot tujih kreditov, še slabša pa
potrebnih. Vzrok za to so zlasti vprašljivo redno preskrbova- dan 30. 9. posameznega leta je struktura zagotovljenih
pospešena prodaja na tuja- tr- nje drugih porabnikov ali če je razvidno, da število investi- sredstev za prednostne gospožišča in težave v preskrbi z ma- glede na to obstaja utemeljen cijskih objektov v teku že vse darske investicije, saj je delež
sredstev
komaj
zutom. Zato je na slovenskem sum, da se blago kupuje v večji od leta 1978 stalno upada in to lastnih
tržišču pričelo primanjkovati količini s špekulativnimi na- tako v globalu kot tudi glede na 16-17%, delež domačih kredicementa.
meni, opreti na 14. člen zako- namen in po posameznih re- tov okrog 40% in delež tujih
Cementarna Anhovo je pri na o temeljih poslovanja na publikah oziroma avtonomnih kreditov (ki sicer upada) prek
prodaji cementa vezana na področju blagovnega prome- pokrajinah. Predračunska vre- 16% (glej tabelo 3). Seveda so
sklenjen samoupravni spora- ta, ki določa, da organizacija dnost nominalno večinoma si- razlike po posameznih repuzum o združevanju sredstev združenega dela ni dolžna po- cer narašča, realno pa v večini blikah in pokrajinah precejšporabnikov cementa. Na tej sameznemu kupcu prodati primerov od leta 1980 dalje nje, vendar ne širimo odgovopodlagi določa količine ce- blago v količini, ki jo zahteva. stalno pada. Delež gospodar- ra z dodatnimi tabelami, saj so
skih investicij med vsemi inve- vsi podatki na razpolago v insticijami v teku v SFRJ narašča formativnih centrih oziroma
tako po številu objektov kot po SDK podružnicah, razčlenjeni
- Koliko gradimo?
predračunski vrednosti, delež tudi na posamezne panogo.
Skupina delegatov za go- investicij je še vedno veliko stanovanjskih investicij po šte- Ravno sektorska struktura pa
spodarsko področje 14. okoli- objektov v gradnji. Zanima vilu objektov stagnira, po pre- je glede na različen sestav deša iz skupščine občine Ra- nas, koliko objektov proizvod- dračunski vrednosti pa upada, legatov iz združenega dela še
dovljica je postavila nasled- nega in neproizvodnega zna- medtem ko delež negospodar- kako zanimiva v medrepubliški
nje delegatsko vprašanje.
čaja je trenutno v gradnji in skih investicij upada, tako po primerjavi, medtem, ko so gloKljub realnemu zmanjšanju koliko novih objektov smo pri- številu objektov kot po predra- balni okviri že zelo iznivelirani.
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA -20. 6. 1984
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Tabela 1: INVESTICIJE V TEKU V SFRJ
Štev. inv. objektov Verižni indeks

Investicije skupaj
30. 9. 1977
30.9.1978
30. 9. 1979
30. 9. 1980
30. 9. 1981
30. 9. 1982
30.9.1983
31.3.1984
Gospodarske Investicije
30. 9. 1981
30. 9. 1982
30. 9. 1983
31.3.1984
Stanovanjske Investicije
30. 9. 1981
30. 9. 1982
30. 9. 1983
31.3.1984
Negospodarske investicije
30. 9. 1981
30. 9. 1982
30. 9. 1983
31.3.1984
Investicije skupaj po republikah
Bosna In Hercegovina
30. 9. 1981
30. 9. 1982
30. 9. 1983
31. 3. 1984
Črna gora
30. 9. 1981
30. 9. 1982
30. 9. 1983
31. 3. 1984
Hrvatska
30. 9. 1981
30. 9. 1982
30. 9. 1983
31. 3. 1984
Makedonija
30. 9. 1981
30. 9. 1982
30. 9. 1983
31. 3. 1984
Slovenija
30. 9. 1981
30. 9. 1982
30. 9. 1983
31. 3. 1984
Srbija
30. 9. 1981
30. 9. 1982
30. 9. 1983
31. 3. 1984
Ožja Srbija
30. 9. 1981
30. 9. 1982
30. 9. 1983
31. 3. 1984
Kosovo
30. 9. 1981
30. 9. 1982
30. 9. 1983
31. 3. 1984
Vojvodina
30. 9. 1981
30. 9. 1982
30. 9. 1983
31. 3. 1984
poročevalec

Predrač. vrednost

Verižni indeks

(- mrd din, - tekoče cene)
Delež vseh investicij v teku
v SFRJ (v %)
objekt predrač. vred.

28.749
31.335
30.132
28.959
25.554
22.939
21.233
19.528

109
96
96
88
90
93
92

596.5
841.2
1.043,3
1.215,6
1.373.0
1.540,6
1.679,8
1.914.1

141
124
117
113
112
109
114

100
100
100
100

100
100
100
100

19.279
17.789
16.788
15.390

92
94
92

1.160,9
1.306,7
1.451,2
1.681,4

113
111
116

75.4
77.5
79.1
78.8

84,6
84,8
86,4
87,8

19.279
2.337
2.147
1.974

95
92
92

1.160,9
139,3
129,0
137,2

118
93
106

75,4
10.2
10,1
10,1

84,6
9,0
7,7
7,2

74
82
94

94.5
94.6
99,6
95,5

100
105
96

14.9
12.3
10,8
11,1

6,9
6,1
5,9
5,0

1.666
1.966
1.593
1.553

102
94
97

176,5
209,2
238.5
256.1

119
114
107

6,5
7.4
7.5
8,0

12,9
13,6
14,2
13,4

I.260
686
576
559

70
65
97

65.5
73,8
67,2
74,0

113
91
110

4,9
3,9
2,7
2,9

4,8
4.8
4.0
3.9

4.428
4.243
3.775
3.478

96
89
92

263.2
308.6
298.3
303.8

117
97
102

17.3
18,5
17,8
17.8

19,-2
20,0
17.8
15.9

1.495
1.189
1.059
982

80
89
93

88.6
97.7
102.5
115.1

110
105
112

5,9
5.2
5,0
5,0

6.5
6,3
6.1
6,0

2.689
1.606
2.507
2.382

97
96
95

161.8
157.6
166.4
183.2

97
106
110

10.5
11.4
11.8
12.1

11,8
10,2
9,9
9.6

14.016
12.316
II.723
10,574

88
95
90

617.4
693.7
806.9
982.0

54,8
112
116
112

45.0
53,7
55.2
54.1

45,0
48,0
51,3

9,541
8.016
7,553
6.946

84
94
92

416,2
451.2
504,2
655.1

108
112
130

37.3
34.9
35.6
35,6

30,3
29,3
30,0
34,2

901
786
698
658

87
89
94

81.8
104.2
137.6
144.5

127
132
105

3,5
3,4
3.3
3.4

6.0
6,8
8,2
7,5

3.574
3,514
3,472
2,970

98
99
86

119,4
138.3
165,0
182.4

116
119
111

14,0
15.3
16.4
15.2

8.7
9.0
9.8
9.5

3.818
2.813
2.298
2.164
in AP
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Tabela 21
INVESTICIJE V SFRJ, ZAČETE V OBDOBJU OD 1. 10. 1981 DO 30. 9. 1983
Število objektov

Delež (v %)

Predrač. vrednost

- mrd din
tekoče cene
Delež (v %)

SFRJ
22.784
100,0
624,9
100,0
Gospodarske investicije
18.512
81,3
486,7
77,9
Stanovanjske investicije
2.108
9,3
95,8
15.3
Negospodarske investicije
2.164
9,5
42,4
6,8
Bosna in Hercegovina
1.807
151.0
7,9
24.2
črna gora
431
34,2
5.5
1,9
Hrvatska
4.552
19,8
132.1
21,1
Makedonija
848
3,7
28,6
4.6
Slovenija
3.137
63,4
13,8
10,1
Srbija
12.039
52.8
215,6
34,5
- ožja
7.444
32,7
139,6
22.3
- Kosovo
438
22,8
3,6
1,9
- Vojvodina
4.157
18,2
53,2
8,5
SR Slovenija*
3.091
100,0
68,4
100,0
- gospodarske investicije
2.654
85.9
55,0
80,3
- stanovanjske investicije
128
4,1
9.8
. 6,7
- negospodarske investicije
309
10,0
6,8
9.9
* Investicijska vlaganja investitorjev iz Slovenije, ne glede na republiko, kjer so vložena.
f
Tabela 3: STRUKTURA ZAGOTOVLJENIH SREDSTEV ZA INVESTICIJE V TEKU
V SFRJ 30.9.1981,1982 IN 1983
,(- mlrd
....
din, - tekoče cene)
Skupaj SFRJ
30. 9. 1981
30. 9. 1982
30. 9. 1983
Struktura v %
30. 9. 1981
30. 9. 1982
30. 9. 1983
Skupaj zagotovljena sredstva
1.351,1
1.483,8
1.663,0
100,0
100,0
100,0
% od predrač. vrednosti
98,4
96,3
99,0
Sredstva investitorjev
371,8
376,8
437,5
27,5
25,4
26,3
(v tem bodoči prilivi)
(256,8)
(230,4)
(220,2)
(19,0)
(15,5)
(13,2)
Združena sredstva
131,8
174,3
215,2
9,8
11,7
12,9
Krediti
693,5
732,9
777,6
51,3
49,4
46,8
(do domačih bank)
(500,3)
(528,9)
(547,7)
(37,0)
(35,6)
(32,8)
(tujih bank)
(193,2)
(203,9)
(232,8)
(14,3)
(13,7)
(14,0)
Sklad federacije za razvoj nerazvitih
80,5
108,5
135,2
6,0
7,3
8,1
Predračuni in skladi DPS
16,7
20,5
22,2
1,2
1,4
1,3
Sredstva zagotov. z zakoni SR in SAP
28,9
32,9
33,6
2,1
2,2
2,0
Krajevni samoprispevki
13,8
19,6
27,1
1,0
1.3
1,6
Tuji soinvestitorji
14,3
18,3
14,7
1,1
1,2
0,9
Gospodarske investicije
- Skupaj zagotovljena sredstva
1.260,9
1.435,7
100,0
100,0
Lastna sredstva
321,2
21,0
22,4
(v tem bodoči priliv)
(150,6)
Združena sredstva
183,6
14,4
12,8'
Krediti
734,8
54,3
52,1
(domačih bank)
(504,6)
(38,3)
(36,1)
(tujih bank)
(230,2)
(16,0)
(16,0)
Ostala sredstva
196,1
13,3
13,X
Prednostne gospodarske investicije
skupaj zagotovljena sredstva
677,8
762,2
879,4
100,0
100,0
, 100,0
Lastna sredstva
17,9
15,9
17,2
Združena sredstva
12,2
13,6
15,1
Krediti
59,7
57,6
54,4
(domačih bank)
(40,3)
(40,0)
(38,1)
(tujih bank)
(19,4)
(17,6)
(16,3)
Ostala sredstva
10,2
12,9
13,3
- Dodelitev sredstev za odpravo
posledic, ki jih je povzročil orkanski veter
Orkanski veter, ki je v dneh
V združenem delu gospood 9. 2. 1984 do 13. 2. 1984 darstva, negospodarstva in
prizadel občino Kranj je po samostojnemu delu je bilo v
oceni posebne komisije v letu
1983
ustvarjenega
gozdovih na gospodarskih, 29.012.840.000 din družbenenegospodarskih in stanovanj- ga proizvoda, tako da povzroskih objektih v družbeni in za- čena škoda predstavlja 3,61 %
sebni lasti povzročil škodo v družbenega proizvoda, dosevišini 1,046.439.462 din.
ženega v letu 1983.
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Ker omenjena škoda presega 3% ustvarjenega družbenega proizvoda v občini Kranj
v preteklem letu, je po sklepu
Izvršnega sveta Skupščine
občine Kranj v skladu z družbenim dogovorom o načinu
uporabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč
pristojni odbor iz 6. člena tega
dogovora dne 28. 3. 1984 za-

prosil odbor podpisnikov navedenega družbenega dogovora za dodelitev sredstev po
7. členu dogovora. Pred tem
pa je bila prva ocena škode
odbora posredovana že v mesecu februarju.
Ker do danes občina Kranj
ni dobila še nobenih sredstev
iz naslova solidarnosti, niti
odgovora, se sprašujemo, zakaj je prišlo do zavlačevanja,
poročevalec

