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Letnik XI, štev. 6 

Cena 25 din 

skupščina sr Slovenije bo obravnavala 

Sklic sej zborov Skupščine SR Slovenije za 6. marca 
1985 smo objavili že v Poročevalcu, štev. 5/1985; ker pa 
sta predsednika Zbora združenega dela in Zbora občin 

dnevni red sej razširila, bo seja teh dveh zborov trajala 
dva dni, to je 6. in 7. marca 1985. Glede na te spremembe 
objavljamo ponovno dnevne rede sej zborov v celoti. 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
6. In 7. marca 1985 

Seji Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije in 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije sta sklicani za sredo, 6. 
marca 1985 in četrtek 7. marca 1985, seja Družbenopoliti- 
čnega zbora Skupščine SR Slovenije pa je sklicana za 
sredo, 6. marca 1985. 

Seje zborov — 6. marca 1985 
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 

zbor bodo obravnavali: 
- poročilo o pripravah na uvajanje novih vzgojnoizobraže- 

valnih programov v visokem šolstvu; 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

vojaških invalidih; 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

civilnih invalidih vojne; 
- predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o samo- 

prispevku, z osnutkom zakona; 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
o določitvi stopnje za združevanje sredstev rezerv v sklad skupnih rezerv 
gospodarstva Slovenije v letu 1985 za zavezance, ki niso sprejeli samoupravnega 
sporazuma, s predlogom zakona (ESA-652) str. 3 

PREDLOG 
da naj bo Skupščina SFRJ udeleženka pri sklepanju družbenega dogovora o elemen- 
tih skupne politike in o merilih za varstvo človekovega okolja (in prostorsko ureditev) 
(ESA-651) ' ' ' str 9 

Iz Skupščine SFRJ: ' 

RAZVOJNA POLITIKA 
- Pregled pripomb in predlogov skupščin republik in avtonomnih pokrajin k osnutku dolgoročnega družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje od leta 1986 do 2000 - k AS 426 
- Stališča in mnenja Zveznega družbenega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko in sveta družbenega 
informiranja SFRJ o osnutku dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1986 do 2000 - k AS 426 
- Pripombe Zvezne konference SZDLJ k osnutku odloka o temeljnih smernicah družbenoekonomskega razvoja in 
okvirih ekonomske politike Jugoslavije v obdobju od leta 1986 do 1990 in k osnutku dolgoročnega družbenega plana 
Jugoslavije do leta 2000 - k AS 426 
- Pripombe splošnih združenj črne in barvaste metalurgije ter industrije predelave kovin k osnutku odloka o 
temeljnih smernicah družbenoekonomskega razvoja in okvirih ekonomske politike Jugoslavije v obdobju od leta 
1986 do 1990 in k osnutku dolgoročnega družbenega piana razvoja Jugoslavije do leta 2000 - k AS 426 

NOVI PREDPISI 
- Osnutek zakona o kritju tečajnih razlik pri Narodni banki Jugoslavije - AS 541 
- Osnutek zakona o poravnavi določenih deviznih terjatev - AS 510 
- Osnutek odloka o predračunu prihodkov in odhodkov deviznih rezerv pri Narodni banki Juaoslaviie za leto 1985 
AS - 541 ■ 

PRILOGA: 

Predlogi za uporabo sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč 



- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sodiščih združenega dela, z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju 
strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju, 
z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o nepravdnem postopku; 
- osnutek samoupravnega sporazuma o sodelovanju in 

izvajanju skupnih nalog pri načrtovanju, vzpostavljanju in 
delovanju informacijskih sistemov za podporo odločanju v SR 
Sloveniji; 

- predlog za izdajo zakona o dopolnitvah zakona o organi- 
zaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in 
republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, s predlogom zakona; 

- predlog odloka o spremembah odloka o sestavi republiš- 
kih komitejev. 

Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala 
tudi: 

- predlog zakona o družbeni kontroli cen; 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

davkih občanov; 
- predlog zakona o spremembah zakona o uvedbi in stop- 

njah republiških davkov in taks; 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o davku na promet nepremičnin, z osnutkom zakona; 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o skladih skupnih rezerv, z osnutkom zakona; 
- poročilo o urejanju strokovnega naslova za diplomante 

medicinskih fakultet; 
- predlog odloka o programu statističnih raziskovanj SR 

Slovenije v letu 1985. 
Zbor združenega dela bo obravnaval še: 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
sanitarni inšpekciji; 

- predlog zakona o spremembi zakona o Narodni banki 
Slovenije; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o varstvu pri delu. 
Zbor občin bo obravnaval še: 

- poročilo o medsebojnem sodelovanju sosednjih občin 
SR Slovenije in SR Hrvatske. 
Družbenopolitični zbor bo obravnaval še: 

- predlog za izdajo zakona o temeljih sistema družbenega 
planiranja in o družbenem planu Jugoslavije, z osnutkom 
zakona, na dnevnem redu seje pa so tudi: 

- pobude, predlogi in vprašanja delegatov oziroma druž- 
benopolitičnih organizacij; 

- volitve in imenovanja. 

Oba zbora imata na dnevnem redu sej še: 
- volitve in imenovanja; 
- pobude, predloge in vprašanja delegatov. 

SKLIC SKUPNE SEJE ZBOROV 
CKlipČpiMC 

IZOBRAŽEVALNE SKUPNOSTI 
SLOVENIJE 
6. marca 1985 

Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije bo na skupni 
seji zbora uporabnikov in zbora izvajalcev v sredo, 6. marca 
1985, enakopravno z zbori Skupščine SR Slovenije obravna- 
vala: 

- poročilo o pripravah na uvajanje usmerjenega izobraže- 
vanja v visokem šolstvu. 

Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije bo na seji 
med drugim obravnavala tudi analizo o uresničevanju svobo- 
dne menjave dela v družbenih dejavnostih v SR Sloveniji 
(zaključna obravnava z obravnavo osnutka izhodišč za pre- 
oblikovanje posebnih izobraževalnih skupnosti); predlog 
samoupravnega sporazuma o financiranju dejavnosti vzgoje 
in usmerjenega izobraževanja državljanov SFRJ, ki začasno 
delajo in prebivajo v tujini; predlog družbenega dogovora o 
osnovah skupne politike na področju zaposlovanja in o njiho- 
vem uresničevanju v SFRJ; predlog sklepa o podelitvi pri- 
znanj ob 10. obletnici začetka uvajanja celodnevne osnovne 
šole; predlog sklepa o okvirih za višino naložb v vzgojnoizo- 
braževalne objekte v letu 1985; graditev domov za učence in 
študente: poročilo o uresničevanju programa gradenj teh 
domov v letu 1984, predlog okvirnega programa gradenj za 
leto 1985, predlogi sklepov o sofinanciranju investicij v posa- 
mezne domove za učence oziroma za študente; program dela 
zborov skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije za leto 
1985. 

Seje zborov — 7. marca 1985 
Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala: 

- predlog za izdajo o temeljih sistema družbenega planira- 
nja irvo družbenem planu Jugoslavije, z osnutkom zakona; 

- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Zveznim 
izvršnim svetom Skupščine SFR Jugoslavije in vlado Zveze 
sovjetskih socialističnih republik o odobritvi kredita za delno 
financiranje graditve druge faze Metalurškega kombinata 
Smederevo v SFRJ; 
- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o spremembah in 

dopolnitvah sporazuma med vlado SFR Jugoslavije in vlado 
Zveze sovjetskih socialističnih republik o gospodarskem in 
tehničnem sodelovanju pri graditvi in rekonstrukciji industrij- 
skih in drugih objektov v SFRJ; 

- predlog zakona o ratifikaciji Mednarodne konvencije o 
usklajevanju mejnih kontrol blaga; 

- osnutek zakona o poravnavi določenih deviznih terjatev; 
- osnutek zakona o kritju tečajnih razlik pri Narodni banki 

Jugoslavije; 
- osnutek odloka o predračunu prihodkov in odhodkov 

deviznih rezerv pri Narodni banki Jugoslavije za leto 1985. 
Zbor združenega dela bo obravnaval tudi: 

- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
Jugoslovanski banki za mednarodno ekonomsko sodelovanje 
in o skupnih finančnih organizacijah; 

- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah carin- 
skega zakona. 
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občanj 

Glasilo 
Skupnosti 
slovenskih 
občin 

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

IZ VSEBINE št. 4 (21. februarja 1985) 
- Družbeni sveti za upravna področja v 
občinah so še vedno neučinkoviti 
- Za racionalnejšo organizacijo občin- 
ske uprave bo potrebno še precej na- 
porov 
- Planiranje v KS - realen odraz mož- 
nosti 
- PRILOGA: Problemi delovanja kra- 
jevnih skupnosti 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o določitvi stopnje za združevanje 

sredstev rezerv v sklad skupnih rezerv 

gospodarstva Slovenije v letu 1985 za 

zavezance, ki niso sprejeli 

samoupravnega sporazuma, s predlogom 

zakona (ESA-652) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 50. seji dne 14. 2. 
1985 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O DOLOČITVI STOP- 
NJE ZA ZDRUŽEVANJE SREDSTEV REZERV V SKLAD 
SKUPNIH REZERV GOSPODARTVA SLOVENIJE V LETU 
1985 ZA ZAVEZANCE, KI NISO SPREJELI SAMOUPRAV- 
NEGA SPORAZUMA S PREDLOGOM ZAKONA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210. 
člena, 261., 262. in 307. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije s predlogom, da se uvrsti na seje zborov Skupščine 
SR Slovenije dne 6. marca 1985. 

Ker je navedeni zakon intervencijskega značaja, s katerim 
se bo določila stopnja za združevanje sredstev rezerv po 
stopnji 5% od predpisane osnove v Sklad skupnih rezerv 
gospodarstva Slovenije za zavezance, ki niso sprejeli samo- 
upravnega sporazuma o združevanju sredstev rezerv v ta 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA FINANCE 
POVZETEK 

S tem zakonom se določa stopnja za združevanje sredstev 
rezerv v republiški sklad skupnih rezerv za tiste zavezance, ki 

sklad predlagamo, da se sprejme po skrajšanem postopku. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 

poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skup- 
ščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Rudi ŠEPIČ, član izvršnega sveta in republiški sekretar 
za finance, 

- dr. Jože KUNIČ, namestnik republiškega sekretarja za 
finance, 

- Marko LOZEJ, republiški svetovalec v Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije, 

- Zvonko DRAKSLER, republiški podsekretar v Republiš- 
kem sekretariatu za finance, 

- Drago KOLMAN, pomočnik republiškega sekretarja za 
finance. 

niso sprejeli samoupravnega sporazuma. Ti zavezanci 
vplačajo v letu 1985 v navedeni sklad sredstva rezerv, obraču- 
nana po zaključnem računu za leto 1984 po stopnji 5% od 
osnove, določene z zakonom. Ta obveznost je enaka obvez- 
nosti, ki je določena s samoupravnim sporazumom oziroma 
aneksom. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o določitvi stopnje za združevanje sredstev rezerv v 

sklad skupnih rezerv gospodarstva Slovenije v letu 1985 

za zavezance, ki niso sprejeli samoupravnega 

sporazuma 

1. Ustavna podlaga 
Ustavna podlaga za sprejetje tega zakona je podana v 

naslednjih določbah Ustave Socialistične republike Slovenije: 

