
SKUPŠČINE SR SLO/ENIJE IN  Ljubljana, 18.12.1984 

SKUPŠČINE SFR JUGOSLA/IJE !-etnik *•š,ev-39 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE C.-.™«- 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVAI A 

PRILOGA: 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah z osnutkom zakona (ESA- 
609) Str. 1 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
o družbeni kontroli cen z osnutkom zakona (ESA - 619) str. 7 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
o zdravstvenem varstvu živali (ESA - 618) Str. 11 

NEKATERA AKTUALNA VPRAŠANJA 
prakse družbenih dogovorov in dogovorov družbenopolitičnih skupnosti kot oblika 
uresničevanja skupnih interesov v federaciji str. 39 

IZ SKUPŠČINE SFRJ 

PRIPOMBE IN PREDLOGI SKUPŠČIN REPUBLIK IN POKRAJIN K OSNUTKU RESOLUCIJE O 
DRUŽBENOEKONOMSKEM RAZVOJU IN EKONOMSKI POLITIKI JUGOSLAVIJE V LETU 1985 (AD 451) 

STALIŠČA IN MNENJA PREDSEDSTVA ZVEZNE KONFERENCE SZDLJ K OSNUTKU RESOLUCIJE O 
DRUŽBENOEKONOMSKEM RAZVOJU IN EKONOMSKI POLITIKI SFR JUGOSLAVIJE V LETU 1985-AS 451 

STALIŠČA IN MNENJA SVETA ZVEŽE SINDIKATOV JUGOSLAVIJE K OSNUTKU RESOLUCIJE O 
DRUŽBENOEKONOMSKEM RAZVOJU IN EKONOMSKI POLITIKI SFR JUGOSLAVIJE V LETU 1985 - AS 451 

STALIŠČA IN MNENJA IZVRŠNEGA ODBORA GOSPODARSKE ZBORNICE JUGOSLAVIJE K OSNUTKU RESOLUCIJE 
O DRUŽBENOEKONOMSKEM RAZVOJU IN EKONOMSKI POLITIKI SFR JUGOSLAVIJE V LETU 1985- AS 451 

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KNJIGOVODSTVU - AS 467 

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O AVTORSKI PRAVICI - AS 445 

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PRILOŽNOSTNIH KOVANCIH - AS 471 

URESNIČEVANJE POLITIKE HITREJŠEGA RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH REPUBLIK IN SAP KOSOVO 
V LETIH 1983 in 1984 IN MOŽNOSTI RAZVOJA V LETU 1985 

INFORMACIJA O GIBANJU GOSPODARSKE KRIMINALITETE S POSEBNIM POUDARKOM NA DEJANJA 
GOSPODARSKEGA KRIMINALA S KATERIMI SE OGROŽA IN OTEŽUJE IZVAJANJE UKREPOV EKONOMSKE 
STABILIZACIJE 



SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 26. decembra 1984 

Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine SR Slovenije so sklicane za sredo, 
26. decembra 1984. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor bodo obravnavali: 

- predlog resolucije o politiki uresničevanja usmeritev 
družbenega plana Socialistične republike Slovenije za 
obdobje od 1981-1985 v letu 1985 (ESA 565); 

- informacijo o stanju na področju računalniške pismeno- 
sti v SR Sloveniji (ESA 558); 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
obrtnega zakona (ESA 593). 

Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala 
tudi: 

- predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slo- 
venije za leto 1985 (ESA 563); 

- predlog odloka o odstopu dela posebnega republiškega 
davka od prometa proizvodov občinam v letu 1985; 

- predlog zakona o zagotavljanju sredstev za republiške 
blagovne rezerve v letu 1985 (ESA 574); 

- predlog zakona o spremembi zakona o določitvi stopenj 
in nekaterih olajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela in delovnih skupnosti v letih 1984 in 1985 
(ESA 601); 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela in delovnih skupnosti (ESA 602); 

- predlog za izdajo zakona o zagotovitvi sredstev za gradi- 
tev objektov z osnutkom zakona (ESA 555); 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zdravstvenem varstvu (ESA 536); 

- predlog za izdajo zakona o odvzemu in presaditvi delov 
človeškega telesa v zdravstvene namene (ESA 493); 

- predlog odloka o spremembah odloka o pripravi in spre- 
jetju dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 
1986 do 1995; 
- predlog odloka o določitvi in razdelitvi skupnega zneska 

deviz za potrebe republiških organov in organizacij, družbe- 
nopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih skupnosti 
v SR Sloveniji za leto 1985 (ESA 614); 

- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji (Pro- 
jekt III. faze prenosnega omrežja-tehnični sistem krmiljenja) 
med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in 
razvoj (YU 2338) (ESA 383); 

- soglasje k statutom: 
- Pravne fakultete v Ljubljani 
- Medicinske fakultete v Ljubljani 
- Biotehniške fakultete v Ljubljani - Visokošolske delovne 

organizacije in Visokošolske temeljne organizacije združe- 
nega dela za lesarstvo 

Zbor združenega dela bo obravnaval tudi: 
- predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o Narodni 

banki Slovenije z osnutkom zakona (ESA 598). 
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

priložnostnih kovancih (ESA 607). 
Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej še: 
- predlog programa dela zbora za leto 1985 in predlog 

periodičnega delovnega načrta zborov za I. trimesečje 1985 
(ESA 568); 

- volitve in imenovanja; 
- pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma druž- 

benopolitičnih organizacij. 

DELEGATSKA VPRAŠANJA 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 27. 11.1984 

- Ali je možno ustaviti dobave 
proizvodov železarn? 

Skupina delegatov za zbor 
občin in zbor združenega dela 
— gospodarsko področje — 
29. okoliš Skupščine SR Slo- 
venije iz občine Laško, skla- 
dno s sklepom seje postavlja 
delgatsko vprašanje: 

Zakon o zagotavljanju traj- 
nih obratnih sredstev predpi- 
suje za organizacije združe- 
nega dela, ki nimajo pokritih 
trajnih obratnih sredstev s 
trajnimi in dolgoročnimi viri 
prepoved dolgoročnega pla- 
siranja sredstev zunaj tekoče 
proizvodnje. S tem se prepo- 
veduje uporaba sredstev za 
investicije v osnovna sred- 
stva in dolgoročne plasmaje v 
druge OZD. 

Konkreten primer so zdru- 
ževanja za razvoj železarn in 
sicer za združevanje v sloven- 
ske železarne in Smederevo. 
Združevanja so po sporazu- 
mu vezana na % od prodane- 
ga blaga, ki se nakaže gro- 
sistu. 

Sprašujemo ali je možno 
enostavno ustaviti dobave 
proizvodov železarn, če se po 
zakonu ne sme združevati 
sredstev ter od investitorja ni 
možno dobiti dokazila, ki ga 
zahteva 17. člen točka 1. in 2. 
citiranega zakona, da bi lahko 
po 3. točki poravnali obvezno- 
sti do združevanja. 

Na vprašanje je odgovoril 
Henrik Marko, član Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 
in predsednik Republiškega 
komiteja za industrijo in grad- 
beništvo; 

Na vprašanje ali lahko doba- 
vitelj enostavno ustavi dobave 
v primeru, da kupec ne porav- 
na svojih obveznosti, sprejetih 
s samoupravnim sporazumom, 
menimo, da dobavitelj lahko 
ustavi oziroma zmanjša doba- 
ve le, če je to predvideno v 
samoupravnem sporazumu in 
po dogovorjenem postopku. 
Podpisnica samoupravnega 

sporazuma lahko zahteva iz- 
polnitev obveznosti druge 
podpisnice le v obsegu, v kate- 
rem je svojo obveznost tudi iz- 
polnila. 

Po uveljavitvi zveznega za- 
kona o zagotavljanju obratnih 
sredstev so nastale okoliščine, 
ki vplivajo na odnose in mož- 
nosti izpolnjevanja medseboj- 
nih obvez podpisnic samo- 
upravnih sporazumov. 

Novi predpis nekaterim pod- 
pisnicam - kupcem namreč 
prepoveduje združevanje sred- 
stev, kot je to sicer dogovorje- 
no v samoupravnem spora- 
zumu. 

Oba v delegatskem vpraša- 
nju navedena samoupravna 
sporazuma v svojih določilih 
obravnavata primere neizpol- 
njevanja obveznosti podpisnic 
in določata postopek za reše- 
vanje. 

Tako samoupravni spora- 
zum o združevanju dela in 
sredstev za razvoj črne meta- 
lurgije v Slovenskih železar- 
nah v obdobju 1981-1985 
predvideva ustanovitev koordi- 
nacijskega sveta kot samo- 
upravnega organa podpisnic 
sporazuma, ki poleg drugih 
nalog obravnava tudi primer 

neizpolnjevanja določil spora- 
zuma glede združevanja sred- 
stev. S podpisnico, ki kljub 
opominu trajno krši dcfločbo 
sporazuma in ne izpolnjuje 
sprejetih obveznosti združeva- 
nja, se začne postopek razkle- 
nitve sporazuma. Sklep o raz- 
klenitvi sprejme koordinacijski 
svet s soglasno odločitvijo ter 
prenehajo pravice in obvezno- 
sti iz sporazuma z iztekom le- 
ta, v katerem je bil sporazum 
razklenjen. 

Tudi samoupravni sporazum 
o združevanju dela in sredstev 
in dolgoročnem poslovno te- 
hničnem sodelovanju z Žele- 
zarno Smederevo predvideva 
ustanovitev koordinacijskega 
odbora podpisnic sporazuma. 
Ta odbor poleg drugih nalog 
spremlja, razpravlja in spreje- 
ma ukrepe za dosledno izpol- 
njevanje obvez združevanja 
dela in sredstev, posreduje v 
reševanju sporov med podpi- 
snicami in opozarja podpisni- 
ce v primerih neizpolnjevanja 
sprejetih obvez. V sporazumu 
je predvidena možnost zmanj- 
šanja dobav zaradi zmanjšanja 
proizvodnje v železarni, ki je 
nastala zaradi neizvrševanja 
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dinarskih in deviznih obvezno- 
sti podpisnic. 

Iz navedenega je torej razvi- 
dno, da dobavitelj ne more 
enostavno ustaviti dobave, če 
podpisnica samoupravnega 
sporazuma ne izpolnjuje ob- 
veznosti, ki jih je sprejela pred 
uveljavitvijo zakona. Ce neka- 
tere podpisnice zaradi uvelja- 
vitve zakona o zagotovitvi 
obratnih sredstev ne morejo 
združevati sredstev, bi se tudi 
to med podpisnicami lahko 
štelo kot neizpolnjevanje ob- 
veznosti po samoupravnem 
sporazumu zaradi naknadno 

V zvezi z ustavitvijo dobav 
proizvodov železarn je bilo tu- 
di na Zboru občin postavljeno 
enako vprašanje kot na Zboru 
združenega dela. Postavila ga 
je prav skupina delegatov za 
Zbor občin Skupščine občine 

Skupina delegatov skupšči- 
ne občine Postojna za Zbor 
občin Skupščine SR Slovenije 
je postavila naslednje dele- 
gatsko vprašanje 

Prosto rastoče gozdne sa- 
deže je, čeravno gre za ustav- 
no definirano družbeno lastni- 
no, praviloma dovoljeno nabi- 
rati neovirano in v neomeje- 
nih količinah. Prav gobarenje 
se je v SR Sloveniji razraslo v 
pravcato nacionalno aktiv- 
nost, z vsemi društvenimi, re- 
kreacijskimi, družbenoeko- 
nomskimi in drugimi značil- 
nostmi. Da je v tem nekoliko 
pretiravanja ne bi sedaj pose- 
bej izpostavljali, nerazumljivo 
pa se našim občanom zdi do- 
puščanje vse pogostejšega 
pojava, ki je posebno zaskrb- 
ljujoč v krajih v bližini državne 
meje, da so med najbolj vneti- 
mi, ob tem pa prav nič skro- 

Skupina delegatov Skupšči- 
ne občine Ravne na Koroš- 
kem za Zbor občin Skupščine 
SR Slovenije je postavila na- 

nastalih okoliščin. Ta problem 
morajo podpisnice obravnava- 
ti v skladu z določili samo- 
upravnega sporazuma in zako- 
na o združenem delu ter poi- 
skati najustreznejše rešitve za 
zagotovitev razvoja in proiz- 
vodnje. Tako bi morali udele- 
ženci predlagati, da se samo- 
upravni sporazum zaradi spre- 
menjenih okoliščin, zaradi ka- 
terih je nekaterim udeležen- 
cem sporazuma bistveno ote- 
žana ali onemogočena izpolni- 
tev materialne obveznosti, 
ustrezno spremeni oziroma bi 
ga morali znova prizkusiti. 

Laško. 
Na vprašanje je posredoval 

enak odgovor, kot je bil dan 
na Zboru združenega dela 
Saša Skulj, namestnik predse- 
dnika republiškega komiteja 
za industrijo in gradbeništvo: 

mnimi gobarji, tuji državljani. 
Nemalokrat smo priča posta- 
vanju avtomobilov s tujimi re- 
gistrskimi tablicami tudi v naj- 
bolj skritih kotičkih naših goz- 
dov medtem, ko njihovi lastni- 
ki neovirano in prek vseh me- 
ja dobesedno eksploatirajo 
dobrino, ki bi morala biti pod 
posebnim družbenim var- 
stvom. 

Znano nam je, da tega ne 
prepovedujeta ne Zakon o gi- 
banju in prebivanju tujcev v 
Jugoslaviji ne Zakon o gozdo- 
vih, vendar kljub temu meni- 
mo, da je sedanje stanje ne- 
sprejemljivo. 

Zato sprašujemo, ali se na 
tem področju predvidevajo 
ustrezni ukrepi, ki bodo ta po- 
jav zajezili in če se ne, daje- 
mo zanje ustrezno delegatsko 
pobudo. 

slednje delegatsko 
vprašanje: 

Delegati smo se seznanili z 
delegatsko pobudo skupine 

delegatov iz občine Postojna 
in jo podpiramo. 

Ob tem smo delegati menili, 
da bi kazalo pobudo razširiti 
na ukrepe zaščite vseh goz- 
dnih sadežev, ne le na zaščito 
gob in ne le v zvezi z omejeva- 
njem eksploatacije naših goz- 
dov s strani tujih državljanov. 
Vsako leto smo ob pobiranju 
gozdnih sadežev (tudi borov- 
nic) priča barbarskemu uniče- 
vanju podrastja in splošnemu 
siromašenju družbene lastni- 
ne, katerega posledice bomo 
v prihodnosti zelo težko od- 
pravili. 

Predlagamo, da se zaščita 
vseh vrst gozdnih sadežev 
primerno uredi za območje 
celotne Slovenije z ukrepi, ki 
bodo zagotavljali obstoj in bo- 
gatenje našega gozdnega 
podrastja. 

Na obe delegatski vprašanji, 
oziroma pobudi je odgovoril 
Zvone Nastran, republiški 
podsekretar v Republiškem 
komiteju za kmetijstvo, goz- 
darstvo in prehrano: 

Pogoji prenosa in izvoza 
gob so deloma že predpisani. 
Po določbi drugega odstavka 
78. člena zakona o prometu 
blaga in storitev s tujino lahko 
fizične osebe (domače in tuje) 
izvozijo predmete v količini, ki 
niso namenjene preprodaji. Po 
navodilu Zvezne carinske 
uprave št. 01/2D-9166 z dne 24. 
11.1981 je pri izvozu, nošnji ali 
pošiljki gob prek meje s strani 
domačih ali tujih fizičnih oseb 
»količina, ki ni namenjena pre- 
prodaji, do 5 kg«. 

Ker je nabiranje prosto ra- 
stočih plodov in zdravilnih 
rastlin ponekod že preseglo 
normalne okvire in se z nabira- 
njem že ogroža ohranjanje 
rastlinskih vrst ter naravno re- 
generacijo v okviru cikličnega 
razvoja gozdnih združb spreje- 
mamo pobudo za dopolnitev 
predloga zakona o gozdovih. 

102. in 103. člen Ustave SR 
Slovenije določata, da so med 
drugim tudi gozdovi dobrina 
splošnega pomena in da se 
dobrine splošnega pomena iz- 
koriščajo v skladu s splošnimi 
z zakonom določenimi pogoji, 
s katerimi se zagotavlja njiho- 
vo smotrno izkoriščanje in 
drugi splošni interesi. Glede 
na ti ustavni določili je mo- 

goče z zakonom določiti pogo- 
je tudi za nabiranje gozdnih 
sadežev (gobe, maline, borov- 
nice, zelišča in drugo) in na ta 
način omejiti ali prepovedati 
nabiranje teh sadežev tako za 
državljane SFR Jugoslavije kot 
tudi za tujce. 

To vprašanje bomo uredili s 
spremembami in dopolnitvami 
predloga zakona o gozdovih. V 
57. členu predloga zakona o 
gozdovih bo določeno, da je v 
gozdovih praviloma dovoljeno 
nabirati prosto rastoče sadeže, 
razen v gozdovih, ki se gojijo 
zaradi plodov v katerih se lah- 
ko prepove drugim nabiranje 
teh plodov. V gozdovih je do- 
voljeno nabirati prosto rastoče 
plodove (maline, borovnice, 
brusnice, jagode, gobe, ko- 
stanj ipd.) in zdravilne rastline 
na način in v obsegu, ki zago- 
tavlja ohranjanje rastlinskih 
vrst ter naravno regeneracijo 
gozdov v okviru cikličnega ra- 
zvoja gozdnih združb. 

Občinska skupščina lahko z 
odlokom omeji ali prepove za 
določen čas nabiranje ogrože- 
nih rastlinskih vrst na določe- 
nih območjih. 

Ureditev vprašanja gibanja 
in prebivanje tujcev v Jugosla- 
viji je v pristojnosti federacije. 
Tako ureja to vprašanje Zakon 
o gibanju in prebivanju tujcev 
(Ur. list SFRJ, št. 56/80). Ta za- 
kon v 4. členu določa, da se 
gibanje in prebivanje tujcem 
lahko prepove le, če to nareku- 
je varovanje javnega reda ali 
razlogi varstva interesov 
obrambe države ali razlogi, ki 
izvirajo iz mednarodnih odno- 
sov. Zakon o prehajanju čez 
državno mejo in gibanju v mej- 
nem pasu (Ur. list SFRJ, št. 34/ 
79) pa določa, da se sme tujec 
gibati in muditi v mejnem pasu 
samo, če dobi za to dovoljenje. 

'Omejitev gibanja tujcev ureja 
tudi Zakon o splošni ljudski 
obrambi (Ur. list SFRJ, št. 21/ 
82), ki določa, da se iz razlo- 
gov splošne ljudske obrambe, 
lahko prepove gibanje, prebi- 
vanje ali nastanitev tujcem kot 
tudi našim državljanom. Podo- 
bno določbo vsebuje tudi re- 
publiški zakon o splošni ljud- 
ski obrambi in družbeni samo- 
zaščiti (Ur. list SRS, št. 35/82), 
zato gibanje tujcev po gozdo- 
vih ni mogoče omejiti, razen iz 
zgoraj navedenih razlogov. 

ZBOR OBČIN - 27. 11. 1984 

- Ali je možno ustaviti dobave 
proizvodov železarn? 

