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RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJ
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25. julija 1984

Dnevni red seje Zbora združenega deia in seje Zbora
občin, ki sta sklicani za sredo, 25. Julija 1984, je razširjen z
obravnavo:
- predloga zakona o začasni prepovedi razpolaganja z
družbenimi sredstvi za pridobitev določenih objektov v letih
1984 in 1985 (ESA 534);
- osnutka zakona o spremembi zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje SR Črne gore v letu 1979 (ESA 526);
- osnutka odloka o valorizaciji 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).

PREGLED SEJ ZBOROV
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
11. julija 1984
Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin In Družbenopolitičnega zbora so na skupnem zasedanju poslušali:
- uvodno besedo Mirana Potrča, vodje delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine
SFR Jugoslavije, k poročilu Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981 do
1985 v letih 1983 in 1984 z oceno možnosti razvoja v letu 1985;
- uvodno besedo k poročilu o obsegu, vzrokih in načinu
pokrivanja izgub, izkazanih v zaključnih računih za leto |CS3,
ki jo je podal Rudi Šepič, član Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije in republiški sekretar za finance;
- uvodno besedo k spremembi zakona o proračunu SR
Slovenije za leto'1984, ki jo je podal dr. Boris Frlec, podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
Zbor združenega dela, Zbor občin In Družbenopolitični
zbor so na ločenih sejah sprejeli:
- ugotovitve, stališča in sklepe ©bobravnavi poročila Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju politike družbenoekonomskega razvoja v letih 1983 in 1984 in oceni možnosti
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razvoja v letu 1985 in analize uresničevanja politike družbenoekonomskega razvoja v letih 1983 in 1984 z oceno možnosti razvoja v letu 1984 (majska analiza) in spremljajočih dokumentov.
Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela:
- predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1984, z osnutkom zakona;
- predlog zakona o obveznem posojilu SR Sloveniji v letu
1984;
, , ,
- predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o Višji
upravni šoli, s predlogom zakona;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o spremembah zakona o skupnem znesku sredstev za financiranje programa
graditve in modernizacije tehnične baze Radia Jugoslavija, v
obdobju od leta 1981 do 1990;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o dopolnitvah zakona
o menjalniških poslih in prometu efektivnega tujega denarja v
Jugoslaviji.
Zbor združenega dela Je sprejel tudi:
- sklep ob obravnavi poročila o obsegu, vzrokih in načinu
pokrivanja izgub, izkazanih v zaključnih računih za leto 1983.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli še:
- predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi predsednika Komisije Skupščine SR Slovenije za narodnosti ter o razrešitvi in
izvolitvi nekaterih članov Komisij Skupščine SR Slovenije:
- v Komisiji za narodnosti je bil dolžnosti predsednika
razrešen Livlj Jakomin, za predsednika te komisije pa je bil
izvoljen Drago Žerjal;
- v Komisiji za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je bila dolžnosti člana razrešena Danica Smrdu, za člana
te komisije pa je bila izvoljena Tilka Blaha;
- v Komisiji za mednarodne odnose so bili dolžnosti člana
razrešeni Gorazd Hartner, Francka Herga In Jože Marolt, za
člane te komisije pa so bili izvoljeni Lojze Fortuna, Zdenka
Pašlč in Miienko Šetinc;
- v Zakonodajno-pravni komisiji sta bila dolžnosti člana
razrešena Viil Vlndlš in Štefanija Žagmaister, za člana te
komisije pa sta bila izvoljena Marjan Kotar In Marija Pukl,
- v Komisiji za vprašanja borcev NOV je bil za člana komisije izvoljen Franc Gre&ak;
- v Komisiji za družbeno nadzorstvo je bil dolžnosti člana
razrešen Jože Rakun, za člana te komisije pa je bil izvoljen
Franjo Gerdina,
- v Komisiji za vloge in pritožbe sta bila dolžnosti člana
razrešena Nevenka Murn In Danica Smrdu, za člana te komiStje-pa'sta bila izvoljena Mlllsav Jankovič In Alenka Nussdorfer-Bizjak;
-v Komisiji za informiranje so bili dolžnosti člana razrešeni
Aljoša Drobnlč, Tone Krašovec in Stanislav Smolej, za člane
te komiije pa so bili izvoljeni Milena Sedovnlk, Vika Potočnik
in Vlado Schlamberger;
- v Komisiji za spremljanje izvajanja zakona o združenem
delu sta bila dolžnosti člana razrešena Robert Černe in Ciril

Poročilo o izvajanju »dogovora o srednjeročnem programu geodetskih del na
območju SR Slovenije za obdobje 1981-1985 in njegovem uresničevanju« v
obdobju 1981-1983

Ribičič, za člane te komisije pa so bili izvoljeni Brane Florjančlč, Francka Herga in Jože Ulčar;
- v Skupini delegatov za spremljanje uresničevanja srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije sta bila dolžnosti
člana skupine razrešena Boris Šnuderl in Terezija Štefančič,
za člana skupine delegatov pa sta bila izvoljena Jurij Drnovšek In Franc Križmančič;
- predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju predsednika in
članov v nekaterih medzborovskih skupinah delegatov:
- v Medzborovski skupini delegatov za spremljanje uresničevanja zakona o usmerjenem izobraževanju je bil dolžnosti
predsednika razrešen Mitja Horvat, za predsednico skupine
pa je bila imenovana Majda Poijanšek;
- v Medzborovski skupini delegatov za proučevanje vprašanj s področja znanstveno-raziskovalne dejavnosti je bil
•dolžnosti člana razrešen Aljoša Drobnlč, za člana te skupine
pa je bil imenovan Janez Drnovšek;
- v Medzborovski skupini delegatov za proučitev samoupravnih sporazumov in statutov samoupravnih interesnih
skupnosti s področja družbenih dejavnosti za območje republike je bil dolžnosti člana razrešen Aljoša Drobnlč, za člana
te skupine pa je bila imenovana Vika Potočnik;
- v Medzborovski skupini delegatov za proučevanje vprašanj s področja socialnega varstva je bil dolžnosti člana
razrešen Vili Vindlš, za člana te skupine pa je bil imenovan
Franjo Štruc.
- predlog odloka o imenovanju predsednika in članov Strokovnega sveta SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje: za
predsednika je bil imenovan dr. Bogdan Kavčič za člane pa
so bili imenovani:
Jože BOGOVIČ,
Zdenko MEDVEŠ,
dr. Stanko BUSER,
dr. Renata MEJAK,
Giusepe DEBERNARDI,
Jože MIKLAVC,
dr. Davorin DOLAR,
Stane MRVIČ,
dr. Fina DOVEČAR,
dr. Hinko MUREN,
Ivo FURLAN,
dr. Janek MUSEK,
Tibor FOlE,
Emilija PEŠEC,
Jože HUMER,
Janez PONEBSEK,
Marjan JELEN,
dr. Breda POGORELEC,
dr. Niko Jesenovec,
Dušan PARAZAJDA,
dr. Dragoš JURIŠIČ,
Martin PRAŠNIČKI,
Miloš KOBE,
Franci PUSAR,
Tone KORDIŠ,
dr. Janez SAGADIN,
dr. Janko KOS,
Drago SOTLER,
Erna KOŽAR,
Boris SOVIČ,
dr. Mirko KRIŽMAN,
dr. Janez STRNAD,
Olga KRSNIK,
Andrej ŠIUAR,
dr. France KUHEU,
Majda ŠLAJMER-JAPELJ,
Franček LASBAHER,
Anton TISCHLER,
dr. Franc LAZARINI,
Franjo URLEB.
- predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v
Celju; dolžnosti sodnika tega sodišča je z 31. avgustom 1984
razrešen mgr. Ludvik Vidmar.
Zbor združenega dela je sprejel še:
- predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi nekaterih podpredsednikov in članov odborov Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije:
- v Odboru za družbenoekonomske odnose sta bila dolžnosti člana razrešena Jože Mrzlak In Andrej Naraločnlk, za
člana tega odbora pa sta bila izvoljena Marjan Kukman In
Vlado Šuster;
- v Odboru za družbenopolitični sistem je bila dolžnosti
člana razrešena Stafta Trebežnlk, za člana tega odbora pa je
bila izvoljna Erika Komijanec;
- v Odboru za družbenoekonomski razvoj sta bila dolžnosti
člana razrešena Vlado Borovišek In Franc Vlčor, za člane
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tega odbora pa so bili izvoljeni Inge Krunlč, Miloš Piščanec in
Mlljana Stanič;
- v Odboru za finance je bil dolžnosti podpredsednika
razrešen Janez štojs, dolžnosti člana pa razrešen Ervln Kerčmar; za predsednika tega odbora je bil izvoljen Božidar Kaloper, za člana pa Alma Bernlk;
- v Odboru za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja so bili dolžnosti člana razrešeni Marinka Božič,
Nada Konrad in Miro Kret, za člane tega odbora pa so bili
izvoljeni Bojan Grom, Filip Jelen in Matija Bostič;
- v Odboru za agrarno politiko je bil dolžnosti podpredsednika razrešen Bojan Turk, dolžnosti člana pa so bili razrešeni Janez Bedrač, Martin Kržan, Alojz Matjan, Nevio Pucer,
Jože Strnad in Terezija štefančič; za podpredsednika tega
odbora je bil izvoljen Janez Bratkovič, za člane pa Jože
Bešvir, Franc Hanžlč, Franko Pečar, Albin Potisk, Vlado
šafranko, Martin Šetinc in Josip Žitnik.
Zbor občin je sprejel še:
- predlog odloka o razrešitvi in imenovanju sekretarja
Zbora občin Skupščine SR Slovenije; dolžnosti sekretarja
Zbora občin je bil razrešen Tone Jerovšek, za sekretarja
Zbora občin pa imenovan Viljem Veršaj;
- predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana Odbora za
družbenoekonomske odnose in razvoj in člana Odbora za
finance Zbora občin Skupščine SR Slovenije:
- dolžnosti člana Odbora za družbenoekonomske odnose
in razvoj je bil razrešen Hrabro Sterdin, dolžnosti člana Odobra za finance pa je bila razrešena Cecilija Šamu; za člana
Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj je bil izvoljen Mitja Horvat, za člana Odbora za finance pa Alojz Jerebic.
Družbenopolitični zbor pa je sprejel še:
- predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana Odbora za
družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije: dolžnosti člana tega odbora je bil razrešen MIlan Kučan, za člana odbora pa je bil izvoljen Miro
Gošnik.
NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI
Zbor združenega dela:
Jordan Blaževič, Tone Krašovec, Samo Vidmar, Marko
Bule, Jože Matjašec, Boris Lieber, Natan Bernot, Jože Turnšek, Slavko Medle, Franc Polajžer,Štefan Slaviček, Marjan
Kobav, Rudi šepič, Maksim Mašič, Marjan Markovič, Rudi
Kropivnik, Boris Kenda, Franc Struga, Jože Skornšek, Vlado
Bahč, Zdenko Cund, Stanko Ornik, Brane Mišič, Franci Polak,
Franc Gorenc, Bernard Krivec.
Zbor občin:
Jože Kovač, Črtomir Mesarič, Peter Hedžet, Ivan Stopar,
Janez Kocjančič, Majda Cvetanovski, Vida Šavli, Milena Borovac, Ada Gorjup, Janez Kirn, Boris Vavpotič, Manica Rebernik.
Družbenopolitični zbor
Robert Černe, Francka Herga, Željko Cigler.
Pisne razprave so ddodall.
- delegati iz skupin delegatov za Zbor združenega dela iz
posameznih okolišev in dejavnosti: Ptuj in Velenje;
- delegati Iz skupin delegatov za Zbor občin iz skupščin
občih: Šmarje pri Jelšah, Ljubljana-Moste-Palje.

poročevalec

SKLEPI, STALIŠČA IN PRII^pOČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS
UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila Zveznega izvršnega sveta o
uresničevanju politike družbenoekonomskega razvoja v letih 1983 m 1984 m
ocenitev možnosti razvoja v letu 1985 in analize uresničevanja politike
družbenoekonomskega razvoja v letih 1983 in 1984 z oceno možnosti razvoja v
letu 1985 (majska analiza) in spremljajočimi dokumenti
Skupščina SR Slovenije Je ob obravnavi poročila Zveznega Izvršnega sveta
o uresničevanju politike družbenoekonomskega razvoja v letih 1983 In 1984 In
ocenitev motnosti razvoja v letu 1985 In
analize uresničevanja politike družbenoekonomskega razvoja v letih 1983 In
1984 z oceno možnosti razvoja v letu
1985 (majska analiza) In spremljajočimi
dokumenti na podlagi 255. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije na sejah Zbora združenega dela, Zbora občin
In Družbenopolitičnega zbora dne 11.
julija 1984 sprejela tele
UGOTOVITVE, STALIŠČA
IN SKLEPE
i.
Skupščina SR Slovenije soglaša z ugotovitvami Zveznega izvršnega sveta, da
so bili lani in v letošnjih prvih mesecih
doseženi nekateri ugodni gospodarski
rezultati predvsem pri povečevanju proizvodnje, večanju konvertibilnega izvoza
in gibanju vseh oblik porabe, vendar ni
dovolj upoštevano, da so letos doseženi
pozitivni rezultati primerjani z rezultati v
enakem lanskem obdobju, ko so bili v
celoti vzeto znatno pod načrtovanimi,
gradiva pa tudi ne analizirajo vzrokov za
dosežene pozitivne premike. Ob tem pa
Skupščina ugotavlja, da se tudi letos prepočasi uveljavljajo kvalitetni dejavniki
gospodarjenja in razvoja (koriščenje
sredstev, produktivnost, zniževanje stroškov), kar vse odločujoče vpliva na
zmanjševanje ekonomičnosti in rentabilnosti poslovanja organizacij združenega
dela in zaostajanje v izvajanju prve faze
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije, pri čemer doseženi rezultati niso primerjani s cilji dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije. Do teh
vprašanj se poročilo premalo kritično
opredeljuje, pa tudi analitična gradiva
ostajajo, razen redkih izjem (cene, drobno gospodarstvo, turizem) pri ponavljanju že večkrat ugotovljenih dejstev brez
potrebnih predlogov aktivnosti za uveljavljanje kvalitetnih dejavnikov gospodarjenja pri uresničevanju sprejete politike družbenoekonomskega razvoja.
Skupščina tudi meni, da se v poročilu
daje prevelik poudarek učinkom administrativnega ukrepanja in ne upošteva dovolj naporov delovnih ljudi, ki kljub vedno bolj zaostrenim gospodarskim razmeram, upadanju življenjske ravni in
realnih osebnih dohodkov, dosegajo pomembne proizvodne rezultate ter razvijajo samoupravne družbenoekonomske
poročevalec

odnose. Poročilo obenem premalo pozornosti namenja še vedno velikim težavam pri izpolnjevanju naših obveznosti
do tujine, saj te odločilno vplivajo na
pogoje gospodarjenja doma.
Ob ugotovljenih pozitivnih dosežkih pa
so še naprej prisotni resni problemi v
družbeni reprodukciji, ki terjajo še v letošnjem in tudi v naslednjem letu celovite
rešitve, da bi se ustvarile trajnejše ekonomske podlage za odpravljanje vzrokov
gospodarske nestabilnosti in za uresničevanje politike gospodarske stabilizacije. Zato se Skupščina SR Slovenije odločno zavzema, da se dosledno uresničujejo že sprejeti ukrepi, ki so prispevali k
doseženim pozitivnim premikom in da z
njimi opredeljenih pogojev gospodarjenja med letom ne spreminjamo oziroma
jih dograjujemo le tam, kjer ti niso dovolj
celoviti.
Na ta način bomo, vključno s pravočasnim sprejemom nekaterih manjkajočih
sistemskih rešitev na ključnih področjih
družbene reprodukcije, ustvarili stabilnejše pogoje za oblikovanje razvojnih
usmeritev in ekonomske politike za prihodnje leto, na ta način pa tudi osnovo
za prehod od kratkoročnega pretežno
administrativnega ukrepanja v dolgoročno usmerjanje gospodarskih gibanj v
skladu z dolgoročnim programom gospodarske stabilizacije.
II.
Skupščina SR Slovenije poudarja, da
je treba nemudoma odpraviti nekatere v
analizi ugotovljene pomanjkljivosti, ki
ovirajo učinkovitejše uresničevanje letošnje politike družbenoekonomskega
razvoja, in sicer:
1. na področju ekonomskih odnosov s
tujino oziroma deviznem sistemu:
- še naprej voditi politiko, realnega tečaja dinarja, upoštevaje medsebojne
vplive te politike na gibanje cen in dohodkovno motiviranost za izvoz ter na
izboljšanje strukture izvoza, vključno z
večjim stimuliranjem izvoza proizvodov
višje stopnje predelave ter destimuliranjem neposrednega izvoza surovin in reprodukcijskega materiala:
- pripraviti temeljito analizo o poslih s
tujino, ki se opravljajo v razmerju 1:1-,
predvsem pa kompenzacijskih poslov, s
posebnim poudarkom na oceni regionalne usmerjenosti in dejanske upravičenosti naraščanja teh poslov v zadnjem obdobju. Zagotoviti je treba sprotno spremljanje obsega teh poslov, upoštevanje
specifičnost posameznih poslov in njihov
pomen za normalno odvijanje proizvod-

nje ter zagotavljati usklajevanje njihovega obsega in strukture z odlokom o
skupni devizni politiki, da bi se na ta
način tudi preprečilo zmanjševanje izdvajanja deviz za skupne potrebe;
- zagotoviti, da se ne bodo zmanjševale pravice razpolaganja izvoznikov z
ustvarjenimi devizami;
- uskladiti obseg družbeno priznanih
reprodukcijskih potreb z gibanjem devizne bilance v letošnjem prvem četrtletju in
jih usklajevati vsako četrtletje z realnimi
deviznimi tokovi; zagotoviti, da banke izdajajo garancije za uvoz samo na podlagi
realriega deviznega pokritja; sprejeti
ukrepe za povečevanje rednega izvoza in
deviznega priliva; z doslednim uresničevanjem zakona o deviznem poslovanju in
kreditnih odnosih s tujino zagotoviti, da
bodo devize hitreje krožile med reprodukcijsko povezanimi organizacijami
združenega dela na podlagi sporazumov
o razporejanju v okviru družbeno priznanih reprodukcijskih potreb na enotnem
jugoslovanskem trgu;
- pri konvencijskih poslih v železniškem, pomorskem in PTT prometu uveljaviti sistem poslovanja s kontokorentom in zagotoviti izdvajanje za skupne
potrebe le iz netto deviznega priliva; zagotoviti dosledno izvajanje odloka o plačilu prevoznih storitev v mednarodnem
prometu;
- razbremeniti uvoz opreme v okviru
10% pravice razpolaganja z devizami
izvoznikov vseh administrativnih postopkov in dovoljenj;
- sprejeti dolgoročni program razdolževanja v tujini za konvertibilno območje
ter program zadolževanja in razdolževanja z deželami, s katerimi imamo dogovorjeno klirinško plačevanje;
- ukrepati za dosledno izpolnjevanje
obveznosti za izdvajanje deviz za skupne
potrebe in zakonske obveznosti, pri čemer ni sprejemljivo povečanje odstotkov
izdvajanja, lahko pa se predvidi izdvajanje iz kompenzacijskih poslov ali usmerjeni uvoz nafte in proizvodov posebnega
pomena na podlagi deviz, ustvarjenih iz
poslov, ki se opravljajo v razmerju 1:1;
2. v kreditno-monetarni politiki in pri
finančni konsolidaciji:
- vztrajati na doslednem uresničevanju sistemskih rešitev ter na tej podlagi
zagotavljati uresničevanje restriktivne
kreditno-monetarne politike ter preprečevati različne oblike nedogovorjene
emisije denarja; preprečiti različne nezakonite načine odlaganja plačil pri nakupih deviz in vračanju kreditov za realizirani klirinški uvoz in dosledneje izvajati