- v 34. členu po katerem so organizacije združenega dela 
na načelih solidarnosti in vzajemnosti dolžne dajati gospodar- 
sko in drugo pomoč organizacijam združenega dela, ki za- 
idejo v izjemne gospodarske težave, in sprejeti ukrepe za 
njihovo sanacijo, če je to v skupnem interesu organizacij 
združenega dela oziroma v družbenem interesu; 

— v 1. točki prvega odstavka 321. člena, po katerem se z 
zakonom ureja zagotavljanje z ustavo določenega družbeno- 
ekonomskega položaja in pravic delovnih ljudi v združenem 
delu ter izenačevanje splošnih pogojev za delo in življenje 
delovnih ljudi na podlagi vzajemnosti in solidarnosti. 

2. Prikaz obstoječe ureditve in razlogi 
za sprejetje zakona 

S 4. členom zakona o skladih skupnih rezerv (Uradni list 
SRS, št. 11/79, 23/81 in 6/84 - v nadaljnjem besedilu: zakon) 
je določeno, da se temelji združevanja sredstev v sklade in 
delovanje skladov uredijo s samoupravnimi sporazumi o zdru- 
ževanju sredstev rezerv v sklade, ki jih sprejemajo delavci v 
temeljnih organizacijah za srednjeročno obdobje. S samo- 
upravnim sporazumom je določena tudi stopnja za obračun 
obveznosti združevanja sredstev rezerv v sklad. 

Z drugim odstavkom 5. člena zakona je določeno, da se z 
zakonom določi stopnja za obračun obveznosti združevanja 
sredstev rezerv za tiste temeljne organizacije, v katerih 
delavci niso sprejeli samoupravnega sporazuma o združeva- 
nju sredstev rezerv v sklad. 

poročevalec 3 



Strokovne službe Sklada skupnih rezerv gospodarstva Slo- 
venije ugotavljajo, da je od 3.316 temeljnih organizacij, kate- 
rim je bil v začetku meseca novembra 1979 poslan v obrav- 
navo in sprejem samoupravni sporazum o združevanju sred- 
stev rezerv v Sklad skupnih rezerv gospodarstva Slovenije, 
sporočilo svoj pristop 2.293 temeljnih organizacij združenega 
dela. Za temeljne organizacije, ki samoupravnega sporazuma 
niso sprejele, so bili v letih 1981, 1982 in 1983 sprejeti inter- 
vencijski zakoni, s katerimi je bila določena enaka stopnja za 
obračun obveznosti za združevanje v Sklad skupnih rezerv 
gospodarstva Slovenije, kot je bila določena s samoupravnim 
sporazumom. V začetku februarja 1983 je bil v obravnavo in 
sprejem razposlan predlog za spremembo samoupravnega 
sporazuma o združevanju sredstev rezerv v Sklad skupnih 
rezerv gospodarstva Slovenije, s katerim naj bi se stopnja za 
združevanje v letih 1983, 1984 in 1985 povečala s 3% na 5%. 
Od skupno 3.289 temeljnih organizacij združenega dela, kate- 
rim je bil predlog razposlan, je do konca leta 1983 sporočilo 
svoj pristop 2.373 temeljnih organizacij združenega dela. Za 
temeljne organizacije, ki niso sprejele spremembe samo- 
upravnega sporazuma, je bil tudi v letu 1984 sprejet interven- 
cijski zakon. Po podatkih sklada skupnih rezerv gospodarstva 
Slovenije se v letu 1984 ni povečalo število organizacij združe- 
nega dela, ki so sprejele samoupravni sporazum, zato je Sklad 
skupnih rezerv gospodarstva Slovenije dal pobudo Izvršnemu 
svetu Skupščine SR Slovenije, da se tudi v letu 1985 za 
nepodpisnike samoupravnega sporazuma ter aneksa k temu 
sporazumu določi obveznost združevanja sredstev z za- 
konom. 

Razlogi za predlaganje zakona, s katerim se določi stopnja 
za združevanje sredstev rezerv v Sklad skupnih rezerv gospo- 

darstva Slovenije v letu 1985 za zavezance, ki niso sprejeli 
samoupravnega sporazuma oziroma njegove spremembe, so 
predvsem v tem, da se določi enaka višina obveznosti za vse 
zavezance za združevanje sredstev rezerv po zakonu o skla- 
dih skupnih rezerv ne glede na to, ali so sprejeli samoupravni 
sporazum oziroma njegovo spremembo. 

3.Predlagane rešitve 
S predlaganim zakonom se uvaja obveznost združevanja 

dela sredstev rezerv v letu 1985, obračunanih po zaključnih 
računih za leto 1984, v višini 5% od obračunske osnove, 
predpisane z zakonom, za zavezance iz 1. člena zakona, ki 
niso sprejeli samoupravnega sporazuma oziroma spremembe 
samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev rezerv v 
Sklad skupnih rezerv gospodarstva Slovenije. Višina obvez- 
nosti za te zavezance je na ta način izenačena z višino obvez- 
nosti zavezancev po samoupravnem sporazumu. 

4. Finančne posledice 
Predlagana ureditev ne bo povzročila dodatnih obveznosti 

v proračunih družbenoplitičnih skupnosti. Finančna posle- 
dica predlaganega zakona je 5%-no združevanje dela sred- 
stev rezerv od obračunske osnove, predpisane z zakonom o 
skladih skupnih rezerv za zavezance, ki niso sprejeli samo- 
upravnega sporazuma oziroma spremembe samoupravnega 
sporazuma o združevanju sredstev rezerv v Sklad skupnih 
rezerv gospodarstva Slovenije. 