izpolnitev obveznosti za
kljub temu, da sklad razpola- darnosti za odpravljanje posle- BiH, SR Hrvatske in SAP Koso- delno
sanacijo
nastale škode v Novi
vo
za
mesec
junij
in
julij
v
dic
naravne
nesreče
posredoga z nerazporejenimi sredGorici
v
višini
30 raio din.
skupni
višini
67
mio
din
ter
val
odboru
6.
4.
1984,
dopolnistvi.
V tem času poteka v občini tev vloge pa 15. 5. 1984.
Strokovna služba je vlogo
Kranj v organizacijah združe- Kakšen je delež stanovanjske gradnje
nega dela, posebno v gozdo- posredovala prisotnim repuvih intenzivna sanacija. Glede bliškim upravnim organom za v vseh investicijah v SR Sloveniji?
na pomanjkanje finančnih pridobitev mnenja. Republiški
sredstev je vprašljiva učinko- komite za kmetijstvo, gozdarSkupina delegatov za go- dročje v strukturi celotnih invitost sanacij predvsem v stvo in prehrano je ugotovil, da spodarsko področje 4. okoliša vesticij, saj predstavlja v letu
SO Kranj v svoji vlogi ne raz- iz občine Ljubljana-Šiška za 1983 le 22,2% v primerjavi z
gozdovih.
členjuje ocenjene škode v Zbor združenega dela Skup- letom 1982, ko je bil ta delež
Na vprašanje je odgovoril kmetijstvu in gozdarstvu, kot ščine SR Slovenije je postavila 23,7%.
Vladislav Horvat, pomočnik to predvideva navodilo o enot- naslednje delegatsko vpraša3. Za leto 1984 je resolucijpredsednika republiškega ko- ni metodologiji za cenitev ško- nje:
sko predvideno uresničevanje
miteja za varstvo okolja in ure- de od elementarnih nesreč
(Uradni list SFRJ, št. 17/79),
Kakšen delež je predstavlja- dinamike izgradnje stanovanj
janje prostora:
Republiški komite za industri- la stanovanjska izgradnja v dogovorjene s planskimi doOdbor podpisnikov družbe- jo in gradbeništvo pa, da je vseh investicijah v SR Sloveniji kumenti za to obdobje. To ponega dogovora o načinu upo- vlogo potrebno dopolniti s v letu 1982, v letu 1983 in kakš- meni, da bi bilo v letu 1984
rabe in upravljanja s sredstvi predpisanimi obrazci in nave- ni so načrti za leto 1984?
potrebno zgraditi 12.180 stasolidarnosti za odpravljanje sti skupno vsojo povračila zanovanj oziroma 21% vseh staposledic naravnih nesreč v SR varovalnice. K ocenjeni škodi
V zvezi z delegatskim vpra- novanj v tem petletnem obSloveniji je na 6. seji dne 22. 2. na ostalih področjih ni bilo pri- šanjem je Izvršni svet Skupšči- dobju oziroma toliko, kot je bi1984 obravnaval posledice pomb.
ne SR Slovenije posredoval lo s planom predvideno tudi za
škode po orkanskem vetru, ki
leto 1983.
Odbor podpisnikov družbe- naslednji odgovor:
je od 9. do 13. februarja po- nega dogovora o načinu upoSodimo, da bi te rezultate
1. V resoluciji za leto 1982 je
vzročil večjo škodo predvsem rabe in upravljanja s sredstvi
v občinah: Kranj, Tržič, Radov- solidarnosti je na 7. seji dne bilo predvideno zmanjšanje lahko dosegli le ob takem giljica, Jesenice, Tolmin, Idrija in 30. 5. 1984 obravnaval vse vlo- gospodarskih investicij realno banju investicij na stanovanjskem področju, ki bi dosegle
Šmarje pri Jelšah.
ge za dodelitev sredstev soli- za 2,5%, za stanovanjsko koČlani odbora so bili sezna- darnosti za delno kritje škode, munalne investicije pa realno njihovo realno vrednost, izkazano v letu 1982. V celotnih
njeni s stališčem Izvršnega ki je nastala po orkanskem ve- za 5%.
Celotne investicije so se v investicijah bi tako predstavsveta Skupščine SR Slovenije tru.
in oceno ter sklepi Predsedtem letu zmanjšale za toliko ljale stanovanjske investicije
Odbor je ugotovil, da ostaja kot je bilo načrtovano. V reso- 23,5%.
stva RK SZDL Slovenije, kakor
tudi z mnenji resorskih repu- odprto vprašanjeTjlede oceni- lucijsko predvidenem okviru,
Podatki za prvo tromesečje
bliških organov, na osnovi če- tve škode v gozdarstvu na so se gibale tudi stanovanjske tekočega
leta kažejo, da so se
sar je bilo v razpravi sklenjeno, Brdu pri Kranju, zato je sklenil, investicije.
investicije v prida prvotne ocene, ki jih je od- da Izvršni svet SO .Kranj poNominalno so se sicer vlaga- gospodarske
s povprečnimi lanskobor prejel od posameznih pri- novno preveri svoj izračun, ta- nja v stanovanjsko gospodar- merjavi
povečale za 14,2%,
zadetih občin, bistveno odsto- ko po obsegu podrtega drevja,3 stvo povečala za 20,3% realno letnimi
medtem
ko so povprečna plakakor
tudi
oceno
škbde
po
m
pajo od podatkov, s katerimi
pa je zabeležen padec za 5%. čila za investicije
razpolagajo resorni republiški podrtega dravja. Razlika v oceV letu 1982 predstavljajo sta- sko dejavnost podv stanovanjlanskoletorgani. Ugotovljeno je bilo, da ni škode znaša 389 mio dinar- novanjske investicije v struktu- nim povprečjem (nominalno
ocenjena škoda v primerjavi z jev. Ob upoštevanju navedene ri celotnih investicij 23,7%.
so bila plačila nižja za 6,6%).
družbenim proizvodom za leto korekture, v skupnem znesku
2. V resoluciji o politiki
1983, ki ga je posredoval Za- ocenjene škode, je le-ta v razDelež stanovanjskih investivod SR Slovenije za družbeno merju z družbenim proiz- družbeno ekonomskega raz- cij v celotnih investicijah v
planiranje, bistveno odstopa vodom SO Kranj pod cenzu- voja SR Slovenije v letu 1983 je prvem tromesečju leta 1984
od primerjave škode z družbe- som 3%, kar je pogoj za dode- bilo predvideno ohranjanje in- znaša 18,5%.
nim proizvodom iz leta 1982, s litev sredstev solidarnosti. vesticij v osnovna sredstva goPodatki za leto 1984 potrjučimer je vprašljiva upraviče- Sprejet je bil sklep, da Izvršni spodarstva na ravni, doseženi
tendenco padanja stanonost do solidarnostnih sred- svet SO Kranj dopolni vlogo v v letu 1982. To velja tudi za jejo
investicije za stanovanjsko go- vanjskih investicij, kisejezačestev v skladu s predpisanimi skladu z razpravo.
la že leta 1982. Padec se maniSredstva solidarnosti, ki se spodarstvo.
cenzusi iz družbenega dogofestira tako v realanem padavora. Glede na večjo škodo v oblikujejo v organizacijah
Gospodarske investicije, ki
občini Tolmin in mnenja pri- združenega dela iz dohodka naj bi v letu 1983 ohranile real- nju investiranja na tem postojnih republiških organov, organizacije in osebnih do- ni obseg iz predhodnega leta, dročju, kot tudi v zmanjševada je za to občino ob navede- hodkov delavcev, se v teh or- so bile ob koncu leta zelo blizu nju deleža stanovanjskih invenih ugotovitvah nujno zagoto- ganizacijah uporabljajo kot predvidevanjem. 35,7% nomi- sticij v strukturi celotnih inveviti čimpreje sredstva za od- kratkoročni vir obratnih sred- nalna rast gospodarskih inve- sticij. Delež teh investicij je v
pravo posledic zaradi močne- stev. Na račun sredstev soli- sticij pomeni, da, se njihov celotni strukturi padel od
23,7% v letu 1982 na 18,5% v
ga vetra, sta bila sprejeta na- darnosti za odpravo posledic realni obseg ni zmanjšal.
prvem četrtletju 1984. leta.
naravnih nesreč v SR Sloveniji
slednja sklepa:
Načrtovanja se niso uresnia) Skupščini občine Tol- se sredstva vpokličejo na podGlede na gibanje povprečmin se odobrijo akontativna lagi sklepa IS Skupščine SR čila le na področju investicij v nih mesečnihjjlačil za investistanovanjsko
gradnjo,
kjer
so
sredstva v višini 15.000.000,00 Slovenije o vpoklicu sredstev
cije v prvem tromesečju leta
din;
solidarnosti. Ta sredstva se se investicije realno zmanjša- 1984 v primerjavi z letom 1983,
b) Vloge ostalih občin se bo- uporabijo za delno odpravo le, načrtovano pa je bilo, da se ocenjujemo, da ne bo dosežen
do obravnavale po prejetju posledic nastalih zaradi narav- njihov obseg ohrani na ravni lanskoletni odstotek stanovlog vseh prizadetih občin, v nih nesreč v skladu s sklepi predhodnega leta.
investicij v celotnih
Nominalna rast investicij na vanjskih
katerih bo prikazana ocena podpisnikov družbenega doinvesticijah.
škode v skladu z veljavno me- govora o načinu uporabe in stanovanjskem področju je v
todologijo in na te vloge pri- upravljanja s sredstvi solidar- letu 1983 znašala 21,6%, kar
dobljena strokovna mnenja nosti. Saldo na tem računu predstavlja realno 3% manjša Vir: Tekoči gospodarski pregled
1982, 1983, 1984
pristojnih resornih organov.
dne 12. 6. 1984 znaša 97 mio vlaganja kot v letu 1982.
Zmanjšal se je tudi delež in- Služba družbenega knjigovodstva
Izvršni svet SO Kranj je vlo- din. Sredstva so namenjena za
go za dodelitev sredstev soli- izpolnitev obveznosti do SR vesticij za stanovanjsko po- SR Slovenije, Centrala Ljubljana,
poročevalec
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ZBOR OBČIN-20. 6. 1984
- Kako na seje republiške skupščine?
Skupina delegatov za zbor
občin skupščine SR Slovenije
je na 31. seji, dne 18. 5. 1984
med ostalim obravnavala tudi
pogoje in možnosti za delo
delegatov na sejah zborov
skupščine SR Slovenije. Glede na obstoječe razmere, zlasti glede možnosti prevozov
na seje z javnimi prevoznimi
sredstvi, ki so neugodne za
celovito delo delegata in na
drugi strani glede prevozov
delegatov z službenim avtomobilom, ki povzročajo občutno povečanje stroškov za delo delegatov v reupubliški
skupščini, postavljamo delegati
DELEGATSKO VPRAŠANJE:
KDO JE DOLŽAN ZAGOTOVITI POGOJE ZA CELOVITO
DELO DELEGATOV NA SEJAH ZBOROV REPUBLIŠKE
SKUPŠČINE, KADAR TEGA
ZARADI DOLOČENIH ADMINISTRATIVNIH UKREPOV O
OMEJENI RABI DRUŽBENIH
SREDSTEV ZA MOTORNI
BENZIN, OMEJENI RABI
SREDSTEV ZA SPLOŠNO PORABO IN OBSTOJEČIH RAZMERAH JAVNEGA PREVOZA
NE MORE ZADOVOLJIVO ZAGOTAVLJATI DELEGATU DOMICILNA OBČINA?
V občini Gornja Radgona
imamo do Ljubljane zagotovljen samo javni avtobusni
prevoz in sicer tako, da ob 5.
uri odpotujemo, vračati pa se
moramo iz Ljubljane najpozneje ob 16. uri. Pri tem imamo
delegati veli!;e težave v tem,
ker zaradi čedalje večje obremenitve avtobusov ne moremo priti zjutraj na avtobus, ob
povratku pa moramo zapustiti
sejo skupščine na sredi dela,
kar ne omogoča delegatu celovitega sodelovanja v skupščini in opravljanja dolžnosti,
ki izhajajo iz delegatske funkcije.
Prav radi takih razmer nam
je skupščina občine do sedaj
omogočala, da smo se na seje zborov republiške skupščine vozili z službenim avtomobilom. Tega načina prevoza
pa nam v bodoče ne morejo
zagotavljati, ker je družbenopolitična skupnost iz leta v leto bolj omejena«v rabi sredstev za te namene na podlagi
zveznega zakona q začasni
prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za
nakup dizelskega goriva in
motornega bencina. Na drugi
strani pa so tudi čedalje bolj
realno zmanjšana sredstva za
splošno porabo. Prevozi z
službenim avtomobilom pa
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občutno dražijo stroške udeležbe delegatov na sejah republiške skupščine v breme
sredstev naše občine.
Pristojni organi v občini so
nas seznanili, da znaša dejanski strošek za prevoženi
kilometer 17,60 din, kar pomeni, da stane en prćvoz v obe
smeri (360 km) skupno 6.336.dinarjev.
Delegati ocenjujemo, da je
potrebno to vprašanje preučiti in najti ustrezno rešitev. Zaradi oddaljenosti in obstoja
javnih prevoznih sredstev
smo očitno pri teh vprašanjih
v dosti manj ugodnem položaju od delegatov iz drugih
družbenopolitičnih skupnosti.
Prepričani pa smo, da to vprašanje zadeva širši družbeni
interes in da glede na materialne možnosti in omejitvene
ukrepe presega pristojnosti
občine.
V zadevi pa gre v bistvu zato, da se posebej uredi vprašanje glede rabe družbenih
sredstev za nakup motornega
bencina in da se tudi občini
povrnejo stroški, ki nastajajo
za prevoz delegatov s službenim avtomobilom. K temu naj
pojasnimo, da sicer delegati v
celoti odvajamo občini tisti
del stroškov, ki jih v skupščini
SR Slovenije sprejemamo za
prevoz z avtobusom.
Republiško skupščino prosimo, da to vprašanje čimprej
uredi in nas o zadevi pismeno
obvesti.
Na vprašanje je odgovorila
Majda Poljanšek, predsednica
zbora občin skupščine SR Slovenije:
Na delegatsko vprašanje
skupine delegatov iz občine
Gornja Radgona z dne 23. 5.
1984, v katerem vprašujejo,
kdo je dolžan zagotoviti pogoje za celovito delo delegatov
na sejah' zborov republiške
skupščine, kadar tega, zaradi
določenih
administrativnih
ukrepov o omejeni rabi družbenih sredstev za motorni
bencin, omejeni rabi sredstev
za splošno porabo in obstoječih razmerah javnega prevoza,
ne more zadovoljivo zagotavljati delegatu domicilna občina, dajemo naslednji odgovor:
Poslovnik Skupščine SR
Slovenije v 65. členu določa,
da se pravice delegatov do povračil stroškov za delo v skupščini oz. do nadomestila osebnega dohodka zagotavljajo v
skladu z zakonom in družbenim dogovorom. Družbeni dogovor o osnovah in merilih za
določanie osebnih dohodkov