predvidene ukrepe zoper kršitelje dogovorjene kreditno-monetarne politike; pri
najemanju novih kreditov v tujini za potrebe infrastrukture je treba vnaprej upoštevati vse stroške kreditov in določiti
nosilce teh stroškov; posebej proučiti
spoštovanje pogojev za odobravanje selektivnih kreditov, posebej v kmetijstvu
ter preveriti namene uporabe tako pridobljenih sredstev; pripraviti celovit program saniranja nelikvidnosti, predvsem
pa vzrokov za njeno nastajanje; odločno
odpravljati vzroke izgub na podlagi ekonomsko smotrnih sanacijskih programov
in skupnih interesov medsebojno reprodukcijsko, dohodkovno, poslovno aH organizacijsko povezanih organizacij združenega dela na enotnem jugoslovanskem tržišču;
3. na področju cen:
- odločneje uveljaviti naloge iz protiinflacijskega programa in stalno odpravljati vzroke za povečevanje cen; hitreje uveljavljati tržne kriterije za oblikovanje cen ter uveljavljati ekonomske, ne
pa administrativne sankcije v primerih
nespoštovanja politike cen;
- projekcijo cen uveljaviti kot najširši
dogovor vseh samoupravnih subjektov in
doseči, da se z njo medsebojno uskladijo
tudi projekcije cen splošnih združenj in
da se z vsebino teh projekcij seznanijo
samoupravni organi vseh organizacij
združenega dela;
- dosledno izvajati že dogovorjene
ukrepe zoper kršitelje politike cen ter
vztrajati na oblikovanju cen v skladu s
kriteriji zakona o cenah, pri čemer je nesprejemljivo, da bi se disparitete v cenah
enakih proizvodov odpravljale z uveljavljanjem najvišje že dosežene cene ne glede na kriterije iz zakona o cenah;
- čimprej oceniti in pripraviti ukrepe
za odpravo cenovnih neskladij v kmetij-

stvu, posebej med cenami koruze in cenami mesa, da bi se tako vplivalo na
stabilizacijo živinorejske proizvodnje;
- pripraviti analizo dejanskih $en surovin in reprodukcijskih materialov z
upoštevanjem raznih dodatkov po samoupravnih sporazumih; zagotoviti statistično spremljanje dejanskih cen in ugotavljanje dejanskega dohodkovnega položaja posamezne organizacije združenega dela;
- takoj pripraviti in sprejeti program
prehoda iz dosedanjega režima prijavljanja cen 30 dni pred njihovo uveljavitvijo;
- oceniti prek samoupravnega sporazumevanja o cenah v smislu odloka Zveznega izvršnega sveta;
- čimprej pripraviti in sprejeti nov sistemski zakon o družbeni kontroli cen;
4. na področju ustvarjanja in razporejanja dohodka:
- ukrepati, da se prične povečevati delež gospodarstva v dohodku ter z izvajanjem sprejete politike obrestnih mer vplivati na zmanjševanje obsega kreditnodepozitnih odnosov in na povečevanju
združevanja dohodka;
- nadaljevati z aktivnostmi za razbremenjevanje gospodarstva ter pripraviti
dodaten program razbremenjevanja; ponovno preveriti prispevne in davčne
stopnje in jih prilagajati dogovorjenemu
obsegu splošne in skupne porabe, kar
mora veljati tudi za proračun federacije;
- S povečevanjem družbene produktivnosti dela in izborom programov, upoštevaje ekonomsko funkcijo osebnih dohodkov, preprečiti nadaljnje upadanje
realnih osebnih dohodkov; z družbenimi
sredstvi solidarno intervenirati za ohranjanje življenjske ravni le v primerih, ko si
delavec iz objektivnih razlogov z delom
ne more zagotavljati socialne varnosti; z
davčno politiko v večji meri zajemati prihodke izven rednega dela.

III.
Skupščina SR Slovenije meni, da so
ključne naloge ekonomske politike v naslednjem letu: vsestransko spodbujanje
kvalitete in učinkovitosti gospodarjenja,
nadaljnje povečevanje konvertibilnega
izvoza in proizvodnje, razreševanje finančnega stanja v družbeni reprodukciji
s ciljem odpravljanja tržnih, finančnih in
drugih materialnih neskladij, dosledno in
pravočasno izpolnjevanje obveznosti do
tujine, odpravljanje nepokrite porabe iz
preteklih let, obvladovanje inflacije in
njeno občutno znižanje, povečanje deleža dohodka, s katerim razpolaga gospodarstvo ter krepitev samostojnosti organizacij združenega dela pri sprejemanju
samoupravnih in poslovnih odločitev in
odločno zmanjševanje administrativnega
ukrepanja. V ta namen je potrebno že v
septembru 1984 določiti glavne okvire
pogojev gospodarjenja za leto 1985, podlaga za to pa mora biti realna ocena materialnih možnosti razvoja in učinkov v
letu 1984 sprejetih ukrepov gospodarske
politike.
Vsi pogoji gospodarjenja za leto 1985
morajo biti znani do konca leta 1984 in se
med letom ne smejo spreminjati.
IV.
Skupščina SR Slovenije pooblašča
svojo delegacijo v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, da
uveljavlja te ugotovitve, stališča in sklepe
ter opozori tudi na stališča, mnenja, pripombe in predloge, izražene v delovnih
telesih, v izvršnem svetu Skupščine SR
Slovenije, Gospodarski zbornici Slovenije ter v razpravi na sejah zborov ter da ji
poroča o poteku obravnave v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije.
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Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije /e ob obravnavi poročila o obsegu, vzrokih In načinu pokrivanja Izgub, Izkazanih v zaključnih računih za
leto 1983 na podlagi 30. člena poslovnika Zbora združenega dela na seli dne
11. julija 1984 sprejel naslednji
SKLEP
1. Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije sprejema poročilo o obsegu,
vzrokih in načinu pokrivanja izgub, izkazanih v zaključnih računih za leto 1983 in
uvodno besedo predstavnika Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije.
Zbor ob tem ugotavlja, da se izgube v
zadnjih treh letih po obsegu in številu
znatno povečujejo. Zlasti je zaskrbljujoče
dejstvo, da se pojavljajo izgube v nekaterih organizacijah združenega dela, ki doslej niso imele izgub in da nekatere organizacije združenega dela, ki so imele izgube že dosedaj, poslujejo tudi v letu
1984 z nezmanjšanimi izgubami, kar kaže
4

ob zaostrenih gospodarskih razmerah,
da v teh organizacijah niso storili vsega
za zmanjšanje in odpravo izgub iz tekočega poslovanja. Obseg in žarišča izgub
že resno ogrožajo nadaljnji tehnološki in
družbenoekonomski razvoj slovenskega
gospodarstva in njegovo strukturno prilagajanje potrebam domačega trga. Na ta
način zaostaja tudi celotna dohodkovna
učinkovitost združenega dela. Zato Zbor
združenega dela zahteva, da se že nekaj
let znana žarišča izgub razčistijo in opredelijo rešitve čimprej, najkasneje pa do
konca junija 1985.
2. Zbor nadalje ugotavlja, da so pravočasno pokrile izgube tiste organizacije,
ki so upoštevajoč dosedanje usmeritve
Skupčine SR Slovenije glede pokrivanja
izgub, pokrile prvenstveno izgube iz
sredstev v okviru delovne organizacije in
sestavljene organizacije združenega dela
ter z združevanjem sredstev v okviru reprodukcijsko, dohodkovno in poslovno
povezanih organizacij združenega dela

ter šele nato zaprosile za solidarnostno
pomoč iz sredstev skladov skupnih rezerv družbenopolitičnih skupnosti.
3. Glede na navedene ugotovitve Zbor
združenega dela poudarja, da so sklepi
Skupščine SR Slovenje, sprejeti ob
obravnavi problematike izgub na sejah
28. 10. 1981, 28. 7. 1982. 11. 5. 1983 in 21.
2. 1984 še nadalje ustrezna osnova za
aktivnosti za odpravo motenj v poslovanju ter za odpravo nastalih izgub.Prav
tako pa je potrebno upoštevati tudi
usmeritve, ki so za pokrivanje izgub
opredeljene v protiinflacijskem programu. Zbor posebej poudarja, da je potrebno sprejete usmeritve in sklepe dosledneje in še odločneje uresničevati.
4. Zbor predlaga organizacijam združenega dela z nepokrito izgubo, da dosledno izvajajo tiste ukrepe iz sperjetih
sanacijskih programov, s katerimi bodo
odpravljeni vzroki za nastajanje izgub tudi v prihodnjih letih. Hkrati zbor nalaga
organizacijam združenega dela, tako tiporočevalec

stim, ki imajo nepokrito izgubo in tistim,
ki imajo motnje v poslovanju, da ponovno preverijo svoje sanacijske programe
in programe za odpravo motenj in jih po
potrebi spremenijo ter uskladijo z materialnimi možnostmi, tako da bodo lahko
realna podlaga za odpravljanje vzrokov
izgub in bodoče uspešno gospodarjenje.
5. Organizacije združenega dela, ki izkazujejo nepokrite izgube, ugotovljene
po zaključnih računih za leto 1983 in
izgube po periodičnih obračunih za prvo
trimesečje 1984, niso v okviru lastnih
možnosti storile dovolj, da bi izgube in
motnje v celoti odpravile. Zato zbor poudarja, da morajo te organizacije v najkrajšem času pokriti nepokrite izgube za
leto 1983. Pri tem morajo zagotavljati potrebna sredstva za pokrivanje izgub tudi
organizacije združenega dela, ki so z
združevanjem sredstev reprodukcijsko,
dohodkovno in poslovno povezane z organizacijami združenega dela, ki imajo
nepokrite izgube. Te aktivnosti se morajo
voditi usklajeno in z večjim sodelovanjem vseh družbenih dejavnikov.
6. Zbor združenega dela podpira prizadevanja Sklada skupnih rezerv gospodastva Slovenije in njegovo aktivnost pri
pokrivanju izgub. Pri tem zbor poudarja,
da je potrebno še nadaljevati z akcijo
predčasnega umika sredstev iz sklada, in
sicer v povezavi s hkratnim predčasnim
umikom sredstev iz občinskih skladov rezerv, z angažiranjem sredstev rezerv or-

ganizacij združenega dela in sredstev
bank.
7. Iz poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je razvidno, da bo v Sestavljeni organizaciji združenega dela
Gorenje - Titovo Velenje, izguba iz tekočega poslovanja ob polletju 1984 odpravljena. Zato zbor priporoča delavcem te
organizacije, da glede na ugotovljene rezultate poslovanja v letošnjem letu, še
nadalje odločno izvajajo sprejeti sanacijski program. Zbor poziva tudi ostale dejavnike, ki so vključeni v izvajanje sanacijskega programa, da dosledneje realizirajo svoje naloge.
8. V zvezi z izgubami in njihovim pokrivanjem v IMV Novo mesto zbor poudarja,
da naj poslovodni in strokovni delavci te
organizacije in samoupravni organi vložijo večje napore za odpravljanje notranjih vzrokov izgub in ponovno celovito
ter podrobno ocenijo vzroke za nastale
izgube.
Zbor zato nalaga poslovodnim in drugim strokovnim delavcem, da s sodelovanjem Poslovne skupnosti slovenske avtomobilske industrije, Gospodarske zbornice Slovenije ter drugimi znanstvenimi
in finančnimi institucijami ter s svojimi
kooperanti temeljito ocenijo celoten
koncept sanacije IMV in ga najkasneje do
konca leta 1984 predložijo delavcem IMV
ter delavcem drugih organizacij združenega dela in finančnim organizacijam, ki
naj bi za realizacijo programa združevali
sredstva, v obravnavo in sprejem.

V odpravljanje izgube in njihovo sanacijo naj se v večji meri kot doslej vključijo
vse dohodkovno, organizacijsko in poslovno povezane organizacije združenega dela in tudi vse druge zainteresirane
organizacije in skupnosti ter občinski
skladi skupnih rezerv tistih družbenopolitičnih skupnosti, kjer so temeljne organizacije združenega dela IMV.
9. Gospodarska zbornica Slovenije naj
se sproti vključuje v priprave predsanacijskih programov organizacij združenega dela, ki poslujejo z motnjami, analizira
naj vzroke teh motenj in predlaga usmeritve za njihovo odpravljanje.
10. Služba družbenega knjigovodstva v
SR Sloveniji naj tudi v bodoče tekoče in
dosledno preverja pravilnost izkazovanja
poslovnih rezultatov vseh organizacij
združenega dela, ki bodo v letu 1984 izkazovale izgube in naj o tem po potrebi
obvešča Skupščino SR Slovenije.
11. Zbor združenega dela priporoča
Gospodarski zbornici Slovenije, Zvezi
sindikatov Slovenije ter Izvršnemu svetu
Skupščine SR Slovenije, da proučijo potrebo po spremembi zakona za izplačevanje osebnih dohodkov v skladu z uresničevanjem sanacijskega programa.
12 Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
nai sproti spremlja problematiko organizacij združenega dela, ki poslujejo z
izaubami in po potrebi o tem obvešča
Skupščino Sr. Slovenije že ob obravnavi
planskih aktov za leto 1985.

SKLEP
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi pobude skupine delegatov iz
občine Laško in Ljubljana Šiška za zmanjšanje prometnega davka na pivo,
predloga Splošnega združenja gradbeništva in Industrije gradbenega materiala
Slovenije za ukinitev posebnega prometnega republiškega prometnega davka na
projektantske storitve in pobude skupine delegatov iz občine Novo mesto
za spremembo zakonodaje na področju prometnih davkov
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je
na 36. seji dne 11. julija 1984 ob obravnavi pobude skupine delegatov Iz občine Laško In Ljubljana Šiška za zmanjšanje prometnega davka na pivo, predloga Splošnega združenja gradbeništva
In Industrije gradbenega materiala Slovenije za ukinitev posebnega republiškega davka na projektantske storitve
In pobude skupine delegatov Iz občine

Novo mesto za spremembo zaknodaje
na področju prometnih davkov In na
podlagi 255. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji
Sklep:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj
prouči, za katere vrste proizvodov in storitev bi bilo mogoče v najkrajšem času
znižati tarife posebnega prometnega

davka oz. katere proizvode ter na tej podlagi predloži Skupščini SR Slovenije
spremembe ustreznih predpisov.
Pri tem naj Izvršni svet upošteva stališča delovnih teles skupščine in zbora,
pripombe, ki jih navaja Splošno združenje gradbeništva in Industrija gradbenega materiala Slovenije ter skupine delegatov iz občin Laško in Ljubljana Šiška
ter Novo mesto.

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPSCINE SR SLOVENIJE

Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanje m varstvo °*°**?>ora
združenega dela in Odbora za urejanje prostora m varstvo oko!^.^°rna°b
Skupščine SR Slovenije k poročilu o izvajanju ctofllovora o sredi^očnem
programu geodetskih del na območju SR Slovenije za obdobje 1981-1985 m
njegovem uresničevanju v obdobju 1981—1983
Odbor Zbora združenega dela za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja in Odbor Zbora občin za ure-

janje prostora in varstvo okolja sta na
skupni seji dne 10. julija 1984 obravnavala poročilo o izvajanju dogovora o sred-

njeročnem programu geodetskih del na
območju SR Slovenije za obdobje
1981-1985 in njegovem uresničevanju v

obdobju 1981-1983, ki ga je Skupščini
SR Slovenije posredoval njen izvršni
svet.
Izvršni svet je predložil poročilo v skladu z določilom odloka o srednjeročnem
programu del na območju SR Slovenije
za obdobje 1981-1985 in njegovem uresničevanju, ki določa, da mora izvršni
svet predložiti Skupščini SR Slovenije po
treh letih poročilo o izvajanju dogovora.
Odbora sta poročilo obravnavala na
podlagi 157. člena poslovnika Skupščine
SR Slovenije in predlagata, da poročilo
zbora skupščine ne obravnavata, čeprav
je zelo aktualno, ker sta odbora svoje
predloge oziroma mnenja o potrebnih
ukrepih vključila direktno v poročilo o
uresničevanju politike družbenega in
ekonomskega razvoja v letu 1984 (in ki
bo predmet skupščinske razprave 25. julija 1984), kjer je v pripadajoči analizi

uresničevanja srednjeročnih razvojnih
usmeritev na kratko opozorjeno tudi na
zaostanke pri izvajanju sprejetega programa geodetskih del zaradi občutno
zmanjšanih sredstev pri financiranju programa.
Odbora sta ocenila, da je poročilo dobro in da na pregleden način prikazuje
izvajanje dogovora v vseh njegovih podrobnostih, s posebnim poudarkom na
posledicah zmanjšanega obsega izvajanja.
Člani odbora so poudarili, da je stanje
na tem področju zelo kritično. Zaradi
zaostajanja izvajanja dogovora se namreč postavlja vprašanje o realnosti
srednjeročnega programa geodetskih
del na območju SR Slovenije oziroma
odgovornosti nekaterih podpisnikov tega
dogovora.
Člani odborov so opozorili, da pomeni

zaostajanje ne samo neizpolnjevanje dogovorjenih nalog, ki so med drugim pomembne osnove za prostorsko planiranje, ampak odpira tudi vrsto neznank pri
izdelavi nalog, ki jih predvideva nova
prostorska zakonodaja, zlasti pri pripravi
dolgoročnih in srednjeročnih planov ozi- >
roma njihovih prostorskih sestavin. Tu so
pomembne predvsem: evidenca podatkov o naravnih lastnostih prostora, o njegovi dejanski rabi ter o predpisanem varovanju prostora in o omejitvah pri posegih v prostor; za grafične prikaze pa so
pomembni reambulirani temeljni topografski načrti obstoječega stanja, dopolnjeni s katastrskimi podatki o parcelah.
Odbora podpirata v poročilu navedene
zaključne ugotovitve in stališča ter predlagata, da se zaradi aktualnosti poročilo
v celoti (s prilogami), skupaj z mnenjem
odborov k temu poročilu objavi v skupščinskem Poročevalcu.

ODBOR UDELEŽENCEV
Dogovora o srednjeročnem programu
geodetskih del na območju SR Slovenije za
obdobje 1981—1985 in njegovem uresničevanju
Poročilo o

izvajanju

srednjeročnem

»Dogovora o

programu

geodetskih

del

na območju SR Slovenije za obdobje
1981-1985
obdobju

in

njegovem

v

1981-1983

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 3. seji dne 31
5. 1984 obravnaval in sprejel:
-POROČILO O IZVAJANJU »DOGOVORA O SREDNJEROČNEM PROGRAMU GEODETSKIH DEL NA OBMOČJU
SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1981-1985 IN NJEGOVEM
URESNIČEVANJU« V OBDOBJU 1981-1983,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 217. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Poročilo je pripravil Odbor udeležencev dogovora o
srednjeročnem programu geodetskih del na območju SR
Slovenije za obdobje 1981-1985 in njegovem uresničevanju.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.