- Zaščita gozdnih sadežev 

- Zaščita gozdnih sadežev 
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POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV - 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

MNENJE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUDE IZVRŠILNEGA 
ODBORA GOSPODARSKE ZBORNICE 
SLOVENIJE ZA DOPOLNITEV ZAKONA O 
ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV IN 
IZPOLNJEVANJU OBVEZNOSTI SR SLOVENIJE 
ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA GOSPODARSKO 
MANJ RAZVITIH REPUBLIK IN SAP KOSOVO 

POBUDA 
za dopolnitev zakona o zagotavljanju sredstev in izpolnjeva- 

nju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik in SAP Kosovo 

Na podlagi 40. in 6. točke 64. člena Statuta Gospodarske 
zbornice Slovenije in v skladu s 355. členom Ustave SR 
Slovenije ter 265. členom Poslovnika Skupščine SR Slovenije 
jS Izvršilni odbor Gospodarske zbornice Slovenije na svoji 18. 
seji dne 27. 9. 1984 sprejel 

SKLEP 
o pobudi Skupščini SR Slovenije,za dopolnitev zakona o 

zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slove- 
nije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih repu- 
blik in SAP Kosovo. 

1. Gospodarska zbornica Slovenije daje Skupščini SR Slo- 
venije pobudo za dopolnitev zakona o zagotavljanju sredstev 
za izpolnjevanje obveznosti SR Slovenije za pospeševanje 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo, da 
se ustvarijo pogoji za izpolnitev obveznosti SR Slovenije iz 
Resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugo- 
slavije za dobo od leta 1976 do leta 1980 v letu 1980 in na njeni 
podlagi sklenjenega Dogovora republik in avtonomnih pokra- 
jin o prevzemu obveznosti in o ukrepih, s katerimi se bodo 
ustvarjali pogoji in spodbujale organizacije združenega dela 
ter druge samoupravne organizacije in skupnosti za graditev 
gospodarskih objektov z združevanjem dela in sredstev, da bi 
pospešili razvoj SAP Kosovo. 

2. Z dopolnitvijo zakona' naj se določi, da se organizacije 
združenega dela, ki bodo združile del sredstev v višini 200 mio 
din za uresničitev projekta EMO, Celje - METALIK, Djakovica 
oprosti plačevanja obveznosti za hitrejši razvoj gospodarsko 
manj razvitih republik in SAP Kosovo v prihodnjem obdobju 
najmanj v višini sredstev, ki jih bodo združile za uresničitev 
navedenega projekta. 

OBRAZLOŽITEV POBUDE: 
V Resoluciji o družbenoekonomskem razvoju SFRJ za 1980. 

leto je bil kot eden izmed ukrepov, s katerim naj se zagotovi 
kar najhitrejši razvoj SAP Kosovo, da naj vsaka socialistična 
republika in SAP Vojvodina izgradi na podlagi samouprav- 
nega združevanja dela in sredstev zainteresiranih organizacij 
združenega dela še najmanj en gospodarski objekt. 

Za uresničitev te resoiucijske obveznosti so republike in 
avtonomni pokrajini v letu 1980 sklenile dogovor, s katerim so 
se zavezale, da bodo ustvarile pogoje in vzpodbudile organi- 
zacije združenega dela, da se ta obveznost realizira, ustrezen 
program pa naj izberejo organizacije združenega dela v 
okviru gospodarskih zbornic. Dogovor je y imenu SR Slove- 
nije sklenila Skupščina SR Slovenije. 

V SR Sloveniji je bilo dogovorjeno, da bo vrednost tega 
objekta znašala 200 mio din, ki naj bi jih zainteresirane orga- 
nizacije združenega dela pod pogoji, ki jih bodo dogovorile s 
samoupravnim sporazumom o združevanju dela in sredstev, 
združile dodatno poleg z zakonom predvidene obveznosti 
zagotavljanja sredstev za hitrejši gospodarski razvoj gospo- 
darsko manj razvitih republik in SAP Kosovo. 

Ostale republike in SAP Vojvodina sredstva za izpolnitev 

obveznosti iz dogovora o izgradnji objekta na Kosovu zago- 
tavljajo s povišanjem stopenj obveznega posojila za hitrejši 
razvoj gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo in z 
oproščanjem plačila posojila za določeno obdobje, odvisno 
od višine združenih sredstev in vrednosti objekta. 
V Gospodarski zbornici Slovenije, Izvršnem svetu Skupščine 
SR Slovenije, skupaj z ustreznimi organi SAP Kosovo je dogo- 
vorjeno, da je projekt obrata livarne in obrata za proizvodnjo 
trajno žarečih peči v Djakovici primeren kot slovenski projekt 
po Resoluciji 1980. 

Nosilec izvedbe projekta iz SR Slovenije DO EMO Celje. 
V finansiranju tega projekta bi tako z delom sredstev na 

osnovi obveznosti po Resoluciji 1980 sodelovala SR Slovenija 
in tako izponila sprejeto obveznost. 

Program EMO Celje - METALIK Djakovica obsega: 
- Izgradnja livarne zmogljivosti 5000 ton odlitkov in obrata 

za proizvodnjo peči na trda goriva kapacitete 50.000 komadov 
- možnost zaposlitve 655 delavcev 
- inveticijska vrednost obrtnega projekta je 1.699 mio din 

(1983) 
- samoupravni sporazum podpisan med METALIKOM Dja- 

kovica in EMO Celje dne 13. 4. 1984. 
- Že nakazana sre.dstva v 1983. letu 150 mio din. 
Finančna konstrukcija projekta je opredeljena v 19. čl. 

samoupravnega sporazuma in sicer: 
v 000 din 

- - Ino komercialni kredit kliring 178.378.560 
-i- Devizni bančni kredit konvertibilni 221.965.710 
- Ino komercialni kredit konvertibilni 134.200.620 
- Domači komercialni kredit 100.000.000 

- r- Krediti iz FNP federacije 432.272.749 
- Združena sredstva OZD Slovenije 432.272.749 
- Združena sredstva SR Slovenije po Resoluciji200.000.000 

SKUPAJ 1.698.990.389 

Sprejeta dinamika vlaganj 1983 24% 
1984 40% 
1985 36% 

Iz navedenega sledi, da obveznost SR Slovenije po Resolu- 
ciji 1980 predstavlja le del potrebnih sredstev za izvedbo 
programa. 

V realizacijo projekta se je z združevanjem sredstev 
vključilo 15 organizacij združenega dela, od teh je 13 organi- 
zacij združenega dela že sklenilo samoupravni sporazum z 
EMO Celje. 

Za zagotovitev sredstev v všini 200 mio din, ki omogočajo 
izvršitev programa, je Gopodarska zbornica opravila številne 
razgovore tako z organizacijami združenega dela kot z organi 
izvšrnega sveta Skupščine SR Slovenije, vendar do 20. 9. 1984 
sredstev za uresničitev obveznosti po Resoluciji 1980. leta SR 
Slovenije še ni zagotovila. 

Po naši oceni doslej ni bilo mogoče zagotoviti združevanja 
sredstev organizacij združenega dela za izvršitev te obvezno- 
sti, poleg že znanih razlogov, tudi zato, ker gre za dodatna 
sredstva in torej pomeni združitev 200 mio din dodatno obvez- 
nost združevanja sredstev organizacij združenega dela za 
hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosovo. 

Zato predlagamo, da se z dopolnitvijo zakona o zagotavlja- 
nju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za 
pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
SAP Kosovo, ustvarijo ustrezni pogoji in s tem vspodbudi 
organizacije združenega dela za združitev sredstev v dogo- 
vorjeni višnini 200 mio din. 

Predlagamo, da se zakon dopolni tako, da so organizacije 
združenega dela, ki bodo združile del sredstev v višini 200 mio 
din za realizacijo projekta EMOMETALIK, oproščene obvez- 
nosti združevanja sredstev za hitrejši razvoj gospodarsko 
manj razvitih republik in SAP Kosovo v prihodnjem obdobju 
(od I. 1984 naprej) najmanj v višini, v kateri bodo združile 
sredstva za ta projekt. 
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se strinja s pobudo 
Izvršilnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije za dopol- 
nitev zakona o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obvez- 
nosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in SAP Kosovo. 

V Resoluciji o politiki uresničevanja družbenega plana 
Jugoslavije za dobo od 1976 do 1980. leta v letu 1980 (Uradni 
list SFRJ 67/79) je določeno, da bodo republike in avtonomni 
pokrajini s posebnim dogovorom prevzele obveznosti in spre- 
jele ukrepe, s katerimi bodo ustvarjale pogoje in vzpodbujale 
organizacije združenega dela in druge samoupravne organi- 
zacije in skupnosti, da bi z združevanjem dela in sredstev 
gradile na območju SAP Kosovo gospodarske objekte, naj- 
manj pa po en objekt, da bi se v tekoči planski dobi pospešil 
razvoj Kosova. Ta dogovor so skupščine republik in avtono- 
mnih pokrajin sprejele v letu 1980 (Uradni list SFRJ 65/80). Za 
realizacijo dogovora je bilo po letu 1980 danih več pobud 
organizacij združenega dela, vendar ni prišlo do njihove reali- 
zacije, čeprav SR Slovenija spodbuja samoupravno združeva- 
nje dela in sredstev organizacij združenega dela iz SR Slove- 
nije z organizacijami združenega dela v gospodarsko manj 
razvitih republikah in SAP Kosovo z davčnimi olajšavami, pri 
čemer so olajšave za SAP Kosovo ugodnejše. Nekatere kre- 
ditne ugodnosti za taka vlaganja pa je sprejela tudi Ljubljan- 
ska banka-združena banka. 

V zvezi s pobudo Izvršilnega odbora Gospodarske zbornice 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, kot dodatno 
spodbudo za hitrejšo uresničitev objekta iz dogovora sku- 
pščin republik in avtonomnih pokrajin oprostitev obveznosti 
po Zakonu o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obvezno- 
sti SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in SAP Kosovo (Uradni list SRS 35/81) tistim 
organizacijam zduženega dela, ki bodo samoupravno združile 
sredstva za realizacijo omenjenega projekta, in sicer v višini 
združenih sredstev. Zato bi bilo potrebno izza 13. člena citira- 
nega zakona dodati nov 13. a. člen, ki bi opredelil takšno 
oprostitev. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se tudi strinja z dopol- 
njenim predlogom Izvršilnega odbora Gospodarske zbornice 
na seji Odbora za gospodarstvo, na osnovi katerega naj bi 
organizacije združenega dela in SR Slovenije za objekt iz 
Dogovora skupščin republik in pokrajin, upoštevaje inflacijo, 
združile 300 mio din. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta skupščine SR Slovenije 
k delegatski pobudi skupine delegatov 
za gospodarsko področje iz občine 
Ljubljana Moste-Polje 

Delegati skupine delegatov za delegiranje delegatov v Zbor 
združenega dela Skupščine SR Slovenije - področje gospo- 
darstva -3. okoliš, skupščina občine Ljubljana Moste-Polje 
smo se na seji dne 4. oktobra 1984 seznanili s problematiko 
delovne organizacije ŽITO in sklenili, da posredujemo na- 
slednjo 

pobudo: 
Ekonomski položaj mlinarstva in pekarstva se v Sloveniji 

stalno slabša. Rezultat tega so velike poslovne izgube v letu 
1983 in še posebej v letu 1984. Mlinarska in pekarska dejav- 
nost sama teh izgub nikakor ne more pokrivati. Menimo, da so 
glavni razlogi za to: neurejeni pogoji financiranja nabave 
žitaric in moke ter njihovih zalog, pokrivanje tečajnih razlik za 
uvoženo pšenico v letih 1980/81 in nerešena cenovna politika 
od pšenice preko moke do kruha. Na ta način nastaja pri 
vsakem doma zmletem kg pšenice več kot 4,00 din izgube in 
pri vsakem proizvedenem kg osnovne vrste kruha več kot 1,00 
din izgube. To pomeni samo za DO ŽITO v letu 1984 500 milj. 
din izgube. Tak ekonomski položaj žitnopredelovalnih organi- 

zacij že onemogoča enostavno, kaj šele razširjeno reproduk- 
cijo že tako tehnološko zaostale industrije in ogroža redno 
preskrbo z moko ter kruhom. Poleg tega pa obstoječi pogoji 
poslovanja vplivajo na stalno kvalitetno zmanjševanje stro- 
kovnega potenciala delavcev v mlinarstvu ter pekarstvu. 

Del odprtih vprašanj npr. DO ŽITO že sama razrešuje 
skupno z občinami njenega oskrbovalnega območja (26 
občin), drugi del pa menimo, da bi jih morali skupaj razreše- 
vati s sistemskimi ukrepi v Socialistični republiki Sloveniji oz. 
v SFR Jugoslaviji. Zato predlagamo takojšnje naslednje 
ukrepe: 

1. Uredi se naj koriščenje reskontnih kreditov na osnovi 
dejanske nabavne cene žitaric (in ne samo garantirane cene). 

2. Zniža se naj obrestna mera, ki bremeni kredite za obratna 
sredstva v zalogah žitaric in mok. 

3. Da se zagotovi rentabilno poslovanje se naj ustrezno 
zvišajo cene mok in kruha, oz. se naj uvedejo kompenzacije 
za nadomeščanje izgube v proizvodnji. 

4. Preuči naj se možnost uvedbe »razvojnega dinarja« kot 
oblike financiranja potrebnega nadomeščanja iztrošene 
opreme v mlinarstvu in pekarstvu. 

Izvršni svet Skupščine SRS je navedeno problematiko 
spremljal in o njej razpravljal. Na podlagi širših ocen so bili 
sprejeti tudi nekateri ukrepi. K posameznim vprašanjem pa je 
glede na obstoječe možnosti Izvršni svet Skupščine SRS 
sprejel naslednja stališča: 

K točki 1: 
Pri odkupu osnovnih kmetijskih proizvodov in živil so s 

skupščinskim odlokom s področja denarno-kreditne politike 
določene sankcije za: 

- organizacije združenega dela, če izvajajo odkup teh pro- 
izvodov v nasprotju s predpisi o določanju cen in 
- banke, ki uporabljajo sredstva iz primarne emisije za 

kreditiranje odkupa. 
V skladu z veljavnimi predpisi, s katerimi želimo v naprej 

opredeliti obseg sredstev primarne emisije za tekoče leto, 
Narodna banka Jugoslavije ne more reeskontirati kreditov na 
podlagi nabavnih cen, ki niso v skladu s predpisi na področju 
cen. 

K točki 2: 
Politika določanja obrestnih mer temeljnih bank je oprede- 

ljena v odloku o ciljih in nalogah denarno-kreditne politike 
(Uradni list SFRJ, št. 70/83 in 21/83) in v samoupravnem 
sporazumu o politiki obrestnih mer bank. V skladu s tem 
lahko temeljne banke s svojo poslovno politiko določajo kon- 
kretno višino obrestnih mer za posamezne namene. 

K točki 3: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je že spomladi, potem 

ko so bile znane predvidene spremembe cen prehrambenih 
proizvodov, seznanil delegate Skupščine SR Slovenije o pro- 
blematiki negativnih razlik pri cenah nekaterih osnovnih živil. 

Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske 
zadeve je v sodelovanju z žitomlinskimi organizacijami zdru- 
ženega dela iz SR Slovenije pripravil več informacij s konkret- 
nimi izračuni negativnih razlik, ki se pojavljajo v verigi pšenica 
- moka - kruh, o katerih je med letom nekajkrat razpravljala 
Koordinacijska komisija Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na svoji redni seji. 
Obravnavana pa je bila tudi na skupnem sestanku z vsemi 
predsedniki izvršnih svetov skupščin občin. Tako so bili že 
med letom sprejeti in izvedeni naslednji ukrepi: 

1. Zavod SR Slovenije za rezerve je na podlagi posebnega 
aranžmana z Direkcijo za blagovne rezerve SAP Vojvodine 
zagotovil dodatnih 15.000 ton moke, za katero je avansiral 
sredstva nakupa ter prevzel obveznost trimesečnega krediti- 
ranja. Na ta način so organizacije združenega dela oblikovale 
prehodne zaloge pšenice. 

2. Okoli 36.500 ton prehodnih zalog pšenice, za katero bi 
morale žitne organizacije združenega dela najeti kredite 
poslovnih bank po splošni obrestni meri 42 oziroma 52%, je 
prevzel Zavod SR Slovenije za rezerve v republiške tržne 
rezerve. 

Tako so žitne organizacije združenega dela prihranile pri 
stroških za obresti, pridobile obratna sredstva in izboljšale 
lastno likvidnost. 
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3) Ne glede na to, da bodo sredstva za premijo ob odkupu 
pšenice zagotovljena šele s sprejetjem rebalansa republiš- 
kega proračuna za 1984. leto, so bila žitnim organizacijam 
združenega dela za poravnavo premij usmerjena vsa razpo- 
ložljiva sredstva iz sredstev za intervencije v porabi hrane, del 
sredstev pa je začasno zagotovil tudi Zavod SR Slovenije za 
rezerve. S tem so žitne organizacije združenega dela lahko 
zmanjšale obseg najetih kreditov za plačilo premije. 

4) Zvezni izvršni svet je sprejel sklep o spremembi višine 
priznanih stroškov za embaliranje, ki velja od 6. oktobra dalje. 
S tem ukrepom bo skoraj v celoti zmanjšana razlika med 
dejanskimi in priznanimi stroški za embaliranje. 

5) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je sprejel Odlok o 
nadomestilu za pšenično moko, po katerem so vse žitomlin- 
ske organizacije združenega dela upravičene do nadomestila 
v višini 5,00 din za kg pšenične moke za čas od 1.10. 1984 do 
31. 12. 1984. Prav tako so do nadomestila upravičene tudi vse 
pekovske in trgovske organizacije združenega dela ter samo- 
stojni obrtniki pekovske stroke za tiste količine pšenične 
moke, ki jih nabavljajo v drugih republikah in avtonomnih 
pokrajinah. 

6) Z odredbo o ukrepih neposredne kontrole cen kruha so 
izvršni sveti skupščin občin določili 21. 7. 1984 nove cene 
kruha. Poleg tega pa so pekarske organizacije združenega 
dela podpisale Dogovor o zagotovitvi preskrbe občanov z 
osnovnim pšeničnim kruhom, s katerim so se dogovorile za 
količine in strukturo izpeke osnovnih vrst kruha. 

Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske 
zadeve je septembra pripravil posebno analizo izvajanja 
odredbe in dogovora ter ugotovil, da je struktura izpeke 
zadovoljiva in da se je stanje v pekarskih organizacijah zdru- 
ženega dela izboljšalo. 

Poleg navedenih ukrepov tudi same organizacije združe- 
nega dela z notranjimi ukrepi, dodatnim mletjem drugih žita- 
ric, s prodajo vzporednih proizvodov, z racionalizacijo poslo- 
vanja in optimalnim izkoriščanjem mlevskih zmogljivosti 
zmanjšujejo negativne učinke, ki jih povzročajo razlike med 
visokimi stroški vhodne surovine - pšenice in ceno moke, ki je 
oblikovana na nižji ravni od tiste, ki jo narekujejo stroški 
surovine in predelave. 

Ocenjujemo, da se z realizacijo navedenih ukrepov 
postopno izboljšuje ekonomski položaj mlinskih in pekarskih 
organizacij združenega dela. 