in drugih osebnih prejemkov
delegatom in voljenim ali imenovanim funkcionarjem (Ur. I.
SRS, št. 20/75) pa v 13. členu
določa, da ima delegat in voljeni ali imenovani funkcionar,
ki se udeležuje sej pri podpisnikih tega dogovora (podpisnik je tudi skupščina) pravico
do povračila potnih stroškov
za prevoz iz kraja stalnega prebivališča in nazaj v višini vozne
tarife I. razreda vlaka ali avtobusa po uradno objavljenih
cenah in do povračila cestnine, kadar uporabi za prevoz
lastno vozilo, ter do dnevnice v
višini, kot se priznava delegatom in voljenim ali imenovanim funkcionarjem pri podpisniku družbenega dogovora,
ki je sklical sejo.
Iz teh določb torej izhaja, da
ob nespremenjenih določbah
družbenega dogovora Skupščina SR Slovenije ne more zagotavljati povračil drugih stroškov razen tistih, ki so navedeni v 13. členu omenjenega dogovora. Dejstvo je, da v nekaterih primerih nastajajo za delegate stroški, ki jih ni mogoče
pokriti iz priznanih stroškov po
družbenem dogovoru, zato je
dolžnost družbenopolitične
skupnosti, katere delegati so
delegirani na seje zborov
skupščine, da pokrivajo razliko v nastalih stroških. Ob tem
pa je nesporno, da je potrebno
skupščinam družbenopolitičnih skupnosti v okviru proračunskih sredstev, kljub neka-

terim zakonskim omejitvam
oz. li/nitiranju omogočiti, da v
okviru sredstev za potrebe dela delegatskih skupščin zagotavljajo tudi sredstva za pokrivanje stroškov delegatom.
Ne glede na navedeno pa bo
potrebno v okviru SZDL ter v
skupščinah družbenopolitičnih skupnosti razčistiti nekatera vprašanja v zvezi z načinom
zagotavljanja nadomestil za
delo delegatov v skupščinah
družbenopolitičnih skupnosti
ter ustrezno preučiti tudi določbe sedaj veljavnega družbenega dogovora. Pri tem pa
bo potrebno izhajati iz ustavne
določbe, da je funkcija delegata častna družbena funkcija in.
da v okviru interesov, ki jih
uveljavljajo posamezni družbeni subjekti v skupščinah
družbenopolitičnih skupnosti
le-ti zagotavljajo svojim delegatom tudi pogoje za njihovo
nemoteno delo.
Glede na navedeno bo
Skupščina SR Slovenije predlagala podpisnikom družbenega dogovora, da preučijo določbe' družbenega dogovora
glede na spremenjene pogoje
in nekatere omejitve, ki ne
omogočajo nemoteno opravljanje delegatskih dolžnosti.
Hkrati pa bo Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve v okviru obstoječe ureditve preučila možnost
za ustrezno razrešitev te problematike v okviru možnosti
Skupščine SR Slovenije.

- Upravljanje in gospodarjenje s
protokolarnimi objekti
Na 19. redni seji zbora krajevnih skupnosti skupščine
občine Tržič, dne 16. 5. 1984,
je bilo postavljeno naslednje
delegatsko vprašanje:
V KS Bistrica pri Tržiču je
protokolarni objekt izvršnega
sveta skupščine SR Slovenije. Delegacija postavlja vprašanje, ali so v današnjem času še primerni objekti v te namene. Posebej pa nas zanima, koliko je objekt v Bistrici
pri Tržiču uporabljen in kdo
ga uporablja?
Prosim da nam zagotovite
ustrezen odgovor, katerega
bomo posredovali zboru krajevnih skupnosti na naslednji
seji, ki bo 13. junija 1984.
Poleg citiranega delegatskega vprašanja, je bilo tudi
na seji osnovne organizacije
ZK Bistrica postavljeno vprašanje glede upravičenosti
uporabe in celotnih stroškov
vzdrževanja protokolarnega
objekta. Izrečene so bile že
tudi pripombe na neprimeren
odnos gostov oziroma upo-

rabnikov objekta do posameznih krajanov. Skratka, vse
bolj pogosta so razna vprašanja, ki se pogojujejo s funkcionalno in upravičeno uporabo objekta.
Izražene so bile tudi želje,
da bi sedaj zapuščeno teniško igrišče odprli najširšemu
krogu občanov, kajti tovrstnih
športnih objektov v občini ni,
ob tem pa je krog ljudi, ki bi se
želeli ukvarjati z rekreacijo
vse širši, sredstev za gradnjo
takšnih objektov pa ni (ukrepi
varčevanja).
Glede na to, da v občini ni
najbolj primernih objektov za
nadaljnji razvoj turizma in da
ni v tej gospodarski situaciji
lahko graditi novih turističnih
zmogljivosti, gredo razmišljanja tudi v tej smeri, da bi bilo
možno sedanji protokolarni
objekt uspešno vključiti v turistično ponudbo višje kategorije.
Kot vidite, sem poleg delegatskega vprašanja nanizal
še nekatere zadeve, ki so priporočevalec

šotne med občani in ki se pojavljajo na sestankih. Želel bi,
da razumete vse skupaj kot
dobronamerno v korist širše
družbenopolitične skupnosti.
Razumljivo je, da se v tem
obdobju, ko pada življenjski
standard in ko govorimo na
vseh ravneh o smotrnejši rabi
družbenih sredstev, vse bolj
pogosto pojavljajo tudi takšna in podobna vprašanja, na
katera smo dolžni dajati odgovore.
Na vprašanje je odgovoril
Jernej Vrhovec, namestnik republiške sekretarke za pravosodje in upravo:
V skladu s stabilizacijskimi
usmeritvami si tudi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije prizadeva, da se iz državne uprave
izločijo tista dela in naloge, ki
po svoji vsebini tja ne sodijo.
Pri tem je posebej navedeno
upravljanje in gospodarjenje s
protokolarnimi objekti. Izvršni
svet si prizadeva zmanjšati število protokolarnih objektov oz.
jih vključiti v turistično ponudbo Slovenije.
V dosedanjih prizadevanjih
je -Izvršni svet že izločil protokolarni objekt Vilo Bled, ki jo je
s pogodbo oddal v dolgoročen
najem HTP Bled. Vila je oddana pod pogojem, da bo vključena v turistično ponudbo Bleda in da bo prispevala k povečanju tujskega turizma oz. de-

vizn«mu prilivu. Za protokolarni objekt Brdo pri Kranju je v
pripravi zakon o razglasitvi
Brda za kulturno zgodovinski
spomenik oz. narodni park. S
tem bo kompleks Brdo odprt
za javnost.
Od preostalih objektov, ki jih
sedaj upravlja Protokol v IS (vila Tartini v Strunjapu, Vila Triglav na Pokljuki, Grad Snežnik, Vila Podrožnik v Ljubljani,
Grad Strmol) se pripravljajo
rešitve, kako vključiti te objekte v turistično oz. drugo dejavnost. Konkretni predlogi še niso dokončno izoblikovani. Rešitve za posamezne objekte
bodo pripravljene postopoma
v skladu z dogovori s tistimi, ki
bi bili zainteresirani prevzeti te
objekte.
Imetnik pravice uporabe na
Vili Bistrica pri Tržiču je občina Tržič, uporablja pa jo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
za protokolarne potrebe, večkrat pa jo uporabljajo za delo
vidni kulturni in znanstveni delavci kot dr. Josip Vidmar in
drugi, uporabljal pa pa jo je
tudi Miroslav Krleža.
Pripravljeni smo upoštevati
vsako pobudo oz. predlog za
vključitev objektov v turistično
gospodarstvo oz. za njihovo
uporabo v druge namene, vendar pod pogojem, da bo zagotovljeno njihovo vzdrževanje in
da bo njihova uporaba prispevala k obogatitvi turistične ponudbe.

- Boljša organiziranost-večji
prihranki
Pri obravnavi osnutka zako- podpiramo težnje po moderna o zagotavljanju sredstev iz nizaciji jugoslovanskih železdela neizkoriščenih kreditov nic, vendar želimo ob tem odiz primarne emisije železni- govor na vprašanje:
Kako je z združevanjem žeških transportnih organizacii
združenega dela za nakup tir- lezniškh transportnih organinih vozil domače izdelave zacij združenega dela? Ali so
smo v skupini delegatov obli- se Jugoslovanske železnice
pripravljene povezati v enokovali naslednjo pripombo:
Poudarjamo, da delegati ten sistem z enotnimi skupni-
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mi službami in poenoteno tehnologijo prevoza? Menimo
namreč, da bi z boljšo organiziranostjo lahko prihranili
marsikateri odvečni strošek v
našem železniškem tran-.
sportu.
Na vprašanje je odgovoril
Franjo Lunder, namestnik
predsednice Republiškega komiteja za promet in zveze:
Železniške transportne organizacije z območja SFR Jugoslavije so v Skupnost jugoslovanskih železnic združene že
od leta 1956 na podlagi zakona o
organizaciji
Jugoslovanskih
železnic. Železniške organizacije so se združile v enoten sistem, da se zagotovi in uresniči pravilno in nemoteno delovanje železniškega prometa
kot tehnološko enotnega sistema, ki je v splošnem družbenem interesu in pomemben
za celotno družbeno skupnost.
Za dosego tega cilja železniške organizacije v Skupnosti
jugoslovanskih železnic skupaj usklajujejo in določajo
vozne rede, določajo enoten'
način za urejanje in opravljanje železniškega prometa ter
zagotavljajo enotnost prevoza,
usklajujejo planske akte, urejajo pogoje in način za skupno
uporabo osnovnih transportnih zmogljivosti ter urejajo njihovo unifikacijo in standardizacijo, urejajo vzdrževanje in
rekonstrukcijo
železniških
zmogljivosti ter opravljajo druge naloge, ki zagotavljajo tehnološko enotnost železniškega sistema v celoti. V Skupnosti jugoslovanskih železnic so
organizirane ustrezne strokovno-operativne službe, katerih
naloga je stalno spremljati
izvajanje enotno predpisanih
prevoznih procesov ter odrejati ukrepe za nemoteno izvajanje tehnološkega procesa.
Ob sprejemanju sedanje samoupravne organiziranosti na
■ Jugoslovanskih železnicah, so

se posamezne železniško transportne organizacije organizirale v skladu z načeli zakona o
združenem delu in ob upoštevanju specifičnih pogojev železniške dejavnosti. Na območju SR Slovenije in Istre so
se železničarji samoupravno
združili v SOZD Železniško gospodarstvo Ljubljana. Takšna
organiziranost železniškega
gospodarstva v celoti ustreza
zahtevam po zagotavljanju
družbeno racionalnega in
učinkovitega
železniškega
prometa.
Pri nekaterih železniških
transportnih organizacijah v
okviru Skupnosti jugoslovanskih železnic pa so se pojavile
pomanjkljivosti v notranji tehnološki organiziranosti, ki jih
je potrebno čimprej odpraviti.
Zato so v skladu z dolgoročnim programom gospodarske
Stabilizacije na področju prometa in posebnim akcijskim
programom, ki so ga sprejeli v
Skupnosti jugoslovanskih železnic, že pričele aktivnosti za
izboljšanje delovanja jugoslovanskih železnic, pri čemer je
poudarek na ustreznejši porazdelitvi posameznih funkcij
in pooblastil po posameznih
ravneh organiziranosti, in sicer od temeljnih organizacij
združenega dela prek delovnih
in sestavljenih organizacij
združenega dela v republikah
in avtonomnih pokrajinah do
Skupnosti jugoslovanskih železnic.
V razpravah, ki se v zvezi s
tem vprašanjem pojavljajo, se
v SR Sloveniji zavzemamo za
samoupravno reševanje teh
vprašanj in za rešitve, ki so v
skladu z načeli našega družbeno-ekonomskega sistema, pri
čemer je eden od poglavitnih
ciljev prav zmanjševanje vseh
odvečnih stroškov v našem železniškem gospodarstvu, na
kar opozarja tudi delegatska
pripomba oziroma vprašanje.
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Pobuda skupine delegatov iz občine Jesenice v
zvezi s problemom trajanja kurilne sezone
V letošnjem letu se je ponovno izkazalo, da so mnogi
predpisi, ki jih sprejemamo, neživljenjski in togi in zato ni
čudno, čeprav temu ne bi smelo biti tako, da je naš pravni red
podvržen tolikšnim kršitvam. Meriimo, da je eden tovrstnih
predpisov tudi Uredba Zveznega izvršnega sveta o dopolnitvah uredbe o ukrepih za manjšo porabo in za varčevanje
tekočih goriv (Uradni list SFRJ, 62/82), ki med drugim določa,
da se kurilna sezona ne sme pričeti pred 15. oktobrom in ne
sme trajati dlje kot do 15. aprila. Strinjamo se z ugotovitvami,
da je ta predpis zelo konkreten in ima zagotovo določene
pozitivne učinke. Vendar, pavšalno reševanje problema ni niti .
inteligentno niti smotrno. Ko ob obali že odcveta sadno
drevje, na drugem koncu Slovenije, npr. v Kranjski gori pričakujemo, da od turistov iztisnemo še zadnje dinarje, ki so jih ti
namenili za smučanje. Razlika, čeprav karikirana, v klimi je
torej očitna, s tem, da razlika v temperaturi povzroča hudo
nejevoljo med delovnimi ljudmi in občani v tistih krajih, kjer bi
bilo gretje tudi po 15. aprilu vsekakor upravičeno; tako tudi
letos. Mogoče na ta način dejansko privarčujemo določeno
količino tekočih goriv, vendar bi bilo zanimivo ugotoviti, za
koliko se je po tem obdobju povečala poraba električne energije, katere tudi ni v izobilju. Malokdo je namreč brez ustrezne
reakcije čakal toplejših dni, ampak si je pomagal po svojih
močeh, to pa je bilo v večini primerov možno le z uporabo
električnih grelnih pripomočkov.
To nas navaja k razmišljanju, da je potrebno citirano uredbo
dopolniti in v njej opredeliti določene specifičnosti, ki bi se
nanašale na njeno izvajanje, s tem, da bi kazalo dati določene
pristojnosti republikam in avtonomnima pokrajinama, če ne
celo občinam. Predlagamo, da to vprašanje prouči pristojni
republiški upravni organ, ki naj preko Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije da pobudo za spremembo oziroma dopolnitev uredbe. Ob tem bi opozorili tudi na delegatsko vprašanje
oziroma pobudo, ki je bila podana že v lanskem letu.
Pobudo je sprejela, in nanjo želi ustrezen odgovor, delegacija Skupščine občine Jesenice, ki delegira dva delegata v
zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije na seji 20.
aprila 1984.