1. UVOD
Dogovor o srednjeročnem programu geodetskih del na
območju SR Slovenije za obdobje 1981-1985 in njegovem
uresničevanju (v nadaljnjem besedilu: dogovor) je sklenjen v
februarju 1982, objavljen pa je v Uradnem listu SRS, št. 28/82.
(Priloga 1)
Dogovor so sklenili:
- izvršni sveti družbenopolitičnih skupnosti - Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije, izvršni sveti občinskih skupščin v SR
Sloveniji, Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane, Izvršni svet
Skupščine obalne skupnosti Koper,
- samoupravne interesne skupnosti - Interesna skupnost
elektrogospodarstva Slovenije, Zveza vodnih skupnosti Slo6

uresničevanju«

člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki in
predstavnik odbora pri delu skupščinskih delovnih teles
sodelovali:
- Tomaž VUGA, predsednik Odbora udeležencev dogovora o srednjeročnem programu geodetskih del na območju SR Slovenije za obdobje 1981-1985 in njegovem
uresničevanje,
- Milan NAPRUDNIK, direktor Republiške geodetske
uprave,
- Stanko MAJCEN, namestnik direktorja Republiške
geodetske uprave.

venije. Predvideno je bilo, da naj bi navedeni dogovor podpisala tudi Republiška skupnost za ceste (sedanja Samoupravna interesna skupnost za ceste SR Slovenije), kar pa se
ni realiziralo.
- izvajalci - Geodetski zavod SR Slovenije, Geodetski zavod Celje, Geodetski zavod Maribor, Inštitut za geodezijo in
fotogrametrijo Ljubljana, Ljubljanski geodetski biro, Invest
biro Koper in Projekt Nova Gorica.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je dobil pooblastilo za
podpis dogovora o srednjeročnem programu z Odlokom
Skupščine SR Slovenije o srednjeročnem programu geodetskih del na območju SR Slovenije za obdobje 1981-1985 in
njegovem uresničevanju (Uradni list SRS, št. 38/81 - priloga 2
- v nadaljnjem besedilu: Odlok).
poročevalec

Z navedenim odlokom in dogovorom so geodetska dela
razvrščena v dva programa, in sicer v:
- skupni srednjeročni program geodetskih del SR Slovenije in občin (v nadaljnjem besedilu: srednjeročni skupni
program),
- osnovni srednjeročni program geodetskih del SR Slovenije (v nadaljnjem besedilu: srednjeročni osnovni republiški
program).
.
Srednjeročni skupni program sofinancirajo SR Slovenija in
občine v skladu s kriteriji opredeljenimi v dogovoru o srednjeročnem programu, a srednjeročni osnovni republiški program
financira SR Slovenija sama.
Triletno poročilo o izvajanju dogovora je pripravljeno v
skladu s VI. točko odloka, po kateri je Izvršni svet skupščine
SR Slovenije dolžan predtožiti Skupščini SR Slovenije
ustrezno poročilo po treh letih.
2. IZVAJANJE DOGOVORA
Stanje in problematika v zvezi z izvajanjem dogovora je
razvrščena po osnovnih poglavjih dogovora, in sicer:
- financiranje in obseg geodetskih del,
- izvajanje geodetskih del,
- skupni ukrepi za uresničevanje dogovora.
2.1. Financiranje in obseg geodetskih del
2.1.1. Financiranje
Ker srednjeročni program za obdobje 1976-1980 ni bil v
celoti realiziran je bilo ob sprejemanju poročila o njegovi
izvršitvi v letu 1982 v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije
in v odborih Skupščine SR Slovenije sprejeto stališče, da se ta
dela dokončajo v okviru srednjeročnega programa
1981-1985, pri čemer so se odbori zavzeli za to, da se za ta
zaostala dela zagotovijo dodatna sredstva, vendar zaradi stabilizacijskih ukrepov dodatnih sredstev ni bilo mogoče zagotoviti.
Z odlokom in dogovorom je določeno, da bo SR Slovenija
zagotovila potrebna sredstva za izvedbo geodetskih del
vključno s komasacijami. Ker je srednjeročni program temeljil
na cenah za leto 1980 je z odlokom predvideno, da se zneski
za vsako leto valorizirajo v višini, kot določi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije. Potrebna sredstva pa se niso zagotavljala v višini po odloku niti ni bila izvedena valorizacija.
Zaradi tega je bilo odločeno, da se komasacije zemljišč financirajo iz sredstev, ki se zagotavljajo po Zakonu o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju
1982-1985 in da se programi komasacij sprejemajo preko
organov Zveze vodnih skupnosti Slovenije.
Za izvedbo geodetskih del brez komasacij je SR Slovenija v
triletnem obdobju zagotovila le 58,9% od v odloku predvidenih sredstev. Upoštevaje, da je bilo potrebno iz teh sredstev
financirati še dokončanje del iz srednjeročnega programa
1976-1980 je bilo zagotovljeno za realizacijo sedanjega srednjeročnega programa geodetskih del le 38,1% potrebnih
sredstev. Podroben pregled je prikazan v prilogi št. 3.
Malo ugodnejše je stanje, če naredimo primerjavo za celotno petletno obdobje, upoštevaje, da bo v letu 1985 zagotovila SR Slovenija 15% več sredstev kot v letošnjem letu. V
primerjavi s sredstvi po odloku bi bilo zagotovljenih sredstev v
višini 52,3%. Ob upoštevanju, da pa je bilo iz sredstev tega
srednjeročnega obdobja financirano tudi dokončanje geodetskih del iz prejšnjega srednjeročnega obdobja bo za realizacijo sedanjega srednjeročnega programa na razpolago le
42,6% potrebnih sredstev.
Delež sredstev, ki jih zagotavlja SR Slovenija v sedanjem
srednjeročnem obdobju je najnižji v primerjavi z zadnjima
srednjeročnima obdobjema. To je prikazano v prilogi 4; kjer je
narejena primerjava vlaganj SR Slovenije v programe geodetskih del z družbenim proizvodom od leta 1971 naprej. Razen
tega pa v srednjeročni program 1971-1975 še niso bile vključene vse naloge, ki so z ustavnimi amandmaji in novo ustavo
prenešene od federacije na republiko, kar pa je storjeno v
programih 1976-1980 in 1981-1985. Tudi primerjava vseh
letnih sredstev, ki jih zagotavljajo SR Slovenija in občine za
financiranje izdelave in obnove geodetskih del ter za financiporočevalec

ranje redne dejavnosti geodetskih upravnih organov v zvezi z
vzdrževanjem geodetskih evidenc z vrednostjo obstoječih
geodetskih evidenc kaže, da so za te namene zagotavljena
nizka sredstva. Za vse navedene potrebe se letno zagotavlja
sredstva v višini le 0,6 - 0,7% od celotne vrednosti geodetskih
evidenc. To pomeni, da bi se šele v 150 letih vložila sredstva v
višini vrednosti obstoječih evidenc.
Tudi sofinanciranje samoupravnih interesnih skupnosti ni v
skladu z dogovorom, saj za sedaj zagotavlja sredstva le Zveza
vodnih skupnosti Slovenije. Dogovor je še podpisala Interesna skupnost elektrogospodarstva Slovenije, ki pa zaradi
finančnih težav v prvih treh letih ni prispevala nobenih sredstev, napoveduje pa, da bo vse zaostale obveznosti poravnala
v tekočem letu. Samoupravna interesna skupnost za ceste SR
Slovenije pa dogovora zaradi finančnih težav sploh ni podpisala, predvideva se, da bo sofinancirala le posamezna dela ne
pa celotnega programa.
Pobuda Odbora Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za
politični sistem in družbene dejavnosti, ki jo je le-ta dal ob
obravnavanju problematike financiranja programa geodetskih del za leto 1983, da bi se zagotovilo več sredstev za
geodetska dela z večjim sofinanciranjem samoupravnih interesnih skupnosti na ravni republike ni bilo možno uresničiti.
Samoupravne interesne skupnosti so menile, da ni možno
zagotoviti za geodetska dela večjih sredstev glede na težave, v
katerih se nahajajo.
Občine so izpolnjevale svoje finančne obveznosti, zato so
se posamezna dela pričela ob večji udeležbi občine, kot je to
opredeljeno v dogovoru. Da bo dosežen z dogovorom določen ključ sofinanciranja med občino in republiko bo za dokončanje teh del potrebno angažirati sorazmerno ključu več
sredstev SR Slovenije.
Za določena dela je sofinanciranje občin minimalno, zato
prihaja do močnega pritiska s strani občin za izvedbo del v
večjem obsegu kot to omogočajo republiška sredstva.
Ker je zaradi zmanjšanja sredstev SR Slovenije prišlo tudi
do zamujanja izdelave zemljiškega katastra na območju občine Murska Sobota, kjer tega sploh še ni, je bilo v zvezi s tem
postavljeno delegatsko vprašanje. V skladu z odgovorom
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije so bila zagotovljena v
letu 1983 dodatna finančna sredstva, ki omogočajo nadaljevanje teh del in možnost, da bo zemljiški kataster izdelan tudi na
preostalih območjih občine Murska Sobota še v tem srednjeročnem obdobju.
2.1.2. Obseg
Za sredstva (174,126.487 din), ki so jih prispevali SR Slovenija (114,589.087 din), samoupravne interesne skupnosti
(11,668.400 din) in občine (47,869.000 din) so izvedene posamezne naloge srednjeročnega skupnega programa in srednjeročnega republiškega programa v obsegu, kot je razvidno
iz podrobnega pregleda izvedbe programa (priloga 5) in iz
grafičnih pregledov (priloga 6) ter primerjave srednjeročnega
programa z izvedbo v treh letih (priloga 7). Iz navedenih
pregledov je mogoče zaključiti zlasti naslednje:
- Nalogi, ki sta prenešeni v ta srednjeročni program iz
prejšnjega srednjeročnega obdobja, sta v celoti dokončani.
To sta izdelava in reambulacija temeljnih topografskih načrtov 1:5.000 in 1:10.000 ter izdelava zemljiškega katastra v
občini Murska Sobota (v 7 katastrskih občinah).
- Naloge iz srednjeročnega programa 1981-1985 pa zaradi
zmanjšanih finančnih sredstev ne potekajo po programu.
- preko 50% del je realizirano pri naslednjih nalogah:
izdelava preglednih zemljiškokatastrskih načrtov (64%), izdelava topografske karte 1:50.000 brez tematik (77%), izdelava
in tisk preglednih kart SR Slovenije 1:250.000, 1:400.000 in
1:750.000 brez tematik (100%).
- med 25-50% del je realizirano pri naslednjih nalogah:
izdelava zemljiškokatastrskih načrtov naselij 1:1000 (46%),
nastavitev grafičnega pregleda komunalnih naprav (33%),
digitalizacija teritorialnih enot in stavb s hišnimi številkami
(29%), register območij teritorialnih enot za nivo republike
(34%), delovanje službe za fotointerpretacijo z nastavitvijo
bilance rabe zemljišč (29%);
- manj kot četrtina del je realizirana pri naslednjih nalogah:
reambulacija temeljnih topografskih načrtov 1:5.000 (8%),
ciklično aerosnemanje 1:10.000 (20%), nastavitev digitalnega
modela reliefa (23%); postavitev in določitev točk navezo7

valne mreže (8%), reambulacija in ponatis topografske karte
1:25.000 (4%), nastavitev evidence naravnih virov (4%), izdelava zemljiško katastrskih načrtov v občini Murska Sobota
(20%), postavitev vzorčnih parcel in katastrska klasifikacija
(3%); izvedba sanacije temeljnih geodetskih mrež (10%);
— naloge, ki pa sploh niso pričete pa so: reambulacija
temeljnih topografskih načrtov 1:10.000 in izdelava temeljnih
topografskih načrtov Kočevske 1:5.000, ciklično aerosnemanje 1:30.000 in 1:17.500, izdelava prostorskega katastrskeaa
operata.
Do razlik v realizaciji po obsegu in po sredstvih, ki so
prikazane v prilogi 7. prihaja zato, ker so dela v srednjeročnem programu ovrednotena po orientacijskih normah in cenah za leto 1980, v letnih programih pa so upoštevane dejanske norme in družbeno uveljavljene cene za posamezna leta.
2.1.3. Posledice zmanjšanega obsega izvajanja
Zmanjšanje obsega predvidenega srednjeročnega programa ima vrsto negativnih posledic. Z zmanjšanjem obsega
sredstev so izpadle določene naloge s področja vzdrževanja
kart in podatkov oziroma se izvedba posameznih del podaljšuje. Zaradi tega se bo neugodno stanje informacij o rabi
prostora še bolj zaostrilo (v Analizi razvojnih možnosti SR
Slovenije 1986-1995/2000 je ugotovljeno, da je stanje informacij o rabi prostora dokaj neugodno). Nepravočasna zagotovitev ažurnosti geodetskih podatkov lahko pomeni v določenih primerih preprečitev določenih drugih del oziroma vsaj
resno oviro pri načrtni izvedbi drugih del. Tako se je npr
določitev kategorij kmetijskih zemljišč podaljšala, ker niso bili
predhodno pripravljeni pregledni zemljiško-katastrski načrti.
Tudi sestavljalci analiz o razvojnih možnostih za dolgoročno
obdobje tako v republiki kot v občini so morali uporabiti
neažurno geodetsko dokumentacijo.
2.1.4. Prioritete v Izvedbi
Zaradi omejenih materialnih možnosti srednjeročnega programa geodetskih del ne bo možno realizirati. Da bi bile
posledice čimmanjše se je bilo potrebno odločiti za selektivno
nadaljevanje geodetskih del srednjeročnega programa. Zaradi tega je bil v letu 1983 pripravljen predlog prioritetne
izvedbe posameznih geodetskih del, kjer imajo prednost naloge, ki preprečujejo večjo dodatno škodo. Poleg tega je treba
dokončati naloge, ki so že izvedene v večjem obsegu.
Tako naj bi se prioritetno izvajale, poleg nalog za katere so
že sklenjene pogodbe, zlasti naslednje naloge:
iz srednjeročnega skupnega programa
- ciklično aerosnemanje celotnega območja republike (predvidoma v merilu 1:17.500),
- izdelava preglednih zemljiško-katastrskih načrtov
- nastavitev grafičnega pregleda komunalnih naprav,
- nastavitev digitalnega modela reliefa 100x100;
iz srednjeročnega osnovnega republiškega programa
- tisk topografske karte 1:50.000,
- izdelava tematik in tisk preglednih kart SR Slovenije
1:250.000, 1:400.000, 1:750.000 z razvojno programskimi nalogami in naloge, ki se izvajajo v okviru medrepubliško-pokrajinskega sodelovanja;
- izdelava zemljiškega katastra v občini Murska Sobota z
razvojno programskimi nalogami v zvezi z evidenco nepremičnin,
- delovanje službe za fotointerpretacijo z nastavitvijo bilance rabe zemljišč,
- najnujnejše naloge na sanaciji temeljnih geodetskih
mrež.
Predlagana rešitev pomeni, da se v tem srednjeročnem
obdobju ne bi izvajale - razen če ni že sklenjena pogodba in v
drugih izjemnih primerih - naslednje naloge:
iz srednjeročnega skupnega programa
ii: 10.000,
7/®a„mbulaciia ternelinih topografskih načrtov 1:5.000 in
•™SSdba ciklićne9a aerosnemanja v merilu 1:10.000 in
1 .uU.UOO,
- izdelava zemljiško-katastrskih načrtov naselij,
- izdelava prostorskega dela zemljiškega katastra,
- digitalizacija teritorialnih enot in stavb s hišnimi številkami,
- postavitev točk navezovalne mreže;
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iz srednjeročnega osnovnega republiškega programa
- reambulacija topografske karte 1:25.000,
- razvojno programske naloge v zvezi z nastavitvijo evidence o zgrajenih objektih,
- postavitev vzorčnih parcel,
- programska oprema za računalniške obdelave evidenc
geodetske službe.
V izjemnih primerih bi se lahko te naloge izvajale v omenjenem obsegu. O upravičenosti izvajanja takih nalog bi se
odločalo v vsakem primeru posebej v okrivu priprave letnega
programa geodetskih del.
Predlagana rešitev prioritetne izvedbe se bo uveljavljala
neposredno pri sprejemanju letnih programov geodetskih
del, ki jih sprejema Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri
sprejemanju programa geodetskih del za leto 1984 so navedene prioritete že v celoti upoštevane.
Predlog prioritetne izvedbe posameznih geodetskih del je
bil poslan vsem podpisnikom dogovora v decembru 1983 na
katerega ni bilo pripomb, ki bi zahtevale spremembo predlagane prioritete. Pripombe oziroma predloge Izvršnih svetov
Skupščin občin Ptuj in Slovenske Konjice bo možno upoštevati v okviru predvidenih izjem.
Za normalno izvajanje v skladu z opredeljenimi prioritetami
zmanjšanega srednjeročnega programa geodetskih del je potrebno, da Sestavljena organizacija elektrogospodarstva Slovenije pravočasno zagotovi svoj del finančnih sredstev, dodatno pa bi bilo potrebno zagotoviti sofinanciranje še drugih
neposrednih uporabnikov. Ocenjujemo, da bi to bilo mogoče
doseči zlasti pri cikličnem aerosnemanju, digitalnem modelu
reliefa in grafičnem pregledu komunalnih naprav.
Pri pripravi predloga o prioritetni izvedbi posameznih nalog
je bila obravnavana tudi možnost podaljšanja sedanjega srednjeročnega programa, kar pa je bilo ocenjeno kot nesprejemljivo, saj bi ga bilo zaradi velikega zaostanka v delih možno
izvesti šele v celotnem naslednjem srednjeročnem obdobju. V
program geodetskih del za naslednje srednjeročno obdobje
pa je potrebno vključiti še nove naloge v zvezi z obnovo
podatkov zemljiškega katastra ter novimi evidencami, ki jih bo
dolžna zagotavljati geodetska služba v skladu z določbami
prostorskih zakonov. Za naslednje srednjeročno obdobje bo
potrebno tudi spremeniti nekatere kriterije za sofinanciranje
posameznih del med republiko in občino in zagotoviti večje
sofinanciranje od neposrednih uporabnikov izven proračunov
republike in občin.
2.2. Izvajanje geodetskih del
Predloge letnih programov geodetskih del je v skladu z
dogovorom pripravila Republiška geodetska uprava po predhodnem usklajevanju z uporabniki in financerji. Predlogov
programov ni bilo mogoče pripraviti v roku, določenem v
dogovoru, to je do 1. 11. preteklega leta, ker razpoložljiva
proračunska sredstva še takrat niso znana. Zato je sprejemal
letne programe geodetskih del Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije šele v aprilu oziroma za leto 1983 celo v juniju zaradi
ponovnega usklajevanja o vsebini programiranih nalog. O
izvajanju dosedanjih letnih programov geodetskih del so bila
pripravljena poročila o njihovi izvedbi, ki jih je sprejel Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije in ugotovil, da so opravljena dela
ekvivalentna s porabljenimi sredstvi. Za izvajanje letnih programov geodetskih del je skrbela Republiška geodetska
uprava ob sodelovanju občinskih geodetskih upravnih organov, tako da je sklepala pogodbe za izvedbo del z izvajalci ter
spremljala izvedbo del in opravljala ostala investitorska opra- vila. Za dela srednjeročnega skupnega programa so se praviloma sklepale pogodbe skupaj z izvršnimi sveti občin. Osnova
za določitev pogodbene vrednosti je sporazum o cenah za
izvajanje del iz srednjeročnega programa geodetskih del na
območju SR Slovenije za obdobje 1981-1985, ki so ga v
skladu z Dogovorom sprejeli izvajalci v soglasju z Republiško
geodetsko upravo. S tem sporazumom so sprejete osnove za
določitev pogodbene cene v zvezi z urno ceno, povračili
(dnevnica, nočnina, kilometrina, potni stroški za prevoz na
delo in z dela), neposredno amortizacijo za specialno opremo
in materialnimi stroški.
V skladu s tem so, upoštevaje normative za posamezne faze
dela, sprejeti ceniki del za naslednje kategorije geodetskih
del: reambulacijo temeljnih topografskih načrtov 1:5000, izporočevalec