Sprejetje tega zakona ne bo povzročilo dodatnih admini- 
strativnih in strokovnih del pri uporabnikih družbenih sred- 
stev. 

PREDLOG ZAKONA 

o določitvi stopnje za združevanje sredstev rezerv v 

sklad skupnih rezerv gospodarstva Slovenije v letu 1985 

za zavezance, ki niso sprejeli samoupravnega 

sporazuma   

1. člen 
Temeljne organizacije združenega dela s področja gospo- 

darstva - zavezanci za združevanje sredstev rezerv v sklade 
skupnih rezerv po 1. členu zakona o skladih skupnih rezerv 
(Uradni list SRS, št. 11/79, 23/81 in 6/84), ki do dneva uveljavi- 
tve tega zakona niso sprejeli samoupravnega sporazuma o 
združevanju sredstev rezerv v sklad skupnih rezerv gospodar- 
stva Slovenije oziroma sprememb tega sporazuma, vplačajo v 

letu 1985 v ta sklad sredstva, obračunana po zaključnem 
računu za leto 1984 po stopnji 5% od osnove, določene z 
zakonom o skladih skupnih rezerv. 

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

SRS. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

V letu 1983 in 1984 so nepodpisniki Samoupravnega spora- 
zuma o združevanju sredstev rezerv v Sklad skupnih rezerv 
gospodarstva Slovenije in aneksa k samoupravnemu spora- 
zumu svojo obveznost izpolnjevali na podlagi zakonov, spre- 
jetih za navedeni leti. Zakon, ki je urejal obveznost za nepod- 
pisnike v I. 1984, je prenehal veljati z 31. decembrom 1984. 

Kljub aktivnostim, ki so potekale v okviru sindikata in zbor- 
ničnega sistema za sprejem navedenega samoupravnega 
sporazuma z aneksom v čimvečjem številu temeljnih organi- 

zacij združenega dela s področja gospodarstva, se število 
podpisnikov ni povečalo, zato je Sklad skupnih rezerv gospo- 
darstva Slovenije dal pobudo, da se za nepodpisnike samo- \ 
upravnega sporazuma ter aneksa obveznost za združevanje 
določi z zakonom, tako da bodo tudi te organizacije združe- 
vale sredstva po stopnji 5% od osnove, določene z zakonom. 
Na ta način bo za nepodpisnike določena enaka obveznost za 
združevanje sredstev rezerv po zaključnih računih za leto 
1984 kot velja za podpisnike. 
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STALIŠČA 

Slovenske akademije znanosti in umetnosti k 

vprašanjem o reformi univerzitetnega študija 

V Poročevalcu štev. 3 - 22. 1. 1985 smo objavili 
poročilo o pripravah na uvajanje novih vzgojnoizo- 
braževalnih programov v visokem šolstvu (ESA- 
635), ki ga bodo vsi trije zbori Skupščine SR Slove- 
nije obravnavali 6. marca 1985. 

Da bi mogla Univerza oblikovati strokovnjake, ki jih bo 
potrebovala jutrišnja družba - in jih delno potrebuje že danes 
-bo potrebno zagotoviti najprej primeren intelektualni poten- 
cial pri tistih, ki se bodo vpisovali na posamezne fakultete. To 
pa narekuje razmislek o vzgojnoizobraževalnih dometih naših 
današnjih srednjih šol. Mnenja smo, da te šole ne dajejo 
tistega znanja, ki bi dijaku omogočilo uspešen študij na višji 
ali visoki šoli. 

Srednja šola bi si morala prizadevati za to, da bi pri dijakih 
vzbudila intelektualno radovednost za poglavitna področja 
človekove ustvarjalnosti in bi jim dala potrebna temeljna 
znanja, s katerimi bi tej radovednosti lahko tudi uspešno 
stregli. Z izrazom »inelektualni potencial« mislimo prav na 
radovednost mladih ljudi in na njihovo sposobnost, da samo- 
stojno iščejo odgovore na vprašanja, ki si jih zastavljajo. 
Ugotavljamo, da si velika večina dijakov, ki se vpisujejo na 
posamezne fakultete, na srednji šoli takšnega itelektualnega 
potenciala ne pridobi. 

Zavedamo se, da se takšni vzgojnoizobraževalni funkciji 
srednje šole lahko približujemo le postopno. Vendar, začeti je 
treba. Menimo namreč, da takšna srednja šola, kakršna je 
danes, sama te naloge ne bo zmogla. Zato smo mnenja, da bi 
kazalo resno in odgovorno proučiti dozdajšnje rezultate sred- 
njega usmerjenega izobraževanja, zlasti tistega njegovega 
dela, ki naj dijaku po končanem šolanju daje zrelost za vpis na 
ustrezno fakulteto. 

Verjetno ni treba posebej opozarjati, da k takšni zrelosti 
sodi predvsem kar najboljše poznavanje slovenskega jezika, 
njegove pravilne govorne in pisne rabe. Prav tako pa je nujno, 
da se dijak že v srednji šoli nauči aktivno uporabljati en 
svetovni jezik in po možnosti vsaj pasivno še enega. Skratka, 
dijak, ki prihaja na univerzo, bi moral imeti temeljito splošno 
izobrazbo. S kvalitetno kadrovsko selekcijo in ustreznim 
nagrajevanjem pa bi bilo treba dvigniti ugled srednješolskih 
pedagoških delavcev. 