Sredstva, ki so potrebna za realizacijo navedenih ukrepov 
so zagotovljena začasno. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
bo predlagal Skupščini SR Slovenije, da se zagotovijo iz 
sredstev presežkov prihodkov Narodne banke Slovenije, po 
zaključnem računu za 1984. leto v skladu z opredelitvijo v 
osnutku Resolucije o politiki uresničevanja usmeritev družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 1985. 

K točki 4: 
Zakon o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen 

omogoča spodbujanje razvoja posameznih dejavnosti, vendar 
v okviru pogojev, ki jih določa 41. člen tega zakona. Gre za 
primere, ko je za optimalen in stabilen gospodarski razvoj in 
za reševanje strukturnih problemov gospodarstva bistvenega 
pomena, da se dejavnosti skupnega pomena in dejavnosti, 
katerih proizvodnja ni zadostna, hitreje razvijajo. Na ta način 
dosežena sredstva se usmerjajo s samoupravnimi sporazumi, 
družbenimi dogovori in zakoni. Za proizvode in storitve, ki 
imajo pomen za vso državo se spodbujanje razvoja posamez- 
nih dejavnosti s cenami opravi le izjemoma na podlagi dogo- 
vora o temeljih družbenega plana Jugoslavije in lahko velja le 
za določeno plansko dobo. 

Tudi za proizvode in storitve, ki nimajo pomena za vso 
državo, se lahko spodbujanje razvoja posameznih dejavnosti 
s cenami opravi samo izjemoma na podlagi planov ustreznih 
družbenopolitičnih skupnosti v skladu z zakonom, določeno 
skupno ekonomsko politiko in politiko cen ter prav tako velja 
le za določeno plansko dobo. 

Hkrati velja opozoriti, da je tudi pri oblikovanju cen v skladu 
z določbo 41. člena Zakona o temeljih sistema cen in družbeni 
kontroli cen treba slediti politiki cen v posameznem letu. 

Izvršni svet Skupščine ŠR Slovenije torej ne najde ustrezne 
pravne oziroma sistemske podlage, ki bi omogočala uveljavi- 
tev »razvojnega dinarja« za financiranje potrebnega nado- 
meščanja iztrošene opreme v mlinarstvu in pekarstvu. 
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RAZVOJNA POLITIKA 

Za uresničevanje družbenoekonomskega 

razvoja v prihodnjem letu so nujni 

celovitejši ukrepi in instrumenti   

• Različna mnenja republiških in pokrajinskih skupščin o realnosti planskih ciljev 
in razvojnih nalog v letu 1985 

• Pospešiti aktivnost pri pripravi in sprejemu sistemskih zakonov, s katerimi je 
treba celoviteje dograditi gospodarski sistem 

• Gospodarstvo mora biti pravočasno seznanjeno s pogoji gospodarjenja v 
prihodnjem letu 

• Še enkrat preučiti vse kvantifikacije o razvoju na posameznih sektorjih in jih 
uskladiti z realnimi možnostmi 

Zboru republik in pokrajin 
so bile poslane pripombe in 
predlogi skupščin republik in 
pokrajin k osnutku resolucije o 
družbenoekonomskem raz- 
voju in ekonomski politiki SFR 
Jugoslavije v letu 1985 (AS 
451). 

Vse republiške in pokrajin- 
ski skupščini so se strinjale, da 
besedilo tega dokumenta lah- 
ko služi kot podlaga za nadalj- 
nje delo pri utrjevanju razvojne 
politike v prihodnjem letu in da 
je pripravljeno v duhu dolgoro- 
čnega programa ekonomske 
stabilizacije. Obenem pa so 
dale več načelnih pripomb na 
posamezne dele osnutka reso- 
lucije in dale konkretne pred- 
loge za spremembo in dopol- 
nitev. Temeljna pripomba je, 
da je določena neusklajenost 
med določenimi cilji in naloga- 
mi ter ukrepi ekonomske poli- 
tike za njihovo uresničevanje. 
Zaradi tega bi morali še kon- 
kretneje določiti temeljne na- 
loge, njihove nosilce in roke, 
kot tudi pogoje, ukrepe in ak- 
tivnosti za uresničevanje do- 
ločene politike oziroma za rea- 
lizacijo nalog iz prve etape sta- 

bilizacijskega programa. Ena 
splošnih pripomb je; da je tre- 
ba vse predvidene kvantifikaci- 
je o razvoju v prihodnjem letu 
še naprej preverjati, vse do 
sprejetja resolucije, da bi bile 
le-te zasnovane na realnih 
možnostih. Sicer pa se vse re- 
publiške in pokrajinski skup- 
ščini zavzemajo, da se obenem 
z resolucijo sprejmejo vsi 
spremljajoči dokumenti ter 
program ukrepov in aktivnosti 
za njeno realizacijo, da bi bilo 
gospodarstvo pravočasno sez- 
nanjeno s pogoji gospodarje- 
nja v prihodnjem letu. 

UKREPI ZA 
ZMANJŠANJE 
INFLACIJE 
Ena bistvenih načelnih pri- 
pomb Skupščine SR Bosne in 
Hercegovine je, da so temeljni 
cilji in naloge družbenopolitič- 
nega razvoja v prihodnjem letu 
posplošeni in netočni ter da so 
mnogo konkretneje poudarje- 
ni v pismu predsedstva SFRJ. 
T o so, kot je poudarjeno, pred- 
vsem vzdrževanje dinamične 
rasti industrijske proizvodnje 

in občutnejše povečanje proiz- 
vodnje hrane, ob zboljšani pre- 
skrbi trga z živilskimi proizvodi 
in ofenzivnejšo izvozno usme- 
ritvijo, s povečanjem devizne- 
ga priliva na vseh osnovah in 
zagotovitev suficita v plačilni 
bilanci države. V zvezi s tem je 
treba kot enega temeljnih ci- 
ljev družbenoekonomskega 
razvoja v letu 1985 določiti tudi 
nadaljnji razvoj socialističnih 
samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov. Čeprav je 
kot prednostna naloga eko- 
nomske politike v prihodnjem 
letu določeno ustvarjanje eko- 
nomskih pogojev za zmanjša- 
nje inflacije, po mnenju Sku- 
pščine SR Bosne in Hercegovi- 
ne v osnutkU resolucije niso 
dovolj konkretno izdelani 
ukrepi za realizacijo. Govor je 
o premagovanju problemov, ki 
se kažejo pri pokrivanju nega- 

tivnih tečajnih razlik v poslov- 
nih bankah in Narodni banki 
Jugoslavije, ni pa predložena 
rešitev za kritje izgub v združe- 
nem delu, kar ima v pogojih 
slabega izkoriščanja sredstev 
za delo in sklada delovnega 
časa za posledico rast fiksnih 
stroškov na enoto proizvoda in 
probleme v likvidnosti organi- 
zacij druženega dela in poslov- 
nih bank. V resoluciji za leto 
1985 je treba točneje določiti 
tudi okvire pofitike realnega 
tečaja dinarja, upoštevajoč, da 
dosedanje razvrednotenje nje- 
gove vrednosti ni dalo pričako- 
vanih rezultatov pri izvozu in 
da je precej vplivalo na rast 
stroškov ter cen na domačem 
trgu. Zato je treba kot eno od 
nalog določiti ukrepe za po- 
stopno stabiliziranje tečaja di- 
narja. Ena od pripomb te repu- 
bliške skupščine je, da je ure- 
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sničevanje ciljev na področju 
plačilno-bilančnih odnosov s 
tujino enostransko naslonjeno 
na izvoz, pri čemer je zanemar- 
jena zamenjava uvoza z do- 
mačimi resursi. V zvezi s tem 
bi se morale naloge s področja 
izvoza in uvoza, ki so poveza- 
ne z našim dolgom do tujine,' 
izvrševati z naslanjanjem na 
konkretne nosilce - organiza- 
cije združenega dela, ki izvaža- 
jo in uvažajo in ki ustvarjajo 
dolgove pa tudi pogoje za nji- 
hovo odplačilo. 

Skupščina SR Bosne in Her- 
cegovina meni, da je treba po- 
spešiti aktivnost pri pripravi, 
izdaji in sprejemu zakona o de- 
viznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino in o temeljih 
kreditnega in bančnega siste- 
ma, kot tudi drugih sistemskih 
zakonov in pravočasno spreje- 
ti podzakonske in druge akte. 
Na tej podlagi je treba celovite- 
je dograditi gospodarski si- 
stem v skladu z dolgoročnim 
programom ekonomske stabi- 
lizacije. 

V skladu z načelnimi pri- 
pombami je konkretno predlo- 
ženo, da se preizkusijo stopnje 
rasti izvoza (17 odstotkov) in 
uvoza (13 odstotkov) s stališča 
realnosti zagotavljanja pre- 
usmeritve na izvoz proizvodov 
višjih faz predelave ob predvi- 
deni stopnji rasti izvoza. Prav 
tako skupščina te republike 
meni, da je treba jasneje po- 
udariti potrebo za pravočasno 
sklepanje samoupravnih spo- 
razumov o enakomerni preskr- 
bi in preskrbi pod enakimi po- 
goji jugoslovanskega trga z 
naftnimi derivati, kot tudi po- 
spešiti aktivnosti pri pripravi 
gradnje objektov za izkorišča- 
nje hidroenergetskega poten- 
ciala reke Drine. 

Eden od predlogov je tudi, 
da se bolj poudari razvoj zim- 
sko-športnega turizma, ker so 
bili v okviru priprav in samih 
XIV. zimskih olimpijskih iger v 
Sarajevu leta 1984 ustvarjeni 
materialni in drugi pogoji za 
hitrejši razvoj kontinentalnega 
turizma, s tem pa tudi za skla- 
dnejši razvoj skupnega turi- 
zma v državi. 

USTVARJANJE 
POGOJEV ZA 
KONSOLIDACIJO 
GOSPODARSTVA V 
MANJ RAZVITIH 
PODROČJIH 

Skupščina SR Črne gore 
meni, da načrtovani ukrepi 
ekonomske politike ne pred- 
stavljajo popolne garancije za 
uresničevanje nalog iz prve fa- 
ze dolgoročnega programa 
ekonomske stabilizacije. Zato 

je treba s celovitejšimi ukrepi 
in instrumenti ekonomske po- 
litike za prihodnje leto ustvariti 
pogoje za uresničevanje plani- 
ranih nalog glede kakovostnih 
sprememb v gospodarjenju in 
strukturnih prilagajanjih go- 
spodarstva, da bi v naslednjem 
srednjeročnem planu začeli z 
realizacijo nalog druge faze 
stabilizacijskega programa. 
Upoštevajoč, da so bili pri ure- 
sničevanju prve etape tega 
programa doseženi določeni 
vendar šele začetni uspehi, kar 
bistveno otežuje skupni pro- 
ces stabiliziranja gospodar- 
stva in nadaljnji razvoj, je treba 
pospešiti aktivnosti za izdajo 
zakona o deviznem poslovanju 
in kreditnih odnosih s tujino 
ter o temeljih kreditnega in 
bančnega sistema ter ustvariti 
pogoje za uporabo le-teh naj- 
pozneje do polovice leta 1985. 

Čeprav so predloženi temelj- 
ni cilji in naloge družbenoeko- 
nomskega razvoja ocenjeni 
kot sprejemljivi je poudarjeno, 
da je treba pri določanju eko- 
nomske politike za prihodnje 
leto upoštevati, da v dosedanji 
fazi izvajanja stabilizacijskega 
programa niso bile izdelane in 
sprejete zelo pomembne si- 
stemske rešitve na področju 
cen ter deviznega in kreditno- 
monetarnega sistema, niti tiste 
za premagovanje problemov 
zadolženosti in likvidnosti go- 
spodarstva in posebej tečajnih 
razlik. Odlaganje rešitev teh 
vprašanj se nezadovoljivo 
odraža na položaj gospodar- 
stva v gospodarsko manj razvi- 
tih republikah in SAP Kosovo. 

Zaradi visoke zadolženosti 
gospodarstva in bank v manj 
razvitih republikah in SAP Ko- 
sovo, posebej s tujimi krediti s 
konvertibilnega področja, so 
nastali veliki problemi pri vzdr- 
ževanju tekoče reprodukcije 
ter oživljanju proizvodnje in 
izvoza. Visoke tečajne razlike 
so namreč večkrat povečale 
kreditne obveznosti, ki v pogo- 
jih politike realnega tečaja di- 
narja in realnih obresti vodijo 
gospodarstvo in banke s tega 
področja v izjemno težek po- 
ložaj. 

Neuresničevanje politike od- 
pravljanja disparitete cen, poli- 
tika realnega tečaja dinarja in 
realne obresti so v pogojih vi- 
soke inflacije v veliki meri 
zmanjšali učinke ukrepov za 
spodbujanje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih re- 
publik in SAP Kosovo. Nedo- 
sledna uporaba predpisov o 
dopolnilnih sredstvih za ta 
področja, počasno odvijanje 
procesov združevanja dela in 
sredstev, zadrževanje visoke- 
ga obsega sredstev za stimula- 
cijo izvoza v pogojih realnega 

tečaja dinarja je pripeljalo do 
prerazporeditve bremena sta- 
bilizacije na škodo nerazvitih. 

Zato je po mnenju skupščine 
te republike treba z ustreznimi 
sistemskimi rešitvami in celo- 
vitimi ukrepi tekoče ekonom- 
ske politike za leto 1985 nujno 
ustvariti pogoje, da gospodar- 
stvo v manj razvitih področjih, 
z maksimalnimi lastnimi priza- 
devanji, učinkoviteje konsoli- 
dira, usposobi za hitrejši raz- 
voj in enakopravno vključi v 
uresničevanje nalog dolgoroč- 
nega programa ekonomske 
stabilizacije. To kaže na potre- 
bo, da bo'hitrejši razvoj teh 
področij ena temeljnih nalog 
razvoja v prihodnjem letu. 

Podpirajoč sugestije iz pi- 
sma Predsedstva SFRJ, ki se 
nanašajo na dvig ravni samo- 
upravne organiziranosti go- 
spodarstva, je Skupščina SR 
Črne gore poudarila, da je tre- 
ba ukrepe ekonomske politike 
in instrumente gospodarskega 
sistema v temelju zasnovati ta- 
ko, da ustvarjajo pogoje za 
boljšo samoupravno organizi- 
ranost gospodarstva na enot- 
nem jugoslovanskem področ- 
ju in za skupno nastopanje na 
mednarodnem trgu. 

Prav tako je tudi podprta 
opredelitev o skupni strategiji 
in politiki znanstvenega in te- 
hnično-tehnološkega razvoja 
Jugoslavije kot enega najpo- 
membnejših vprašanj družbe- 
noekonomskega razvoja, ven- 
dar je poudarjeno, da je treba 
načelne opredelitve v osnutku 
resolucije izdelati in operacio- 
nalizirati. 

REALNEJŠE 
PLANIRANJE 
TEMELJNIH 
RAZVOJNIH CILJEV 

Temeljna pripomba Sabora 
SR Hrvatske je, da je osnutek 
resolucije v nekaterih elemen- 
tih nedorečen in nerealen in 
da bo treba med nadaljno raz- 
pravo te slabosti odpraviti, to 
je določiti samo tiste naloge in 
ukrepe, ki jih je mogoče realno 
uresničiti. Nadaljuje se namreč 
praksa iz prejšnjih let, da se v 
imenu države določa mnogo 
nalog ob istočasnem omejeva- 
nju sredstev oziroma, da se ne 
izhaja iz ocene vseh odnosov 
in potreb od materialnih ih ka- 
drovskih pogojev. Uresničeva- 
nje zelo ambicioznih ciljev iz 
osnutka resolucije v letu 1985 
bo, po mnenju sabora, pred- 
vsem odvisno od gibanja na 
področju ekonomskih odno- 
sov s tujino, prvi vrsti od po- 
večanja izvoza na konvertibil- 
no področje. Vendar ta naloga 
ni na prvem mestu pa tudi pri 
izdelavi konkretnih ukrepov za 

dosego tega cilja ni dan ustre- 
zen poudarek. Izhajajoč iz tega 
so kvantifikacije na podrčju 
ekonomskih odnosov s tujino 
načrtovane nerealno. 

Zaradi tega je treba naloge 
na tem področju načrtovati 
realneje. Zato ni realnih mož- 
nosti pa tudi nujne potrebe, da 
se dolg do tujine v letu 1985 
zmanjša za 700 milijonov do- 
larjev, devizne rezerve pa po- 
večajo za 300 milijonov dolar- 
jev. Prav tako skupnih potreb, 
razen za uvoz energije, ni tre- 
ba določati v fiksnem znesku, 
ampak v odstotku deviznega 
priliva. Pri realnem planiranju 
rasti izvoza pa se morajo kon- 
kretizirati in izboljšati ukrepi 
za spodbujanje izvozne usme- 
ritve in deviznega priliva. 

Poudarjeno je, da so stališča 
v osnutku resolucije o porabi 
precej protislovna. Na enem 
mestu je na primer govor, da je 
treba zaustaviti nadaljnje pa- 
danje realnih osebnih dohod- 
kom, na drugem pa da morajo 
naraščati v skladu s produktiv- 
nostjo dela. Zato je treba do- 
ločiti, da se bo z ukrepi za po- 
večanje izvoza in proizvodnje 
zaustavilo padanje osebnih 
dohodkov, kjer pa dosegajo 
nadpovprečne uspehe pri izvo- 
zu in proizvodnji pa bo omo- 
gočena tudi določena rast do- 
hodka. 

To velja tudi za splošno in 
skupno porabo. Treba je do- 
sledno izvajati temeljne opre- 
delitve, da bo ta poraba ostala 
na ravni iz leta 1984, kar se 
mora pokazati tudi na proraču- 
na federacije. 

Sabor SR Hrvatske meni, da 
je nesprejemljivo, da so v delu 
resolucije o regionalnem raz- 
voju obveznosti o katerih ni bil 
sklenjen dogovor in ki jih ob- 
jektivno, glede na vso finanč- 
no situacijo, ni mogoče ure- 
sničiti. Glede ocene možnih 
rešitev v okviru tekoče eko- 
nomske politike, ki naj bi zavr- 
la zaostajanje v razvoju pod- 
ročij SR Srbije brez pokrajin je 
poudarjeno, da je treba prej 
opraviti kompleksno analizo 
ekonomskega položaja SR Sr- 
bije, vključujoč tudi ustrezne 
komparacije z ekonomskim 
položajem ostalih republik in 
pokrajin. Takšno analizo in 
predlog določenih ukrepov in 
rešitev je treba povezati s pri- 
pravami družbenega plana Ju- 
goslavije za obdobje 
1986-1990. 

Med številnimi konkretnimi 
pripombami in predlogi sabo- 
ra je tudi predlog, da se v del 
resolucije o industrijski proiz- 
vodnji vstavi stališče, da se bo- 
do v letu 1985 za naslednje 
srednjeročno obdobje določile 
sistemske rešitve "za gradnjo 
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ladij za potrebe naših ladjarjev 
v domačih ladjedelnicah s ka- 
terimi bi se izenačili pogoji za 
prodajo ladij za domače in tuje 
naročnike. 