delavo zemljiško-katastrskih načrtov 1:2500 ter naselij 1:1000,
izdelavo preglednih zemljiško katastrskih načrtov, grafični
pregled komunalnih naprav, nastavitev digitalnega modela
reliefa in postavitev navezovalnih točk.
Izvajalci so z dogovorom prevzete obveznosti, da bodo
pravočasno in kvalitetno izvedli predvidena dela, v glavnem v
redu izpolnjevali. V posameznih primerih je prišlo do manjših
zamujanj iz objektivnih razlogov.
V 18. členu dogovora je določeno, da bodo naloge v zvezi z
izdelavo programske opreme in načela za sodelovanje na
področju računalniških obdelav opredeljene v posebnem dogovoru, ki ga sklenejo Republiški sekretariat za pravosodje in
upravo. Republiška uprava za družbene prihodke, Republiški
komite za varstvo okolja in urejanje prostora, Zavod SRS za
statistiko, izvršni sveti skupščin občin, mesta Ljubljane in
obalne skupnosti in za to usposobljene institucije. Predviden
dogovor, ki naj bi zagotovil enotno izdelavo in uporabo računalniške programske opreme za vodenje evidenc o zemljiščih
in stavbah, je bil pripravljen in predan podpisnikom v razpravo. Ob pomisleku iz razprave, da tak pristop vodi v principu k sklepanju dogovorov z vsemi resornimi organi in ob
zagotavljanju pripravljalcev Zakona o družbenem sistemu informiranja, da bo to ustrezno urejal ta zakon, je bila akcija
ustavljena. Ker zakon v tem smislu ni prinesel ustreznih norm,
je Republiška geodetska uprava dala pobudo za dogovor z
organizacijami, ki projektirajo aplikacije za obdelavo geodetskih evidenc, da bi se izdelala programska oprema za interaktivno vodenje podatkov zemljiškega katastra na isti organizacijski rešitvi za dve vrsti računalniških sistemov - IBM in
DELTA. Programska oprema za računalnike IBM je v testiranju (pred verifikacijo), za drugo verzijo (DELTA) pa izvajalci
pripravljajo ponudbo.
2.3. Skupni ukrepi za uresničevanje dogovora
V okviru ukrepov za uresničevanje dogovora se opredeljene
naloge izvršnih svetov družbenopolitičnih skupnosti ter geodetskih upravnih organov in geodetskih delovnih organizacij
ne nanašajo le na srednjeročni program geodetskih del, ampak so le te opredeljene znatno širše. Medsebojno naj bi
sodelovali zaradi smotrne delitve dela ter uporabe kadrov in
opreme, kot tudi glede opremljanja geodetskih upravnih organov in geodetskih delovnih organizacij.
Republiška geodetska uprava je v skladu s 26. členom
dogovora pripravila glede racionalizacije dela in medobčinskega povezovanja geodetske upravne službe posebno gradivo, v katerem je opredeljena organizacija geodetske
upravne službe v občinah. V gradivu je obravnavano stanje na
področju organiziranosti geodetske upravne službe v občinah
z usmeritvijo ustanavljanja medobčinskih geodetskih uprav in
organiziranjem enot v posameznih občinah. Detajlno je bila
opredeljena sistemizacija del in nalog medobčinske geodetske uprave (skupne službe) kakor tudi sistemizacija del in
nalog posamezne enote. Opredeljena je bila tudi kadrovska
struktura, glede na značaj in zahtevnost sistemiziranih del in
nalog v skupnih službah in enotah. Gradivo je bilo leta 1981
obravnavano z geodetskimi upravami občin, kjer se je ugotovilo, da predlagana organiziranost ne more veljati kot enoten
model in da so razmere ter pogoji za organiziranost od občine
do občine različni. Na teh osnovah je bila v sodelovanju z
Republiškim sekretariatom za pravosodje in upravo pripravljena v letu 1982 informacija »Organizacija geodetske
upravne službe v občinah«. Informacija z opredeljenimi kriteriji za organiziranje geodetske upravne službe v občinah je
bila v aprilu 1982 poslana vsem izvršnim svetom skupščin
občin. Za medsebojno povezovanje občin v smislu delitve
dela, kadrov in opreme med geodetskimi upravami ni bilo
odziva, pač pa se kažejo tendence povezovanja v posameznih
občinah z drugimi organi (urbanizem) pri uporabi specifične
"računalniške opreme (numerične naloge, grafika), s katero se
geodetske uprave postopno opremljajo. Problematiki organiziranosti občinskih geodetskih upravnih organov bo potrebno
tudi v bodoče posvetiti vso skrb. Pri tem ne more biti izhodišče formacijsko samostojni upravni organ, mora pa biti zagotovljena upravna samostojnost. Nadaljevati je potrebno z aktivnostmi o medobčinskem sodelovanju geodetskih upravnih
organov tako v organizacijskem kakor tudi v tehničnem smislu, saj to narekuje smiselna delitev dela, zahtevna in draga

oprema, nova tehnologija in uvajanje računalniške opreme.
Navedeno organiziranost občinskih geodetskih upravnih organov je tudi omogočiti v okviru predvidenih sprememb zakonov ki urejajo pristojnost in organiziranost geodetske službe.
v' zvezi z zadolžitvijo iz 27. člena dogovora o proučitvi
možnosti ustanovitve geodetskih organizacij združenega dela
so te organizacije v letu 1982 na seji koordinacijskega odbora
skupnosti sprejele stališče in sklep, da ustanavljanje TOZD ali
novih geodetskih organizacij združenega dela ni potrebno,
ker se lahko iz obstoječih zmogljivosti izvajalcev krijejo vse
potrebe občin po geodetskih delih. Pogoja za uresničitev
takšne zadolžitve sta bila: ureditev enotnih cen za storitve in
kompleksno pooblastilo (poveritev) za izvajanje vseh storitev,
ne pa samo za nekatere (poedine) storitve. Enotne cene
geodetskih storitev so bile sprejete v letu 1982. Kompleksnost
poveritve pa je odvisna od posamezne občine. Take kompleksne poveritve je izdalo le 15 občin in to v glavnem v tistih
občinah, kjer obstajajo geodetske organizacije združenega
dela in v sosednjih občinah. Razen tega opravljajo geodetske
OZD posamezne storitve v 11 občinah. Geodetskih organizacij združenega dela na območju cele Slovenije je le 7, in sicer
v Ljubljani tri ter po ena v Celju, Mariboru, Kopru in Novi
Gorici. Poleg geodetskih organizacij lahko opravljajo posamezne (poedine) storitve tudi druge OZD, ki izpolnjujejo predpisane pogoje giede opreme in kadrov. Te druge OZD opravljajo posamezne storitve v 19 občinah. Tako opravljajo storitve občinski geodetski upravni organi v 27 občinah v celoti in
17 pa delno. Obstoječa mreža geodetskih organizacij združenega dela sicer zadostuje za izvedbo kompleksnih geodetskih
de! iz srednjeročnih in letnih programov SR Slovenije in
občin, za izvedbo individualnih vsakodnevnih storitev pa ni
ustrezna, ker je preredka.
V skladu z določili dogovora je Republiška geodetska
uprava sklenila pogodbe o sofinanciranju srednjeročnega
oroarama geodetskih del s samoupravnimi interesnimi skupnostmi in sicer z Zvezo vodnih skupnosti Slovenije in Interesno skupnostjo elektrogospodarstva Slovenije. Toda kljub
sklenjenim pogodbam Interesna skupnost elektrogospodarstva še ni zagotovila nobenih sredstev za izvedbo tega srednjeročnega programa geodetskih del.
Za spremljanje dogovora je bil ustanovljen poseben organ
odbor udeležencev, ki šteje 9 članov, ki so jih delegirali:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije - 3 člane, izvršni sveti
skupščin občin - 3 člane, samoupravne interesne skupnosti 1
člana in izvajalci 2 člana. Odbor udeležencev je na dosedanjih
10 sejah obravnaval zlasti naslednje: letne programe geodetskih del in poročila o izvedbi le teh, poročilo o izvedbi srednjeročnega programa geodetskih del v triletnem obdobju,
sporazum o cenah za izvajanje srednjeročnega programa
aeodetskih del, problematiko v zvezi s programi in izvajanjem
aeodetskih del pri komasacijah zemljišč, normative in cenike
geodetskih del ter drugo tekočo problematiko v zvezi z izvajanjem geodetskih del in samim delom odbora udeležencev.
Odbor udeležencev je tekoče reševal nastale probleme in
sprejemal ustrezne usmeritve v zvezi s pripravo in izvajanjem
letnih programov geodetskih del.
3. SKLEPNE UGOTOVITVE IN STALIŠČA
1 Z dogovorom o srednjeročnem programu geodetskih del
ie opredeljeno, da bodo potrebna sredstva za izvedbo programa zagotovili SR Slovenija, občine in samoupravne interesne skupnosti s področij elektrogospodarstva ter cestnega
in vodnega gospodarstva. Ker SR Slovenija iz proračuna ni
moqla zagotavljati potrebnih sredstev so se komasacije zemljišč financirale iz sredstev po zakonu o zagotavljanju in
usmerjanju sredstev za usposabljanje zemljišč za družbeno
organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju 1982-1985.
Triletna analiza izvajanja srednjeročnega programa kaže, da
ie proračun SR Slovenije za izvedbo preostalih geodetskih del
(brez komasacij) zagotovil 58,9%. Ker je iz teh sredstev financirano dokončanje prenošenih del iz prejšnjega srednjeročnega programa pa je za ta srednjeročni program zagotovljeno
le 38,1% potrebnih sredstev. Najslabše svoje obveznosti izpolnjuje SR Slovenija in samoupravne interesne skupnosti,
občine pa zagotavljajo večja sredstva, kot to izhaja iz kriterijev
doqovora. Zato je vrsta del pričetih ob sorazmerno večjem
sofinanciranju občine, za nadaljevanje teh del pa mora sora9
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zmerno več zagotoviti SR Slovenija. Od samoupravnih interesnih skupnosti svoje obveznosti izpolnjuje le Zveza vodnih
skupnosti Slovenije, Interesna skupnost elektrogospodarstva
Slovenije do sedaj še ni ničesar prispevala, čeprav je dogovor
in ustrezne pogodbe podpisala. Samoupravna interesna
skupnost za ceste SR Slovenije dogovora ni podpisala, predvideno pa je bilo, da naj bi sofinancirala le posamezna dela,
kar pa še ni realizirano.
2. Zaradi premajhnih sredstev se srednjeročni program
izvaja v zmanjšanem obsegu. Prednostno so dokončana dela
iz prejšnjega srednjeročnega programa ter najpomembnejše
naloge iz tega srednjeročnega obdobja.
Iz poročil o izvedbi letnih programov geodetskih del, ki jih
je za posamezna leta sprejemal Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije in tega poročila izhaja, da je obseg opravljenih
geodetskih del srednjeročnega programa in del prenešenih iz
prejšnjega programa ekvivalenten s porabljenimi sredstvi.
3. Ker manjkajočih sredstev, ki bi jih morala po programu

zagotoviti SR Slovenija ni bilo mogoče nadomestiti iz drugih
virov, je pri sprejemanju letnih programov za leto 1984 in 1985
upoštevati v letu 1983 v soglasju s podpisniki dogovora sprejete prioritete.
4. Za nadaljevanje in dokončanje prioritetnih nalog je potrebno doseči, da poleg SR Slovenije, občin in Zveze vodnih
skupnosti Slovenije svoje obveznosti izpolnjuje tudi Interesna
skupnost elektrogospodarstva Slovenije. Razen tega je potrebno zagotoviti sofinanciranje tudi drugih pomembnejših
uporabnikov geodetskih del, predvsem cestnega gospodarstva, gozdarstva in komunalnega gospodarstva.
5. Da bi bila v naslednjem srednjeročnem obdobju zagotovljena izvedba vsaj najnujnejših geodetskih del, ki so podlaga za planiranje je potrebno zaradi omejenih možnosti proračunov družbenopolitičnih skupnosti že v letu 1984 proučiti
vse možne načine sofinanciranja s strani neposrednih uporabnikov geodetskih del.
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JO PROGRAM
"TVE IN PORABE
SREDSTEV
PRORAČUNA
ZA SREDNJEROČNI
GEODETSKIH
DELREPUBLIŠKEGA
1981-1985
Leto
Sredstva
Sredstva
Dejansko
Preračun
Poraba
Ostanek
po odloku
po odloku
zagotovljena3
dejansko zag.
za program
sredstev
s komasacijami brez komasacij
sredstva
sredst.
1976-1980
za program
po cenah
po cenah
na 1.19804
po cenah
1981-1985
zal.19801
zal. 19802
zal. 1980 po dejan, cenah
LED ZAGO

1
1981
1982
1983
Skup. 81-83
1984
1985
Skup. 81-85
;
4 Za

V!

10,000.000
75,000.000
117,223.000
202,223.000
117,223.000
117,223.000
436,669.000

6,480.000
48,600.000
75,960.500
131.040.500

5,111.899
51,807.863
59,798.450
116,718.212

4,172.979
36,458.735
36,596.358
77.228.072

75.960.500
75,960.500
282,962.000

66,468.218
76,438.450
259,624.880

35,374.251
35,371.795
174,974.118

ssssjs

in

35,215.857
4,186.514
39,402.371

7=4-6
5,111.899
16,592.006
55,611.936
77,315.841

Ostanek
sredstev
za program
1981-85
preračunano5
na 1.1980
8
4,172.979
11,676.288
34,034.232
49,883.499

39,402.371

66,468.218
76,438.450
220,222.509

35,374.251
35,371 795
120 629 545

—-«»u

« « -—> -

leto 1985 je znesek za leto 1984 povečan za 15%

Leta
leta
količnik
1980-1981
22,5
5
1980-1981
1,225
Pri preračunu so upoštevani količniki Iz točke 4.
1981-1982
16,0
1980-1982
1,421
1982-1983
15,0
1980-1983
1,634
1983-1984
15,0
1980-1984
1,879
1984-1985
15,0
1980-1985
2,161
REPUBLIŠKA GEODETSKA UPRAVA
PRILOGA 2
PRIMERJAVA VLAGANJ SR SLOVENIJE PO SREDNJEROČNIH OBDOBJIH V PROGRAME
GEODETSKIH DEL (BREZ KOMASACIJ) V PRIMERJAVI Z DRUŽBENIM PROIZVODOM PO DEJANSKIH CENAH
Leto
Skupni družbeni proizvod SRS
Sofinanciranje SRS v geod. dela
Višina geod. del v primerjavi z družbenim
v milijonih din
v milijonih din
proizvodom v %o
po letih povprečno za sred.
po letih povprečno za sred.
po letih povprečno za sred.
obdobje
obdobje
obdobje
1971
33.409
4,0
0,120
1972
41.109
7,5
0,182
1973
50.606
55.529
11,0
9,6
0,217
0,173
1974
66.871
13,0
0,194
1975
85.651
12,7
0,148
1976
99.093
23,9
0,241
1977
121.053
29,6
0,244
1978
150.270
164.534
44,4
44,2
0,295
0,2691
1979
196.049
71,1
0,363
1980
256.204
51,9
0,202
1981
347.498
50,8
0,146
1982
441.964 2
454.671
51,8
54,1
0,117
0,122
1983
574.550
59,8
0,104
Opombe:
I
~ '
'
—
—
' V srednjeročnem
obdobjue1976-1980
je prišlo
sorazpierno
sofinanciranja
SR 1971
Slovenije
v geodetska
zaradi
prenosa
geodetskimi
deli od fedsrac
na republiko,
k ir edoizvedeno
z istrcvečjega
-nimi anandmani
v letu
in sprejemom
novihdela
ustav
v letu
1974. določenih pristojnosti v zvezi z
Skupni d .ižben .vj ,c let>lier tako, da je >d ? vode RRf za s tisti'. 3 oc «?njen» družbeni proizvod za leto 1982 povečan za 30%, kolikor znaša tudi
povprečni dv:3 v zadnjih leti.'
i

1

PREGLED IZVEDBE SREDNJEROČNEGA
PROGRAMA GEODETSKIH DEL 1981-1985 V
OBDOBJU 1981-1983
A. Skupni srednjeročni program geodetskih del
SR Slovenije in občin (srednjeročni skupni
program)
1. Temeljni topografski načrti 1:5.000 In 1:10.000
Reambulacija temeljnih topografskih načrtov 1:5.000 je
opravljena v obsegu 32.525 obračunskih ha na območju občin
Celje, Kranj, Ljubljana, Ljutomer, Maribor in Šentjur pri Celju.
2. Ciklično aerosnemanje
Ciklično aerosnemanje v merilu 1:10.000 je opravljeno v
obsegu 1.264 km2 na območju občin Domžale, Gornja Radgona, Jesenice, Kamnik, Kranj, Lendava, Litija, Ljubljana Bežigrad in Šiška, Ljutomer, Murska Sobota, Nova Gorica, Radovljica, škofja Loka in Tržič.
3. Zemljiški kataster
3.1. Izdelani so zemljiško-katastrski načrti naselij v merilu
1:1000 za 1635 obračunskih hektarjev, in sicer v 18 naseljih po
občinah: Idrija-Cerkno, Spodnja Idrija; Jesenice-Dovje;
Kranj-Britof; Ljubljana-Lanišče; Maribor-Rače, Šentilj,
Fram; Mozirje-Luče; Murska Sobota-Krog; Novo mesto-BršIjin; Postojna-Postojna del; Radlje ob Dravi-Vuhred; RadovIjica-Boh. Bistrica; Sevnica-Krmelj; Slovenj Gradec-Mislinja;
Tolmin-Bovec; Velenje-Topolšica;
3.2. Izdelava preglednih zemljiško-katastrskih načrtov je
opravljena v obsegu 12.050obrač. km2vobčinah: Ajdovščina,
Brežice, Celje, Črnomelj, Domžale, Gornja Radgona, Grosuplje, Hrastnik, Jesenice, Izola, Kamnik, Krško, Koper, Laško,
Litija, Lendava, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Metlika, Mozirje, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, Piran, Ptuj, Radovljica, Ribnica, Sevnica, Sežana, Slov. Bistrica,
Slov. Konjice, Šentjur, škofja Loka, Šmarje pri Jelšah, Tolmin,
Trbovlje, Vrhnika, Zagorje in Žalec.
4. Grafični pregled komunalnih naprav
Nastavitev grafičnega pregleda komunalnih naprav je
opravljena v obsegu 10.862 obrač. km komunalnih vodov in
4906 obrač. cistern v občinah: Brežice, Cerknica, Domžale,
Dravograd, Izola, Kamnik, Kočevje, Koper, Krško, Laško, Litija, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, Radlje ob Dravi, Radovljica, Slovenj Gradec, Slovenska
Bistrica, Slovenske Konjice, Škofja Loka, Šmarje pri Jelšah,
Tolmin, Velenje, Zagorje, Žalec.
5. Digital Izučila
5.1. Digitalni model reliefa z rastrom 100x100 m je nastavljen za 4551 km2 v občinah: Cerknica, Dravograd, Ilirska
Bistrica, Izola, Koper, Krško, Lendava, Ormož, Piran, Ptuj,
Radlje ob Dravi, Sežana, Slovenj Gradec, Žalec.
5.2. Opravljena je digitalizacija mej za 2280 mej teritorialnih
enot in določeno je 27.334 centroidov stavbam s hišnimi
številkami v občinah: Brežice, Domžale, Kranj, Krško, Litija,
Novo mesto, Postojna, Šmarje pri Jelšah, Tržič in Velenje.
6. Navezovalna mreža
Določeno je 219 obrač. točk navezovalne mreže v občinah:
Brežice, Kranj, Ljubljana, Murska Sobota in Škofja Loka.
B. Osnovni srednjeročni program geodetskih
del SR Slovenije (srednjeročni osnovni
republiški program)
1. Topografske In pregledne karte
V zvezi s topografsko karto 1:25.000 so opravljena priprav-