Cilj univerzitetne reforme mora biti ta, da se bo raven 
visokega šolstva utrdila, modernizirala ter intenzivirala v 
skladu z intelektualnimi, problemsko-strokovnimi in znan- 
stvenoraziskovalnimi normami, ki so bistvene za ta tip izobra- 
ževanja. Obstaja resna nevarnost, da reforma tega cilja ne bo 
dosegla, če bo že znanim slabostim našega univerzitetnega 
šolstva dodala nova neskladja, med drugim zlasti prodor 
srednješolskih izobraževalnih vsebin, metod in norm na fakul- 
tetno raven. Z omenjenimi slabostmi mislimo zlasti na nepri- 
meren način finansiranja, slabo selekcijo učiteljskega in asi- 
stentskega kadra, nesorazmerje med številnostjo učiteljev in 
maloštevilnostjo asistentov, neracionalno delovno zasede- 
nost obojih, stagnacijo znanstvenoraziskovalnega dela ob 
mehaničnem širjenju predmetov, povečevanju predavatelj- 
skih ur, gostovanj na drugih ustanovah itn. 

Med glavnimi izviri za prodor srednješolskih izobraževalnih 
vsebin so tako imenovani skupni predmeti. Ti so v sedanji 
reformni zasnovi takšni, da prenašajo na visokošolsko stop- 
njo elemente srednješolskega izobraževanja, jo s tem nižajo 
ali celo razkrajajo. Teh predmetov je preveč, to pa zato, ker se 
nizajo po zgledu srednješolskega predmetnika ne pa po 
notranji logiki visokošolskih standardov, ki morajo biti pro- 
blemsko-strokovni. Zato med sabo pogosto niso vsklajeni, 
ista snov se v njih mnogokrat mehanično in brez znanstveno- 
raziskovalne utemeljenosti ponavlja, pogosto je posneta po 

Tokrat pa k temu poročilu objavljamo še: 
- Stališča Slovenske akademije znanosti in 

umetnosti in 
- Stališča in mnenja Republiškega družbenega 

sveta za vzgojo in izobraževanje 

učnih programih za srednje usmerjeno izobraževanje, pri tem 
pa ni zagotovljeno, da se bo ponavljala vsaj na višji intelek- 
tualni stopnji. Spričo takšnih defektov bi morala biti glavna 
zahteva ta, naj bodo tudi ti predmeti - kot vsi predmeti 
univerzitetnega študija - postavljeni na visokošolsko raven, to 
je primerno intelektualnim, problemsko strokovnim in vsem 
drugim standardom tega izobraževanja, nikakor pa ne degra- 
dirani v nekakšno dopolnilno izobraževanje s povzemanjem 
in ponavljalnim utrjevanjem srednješolskega znanja ali celo z 
uvajanjem poljudno znanstvenih tečajev za splošno rabo. Vse 
to velja za tele predmete; kultura ustnega in pisnega izraža- 
nja, politična ekonomija, politologija, sociologija, filozofija, 
naravoslovje s tehnologijo. Razmisliti pa bo treba, kako naj 
fakultete zbude zanimanje svojih študentov za inovativna 
hotenja. Nesporno je, da ima inovativna dejavnost velik 
pomen za uspešen razvoj naše družbe, od gospodarstva do 
kulture, ko se moramo v kar največji meri zanašati na lastne 
moči in lastno znanje. 

Kjer se po reformnih načrtih kot skupni predmet pojavljajo v 
povečanem obsegu predmeti pedagogike, didaktike in andra- 
gogike, je nujno doseči njihovo konkretno povezanost z viso- 
košolskim študijem stroke, ker bo sicer ta predmetni sektor 
ostal na ravni najsplošnejših pedagoško-didaktičnih katego- 
rij, ki so abstraktno-formalne, ne pa vsebinsko in metodično 
zares funkcionalne; takšne pa so lahko samo, če so aplicirane 
na znanstveno področje same stroke in temu prirejene. V 
nasprotnem primeru lahko tudi ti predmeti zaidejo v obliko 
splošnih izobraževalnih kurzov na razmeroma nizki znan- 
stveno-problemski ravni, s čimer bi postali za študenta tudi 
praktično nefunkcionalni. 

II. 
Eden od osnovnih razlogov, zakaj univerza ne vrši tiste 

izobraževalne, raziskovalne in svetovalne vloge, ki bi jo 
družba potrebovala, je neustrezen sistem finansiranja uni- 
verze in ne povsem ustrezna kadrovska politika. O kadrovski 
politiki je pisal akademik J. Peklenik v Naših razgledih 14. 12. 
1984 in k temu ni treba mnogo dodati. Zato bi se tu omejili 
predvsem na problematiko finansiranja. 

Finansiranje univerze po opravljenih predavateljskih oz. 
pedagoških urah je privedlo do neustreznega vrednotenja 
znanosti v pedagoškem procesu, do neracionalnega širjenja 
študijskih smeri in posameznih predmetov ter do iskanja 
socialne varnosti učiteljev v dodiplomskem študiju. Indirektne 
posledice tega sistema so še staranje pedagoškega kadra, 
zapiranje univerze v lastne okvire in pa padanje kvalitete 
znanja diplomantov, saj so predavateljske norme skoraj še 
enkrat višje, kot je to običajno na dobrih univerzah v svetu, 
kjer sta raziskovalno in pedagoško delo neločljiva dela štu- 
dija. 

Da bi omenjene slabosti odpravili, je treba v procesu refor- 
miranja univerze reformirati tudi sistem finansiranja in 
kadrovsko politiko. 