NUJNE SPREMEMBE 
DEVIZNEGA SISTEMA 
Podpirajoč temeljne naloge, 
projekcijo razvoja ter ukrepe 
in aktivnosti ekonomske politi- 
ke za uresničevanje predvide- 
nega družbenoekonomskega 
razvoja države v letu 1985 je 
Sobranje SR Makedonije po- 
udarilo, da je treba pri nadalj- 
njem dopolnjevanju resolucije 
za leto 1985 nujno razširiti te- 
meljne naloge, projekcijo raz- 
voja v celoti uskladiti z realni- 
mi možnostmi, posebej na po- 
sameznih področjih in da je 
treba ukrepe ekonomske poli- 
tike točneje določiti ter jih 
podrobneje oceniti. 

Temeljna naloga ekonom- 
ske politike v letu 1985 bi mo- 
rala biti tudi produktivno zapo- 
slovanje. V temeljnih nalogah 
bi morala najti svoje mesto tu- 
di politika hitrejšega razvoja 
manj razvitih republik in SAP 
Kosovo. Uresničitev teh dveh 
nalog je posebej pomembna 
za uresničevanje perspektive 
za stabilnejši in dinamičnejši 
družbenoekonomski razvoj v 
prihodnjem obdobju. 

Ko je govor o projekciji raz- 
voja sobranje ocenjuje, da bi 
morala rast družbenega proiz- 
voda znašati 3,5 odstotka, kot 
je predvideno v dokumentaciji 
in da naj bi bila to spodnja 
meja razvoja v prihodnjem 
letu. 

Mnenje Sobranja SR Make- 
donije je, da so za uresničeva- 
nje dinamičnejše rasti izvoza 
in proizvodnje, posebej proiz- 
vodnje višjih oblik predelave, 
nujne korenite spremembe de- 
viznega sistema v skladu z dol- 
goročnim programom eko- 
nomske stabilizacije. Sicer pa 
bo ta opredelitev negativno 
vplivala ria izvozno gospodar- 
stvo nižje stopnje obdelave, ki 
je predvsem značilna za go- 
spodarsko manj razite republi- 
ke in SAP Kosovo. Prav tako je 
za uresničevanje predvidene- 
ga izvoza posebej pomembno 
normalno delovanje deviznega 
trga in ukinitev devizne partici- 
pacije. 

Poudarjeno je, da je v pro- 
jekcijo razvoja treba vključiti 
tudi kvantifikacije uvoza oziro- 
ma izvoza na konvertibilno 
področje glede na stanje in po- 
trebo pomembnega dinamizi- 
ranja izvoza in pravočasno 
opravljenih obveznosti na pod- 
lagi zadolženosti gospodar- 
stva. 

Podprta je tudi opredelitev, 

da bo rast skupnih sredstev za 
splošne družbene, skupne in 
druge potrebe počasnejša od 
rasti družbenega proizvoda 
oziroma, da se obdrži na realni 
ravni doseženi leta 1984. Pri 
tem je poudarjeno, da je treba 
politiko te porabe, ki jo vsebu- 
je besedilo osnutka resolucije 
uskladiti z omenjeno opredeli- 
tvijo. 

PRILAGAJANJE 
GOSPODARSTVA 
NOVIM SISTEMSKIM 
REŠITVAM 

Skupščina SR Slovenije 
predvsem podpira usmeritev, 
da sistemske rešitve, ki bodo 
sprejete leta 1985 začnejo ve- 
ljati leta 1986, saj bo tako dana 
možnost za pravočasno prila- 
gajanje gospodarstva sistem- 
skim okvirom za prihodnje 
srednjeročno obdobje, med- 
tem ko naj bi se pogoji gospo- 
darjenja za leto 1985 ne spre- 
menili. Obenem je poudarjeno, 
da je v osnutku resolucije več 
dopolnilnih mehanizmov eko- 
nomskega sistem, upoštevane 
pa so tudi nekatere rešitve iz 
osnutkov dokumentov, ki naj 
bi bili spejeti do konca leta le- 
tos. Razen tega osnutek reso- 
lucije izhaja z številnih napo- 
vedanih družbenih dogovorov, 
dogovorov in samoupravnih 
sporazumov. Po oceni skup- 
ščine te republike ni treba toli- 
kšnega števila aktov, namesto 
tega pa je treba na ustrezen 
način dopolniti resolucijo. 

Izvozniki naj bi v prihodnjem 
letu razpolagali vsaj z enakim 
delom deviz za družbeno pri- 
znane reprodukcijske potrebe 
kot v letu 1984, ker je to nujen 
pogoj za uresničevanje temelj- 
nega cilja - porasta izvoza na 
konvertibilna področja in rasti 
proizvodnje. Izvoznemu go- 
spodarstvu je treba omogočiti, 
da v okviru teh deviz uvozi 
opremo in tehnologijo za po- 
trebe svoje modernizacije in 
povečano proizvodnjo za 
izvoz, ker je to, upoštevajoč 
odpisanost, izrabljenost in 
uporabo obstoječih zmogljivo- 
sti, bistven pogoj za realizacijo 
smernic resolucije. 

Podpirajoč opredelitev za 
doslednejšo delitev po delu in 
rezultatih dela, posebej ustvar- 
jalnega dela, ki se neposredno 
odraža v rezultatih gospodar- 
jenja, Skupščina SR Slovenije 
meni, da je treba takšen način 
nagrajevanja afirmirati tudi na 
področju negospodarstva. 
Prav tako je treba vso porabo v 
prihodnjem letu spraviti v okvi- 
re razpoložljivega dohodka. 
Zato bi bilo treba v resoluciji 
samo okvirno regulirati politi- 
ko razporejanja dohodka, da 

bi omogočili republikam in po- 
krajinama, da glede na specifi- 
čne pogoje in potrebe, same 
določajo razmerja med posa- 
meznimi oblikami tekoče po- 
rabe. 

Podprto je tudi nadaljevanje 
uresničevanja dogovorjene 
politike hitrejšega razvoja 
manj razvitih republik in SAP 
Kosovo, ne pa tudi predlogi za 
nadaljnjo teritorialno diferen- 
ciacijo pogojev gospodarjenja, 
ki ne zagotavlja uresničevanje 
skupne dogovorjene ekonom- 
ske politike in ciljev dolgoro- 
čnega programa ekonomske 
stabilizacije. 

Skupščina te republike so- 
glaša tudi s tem, da se v okviru 
skupnih ciljev ekonomske po- 
litike in enotnih sistemskih 
rešitev, zaradi posebej zao- 
strenih vprašanj reševanja do- 
mače in zunanje likvidnosti, za 
organizacije združenega dela 
iz manj razvitih republik in 
SAP Kosovo, katerih proizvod- 
na in razvojna usmeritev je v 
skladu s cilji našega razvoja, 
sprejmejo prehodne rešitve, ki 
bodo tem organizacijam ola- 
jšale reševanje naštetih vpra- 
šanj in jim omogočiti, da po- 
slujejo po vseh skupaj dogo- 
vorjenih ekonomskih merilih. 

Obenem meni, da brez ana- 
liz s katero bi določili nadalje, 
zaostajanje področja SR Srbije 
brez področij avtonomnih po- 
krajin ni mogoče predvideti 
predlaganih posebnih ukrepov 
za leto 1985. Ena od pripomb 
je, da na podlagi predložene 
analitične dokumentacije ni 
mogoče celoviteje oceniti real- 
nih možnosti ustvarjanja, raz- 
porejanja in uporabe družbe- 
nih sredstev. Glede na planira- 
no zmanjšanje zunanjega dol- 
ga, izvajanja programa finan- 
čne konsolidacije, pričakova- 
ne spremembe v davčnem si- 
stemu z novim obračunskim 
sistemom, katerega vpliv v 
osnutku resolucije ni ocenjen, 
kot tudi na podcenjen dinarski 
saldo izvoza in uvoza blaga in 
storitev je treba spet oceniti, 
ali bo mogoče zagotoviti po- 
stopno realno rast vlaganj in 
osebnih dohodkov ter obdržati 
realno raven splošne in skup- 
ne porabe iz leta 1984 ob pri- 
bližno treh odstotkih rasti 
družbenega proizvoda. 

CELOVITEJŠI 
KONCEPT 
PROTIINFLACIJSKE 
POLITIKE 

Ena temeljnih pripomb Sku- 
pščine SR Srbije je, da bo ure- 
sničevanje določenih kvalita- 
tivnih sprememb v gospodar- 
jenju precej počasnejše in te- 
žavnejše, ker mnogi pomemb- 

ni sistemski problemi nisoi. 
rešeni, bistvene spremembe v 
gospodarskem sistemu in šte- 
vilni ukrepi ekonomske politi- 
ke pa se časovno odlagajo. Za- 
radi tega tudi predložena eko- 
nomska politika ne predstavlja 
pričakovanega in nujnega pri- 
spevka k usmerjanju skupne 
družbene aktivnosti k ure- 
sničevanju opredelitev iz stabi- 
lizacijskega programa niti ne 
ustreza teži in pomenu aktual- 
nih problemov v gospodarje- 
nju in razvoju, predvsem zara- 
di premajhne izdelanosti me- 
hanizma in ukrepov na podro- 
čju sistema in politike davkov, 
cen, pridobivanja in razporeja- 
nja dohodka, uresničevanja in 
razpolaganja z devizami in 
drugega. 

Pripomba je tudi, da kon- 
cept protiinflacijske politike ni 
celovit, ker je poleg intervencij 
z blagovnimi rezervami, pro- 
stim uvozom in monetarno- 
kreditno politiko v osnovi za- 
snovan na predpostavkah, ki 
se lahko zagotovijo s sočasno 
usklajenim delovanjem vseh 
gospodarsko-sistemskih reši- 
tev. Ker takšni pogoji ne bodo 
uresničeni, ni dovolj zaneslji- 
vo, da se bo v letu 1985 inten- 
zivnost inflacije občutno 
zmanjšala. Zaradi tega je treba 
sprejeti dodatne ukrepe za 
krepitev reproduktivne spo- 
sobnosti gospodarstva, da bi 
lahko premagalo veliko po- 
večanje stroškov poslovanja. 

Skupščina te republike me- 
ni, da je nesprejemljivo, da se 
ocena možnih rešitev v okviru 
tekoče ekonomske politike in 
predlaganje ustreznih ukrepov 
v okviru pravic in dolžnosti fe- 
deracije, ki so pomembne za 
zaustavitev zaostajanja v go- 
spodarskem razvoju ozemlja 
SR Srbije brez področja pokra- 
jin, odloži do konca marca 
1985. Glede na že opravljene 
ocene in sprejete sklepe te 
skupščine in ZIS na seji 25. 
oktobra 1984 je nujno, da se 
omenjeni ukrepi sprejmejo 
istočasno z resolucijo in drugi- 
mi dokumenti o družbenoeko- 
nomskem razvoju v letu 1985. 

Opaziti je tudi, da ukrepi 
ekonomske politike in pogoji 
gospodarjenja v letu 1985 niso 
dovolj konkretizirani. Del ukre- 
pov, ki so predloženi, ima dol- 
goročni značaj in njihovo delo- 
vanje je v prihodnjem letu ne- 
zanesljivo. Pretežno število 
ukrepov in smeri aktivnosti, 
posebej na področju ekonom- 
skih odnosov s tujino je dano 
kot načelna opredelitev iz ka- 
tere pa za nobenega ne izvira- 
jo konkretne obveznosti za 
ustvarjanje pogojev, da se ta 
opredelitev uresniči. V zvezi s 
tem je nujno tudi konkretneje 
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izraziti realizacijo opredelitev 
iz prve faze stabilizacijskega 
programa in določiti ukrepe za 
drugo fazo tega programa. 

Po mnenju Skupščine SR 
Srbije pa nekaterim pomemb- 
nim predpostavkam za hitrejši 
razvoj in spodbujanja proiz- 
vodnje ter izvoza ni dano 
ustrezno mesto v skladu z 
opredelitvami stabilizacijske- 
ga programa. To velja posebej 
za razvoj bančnega sistema, 
samouprano transformacijo 
zunanje trgovine in tehnično- 
tehnološki razvoj. 

Prav tako predvidena stop- 
nja rasti v kmetijstvu 2,5 od- 
stotka ne bo dosežena, ker 
kmetijstvo v mnogih vpraša- 
njih ni ustrezno obravnavano v 
gospodarskem sistemu. Na 
kmetijstvo se glede kot na pre- 
skrbovalca in zaščitnika živ- 
ljenjskega standarda delovnih 
ljudi ter občanov. Uresničeva- 
nje rasti na tem področju bo še 
bolj vprašljivo, ker ni bil ure- 
sničen plan jesenske setve, ni 
pa niti znano, kako bo ure- 
sničena spomladanska setev. 

Prevladuje mnenje, da mora 
imeti prednost pri preskrbi z 
naftnimi derivati, poleg med- 
narodnega prometa, tudi javni 
- mestni promet, ker je njego- 
vo delovanje pogoj za življenje 
in delo prebivalstva. 

URESNIČEVANJE 
POLITIKE REALNEGA 
TEČAJA DINARJA 

V načelnih pripombah je 
Skupščina SAP Kosovo po- 
udarila, da je treba posamezne 
ukrepe in usmeritve, posebej v 
zvezi s politiko realnega tečaja 
dinarja in realnih obresti, še 
bolj precizirati glede načina 
uresničevanja, posebej pa ka- 
ko se to odraža na gospodar- 
sko manj razvita področja dr- 
žave. Prav tako je treba protiin- 
flacijsko usmeritev jasneje po- 
udariti in predložiti 

učinkovitejše ukrepe, ker je to 
najpomembnejši problem pri 
uresničevanju prve etape sta- 
bilizacijskega programa. 

Podrobneje je treba oceniti 
če je mehanizem oblikovanja 
cen nafte in naftnih derivatov v 
skladu s potrebami za zmanj- 
šanje inflacije oziroma koliko 
podpira inflacijo. V okviru tega 
se mora ta mehanizem na- 
našati tudi na oblikovanje cen 
tudi za ostale oblike energije 
oziroma tudi za električno 
energijo. 

Mnenje Skupščine te pokra- 
jine je, da je treba preiskusiti 
predvideno dinamiko izvoza s 
stališča razpoložljivih skladov, 
pogojev in preskrbljenosti na 
domačem trgu, kot tudi mož- 
nosti uvoza surovin in repro- 
dukcijskega materiala. Oceniti 
je treba tudi možnosti preskr- 
bovanja s sredstvi za spodbu- 
janje izvoza glede na probleme 
nelikvidnosti in obremenitve 
gospodarstva. Pri tem je treba 
dinarske spodbude za izvoz 
spraviti v realne okvire in jih 
uskladiti, s politiko realnega 
tečaja dinarja. 

Predložene ukrepe za najhi- 
trejši razvoj SAP Kosovo je tre- 
ba še naprej izdelati in dopol- 
niti, posebej zaradi načina ure- 
sničevanja za učinkovitejše 
premagovanje nakopičenih 
razvojnih in tekočih proble- 
mov pokrajine. V zvezi s tem je 
treba te ukrepe za uresničeva- 
nje politike najhitrejšega raz- 
voja Kosova izločiti v posebno 
točko v resoluciji. 

URESNIČEVANJE 
IZVOZNE USMERITVE 

Skupščina SAP Vojvodine 
poudarja, da je po ugotovitvi v 
osnutku resolucije, da so zu- 
nanji-ekonomski pogoji neza- 
dovoljivi in da je mogoče pri- 
čakovati še nadaljnje posla- 
bšanje, nerealen sklep, da ima 
Jugoslavija pogoje, da s po- 
večanimi prizadevanji pospeši 

in razširi vključevanje v med- 
narodno delitev dela. 

Izvozna usmeritev se mora 
uresničiti tudi z izvajanjem ve- 
ljavnega zakona o deviznem 
poslovanju in kreditnih odno- 
sih s tujino, vključujoč tudi ob- 
veznost, da se devize nad 
družbeno priznanimi repro- 
dukcijskimi potrebami hitreje 
usmerjajo na enotni devizni trg 
in preprečuje pojav za upora- 
bo kot plačilno sredstvo v no- 
tranjem prometu. Upošteva- 
joč, da dosedanje rešitve do 
zdaj niso zaživele v praksi je 
treba sprejeti učinkovitejše 
ukrepe za realizacijo predlože- 
ne politike na tem področju. 

Poudarjeno je, da v okviru 
devizne politike niso predvide- 
ni ukrepi, ki naj zagotovijo, da 
bi bil sedanji mehanizem druž- 
beno priznanih reprodukcij- 
skih potreb učinkovitejši, 
čeprav je to pomembno za po- 
goje gospodarjenja organiza- 
cij združenega dela. 

Pripomba Skupščine SAP 
Vojvodine je tudi, da bo imel 
prehod na poslovanje v pogo- 
jih delovanja ekonomskih me- 
ril za posledico poslovanje šte- 
vilnih organizacij z izgubo, v 
nekaterih primerih pa bo prišlo 
do likvidacije. Zaradi tega bo 
nujno, da se ti veliki problemi 
rešujejo v okviru izvajanja so- 
cialne politike na selektivni 
podlagi. Pri tem bi morali vna- 
prej oceniti posledice in nači- 
ne reševanja problemov zapo- 
slovanja delavcev. 

Skupščina te pokrajine me- 
ni, da je treba dosedanji način 
in mehanizem spodbujanja 
manj razvitih republik in SAP 
Kosovo spremeniti, ker ne 
ustrezajo sedanji stopnji dose- 
ženega gospodarskega raz- 
voja. Razen tega je prav to 
področje SR Srbije brez pokra- 
jin pripeljalo v položaj, da rela- 
tivno zaostane v gospodar- 
skem razvoju in negativno vpli- 
va tudi na možnosti nadaljnje- 

ga gospodarskega razvoja go- 
spodarsko razvitjh republik in 
SAP Vojvodine. Razmišljanja 
bi morala iti v smeri zagotavlja- 
nja skupaj manjših sredstev po 
obsegu in to na podlagi zdru- 
ževanja dela in sredstev. 

Tudi ukrepi, ki jih bo predlo- 
žil ZIS do konca marca 1985 za 
zaviranje zaostajanja področja 
ožje Srbije v gospodarskem 
razvoju morajo biti na podlagi 
združevanja dela in sredstev, 
predvsem na naslonitev na 
svoje sile in na dogovorjeni 
skupni politiki razvoja in eko- 
nomski politiki, ki je skupnega 
pomena. 

Največ konkretnih pripomb 
in predlogov Skupščine SAP 
Vojvodine se nanaša na do- 
ločanje politike cen. Predlože- 
no je, da se v ta del resolucije 
vstavi odstavek, da bodo v letu 
1985 zagotovljeni pogoji za 
dosledno izvajanje novega za- 
kona o sistemu družbene kon- 
trole cen. Določneje je tudi tre- 
ba definirati na kakšen način 
bi onemogočili sklepanje in 
uporabo samoupravnih spora- 
zumov s katerimi se določa 
monopolno oblikovanje cen in 
da bi v skladu z dolgoročnim 
programom ekonomske stabi- 
lizacije in strategije razvoja 
energetike do leta 2000 pripra- 
vili model za vzpostavitev cen 
za vse oblike energije na pod- 
lagi toplotne in energetske 
vrednosti. 