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je obravnaval pobudo
skupine delegatov iz občine Jesenice v zvezi s problemom
trajanja kurilne sezone in jo v celoti podprl.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je podobno pobodu že
obravnavaI na seji dne 25. 10. 1983 in Zveznemu izvršnemu
svetu poslal predlog za spremembo določil uredbe o ukrepih
za manjšo porabo in za varčevanje tekočih goriv (Uradni list
SFRJ, št. 25/81 in 62/82).
Zvezni izvršni svet se do te problematike še ni opredelil,
zato bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ponovno predlagal Zveznemu izvršnemu svetu, da spremeni določila o trajanju kurilne sezone v smislu našega predloga iz leta 1983.
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STALIŠČE
Izvršnega sveta skupščine SR Slovenije
do pobude za spremembo dogovora o oblikovanju splošne porabe v občinah v SR Sloveniji
Skupina delegatov za gospodarsko področje 6. okoliša iz
Domžal za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je
Skupščini SR Slovenije predložila naslednjo pobudo za spremembo dogovora o oblikovanju splošne porabe v občinah SR
Slovenije:
»Skupščina občine že dalj časa ugotavlja, da delo v organih
za notranje zadeve ni primerno stimulirano, še posebno velik
problem pa predstavljajo tudi delovni prostori, ki so neustrezni. Zaradi tega pogosto prihaja do fluktuacije kadra ter
zaposlovanja vadno novih delavcev, ki so V večini mladi. To pa
povzroča tudi vedno nove potrebe po zagotavljanju stanovanj
za nove delavce. Kljub temu, da Skupščina občine posveča
veliko pozornosti tej problematiki, se še vedno pojavljajo
stanovanjski problemi delavcev postaje milice, katere pa je iz
sredstev proračuna nemogoče razrešiti zaradi omejitve
splošne porabe v proračunu.
Ker se zaradi omejitev splošne porabe v proračunu ne more
zagotoviti dovolj Omenjenih sredstev za reševanje prostorske
problematike stanovanjskih vprašanj delavcev, nabave
ustrezne opreme ter materialne stroške podajamo pobudo, da
se v dogovoru o oblikovanju splošne porabe v občinah SR
Slovenije sofinanciranje postaje milice izvzame iz limitirane
porabe.«
Odgovor:
Zaradi večletnega limitiranja skupne in splošne porabe z
zveznim zakonom se tako na področju skupne kot splošne
porabe pojavlja vedno več problemov pri zagotavljanju sredstev za izvajanje programov in nalog v družbenih dejavnostih
in proračunih družbenopolitičnih skupnosti. Zoženi materialni .okviri in predvideni ukrepi za razbremenitev gospodarstva narekujejo zelo racionalno koriščenje teh sredstev.
Oblikovanje sredstev občinskih proračunov v letu 1984
ureja družbeni dogovor o izvajanju politike na področju
splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1984.
Družbeni dogovor je usklajen z določbami resolucije o politiki
družbenega in gospodarskega razvoja v SR Sloveniji v letu
1984 in zakona o začasni prepovedi razpolaganja z delom
družbenih sredstev družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti za porabo
v letu 1984. Do ugotovitve rasti ustvarjenega dohodka gospodarstva v SR Sloveniji je predvidena 18% rast splošne porabe
občin glede na leto 1983. V okviru tako opredeljene rasti
splošne porabe občih je uveden selektiven pristop pri zagotavljanju sredstev pravosodnim organom, medobčinskim inšpekcijskim službam in priznavalnin borcem NOV na osnovi
ovrednotenih meril resornih organov. Z uveljavitvijo selektivnega pristopa pri financiranju nalog občinskih proračunov
znaša rast sredstev za omenjene namene 27,4%, za ostale
naloge občinskih proračunov pa 16,2%. Občine imajo v okviru tako nizko opredeljene rasti splošne porabe težave pri
zagotavljanju sredstev za redno dejavnost proračunov v okviru katere se financirajo organi družbenopolitičnih skupnosti, družbenopolitične organizacije in ljudska obramba.
Ob uveljavljenem indeksu rasti za splošno porabo pomeni
širjenje nalog z višjim indeksom rasti za splošno porabo
znižanje sprejetega indeksa za ostale namene.
Zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da v letu
1984 ni realno širjenje selektivnega pristopa pri financiranju
splošne porabe občin, ampak predlaga, da se predlagana
pobuda o izvzemanju sredstev za postaje milice iz limita
splošne porabe prouči pri oblikovanju družbenega dogovora
o izvajanju politike na področju splošne porabe v občinah v
letu 1985. Istočasno pripominja, da bo še v mesecu maju
izvršeno usklajevanje rasti sredstev skupne in splošne porabe
z rastjo dohodka v gospodarstvu v prvem tromesečju letos
skladno z določilom zveznega zakona. Posledica tega usklaporočevalec

jevanja bo povečana rast sredstev za oblikovanje splošne
porabe, kar bo občinam omogočilo razreševanje najbolj perečih problemov na tem področju.
iT
STALIŠČE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV
ZA KMETIJSKO PODROČJE 6. OKOLIŠA IZ
PTUJA V ZVEZI S ŠKODO, KI JO POVZROČA
DIVJAD NA OBMOČJU POHORSKEGA
LOVSKOGOJITVENEGA OBMOČJA
Delegatska pobuda skupine delegatov za kmetijsko področje - 6. okoliš, občina Ptuj:
Kmetijski proizvajalci na območju Pohorja ugotavljajo, da
divjad na Pohorju v zadnjih letih dela izredno veliko škode na
poljščinah in v gozdovih. Delegati skupščine občine so že
večkrat postavljali delegatska vprašanja, vendar se {a problematika prepočasi rešuje. Na Pohorju je v zadnjem času preveč
divjadi, zato bo potrebno znatno poseči v stalež.
Ne moremo razumeti, zakaj se v sedanjih težkih gospodarskih razmerah na tem področju ne ukrepa hitreje. Kmetje
menijo, da je vprašljivo obdelovati zemljo, ker je škode preveč.
Prosimo, da se pospeši reševanje te problematike v korist
celotne družbene skupnosti.
V delegatski pobudi skupine delegatov za kmetijsko področje 6. okoliša iz Ptuja za zbor združenega dela Skupščine
SR Slovenije je navedeno, da kmetijski proizvajalci na območju Pohorja ugotavljajo, da divjad na Pohorju v zadnjih
letih dela izredno velike škode na poljščinah in v gozdovih.
Delegati skupščine občin so že večkrat postavljali delegatska
vprašanja, vendar se ta problematika prepočasi rešuje. Na
Pohorju je v zadnjem času preveč divjadi, zato bo potrebno
znatno poseči v stalež. Skupina delegatov predlaga, da se
pospeši reševanje te problematike v korist celotne družbene
skupnosti.
Na podlagi določb zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi
ter o upravljanju lovišč (Uradni list SRS, št. 25/76) ter na
podlagi razmer v Pohorskem lovskogojitvenem območju ugotavljamo:
1. V zakonu o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju
lovišč je poudarek na preprečevanju škod, za kar pa so dolžne
skrbeti tako lovske organizacije kot tudi lastniki, uporabniki
oziroma imetniki zemljišč. V 68. členu zakona je«določeno, da
mora lovska organizacija, ki upravlja lovišče, skladno z določbami lovskogospodarskih načrtov preprečevati škodo, ki jo
divjad napravi premoženju ali ljudem na zemljišču ali vodi, na
kateri je lovišče.
Vse lovske organizacije v Pohorskem lovskogojitvenem območju imajo sprejete lovskogospodarske načrte, potrdile pa
so jih skupščine občin. Lovske organizacije v pretežni meri
izpolnjujejo obveznosti iz lovskogospodarskih načrtov.
V fazi sprejemanja m še posebej v fazi potrjevanja je bila
naloga vseh subjektov, ki sodelujejo v tem procesu, da so po
določbi 40. člena uskladili lovskogospodarske načrte, gozdnogospodarske načrte in načrte o razvoju kmetijstva v
občini glede števila in strukture posameznih vrst divjadi, ki ne
smejo biti v nasprotju z določbami družbenega dogovora iz
33. člena zakona.
V drugem odstavku 41. člena zakona pa je določeno, da
lahko občinska skupščina začne postopek za spremembo
potrjenega lovskogospodarskega načrta na zahtevo krajevne
skupnosti, na območju katere je lovišče oziroma njegov del,
če ugotovi, da gospodarjenje z divjadjo zaradi njenega prevelikega števila povzroča škodo na kmetijskih ali gozdnih kulturah.
2. V 69. členu zakona je določeno, da mora lovska organizacija sodelovati z lastniki, uporabniki oziroma imetniki zemljišč
pri zaščiti kmetijskih in gozdnih kultur pred škodo po divjadi.
Lovske organizacije krajevne skupnosti, kmetijske organizacije združenega dela ter gozdnogospodarske organizacije
združenega dela določajo s samoupravnim sporazumom v
skladu z družbenim dogovorom iz 33. člena zakona medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z uporabljanjem zaščitnih
sredstev ter preprečevanjem škode po divjadi in na divjadi.
poročevalec

V Pohorskem lovskogojitvenem območju taki samoupravni
sporazumi še niso sprejeti, ker ne deluje lovskogojitveno
območje.
3. Vzpostavljanje in ohranjevanje biološkega ravnovesja ob
upoštevanju ekoloških razmer na določenih površinah ter
usktejevanje različnih interesov v zvezi z divjadjo se v okviru
lovskogojitvenih območij uresničuje z družbenim dogovorom
o določenih skupnih zadevah pri gospodarjenju z divjadjo in
upravljanju lovišč (33. člen zakona).
V 34. členu je določeno, da ta družbeni dogovor sklenejo
lovske organizacije, ki upravljajo lovišče, gozdnogospodarske organizacije združenega dela, kmetijske organizacije
združenega dela, kmetijske zemljiške skupnosti, krajevne
skupnosti, samoupravne organizacije in skupnosti s področja
vodnega gospodarstva, varstva okolja, druge zainteresirane
samoupravne organizacije in skupnosti ter občinske skupščine.
Družbeni dogovor za Pohorsko lovskogojitveno območje je
bil sprejet že v letu 1980, vendar še do sedaj niso sklicali niti
koordinacijska odbora tega območja. Nosilka nalog za
delovanje Pohorskega lovskogojitvenega območja je Zveza
lovskih družin Maribor.
4. Določbe zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o
upravljanju lovišč so natančne tudi za področje plačevanja
odškodnine za škodo, ki jo povzroči divjad. V 72. členu je
določeno, da višino škode določita oškodovanec in lovska
družina s pisnim sporazumom. Če do sporazuma ne pride v 15
dneh od dneva, ko je oškodovanec vložil zahtevo, lahko vloži
oškodovanec v nadaljnjih 30 dneh od dneva, ko je zvedel za
škodo, vendar najkasneje v šestih mesecih od dneva, ko je
škoda nastala, prijavo povzročene škode z navedbo višine
odškodnine, ki jč> zahteva. Prijavo z odškodninskim zahtevkom je treba vložiti za lovstvo pristojnem občinskem upravnem organu.
Iz navedenega izhaja, da
1. zakonske določbe natanč no določajo poti za preprečevanje in za povračilo škode, ki jo povzroča divjad. V navedenih
določbah so razvidne tudi naloge lovske organizacije, krajevne skupnosti, občinske skupščine in lastnikov zemljišč
2. stalež in odstrel divjadi se načrtuje znotraj Pohorskega
lovskogojitvenega območja. Lovske organizacije so dolžne
spoštovati in realizirati vse načrtovane obveznosti iz veljavnih
lovskogospodarskih načrtov. To velja tudi za odstrel divjadi,
ki mora biti izvršen, vendar le v načrtovani višini in strukturi.
3<v Pohorskem lovskogojitvenem območju se ne izpolnjujejo vse naloge iz skupnega družbenega dogovora, zato tudi
udeleženci niso tekoče seznanjeni z oBveznostmi in pravicami. Odraz takega stanja so tudi delegatska vprašanja in
pobude. Za tako stanje je odgovorna predvsem Zveza lovskih
družin Maribor. Zato smo 8. 3. 1984 Zvezo lovskih družin
Maribor ponovno opozorili na naloge pri uresničevanju družbenega dogovora, ki so razvidne iz priloge.