Pedagoško, raziskovalno in kulturno delo univerzitetnih 
učiteljev naj bi finansirali iz enega vira. Osnova za finansiranje 
naj bi bil program, ki bi moral zajemati vse vidike dela univer- 
zitetnega učitelja, pri čemer pa naj bi bili osnova temeljni 
predmeti, potrebni za obstoj strok, ki jih univerza goji tudi v 
raziskovalnem smislu. Normativi naj bi se približali tistim, ki 
so po svetu običajni, raziskovalno delo pa bi moralo postati 
del študijskega procesa, saj je ravno to tisto, kar loči viso- 
košolski študij od srednješolskega. 
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Za številne fakultete je redno finansiranje iz leta v leto manj 
zadovoljivo tudi zato, ker se premalo upošteva inflacija. 
Fakultete se borijo s finančno stisko tako, da opravljajo iz leta 
v leto manj pedagoškega in več strokovnega dela za gospo- 
darstvo. Toda zaradi težav, v katerih se nahajajo druge organi- 
zacije združenega dela, je to vse težje. Borba za denar otežuje 
pedagoško delo, prav tako pa tudi zanj prepotrebno znanstve- 
noraziskovalno delo. 

Kazalo bi tudi povečati mobilnost univerzitetnih učiteljev ter 
odprtost univerze, saj brez tega univerza ne more opravljati 
svoje družbene funkcije. Uvedli naj bi načelo sobotnega leta- 
vsako šesto leto naj bi univerzitetni učitelji praviloma prebili 
bodisi na kaki drugi univerzi, bodisi v raziskovalnih ustanovah 
gospodarstva, doma pa naj bi namesto njih učili strokovnjaki 
z drugih univerz. S tem bi postopoma dvignili raven studento- 
vega znanja in mu pozneje omogočali, da bi se s svojim delom 
na bodočem delovnem mestu lahko vključil v svetovno 
menjavo dela. 

Reforma visokega šolstva naj bo evolucijska, preudarna, ne 
pa kampanjska in zaletava. Upošteva naj vse dobre in slabe 
izkušnje iz preteklih let in oblike dela na univerzah, ki so se 

uveljavile v deželah uspešnega znanstvenega, tehničnega in 
kulturnega razvoja. Da bi izpeljali reformo v tej smeri, bi 
kazalo - razen že predlaganih ukrepov - razmisliti tudi o tem, 
kako bi vključevali v delo katedr in inštitutov univerze edinole 
takšne gospodarske naloge, ki imajo raziskovalni značaj in jih 
je moči uskladiti z univerzitetnimi vzgojnimi in raziskovalnimi 
programi. 

Dosedanje finansiranje dislociranega pouka bi bilo treba 
nadomestiti s podeljevanjem štipendij delavcem, ki kažejo in 
dokažejo posebne sposobnosti za nadaljnji študij; ta naj bo 
nepretrgan, štipendija pa naj bo zadosti visoka, da bodo 
upoštevane družinske obveznosti kandidata in da bo omo- 
gočeno njegovo bivanje v mestu študija. 

Podiplomski študij pa se naj organizira samo za področja, 
za katera je mogoče pridobiti na univerzi ali z drugih univerz 
dovolj renomiranih učiteljev - raziskovalcev. 

To so tedaj mnenja in stališča Slovenske akademije znano- 
sti in umetnosti k vprašanjem, ki nastajajo v zvezi z univerzi- 
tetno reformo. Prepričani smo, da bi se ob upoštevanju naših 
predlogov s preudarnimi in nezaletavimi reformnimi ukrepi 
raven študija na naših univerzah bistveno dvignila. 

STALIŠČA IN MNENJA 

Republiškega družbenega sveta za vzgojo in 

izobraževanje ob obravnavi poročila o pripravah za 

uvajanje novih vzgojnoizobraževalnih programov v 

visokem šolstvu   

Republiški družbeni svet za vzgojo in izobraževanje je na 
svoji 32. seji dne 31. 1. 1985 obravnaval poročilo o pripra- 
vah za uvajanje novih vzgojnoizobraževalnih programov v 
visokem šolstvu, ki ga je skupščini SRS predložil njen Izv 
ršni svet. Po razpravi je svet sprejel naslednja 

stališča in mnenja 
1. Republiški družbeni svet za vzgojo in izobraževanje, 

meni, da so bili v visokih šolah, v posebnih izobraževalnih 
skupnostih in drugih pristojnih organih vloženi veliki napori,, 
da bi se z novimi programi ustrezno uveljavili dosežki 
sodobne znanosti in razvojne potrebe združenega dela, 
poglobili samoupravni odnosi, okrepile povezave z uporab- 
niki ter uveljavili ostali cilji družbene preobrazbe v tem delu 
usmerjenega izobraževanja. 

Poročilo Izvršnega sveta ustrezno celovito prikazuje 
splošne tendence in stanje v visokem šolstvu. V skupščinski 
razpravi pa bo neobhodno bolj izostriti ocene posameznih 
tendenc v smeri odstopanj od temeljnih ciljev in smernic 
visokošolske reforme in pri tem opozoriti na posamezne 
konkretne primere (povezane z drobitvijo programov, podalj- 
ševanjem časa študija, vztrajanjem na preobseženosti dodi- 
plomskih programov, zapiranjem prehodnosti in fleksibilnosti 
visokošolskega izobraževanja ipd.). Tak pristop bo nosilcem 
samoupravnega odločanja v podporo pri nadaljnjem usklaje- 
vanju potreb in interesov v visokem šolstvu s širšimi družbe- 
nimi razvojnimi cilji. 