poročevalec

HHILUlaA J

Ijalna dela za reambulacijo ter ponatis za 13 listov karte.
Topografska karta 1:50.000 je izdelana v obsegu 11.534
obrač. km2 in to na 11 listih vzhodne polovice Slovenije ter na
11 robnih listih na meji s sosednjimi državami in republiko
Hrvatsko.
V zvezi s preglednimi kartami SR Slovenije v merilu
1:250.000, 1:400.000 in 1:750.000 so opravljena naslednja
dela: reambulacija osnovne vsebine ter priprava posebnih
tematik in tisk kart v več variantah.
V okviru razvojno programske naloge so opravljene naloge
v zvezi z uvedbo oziroma uporabo avtomatizirane kartografije
z izvedbo vrste testov in aplikacij v različnih merilih za raven
republike.
2. Evidenca naravnih virov
V zvezi z evidenco naravnih virov je opravljena razvojno
programska naloga, ki obsega predlog vsebine in znake evidence ter izvedbo testnega primera za občino Ormož.
3. Register območij teritorialnih enot
Republiški register območij teritorialnih enot je v povezavi z
evidenco hišnih številk dopolnjevan in vzdrževan, tako da so
izvedene ustrezne spremembe, izdelane in tiskane so pregledne karte 1:250.000 s posebnimi tematikami, opravljene so
tudi naloge v zvezi z računalniškim dopolnjevanjem tega
registra.
4. Evidenca nepremičnin — zemljiški kataster
Naloge, ki so prenešene v ta srednjeročni program iz srednjeročnega obdobja 1976-1980 so v celoti opravljene in sicer:
izdelava zemljiškega katastra v občini Murska Sobota v obsegu 648 ha v katastrskih občinah: Dolič, Motovilci, Kruplivnik, Radovci, Trdkova, Vadarci in Vidonci. Poravnane so tudi
obveznosti zaradi večjega obsega del. Razen tega so v isti
občini še izdelani zemljiško-katastrski načrti v obsegu 848
obrač. ha v kat. občinah: Predanovci, Skakovci, Salamenci,
Gorica, Lemerje in Brezovci.
V zvezi z razvojno programskimi nalogami o evidenci nepremičnin je obdelana pravna problematika enotne evidence
nepremičnin ter opravljena sottvvarska izvedba tehničnih
sprememb s konkretno aplikacijo v občini Celje.
5. Postavitev vzorčnih zemljišč In katastrska klasifikacija
Postavljeno je 34 vzorčnih zemljišč za katastrsko kulturo
hmeljišča ter izvedena katastrska klasifikacija teh zemljišč.
6. Sanacija temeljne geodetske mreže
V zvezi s sanacijo temeljnih geodetskih mrež so bila opravljena dela na usklajevanju nivelmajskih mrež v Jugoslviji in
ustrezne povezave z Avstrijo, obnavljanju temeljnih geodetskih točk, terenskih kontrolnih merjenjih in urejevanju elaboratov.
7. Delovanje službe za fotolnterpret»cJJo
Služba za fotointerpretacijo deluje v okviru Geodetskega
zavoda SR Slovenije. Pripravljen pa jei bil tudi osnutek metodologije za izdelavo evidence o dejanski rabi površin.
8. Temeljni topografski načrti 1:5000 In 1:10.000
Izdelava in reambulacija temeljnih topografskih načrtov
15000 in 1:10.000, ki je prenešenav ta srednjeočni program iz
srednjeročnega obdobja 1976-1980 je v celoti dokončana.
Tako so ti nacrti izdelani v obsegu 127.413 ha. Razen tega pa
je opravljeno vzdrževanje na 72 listih temeljnih topografskih
načrtov 1:5000 na meji z Italijo s prikazom poteka državne
meje po Osimskem sporazumu.
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PRIMERJAVA SREDNJEROČNEGA PROGRAMA Z IZVEDBO V OBDOBJU 1981-1983
PRILOGA 5
A. Skupni srednjeročni program geodetskih del Sfl Slovenije in občin (srednjeročni skupni program)
Naziv naloge
5-letni program (cene 1980)
Izvedba 1981/83 (dejanske cene)
Realizacija
Sredstva v 000 din
Sredstva v 000 din
Po obs.
po sred.
dela
dela
v%
v%
rep.
obč.
skupaj
rep.
obč.
skupaj
1
9
10(6:2)
11(9:5)
1. Temeljni topografski načrti
1:5.000 in 1:10.000
obr.
- reambulacijaTTN5
428.625 ha
61.366
11.500
72.866 32.525 ha
4.122
747
7,6
6,7
- reambulac. TTN10
92.475 ha
5?451
1.022
6.473
- izdelava TTN (Kočevske)
10.125 ha
2.395
449
2.844
2. Ciklično aerosnem.2
- ciklus 1:30.000
20.256 km22
3.832
2.041
5.873
- ciklus 1:17.500
14.500 km2
6.384
1.106
7.490
- ciklus 1:10.000
6.459 km
7.577
1.373
8950 1.264 km'
1.697
315
2.012
19,6
22,5
3. Zemljiški kataster
obr.
- načrti naselij 1:1000
3.523 ha
36.862
48.181
85.043
1.635 ha
20.330
26.231
46.561
46.4
54,7
- prost. kat. operat
20.256 km2
18.936
15.500
34.436
obr.2
2
- pregled, kat. načrti
18.974 km
12.396
10.086
22.482 12.050 km
12.363
13.504
25.867
63.5
115,1
4. Grafični pregled komunalnih
naprav
obr.
- komunalni vodi
35.370 km
15.077
12.405
27.482 10.862 km
9.339
4.892
14.260
30,7
51,9
- cisterne
12.440 ci.
2.351
2.003
4.354 4.906 obr.
1.086
927
2.013
39,4
46,2
ci.
5. Digitalizacija
- DMR
20.256 km2
8.606
1.522
10.128 4.551 km2
2.023
325
2.348
22,5
23,2
- digitalizacija TE
7.771 TE
10.334
1.866
12:200 2.280 TE
1.704
518
2.222
29,3
18,2
in stavb s hiš. št.
428.116 HŠ
27.334 HŠ
6. Navezoval na mreža
2.734 tč.
33.452
6.569
40.021 219 obr. tč.
4.528
410
4.938
8,0
12,3
Skupaj srednjeročni skupni
4
program
225.019
115.623
340.642
57.192
47.6
105.061
30,9
B. Osnovni srednjeročni program geodetskih del SR Slovenije (srednjeročni osnovni republiški program)
Naziv naloge
5-letni program (cene 1980)
Izvedba 1981/83 (dejanske cene 1)
Realizacija v %
Obseg dela
v 000 din Obseg dela
v 000 din Po obsegu Po sredstvih
1. Topografske in pregledne
karte
- TK 1:25.000reamb. in ponatis 20.256 km2
10.700 pripravljalna dela reambulacije
438
4,1
reambufacija in ponatis
ponatis 13 listov
- TK 1:50.000 - izdelava izdelava 14.952 km2
izdelava osnovne karte
77,1 izin tisk osnovne karte
in tisk 34 listov
18.800 za 11.534 km2
4.476
delave
23,8
in tematik
- PK 1:250.000,
reambulacija PK, izdelava
9.500 reamb. in tisk PK 1:250.000,
1.988
22.1
1:400.000,1:750.000
tematik in tisk
1:400.000,1:750.000, izdelava
in tisk nekaterih tematik
- razvojno programske
3.000
546
18.2
naloge
- medrepubliško
2.500
sodelovanje
2. Evidenca naravnih virov
opredelitev vsebine z izdelavo
opredeljena vsebina za
in zgrajenih objektov
generaliziranega pregleda
naravne vire in izveden testni
- razvojno programske
v pregledni karti SRS
11.000 primer v eni občini
417
3,8
naloge z nastavitvijo
generaliziranih
pregledov
3. Register območij
razne vrste del
8.000 razne vrste del
2.727
34,0
teritorialnih enot
(republiški)
4. Evidenca nepremičnin zemljiški kataster
- razvojno
programske
naloge5
13.404 razna dela
1.160
9,0
- dokončanje izdelave
zem. kat. v obč.
Murska Sobota
iz 1976-1980
648 ha
5.184 648 ha
7.854
100
151,5
- poravnava zaostalih
obveznosti izdelave
zem. kat. v 17 kat.
občina v obč. Murska
Sobota iz programa
1976-1980 zaradi
večjega obsega del
2.000
2.000
- izdelava zem. kat. v obč.
Murska Sobota iz
programa 1981-1985
4.352 ha
34.816 848 obr. ha
11.454
19,5
32,S
poročevalec
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4,6
2,7
439
9.635 34 vzorčnih zemljišč
1.275 vzorčnih zemljišč
5. Postavitev vzorčnih
zemljišč in katastrska
klasifikacija
10,0
2.390
24.000 razne vrste del
razne vrste del
6. Sanacija temeljne
geodetske mreže
28,9
2.221
7.697 razne vrste del
razne vrste del
7. Delovanje službe za
fotointerprotacijoz
bilanco raba zemljišč
8. Temeljni topografski
načrti 1:5.0C0in 1:10.000
- izdelava
in reambulacija
100
29.549
100
29.549 127.413 ha
iz 1976-1980
127.413 ha
- reambulacija na državni
115,4
100,0
1.408
1.220 72 obr. listov
meji
72 listov
Skupaj srednjeročni osnovni
36,2
69.067
191.0056
republiški program
_
.. „ . „
2' Pri sredstvih republike so upoštevana sredstva SR Sioveni)e in samoupravnih Interesnih skupnosti na ravni republike
V petletnem programu je v nalogi ciklično arosnemanje vključeno tudi delovanje službe 2a fotointerpretacljo v vrednosti 7,697.000 din. Realizacija te naloge je v celoti
2
^RazorTte^ja je bilo'o^v'iienTaerosnenvin^e f obsegu 672 km , ki |e bilo financirano iz sredstev srednjeročnega programa 1976-1980 za kar je zagotovila SH Slovenija
^ V^srednjeročnem programu^e predvideno 339,833.000 din, vendar so izločene komasacije v višini 107,117.000 din in delovanje službe za totointerpretacijo v višini
'V okviru Razvojno programske naloge je vključena tudi naloga Izdelave programske opreme za računalniške obdelave evidenc geodetske službe za katero |e bilo
^\Tsrtdni^^^nfpr(xjramu je predvideno 145,355.000 din, vendar so vključene še nedokončane naloge Iz srednjeročnegaprograma 1976-1980 In sicer za Izdelavo
zemljiškega Katetra v Murski Soboti v vrednosti 7,184.000 din in za temeljne topografske načrte 1:5.000 In 1:10.000 30,769.000 din, a iz srednjeročnega skupnega
programa jo prenošeno delovanje službe za fotointerpretacljo v višini 7,697.000 din.
m&m

Skupščine

Hitrejše

in

učinkovitejše

plačilo turističnih

terjatev
Q Prodano blago in storitev tujim partnerjem bo mogoče plačevati s tujimi
obračunskimi (bariranimi) čeki,
se glasijo na dinarje
& Za neizkoriščene bencinske bone bodo tuj® osebe 6cMe nazaj sredstva v
ustrezni valuti
Pri uporabi zakona o me- sprejem s predlogom, da se naša na plačilo s tujimi obra- !o doslej v navadi, ampak so
čeke, ki so jih prejele kot
njalniških poslih in prometu sprejme po skrajšanem po- čunskimi (bariranimi) čeki In s tuje
plačiio, vračale v tujino in začeki, ki se giasiio na dinarje.
efektivnega tujega denarja v stopku.
Kot je poudarjeno v obrazlo- htevale, da se plačuje z nakaziJugoslaviji, ki je bil sprejet ieta
žitvi
osnutka zakona je bila lom, ker tako dobljena devizna
1962 so bili ugotovljoni- neka- PLAC--.' i'vNJE Z
takšna
dopolnitev nujna ker po sredstva niso bila obravnavana
teri problemi, ki povzročajo te- BAR2K* VMl Č£»
uveljavitvi 'saga zakona organi- kot menjalniški posli, zato so
žavo pri plačilu prodanega bladevize lahko nepoOsnutek zakona vsebuje sa- zacije združenega dela v turi- ustvarjene
ga in storitev tujim partnerjem,
naložile na svoje devizposob ;j v turističnem gospo- mo dve kratki dopolnitvi, ki pa stičnem gospodarstvu niso sredno
račune.
naj bi po oceni precej prispe- več sprejemale plačil v tujih neTa
darstvu.
način plačevanja pa je
Upoštevajoč te težave je vali k odpravljanju težev. Po čekih za prodaco blago in sto- oovjroSal
odlaganja pri prilivu
ritve
tujim
partnerjem
kot
je
biprvi
dopolnitvi,
v
okviru
določZvezni izvršni svet pripravil
Ostutok zakor.fi o dopolnitvah be o prepovedi nski'?;s n prozakoni o f*M»ni"<lrir.'<ih poslih daje blaga in storitev s plačiOSNUTEK V. < .".SiA C COPOtNITVAK ZAKOLA O
in promet u • .; i vr;
.'uj^ga lom v efektivnem tujem denarMENJALNftiCK POSLIH iN PROMETU EFEKTIVNEGA
donaria v „'ugc-iaviji (AS 414) ju, tujimi čeki in kredi.nimi piTUJEGA DENARJA V JUGOSLAVIJI - AS «14
in t"?. poslr: .".:.oru rorubliK in smi (12. člen) se doda oc,stapokrajin Skupščine SFBJ v vek, da se ta prepoved ne na
poročevaleq

24

L

deviz iz tujine ter večji rizi ko
pri sprejemanju plačil, ker je
možnost, da postanejo manjše
tuje firme med tem časom nelikvidne ali pridejo celo pod
stečaj. Ta sprememba bi hkrati
omogočila plačilo prodanega
blaga in opravljenih storitev v
evročekih, kot najbolj množičnih tujih čekih, ki se glasijo na
dinarje in s katerimi tujci prihajajo v Jugoslavijo. Naše banke so aktivne članice evroče-

kovnega sistema, ena od obveznosti, ki jih ta sistem nalaga, pa je, da vsaka država, njegova članica, omogoči uporabnikom evročeka, da z njim
lahko plačajo blago in storitve
na nebančnem sektorju, to je
neposredno brez posredovanja menjalnice. Druga dopolnitev zakona določa, da lahko
tuja oseba prek pooblaščene
banke ali menjalnice opravi retransfer neporabljenih dinar-

jev in bencinskih bonov. Doslej je bilo to mogoče le v primeru za neporabljene dinarske čeke.
V pretekli turistični sezoni je
prav to povzročalo določene
probleme v praksi z negativnimi posledicami za konkurenčnost naših turističnih storitev.
Izhajajoč iz tega in upoštevajoč dejstvo, da so z nakupom z
bencinskimi boni tuja sredstva
namensko opredeljena in se

Razširitev sodelovanja pri

ne morejo porabiti za kakršnekoli druge namene, rezen za
gorivo, je prevladalo prepričanje, da je treba zakon tudi glede tega dopolniti in omogočiti
tujcem, da dobijo povrnjen denar za kupljene in neporabljene bencinske bone. Vsaka tuja
oseba bo lahko na podlagi dopolnitve zakona opravila retransfer na podlagi istih dokumentov na podlagi katerih je
kupila bone.

izkoriščanju

skupne ribolovne cone v Tržaškem zaiivu
• Y®kupa*
ribiških ladij

določen

em ribolovnem področju bo ribolov opravljalo največ 40

Zvezni izvršni svet je poslal
Skupščini SFRJ v obravnavo
Predlog zakona o ratifikaciji
sporazuma med SFRJ in republiko Italijo o ribolovu v Tržaškem zalivu v okviru obmejnega gospodarskega sodelovanja in blagovne menjave z
Italijo (AS 405). Ratifikacija tega sporazuma je v pristojnosti
Zveznega zbora.
Sporazum je bil podpisan februarja leta 1983 z izmenjavo
oisem med italijanskim ministrom za zunanje zadeve Emiiom Colombom ter zveznim
sekretarjem za zunanje zadeve
.azarjem Mojsovom. To je sad
visoke stopnje obstoječega
sodelovanja med državama,
skrepljena z duhom in vsebino
Dsimskih sporazumov, ter žeja, da se zboljša obmejno soJelovanje tudi na področju rilištva.

ANALIZE

Sporazum o katerem je govor je bil sklenjen zaradi ureditve vprašanja skupne ribolovne cone v Tržaškem zalivu, ki
sta jo uporabljali Jugoslavija in
Italija in ki je veljala do dokončnega sprejetja državne
meje z Italijo na morju (Osimški sporazum 10. novembra
1975). Obenem s sporazumom
se ureja in razširja sodelovanje,
dveh držav na področju ribištva in se vsebina sedaj dopolnjuje z nekaterimi novostmi,
kot so na primer izvoz in uvoz
rib ter ribjih proizvodov, materiala in opreme za ribolov ter
podobno. V sporazumu je točneje določeno in definirano ribolovno področje na jugoslovansko-itafijanski meji na morju (omejeno z določenimi
koordinatnimi točkami), ki zajema del teritorialnih voda Jugoslavije (okrog ene tretjine ri-

bolovnega področja) in Italije
(okrog dveh tretjin ribolovnega področja). V tako reguliranem ribolovnem področju lahko lovijo ladje ene ali druge
strani po strogi recipročnosti.
Določeno je, da je lahko z vsake strani 40 ribiških ladij, katerih motorji imajo moč od 80 do
400 konjskih moči.
Ribolov bo v skladu z določbami tega sporazuma potekal
na podlagi letnih dovoljenj, ki
jih bodo izdajali pristojni organi obeh držav za svoje teritorialno morje. Pri nas bo za ta
pristojen organ, ki ga bo določila SR Slovenija. Dovoljenje

se glasi na ime lastnika in na
ladjo. V primeru višje sile se
lahko ribiške ladje, ki imajo
takšna dovoljenja, umaknejo v
luko Izolo na jugoslovanski
strani oziroma v luko Grado na
italijanski strani.
Za uresničevanje gospodarskega sodelovanja in blagovne
menjave, ki izhaja iz ribolovne
dejavnosti je pristojna Mešana
medvladna komisija. Oblikovana bo s posebnim mednarodnim sporazumom.
Pričakovati je da bo z veljavnostjo tega sporazuma manj
nesporazumov z obeh strani
(meje.

PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
SFRJ IN REPUBLIKO ITALIJO O RIBOLOVU V
TRŽAŠKEM ZALIVU V OKVIRU OBMEJNEGA
GOSPODARSKEGA SODELOVANJA IN BLAGOVNE
MENJAVE Z ITALIJO

IN OCENE

Poslabšan

položaj

bazičnih

gospodarstva v primarni

panog

delitvi

dohodka

» •US?9Lnlnf^°sto»oTv7e!u%t83Vi
°d 61
• V letu 1983 ni prišlo do pomembnejših sprememb v primarni delitvi, zaradi
-esar so se neenakosti v pridobivanju dohodka ne samo ohranile, ampak v
posameznih sektorjih še poglobile
Se
,OŽaj dohodka
»n?
j® F*!
. bazičnih
panog
gospodarstva,
predvsem
-nergetike, železnice,
črne metalurgije
in nekaterih
surovinskih
panog

© V letošnjem lef» je nujno rssda^svatš proces nadaljnjega odpravljanja
najizrazitejših disparitet cen, posebef v dejavnostih, katerih zaostajanje v razvoju
se odraža na skupni gospodarska aktivnosti
© A^aišsa Je pokazala, da s® |e eshsšjšal položaj kovinskopredelovalne
dejavnosti, barvaste metaSurgije
predelave barvastih kovin, kemične, tekstilne
in usnjarske infetršje, kot tudi agsroindustrijskega kompleksa
Temeljni cilji politike cen, ki
so bili določeni v resoluciji za
leto 1983 niso bili uresničeni.
Visoka inf!acija 5S,4 odstotke
je delov3ls negativno na celoten gospodarski in družbeni
razvoj, zavrla je uresničevanje
Dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije, prišlo pa
je tuđi do nadaljnje socialne
diferenciacije v družbi, zmanjšanja življenjskega standarda
in zmanjšane motivacije za povečano proizvodnjo in rast
produktivnosti dela. Med nosilci gospodarske aktivnosti je
prevladovalo mnenje, da je
mogoče z rastjo cen, torej z
inflacijo, reševati razvojne probleme in financirati porabo
nad materialnimi možnostmi.
V pogojih visoke inflacije se
ni začel proces spremembe
gospodarske strukture niti ni
bilo vzpostavljeno ravnovesje
na trgu med ponudbo in povpraševanjem. Poleg tega je bil
zaostren problem likvidnosti
gospodarstva, povečale so se
izgube in zunanji doig države.
To je poudarjeno v analizi
odnosov v primarni delitvi (po
zaključnih računih gospodarstva za leto 1933), ki jo je Zvezna skupnost za cene poslala
delegatom v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ.
POSLABŠALI ODNOSI
V PRlf¥!ARM5 DELITVI
Z resolucijo za leto 1983 je
bilo kot temeljni cilj ekonomske politike določeno zaviranje rasti cen in življenjskih
stroškov, postopno odpravljanje disparitet tako domačih
cen v primerjavi s svetovnimi
kot tudi med domačimi cenami
in usklajevanje odnosov v primarni delitvi. Zaradi tega je bil
sprejet tudi družbeni dogovor
o uresničevanju politike cen v
letu 1933, čeprav podpisniki
niso izpolnili prevzetih obveznosti, kar veiia posebej za delež gospodarstva pri dsiitvi dohodka. Namesto povečanja
njegovega dalsža pri dsiitvi j®
prišlo do zmanjšanja z £1 odstotkov v Setu 3S22 na 58 v preteklem letu.
Ukrepi ekcnorr.sks politike,
ki so bil: sprejeti v preteklem
letu, kot je poudarjeno v s
zi, niso bili cosif-^rjo prosi!«flacijoUo osriK»*jsr.;, zaradi če
sar niso bili uresničeni niti za
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četni uspehi pri uresničevanju
protiinflacijskega programa.
Čeprav se je začel nujni ukrep
politike reainih obresti izvajati
v pogojih visoke zadolženosti
gospodarstva. Politika realnega tečaja je prispevala k deprešiaciji dinarja, ki je bila večja kot je bilo potrebno in zaradi
tega je vplivala na delitev družbenih sredstev. Kljub temu pa
so bila pizadevanja, da se z
ukrepi na področju polHJke
cen izboljša položaj posameznih panog in dejavnosti v primarni delitvi. Pri tem ni bilo
uspeha, ker se je poslabšal položaj pri delitvi dohodka posameznih bazičnih panog gospodarstva za katere je bilo
dogovorjeno, da je treba zagotoviti izboljšanje njihovega
ekonomskega položaja. To velja predvsem za kopleks energetike, železnice, črne metalurgije in nekatere druge surovinske panoge. Zaradi tega je
ZIS lani decembra sprejel Program za odpravljanje najizrazitejših disparitet cen; da bi dosegel ustrezne učinke je obenem s povečanjem cen v teh
panogah sprejel odlok o zamrznitvi cen. Ker pa so bili ti
ukrepi sprejeti v decembru niso mogli takoj vplivati r.a položaj teh panog in sektorjev v
preteklem letu.
V skupnih izgubah v gospodarstvu v letu 1983 se okrog 15
odstotkov nanaša na energetiko, 22 odstotkov pa na surovinski sektor. Koncentracija
dolgov na teh področjih, kot
dejstvo, da se njihov položaj v
primarni delitvi ni izboljšal kaže, da v pogojih visoke inflacije ni mogoče učinkovito odpravljati disparitet notranjih
cen, ampak da je za to potrebna realna stabilnost gibanja
skupne ravni cen.
VZROKI VISOKE
Med najizrazitejšimi vzorki
za sedanjo inflacjo sodi, po
ocani v analizi, tudi visoka
stopnja odplačevanja kreditov,
ki je usmerjaia v izvoz za vsako
csr.o, tuci 'surovin, energije in
reprodukcijskega materiala,
kar vss rujno potrebuje doma^clsg tega je
C3 G Jc./vi,
omenjen še neustrezen sistem
financiranja razširjene reprodukcije, posebej izgradnje ve-

likih kapitalno intenzivnih objektov. Ker ni zaživel osnovni
institut razširjene reprodukcije
- združevanje dela in sredstev,
so veliki objekti grajeni predvsem s tujimi krediti, ki so sedaj največja obremenitev za
gospodarstvo.
V praksi se je pokazalo, da
veljavni Zakon o temeljih sistema cen in družbeni kontroli
cen ni mogel zaživeti in da so
pravzaprav uresničene samo
njegove določbe, ki se nanašajo na zamrzovanje in administrativno kontrolo ene, občasno pa je prihajalo tudi do nekontrolirane eksplozije. Z delitvijo pristojnosti v kontroli cen
med republike, pokrajini in federacijo ni mogoče uresničiti
učinkovitega sistema oblikovanja in družbene kontrole
cen, niti ni mogoče z ukrepi
ekonomske politike v takšnih
pogojih vplivati na gibanje cen
na enotnem jugoslovanskem
trgu.
To je pripeljalo do velikih disparitet cen za iste proizvode
na enotnem trgu. V praksi se je
začela uporabljati kot ena
glavnih meril za oblikovanje in
kontrolo cen metoda niveliranja po najvišji oblikovani ceni
posameznih izdelkov na območju druge družbenopolitične skupnosti. Republike in pokrajini pa tudi ožje celote si
prizadevajo, da za svoje posamezne izdelke, ki so zanimivi
za enoten trg določijo najvišje
možne cene in na ta način, zaradi motnje blagovno-denarnih odnosov ter neusklajene
ponudbe in povpraševanja,
dosežejo monopolni položaj.
Vzrok za visoko inflacijo je
tudi pomanjkanje delovanja
tržnih zakonitosti. Ogroženo je
delovanja enotnega jugoslovanskega trga zaradi vse večjega zapiranja blagovnih in finančnih tokov. Ne deluje niti
sistem blagovnih rezerv, ki so
po obsegu in starukturi premajhne za kakršnokoli posredovanje na trgu. Davčna in
kreditno-monetarna politika,
kot tudi poiitika delitve se ne
uporabljajo dovolj za preprečevanje inflacije in monopol-

nega položaja na trgu. Problemi zunanje likvidnosti so preprečevali kakšnekoli pomembnejše intervencije na trgu blaga iz uvoza.
VELIKE DISPARITETE
CEN
Za analizo odnosov v primarni delitvi so uporabljeni
kazalci iz Dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije, predvsem pa akumulacija v
primerjavi s povprečno uporabljenimi sredstvi in bruto
osebni dohodek na delavca.
Na podlagi tega so bile določene relativne ravni cen v vsakem posameznem sektorju v
primerjavi z gospodarstvom
kot celoto.
Izhajajoč iz skupnega prihodka ustvarjenega v posameznih panogah gospodarstva v letih 1982 in 1983 je bilo
določeno kakšna naj bi bila raven cen v sektorju, da bi bila
stopnja akumulacije enaka
povprečni stopnji akumulacije
v gospodarstvu, bruto osebni
dohodek pa enak povprečnemu osebnemu dohodku v gospodarstvu. Pokazalo se je, da
ti kriteriji, čeprav jih ni mogoče
direktno uporabiti pri vodenju
tekoče politike cen, dovolj
izražajo težnjo sprememb
odnosov v primarni delitvi in
nakazujejo smeri sprememb
relativnih cen. Zaradi tega je
pri izvajanju tekoče politike
cen smotrno uporabljati te podatke.
Primerjanje absolutnih^ravni
stopnje akumulacije med različnimi sektorji kaže, da v našem gospodarstvu obstajajo
pomembni razkoraki cen. Pri
bruto osebnih dohodkih na
delavca je opazna težnja uravnilovke iz česar izvira, da tu
niso nujne velike spremembe
cen zaradi doseganja ravnotežja. Primerjanje absolutnih
količin obeh kazalcev pa najbolj kaže globino motenj in
nujnost, da se sprejmejo ukrepi, ki bi te razkorake odpravili.
Z razvrščanjem sektorjev
gospodarstva po stopnji akumulacije v letu 1983 je opaziti,

ANALIZA ODNOSOV V PRIMARNI DELITVI (po zaključnih
računih gospodarstva za leto 1983)
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da je povprečna stopnja akumulacije v jugoslovanskem
gospodarstvu znašala 4,27 odstotka. Najvišja stopnja je bila
ustvarjena v proizvodnji zemeljskega plina (okrog 38 odstotkov) storitvah v pomorskem prometu (33,7 odstotka)
zavarovanje lastnine in oseb
(26 odstotkov) ter v proizvodnji
nafte in plina (24,3 odstotka).
Najnižja stopnja akumulacije
pa je bila dosežena v proizvodnji antimona (0,21 odstotka),
avtomobilov (0,24), železniškem prometu (0,34), proizvodnji cementa (0,65), bakra
(0,66) azbesta (0,67 odstotka)
in v drugih sektorjih.
Razlike med sektorji med
najvišjo in najnižjo stopnjo
akumulacije so zelo velike. Na
primer, akumulacija je v primerjavi na sredstva v proizvodnji zemeljskega plina 110
krat večja kot v železniškem
prometu. Razlike v višini bruto
osebnih dohodkov na delavca
pa so precej manjše. V primerjavi na povprečni bruto osebni
dohodek v gospodarstvu 24.567 dinarjev so najvišji
osebni dohodki ustvarjeni v
proizvodnjhi zemeljskega plina - 47.612 dinarjev, zunanji
trgovini - 43.876 in v proizvodnji nafte - 41.956 dinarjev. Najnižji bruto osebni dohodki na
delavca so bili doseženi v proizvodnji azbesta - 13.743 dinarjev, v vinogradništvu 16.137 dinarjev, nato v sadjarstvu, predelavi svinca, proizvodnji radio in TV sprejemnikov in drugi. Če primerjamo je
bruto osebni dohodek v proizvodnji zemeljskega plina tri in
pol krat večji od tistega v proizvodnji antimona. Če bi bile v
analizo vključene tudi kvalificirane strukture delavcev bi bile
razlike nekoliko manjše, v celoti pa se slika ne bi bistveno
spremenila.
NIZKA STOPNJA
AKUMULACIJE
Na podlagi podatkov iz analize je mogoče sklepati, da je
stopnja akumulacije v jugoslovanskem gospodarstvu zelo
nizka in da v mnogih sektorjih
gospodarstva ni pogojev niti
za
enostavno reprodukcijo..
p
osebej neugodno je ker se v
takšnem stanju nahajajo tudi
nekateri ključni sektorji od katerih je odvisen razvoj gospodarske strukture kot so železnice in elektrogospodarstvo.
V analizi je ugotovitev, da so
:elo poudarjene razlike vstopljah akumulacije med sektorji,
car kaže na precejšnje razlike
' pogojih gospodarjenja pa tuli v razkoraku cen. Najnižjo
akumulacijo imajo sektorji, ki
>oročevalec

angažirajo nadpovprečno vrednost kapitala. Med tistimi pri
katerih je stopnja akumulacije
celo polovico nižja kot v gospodarstvu kot celoti so tudi
posamezni ključni sektorji kot
so črna metalurgija, proizvodnja koksa, letalski in železniški
promet, proizvodnja svinca,
umetnih gnojil, elektrogospodarstvo in drugi. Visoki osebni
dohodki se praviloma ustvarjajo v kapitalno intenzivnih dejavnostih.
Na podlagi kazalcev izvira,
da v letu 1983 ni prišlo do pomembnejših sprememb v primarni delitvi in da so se neenakosti v pridobivanju dohodka
še naprej obdržale, v nekaterih
primerih pa poglobile. Surovinski sektorji so še naprej v
nezadovoljivejšem položaju od
povprečja v gospodarstvu,
medtem ko so sektorji višjih
faz predelave, kot tudi terciarne dejavnosti (razen komunalne dejavnosti in vodnega gospodarstva) v precej boljšem
položaju v primarni delitvi.
V analizi odnosov v primarni
delitvi je poudarjeno, da je treba s procesom odpravljanja
najizrazitejših razkorakov cen
nadaljevati tudi v letošnjem letu. S politiko cen je treba predvsem zagotoviti večjo rast cen
električne' energije, storitev v
železniškem prometu, črne
metalurgije in komunalnih storitev. Zaostajanje teh dejavnosti ima zelo neugodne posledice za skupno gospodarsko aktivnost. Predelovalni sektorji v
industriji morajo zato računati,
da bi v pogojih nižje stopnje
inflacije prerazporeditev dohodka šla v korist surovinskih
sektorjev, to pa je v tem trenutku nujno.
POSLABŠAN POLOŽAJ
ENERGETIKE
Lani je bilo zabeleženo poslabšanje položaja energetike
v celoti v primarni delitvi, razen pri proizvodnji nafte in plina. Najneugodnejši rezultati
so bili doseženi v elektrogospodarstvu, posebej pa so poudarjeni pri hidroelektrarnah,
ki neprestano zmanjšujejo
proizvodnjo. Zaradi povečanja
proizvodnje v termoelektrarnah in z začetkom proizvodnje
jedrske elektrarne se je povečala skupna proizvodnja električne energije, čeprav ob precej večjih stroških. V letu 1983
se je skupni prihodek povečal
za 44,7 odstotka, porabljena
sredstva pa za 56,9 odstotka.
Porast proizvodnje kljub precejšnji tekoči rasti cen v letošnjem letu ni omogočil, da bi
bili doseženi boljši rezultati na
tem področju. Izgube v prete-

klem letu so se v primeru z skopredelovalni dejavnosti in
letom 1982 potrojile, stopnja proizvodnji prometnih sredzadolženosti elektrogospodar- stev so stopnje tekočih rasti
stva pa je za prek 33 odstotkov cen prav tako precej pod tistivečja kot v gospodarstvu, za- mi v industriji.
radi česar je nujno, da pride do
Do poslabšanja položaja v
preobrata pri razkoraku cen primarni delitvi črne metalurelektrične energije in da se le- gije je prišlo kljub rasti fizičnete precej povečajo.
ga obsega proizvodnje za 8
Proizvodnja premoga si je v odstotkov in produktivnosti
preteklem letu pridobila neko- dela za en odstotek. Zaradi poliko ugodnejši položaj v pri- večanja stroškov in zadolženomarni delitvi. V zadnjih letih je sti, ki je za 33 odstotkov večja
bila povprečna rast proiz- kot v gospodarstvu, bi morale
vodnih cen nekoliko hitrejša letos cene črne metalurgije
od rasti cen v industriji, kar naraščati hitreje od povprečja
pomeni, da so z odpravljanjem cen v industriji v celoti.
disparitet cen pričeli prej.
Kovinskopredelovalna deKljub temu pa je nujno zaradi javnost, razen proizvodnje korazvojnih problemov in potreb vinskih konstrukcij, je ustvarila
ustvarjanja rezerv premoga za lani nadpovprečen položaj v
termoelektrarne nadaljevati z primarni delitvi. To je bilo dozboljšanjem položaja te pano- seženo tudi z zmanjšanjem fige v primarni delitvi, predvsem zičnega obsega proizvodnje za
s povečanjem cen. Izgube v tri odstotke in produktivnosti
proizvodnji premoga so v pri- dela za okrog pet odstotkov. V
merjavi z letom 1982 večje, tej panogi narašča skupni prizmanjšala pa se je rentabilnost hodek precej hitreje od rasti
poslovanja.
porabljenih sredstev, zmanjšuV proizvodnji nafte in ze- je se stopnja zadolženosti, obmeljskega plina je bila doseže- stajajo pa še precejšnje notrana najhitrejša rast cen in to nje rezerve. Posebej ugoden je
31,6 odstotka v primerjavi z in- položaj v strojegradnji ozirodustrijo, tako da je ta panoga ma v proizvodnji strcjev za obzasedla vodilno mesto v pri- delavo kovin. Poslabšal pa se
marni delitvi. Cena domačega je položaj proizvodnje kmetijnaravnega plina pa je kljub te- skih strojev.
mu nižja od uvoznih cen, zaraKer rast skupnega prihodka
di česar je treba tudi letos na- za 2,5 odstotka presega izdadaljevati z odpravljanjem di- tek sredstev je nujno, da v tej
sparitet.
panogi cene naraščajo počaCene naftnih derivatov so se sneje od povprečnih v indulani povečale za 75,8 odstotka striji v celoti.
v primerjavi z letom 1982. Ker
Organizacije
združenega
pa rast teh cen ni spremljalo dela, ki izdelujejo prometna
gibanje cen uvoznih imputov sredstva so ustvarila hitrejšo
je ta panoga še naprej v neu- rast skupnega prihodka glede
godnem položaju v primerjavi na stroške, venoar so zaradi
do gospodarstva. Obseg proiz- velike zadolženosti, ki je celo
vodnje se je povečal v primer- za 57 odstotkov večja kot v gojavi s preteklim letom za dva spodarstvu v nekoliko neugoodstotka, proizvedenega pa je dnejšem položaju v primarni
bilo manj bencina in več diesel delitvi. Ladjedelništvo pa ima
goriva, kurilnega olja in olja. vseeno zadovoljivejši poiožaj
Izgube v rafinerijah v prete- zaradi povečane proizvodnje
klem letu so visoke in znašajo in produktivnosti deia.
okrog 14,8 odstotka vseh izV preteklem letu se je izboljgub v gospodarstvu.
šal položaj barvaste metalurgije in predelave barvastih kovin,
NUJNO JE
razen v proizvodnji električnih
strojev in aparatov. Opravljene
POVEČANJE CEN
so bile pomembne spremembe
ČRNE METALURGME
relativnih cen v bazičnih panoNa področju črne metalurgi- gah, toda tiste v proizvodnji
je in predelave kovin so boljši barvastih kovin še naprej zaopoložaj v primarni delitvi dose- stajajo za povprečjem gospogle ladjedelnice, strojegrad- darstva. Zaradi tega bi s"politinja, kovinskopredelovalna de- ko cen za letošnje isto mcraie
javnost, medtem ko sta stagni- cene barvastih kovin naraščati
rali proizvodnjo železne rude v skladu z borznimi cenami, da
in črna metalurgija. Značilno bi se na ta nsčir; opravila valoje, da imajo surovinske pano- rizacija domačih resus'sov.
ge v tem kompleksu nadpovProizvodnja nekovin je pod
prečno ra^t cen, tekoča rasi povprečjem gospodarstva, pocen v proizvodnji železne rude sebej pa 33 je poslabšala propa za več kot 20 odstotkov izvodnja azbesta in magnezija
zaostaja za rastjo cen v indu- zaradi česar j; je treba pomastriji. V strojegradnji, kovin- gati z ukrepi ekonomske poli27

tike.
Položaj kemične industrije
se je v celoti izboljšal v primarni delitvi, bazična kemija pa se
še naprej nahaja v nekoliko
težji situaciji, ker se je precej
povečala zadolženost te panoge. Tekstilna in usnjarska industrija sta v boljšem položaju,
česar pa ni mogoče trditi za
proizvajalce gum za voziia. Zaradi tega je nujno, da se izboljšajo pogoji poslovanja proizvojalcev pnevmatik, proizvajalcem usnja in krzna pa ne bi
smeli dovoliti povečanja cen.
Na področju agroindustrijskega kompleksa se je izboljšal položaj skoraj vseh delov
razen proizvodnje pijač. Teža-

ve so v proizvodnji sladkorja
zaradi premajhnega izkoriščanja zmogljivosti in visokih
obresti na kredite večine tovarn sladkorja. Na tem področju so izraziti veliki razvojni problemi, ki so rezultat neusklajenosti predelovalnih zmogljivosti in surovin iz kmetijstva, ki
pa se ne morejo reševati s politiko cen.
V letu 1983 se je občutno
poslabšal položaj organizacij
združenega dela s področja
prometa in zvez, razen PTT
storitev, ki so v zadovoljivejšem položaju. Posebej težak je
položaj železnice, ki je poslovala z velikimi izgubami in kjer
bi morali najprej odpraviti di-