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA
REPUBLIŠKI KOMITE
ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Republiški lovski in ribiški inšpektorat
I
URESNIČEVANJE DRUŽBENIH
DOGOVOROV V LOVSKOGOJITVENIH
OBMOČJIH
Lovskogojitvena območja so prostorski okvir za uresničevanje vsebine družbenih dogovorov in s tem odločilno pomembna za skladnejši razvoj gospodarjenja z divjadjo ter
zagotovitve družbenega vpliva na ohranitev in gojitev divjadi
ter ohranitev naravnega okolja. Kot dolgoročna oblika podružbljanja lovstva morajo lovskogojitvena območja prevzeti
tudi funkcijo, s katero se dosega družbeno sprejemljivo usklajevanje interesov kmetijstva, gozdarstva ter varstva in gojitve
divjadi.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je 19. oktobra 1983
sprejel* nov odlok o določitvi lovskogojitvenih območij v SR
Sloveniji (Uradni list SRS, št. 34/83). Pokazala se je namreč
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potreba po spremembi odloka, ki je bil sprejet v letu 1978,
predvsem zaradi prepočasnega uresničevanja vsebine družbenih dogovorov v lovskogojitvenih območjih, ki so sprejeti
na podlagi 33. člena zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi
ter o upravljanju lovišč (Uradni list SRS, št. 25/76).
Družbeni dogovori po lovskogojitvenih območjih so sicer
sprejeti po dolgotrajnem usklajevanju različnih pogledov,
vendar se njihova vsebina le delno ali pa sploh ne uresničuje.
To se je izkazalo v obdobju 1978 do 1984, ko bi se že morala
uresničevati določila družbenih dogovorov, saj je minilo že
šest let od prvega odloka o določitvi lovskogojitvenih območij
in kar osem let od sprejetih zakonskih določil s tega področja.
Zato je Lovska zveza Slovenije začela postopek za spremembo razmejitve lovskogojitvenih območij. Nov odlok je
bolj prilagojen sedanji organiziranosti zvez lovskih družin tudi
zato, ker so te zveze odgovorne tudi za delovanje lovskogojitvenih območij. V analizi Lovske zveze Slovenije je ugotovljeno, da bodo lovskogojitvena območja delovala šele takrat,
ko bodo skupne meje lovskogojitvenih območij in zvez lovskih družin. Ta proces organiziranja pa zavirajo nekatere
sedanje zveze lovskih družin zaradi nepomembnih ali neutemeljenih razlogov, s tem pa zavirajo uresničevanje vsebine
družbenih dogovorov po lovskogojitvenih območjih ter vse
naloge, ki izvirajo ali se vežejo na te dogovore. V posameznih
lovskih družinah in zvezah lovskih družin pa celo začenjajo
pobude za spremembo odloka o določitvi lovskogojitvenih
območij, ki je bil sprejet pred nekaj meseci po dveletnih
intenzivnih pripravah v samih lovskih organizacijah. Takih
razmer ni mogoče več dopuščati zaradi pomembnosti nalog,
ki zaradi tega niso realizirane, pa tudi zato, ker večina lovskih
organizacij želi in predvsem potrebuje dobro delovanje lovskogojitvenih območij;
Republiški lovski in ribiški inšpektorat zato nalaga lovskim
organizacijam:
1. Dopolnitve in spremembe družbenih dogovorov v LGO
zaradi novega odloka o določitvi lovskogojitvenih območij v
SR Sloveniji ter pristop novih udeležencev.
Nosilec naloge: Zveza lovskih družin
Rok: do 1. 5. 1984
2. Konstituiranje organov lovskogojitvenih območij
Nosilec naloge: Zveza lovskih družin
Rok: do 1. 5. 1984
3. Obravnavanje poročila o dosedanjem delu lovskogoji-

tvenega območja (uresničevanje vsebine družbenega dogovora)
Nosilec naloge: izvršni odbor LGO oziroma Zveza lovskih
družin
Rok: do 1. 6. 1984
Sestavni del tega poročila mora biti tudi pregled uresničevanja srednjeročnih lovskogospodarskih načrtov za obdobje
1981-1985. Ta pregled morajo vse lovske organizacije v LGO
opraviti čimprej, morebitne potrebne spremembe in dopolnitve pa morajo sprejeti in nato predložiti v potrjevanje občinskim skupščinam. Potrjevanje eventuelnih sprememb mora
biti zaključeno do konca tega leta, ker v zadnjem letu tega
srednjeročnega planskega obdobja ne bo mogoče teh načrtov več spreminjati. V letu 1986 bodo opravljene le še primerjave med načrtom in realizacijo.
4. Sprejem samoupravnega sporazuma o enotni gojitvi v
lovskogojitvenem območju
Nosilec naloge:'Zveza lovskih družin
Rok: do 1. 7." 1984
5. Ustanovitev območnega sklada za plačilo škod od divjadi
Nosilec naloge: Zveza lovskih družin
Rok: do 1. 7. 1984
6. Sklepanje samoupravnega sporazuma o skupnih ukrepih za preprečevanje škod na podlagi 69. člena zakona
Nosilec naloge: Zveza lovskih družin; lovske družine; OZD
s področja lovstva;
Rok: do 1. 8. 1984
Navedeni program nalog za delovanje lovskogojitvenih območij ter za uresničevanje vsebine družbenih dogovorov po
teh območjih je enoten za vse lovske organizacije v SR
Sloveniji. Seveda so nekatere ali večino od teh nalog v posameznih lovskogojitvenih območjih že opravili (Notranjsko,
Krimsko, Kočevsko-Belokranjsko LGO). Za zveze lovskih družin, ki v vseh teh letih niso opravile ničesar za delovanje
lovskogojitvenega območja, ali so celo ovirale druge, ki so
imeli to nalogo in željo, pa so seveda določenLroki izredno
kratki, naloge pa zelo zahtevne.
Nobenih opravičljivih razlogov ni več, da ne opravimo teh
zastavljenih nalog, ki so bistvene za učinkovito varstvo in
gojitev divjadi ter za varstvo okolja. Zato se bo v tej akciji
izkazala angažiranost in delavnost vsakega od nosilcev nalog,
seveda pa se bo ob tem morala ugotavljati tudi osebna odgovornost za neuspehe enakovredno z zaslugami za uspešno
delo.
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V zadnjih treh letih življenjski standard ni spremljal življenjskega standarda;
medtem ko je narodni dohodek naraščal za en odstotek so realna osebna
poraba in sredstva za živijenski standard padla za štiri odstotke •
V prvih treh mesecih letđs so realni osebni dohodki manjši za 11 odstotkov v
primerjavi z istim obdobjem preteklega leta
V začetku letošnjega leta so se pokojnine v povprečju povečale za 26,5
odstotka, vendar so zaradi velikega porasta življenjskih stroškov realno manjše
za 15 odstotkov v primerjavi s prvimi tremi meseci preteklega leta
Večja sredstva, ki so bila izločena za komunalno-stanovanjsko področje in za
potrebe socialnega, otroškega in zdravstvenega varstva so precej manj vredna
zaradi visokih življenjskih stroškov
Eden ključnih ciljev resolu- družinske proračune zasnova- nih postavk ekonomske politi- teklega leta je bilo dinarsko
cije o družbenoekonomskem ne izključno na osebnih do- ke, to je zmanjšanje porabe v varčevanje večje za 25 odstotrazvoju države v letošnjem letu hodkih iz delovnega razmerja realne okvire in ustvarjanje kov, devizno pa celo za 88 od- zaustavitev padanja življenj- in nimajo ustreznega varčeva- realnih možnosti za krepitev stotkov (to je v glavnem posleskega standarda in realnih nja, s katerim bi kompenzirali materialne podlage združene- dica spremembe tečaja dinarga dela. Toda ob ostalih neza- ja) v primerjavi z letom 1981. V
osebnih dohodkov - se ne bo njihovo izrazito padanje.
Gradivo, v katerem so našte- dovoljivih gibanjih, kot so po- začetku letošnjega leta je prišuresničil, je mogoče soditi po
ocenah, ki jih vsebuje gradivo te te ocene, je pripravil Zvezni časnejša stanovanjska gradnja lo do nadaljnjega povečanja
o uresničevanju temeljnih komite za delo, zdravstvo in in zmanjševanje stopnje rasti varčevanja: konec marca je biprvin socialne politike v letih socialno varstvo kot prilogo zaposlenosti so se zaostrili tu- lo dinarsko varčevanje večje
1983 in 1984. Razlogi so v Majski analizi o uresničevanju di problemi osebne porabe in za 7,3 odstotka, devizno pa za
glavnem v negativnih težnjah, družbenoekonomskih gibanj v standarda. Kupna moč in po- 2,4 odstotka v primerjavi s
ki se prenašajo iz preteklega v letošnjem letu in ga poslal v raba prebivalstva bo tudi letos koncem decembra preteklega
letošnje leto, posebej na po- obravnavo delegatom v Skup- odvisna od nadaljnjega giba- leta. Skupni znesek hranilnih
nja cen in življenjskih stro- vlog predstavlja 66 odstotkov
dročju nenavadno visoke rasti ščini SFRJ.
škov, ki so bili tudi do zdaj skupne letne mase izplačanih
cen in življenjskih stroškov.
eden temeljnih dejavnikov nje- osebnih dohodkov v letu 1983,
Razen tega se prenašajo tudi ŽIVLJENJSKI
kar kaže na dejstvo, da del prenega devalviranja.
nesorazmerja med proizvajalKo je govor o denarnih pre- bivalstva razpolaga v veliko
skirpi cenami in cenami na STANDARD IN
jemkih prebivalstva se je masa kupno močjo.
drobno in se tako še poglablja- DENARNI PREJEMKI
Nasprotna gibanja pa kažejo
čistih osebnih dohodkov zapojo razlike me nominalnimi in OBČANOV
slenih v družbenem sektorju v potrošniški krediti, ki so bili
realnimi osebnimi dohodki in
V začetku gradiva je poudar- tem obdobju realno zmanjšala nekdaj pomemben del prejempokojninami, razvrednotijo se
ustvarjeni delovni uspehi in tr- jeno, da v zadnjih treh, štirih za okrog osem odstotkov. Ne- kov prebivalstva. Zaradi nezagajo se že tako slabe vezi med letih življenjski standard ni koliko manjši padec - okrog dovoljivih pogojev kreditiranja
osebnimi dohodki in produk- spremljal splošnega gospo- sedem odstotkov - pa so imeli so se le-ti iz leta v leto, realno
darskega razvoja. Medtem ko prejemki na podlagi pokojnin- in nominalno zmanjševali, tativnostjo dela.
Vse to vodi v ostrejšo polari- sta se družbeni proizvod in na- skega in invalidskega zavaro- ko da danes predstavljajo neznaten delež v skupnih sredzacijo kupne moči prebival- rodni dohodek v tem obdobju vanja.
Kljub takšnim gibanjem pa stvih. Konec leta 1983 so bili
stva. Del prebivalstva ima izre- povečala za okrog en odstodno visoko kupno moč, drugi tek, so sredstva življenjskega se je povečalo skupno varče- nominalno manjši za devet oddel pa razpolaga z relativno standarda padla za štiri od- vanje prebivalstva. Konec pre- stotkov kot leto prej, marca leskromnimi možgostmi in sred- stotke, toliko pa tudi realna
stvi za porabo. Največje breme osebna poraba, medtem ko se
zmanjševanja
življenjskega je skupni družbeni standard
URESNIČEVANJE TEMELJNIH PRVIN SOCIALNE
standarda, rasti cen in življenj- prebivalstva zmanjšal za 10
POLITIKE V LETIH 1983 IN 1984
odstotkov.
S
takšnimi
gibanji
skih stroškov prevzemajo deje
bila
ustvarjena
ena
temeljlavske družine, ki imajo svoje
poročevalec
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tos pa za štiri odstotke v primerjavi z istim obdobjem preteklega leta.
Masa osebnih dohodkov zaposlenih v družbenih, sektorju
je bila v prvih treh mesecih letos večja za 42 odstotkov, prejemki na podlagi socialnega
zavarovanja za 48 odstotkov,
prejemki v privatnem sektorju
za proizvodnjo in storitve za 47
odstotkov v primerjavi z istim
obdobjem preteklega leta.
Glede na visoko rast cen v
istem obdobju so skupni pre- ,
jemki prebivalstva zabeležili1
realen padec za okrog devet
odstotkov. To se posebej kaže
v zmanjšanem povpraševanju
prebivalstva za blagom široke
porabe in s padanjem prometa
v trgovini na drobno v prvih
dveh mesecih za okrog štiri
odstotke v primerjavi z istim
obdobjem preteklega leta. Vsi
kazalci govorijo o vse bolj
omejeni kupni moči prebivalstva, nadaljnjem padanju porabe in vsega standarda.
OSEBNI DOHODKI IN
PRODUKTIVNOST
Čisti osebni dohodek na delavca je leta 1983 znašal 15.858
dinarjev in je bil nominalno
večji za 26 odstotkov v primerjavi z letom 1982 (v gospodarstvu 15.638 dinarjev, kar je povečanje za 27 odstotkov, v negospodarstvu 17.003, kar je
povečanje za 24,5 odstotka).
Tako je bila v skladu-s sprejeto
politiko ustvarjena hitrejša nominalna rast osebenih dohodkov v gospodarstvu kot pa v
negospodarstvu. Vendar pa je
izrazitejša rast življenjskih
stroškov devalvirala nominalno rast osebnih dohodkov in
so bili v preteklem letu v primerjavi z letom 1982 manjši za
okrog 10 odstotkov. Tako se je
nadaljevala težnja nadaljnjega
zmanjševanja povprečnih realnih osebnih dohodkov iz prejšnjih let in ustvarjanje še večjega razkoraka med njimi in produktivnostjo dela. To je bilo
poudarjeno tudi z nedoslednim nagrajevanjem po rezultatih dela, kar je še bolj oslabilo motiviranost delavcev za
večjo proizvodnjo in produktivnost.
Poseben problem je okrog
2.500 organizacij s 550.000 zaposlenimi, ki so v preteklem
letu poslovale z izgubo - prek
117,6 milijarde dinarjev. Anomalija je tudi to, da je večina
teh organizacij izplačala neupravičeno visoke osebne dohodke, ki so bili nekajkrat tudi
precej večji od povprečnih
osebnih dohodkov gospodarstva, pa celo od povprečja panoge, ki ji pripadajo.
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V prvih trph mesecih letos v
primerjavi z istim obdobjem
preteklega leta je skupna masa
osebnih dohodkov v državi narasla za 42 odstotkov ^ajveč v
SR Sloveniji in najmanj v SAP
Vojvodini). Ker pa so bili življenjski stroški v tem obdobju
večji za 56,6 odstotka, so se
realni osebni dohodki zmanjšali za 11 odstotkov. Zanimivo
je poudariti, da so si v prvih
treh mesecih osebne dogodke
zaposlenih najbolj povečale
banke in finančne organizacije
- celo za 51 odstotkov. Očitno
je, da pričakovana visoka rast
cen in življenjskih stroškov še
naprej prispevajo k padcu
skupne kupne moči povprečnega osebnega dohodka zaposlenih in morajo delavci vse
več delati za nakup osnovnih
proizvodov in storitev osebne
porabe.
STRUKTURA PORABE
IN ŽIVLJENJSKIH
STROŠKOV
Cene na drobno in življenjski stroški kažejo v zadnjih letijn izredno visoko stopnjo rasti. V letu 1983 je bilo zabeležno največje povečanje življenjskih stroškov v povojnem obdobju - 41 odstotkov v primerjavi z letom 1982. To povečanje je v decembru 1983 v primerjavi z decembrom 1982
znašalo 60 odstotkov, kar je
tudi stvarno povečanje v teku
leta.
V začetku letošnjega leta je
kljub zamrznitvi prišlo do nadaljnje rasti cen, tako da so se
življenjski stroški povečali januarja za 2,5, februarja 1,2,
marca 1,1 in aprila za 2 odstotka, vse v primerjavi na pretekli
mesec. To pomeni skupno povečanje sedem odstotkov v štirih mesecih letosvprimerjevi z
decembrom leta 1983.
V okviru povečanja skupnih
življenjskih stroškov je prišlo
do izredno visokega povečanja stroškov prehrane. V letu
1981 so le-ti narasli za 43, v
letu 1982 za 39 in v letu 1983 za
45 odstotkov in so skoraj trikrat večji v zadnjih treh letih.
Ocenjeno je, da bodo stroški
prehrane tudi letos zadržali
takšen tempo rasti in bo to
močan udarec za družinske
proračune, posebej gospodinjstva z nižjimi osebnimi
prejemki pri katerih izdatki za
prehrano dosežejo tudi do 60
odstotkov skupnega družinskega proračuna.
Vendar pa je prišlo v prvih
štirih mesecih letos, za razliko
od prejšnjih, do precej hitrejše
rasti nekaterih namenskih skupin stroškov kot pri prehrani.
Stroški za komunalo i>o narasli