Upoštevajoč, da je odstavek 
v resoluciji o neposredni druž- 
beni kontroli maloprodajnih 
cen najpomembnejših živilskih 
proizvodov (moka, kruh, slad- 
kor in olje) zaradi ohranitve 
življenjskega standarda ne- 
sprejemljiv, ker bi to proizva- 
jalce hrane pripeljalo v neena- 
kopraven položaj v primerjavi 
z drugimi proizvajalci, je Sku- 
pščina SAP Vojvodine predlo- 
žila, da se črta. Če pa bi obve- 
ljala takšna opredelitev, bi bilo 
treba zagotoviti ustrezne kom- 
penzacije na ravni države. 

Odpravljanje temeljnih vzrokov inflacije ne 

pa posledic  

© Zagotoviti je treba učinkovitejše gospodarjenje, povečanje proizvodnje in 
izvoza, prestrukturiranje gospodarstva in krepitev tržnih meril, zmanjšati pa je 
treba inflacijsko stopnjo 

© Vso pozornost je treba nameniti razbremenjevanju gospodarstva in povečanju 
deleža združenega dela v celotnem dohodku 
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STALIŠČA IN MNENJA PREDSEDSTVA ZVEZNE KON- 
FERENCE SZDLJ K OSNUTKU RESOLUCIJE O DRUŽBE-, 
) NOEKONOMSKEM RAZVOJU IN EKONOMSKI POLITIKI 
)SFR JUGOSLAVIJE V LETU 1985 - AS 451 

Prednostno mesto v politiki 
družbenoekonomskega raz- 
voja v prhodnjem letu bi morali 
dati konsistentnemu razvoju 
samoupravnih družbenih 
odnosov, na tej podlagi pa kre- 
pitvi materialnih temeljev zdru- 
ženega dela. 

Sedaj je poseben problem 
visoka stopnja inflacije, pro- 
blem pa je tudi neuresničeva- 
nje stabilizacijskega progra- 
ma. Zaradi tega mora biti te- 
žišče prihodnje aktivnosti od- 
pravljanje temeljnih vzrokov 
inflacije, ne pa saniranje nje- 
niji posledic. Gre predvsem za 
učinkovitejše gospodarjenje, 
povečevanje celotne proizvod- 
nje in izvoza, prestrukturiranje 
gospodarstva, nadaljnjo upo- 
rabo ekonomskih kategorij in 
krepitev tržnih meril. 

To so bistvena načelna sta- 
lišča Predsedstva Zvezne kon- 
ference SZDLJ k Osnutku re- 
solucije o družbenoekonom- 

skem razvoju in ekonomski 
politiki SFR Jugoslavije v letu 
1985 (AS 451), poslana Sku- 
pščini SFRJ. 

NEODLOŽLJIVO 
IZVAJANJE PRVE 
FAZE 
STABILIZACIJSKEGA 
PROGRAMA 

Socialistična zveza je podpr- 
la temeljne cilje Osnutka ome- 
njenega dokumenta. Pri tem je 
poudarila, da je treba brez od- 
lašanja uresničiti prvo fazo 
stabilizacijskega programa kot 
bistveni pogoj za realni gospo- 
darski vzpon. Za uresničevanje 
predvidenih temeljnih ciljev in 
nalog je treba, ob materialnih,, 
maksimalno izkoristiti tudi ob- 
stoječe kadrovske potenciale. 
Leta 1985 mora priti do zmanj- 
ševanja števila nezaposlenih z 
zaposlovanjem v združenem 

delu in z delovnim angažira- 
njem sredstev v lasti občanov. 

Finančna konsolidacija go- 
spodarstva, povečevanje inter- 
ne likvidnosti, boljše izkorišča- 
nje zmogljivosti, delovnega 
časa in znanja, boljša organi- 
zacija dela, zmanjševanje ad- 
ministrativnih in režijskih del 
in drugo bo vplivalo na od- 
pravljanje vzrokov inflacije in 
njeno zmanjševanje. Pri tem se 
bo angažirala tudi Socialisti- 
čna zveza. 

Uresničevanje temeljnih raz- 
vojnih ciljev mora izvirati iz ra- 
sti dohodka, rasti proizvodnje, 
produktivnosti, učinkovitejše- 
ga izkoriščanja proizvodnih in 
delovnih sredstev, ne bi pa 
smeli dovoliti nekontrolirane- 
ga in neupravičenega poveče- 
vanja cen, saj bi to povzročilo 
naraščanje življenjskih stroš- 
kov in visoko stopnjo inflacije. 

Mnenja opozarjajo tudi na 
nujnost razbremenjevanja go- 
spodarstva in povečevanje de- 
leža združenega dela v celot- 
nem dohodku. Ta proces se je 
začel lani, vendar ni dal ustrez- 
nih rezultatov. Zaradi tega bi 
morali to nalogo uvrstiti v Re- 
solucijo za prihodnje leto. 

Skupaj z oživljanjem proiz- 
vodnje je treba s potrebno ak- 

cijo zavreti upadanje življenj- 
skega standarda delovnih ljudi 
in občanov, zmanjševanje real- 
nih osebnih dohodkov in omo- 
gočiti njihovo postopno na- 
raščanje, in sicer najprej v ma- 
terialni proizvodnji, nato pa v 
družbenih dejavnostih. 
USTREZNEJŠA 
OBRAVNAVA 
DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI 

Predsedstvo SZDLJ se za- 
vzema za uresničevanje opre- 
delitev Programa stabilizacije, 
ki zahtevajo, da se družbene 
dejavnosti obravnavajo kot go- 
spodarske dejavnosti, ne pa 
kot poraba. Sredstva za te de- 
javnosti pa je treba oblikovati v 
skladu s prispevki teh dejavno- 
sti k povečanju produktivnosti, 
proizvodnje in dohodka, in si- 
cer na temeljih svobodne me- 
njave dela. 

SZDL se tudi zavzema, je tre- 
ba prihodnje leto socialno po- 
litiko obravnavati kot sestavni 
del razvojne in ekonomske po- 
litike ter usmeriti dejavnost k 
ustvarjanju takih pogojev, ki 
bodo delavcu zagotovili, da si 
bo s svojim delom in rezultati 
dela omogočal eksistenco in 
socialno varnost. 

Zaustaviti padec realnih osebnih 

dohodkov  

• Določiti je treba ukrepe za večjo motiviranost združenega dela za hitrejše 
povezovanje in združevanje dela ter sredstev, posebej med OZD z 
gospodarsko razvitih in manj razvitih območij 

• Pri razporejanju čistega dohodka je treba začeti zagotavljati medsebojno 
odvisnost med gibanji bruto osebnih dohodkov in akumulacijo 

• Zagotoviti je treba usklajevanje pokojninsko-invalidskih prejemkov z gibanji 
osebnih dohodkov 

Svet Zveze sindikatov Jugo- 
slavije je v temeljih podprl 
predlagane cilje in naloge v 
Osnutku resolucije o družbe- 
noekonomskem razvoju in 
ekonomski politiki SFR Jugo- 
slavije v letu 1985 (AS 451). To 
je poudarjeno v stališčih, ki jih 
je Svet poslal Skupščini SFRJ. 
Pri tem je posebej poudarjena 
nujnost doslednejšega zago- 
tavljanja in ustvarjanja eko- 
nomskih ter vseh drugih pogo- 
jev za zmanjševanje inflacije in 
za zaustavitev upadanja real- 
nih osebnih dohodkov. Pri tem 
gradivo opozarja, da niso 

predlagani celoviti in konkret- 
ni ukrepi za realizacijo teh ci- 
ljev. 

SPODBUDITI 
NADALJNJI RAZVOJ 
SAMOUPRAVNIH 
ODNOSOV 

Svet ZSJ se je zavzel, da mo- 
ra biti eden temeljnih ciljev na- 
daljnji razvoj socialističnih sa- 
moupravnih družbenoekono- 
skih odnosov, tako da bi delav- 
ci lahko postali temeljni nosilci 
odločanja. 

Nadalje Svet opozarja na 
nujnost določanja ukrepov za 
večjo ekonomsko motiviranost 
združenega dela za hitrejše in 
trdnejše povezovanje in zdru- 
ževanje dela in sredstev na 
enotnem jugoslovanskem ob- 
močju, posebej med OZD z go- 
spodarsko razvitejših in manj 

razvitih republik oziroma SAP 
Kosova. 

Prav tako svet ZSJ poudarja, 
da v Osnutku resolucije niso 
razčlenjeni konkretni ukrepi za 
delovanje enotnega jugoslo- 
vanskega tržišča. 

Posebno pozornost stališča 
namenjajo opozorilu, da bo 

' STALIŠČA IN MNENJA SVETA ZVEZE SINDIKATOV) 
) JUGOSLAVIJE K OSNUTKU RESOLUCIJE O DRUŽBE-( 

, NOEKONOMSKEM RAZVOJU IN EKONOMSKI POLITIKI < 
SFR JUGOSLAVIJE V LETU 1985 - AS 451 
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treba prihodnje leto začeti ure- 
sničevati Družbeni dogovor o 
zaposlovanju. Zaradi tega je 
treba v Resoluciji omeniti bi- 
stvene tekoče cilje in naloge 
omenjenega dokumenta in do- 
ločati učinkovite ukrepe za nji- 
hovo izvajanje, posebej za 
ustavitev naraščanja nezapo- 
slenosti. Pri tem je treba upoš- 
tevati nujnost zaposlovanja 
mladih, strokovnih in znan- 
stvenih kadrov in dosledno 
izvajanje meril o prednostni 
pravici pri zaposlovanju. 

NATANČNEJŠA 
DOLOČITEV POLITIKE 
DOHODKA IN 
OSEBNIH DOHODKOV 

Pri opredeljevanju politike 

dohodka in osebnih dohodkov 
Svet ZSJ poudarja, da je treba 
izhajati iz načel, ki jih vsebuje 
Družbeni dogovor o dohodku 
v SFRJ, V tem smislu je treba 
določiti tudi potrebne naloge. 
V prihodnjem letu je treba 
predvideti prehod na bruto 
osebni dohodek. Zaradi tega je 
treba sprejeti medrepubliški 
dogovor o skupnih osnovah, ki 
bi doiočil, katere splošne druž- 
bene in skupne potrebe bo 
mogoče upoštevati v bruto 
osebnem dohodku. 

Ta forum se tudi zavzema, 
da je treba prihodnje leto pri 
razporejanju čistega dohodka 
začeti upoštevati medsebojno 
odvisnost med gibanji bruto 
osebnih dohodkov in akumu- 
lacijo, kar zahteva, da je treba 
diferencirano politiko podrob- 

neje razčleniti v resolucijah re- 
publik in pokrajin. 

Predlagano je nadalje, da bi 
v delu Resolucije, ki zadeva 
ugotavljanje dohodka, doseže- 
nega v izjemnih okoliščinah, 
določili obveznost uporabe 
prehodne rešitve iz Družbene- 
ga dogovora o dohodku oziro- 
ma rešitev, ki jih vsebuje ve- 
ljavni družbeni dogovori v re- 
publikah in pokrajinah. 

Pri povečanju cen osnovnih 
kmetijskih in prehrambenih 
proizvodov, stanarin in komu- 
nalnih storitev, je treba po 
mnenju Sveja predvideti ukre- 
pe in sredstva za kompenzaci- 
je in druge oblike kompenzira- 
nja, kakor tudi za zavarovanje 
življenjskega standarda delav- 
cev in občanov z nizkimi pre- 
jemki. 

Na stanovanjskem področju 
je nujno treba določiti celovi- 
tejšo politiko, predvsem glede 
stanarin, njihovega subvencio- 
niranja, celotnih stroškov sta- 
novanja, odpreti je treba širše 
možnosti za zamenjavo in od- 
kup stanovanj po realnih ce- 
nah in podobno. 

Prav tako se Svet zavzema, 
da mora planski dokument 
imeti tudi stališče o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarova- 
nju, ki bo uveljavilo izvajanje 
dogovorjene politike o poseb- 
nem usklajevanju pokojnin z 
gibanji osebnih dohodkov. 

Resolucija pa mora tudi ja- 
sno Opredeliti, da se z davčno 
politiko višje in progresivnejše 
obdavčujejo vsi prihodki, ki ni- 
so rezultat dela. 

Pravočasno določiti pogoje 

gospodarjenja   

• ZIS mora prihodnje leto nujno spremljati učinke sprejetih ekonomskih ukrepov 
v praksi 

® Predložiti je treba konkretnejše rešitve in mehanizme za samoupravno 
koncentracijo akumulacije na prednostnih področjih razvoja 

Osrednje vprašanje uspeš- 
nega izvajanja ekonomske po- 
litike v prihodnjem letu je pre- 
magovanje stagnacije v go- 
spodarstvu, zagotavljanje traj- 
ne izvozne usmeritve, stabili- 
zacija rasti proizvodnje in 
standarda ter postopno pre- 
prečevanje inflacijskih gibanj. 
Zaradi tega je nujno treba pra- 
vočasno sprejeti in izvajati vse 
ukrepe, ki jih zahteva Protiin- 
flacijski program, da bi odpra- 
vili negativne vplive pri izvaja- 
nju posameznih ukrepov (poli- 
tika realnega tečaja dinarja, 
realnih obresti, dohodkovna 
motiviranost za izvoz, struktur- 
na prilagajanja in drugo). 

To so temeljna načelna sta- 
lišča Izvršnega odbora Gospo- 
darske zbornice Jugoslavije,. 
posredovanja Skupščini SFRJ, 
po obravnavi Osnutka resolu- 
cije o družbenoekonomskem 
razvoju in ekonomski politiki 
SFR Jugoslavije v letu 1985 
(AS 451). 

Ob podpori temeljnim ciljem 
v tem planskem dokumentu, je 
Izvršni odbor GZJ poudaril, da 
v okviru zoženih razvojnih 
možnosti v prihodnjem letu, 
Osnutek resolucje je v celoti 
ne vsebuje pogojev gospodar- 

jenja. Zaradi tega se Odbor za- 
vzema, da je treba urepe eko- 
nomske politike sprejeti hkrati 
z Resolucijo. 

BREZ PARCIALNIH 
UKREPOV 

Gospodarstvo izrecno za- 
hteva, da posameznih parcial- 
nih ukrepov ne bi sprejemali 
med letom, saj to negativno 
vpliva na pogoje gospodarje- 
nja, povzroča nestabilnost in 
prekinjanje reprodukcijskih to- 
kov oziroma določeno proiz- 
vodno in izvozno usmeritev. 
Posebej je to pomembno zara- 
di tega, ker je treba upoštevati, 
da se v prihodnje leto prenaša- 

•jo nekatera negativna gibanja 
in težnje iz letošnjega in prejš- 
njih let. 

Izvršni odbor sodi, da mora 
biti ekonomska politika skon- 
centrirana na manjše število 
med seboj usklajenih, konsi- 
stentnih in operativnih ukre- 
pov. Nasprotno temu bi spreje- 
manje velikega števila ukrepov 
in drugih aktov zahtevalo na- 
daljnje širjenje administriranja 
in vključevanje večjega števila 
inštitucij, ki pripravljajo in 
sprejemajo te ukrepe. 

Resolucija bi morala predvi- 
deti obveznosti njenih predla- 
gateljev, da med vsem letom 
spremljajo učinke dokumenta 
v praksi. Nadaljnje delo pri do- 
ločanju ekonomske politike za 
prihodnje leto pa zahteva tudi 
realno oceno predlaganih, pa- 
rametrov, ki so, glede na raz- 
položljivo akumulacijo, med 
seboj odvisni. Velike obvezno- 
sti gospodarstva ne dajejo na- 
mreč veliko možnosti za pred- 
videno rast investicijskih vla- 
ganj in za zadovoljevanje 
splošnih družbenih in skupnih 
potreb, kakor tudi ne za zago- 
tavljanje zunanje likvidnosti 
države. 

Izvršni odbor nadalje sodi, 
da je nujno treba zagotoviti 
pogoje za širše delovanje eko- 
nomskih in tržnih zakonitosti 
in iskanje konkretnejših reši- 
tev ter mehanizmov za samo- 
upravno koncentracijo akumu- 

lacije na prednostnih pod- 
ročjih. 

Gospodarska zbornica Ju- 
goslavije tudi poudarja, da so 
posamezne panoge in grupa- 
cije ter gospodarska področja 
precej neenakomerno zasto- 
pana. To predvsem velja za 
izvozno usmerjene sektorje, 
energetiko, proizvodnjo hrane, 
devizni priliv po vseh oblikah, 
posebej pa za turizem in pro- 
met (železniški), selektivno in 
smotrno nadomeščanje uvoza. 
Zaradi tega je treba v delu 
Osnutka resolucije, ki govori o 
razvoju posameznih panog in 
področij, čimbolj natančno in 
selektivnejše označiti pred- 
nostne panoge in področja. 
Posebej to velja za energetiko, 
ki lahko postane omejujoč de- 
javnik razvoja. V ta del doku- 
menta pa bi morali tudi vključi- 
ti naloge na področju geološ- 
kega raziskovanja. 

) STALIŠČA IN MNENJA IZVRŠNEGA ODBORA GOSPO-/ 
v DARSKE ZBORNICE JUGOSLAVIJE K OSNUTKU RESO-, 

LUCIJE O DRUŽBENOEKONOMSKEM RAZVOJU IN < 
, EKONOMSKI POLITIKI SFR JUGOSLAVIJE V LETU 1985( 
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NOVI PREDPISI 

Obvezno vodenje knjigovodstva za vsa 

sredstva družbenopolitičnih skupnosti 

Uvaja se obvezno knjigovodstvo vseh družbenih sredstev, ne pa samo 
proračunskih, s katerimi razpolagajo in upravljajo družbenopolitične skupnosti 

Zaključni računi se bodo sestavljali tudi ob uvedbi redne likvidacije ali stečaja 
Predpisuje se obveznost, da se za zaloge surovin in materiala, končnih 
izdelkov in blaga vodi analitična evidenca po vrsti, količini in vrednosti 

Delovne organizacije, ki imajo v svoji sestavi temeljene organizacije morajo 
obvezno sestaviti zbirno in konsolidirano bilanco ter jo pošiljati Službi 
družbenega knjigovodstva 

Zvezni izvršni svet je poslal v 
obravnavo in sprejem delega- 
tom Skupščine SFRJ Predlog 
za izdajo Zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah Zakona o 
knjigovodstvu, z Osnutkom za- 
kona (AS 467). Za sprejem tega 
Zakona je pristojen Zvezni 
zbor. 

Zakon o knjigovodstvu je bil 
sprejet konec leta 1976, spre- 
menjen pa je bil leta 1981. Naj- 
novejše spremembe terja spre- 
jetje novega Zakona o ugotav- 
ljanju in razporejanju celotne- 
ga prihodka in dohodka in o 
ugotavljanju ter razporejanju 
prihodka. Poleg tega spre- 
membo zahtevajo tudi drugi 
razlogi, med drugim je treba 
natančno urediti nekatere do- 
slej neopredeljene določbe. 

KNJIGOVODSTVO ZA 
VSA DRUŽBENA 
SREDSTVA 

V veljavnem Zakonu o knji- 
govodstvu je predpisano, da 
organi družbenopolitičnih 
skupnosti vodijo knjigovod- 
stvo za proračune po kontnih 
planih za proračune družbeno- 
političnih skupnosti. Pri uvaja- 
nju knjigovodstva za proraču- 
ne pa je bilo ugotovljeno, da 
družbenopolitične skupnosti 
razpolagajo tudi z drugimi 
sredstvi, ki niso zajeta v pro- 
računih in se zaradi tega knji- 
govodsko ne izkazujejo. 