Nepravilnosti

sparitete cen.
Na področju gozdarstva in
lesne industrije so v slabem
stanju proizvajalci rezanega
lesa in plošč ter končnih proizvode* iz lesa. V preteklem letu
so ustvarili nepričakovano velike izgube, v letošnjem pa bi
morali z ukrepi ekonomske
politike vplivati predvsem na
izboljšanje položaja proizvajalcev surovin na račun predelovalcev.
Zaradi povečanih stroškov
in zadolženosti je otežen položaj OZD v vodnem gospodarstvu, posebej pri izkoriščanju
voda. Poslabšal se je položaj v
gradbeništvu,
proizvodnji
gradbenega materiala in pro-

in zlorabe

pri

jektiranja, predvsem zaradi
zmanjšanega povpraševanja.
Nekoliko v ugodnejšem položaju so trgovske organizacije,
posebej zunanja trgovina na
debelo. V precej nezadovoljivem položaju sta tudi gostinstvo in turizem zaradi velikih
stroškov in izgub, v podobnem
položaju so tudi stanovanjskokomunalne organizacije, katerih položaj je iz leta v leto slabši in zahteva, da se zagotovi
visoka rast cen najpomembnejših komunalnih storitev že
letos. Obrt kot tudi področje
finančnih in drugih storitev so
v zadovoljivejšem položaju v
primarni delitvi glede na druge
dele gospodarstva.

poravnavi

davčnih obveznosti
• Ker sta izkoriščala nepreciznosti v zakonih sta se Jugopetrol in INA izognila
plačilu temeljnega davka na uvoz plinskega olja
.
..
• Ker so se ukvarjale z montažo mercedesov je pet delovnih organizacij
prizadelo veliko škodo družbeni skupnosti, ne samo zaradi manjšega plačila
davka, ampak tudi zato, ker so za tako izdelana vozila porabila precej več
sredstev kot pa je uvozna cena vozil
V okviru rednega poročanja nje izpolnjevanja obveznosti nov na tem področju na nujno nekaterih problemov, ki so poSkupščini SFRJ o delu zveznih večjega števila uporabnikov medsebojno informiranje in sledica nepravilnega ravnanja
upravnih organov in izvajanju proračuna in organiziranejše skupno preventivno delovanje. davčnih zavezancev oziroma
predpisov na področju prora- vodenje evidence o zbiranju To še posebej velja za skupne netočnosti in kolizije predpipobude pri predlaganju spre- sov na tem področju.
čunske porabe v federaciji, je izvirnih prihodkov.
Posamezni davčni zavezanci
Poročilo opozarja na nuj- memb in dopolnitev premalo
Zvezni izvršni svet poslal
Skupščini SFRJ Poročilo o de- nost krepitve različnih obiik natančnih zakonskih določb, namreč niso spoštovali zakonlu in pomembnejših ugotovi- preventivnega delovanja kon- ki povzročajo nejasnosti in nji- skih obveznosti, da v svojem
knjigovodstvu knjižijo podatke
tvah Proračunske inšpekcije v trolnih organov na tem po- hovo rzalično izvajanje.
o davčnih osnovah po tarifnih
letu 1963. Poročilo je prilože- dročju, da bi omogočili pravii- KONTROLA DAVČNIH
številkah in istih davčnih stopno Predlogu zaključnega raču- no izvajanje predpisov. Vendar
njah na osnovo, od katerih se
na proračuna federacije za le- pa za tako delo ni ustreznih PRIHODKOV
in vplačuje akontacija
pogojev, saj je proračunska
to 1983.
Zaradi nekaterih bilančnih določa
Poročilo govori predvsem o inšpekcija v začetku leta 1983 prolemov Proračuna federaci- temeljnega davka oziroma njenepravilnostih na tem področ- zaposlovala le osam inšpek- je v letu 1983 je Proračunska gov periodični in končni obraju in o uresničevanju izvirnih torjev, v letu 1983 pa se je nato inšpekcija namenila ustrezno čun. To precej otežuje kontroprihodkov federacije, pri če- njihovo število povečalo še za pozornost nadzoru nad obra- lo, saj je samo z rekonstrukcijo
mer posebej opozarja na ne- tri delavce.
čunavanjem, vplačevanjem in podatkov preko prodajnih
namensko, neracionalno in tuLani je Proračunska inšpek- razporejanjem vseh proračun- mest mogoče ugotoviti, če je
di nezakonito porabo prora- cija nadalje sodelovala z dru- skih prihodkov. Med njimi so bil davek obračunan in plačan
čunskih sredstev.
gimi nadzornimi organi na po- najpomembnejši prihodki od za vse prodane količine nafte.
dorčju izvajanja Proračuna fe- temeljnega prometnega davPri največjih zavezancih, Juderacije: s Službo družbenega ka. Inšpekcija je posebej nad- gopetrolu iz Beograda in INA v
PRIZADEVANJA ZA
knjigovodstva Jugoslavije, z zorovala obračunavanje davka Zagrebu so inšpektorji ugotoPREPREČEVANJE
Zvezn'im deviznim inšpektora- na nafto in njene derivate na vili, da ni bil plačan prometni
NEPRAVILNOSTI
tom, Zvozno tržno inšpekcijo, tobak in tobačne izdelke in davek na vse uvožene in proProračunska inšpekcija je Zveznim komitejem za vpraša- davka na osebne avtomobile.
dane količine nafte in njenih
ob lanskem izvajanju nadzor- nja borcev in vojaških invaliPri šestih največjih davčnih derivatov. Ti dve organizaciji
ne funkcije na tem področju dov in internimi-kontrolnimi zavezancih, ki se ukvarjajo s sta namreč uvozili tudi dodatspremljala pridobivanje posa- organi v zveznih organih in or- prometom nafte je pregled ne količine plinskega olja in
meznih vrst proračunskih pri- ganizacijah. Po ocenah inš- obračunavanja in vplačevanja zanje izkoristile carinske ter
hodkov in njegove odhodke. pekcije pa to sodelovanje ni prometnega davka za prodane davčne olajšave, čeprav nista
Že z dosedanjim delom je pri- bilo celovito in še vedno ne količine pokazal, da prihaja do imeli te pravice. Gre za 85 milispevala h krepitvi zakonitosti ustreza potrebam, tako da je
na področju proračunske po- treba poglobiti prizadevanja
rabe federacije, saj je po oce- na tem področju. Poročilo poPOROČILO O DELU IN POMEMBNEJŠIH UGOTOVITVAH
nah na tem področju precej sebej opozarja na nujnost
PRORAČUNSKE INŠPEKCIJE V LETU 1983
koordiniranega
in
sinhronizinepravilnosti. To zahteva tudi
nadaljnje pogostejše preverja- ranega dela kontrolnih orga28
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jonov litrov plinskega olja (za grada in DO Raketa iz Titovih
Jugopetrol 60 milijonov litrov Užic. S tem se je ukvarjal tudi like količine teh izdelkov za benih sredstev pri večjem šteprecejšnja sredstva. Proračun- vilu zveznih organov in organiin za INA 25 milijonov litrov),
Autocommerce iz Ljubljane, ki ska inšpekcija je že opozorila zacij, predvsem pa pri tistih
za katere znaša temeljni pro- je
uvažal in prodajal karoserije republiške in pokrajinske or- uporabnikih, kjer leta ni bilo
metni davek ob kazenskih in polmotorje,
z montažo pa so gane na nezakonitost mnenj o nobenega nadzora nad izvajaobrestih okoli 300 milijonov di- se
ukvarjali tudi nekateri za- oprostitvi prometnega davka, njem predpisov. Inšpektorji so
narjev. Celotni postopek še ni sebni
obrtniki. Tako dejavnost ki so jih pristojni organi že ra- pregledali tudi sredstva, nakončan, tako da je mogoče v so omogočili
republiški in po- zveljavili.
menjena negospodarskim inkratkem pričakovati sprejem
Pričakovati je mogoče, da vesticijam, kakor tudi poslovaukrepov za odpravo te nezako- krajinski zakoni o varnosti
cestnega
prometa,
ki
omogobo precejšen finančni učinek nje zveznih direkcij za blagovnitosti.
registracijo vozil na pod- zaradi razveljavitve mnenj re- ne rezerve.
Posamezni davčni zavezanci čajo
lagi atestov določenih usta- publiških in pokrajinskih orgaPri največjem številu omes tega področja so izrabili tudi nov.
nov. Samo TOZD Tobak iz njenih uporabnikov družbenih
netočnosti v določbah Zakona
Skupno število tako izdela- Ljubljane na primer se je z ra- sredstev so inšpektorji ugotoo obdavčevanju izdelkov in
vozil še ni znano, saj orga- zličnimi postopki pri obraču- vili nepravilnosti pri uporabi
storitev v prometu ter se s tem nih
ni za notranje zadeve iz SR Bo- navanju temeljnega prometne- sredstev za posebne namene,
izognili pravočasni poravnavi sne
in SAP Ko- ga davka na vžigalnike za ciga- ki jih dobivajo organi za izvedsvojih davčnih obveznosti. Or- sovoinšeHercegovine
niso poslali podatkov. rete izognil obračunu in porav- bo posameznih nalog ali poganizacije so prijavile tako Inšpekcija
pa ugotavlja, da je navi 45 milijonov dinarjev dav- ravnavo posebnih potreb na
imenovani kombinirani način zaradi nezakonitega
ka. Ta davek bodo plačali tisti podlagi predračuna predstojplačevanja davkov, ki omogo- nja povzročene precejposlovaškode davčni zavezanci, ki so prvi v nika organa. Ker je mogoče
ča vplačevanje akontacij v družbeni
skupnosti. Pa ne le poslovne dokumente zapisali predračun medmetom tudi večmanjših zneskih kot znaša detega, ker so bili plačani klavzulo o oprostitvi tega iz> krat spremeniti, inšpekcija zejansko opravljen promet. Ra- zaradi
precej manjši davčni zneski, delka od plačila davka. Proti lo težko opravlja nadzorstvo
zliko so nato organizacije po- temveč
tudi zato, ker je bilo za proizvajalcem tega blaga: Bro- nad namensko uporabo sredravnavale ob predložitvi trime- tako izdelana
porablje- doimpeksu iz Beograda, Prve- stev.
sečnega obračuna, čeprav so nih precej večvozila
sredstev kot mu partizanu iz Titovih Užic,
Za več zveznih organov je
ti zneski dosegli več 100 miliPlastorju iz Ljubljane so že bilo tudi ugotovljeno, da se
jonov dinarjev. Zaradi tega je znaša uvozna cena teh vozil.
Na pobudo Proračunske in- vložene prijave za gospodarski sredstva za posebne namene
že predložena pobuda, da bi s
špekcije so bile z odločbo prestopek.
uporabljajo za financiranje
spremembo zakonskih predpi- Ustavnega
sodišča Jugoslavije
Posamezne nepravilnosti je materialnih stroškov v redni
sov onemogočili te nepravilnosti. Podoben predlog je tudi razveljavljene določbe v repu- Proračunska inšpekcija ugoto- dejavnosti organov.
Med pogostejšemi pripomza odpravo zakonske nejasno- bliških in pokrajinskih zako- vila tudi pri plačevanju temeljsti, ki zadeva obračunavanje nih, ki so dovoljevale retroak- nega prometnega davka na bami Inšpekcija poudarja netivno
veljavnost
plačevanja
osebne avtomobile, ki ga kot pravilnosti pri knjigovodski
davka za zaloge blaga.
na te avtomobile v kupci vozila morajo plačati ob- evidenci sredstev v zveznih orDo nepravilnosti je prihajalo davka
čani. V SR Srbiji so organiza- ganih in nepravilnosti pri iztudi pri obračunavanju temelj- ustreznem znesku.
cijske enote SDK, ob upošte- polnjevanju zakonske obveznega prometnega davka na tovanju republiškega zakona o nosti o vračanju neporabljenih
bak in tobačne izdelke. In- NEUPRAVIČENE
špektorji so pregledali poslo- OPROSTITVE PLAČILA davkih občanov, od skupne sredstev za negospodarske inmase najprej razporedile 10 vesticije.
vanje devetih davčnih zave- DAVKOV
odstotkov sredstev na račune
Poročilo posebej omenja, da
zancev in pri vseh ugotovili
Z analiziranjem zbranih po- SDK, šele ostanek teh sredstev Proračunska inšpekcija lani ni
formalne nepravilnosti, saj niso bili popolni podatki o davč- datkov o blagu za široko pora- pa razdelile na prihodke repu- mogla sodelovati s kontrolnimi
lih prijavah. Proračunska inš- bo, ki ga dajejo organizacije v bliškega in zveznega proraču- organi in samoupravnimi konDekcija je ugotovila, da sta or- promet brez obračuna temelj- na, čeprav to ni v skladu z trolami v delovnih skupnostih
ganizaciji Tobak iz Ljubljane in nega promtnega davka na zveznimi predpisi. Na ta način organov in organizacij v fedeMIP Borba iz Beograda obra- podlagi mnenj republiških in je bil proračun federacije v ča- raciji, čeprav so inšpektorji počunavali in vplačevali manjše pokrajinskih organov za izo- su od leta 1978 do 1983 oško- skušali navezati stike. Zaradi
zneske prometnega davka. braževanje, kulturo in telesno dovan za približno 200 milijo- tega je poudarjeno, da morajo
predstojniki omenjenih orgar0ZD Tobak se je s spreminja- kulturo, je Proračunska in- nov dinarjev.,
Sporne določbe omenjene- nov in družbenopolitične ornjem načina obračunavanja špekcija lani ugotovila, da je
davkov izognil obračunu pro- prišlo tudi do precej neupravi- ga republiškega zakona so ganizacije v njih več storiti, da
netnega davka na tobak in to- čenih oprostitev plačila davka. spremenili na zahtevo Ustav- bi razvili oblike sodelovanja
)ačne izdelke, ki jih je imel na Tako je bilo v prodaji okoli 500 nega sodišča Jugoslavije. Pro- med inšpektorji in internimi
zalogi konec lanskega leta. Ta izdelkov, med drugim tudi pla- računska inšpekcija pa bo nadzornimi organi.
>rganizacija se je strinjala z ninska oprema, gojzerji, izdel- sprejela ukrepe za naknadno
Lani je bil v caioti izpeljan
jgotovitvami Proračunske inš- ki iz zlata, obleka, šotori, vži- plačilo nepravilno razporeje- tudi del programa Proračunsekcije in naknadno plačala galniki in vrsta drugih predme- nih prihodkov temeljnega pro- ske inšpekcije, ki zadeva nad23,1
milijona dinarjev davka. tov. Brez davka so bili v prodaji metnega davka na osebna vo- zorstvo nad obračunavanjem
3
ri NIP Borba pa so inšpektorji tudi različni uvoženi izdelki, ki zila.
federacija za poProračunska inšpekcija je obveznosti
jgotovili, da ni bil pravilno na- so jih proizvajalci dobavili v
kojnine borcem, plačane v letu
lani
pregledala
tudi
pridobivaaranžmaju
z
organizatorji
raejen davčni obračun za leto
1982. Inšpektorji so pregledali
1982, tako da je morala ta or- zličnih športnih in drugih pri- nje prihodkov proračuna od tudi podatke matičnih evidenc
carin,
uvoznih
dajatev
in
proganizacija naknadno poravnati reditev pri nas.
o upokojencih, kakor -ucs; zaZakon dovoljuje oprostitev daje carinskega blaga. Tudi na konitost določit/a ocs'oja in
3,3 milijona dinarjev davka in
tem
področju
je
ugotovila
poplačila prometnega davka le za
cazenskih obresti.
izračun ~ i
? ■ ■ • v *noProračunska inšpekcija je značke, obeske, medaljone, samezne nepravilnosti, kakor sti federacijo e'o n..< ■ y.v>
ani pregledala tudi poslovanje zlatnike, srebrnike in podobne na primer neurejen inventar pravil'.Nt;;;.
,y
)etih organizacij združenega izdelke, če so izdani ob po- carinskega blaga, neažurno spremembah in depoz it/,,!
evidenco
začasno
uvoženega
membnih
športnih,
zgodovinlela, ki so se ukvarjale z monZakona o obveznosti
ao.blaga, pomanjkljivosti pri do- je
ažo vozil znamke mercedes, skih ali kulturnih dogodkih.
za pokojnina boroern
ločanju
carinskih
osnov
in
nea katere ni bil plačan ustrezni
Glede na veliko število izdelObračuni voch republiških u>
irornetni davek. Te organiza- kov, ki so v prodaji oproščeni pravilnosti pri plačevanju ca- pokrajinskih skupnosti pokojrine.
:ije so: TOZD Autoturist Skop- plačila prometnega davka je
ninskega in invalidskega zava9, DO Autotehna iz Zagreba, težko ugotoviti višino neplačaLani je Proračunska inšpek- rovanja so bili na podlerji taga
OZD Autocentar iz Banja Lu- nega davka, čeprav je mogoča cija nadzorovala tudi namen- pregleda deloma zavrnjeni za ;e, TOZD Autoremont iz Beo- sklepati, da gre tudi zaradi ve- sko in zakonito uporabo druž- radi nezakonite doicčiivia
joročevalec

29

osnov in izračunavanja višjih
zneskov obveznosti federacije.
Najpogostejša nepravilnost,
do katere je prihajalo v skoraj
vseh skupnostih, je nezakonita
določitev obveznosti federacije v celotnem znesku določene
pokojnine, na podlagi dvakratno priznane dobe za čas v
NOB.
Poleg tega ni nobena republiška ali pokrajinska skupnost
dovolj upoštevala gibanje podatkov za uživalce pravic na
družinsko pokojnino, tako da
ni ugotavljala, kateri upravičenci imajo pravico na starostno ali invalidsko pokojnino,
prav tako pa skupnosti niso za
te zneske zmanjševale obveznosti federacije. Določen je bil
rok skupnostim pokojninskega in invalidskega zavarovanja, da naknadno uskladijo
svoje obračune v skladu z veljavnimi zakonskimi spremembami.
Lani so bile obveznosti federacije za te namene določene
na podlagi 12 posebnih zahtevkov za izplačilo iz Prora-

čuna federacije. Znašale so 13
milijard 85 milijonov dinarjev,
s posredovanjem Proračunske
inšpekcije pa je bila ta vsota
zmanjšana, saj so inšpektorji
ugotovili za 749,7 milijona dinarjev neupravičenih zahtevkov.
Nepravilnosti je lani odkrila
Proračunska inšpekcija tudi
med pregledovanjem namenske in zakonite uporabe sredstev Proračuna federacije,
odobrenih za financiranje borčevsko invalidskega varstva.
Inšpektorji so svoje delo opravili na vzorcu 25 občinskih
upravnih organov iz vseh republik in pokrajin. Najpogosteje je prihajalo do nepravilnosti pri izvajanju pravice do
zdravstvenega varstva. Mnogim teh napak pa botrujejo nedorečeni predpisi, tako da je
Inšpekcija že dala predloge za
njihovo dopolnjevanje in usklajevanje.
inšpekcija je med drugim
predlagala tudi zakonsko
opredelitev sankcij za odgovorne osebe v upravnih orga-

nih, če bi ugotovili nepravilnosti na področju borčevsko-invalidskega varstva. To je tudi
razumljivo, saj so pri lanskem
nadzorstvu inšpektorji samo v
eni občini (Tržič) ugotovili nepravilnosti pri delu teh organov. Napake pri 25 omenjenih
organih so lani povzročile nezakonito uporabo proračunskih sredstev v višini preko 100
milijonov dinarjev.
VISOK FINANČNI
UČINEK KONTROLE
Poročilo posebej omenja, da
se je Proračunska inšpekcija
opredelila predvsem za preventivno delovanje in vsebinsko kontrolo. Pri takem delu je
ugotovila, da velikemu številu
nepravilnosti botrujejo nedorečeni in premalo natančni
predpisi ali pa njihovo napačno tolmačenje, tako da v različnih okoljih prihaja do različnega tolmačenja določb. V
takih primerih je Inšpekcija dala pobude za spremembe
predpisov oziroma za začetek

postopka pred Ustavnim sodiščem Jugoslavije za uskladitev
takih določb z Ustavo SFRJ.
S svojim delom pa je Inšpekcija imela tudi precejšnje finančne učinke. Po sprejetih
odločbah je zahtevala vračilo
ali pa prepovedala izplačilo
sredstev iz proračuna v višini
milijardo 43 milijonov dinarjev,
pri čemer niso upoštevani preventivni učinki, ugotovitve še
nedokončanih postopkov, kakor tudi finančni učinki plačila
temeljnega prometnega davka
po razveljavitvi nezakonitih
oprostitev teh obveznosti.
Za odpravo ugotovljenih nepravilnosti je Inšpekcija sprejela lani 37 sklepov z zahtevo,
da je proračunu federacije treba vrniti finančna sredstva.
Poleg tega je vložila 17 prijav
proti odgovornim osebam v
organih in organizacijah, med
njimi 10 kazenskih prijav. V sodelovanju z drugimi nadzornimi organi pa je vložila tudi 3
prijave za gospodarski prestopek proti odgovornim delovnim organizacijam.