za 76, ogrevanje in elektrika za
69, promet in PTT storitve za
64 odstotkov. Tako veliko povečanje namenskih stroškov
pri nas do zdaj še ni bilo zabeleženo, je poudarjeno v gradivu. Le-ti najbolj otežujejo ekonomski položaj družin z nizkimi prejemki.
POKOJNINSKO IN
INVALIDSKO
ZAVAROVANJE
Od leta 1981 do 1983 se neprestano slabša materialni položaj upokojencev. V preteklem letu so pokojnine narasle
nominalno za 27,5 odstotka,
ker pa so življenjski stroški narasli za 41 odstotkov so se pokojnine realno zmanjšale za 10
odstotkov.
Po podatkih z začetka letošnjega leta se povprečne realne
pokojnine še naprej zmanjšujejo, pričakovati pa je, da se bo
glede na vezavo gibanja pokojnin z gibanjem osebnih dohodkov v letošnjem letu prišlo
do zmanjšanja realne vrednosti povprečnih pokojnin v primerjavi s preteklim letom. Po
vsem tem je materialni položaj
upokojencev, ob stalnem naraščanju inflacije, vse težji. Čeprav je bilo v začetku letos
1983 opravljeno redno usklajevanje pokojnin, je junija
1,250.000 upokojencev oziroma 68 odstotkov od skupnega
števila prejemalo pokojnino do
10.000 dinarjev, 950.000 pa jih
je imelo pokojnino 8.000 dinarjev, od katerih jih je nekaj
manj kot tretjina dobivala varstveni dodatek.
V začetku letošnjega leta je
bilo opravljeno povečanje pokojnirj v povprečju za 26,5 odstotka (največ v SAP Vojvodina
za 29 odstotka in najmanj v SR
Črni gori 18,6 odstotka). Zaradi velike rasti življenjskih štroškov so pokojnine sedaj v povprečju manjše za 15 odstotkov
v primerjavi s prvimi tremi meseci preteklega leta. Čeprav je
pričakovati, da bo letos povprečna pokojnina nominalno
večja za okrog 20 odstotkov,
bo zaradi prostega đblikovanja
cen prišlo do še večjega padca
njene realne vrednosti.
OTROŠKO VARSTVO
Ko je govor o otroškem varstvu, sta v gradivu zajeti dve
obliki tega varstva: skrb za
otroke v organizacijah združenega dela za dnevno bivanje in
dodatek za otroke. Obstoječe
zmogljivosti za celodnevno in
poldnevno bivanje predšolskih
otrck (4.005 jasli, vrtcev) so do
kraja izkoriščene. Celo več,
potrebe za nuđenje organizira-

ne družbene skrbi za otroke s
večje kot možnosti. V zadnji
letih je zardi manjših sredste
SIS za otroško varstvo prišl
do naglega prenehanja grad
tve in dokončanja graditve te
objektov. Razen tega so pre
majhna sredstva SIS-ov, da t
organizacijam nadomestili ve
lik porast cen storitev zarac
nagle rasti cen osnovnih živi
povzročila velike stroške v nji
hovem poslovanju in nov
obremenitve za starše, ki s
prisiljeni, da plačujejo vse viš
delež. To je posebej omejili
sprejem otrok delavcev z nizki
mi prejemki, s čimer se po
slabšuje položaj teh družin.
Otroški dodatek je po podatkih za preteklo leto prejemale
okrog 708.000 uporabnikov zć
1,750.000 otrok. Okrog 9 odstotkov od skupnega števila
zaposlenih v državi prejeme
otroški dodatek, le-ti pa imajc
30 c*)stotkov skupnega števila
otrok do 15. leta starosti. Najnižji dodatek 290 dinarjev na
otroka mesečno je v SAP Kosovo, do 1.213 v SR Hrvatski in
najvišji 820 mesečno na otroka
v SAP Kosovo do 2.257 dinarjev mesečno v SR Hrvatski.
V letošnjem letu bodo sprejeti nadaljnji ukrepi za varstve
življenjskega standarda družin
z nizkimi prejemki. V večini republik in pokrajin je bilo polec
valorizacije dodatka za otroke
v začetku leta opravljeno tudi
izredno povečanje za 20 odstotkov ali v višini enomesečnega otroškega dodatka. Upoštevajoč v celoti ta oblika varstva ne spremlja v celoti povečanja cen in življenjskih stroškov, zaradi česar pada realna
vcednost voloriziranih dodatkov za otroke.
SOCIALNO VARSTVO
IN ZAPOSLENOST
Sredstva za krepitev materialne osnove socialnega varstva so nominalno naraščala,
je poudarjeno v gradivu, vendar so realno padala in ni bilo
mogoče uresničiti dogovorjene ravni porabe. Pri skupnostih za socialno varstvo je bilo
čutiti pomanjkanje sredstev in
ni bilo mogoče zagotoviti dodatnih sredstev za pomoč. Zato so v posameznih republikah
in pokrajinah (BiH, Srbija in
SAP Kosovo) izplačila za te namene opravili iz proračuna, na
podlagi dopolnilnega financiranja. Čeprav se je denarna
pomoč kot oblika varstva povečala od 14 na 25,5 odstotka
je še vedno ostala nizka in neizenačena po republikah, pokrajinah in občinah.
Premajhna materialna podlaga za socialno varstvo, nizka
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in neizenačena denarna pomoč uporabnikom socialnega
varstva, nadaljnja rast materialnih stroškov v socialnih
ustanovah so problemi, ki so
bili prenešeni tudi v letošnje
leto. Da pa bi vendar zavarovali standar uporabnikov socialnega varstva se sprejemajo tudi konkretni ukrepi, ki se kažejo tudi v večjem izločanju sredstev občinskih SIS za financiranje minimalnih pravic in izenačevanje standardov uporabnikov socialnega varstva. Prav
tako se iz proračuna nekaterih
republik in SAP Kosovo zagotavljajo interventna sredstva za
te namene.
Za področje zaposlovanja je
v zadnjih letih značilno, da se
je zmanjšal tempo rasti zaposlenosti v družbenem sektorju
in da je vse več oseb, ki iščejo
zaposlitev. Stopnja rasti zaposlenosti je leta 1981 znašala
2,9 odstotka, leta 1983 pa 2
odstotka.
Leta 1983 je bilo v družbenem sektorju zaposlenih
6,100.000 oseb, kar je za dva
odstotka več kot leto prej. Delo
je tako dobilo okrog 250.000
oseb, kar je s 30.000 novozaposlenih delavcev v privatnem
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nekmetijskem sektorju predstavlja okrog 280.000 novozaposlenih delavcev v tem letu.
V manj razvitih republikah in
SAP Kosovo je rast zaposlenosti dinamičnejša kot v ostalih
področjih države. To pa ni dovolj, da bi se občutneje zmanjšale razlike v stopji zaposlenosti glede na razvita področja.
Tudi letos je prek 930.000
oseb iskalo delo, od tega je
polovica strokovnjakov, 60 odstotkov je žensk, štiri petine pa
je mlajših kot 30 let.
STANOVANJSKOKOMUNALNO
PODROČJE
IN ZDRAVSTVO
Negativne težnje, ki so se lani kazale na področju zmanjševanja števila dograjenih in
zmanjšanja števila nedograjenih stanovanj se nadaljuje tudi
v prvih mesecih letos. Število
dograjenih stanovanj v letu
1983 je v primerjavi z letom
1982 manjše za tri odstotke,
število nedograjenih stanovanj
pa za 12 odstotkov, čeprav so
se skupaj izločena sredstva za
stanovanjsko gradnjo povečala za okrog 26 odstotkov v pri-

merjavi z letom prej. Njihova
realna vrednost pa je bistveno
manjša zaradi visoke rasti cen.
Vzroki za zaviranje dinamike
in zmanjšanje obsega stanovanjske gradnje so deloma nastali zaradi nezadovoljive
skupne gospodarske situacije
predvsem pa zaradi nerešenih
problemov na stanovanjskem
področju: od slabega delovanja
družbenoekonomskih
odnosov v delegatskem sistemu na tem področju do nenamenske uporabe sredstev za
stanovanjsko gradnjo in nerešenih problemov urejanja in
opremljanja gradbenih zemljišč. V zdravstvenem varstvu
prebivalstva se je obdržala raven zdravstvenega standarda.
Razvoj zdravstva je v zadnjih
letih potekal v pogojih izvajanja ukrepov ekonomske stabilizacije in restriktivne politike
in restriktivne politike financiranja zdravstvenega varstva,
kar je pripeljalo do zmanjšanja
deleža sredstev za zdravstveno
varstvo v narodnem dohodku.
Ekonomsko finančno poslovanje samoupravnih interesnih
skupnosti za zdravstvo je deficitarno. Izgube se iz leta v leto
povečujejo in so lani znašale

6,2 milijarde dinarjev. Poseben
problem za posamezne republiške in pokrajinske SIS je,
ker se prihodki niso mogli realizirati niti v dovoljenih okvirih
rasti zaradi ekonomskih težav.
Tekoči priliv sredstev se predvsem uporablja za kritje prenesenih izgub in so SIS prisiljene, da vse pogosteje uporabljajo kredite pod zelo neugodnimi pogoji.
Izvajanje zdravstvenega varstva je v veliki meri odvisno od
preskrbljenosti zdravstvene
službe z zdravili, medicinskim,
porabnim in sanitetnim materialom. Sprejeti ukrepi so dali
določene uspehe, čeprav preskrba z zdravili še ni zadovoljiva. Precejšnje težave izvirajo iz
nelikvidnosti zdravstva oziroma nemoči SIS in OZD zdravstva, da poravnajo dolgove do
veledrogerij in proizvajalcev
zdravil, kar v precejšnji meri
otežuje pravočasno preskrbo s
sredstvi za odkup deviz za nakup surovin. Prav tako zdravstvo nima možnosti, da zagotovi minimum zalog zdravil ter
medicinskega in sanitetnega
materiala. To povzroča pogoste nepotrebne motnje pri preskrbi s temi proizvodi.
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Razvoj

drobnega gospodarstva je treba

usmeriti

h

krepitvi

proizvodnih

in

storitvenih zmogljivosti
Leta 1982 je 2.605 organizacij združenega dela drobnega gospodarstva
zaposlovalo 507.360 delavcev
Stopnja rasti proizvodnje in storitev drobnega gospodarstva je v obdobju od
leta 1981 do 1983 znašala 3,4 odstotka, medtem ko se je industrijska
proizvodnja povečala z 2 odstotno stopnjo rasti
Pomanjkanje sredstev vpliva na počasen razvoj drobnega gosodarstva tako da
je treba tej dejavnosti v prihodnjem obdobju zagotoviti enak položaj pri
pridobivanju kreditov kot vsemu drugemu gospodarstvu.
Poslovni prostori so največja ovira razvoja drobnega gospodarstva
Proizvodne zmogljivosti drobnega gospodarstva lahko precej prispevajo k večji
proizvodnji in razširitvi izbire blaga za široko porabo, ki smo ga doslej v
glavnem uvažali
Ob majski analizi je Zvezni
izvršni svet poslal v obravnavo
delegatom Zbora republik in
pokrajin Skupščine SFRJ gradivo z naslovom »Ukrepi in dejavnosti za razvoj drobnega
gospodarstva, namenjeni uresničevanju Dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije«. Gradivo je pripravil Zvezni
komite za energetiko in industrijo.
RAZVOJ DROBNEGA
GOSPODARSTVA MED
LETI 1981 IN 1983
Gradivo uvodoma govori o
pomenu drobnega gospodarstva za trden gospodarski razvoj, posebej med uresničevanjem Dolgoročnega programa
ekonomske stabilizacije. Poudarja, da je treba zagotoviti
take družbenoekonomske pogoje, ki bodo drobnemu gospodarstvu omogočili trajno
perspektivo njegovega razvoja. Gradivo posebej prikazuje razvoj drobnega gospodarstva v obdobju med leti 1981 in
1983.
Tako je bilo leta 1982 na področju drobnega gospodarstva 2.605 organizacij združenega dela oziroma 8 odstotkov
skupnega števila gospodarskih organizacij združenega
dela v Jugoslaviji. Ta številka
vključuje tudi 135 pogodbenih
organizacij združenega dela in
378 obrtnih zadrug. Obrtno,
gostinsko, prevozniško in trgovinsko dejavnost s sredstvi v
lasti občanov je opravljalo
209.058 nosilcev samostojnega osebnega dela.
V vseh organizacijskih obli36