Zaradi tega podatki o stanju 
in gibanjih sredstev ter virih 
sredstev, ki se zagotavljajo iz 
periodičnih obračunov in za- 
ključnih računov, ne vsebujejo 
podatkov o teh drugih sred- 
stvih, s katerimi razpolagajo 
družbenopolitične skupnosti. 
Na ta način v družbeni sistem 
informiranja niso zajeta 
precejšnja družbena sredstva, 

tako denarne kot materialne 
vrednosti. 

Gre predvsem za sredstva za 
investicije v gospodarstvu, 
sredstva za posebne namene 
družbenopolitičnih skupnosti 
in sredstva solidarnosti za od- 
pravljanje posledic elementar- 
nih nesreč. Poleg teh denarnih 
sredstev razpolagajo oziroma 
upravljajo družbenopolitične 
skupnosti tudi z drugimi druž- 
benimi sredstvi, navadno ne- 
premičninami, ki se prav tako 
knjigovodsko ne izkazujejo v 
organih in organizacijah, ker 
so ta sredstva namenjena za 
opravljanje dejavnosti teh or- 
ganov in organizacij. 

Ker je družbeni sistem infor- 
miranja zasnovan na podatkih 
iz periodičnih obračunov in za- 
ključnega računa, ki se sestav- 
ljajo na podlagi knjigovodstva, 
oblikovanega po Zakonu o 
knjigovodstvu, je nujno treba 
predpisati obveznost zajetja 
vseh družbenih sredstev s tem 
knjigovodstvom, torej tudi 
sredstev pri družbenopoliti- 
čnih skupnostih. 

Predlagano je, da organi 
družbenopolitičnih skupnosti, 
ki vodijo knjigovodstvo za pro- 
račune družbenopolitičnih 
skupnosti po kontnem planu 
za proračune družbenopoliti- 
čnih skupnosti, vodijo v tem 
knjigovodstvu tudi druga sred- 
stva, s katerimi razpolaga ali 
upravlja družbenopolitična 
skupnost. S tem je zagotovlje- 
no zajetje vseh družbenih 
sredstev, ki se vodijo po Zako- 
nu o knjigovodstvu. Zbrani po- 
datki pa so osnova sistema 
družbenega informiranja. 

Z novim Zakonom o ugotav- 
ljanju in razporejanju celotne- 
ga prihodka in dohodka in o 
ugotavljanju in razporejanju 
prihodka je predvideno, da 

lahko organizacije združenega 
dela in drugi uporabniki druž- 
benih sredstev odločajo o sa- 
mostojnem obračunu tudi za 
poslovne enote v> tujini. Zaradi 
tega je treba v Zakonu o knji- 
govodstvu predvideti, da se v 
tem primeru vodi za poslovno 
enoto posebno knjigovodstvo. 

Osnutek zakona tudi predla- 
ga dopolnitev določbe, ki za- 
hteva sestavljanje periodične- 
ga obračuna in zaključnega 
računa za gospodarske enote 
v tujini. Poudarja, da ta obvez- 
nost velja tudi za poslovne 
enote v tujini. Na ta način je 
omenjena določba usklajena s 
predhodno, ki zahteva obvez- 
no vodenje posebnega knjigo- 
vodstva. 

Zakon o knjigovodstvu sedaj 
ni določal, da je treba zaklju- 
čni račun sestaviti tudi ob 
uvedbi postopka redne likvida-. 
cije ali stečajnega postopka. 
Osnutek predlaga, da se uvede 
obveznost sestavljanja zaklju- 
čnega računa tudi v teh prime- 
rih, da bi se tako končno ugo- 
tovil in razporedil celoten pri- 
hodek, dohodek in čisti doho- 
dek za organizacijo združene- 
ga dela oziroma za drugega 
uporabnika družbenih sred- 
stev s stanjem na dan začetka 
postopka redne likvidacije ozi- 
roma stečaja. Glede tega je 
predpisana tudi obveznost 
predaje poslovnih knjig in knji- 
govodskih listin likvidacijske- 
mu oziroma stečajnemu upra- 
vitelju. 

Zakon o knjigovodstvu pred- 
pisuje poslovne knjige, ki jih 

mora voditi uporabnik družbe- 
nih sredstev. Predpisano je tu- 
di vodenje drugih knjig, ki so 
potrebne za zagotavljanje nuj- 
nih podatkov. Obrazložitev 
Osnutka pa opozarja, da se vo- 
denje teh in drugih knjig v 
praksi različno tolmači, pose- 
bej, ko gre za zaloge surovin in 
reprodukcijskega materiala, 
drobnega inventarja, embala- 
že, končnih izdelkov in blaga. 
V vseh primerih se za te zaloge 
ne vodijo vsi potrebni podatki. 
To pa odpira možnosti zlorab 
pri ravnanju s temi sredstvi. 
Zaradi tega Osnutek zakona 
predlaga, da bi obvezno vodili 
poslovne knjige tudi za zaloge 
surovin in materiala, končnih 
izdelkov in blaga (analitična 
evidenca) po vrsti, količini in 
vrednosti. 

Mimo tega je predlagano, da 
se nabavna oziroma dejanska 
cena zalog opredeli tudi kot 
revalorizirana cena (vrednost), 
ker Zakon o celotnem prihod- 
ku predpisuje obvezno uskla- 
jevanje vrednosti teh zalog, iz- 
kazanih v knjigovodstvu, z nji- 
hovimi tržnimi cenami zadnji 
dan obračunskega obdobja. 

ZBIRNA IN 
KONSOLIDARNA 
BILANCA DELOVNE 
ORGANIZACIJE 

Osnutek zakona natančneje 
ureja tudi pristojnost Službe 
družbenega knjigovodstva za 
sprejemanje in nadzor periodi- 
čnih obračunov in zaključnega 
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računa, če so delavci v temelj- 
ni organizaciji sklenili, da z de- 
narnimi sredstvi razpolagajo 
preko žiro računa delovne or- 
ganizacije. Na ta način se 
ustrezne določbe Zakona o 
knjigovodstvu usklajujejo z 
določbami Zakona o Službi 
družbenega knjigovodstva. 

Prav tako se predpisuje ob- 
veznost za delovno organizaci- 
jo, da vsako poslovno leto se- 
stavlja zbirno in konsolidirano 

bilanco na način, ki ga predpi- 
suje Zvezni izvršni svet in ga 
predloži Službi .družbenega 
knjigovodstva. Te spremembe 
so predlagane glede na druga- 
čno funkcijo delovne organi- 
zacije v skladu s 146. členom 
Zakona o združenem delu, ka- 
kor tudi v skladu z večjo uve- 
ljavitvijo pri planiranju, uskla- 
jevanju in vodenju poslovne 
politike temeljnih organizacij 
združenega dela v sestavi de- 

lovne organizacije. 
Namesto dosedanje določbe 

Zakona o knjigovodstvu, da se 
s samoupravnim sporazumom 
o združevanju določi komu in 
v katerem roku je treba dosta- 
viti podatke iz zbirne bilance in 
konsolidirane bilance, dopol- 
nitev predpisuje, da delovna 
organizacija do 15. marca te- 
kočega leta za minulo leto 
pošlje Službi družbenega knji- 
govodstva zbirno in konsolidi- 

rano bilanco. 
Osnutek zakona je dopol- 

njen tudi pri določbi, ki ureja 
varovanje poslovnih knjig in 
knjigovodskih listin. Da bi za- 
gotovili njihovo hrambo iz ob- 
dobja pred dnevom uvedbe 
postopka redne likvidacije ozi- 
roma stečaja, je predpisana 
obveznost, da se primopredaja 
teh knjig in listin opravi med 
odgovornimi osebami z zapi- 
snikom. 

Pospešuje se postopek za določanje 

nadomestil za javno izvajanje glasbenih in 

književnih del  

• V roku 30 oziroma 90 dni bodo morali avtorji, uporabniki in drugi udeleženci pri 
izvajanju neodrskih glasbenih in književnih del začeti postopek oziroma 
skleniti samoupravni sporazum o višini honorarja avtorju tega dela 

# Če ta naloga ne bo opravljena v zakonsko predvidenem roku, bo Zvezni izvršni 
svet sprejel začasne predpise o višini honorarja 

Organizacije avtorjev neodr- 
skih glasbenih in književnih 
del, organizacije združenega 
dela radia in televizije, Gospo- 
darska zbornica Jugoslavije, 
Svet Zveze sindikatov Jugosla- 
vije in Socialistična zveza de- 
lovnega ljudstva Jugoslavije 
bodo morale v prihodnje naj- 
pozneje v roku 30 dni začeti 
postopek za sklenitev samo- 
upravnega sporazuma, s kate- 
rim bo določena višina hono- 
rarja za posamezne vrste jav- 
nega izvajanja in priobčevanja 
neodrskih glasbenih in knji- 
ževnih del, vključno tudi pre- 
našanja in predvajanja prek ra-. 
dia in televizije. Če v predpisa- 
nem roku ne bo začet posto- 
pek samoupravnega sporazu- 
mevanja ali pa v nadaljnjih 90 
dneh sporazum ne bo skle- 
njen, bo Zvezni izvršni svet 
sprejel predpise o višini nado- 
mestila za posamezne vrste 
priobčevanja in izvajanja teh 
del. Ti predpisi bodo začasni, 
saj bodo veljali do trenutka, ko 
bodo udeleženci dogovora za- 
čeli postopek sporazumevanja 
oziroma sklenili samoupravni 
sporazum. 

To so ključne novosti Pred- 
loga za izdajo zakona o spre- 
membi in dopolnitvi Zakona o 
avtorski pravici, z Osnutkom 

zakona (AS 445), ki ga je pri- 
pravil Zvezni sekretariat za 
pravosodje in organizacijo 
zvezne uprave. Za obravnavo 
tega Predloga, ki je poslan 
Skupščini SFRJ, je pristojen 
Zvezni zbor. 

NADOMESTILO - DEL 
DOHODKA ALI 
CELOTNEGA 
PRIHODKA 

Zakon o avtorskih pravicah, 
ki je začel veljati aprila 1978, je 
treba spremeniti zaradi dose- 
danje prakse. Zakon namreč 
omogoča udeležencem spora- 
zumevanja, da s samouprav- 
nim sporazumom uredijo med- 
sebojna razmerja na način, ki 
jim najbolj ustreza, vendar pa 
ne določa roka, do kdaj je to 
treba storiti. Hkrati je zapisa- 
no, da bo do sprejetja sporazu- 
ma določena višina honorarja 
za posamezne vrste izvajanja 
oziroma priobčevanja javnosti 
neodrskih glasbenih in knji- 
ževnih del veljale določbe sa- 
moupravnih splošnih aktov or- 
ganizacij avtorjev, ki zadevajo 
določanje višine teh nadome- 
stil. 

Praksa pa je bila drugačna, 
saj samoupravni sporazum ni 

bil sklenjen. Med udeleženci 
samoupravnega sporazumeva- 
nja je namreč sporna pravna 
narava honorarja za uporabo 
tako imenovanih malih avtor- 
skih pravic, s tem pa tudi osno- 
va za določanje nadomestila. 
Uporabniki malih avtorskih 
pravic trdijo, če je delež glas- 
benih oziroma književnih' del 
vplival na višino ustvarjenega 
dohodka organizacij združe- 
nega dela, da je nadomestilo 
za tak delež mogoče določiti le 
v delu ustvarjenega dohodka, 
sorazmerno njegovemu dele- 
žu, ne pa v delu celotnega pri- 
hodka organizacij združenega 
dela, ki so uporabljale glasbo 
in drugo delo pri svoji dejav- 
nosti. 

Tako stališče ne sprejemajo 
organizacije avtorjev. Zahteva- 
jo, da je treba honorarje tudi 
nadalje določati iz celotnega 
prihodka organizacij, ki upo- 
rabljajo glasbo pri svoji dejav- 
nosti. Zaradi tega spornega 
vprašanja se med udeleženci 
sporazumevanja še naprej 
uporablja Pravilnik o nadome- 

stilih za javno izvajanje in spo- 
ročanje javnosti glasbenih del, 
ki ga je sprejela Zveza kompo- 
nistov Jugoslavije. 

Zavlačevanje postopka za 
sklenitev samoupravnega spo- 
razuma, pravi obrazložitev 
Predloga za izdajo zakona, je v 
veliki meri pogojena s podalj- 
ševanjem veljavnosti omenje- 
nega Pravilnika. Pravni položaj 
pa je s tem nevzdržen tako za 
avtorje glasbenih del kot za 
njihove uporabnike. Zaradi te- 
ga so predlagane spremembe 
uporabe tega Pravilnika z do- 
ločitvijo rokov. 

Tudi v primeru, če udeležen- 
ci samoupravnega sporazume- 
vanja v 90 dneh ne bodo skle- 
nili samoupravnega sporazu- 
ma, Pravilnik ne bo več veljal, 
ker bo moral Zvezni izvršni 
svet sprejeti predpise o zača- 
snih honorarjih. To bo spre- 
jemljivejša rešitev od veljavne, 
saj je Pravilnik enostranski akt 
Zveze komponistov Jugoslavi- 
je, poudarja obrazložitev Pred- 
loga za izdajo zakona. 
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Ekonomska merila za proizvodnjo 

priložnostnih kovancev 

• Narodna banka Jugoslavije bo lahko izdelovala priložnostne kovance tudi pri 
specializiranih organizacijah v tujini 

• Točneje so določeni primeri ko so lahko priložnostni kovanci redno plačilno 
sredstvo ali se lahko prodajajo po cenah nad nominalno vrednostjo 

• Odlok o prodaji in o dajanju v obtok priložnostnih kovancev sprejme Narodna 
banka Jugoslavije 

• Prihodek, ustvarjen s prodajo priložnostnih kovancev, gre, po odbitku stroškov, 
v proračun federacije 

' Delegati v Zboru republik in 
pokrajin bodo v kratkem dobili 
osnutek zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o 
priložnostnih kovancih (AS 
471), ki ga je Zvezni izvršni 
svet poslal v obravnavo in 
sprejem Skupščini SFRJ. 

S predloženimi sprememba- 
mi se ukinja možnost uporabe 
prihodkov od prodaje prilož- 
nostnih kovancev za obeleže- 
vanje določenih dogodkov, s 
čemer se ustvarja podlaga, da 
se predlogi za obeleževanje 
dogodkov spravijo v realne ok- 
vire, tako glede pomena kot 
tudi velikosti serije in apoen- 
ske sestave. Prav tako se zago- 
tavlja uvajanje ekonomskih 
meril poslovanja v proizvodnji 
priložnostnih kovancev, koli- 
kor je to mogoče. Opravljajo 
se tudi tehnične izboljšave gle- 
de izboljšave izdajanja kovan- 
cev in premagovanja drugih 
problemov, ki so se pojavili na 
tem področju od izdaje zakona 
o priložnostnih kovancih leta 
1980 do danes. 

IZDELAVA 
PRILOŽNOSTNIH 
KOVANCEV TUDI 
V TUJINI 

Osnutek zakona predvideva, 
da lahko Narodna banka Jugo- 
slavije izjemoma izdela prilož- 
nostne kovance pri drugih 
specializiranih organizacijah, 
ne samo doma, ampak tudi v 
tujini. O izdelavi priložnostnih 
kovancev bo odločal Zvezni 
izvršni svet na predlog Naro- 
dne banke Jugoslavije. 

Razlog za predlaganje takš- 
nih določb, je poudarjeno v 
obrazložitvi, je v tem, da števil- 
ne organizacije v svetu, ki se 
ukvarjajo z numizmatiko, po- 
nujajo posameznim državam, 
da kujejo zlati in srebrni denar 

ob ustreznih dogodkih te drža- 
ve na svoje stroške in kot na- 
domestilo za pridobljeno pra- 
vico do izdelave in prodaje da- 
jejo precejšnja sredstva tako v 
kovanih zbirkah kot tudi v tuji 
valuti. 

Narodna banka Jugoslavije 
je na ta način dobila pomemb- 
ne ponudbe, vendar jih zaradi 
zakonske prepovedi izdelave v 
tujini ni smela obravnavati. 

Določba veljavnega zakona, 
ki govori o zagotavljanju zlatih 
in srebrnih rondel - ploščic za 
izdelavo priložnostnega de- 
narja - pri domačih proizvajal- 
cih v sorazmerju z njihovim de- 
ležem pri primarni proizvodnji 
teh kovin, ustvarja velike teža- 
ve pri izdelavi priložnostnih 
kovancev, je poudarjeno v 
obrazložitvi. Zaradi tega je 
predlog, da se ta določba črta, 
kar pomeni, da bi v bodoče 
Narodna banka Jugoslavije ku- 
povala rondele pri proizvajal- 
cih z najbolj ugodnimi cenami, 
kakovostjo in dobavnimi roki. 
To praktično pomeni, da se v 
proizvodnjo priložnostnih ko- 
vancev uvajajo ekonomska 
merila, kar je ekonomsko 
uoravičeno. 

V osnutku zakona je prav ta- 
ko določeno, da se priložnost- 
ni kovnci izdelani iz zlata in 
srebra prodajajo po večji ceni 
kot je nominalna vrednost. 
Prav tako je določeno, da se 
priložnostni kovanci iz kovin, 
iz katerih se izdelujejo kovan- 
ci, ki so v obtoku, kovani v 
spečialni tehniki, prodajajo po 
ceni, ki je večja od njihove no- 
minalne vrednosti, denar iz ta- 
kšnih kovin, kovan v navadni 
tehniki, pa se daje v obtok po 
njegovi nominalni vrednosti. 

S takšno spremembo dolo- 
čbe veljavnega zakona so na- 
tančneje določeni primeri, 
kdaj se smejo priložnostni ko- 

vanci dajati v obtok kot redno 
plačilno sredstvo, kdaj pa pro- 
dajati nad njegovo nominalno 
vrednostjo, ker je dosedanjf. 
nenatančna formulacija do- 
puščala različne razlage. 

S to spremembo se prav ta- 
ko predlaga, da Narodna ban- 
ka Jugoslavije izda sklep o 
prodaji in sklep o dajanju v ob- 
tok priložnostnih kovancev, 
česar dosedanji zakon ni do- 
ločal. 

PRIHODEK OD 
PRODAJE 
PRILOŽNOSTNEGA 
DENARJA - V 
PRORAČUN 
FEDERACIJE 

Po osnutku zakona naj bi se 
v bodoče prihodki od prodaje 
priložnostnih kovancev stekali 
po odbitku stroškov v pro- 
račun federacije. To praktično 
pomeni, da se tudi v izjemnih 
primerih, ki jih- predvideva ve- 
ljavni zakon, ta sredstva ne bi 
mogla uporabiti za financira- 
nje raznih manifestacij. Tako 
bodo odpravljene številne za- 
hteve in pritiski organizatorjev 
raznih manifestacij za izdajo 
priložnostnih kovancev v ob- 
sežnih emisijah, češ da je s 
tem mogoče ustvariti visoke 
prihodke od prodaje doma in v 
tujini. 