Družbeni svet pri tem opozarja na nekatera temeljna izho- 
dišča družbene preobrazbe izbraževanja, ker se, kot kaže 
poročilo Izvršnega sveta, ob novih visokošolskih programih 
ne uveljavljajo dosledno, v posmeznih primerih pa so 
konkretne rešitve tudi v nasprotju z njimi. 

Po mnenju Republiškega družbenega sveta za vzgojo in 
izobraževanje so taki primeri zlasti naslednji: 

- Visoke šole se očitno še ne uspevajo učinkovito povezati 
v sistem združevanja dela, kar ima za posledico mnoge težave 
že pri oblikovanju, zlasti pa še pri izvajanju programov, ne 
nazadnje pa tudi pri zagotavljanju materialnih in kadrovskih 
pogojev za to, da bi uvajanje novih programov hkrati pome- 
nilo resnični kvalitetni premik v razvoju visokega izobraže- 
vanja. 

- V številnih primerih novi programi niso uspeli ponuditi 
novih sodobnejših konceptualnih pristopov, zlasti širše 
splošne in strokovne zasnovanosti dodiplomskih programov 
in večje fleksibilnosti (zlasti izbirnih in fakultativnih vsebin, 
možnosti interdisciplinarnega študija). 
- Zaskrbljujejo majhne možnosti za odpiranje visokošol- 

skih organizacij in prehajanja najsposobnejših strokovnjakov 
med organizacijami združenega dela, raziskovalnimi organi- 
zacijami in visokimi šolami, kar bi moralo postajati ena od 
temeljnih oblik pretoka znanja pa tudi stalnega preverjanja ter 
strokovnega in družbenega potrjevanja resnične ustvarjalno- 
sti znanstvenih in strokovnih kadrov. 

- Celotna dejavnost za preobrazbo visokega šolstva se je 
osredotočila predvsem ob novih programih, izrazito pa zao- 
staja dograjevanje družbenoekonomskih odnosov. Tudi 
posebne izobraževane skupnosti se marsikdaj še ne uveljav- 
ljajo kot osrednje mesto dogovarjanja med uporabniki in 
izvajalci in mesto usklajevanja posebnih in širših družbenih 
interesov ter družbenih potreb in možnosti. 

Republiški držbeni svet za vzgojo in izobraževanje meni, da 
bi skupščinska razprava ne smela mimo kritične presoje ali 
obstoječa materialna osnova visokega šolstva omogoča ure- 
sničevanje kvalitativnih ciljev reforme v tem delu usmerjenega 
izobraževanja. 

- Preobrazba visokega šolstva in razprave o njej potekajo 
preveč izven širšega konteksta dolgoročnega programa 
gospodarske stabilizacije in oblikovanja usmeritev dolgoro- 
čnega razvoja Slovenije. Razprava v Skupščini SRS lahko 
pomembno prispeva k vpetosti znanja in ustvarjalnosti ter 
reforme visokošolskega izbraževanja v uresničevanje teh 
usmeritev razvoja. 

2. Ob posameznih vprašanjih na katere opozarja poročilo, 
Republiški družbeni svet meni, da je v nadaljnjem poteku 
njegove obravnave potrebno uveljavljati zlasti naslednja sta- 
lišča: 
- V vseh programih in v študijski praksi mora bistveno bolj 

priti do izraza vzgojna funkcija, ki se ob prenatrpanosti neka- 
terih visokošolskih programov često potiska na obrobje. 

- V zasnovi in izvedbi programov odločneje uveljavljati 
sodobnejše oblike in metode izobraževanja z aktivnejšo ude- 
ležbo študirajočih ter tesnejšim prepletanjem študija in 
delovne prakse. 
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- Neobodno je čimprej doseči dogovor o spremembi meril 
za vrednotenje programov tako, da te ne bodo več povod za 
pritiske in ekstenzivni razvoj visokošolskega izobraževanja. 
- Zaustaviti je potrebno tendence po podaljševanju progra- 

mov in študija, predvsem zaradi načelnih razlogov, saj je 
neobhodno, da se tržišče družbene in strokovne akcije pre- 
nese na razvijanje kvalitetnega in dostopnega permanent- 
nega izobraževanja, na vračanje iz dela v izobraževanje. 

- Ključno razvojno vprašanje je pospešitev razvoja podi- 
plomskega izobraževanja, v tem še posebej specialističnega, 
razširjanje kadrovske baze za razvojno in raziskovlno delo v 
združenem delu skupaj z uveljavljanjem bistveno večje preho- 
dnosti kadrov. 

- Zaradi potreb prestrukturiranja in drugih razlogov ni 
sprejemljivo oteževanje prehodnosti med usmeritvami tako 
ob prehodu iz srednje šole, kot med šolanjem, posebej še za 
izobraževanje ob delu. 

- Za uspešnejše integriranje v sistem združenega dela je 
treba okrepiti aktivnost delegatov uporabnikov, delegatov 
družbene skupnosti in študentov v svetih visokošolskih orga- 
nizacij ter v zborih in organih posebnih izobraževalnih skup- 
nosti in njihovih strokovnih svetov. 

- Za šolstvo pristojni organi naj zlasti pozorno spremljajo 

uresničevanje predpisov, ki zagotavljajo v reformnem pro- 
cesu stabilnost pravnega in socialnega položaja delavcev v 
vzgoji in izobraževanju in udeležencev izobraževanja; pri 
slednjih še zlasti zagotavljanje zakonitosti pri določanju vpi- 
snih pogojev, pri izvedbi vpisa ter pri izvedbi izbirnih postop- 
kov ob omejitvah vpisa. 