kah drobnega gospodarstva je
bilo leta 1982 zaposlenih
507.360 delavcev (skupaj z
lastniki samostojnih obratovalnic), kar pomeni, da drobno
gospodarstvo zaposluje okoli
10 odstotkov ljudi, zaposlenih
v jugoslovanskem gospodarstvu. Hkrati je delež drobnega
gospodarstva v celotnem
družbenem proizvodu znašal
okoli 5,7 odstotka. Ob skupnem številu zaposlenih v drobnem gospodarstvu, se jih je 62
odstotkov ukvarjalo z osebnim
delom, 38 odstotkov pa jih je
bilo zaposlenih v združenem
delu.
Ti podatki, ugotavlja gradivo, opozarjajo na premajhne
razvitost drobnega gospodarstva in na njegovo nemoč, da
bi s svojimi zmogljivostmi
ustrezal potrebam gospodarstva in prebivalstva na sedanji
stopnji razvitosti države.
Kljub upočasnjeni gospodarski rasti, oteženih pogojih
gospodarjenja in neustreznih
težnjah družbenoekonomskega razvoja, so bili v omenjenem obdobju doseženi tudi
ugodni rezultati.
.
Relativno zadovoljiva je rast
proizvodnje in storitev, v določeni meri se povečujejo zmogljivosti (predvsem v individualnem sektorju), zaposlenost in
ekonomska zainteresiranost
večjih proizvodnih ter trgovskih organizacij za ustanavljanje in razvijanje specializiranih
organizacij drobnega gospodarstva. Večje je tudi zanimanje delovnih ljudi, predvsem
delavcev, ki so začasno zaposleni v tujini, da vlagajo in
združujejo svoja sredstva za

razvoj drobnega gospodarstva.
Stopnja rasti proizvodnje in
storitev drobnega gospodarstva je v obdobju od 1981 do
1983 znašala 3,4 odstotka,
medtem ko se je družbeni proizvod celotnega gospodarstva
povečal z 0,3 odstotno stopnjo, rast industrijske proizvodnje pa je znašala 2 odstotka
letno. Analiza poudarja, da je
taka rast drobnega gospodarstva posledica sprejetih ukrepov in dejavnosti pri uresničevanju družbenih dogovorov republik in pokrajin o razvoju
drobnega gospodarstva.
Poleg tega se je v zadnjem
času, kot izraz večjega opiranja na lastne sile, povečalo
vključevanje
proizvodnih
zmogljivosti drobnega gospodarstva v industrijske proizvodne tokove. Večji j«? tudi obseg zamenjevanja uvoza in racionalnejša proizvodnja za
DRUŽBENI
IN INDIVIDUALNI
SEKTOR
V obdobju od leta 1981 do
1983 sta se proizvodnja in storitve drobnega gospodarstva v
družbenem sektorju realno
povečali za okoli 3 odstotke.
Po številu organizacij združe-

nega dela in zaposlenih delavcev je največ obrti, sledijo pa
inštalacijska in zaključna dela
v gradbeništvu ter drobna industrijska proizvodnja. Na teh
treh področjih je 96 odstotkov
organizacij združenega dela z
98 odstotki zaposlenimi v
družbenem sektorju drobnega
gospodarstva. V okviru proizvodnje v drobnem gospodarstvu je v največji meri zastopana predelava tekstila, kovin in
lesa.
Pogoji gospodarjenja organizacij združenega dela drobnega gospodarstva so se leta
1982 poslabšali, in sicer predvsem zaradi hitrejše rasti poslovnih stroškov (35 odstotkov), od ustvarjenega celotnega prihodka (31 odstotkov). To
je vplivalo na zmanjševanje
njihovega deleža v razporejenem dohodku, kar je povzročilo tudi manj ugodna razmerja na področju razporejanja čistega dohodka in nekoliko
manjši obseg sredstev, namenjen razširitvi materialnih temeljev dela (29 odstotkov), v
primerjavi s sredstvi, namenjenimi osebnim dohodkom (30
odstotkov).
Sicer pa je povprečni osebni
dohodek zaposlenih v drobnem gospodarstvu leta 1982
znašal 11.586 dinarjev in je bil
za 6 odstotkov višji od pov-

vMcososooooooscoscooooccosooogoooooooccocn
UKREPI IN DEJAVNOSTI ZA RAZVOJ DROBNEGA
GOSPODARSTVA, NAMENJENI URESNIČEVANJU
DOLGOROČNEGA PROGRAMA EKONOMSKE
STABILIZACIJE
ocosooooooooooooocooeocooooooceoooosa?
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stinskih obratov povečalo leta razvoja drobnega gospodar- meznih občinah zelo različne
1982 za 19 odstotkov v primer- stva. Ponekod se uspehi že ka- in pogosto večje kot za zdrujavi z letom 1980, število zapo- žejo (Pulj, Domžale, Gornji Mi- ženo delo. Zaradi tega je treba
slenih pa se je povečaio za 24 lanovac). Vendar je razlog nosilcem osebnega dela omoodstotkov. Največ je bifejev in upočasnjenega razvoja drob- gočiti enak položaj kot delavkofetarij, precej manj pa go- nega gospodarstva tudi pre- cem v združenem delu pri plastinskih objektov, namenjenih majhen obseg sredstev za po- čevanju teh prispevkov.
prehrani in nastanitvi gostov, spešen razvoj. Zaradi tega je
ki pa jih nujno potrebujemo za treba drobnemu gospodarstvu SMERI NADALJNJEGA
hitrejši razvoj turizma. V ob- zagotoviti tako obravnavo kot RAZVOJA DROBNEGA
dobju od 1981 do 1983 se je v drugemu gospodarstvu, in si- GOSPODARSTVA
vseh republikah in pokrajinah cer na področju kreditne poliZa nadaljnji razvoj drobnega
povečalo število zasebnih go- tike. Vsekakor je treba omogostinskih lokalov, največ novih čiti ugodnejše kreditne pogo- gospodarstva gradivo poudarpa so odprli v SR Makedoniji je, predvsem je treba določiti ja, da mora ustrezati Dolgonižji obvezni lastni delež pri ročnemu programu ekonom(za 40 odstotkov).
Na področju obrtništva se je vlaganju v investicije (20 od- ske stabilizacije. Razvoj je treosebno delo počasneje razvi- stotkov za vlaganja v gradbene ba usmeriti v krepitev proizjalo kot na drugih področjih. objekte in 15 odstotkov za vla- vodnih in storitvenih zmogljivosti drobnega gospodarstva,
Število zasebnih obrtnih de- ganja v opremo).
So še druga sporna in nere- ki dopolnjujejo industrijsko in
lavnic je bilo leta 1982 za 8
odstotkov večje kot leta 1980, šena vprašanja. Med drugim je drugo proizvodnjo. Na proizštevilo zaposlenih pa se je po- odprto vprašanje združevanja vodnem področju drobnega
večalo za 14 odstotkov. Leta dela in sredstev delavcev, ki se gospodarstva je največ razvoj1982 je zasebno obrtništvo za- vračajo z začasnega dela v tu- nih možnosti in možnosti večposlovalo 83.470 oseb, kar po- jini, z organizacijami združe- jega zaposlovanja. Zaradi tega
meni, da je vsak drugi obrtnik nega dela in pogodbenimi or- je prav na tem področju drobzasebne delavnice zaposloval ganizacijami (ne samo mož- nega gospodarstva mogoče
nost združevanja denarnih uresničiti temeljno opredelitev
enega delavca.
Zadnja leta se povečuje za- sredstev, temveč tudi drugih, stabilizacijskega programa o
nimanje lastriikpv. zasebnih izraženih v materialni obliki, nujnosti strukturalnih spredelavnic za združevanje dela uvoz opreme in podobno). memb celotnega gospodarin sredstev v okviru obrtpih in Problemi so tudi s plačeva- stva.
Čeprav je dosedanji razvoj
drugih zadrug zaradi koopera- njem računov, ki jih nosilci sacije in drugih oblik poslovnega mostojnega osebnega dela iz- proizvodnega dela drobnega
sodelovanja z organizacijami stavljajo organizacijam zdru- gospodarstva in izkoriščenost
združenega dela z namepom ženega dela za kooperacijske obstoječih zmogljivosti ocezagotavljanja trajnejše in tr- posle. V praksi je pogosto ra- njen kot neustrezen, gradivo
dnejše perspektive pri oprav- čun plačan šele po sodnem omenja, da se je v zadnjih letih
ljanju dejavnosti. Tako je bilo postopku, tako da nosilci sa- okrepilo zanimanje nekaterih
leta 1983 ustanovljenih precej mostojnega osebnega dela večjih organizacij za sodelovanovih obrtpih zadrug, tako da praktično kreditirajo organiza- nje z drobnim gospodarstvom
jih je bilo konec lanskega leta cije združenega dela in s tem preko kooperacije in odstopaslabijo lasten položaj.
nja posameznih delov proizskupaj 407.
Treba je tudi rešiti problem vodnega programa (Zavodi CrPri ustanavljanju pogodbenih organizacij združenega pridobivanja pravic pri ustvar- vena zastava, Goša, Meblo,
dela pa je prišlo do zastojev. jenem deviznem prilivu, s kate- Gorenje, Simpo, Unis).
Posebej so velike možnosti
Leta 1983 je bilo ustanovljenih rim bi nosilcem osebnega dela
samo 18 POZD, tako da jih je omogočili uvoz nujnega repro- za razvoj proizvodnih zmogljibilo konec lani 152. Na manjše dukcijskega materiala in re- vosti drobnega gospodarstva z
zanimanje za ustanavljanje po- zervnih delov. Po veljavnem dolgoročno kooperacijo in pogodbenih organizacij vpliva Zakonu o deviznem poslova- slovnim sodelovanjem pri propredvsem visoka inflacija, ki nju in kreditnih odnosih s tuji- izvodnji delov in sklopov v kone daje jamstva, da bodo vlo- no obrtniki ne morejo pridobiti vinsko-predelovalni Industriji,
žena sredstva ustrezno ovre- deviz ob izvozu blaga in stori- strojegradnji, ladjedelništvu in
RAZVOJ
dnotena in povrnjena vlagate- tev, saj morajo ta izvoz zaupati elektroindustriji. Na ta način bi
SAMOSTOJNEGA
ljem v nezmanjšani vrednosti. registrirani zunanjetrgovinski se številni proizvajalci izognili
OSEBNEGA DELA
Odprto je tudi vprašanje letne organizaciji združenega dela proizvodnji malih in nerentarevalorizacije
neodpisanih ali pa ob izvozu končnih izdel- bilnih serij, zmanjšal pa bi se
V obravnavanem obdobju se sredstev,
vprašanje
pogojev in kov sodelujejo kot kooperanti. tudi uvoz polizdelkov in delov.
je samostojno osebno delo s možnosti reinvestiranja
Težave s poslovnimi prostori
Proizvodne
zmogljivosti
sredsredstvi v lasti občanov zelo
in podobno. Poleg tega ni so najbolj omejevalen dejavnik drobnega gospodarstva lahko
različno razvijalo. Največ, za stev
konkretnih programov razvoja drobnega gospodar- precej prispevajo k povečanju
71 odstotkov se je povečalo dovolj
razvoj drobnega gospodar- stva. Poseben problem so pro- proizvodnje in k večji izbiri
število samostojnih trgovskih za
lastniki zasebnih obrato- stori v velikih mestih. Problem blaga za široko porabo preko
obratovalnic, čeprav gre še ve- stva,
valnic
premalo informirani, pa so tudi veljavni predpisi, ki maloserijske proizvodnje, prodno le za 1.456 brajnarij in po- banke so
pa
premalo zainteresi- omejujejo zasebno last na po- izvodnje po naročilu ali posadobnih malih trgovin, kar na
rane
za
kreditiranje
poslovanja slovnem prostoru na 70 kva- mične proizvodnje. S tem bi
celotno preskrbovanie v državi teh organizacij. Precej
dratnih metrov, kar za mnoge nadomestili uvoz blaga za šigotovo nima vpliva. Število sa- ten pa je tudi postopekzapleusta- dejavnosti drobnega gospo- roko porabo, ki je zaradi plamostojnih trgovin se je povedarstva ni dovolj in tudi one- čilno-bilančnih težav precej
čalo v vseh republikah in po- navljanj POZD.
mogoča večje zaposlovanje.
manjši ali pa nekaterih izdelkrajinah, razen v SR Bosni in
Po mnenju gradiva davčna kov sploh ne uvažamo več. Pri
PROBLEMI RAZVOJA
Hercegovini in SR Črni gori.
politika ne ovira razvoj oseb- tem je treba upoštevati, da najŠtevilo samostojnih prevoz- DROBNEGA
nega dela, kar pa ne bi mogli večji del uvoza blaga za široko
nikov na področju prometa se GOSPODARSTVA
trditi za prispevke samouprav- porabo, izdelanega iz tekstila,
je povečalo za 15 odstotkov,
kož, kovin, lesa, plastike in
Zadnja leta je precej občin nim interesnim skupnostim. drugih
število delavcev za 13, medtem
materialov, v glavnem
Stopnje
prispevkov
so
v
posaizdelalo
konkretne
programe
ko se je število zasebnih go-