V zadnjem času pošiljajo 
predlagatelji emisij priložnost- 
nega denarja Zveznemu izvrš- 
nemu svetu kompletne elabo- 
rate za izdajanje denarja, v ka- 
terih predlagajo sorazmerno 

visoko nominalno vrednost 
posameznih apoenov. To je, 
kot je poudarjeno v obrazloži- 
tvi, nesprejemljivo tudi na Na- 
rodno banko Jugoslavije. Če 
namreč prodaja ne bi bila mož- 
na bi se lahko zgodilo, da bi se 
apoeni, ki vsebujejo zlato in 
srebro v manjši vrednosti, kon- 
vertirali pri Narodni banki Ju- 
goslavije po njihovi visoki no- 
minalni vrednosti za redni de- 
nar v obtoku. Prav tako zahte- 
vajo visoke prodajne cene, da 
bi se ustvarili čim višji pri- 
hodki. 

Stanje na področju izdajanja 
priložnostnih kovancev kaže, 
da se je skoraj izgubil pomen 
zaznamovanja pomembnejših 
dogodkov. Komercialni učinki, 
ki jih pričakujejo od prodaje 
tega denarja, predvsem motivi- 
rajo predlagatelje, da predla- 
gajo dogodke, ki jih je treba 
ustrezno zaznamovati. Ker se 
bodo s predloženimi spre- 
membami vsa sredstva od pro- 
daje stekala v proračun federa- 
cije ne bo več komercialne pri- 
vlačnosti za izdajo kovancev in 
se bodo zmanjšale zahteve za 
izdajanje ob raznih neustrez- 
nih dogodkih, kar je bilo zdaj 
primer. 

V osnutku zakona na koncu 
je predvideno, da se bodo akti, 
v katerih Zvezni izvršni svet 
odloča o dogodkih, ob katerih 
se bodo izdajali priložnostni 
kovanci, višini emisije, apoe- 
nih in glavnih znakih prilož- 
nostnih kovancev ter sklepi 
Narodne banke Jugoslavije o 
prodaji in dajanju v obtok pri- 
ložnostnih kovancev, objavili v 
Uradnem listu SFRJ. 

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI-^ 
. TVAH ZAKONA O PRILOŽNOSTNIH KOVANCIH - AS 471' 
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ANALIZE IN OCENE 

Spodbujevalni ukrepi za hitrejši razvoj 

gospodarsko manj razvitih področij dajejo 

dobre rezultate    

• Industrijska proizvodnja v manj razvitih področjih se je v prvih devetih mesecih 
letos povečala za 5,4 odstotka, kar je nad povprečjem v državi 

• Poleg nadpovprečne rasti zaposlenosti v manj razvitih področjih je leta 1984 
iskalo zaposlitev 473.000 oseb, to je približno 50 odstotkov nezaposlenih v 
državi „ , 

• Izvoz blaga s teh področij se je v prvih devetih mesecih povečal za 4, na 
konvertibilno področje pa celo za 17 odstotkov, medtem ko je uvoz večji od 
povprečja v državi , 

• V strukturi virov financiranja se je povečal delež organizacij združenega dela, 
čeprav je še vedno pod jugoslovanskim povprečjem 

• Stopnja rasti družbenega proizvoda gospodarstva manj razvitih območij naj bi 
znašala v letu 1985 3,9 odstotka 

Družbenoekonomski razvoj manj razvitih republik in SAP 
Kosovo se je v letu 1983 odvija! v znamenju reševanja proble- 
mov na področju proizvodnje, izvoza, zunanje in notranje 
likvidnosti, visoke inflacije in izgrajevanja velikih objektov. V 
tem so bili doseženi dobri uspehi, na kar kaže tudi dejstvo, da 
je stopnja rasti družbenega proizvoda na teh področjih v 
primerjavi z ostalo državo zadovoljivejša tako v celoti kot tudi 
glede na razvitejše dele. Največji prispevek k skupni gospo- 
darski aktivnosti manj razvitih je prispevala industrija, ki je v 
letu 1983 povečala proizvodnjo za 3,2 odstotka, medtem ko je 
kmetijstvo zabeležilo občuten padec. Rast zaposlenosti na 
teh področjih je bila nadpovprečna, hitreje od povprečja v 
državi pa se je povečalo tudi število oseb, ki iščejo zaposlitev. 

O problemih s katerimi se srečujejo pri svojem gospodar- 
skem razvoju manj razvite republike in SAP Kosovo in o 
možnostih za premagovanje je govora o gradivu »Uresničeva- 
nje politike hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in SAP Kosovo v letih 1983 in 1984 in možnostih 
razvoja v letu 1985.« Poslano je bilo delegatom v Skupščini 
SFRJ, zanj pa je pristojen Zbor republik in pokrajin. V njem so 
predvsem našteti problemi s katerimi se ta področja sreču- 
jejo, govora pa je tudi o ukrepih za hitrejši razvoj. Pri tem je 
poudarjeno, da se, čeprav je za zadnja tri leta značilna zaple- 
tena gospodarska situacija, ti ukrepi uresničujejo. Tem pod- 
ročjem je bilo dano na razpolago 132 milijard dinarjev iz 
sklada, pri čemer se je njihov pretežni del oblikoval prek 
obveznega posojila (103 milijarde), medtem ko je bil manjši 
del oblikovan z združevanjem dela in sredstev (29 milijard). 

GOSPODARSTVO MANJ RAZVITIH V LETU 
1984 

Čeprav kažejo gospodarska gibanja v prvih devetih mesecih 
letos, v'primerjavi s prejšnjim obdobjem, težnjo izboljšanja, so 
na posameznih področjih še naprej nezadovoljiva. To kaže 
povečanje nezaposlenosti in izgub, slabšanje akumulativne in 
reprodukcijske sposobnsti gospodarstva in kakovostnih fak- 
torjev gospodarjenja. Visoka zadolženost, nelikvidnost in 
obremenitev gospodarstva s tečajnimi razlikami. Zadovoljive- 
jši rezultati so bili doseženi pri oživljanju industrijske proiz- 
vodnje in je njena rast celo 5,4 odstotka, kar je nad povpre- 
čjem v državi, povečanju zunanjetrgovinske menjave in stop- 
nje pokritosti uvoza z izvozom, rasti zaposlenosti v družbe- 
nem sektorju in usklajevanju porabe z realno razpoložljivimi 

sredstvi. V SR Bosni in Hercegovini se je zmanjšala proizvod- 
nja delovnih sredstev, povečala pa se je proizvodnja materiala 
za reprodukcijo in blaga za osebno porabo. Rast proizvodnje 
je bila zabeležena v 22, padec pa v 10 panogah industrije. 
Precejšnje povečanje je bilo doseženo v posameznih energet- 
skih in surovinskih panogah (proizvodnja in predelava pre- 
moga, barvasta metalurgija in osnovni kemični proizvodi), kot 
tudi v nekaterih izvozno usmerjenih panogah (lesni, tekstilni 
in živilski proizvodi). Na bolj umirjeno rast skupne industrijske 
proizvodnje je posebej vplival padec proizvodnje v elektrogo- 
spodarstvu in industriji za predelavo kovin. 

Prizadevanja za oživitev industrijske proizvodnje v SR Crni 
gori so se pričela v drugem polletju 1983, nadaljevala pa so se 
v obdobju januar-september letos. K visoki stopnji rasti je 
posebej prispevalo boljše izkoriščanje zmogljivosti v nekate- 
rih organizacijah združenega dela, kot tudi ugodnejši pogoji 
za tekočo reprodukcijo- (reprogramiranje dela odplačila tujim 
kreditorjem, zadovoljivejši pogoji za uporabo kreditov za uvoz 
surovin in reprodukcijskega materiala, kot tudi za intervencije 
iz blagovnih in deviznih rezerv. Proizvodnja se je v SR Crni 
gori povečala na vseh sektorjih oziroma v 21 industrijski 
panogah. Najpomembnejši napredek je bil dosežen v elektro- 
gospodarstvu, proizvodnji premoga, električnih strojev, bar- 
vasti metalurgiji, kovinski in živilski industriji. Zmanjšanje je 
bilo zabeleženo v osmih gospodarskih panogah med katerimi 
so ladjedelništvo, proizvodnja končnih izdelkov iz lesa, kot 
tudi prediva in tkanin. 

NEZADOVOLJIVI REZULTATI 
GOSPODARJENJA SAP KOSOVO 

Dinamična rast industrijske proizvodnje v SR Makedoniji 
(8,4 odstotka) je bila dosežena zahvaljujoč boljši preskrblje- 
nosti s surovinami, reprodukcijskim in energetskim gorivom, 
kot tudi s povečanjem storitev s partnerji doma in v tujini. Ta 
rastje bila dosežena v 17 industrijskih panogah, najizrazitejša 

URESNIČEVANJE POLITIKE HITREJŠEGA RAZVOJA 
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH REPUBLIK IN SAP 
KOSOVO V LETIH 1983 in 1984 IN MOŽNOSTI RAZVOJA 
V LETU 1985 

16 
poročevalec 



pa je v elektrogospodarstvu, črni metalurgiji, kovinsko prede- 
lovalni dejavnosti, proizvodnji električnih strojev in aparatov, 
kemični, tekstilni, usnjarski in obutveni industriji. Nizka rast 
ali stagnacija je bila zabeležena v sedmih panogah, padec 
proizvodnje pa v osmih, med katerimi so tudi proizvodnja 
barvastih kovin, prometnih sredstev in tobaka. 

V SAP Kosovo je v juliju in septembru po večmesečnem 
upadanju prišlo do oživitve industrijske proizvodnje, kar pa ni 
bilo dovolj, da bi se uresničila z resolucijo predvidena rast 7 
odstotkov. Na takšno stanje je vplivalo tudi aktiviranje majh- 
nega števila na novo zgrajenih objektov (od 36 jih je s posku- 
snim deloma začelo samo 10). Pri tem ni bilo uresničeno niti 
boljše izkoriščanje obstoječih zmogljivosti, kar je imelo za 
posledico nižjo proizvodnjo v 13 gospodarskih panogah. 

Uspešno je poslovalo 18 panog in to predvsem kovinsko 
predelovalna, tekstilna, živilska in industrija prometnih sred- 
stev. Vendar je posebej neugodno to, da je prišlo do padanja 
proizvodnje v panogah, ki so temelj razvoju v SAP Kosovo, kot 
so elektrogospodarstvo in barvasta metalurgija, ki imata svojo 
proizvodnjo zasnovano na domačih surovinah. Razen tega se 
je proizvodnja električne energije povečala samo za 1 odsto- 
tek, premoga pa zmanjšala za 6, rud barvastih kovin za 3, 
njihovih proizvodov pa celo za 30 oziroma 17 odstotkov. 

Manjši obseg proizvodnje premoga je rezultat drsenja in 
okvar opreme, kar je imelo za posledico tudi zmanjšanje 
proizvodnje električne energije. Na to je vplivala tudi zastarela 
oprema, kot tudi subjektivne in organizacijske slabosti. V 
sedmih mesecih je TE Kosovo A efektivno delala okrog 9.500 
ur, medtem ko so znašali zastoji 12.340 ur. Pri TE Kosovo B I 
je prišlo do zastoja 2.150 ur predvsem zaradi revizije. 

IZVOZ IN ZAPOSLENOST 
Izvoz blaga z gospodarsko manj razvitih področij se je v 

devetih mesecih letos, v primerjavi z enakim obdobjem lani, 
povečal za okrog 4 odstotke. Pri tem se je izvoz na konverti- 
bilno področje povečal za okrog 17 odstotkov. Obenem pa je 
bil uvoz blaga nad povprečjem za vso državo in je znašal 
skupaj s konvertibilnega področja 6 odstotkov. V njegovi 
strukturi so najbolj udeležene surovine in materiali za repro- 
dukcijo, nato pa oprema. Pokritost uvoza z izvozom se v manj 
razvitih področjih giblje okrog povprečja za vso državo - 
skupaj 82 proti 83 odstotkov, na konvertibilnem področju pa 
85 proti 84 odstotkov. Zaposlenost v družbenem sektorju se je 
v prvih osmih mesecih, v primerjavi z enakim obdobjem lani, 
povečala za 3 odstotke (v Jugoslaviji za 2,1). Zaposlenost je v 
vseh manj razvitih področjih, razen v SR Makedoniji, 
naraščala hitreje v gospodarskih kot v negospodarskih dejav- 
nostih (3:2,5). Najpomembnejša rast je bila dosežena v indu- 
striji - 4 odstotke, pri čemer v industriji SAP Kosovo 6,2, SR 
Crne gore 5,7, SR Bosne in Hercegovine 3,8 in SR Makedonije 
3,2 odstotka. Kljub takšni rasti zaposlenosti pa se je povečalo 
števild oseb, ki iščejo zaposlitev in je v manj razvitih področjih 
dosegla številko okrog 473.000, kar je 49,3 odstotka nezapo- 
slenih v državi. V primerjavi z istim obdobjem lani je število 
oseb, ki iščejo zaposlitev večje za 12,8 odstotka, medtem ko je 
v razvitih področjih ostalo nespremenjeno. Ta problem je še 
naprej posebej izražen v SAP Kosovo. 

Investicijska odplačila so se v obdobju januar-september 
letos v vsej državi, v primerjavi z enakim obdobjem lani, 
povečala za 40,6 odstotka, v nerazvitih področjih pa za 27,8 
odstotka. Na teh področjih so (razen v SR Makedoniji) gospo- 
darske investicije naraščale hitreje od negospodarskih. Tako 
so se v SR Bosni in Hercegovini povečale za 50, negospodar- 
ske pa za 8 odstotkov, V SR Črni gori za 18 oziroma za 21, v 
SAP Kosovo za 24 oziroma 23, medtem ko so v SR Makedoniji 
zabeležili počasnejšo rast gospodarskih od negospodarskih 
investicij (16:36). 

UKREPI ZA SPODBUJANJE RAZVOJA 
Za finančne poslovne rezultate organizacij združenega dela 

v prvem polletju 1984 v vsej državi in na nerazvitih področjih 
je značilna Visoka nominalna rast vseh kategorij poslovanja. 
To je predvsem odraz povečanja cen. Na vseh teh področjih 
se je povečal skupni prihodek v gospodarstvu, kot tudi doho- 
dek in čisti dohodek. (Nižji je bil samo v SR Črni gori). Pri tem 
se je zmanjšal delež dohodka, ki ostaja na razpolago organi- 
zacijam združenega dela, kot tudi delež sredstev za osebne 

dohodke in skupno porabo, povečal pa se je delež za razširi- 
tev in pospeševanje materialne osnove dela. Ta razmerja so 
vplivala tudi na akumulativno in reprodukcijsko sposobnost 
gospodarstva. Tako je stopnja akumulacije še naprej precej 
pod povprečjem v državi, reprodukcijska sposobnost gospo- 
darstva teh področij, čeprav je zadovoljivejša od akumula- 
tivne, pa je še nižja od povprečja v državi. Tekoče izgube so v 
obdobju januar-september letos v gospodarstvu nerazvitih 
področij dosegle 24,7 milijarde dinarjev (25 odstotkov od 
skupnih izgub v državi). Največji delež izgub nastane zaradi 
neustvarjenega čistega dohodka za kritje izplačanih akontacij 
osebnih dohodkov. 

Predvideni ukrepi za spodbujanje hitrejšega razvoja teh 
področij, kot je poudarjeno v gradivu, se uresničujejo z 
različno dinamiko. Tako so sredstva sklada na podlagi obvez- 
nega posojila pritekala po predvidevanjih, medtem ko je zdru- 
ževanje dela njihovih sredstev precej pod predvideno ravnijo. 
Dopolnilna sredstva iz proračuna federacije za financiranje 
družbenih in drugih služb manj razvitih področij se uresniču- 
jejo po določeni dinamiki. 

Hitrejši razvoj teh področij je spodbujan tudi z drugimi 
ukrepi: obveznostjo republik in pokrajin, da zagotovijo sred- 
stva za kritje razlik med vpisom in plasmajem sredstev sklada 
v znesku 930 milijonov dinarjev. Tem področjem so bila dana 
tudi posebna devizna sredstva za gotovinska plačila pri uvozu 
opreme za objekte, ki se kreditirajo iz sredstev sklada, odo- 
brene so bile carinske olajšave za uvoz opreme in rezervnih 
delov za objekte, ki se gradijo na podlagi združevanja in to z 
znižanjem carinske stopnje za 50 odstotkov in dajatev za 
poravnavo davčne obremenitve s 6 na 4 odstotke. Za hitrejši 
razvoj SAP Kosovo so bili v letu 1984 predvideni posebni 
ukrepi, ki se uresničujejo. Tako je ta pokrajina oproščena dela 
plačevanja prispevkov za proračun federacije (80 odstotkov), 
odloženo je bilo vračanje anuitet organizacijam združenega 
dela s tega področja do leta 1985, za kredite, ki dospejo v letu 
1984 je zagotovljen kredit za trajna obratna sredstva v znesku 
1.250 milijonov dinarjev. Gospodarstvo Kosova je prav tako 
oproščeno: carine za plačilo opreme in rezevnih delov za 
gradnjo ključnih objektov na področju energetike in barvastih 
kovin, dajatev za carinsko evidentiranje, kot tudi za poravnavo 
davčnega obremenjevanja za uvoženo blago za objekte, ki se 
gradijo na podlagi združevanja, kot tudi plačila posebne takse 
do tujine za opremo, ki se uvaža za gradnjo objektov na 
podlagi združevanja dela sredstev sklada. 

PREDVIDEVANJA ZA NASLEDNJE OBDOBJE 
Do konca leta 1984 se bo, po ocenah, ki so v gradivu, 

nadaljeval trend, ki se je prvih devetih mesecih očitno pokazal 
v gospodarsko manj razvitih področjih. Gre predvsem za rast 
proizvodnje, izvoza in zaposlenosti, kot tudi za zmanjšanje 
realnega obsega investicij. Prav tako je pričakovati nadpov- 
prečno rast družbenega proizvoda skupnega gospodarstva 
države ter manj razvitih republik in SAP Kosovo, rast industrij- 
ske proizvodnje pa naj bi bila na ravni povprečne rasti v vsej 
državi. 

V letu 1985 bi se morali, kot je poudarjeno v gradivu, 
stabilizirati gospodarski tokovi, še naprej bi se morala 
povečevati proizvodnja, izvoz, posebej na konvertibilno pod- 
ročje, nato produktivnost, zaposlovanje, predvsem mladih 
šolanih kadrov. 

Stopnja rasti družbenega proizvoda na manj razvitih podro- 
čjih naj bi znašala 3,9 odstotka, kar je nad povprečno dina- 
miko vse države (3,5). Zasnovana mora biti na povečanju 
industrijske in kmetijske proizvodnje in nato na rasti proiz- 
vodnje in storitev v vseh ostalih dejavnostih. Pri tem bi moral 
biti fizični obseg industrijske proizvodnje večji za 5 odstotkov, 
temeljil pa naj bi na popolnejšem izkoriščanju razpoložljivih 
zmogljivosti in domačih resursev ter na zboljševanju kako- 
vosti skupnega gospodarjenja. 