ORGANOV

Učinkoviti

ukrepi

za socialne

probleme,

ki

naraščajo
@ Čeprav je stopnja zaposlenosti v preteklem letu znašala dva odstotka, so
dosežeš! rezultati zeSo skromni gSede na osebe, ki čakajo na zaposlitev
© V zadnjih štirih letih so se realni osebni dohodki zmanjšali za 25 odstotkov,
samo lani za 10 odstotkov in so danes na ravni iz leta 1969
® Zaradi poškodb na delu in profesionalnih bolezni je bilo na račun boleznin
izplačanih 2,7 miiš|arc§® dinarjev, kar je 0,1 odstotka narodnega dohodka
® Zdravstveno nadzorstvo nad uvozom živilskih potrebščin in predmetov za
spiošno porabo s© izvaja sistematično in kontinuirano, kar pa ni primer za taksno
proizvodnjo v državi
Ekonomske težave v državi, navo delegati SkuDŠčine nja na gospodarsko nerazvitih mov, ki ga je treba rešiti brez
območjih, nekoliko pa je upo- odlašanja. Komite se je lotil
stagnacija proizvodnje, nara- SFRJ.
časnjena tudi stopnja rasti ne- priprave družbenega dogovoščanje življenjskih stroškov in
zaposlenih ter povečan delež ra o temeljih skupne politike
upadanje življenjskega stan- ZAPOSLENOST IN
mladih, šolanih delavcev v na področju zaposlovanja in
darda so vplivali na to, da je ZAPOSLOVANJE
skupnem številu na novo za- njenem uresničevanju v SFRJ,
treba zaostrene probleme na
ki bo kmalu sprejet. Omenjeni
Dokumenti razvojne politike poslenih.
področju socialne politike
Gledano v celoti pa so ti do- dokument kompleksno in dolobravnavati in reševati v vseh dajejo prednost zaposlovanju.
družbenih in političnih struk- Zaradi taga je tem vprašanjem sežki preveč skromni glede na goročno načrtuje rešitev tega
turah družbe. Zaradi tega je tudi Komite namenil posebno globino problemov, ki so se zahtevnega socialnega in poliZvezni komite za delo, zdrav- pozornost, pri čemer je stalno kopičili več let. Zaradi tega tičnega problema.
Komite je izvedel tudi vrsto
stvo in socialno varstvo osred- spremljal položaj ter predlagal ostaja nezaposlenost eden
družbenoeko- dejavnosti za izvajanje načel
njo pozornost namenil reševa- ukrepe in konkretne rešitve za prednostnih
nju perečih problemov social- odpravljanje nastalih težav, nomskih in političnih proble- politike začasnega zaposlovane politike v skladu z Dolgo- uvodoma poudarja omenjano
ročnim programom ekonom- Poročilo. Prišlo je do nekaterih
ske stabilizacije. To je najbolj ugodnejših gibanj: število na
POROČILO O DELU ZVEZNEGA KOMITEJA ZA DELO,
splošna ocena dela Komiteja v novo zaposlenih se je povečaZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO V LETU 1983
Poročilu o njegovem delu v le- lo s približno 2-odstotno stoptu 1983, ki so ga dobili v obrav- njo, večja dinamika zaposlova30
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nja jugoslovanskih državljanov
v tujini in za njihovo vprašanje
ter zaposlitev v državi. Z
ustreznimi bilateralnimi stiki
naj bi pri tem preprečili oziroma ublažili negativne učinke
sprememb v migracijski politiki držav, ki sprejemajo delavce
in so usmerjeni v dve smeri: na
integracijo, kakor tudi asimilacijo naših delavcev in članov
njihovih družin, ter tudi na
spodbujanje vračanja tistih jugoslovanskih državljanov, ki
gospodarstvu držav niso potrebni.
Glede zajemanja otrok in
mladine pri pouku v materinem jeziku y državah, kjer so
zaposleni naši delavci, so bili
doseženi nekateri uspehi. Razvila pa se je tudi dejavnost
klubov in združenj jugoslovanskih delavcev na začasnem delu v tujini. To velja tako za vsebino dejavnosti kot za informiranje. Poleg odločnih prizadevanj za spoštovanje mednarodnih sporazumov o socialni
varnosti naših delavcev so bili
sprejeti tudi številni ukrepi, da
bi vsem tistim, ki se vračajo
domov, zagotovili čimbolj
ugodne pogoje. Potekajo pa
tudi pogajanja z več državami
o skupnem financiranju zaposlovanja delavcev-povratnikov, predvsem na nerazvitih
območjih.
RAZPOREJANJE
DOHODKA IN
SREDSTEV ZA
OSEBNE DOHODKE
Komite je posebno pozornost namenil tudi področju
pridobivanja in delitve dohodka, pri čemer je bil lani sprejet
eden najpomembnejših dokumentov za uresničitev stabilizacijskega programa. To je dogovor o skupnih temeljih in
merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju
in razporejanju dohodka in čistega dohodka ter razporejanju sredstev za osebne dohodke in skupno porabo. Dogovor
želi razviti samoupravno dohodkovne odnose, zagotoviti
večje vrednotenje proizvodnega dela, ustvarjalnosti in dela v težkih delovnih pogojih ter
spodbuditi večjo individualno
in družbeno motiviranost za
učinkovitejše poslovanje, večjo produktivnost, ekonomičnost in rentabilnost in na teh
temeljih ustvariti večji dohodek in višji standard.
Poročilo omenja, da so po
)odatkih zaključnih računov
za leto 1983, sredstva za osebie dohodke naraščala za 9,3
sdstotka počasneje od rasti
lohodka in 2,4 odstotka počasneje od rasti čistega dohod>oročevalec

ka. Sredstva za razširitev ma- vanju možnosti za boljšo izra- normalizirala, izvoz precej poterialnih temeljev dela so nara- bo delovnega časa in obravna- večal, v pripravi pa je tudi
ščala za 4,7 odstotka hitreje od vanju potreb glede spreminja- sprejem dogovora o razširitvi
rasti sredstev za osebne do- nja določenih predpisov o de- zmogljivosti za izdelavo lasthodke. Osebi dohodki pa so se lovnih razmerjih, ki zadevajo nih surovin. Tako se bo precej
v omenjenem obdobju realno odgovornost delavcev za iz- zmanjšala odvisnost od uvoza.
zmanjšali za 10 odstotkov (živ- polnjevanje delovnih obveznoKomite je nadalje redno
ljenjski stroški so se v omenje- sti in smotrno uporabo druž- spremljal zdravstveno stanje
nem obdobju povečali za sko- benih sredstev.
prebivalstva in razvoj družberaj 41 odstotkov).
Dejavnost Komiteja se je ka- noekonomskih odnosov v
Poseben problem so bile la- zala tudi na področju varstva zdravstvu. Na tem področju,
ni izgube organizacij združe- pri delu, pri čemer je Komite ugotavlja Poročilo, je veliko tenega dela. Takih organizacij je sodeloval z republiškimi in po- žav. Premajhna je usmerjenost
bilo 2.628, zaposlovale pa so krajinskimi organi, da bi pri- k preventivi, zdravstvo v celoti
550.000 delavcev. Izgube so pravili predpise o ustreznih je slabo povezano, ni pa tudi
znašale 117,7 milijarde dinar- ukrepih za varstvo pri delu, saj ustrezna zdravstvena tehnolojev in so bile za več kot 80 ta vprašanja sodijo v pristoj- gija, kar vse vpliva na premajodstotkov večje kot leta 1982. nost republik in pokrajin. Ko- hno učinkovitost in smotrnost
Večina teh organizacij je izpla- mite je zabeležil večjo aktiv- poraba na tem področju.
čevala polne ali neznatno nost organizacij združenega
Za odpravo teh težav je prizmanjšane osebne dohodke. dela pri reševanju vprašanj pravljena resolucija o razvoju
Nekatere organizacije pa so varstva pri delu, posebej vpra- zdravstva v prihodnjem obzabeležile tudi precej večjo ra- šanj varstva delavcev, ki delajo dobju. Komite pa je dal tudi
ven osebnih dohodkov od pov- v oteženih delovnih pogojih. V pobudo republikam in pokrajiprečja gospodarstva v celoti celoti gledano pa stanje še ni nama, da izpeljejo delitev dela
ali povprečaja panoge, ki ji pri- zadovoljivo, saj je še vedno med zdravstvenimi organizacipadajo, čeprav so poslovale z precej poškodb pri delu, jami v državi, ki nudijo najsoizgubo. Lani je prišlo tudi do smrtnih primerov in izgublje- dobnejše zdravstvene storitve,
velikih težav z likvidnostjo nih delovnih dni. Leta 1982 je in opredelijo pogoje in način
uporabnikov družbenih sred- bilo
zabeleženih
skoraj uporabe zdravstvenega varstev.
306.000 poškodb pri delu, 642 stva izven območja matične
Sicer pa se je zadnja štiri je bilo smrtnih primerov in samoupravne interesne zdravleta nenehno zmanjševal živ- 5.734 primerov poklicnih obo- stvene skupnosti.
Pomembni dosežki so tudi
ljenjski standard, kar je bilo lenj. Zaradi poškodb pri deluje
posebej izrazito v lanskem le- bilo izbuljenih skoraj 6 milijo- na področju msdnarodnega
tu. V celoti so se realni osebni nov, zaradi poklicnih obolenj zdravstvenega sodelovanja,
dohodki v zadnjih štirih letih pa 204.000 delovnih dni. Za te kakor tudi pri razvijanju bilatezmanjšali za 25 odstotkov, sa- primere je bilo izplačanih 2,7 ralnega sodelovanja z državamo lani pa so se zmanjšali za milijarde dinarjev oziroma 0,1 mi v razvoju ter v mednarodnih
10 odstotkov. V primerjavi z odstotka narodnega dohodka. zdravstvenih organizacijah.
Poročilo prinaša tudi podat- POKOJNINSKO IN
življenjskimi stroški, so osebni
dohodki na ravni leta 1969. ke, da so bila za približno
Septembra 1983 pa je po bese- 70.000 delovnih invalidov dru- INVALIDSKO
dah Poročila okoli 840.000 lju- ge in tretje kategorije izplača- ZAVAROVANJE TER
di ali 14 odstotkov zaposlenih na nadomestila za invalidnost SOCIALNO VARSTVO
prejemalo osebni dohodek, ki v višini 5 milijonov dinarjev. To
Komite je na področju varje znašal manj kot 10.000 di- potrjuje, da je treba v prihod- stva
upokojencev in invalidov
njem obdobju nameniti še več
narjev.
in koordiniral dejavV primerjavi z upadanjem pozornosti izboljšanju delov- spremljal
nosti pri izvajanju novega
realnih osebnih dohodkov in nih pogojev in večjemu varstvu zveznega
Zakona o temeljnih
socialnimi prejemki prebival- delavcev pri delu.
pravicah iz invalidskega in postva so se lani še naprej povekojninskega zavarovanj^ Kot
čevali drugi prihodki prebival- PRESKRBA Z
dosežek Poročilo omenja
stva (od prodaje izdelkov in ZDRAVILI IN
vključitev približno enakih ali
storitev, dviga hranilnih vlog ZDRAVSTVENO
podobnih določb v republiške
itd.), tako da se je realna oseb- STANJE
in pokrajinske predpise. Pri
na poraba prebivalstva lani
uresničevanju
novega sistema
PREBIVALSTVA
zmanjšala za okoli 3 odstotke.
pokojninskega in invalidskega
Zaradi visoke rasti inflacije
V Jugoslaviji imamo 15 to- zavarovanja pa so nekatere tein upadanja življenjskega stan- varn zdravil, kljub temu pa v
ki neposredno vplivajo
darda, posebej delavcev z niz- zadnjih letih zdravil, celo živ- žave,
na izvajanje določb zveznega
kimi prejemki, je bil izdelan ljenjsko pomembnih, primanj- zakona.
Gre predvsem za tekoPredlog družbenega dogovo- kuje. Zaradi pretežnega uvoza če usklajevanje
pokojnin z
ra. Njegovo izvajanje bi zago- surovin in administrativnega
rastjo osebnih dohodkov, zatovilo temeljne pogoje- eksi- nadzorstva izvoza, brez spod- poslovanje
delavcev s preostastence najbolj ogroženih kate- bujevalnih ukrepov za pridobigorij prebivalstva. Pripravljeno vanje lastnih deviznih sred- lo celovno zmožnostjo in popa je, bilo tudi priporočilo, da stev, farmacevtska industrija dobno.
je posebej spremljal
bi tem ljudem plačevali stana- ni mogla redno preskrbovati in Komite
analiziral materialni položaj
rino in komunalne storitve.
tržišča z zdravili. Komite je ta- upravičencev do pokojnine'
ko veliko pozornosti namenil pri tem pa posebno pozornost
BOLJŠA IZRABA
reševanju problemov pri pre- namenil usklajevanju pokojnin
skrbi z zdravili.
DELOVNEGA ČASA
z gibanji osebnih dohodkov v
Družbeni dogovor o preskrbi minulom letu, varstvu upokoIN VARSTVO PRI DELU
države z življenjsko pomemb- jencev z najnižjimi prejemki ter
Za delovna razmerja Poroči- nimi izdelki, ki zajema tudi problemom financiranja polo poudarja, da je Komite veli- zdravila, je dal pomambne do- kojninskega in invalidskega
ko pozornosti namenil preuče- sežke. Preskrba z zdravili se je zavarovanja.
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ni organizaciji in usposabljanju službe sanitarnega nadzorstva na meji. Zagotovljen je
nadzor na vseh mejnih prehodih preko katerih poteka mednarodni promet, kakor tudi v
krajih preko katerih uvažamo
življenjske potrebščine, izdelke široke porabe, radioaktivne
snovi in strupe.
Leta 1983 so zvezni sanitarni
in^ektorji na meji pregledali
okoli 5.000 ladij, 9.000 letal in
skoraj 524.000 vozil. Skupaj pa
je bilo podvrženo nadzorstvu
2,6 milijona potnikov in članov
posadk. Zdravstveno nadzorstvo zaradi bojazni pred prenosom kolere je zajelo skoraj
8.000 ljudi, zaradi nevarnosti,
da bi v naši državi razširili malarijo pa je bilo pregledanih še
več ljudi. Sprejeti so bili sanitarno epidemiološki ukrepi,
predvsem pa je bil zelo zaostren nadzor potnikov, ki neorganizirano potujejo na romanje v Saudsko Arabijo.
Zdravstveno
nadzorstvo
SANITARNO
uvoza živil in predmetov široke
porabe je zajelo 33 mejnih preNADZORSTVO NA
hodov. Pregledanih je bilo
MEJ!
skoraj 37.000 pošiljk (nekaj
Poročilo posebej govori o več kot tretjina jih je odpadla
dejavnosti Komiteja, namenje- na življenjske potrebščine,

Za razvijanje položaja naših
delavcev na začasnem delu v
tujini glede uresničevanja iz
socialnega zavarovanja, je Komite nadaljeval svojo dejavnost za sklenitev, spreminjanje
in dopolnjevanje konvencije o
socialnem zavarovanju z več
evropskimi državami in Kanado.
Komite pa je skrbel tudi za
uresničevanje zveznih predpisov in dogovorov na področju
socialnega in otroškega varstva, pri čemer je spremljal
stanje in predlagal konkretne
ukrepe.
Glede varstva tujcev, ki jim
je priznan status beguncev pa
je Komite pozornost namenil
možnostim za izvajanje veljavne določba, ki beguncem priznava denarno pomoč in zdravstveno varstvo. Posredoval pa
je tudi v postopku pošiljanja
jugoslovanskih državljanov na
zdravljenje v posamezne države.

druge pa na blago za široko
porabo), v količini 1,5 milijona
ton. Prepovedan je bil uvoz
1000 ton živil in promet za več
kot 9.700 ton izdelkov, predvsem živil. Uvoz je bil predvsem prepovedan zaradi bakteriološke oporečnosti, mehanične onesnaženosti in večjih
količin od dovoljenih pesticidov, toksičnega metala in aditivov v olju, mesu in mesnih
izdelkih.
Nadzorovan je bil tudi uvoz
strupov. Kontrola je zajela blizu 1.500 pošiljk strupov, težkih
38.600 ton.
Gledano v celoti Poročilo
sklepa, da zdravstveno nadzorstvo nad uvozom živil in
predmetov za široko porabo
kontinuirano in sistematično
poteka. Drugačen pa je položaj za izdelke in živila ter blago
splošne porabe domače izdelave. Ti pregledi niso sistematični in ne zajemajo niti vseh
elementov zdravstvene neoporečnosti, ki so predpisani z Zakonom.
Poleg vrste dejavnosti, ki jih
je Komite začrtal na področju
dela, zdravstva in socialnega
varstva z namenom obrambe
in krepitve države, je posebno

pozornost namenil tudi zagotavljanju sredstev za povečevanje zveznih blagovnih rezerv
z zdravili, medicinsko opremo
in sanitetnim materialom, kakor tudi usposabljanju manevrskih bolnišnic, pri čemer je
bil dosežen lep napredek. Pripravljen je bil tudi nov program oblikovanja zveznih rezerv, ki daje prednost uvozu
medicinske opreme za manevrske bolnišnice. Izpeljana pa
je bila tudi delitev obstoječih
rezerv po prioriteti in pomenu
posameznih zdravstvenih območij.
Na kopcu prinaša Poročilo
podatke in ocene o izvajanju
zveznih zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, o odgovornosti za spremljanje stanja in pobudah, kakor tudi
drugih dejavnostih Komiteja.
Glede organzacijsko-kadrovskih problemov Komiteja pa
Poročilo ugotavlja, da je lani,
kljub nekaterim težavam, prišlo do kvalitetnega izboljšanja
kadrovske strukture. Pomembno je tudi, da so v glavnem opredeljeni problemi organizacijske narave. To pa bo
omogočilo njihovo uspešno
rešitev pri nadaljnji preobrazbi
Komiteja.
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