prečja v celotnem družbenem
gospodarstvu. Stopnja reprodukcijske sposobnosti pa je
bila leta 1982 za 3 odstotke
manjša kot leto poprej.
Individualni sektor drobnega gospodarstva je v obravnavanem obdobju povečal proizvodnjo in storitve za 3,6 odstotka, v primerjavi z družbenim sektorjem, kar je posledica ugodnejšega družbenopolitičnega vzdušja in delovanja
spodbujevalnih ukrepov ekonomske politike. Tako naraščanje proizvodne dejavnosti
je omogočila rast števila obratovalnic, saj jih je bilo leta 1982
za 11 odstotkov več kot leta
1980, število zaposlenih pa se
je v tem času povečalo za 16
odstotkov.
Na tako visoko naraščanje
števila obratovalnic in zaposlenih je vplivala predvsem stimulativnejša občinska davčna
politika, ki je spodbujala odpiranje novih delavnic in zaposlovanje delavcev, kakor tudi
zagotavljanje lokacij in finančnih sredstev za graditev novih
poslovnih prostorov, nadalje
graditev začasnih objektov,
zemljiška in kreditna politika,
politika zakupnin itd.
Na posameznih ožjih območjih pa so še odpori proti
razvoju osebnega dela kljub
jasnim idejnopolitičnim in
ustavnim opredelitvam. Zaradi
tega na teh območjih gospodarjenje z osebnim delom in
sredstvi v lasti občanov stagnira ali se celo zmanjšuje. To je
posebej značilno za nekatera
nerazvita območja. Po drugi
strani pa je za nekatere nerazvite občine značilno, da so v
svojih razvojnih načrtih poudarile, kako jim razvoj drobnega gospodarstva in osebnega dela nudi večjo možnost za
celoten razvoj in zaposlovanje.
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proizvaja drobno gospodarObčinske skupščine morajo
stvo drugih držav.
vplivati na večje usmerjanje
Precejšnje možnosti razvoja razpoložljivih sredstev v razvoj
in zaposlovanja so v storitve- drobnega gospodarstva na nenih dejavnostih drobnega go- razvitih, hribovskih in planinspodarstva, posebej s hitrejšo skih ter obmejnih območjih pa
širitvijo deficitarnih storitvenih je treba okrepiti aktivnost pri
zmogljivosti in z njihovo ena- določanju programov razvoja
komernejšo
zastopanostjo. drobnega gospodarstva, poseOkrepiti je treba predvsem bej domače obrti in kmečkega
mrežo servisnih služb ter služb turizma, da bi tako povečali
za nuđenje osebnih in drugih zaposlenost. Poleg tega se
storitev v gospodinjstvu. Za morajo občinske skupščine
povečanje turistične ponudbe zavzemati za reševanje težav
pa je treba zagotoviti tudi hi- pri pridobivanju poslovnih
trejši razvoj domače in umetne prostorov.
obrti, proizvodnje spominkov
Preučiti je treba tudi veljavni
in drugih dejavnosti drobnega sistem usmerjenega izobražegospodarstva.
vanja in v učnih planih ter programih povečati delež praktičnega dela za usposobitev kadrov za potrebe drobnega goUKREPI IN
spodarstva. Nezaposlene je
DEJAVNOSTI
treba s prekvalifikacijami in
Glede konkretnih ukrepov dokvalifikacijami usposabljati
za razvoj drobnega gospodar- za opravljanje del in nalog v
stva, gradivo poudarja, da mo- drobnem gospodarstvu.
rajo družbenopolitične skupPrav tako je treba pospešiti
nosti, predvsem občine, pri- analiziranje in spreminjanje
praviti konkretne programe predpisov o opravljanju dejavrazvoja posameznih dejavnosti nosti z osebnim delom in sreddrobnega gospodarstva, kakor stvi v lasti občanov, da bi tako
tudi spodbujati kooperacijo, omogočili večji razvoj drobneposlovno sodelovanje in zdru- ga gospodarstva in pospešili
ževanje dela ter sredstev drob- postopke za odpiranje obratonega gospodarstva z drugim valnic. Razvoj deficitarnih
gospodarstvom.
zmogljivosti v drobnem go-

spodarstvu pa je treba spodbujati s spremembami predpisov o obdavčitvi dohodka organizacij združenega dela.
Davčna politika mora jamčiti
večjo varnost nosilcem osebnega dela in spodbujati vlaganje njihovih sredstev v drobno
gospodarstvo. Zaradi tega je
tudi treba pospešeno sprejeti
dogovor o usklajevanju davčne politike in davčnega sistema. S spremembami predpisov pa je treba tudi izenačiti
prispevke za skupne potrebe,
ki jih plačujejo nosilci osebnega dela, s prispevki, ki jih izloča združeno delo.
Z družbenimi akcijami je treba spodbujati večje angažiranje sredstev občanov, vključno
tudi hranilne vloge občanov na
začasnem delu v tujini za razširitev celotne materialne
osnove združenega dela, kakor tudi za ustanavljanje pogodbenih organizacij združenega dela in drugih oblik dela
s sredstvi v lasti občanov.
Predložiti je treba nadalje
dopolnitve Zakona o deviznem
poslovanju in kreditnih odnosih s tujino, da bi omogočili
širše združevanje dela in deviznih sredstev občanov, ki jih
imajo na deviznih računih, ka-

kor tudi pridobivanje pravic pri
uporabi deviznega priliva, ki
ga nosilci osebnega dela
ustvarjajo z izvozom blaga in
storitev preko organizacij
združenega dela, registriranih
za opravljanje zunanjetrgovinskega prometa, ali kot kooperanti pri proizvodnji končnih
izdelkov za izvoz.
Nujno je treba preučiti možnost uvoza opreme, ki je v Jugoslaviji ne izdelujemo. Pregledati pa je treba tudi predpisane vrednosti, do katerih lahko domače fizične osebe uvažajo opremo za potrebe opravljanja dovoljene dejavnosti z
osebnim delom in sredstvi v
lasti občanov ter jih prilagoditi
gibanjem tečajev tujih valut in
cenam uvožene opreme in izdelkov.
Narodna banka Jugoslavije
in Združenje poslovnih bank
Jugoslavije morata preučiti
dosedanjo prakso kreditiranja
drobnega gospodarstva in se
zavzemati za aktivnejšo vlogo
bank. Kreditna politika mora
biti selektivna, tako da bi dobili
prednost pri kreditih tisti programi, ki omogočajo povečanje proizvodnje za izvoz in zamenjavo uvoza, kooperacijsko
proizvodnjo in večje zaposlovanje.
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NOVI

PREDPISI

Realno

usklajevanje

vrednosti

družbenih

nabavnih

in tržnih

sredstev

Obvezno redno povečevanje nominalne vrednosti poslovnih sredstev, ne giede
na to, ali gradnja poteka ali pa se ta sredstva že uporabljajo v skladu z njihovo
funkcijo in namenom
Nov način obračunavanja valorizacije za sredstva, kupljena v tujini
Revidiran in zožen spisek predmetov, za katere se uvajajo valorizacijske
obveznosti
Novosti pri določanju osnov za revalorizacijo osnovnih sredstev uporabnikov
družbenih sredstev
Dolgoročni program ekonomske stabilizacije je povod
za spremembe in dopolnitve
Zakona o revalorizaciji osnovnih sredstev in sredstev skupne porabe uporabnikov družbenih sredstev. Osnutek sprememb in dopolnitev so dobili v
obravnavo in sprejem delegati
Zveznega zbora Skupščine
SFRJ.
Po Osnutku omenjenega Zakona bodo spremenjene in dopolnjene tiste določbe, ki zadevajo prikazovanje vrednosti
vseh osnovnih sredstev, kakor
tudi določbe o časovnih rokih
za njihovo revalorizacijo. Nominalno vrednost teh sredstev
je treba v ustreznem obsegu
povečati, časovno pa je treba
revalorizacijo glede na tempo
rasti cen in inflacijo, izpeljati v
krajših časovnih presledkih.
Revalorizacija bo zajela tako
osnovna sredstva kot sredstva
skupne porabe vseh uporabnikov družbenih sredstev.
NOVI NAČIN
OBRAČUNAVANJA
Osnutek zakona, ki opredeljuje pojem revalorizacije oziroma usklajevanja nabavnih in
odpisanih vrednosti, prilagaja
rok za izpeljavo te knjigovodske operacije novim zakonskim rešitvam. Predvideno je,
da je treba poleg gradbenih
objektov, dolgoletnih plantažnih nasadov dreves, plemenske živine in zemljišč, valorizirati tudi opremo.
V primerjavi s sedanjo ureditvijo, ko je treba valorizirati
osnovna sredstva šele po za-
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četku uporabe posameznega
gradbenega objekta oziroma
takrat, ko nasadi polno rodijo
ali ko plemenska živina dobi
podmladek, Osnutek zakona
predvideva, dftjfco treba v prihodnje valorizirati osnovna
sredstva že med gradnjo, urejanjem kmetijskih nasadov oziroma ob nabavi druge opreme.
Revalorizacija bo v prihodnje potekala ob koncu vsakega
leta, ne glede na to, v kateri
fazi je gradnja, in sicer po vrednosti na dan 31. decembra.
Na ta način bodo imeli uporabniki družbenih sredstev pregled nad realno vrednostjo
premoženja, s katerim upravljajo.
Sicer pa je prejšen obsežen
spisek stvari, ki jih ni treba revalorizirati, zožen le na tiste
pri.nere, ko so stvari namensko določene kot kulturni spomeniki, predmeti muzejske
vrednosti, dela likovnih in drugih umetnosti, kakor tudi stvari, ki kot naravne ali druge redkosti uživajo posebno varstvo
(vključno tudi zavarovano divjad, živali v živalskih vrtih in
zabavnih parkih). Revalorizacije so oproščena tudi vlaganja za nakup iznajdb, zaščitenih s patentom, vlaganja za
nakup licence in vlaganja za
pridobitev modela, vzorca,
blagovnega ali storitvene
znamke in vlaganja za pridobitev inovacijskih vrednosti ali
druge trajne posodobitve pogojev dela in proizvodnje.
OSNOVE ZA OBRAČUN
Osnova za obračun valorizacije omenjenih sredstev dolo-

ča njihova nabavna in odpisana vrednost. Če je vrednost teh
sredstev že bila revalorizirana
prejšnja leta, je osnova nabavna vrednost sredstev, določena ob prejšnji revalorizaciji. Pri
tem Osnutek zakona ne predvideva nobenih izjem, ki so doslej veljale.
Hkrati je v Zakonu še zapisana določba, cja se revalorizacija oblikuje po podatkih Zveznega zavoda za statistiko ali
ustreznih lastnih podatkih. Poudarjeno pa je, da se obračunava valorizacija za sredstva,
kupljena v tujini, v tuji valuti.
Tečajne razlike se med letom
ne bi knjižile za nabavljena
sredstva, temveč bi jih vodili
na posebnem računu. Ob koncu leta pa bi za njihov znesek
korigirali revolorizacijo.
Medtem bo Zvezni zavod za
statistiko določal letne indekse cen za obdobje od 1. oktobra minulega leta do 31. decembra tekočega, v primerjavi
z dvanajstimi minulimi meseci.
Ti indeksi se obračunavajo na
podlagi nomenklature sredstev za valorizacijo, ki je sestavni del omenjenega Zakona, in sicer z uporabo istih
koeficientov in metod, kakor
za stvari, za katere velja obvezna amortizacija.

USKLAJEVANJE
VREDNOSTI
Kot osnova za prikaz razlike
med izkazanimi in tržnimi cenami, za katere poteka valorizacija, je treba upoštevati prav
tako podatke Zveznega zavoda
za statistiko in ustrezno lastno
dokumentacijo. Pri tem posebna določba zahteva, da uporabnik družbenih sredstev uskladi cene med nabavno in
tržno vrednostjo, če njihova
razlika presega 10 odstotkov.
Zakon pa ne omogoča uporabnikom družbenih sredstev, da
jih revalorizirajo tudi v primeru, ko razlika ne dosega 10 odstotkov.
Osnutek zakona ohranja rešitev o načinu knjigovodskega
izkazovanja revalorizacije, pri
čemer je rok prilagojen zakonskim spremembam, tako da
valorizacija poteka za obdobje
od 1. januarja do 31. decembra
posameznega leta.
Osnutek zakona posebej določa, da bo Zvezni zavod za
statistiko za revalorizacijo 31.
decembra 1984 določil indeks
cen za obdobje od 1. oktobra
1983 do 31. decembra 1984.
Z osnutkom zakona so delegati dobili tudi nomenklaturo
sredstev, predvidenih za valorizacijo, ki je njegov sestavni
del.

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O REVALORIZACIJI
OSNOVNIH SREDSTEV IN SREDSTEV SKUPNE
PORABE UPORABNIKOV DRUŽBENIH SREDSTEV - AS
394
cccooeocooooooooosooooooooocoeoooooooo«

39

obČanB
Glasilo
Skupnosti
slovenskih
občin

IZ VSEBINE
št. 13 (28. junija 1984)

Ljubljana
Cankarjeva 5
tel. št.: (061)
210-200,
210-219

- Samoupravni in
družbenoekonomski odnosi v
materialni proizvodnji
posebnega družbenega
pomena (uvodni referat in
povzetki razprav s posveta
Skupnosti slovenskih občin 7.
junija 1984 v Postojni)
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