Predvideno povečanje kmetijske proizvodnje (3,5 odstotka) 
temelji na boljšem izkoriščanju in razširitvi obdelovalnih 
površin, povečanju pridelka na hektar ter z boljšimi rezultati v 
živinoreji. Na področju ekonomskih odnosov s tujino bodo 
osnovne naloge povečanje izvoza in deviznega priliva, redno 
plačevanje obveznosti do tujine in nujen uvoz za proizvodnjo, 
ki je namenjena za izvoz ter zmanjšanje obsega dolga. 
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Sprejeti bodo tudi ukrepi za povečanje učinkovitosti investi- 
cij. Razpoložljiva sredstva bodo namenjena predvsem za 
hitrejšo dograditev začetih objektov. Za ta vlaganja bodo 
upoštevana merila ekonomske učinkovitosti in družbene 
upravičenosti. To bodo vlaganja v zmogljivosti, ki bodo pri- 
spevala k: uspešnejšemu izkoriščanju razpoložljivih zmoglji- 
vosti, povečanju produktivnosti zaposlovanja, krepitvi izvozne 
sposobnosti gospodarstva in racionalnejši zamenjavi uvoza, 

povečanju dohodka in akumulativne sposobnosti. 
Zaposlenost v družbenem sektorju manj razvitih področij naj 

bi se povečala za 3 odstotke. Zagotovljena bo z dinamičnejšo 
gospodarsko rastjo in razširitvijo materialne osnove dela, z 
večjim angažiranjem sredstev občanov (posebej v kmetijstvu 
in drobnem gospodarstvu), z boljšim izkoriščanjem zmoglji- 
vosti prek dela in več izmen ter skrajšanim delovnim časom, 
če so za to pogoji. 

Poostrena kaznovalna politika za 

gospodarski kriminal   

a Leta 1983 in v prvi polovici leta 1984 je gospodarski kriminal naraščal, 
zabeležene pa so bile tudi nove pojavne oblike te kriminalitete 

® Najtežja kazniva dejanja in gospodarski prestopki so na področju zunanje 
trgovine, vendar je njihovo odkrivanje zelo otežkočeno, ker do mnogih 
transakcij prihaja v tujini 

@ V minulem obdobju je bilo značilno povečano angažiranje in učinkovitejše 
delovanje javnih tožilstev tako na preventivnem kot na represivnem področju 

© Izenačevanje kaznovalne politike predvsem za kazniva dejanja, ki ogrožajo 
družbeno lastnino in onemogočajo normalno poslovanje v gospodarstvu 

© Število nezakonitosti v gospodarstvu narašča, vendar se le izjemoma odkrijejo 
in kaznujejo najtežja kazniva dejanja z zelo škodljivimi posledicami za 
gospodarstvo. 

V skladu s sklepi Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ, spreje- 
timi 1. marca 1983, ki zahteva- 
jo spremljanje gospodarskega 
kriminala, posebej tistega, ki 
otežuje izvajanje ukrepov eko- 
nomske stabilizacije kot trajno 
nalogo, je Zvezno sodišče pri- 
pravilo in poslalo v obravnavo 
delegatom Skupščine SFRJ In- 
formacijo o gibanju gospodar- 
ske kriminalitete v letu 1983 in 
prvem polletju leta 1984. Pri 
pripravi tega gradiva so sode- 
lovali vrhovna sodišča repu- 
blik in pokrajin, Vrhovno vo- 
jaško sodišče, Višje gospodar- 
sko sodišče Srbije in Zvezno 
javno tožilstvo, v sodelovanju z 
Zveznim sekretariatom za no- 
tranje zadeve, zveznim tržnim 
in deviznim inšpektoratom in 
Službo družbenega knjigovod- 
stva Jugoslavije. 

Leta 1983 in v orvi polovici 
leta 1984 so organi SDK, tržne 
in devizne inšpekcije in organi 
za notranje zadeve odkrili in 
prijavili, v primerjavi s prejšnji- 
mi leti, povečano število ne- 
pravilnosti, nezakonitosti in ra- 
zličnih kaznivih dejanj. Precej 
se je povečalo število sprejetih 
upravnih ukrepov, vloženih 
prijav in zahtev za sprožitev 
ustreznih postopkov proti od- 
govornim osebam. 

Lani so organi za notranje 
zadeve odkrili in prijavili za 
16,6, odstotka več kaznivih de- 
janj gospodarskega kriminala 

kot leto poprej in za 19 odstot- 
kov več oseb, ki so bile uteme- 
ljeno osumljene, da so storile 
ta dejanja. Taka gibanja se na- 
daljujejo tudi v prvi polovici le- 
ta 1984, ko je bilo odkritih in 
prijavljenih za 10 odstotkov 
več dejanj in za 13,3 odstotka 
več oseb. Povečala se je tudi 
višina storjene škode. 

VELIKO ŠODE ZA 
GOSPODARSTVO 

Največje število deliktov s 
področja gospodarskega kri- 
minala je bilo odkritih v notra- 
nji trgovini na debelo in na 
drobno, v industriji in rudar- 
stvu, na področju finančnih, 
tehničnih in proizvodnih stori- 
tev, v prometu in zvezah, v 
družbenopolitičnih skupnostih 
in organizacijah, v SIS in kme- 
tijstvu. Čeprav v zunanji trgovi- 
ni ni bilo odkritih mnogo delik- 
tov, opozarjajo, da se na tem 
področju, kakor tudi pri inve- 
stiranju in deviznim poslova- 
nju v celoti, pojavljajo zaplete- 
na in po posledicah zelo težka 
kazniva ter druga dejanja, za 
katere so predpisane kazenske 
sankcije. Do velikih škod pri- 
haja v gospodarstvu zaradi 
sklepanja škodljivih pogodb, 
uvoza zastarele opreme in te- 
hnologije, omogočanja odvi- 
snosti domačega gospodar- 
stva od tujine, podvajanja 
zmogljivosti, zadrževanja de- 

viznih skladov v tujini in podo- 
bno. Narašča tudi trgovina s 
plemenitimi kovinami, defici- 
tarnimi izdelki, povečuje pa se 
tudi število drugih dejanj z ele- 
menti tujine, za katere so pred- 
pisane kazenske sankcije, po- 
večuje pa se tudi nedovoljena 
trgovina z devizami. 

Odkrivanje teh dejanj je zelo 
težko, saj do mnogih transak- 
cij prihaja v tujini, ali pa dajejo 
tuji poslovni partnerji lažno 
dokumentacijo. Dogaja se'tu- 
di, da teh partnerjev sploh ni. V 
nekaterih primerih je zelo tež- 
ko ugotoviti, kdo so odgovor- 
ne osebe, često pa prizadeti 
izkoristijo pravne praznine ali 
nenatančne določbe v posa- 
meznih zakonskih predpisih. 

Zadnje mesece, pravi Infor- 
macija, je bilo odkritih več pri- 
merov težjih kršitev zakonov in 
organiziranega kriminalnega 
delovanja skupin in posamez- 
nikov. Sprožen je bil postopek 
zaradi kaznivega dejanja zoper 
družbeno lastnino in drugih 
kaznivih dejanj s posebej tež- 
kimi posledicami (kraja srebra 

v Trepči in Zagrebu, bakra v 
Boru, kakor tudi v nekaterih 
prometnih organizacijah in 
bankah) in proti odgovornim 
osebam za povzročitev 
stečaja. 

• 
UČINKOVITEJŠA 
AKCIJA ORGANOV 
ODKRIVANJA IN 
PREGONA 

Za minulo obdobje je značil- 
no večje angažiranje in učin- 
kovitejše delovanje javnih to- 
žilstev, tako na preventivnem 
kot na represivnem področju. 
Največje število kaznivih de- 
janj gospodarskega kriminala 
je bilo odkritih v letu, ko so bila 
ta dejanja storjena, kar priča o 
ažurnosti in uspešnosti delo- 
vanja organov odkrivanja in 
pregona. Lani je bilo obtože- 
nih za kazniva dejanja proti 
družbeni lastnini 23.512 oseb 
(45,57 odstotka), proti gospo- 
darstvu, 20.152 (39,05 odstot- 
ka)) in proti uradni dolžnosti 
7.935 oseb (15,38 odstotka). 

INFORMACIJA O GIBANJU GOSPODARSKE KRIMINA-Ć 
LITETE S POSEBNIM POUDARKOM NA DEJANJA/ 
GOSPODARSKEGA KRIMINALA S KATERIMI SE^ 
OGROŽA IN OTEŽUJE IZVAJANJE UKREPOV EKONOM-JJ 
SKE STABILIZACIJE 
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Od skupnega števila oseb, ob- 
toženih za dejanja gospodar- 
skega kriminala, jih več kot 65 
odstotkov ni bilo zaposlenih v 
prizadeti delovni organizaciji, 
ustanovi ali organu, kar doka- 
zuje, da se družbena lastnina 
in druge zavarovane dobrine 
predvsem napadajo »od zu- 
naj«. Podatek, da je bilo obto- 
ženo manjše število oseb, za- 
poslenih v prizadetih delovnih 
in drugih organizacijah ter or- 
ganih pa ne zmanjšuje pome- 
na družbene nevarnosti, saj je 
v teh primerih šlo v glavnem za 
večje zneske in za obtožence, 
ki jim je bila zaupana družbena 
lastnina v upravljanje. 

Medtem ko lani nihče ni bil 
obtožen za kaznivo dejanje zo- 
per enotnost jugoslovanskega 
tržišča, je bilo v prvi polovici 
letos vloženih 61 obtožb. V pr- 
vih šestih mesecih letos pa je 
naraslo število gospodarskih 
prestopkov, v primerjavi z ena- 
kim obdobjem lani, kar za 38 
odstotkov. Največje število pri- 
jav za gospodarske prestopke 
je s področja Zakona o zavaro- 
vanju plačil med uporabniki 

- družbenih sredstev in Zakona 
o temeljih varnosti cestnega 
prometa. 

V mnogih primerih, opozarja 
Informacija, so izvršitev kazni- 
vih dejanj gospodarskega kri- 
minala in gospodarskih pre- 
stopkov omogočile različne 
subjektivne pomanjkljivosti in 
okoliščine, od slabe fizične in 
tehnične zavarovanosti druž- 
benega premoženja do nea- 
žurne in površne knjigovodske 
evidence, protizakonitega in 
neodgovornega razpolaganja 
ter ravnanja in premajhnega 
nadzorstva, pa tudi zaradi sla- 
be organizacije dela in nepoz- 
navanja predpisov. 

IZENAČEVANJE 
KAZNOVALNE 
POLITIKE 

Leta 1983 je bilo število 
pravnomočno obsojenih pol- 
noletnih oseb za kazniva deja- 
nja zoper gospodarstvo, druž- 
beno lastnino in uradno dolž- 

, nost za 7,1 odstotka večje kot 
leta 1982. Če pa upoštevamo le 
kazniva dejanja, ki neposre- 
dno ali v večji meri ogrožajo 
izvajanje ukrepov ekonomske 
stabilizacije, njihovi storilci pa 
so v glavnem zaposleni v orga- 
nizacijah združenega dela ali 
drugih organizacijah in skup- 
nostih, ki so oškodovane, ali 
pa je bilo kaznivo dejanje stor- 
jeno v njihovo korist, je odsto- 
tek obsojenih še večji, saj je 
povečanje znašalo 18 od- 
stotkov. 

Od celotnega števila obsoje- 
nih oseb za kazniva dejanja 

gospodarskega kriminala jih je 
bilo 60,45 odstotka obsojenih 
za lažja kazniva dejanja (kazen 
do 5 let zapora), 34 odstotkov 
za težja (kazen do 10 let zapo- 
ra), le 5,55 odstotka pa za naj- 
težja kazniva dejanja (kazen 
do 15 let zapora, v enem pri- 
meru pa tudi smrtna kazen). V 
tem obdobju se je povečal od- 
stotek obsojenih oseb na za- 
porno kazen, kar je posledica 
zaostrene kaznovalne politike 
proti storilcem kaznivih dejanj 
na tem področju. Hkrati se je 
zmanjšalo število pogojnih ob- 
sodb, izrečene pa so bile v 
glavnem storilcem kaznivih 
dejanj tatvine ali izdaje čeka 
brez kritja, kakor tudi za neka- 
tera druga lažja kazniva deja- 
nja. Še naprej je razmeroma 
visok odstotek obsojenih, ki se 
jim z uporabo posameznih za- 
konskih inštitutov kazen omili 
(20,5 odstotka), redkeje pa so 
izrečene druge kazni (denarna 
in kazen zaplembe premo- 
ženja). 

Čeprav je kaznovalna politi- 
ka primerna, predvsem Za sto- 
rilce težjih kaznivih dejanj go- 
spodarskega kriminala, Infor- 
macija poudarja, da je še na- 
prej treba spremljati in ize- 
načevati kaznovalno politiko 
za ta kazniva dejanja oziroma, 
da jo je treba prilagajati po- 
večani stopnji družbene nevar- 
nosti teh dejanj. O teh vidikih 
kaznovalne politike je bilo tudi 
govora na posvetovanju, ki ga 
je organiziralo Zvezno sodišče 
z vrhovnimi sodišči republik in 
pokrajin in Vrhovnim vojaškim 
sodiščem junija letos. Sklenje- 
no je bilo, da je treba, glede na 
ekonomski položaj, zaostriti 
kaznovalno politiko predvsem 
za tista kazniva dejanja, ki 
ogrožajo družbeno lastnino in 
ovirajo normalno delovanje 
gospodarstva, kakor tudi za 
druga dejanja gospodarskega 
kriminala in gospodarske pre- 
stopke, ki ovirajo izvajanje 
ukrepov ekonomske stabiliza- 
cije. Pogosteje kot doslej je 
treba, poleg ukrepov odvzema 
premoženjske koristi, izrekati 
tudi ustrezne varnostne ukre- 
pe, v najtežjih primerih pa tudi 
kazen zaplembe premoženja. 

DENARNE KAZNI JE 
RAZVREDNOTILA 
INFLACIJA 

Čeprav sodišča prednostno 
rešujejo zadeve gospodarske- 
ga kriminala, postopek v večini 
primerov še vedno traja precej 
časa, ker to terja obravnava 
teh kaznivih dejanj, tako po 
svojem značaju kot načinu in 
kraju izvršitve, strukturi storil- 
cev, načinu dokazovanja. K 
podaljševanju postopka pa v 

določeni meri prispevajo tudi 
nekatere subjektivne slabosti 
pri delu sodnikov. Zaradi tega 
v več kot 27 odstotkih prime- 
rov postopek traja dalj kot leto 
dni. 

Lani je število obsojenih 
pravnih oseb za gospodarske 
prestopke naraslo za 46,7 od- 
stotka v primerjavi z letom 
1982, število odgovornih oseb 
pa za 37,8 odstotka. Največ 
pravnih oseb je bilo obsojenih 
s področja industrije in rudar- 
stva, trgovine, prometa in zvez. 
Za težje gospodarske prestop- 
ke na področju investicij, no- 
tranjega in zunanjetrgovinske- 
ga prometa ter deviznega po- 
slovanja so bile storilcem 
izrečene strožje kazni, čeprav 
je po oceni sodišč še razmero- 
ma velik odstotek pogojnih ob- 
sodb, izrečene denarne kazni 
pa je inflacija toliko razvredno- 
tila, da ne prinesejo željenega 
učinka. 

Težnja naraščanja gospo- 
darskega kriminala se je na- 
daljevala tudi v letu 1984. Priš- 
lo je do novih pojavnih oblik: 
zlorab pri uporabi kreditov, na- 
menjenim prizadetim zaradi 
potresov, poplav in drugih ne- 
sreč, brezpravne uporabe 
sredstev »zelenega plana«, 
špekulacij z bencinskimi boni, 
ustvarjanja umetnih pomanj- 
kanj blaga in povzročanja mo- 
tenj na tržišču, nezakonitosti v 
zunanjetrgovinskem poslova- 
nju in podobno. Glavni vzroki 
teh pojavov so oteženi pogoji 
gospodarjenja (težave pri pre- 
skrbovanju s surovinami in re- 
produkcijskimi materiali, 
neobstoj deviznega tržišča, za- 
mrznjene cene in podobno), 
kakor tudi netočnosti in nepo- 
polnosti posameznih zakonov 
in drugih predpisov, neučinko- 
vitost inšpekcijskih organov in 
oraanov samoupravne kontro- 
le itd. 

NARAŠČANJE 
NEZAKONITOSTI V 
GOSPODARSTVU 

Nezakonitosti v gospodar- 
stvu naraščajo kljub večjemu 
angažiranju organov odkriva- 
nja, pregona in sojenja. To ve- 
lja tako za obseg kot za posle- 
dice, tako da prihaja do vse 
večjega razhajanja med nor- 
mativnim in dejanskim. To po- 
trjuje tudi večje število obsoje- 
nih zaradi kršitev zakonov, 
čeprav številne kršitve niso od- 
krite in kaznovane. Redko se 
na primer obravnavajo najtežja 
kazniva dejanja z zelo škodlji- 

vimi posledicami, čeprav je v 
praksi teh kršitev precej. Do- 
kaz za to je visok odstotek ne- 
zakonitosti, ugotovljenih ob 
kontroli poslovanja le v neka- 
terih organizacijah združene- 
ga dela (do 88 odstotkov), ki se 
kažejo v nespoštovanju pred- 
pisov o cenah, nelojalni kon- 
kurenci v zunanjetrgovinskem 
prometu, povzročanju stečaja, 
sklepanju škodljivih pogodb in 
podobno. 

Okrepljeno izvajanje repre- 
sivnih ukrepov je vplivalo na 
preprečevanje dela gospodar- 
skega kriminala, vendar pa se, 
v celoti gledano, še počasi 
spreminja odnos do zakonito- 
sti pri poslovanju v gospodar- 
stvu in do družbene lastnine. 
To pa opozarja med drugim tu- 
di na slabosti delovanja siste- 
ma družbene samozaščite na 
področju družbenoekonom- 
skih odnosov. 

V praksi, pravi Informacija, 
so samoupravna delavska kon- 
trola in drugi samoupravni or- 
gani v glavnem pasivni in do- 
voljujejo v svojem okolju celo 
grobe in očitne kršitve zako- 
nov in napade na družbeno 
lastnino. Okrepiti bi bilo treba 
njihovo odgovornost za var- 
stvo zakonitosti v gospodar- 
stvu. Čeprav so inšpekcijski in 
pravosodni organi pri svojem 
delu nedvomno dosegli uspe- 
he, je vendar nujno treba, sku- 
paj z drugimi družbenimi sub- 
jekti, še energičneje in dosled- 
neje sprejemati vse zakonske 
ukrepe za preprečevanje vseh 
oblik gospodarskega krimi- 
nala. 

Ker mnogih primerov ogro- 
žanja družbene lastnine in dru- 
gih vrst nezakonitosti v gospo- 
darstvu ne spremljajo ustrezni 
represivni ukrepi, je treba 
preučiti veljavno kazensko- 
pravno varstvo. To posebej ve- 
lja za kazniva dejanja s težjimi 
posledicami. Praksa zelo širo- 
kega normativnega urejanja 
ravnanj v gospodarstvu, pogo- 
stega spreminjanja posamez- 
nih predpisov in sprejemanje 
intervencijskih zakonov prav 
tako negativno vpliva na učin- 
kovito uresničevanje zakonito- 
sti na tem področju. Poleg te- 
ga mnoge netočnosti in prav- 
ne praznine v posameznih 
predpisih povzročajo njihovo 
različno tolmačenje in izvaja- 
nje, včasih pa so sprejeti pred- 
pisi, za katere se vnaprej ve, da 
ni pogojev za njihovo realizaci- 
jo. Z množičnim kršenjem ta- 
kih predpisov, brez da bi bile 
kršitve sankcionirane, je le na- 
dalje devalvirana zakonitost v 
gospodarstvu. 
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