- Glede na zaostrene materialne razmere in nujnost uvelja- 
vitve realne cene storitev, ki bo omogočala enakopraven 
družbenoekonomski položaj delavcev na visokih šolah, naj 
posebne izobraževalne skupnosti preučijo primernost in 
zadostnost dosedanjih meril in kriterijev razporejanja sred- 
stev, ter katere vzgojno-izobraževalne programe naj izvajalci 
predložijo zainteresiranim uporabnikom v neposredno svobo- 
dno menjavo dela. 

Republiki družbeni svet za vzgojo in izobraževanje meni, da 
bi morala razprava o uvajanju novih vzgojno-izobraževalnih 
programov v visokem šolstvu v Skupščini SRS okrepiti odgo- 
vornost celotnega združenega dela za kvaliteto zastavljene 
preosnove visokega šolstva ter za krepitev kadrovsko izobra- 
ževalne dejavnosti znotraj organizacij združenega dela. To je 
predpogoj, da uresničevanje novih programov visokega šol- 
stva ne bo ostajalo zgolj stvar in odgovornost obeh univerz. 

PREDLOG UGOTOVITEV, STALIŠČ IN SKLEPOV 

ob obravnavi poročila o medsebojnem sodelovanju 

sosednjih občin SR Slovenije in SR Hrvatske 

V Poročevalcu štev. 5 - dne 5. februarja 1985 smo 
objavili poročilo o medsebojnem sodelovanju sosednjih 
občin SR Slovenije in SR Hrvatske, ki ga bo Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije obravnaval 6. marca 1985. 

Tokrat pa k temu poročilu objavljamo še predlog ugo- 
tovitev, stališč in sklepov. 

I. 
1. Sodelovanje sosednjih občin SR Slovenije in SR Hrvat- 

ske, ki se uresničuje v različnih oblikah gospodarskega 
sodelovanja in zadovoljevanja potreb njihovih prebivalcev, se 
ocenjuje kot zelo dobro in uspešno. Ne glede na to pa je 
potrebno temu sodelovanju dati nove spodbude za nadaljnji 
razvoj medsebojnih odsnosov na podlagi dolgoročnih raz- 
vojnih programov obeh republik in sosednjih občin ter 
odpravljati vse tisto, kar ovira razvoj tega sodelovanja. 

2. Pri sodelovanju na področju kmetijstva in gozdarstva še 
vedno prevladujejo kupoprodajni odnosi v menjavi surovin in 
polizdelkov. Zato je potrebno to obliko sodelovanja nadome- 
stiti z novimi višjimi oblikanmi sodelovanja organizacij zdru- 
ženega dela ne samo pri medsebojni preskrbi s surovinami 
in polizdelki, ampak na podlagi skupnih vlaganj v razvojne 
programe, za katere obstajajo medsebojni interesi in druž- 
bena upravičenost. Poslovno sodelovaje in razvoj je 
potrebno zasnovati na obstoječih in bodočih predelovalnih 
zmogljivostih SR Slovenije in SR Hrvatske s skupnim načrto- 
vanjem, da bi se tako izognili podvajanju zmogljivosti, zago- 
tovili oskrbo s surovinami in ustvarili pogoje za večje mož- 
nosti zaposlovanja delavcev na teh območjih. 

Na področju poljedelske in živinorejske proizvodnje mora 
nadaljnje sodelovanje temeljiti na skupnih vlaganjih na pod- 
lagi samoupravnih sporazumov organizacij združenega dela 
o trajnem poslovnem sodelovanju in na dohodkovnih 
načelih. 

V obeh republikah je potrebno uskladiti delovanje sistema 
obrambe pred točo, pri tem pa še posebej zagotoviti pra- 
vočasno medsebojno obveščanje hidrometeoroloških zavo- 
dov obeh republik. 

Prav tako je potrebno skupaj razreševati probleme odkupa 
kmetijskih proizvodov, ki izhajajo iz neusklajenih cen in razli- 
čnih ukrepov za pospeševanje kmetijstva v obeh republikah. 

Na področju ribištva se odnosi in sodelovanje med SR 
Hrvatsko in SR Slovenijo razvijajo ugodno in jih je treba še 
naprej pospeševati, zlasti še na področju marikulture in 
zagotavljanja surovin za predelovalne zmogljivosti. Za ribo- 
lov v obmejnih vodah je treba uvesti enak režim gospodarje- 
nja in upravljanja ter je zaradi tega treba uskladiti republiške 
predpise. Glede prodaje vin invidivualnih proizvajalcev se 
pojavljajo precejšnji problemi, ki izvirajo iz razlik v republiš- 
kih predpisih; zato je potrebno medsebojno uskladiti pogoje 
prodaje vin individualnih proizvajalcev. 

3. Na področju prometa je ocenjeno, da je sodelovanje v 
dejavnostih železniškega in pomorskega prometa ter teleko- 
munikacij zadovoljivo in da na tem področju ni pomembnih 
nerešenih vprašanj. 

Ceste, ki po svoji vsebini predstavljajo bistven pogoj dela 
in razvoja združenega dela in družbe v celoti, so v veliki meri 
med seboj sporazumno usklajene glede razvrščanja in kate- 
gorizacije, vzdrževanja, označevanja s prometno signaliza- 
cijo in uporabe. Vendar pa pri določenem številu cestnih 
smeri še vedno obstajajo nekatere neenotne rešitve glede 
posameznih elementov, zato je potrebno uskladiti cestno 
mrežo v celoti v zvezi z vsemi elementi. 

Cestni promet, posebej še prevoz v javnem cestnem pro- 
metu, je različno urejen v SR Sloveniji in SR Hrvatski; 
različne so zlasti rešitve glede preventivnih pregledov motor- 
nih in priklopnih vozil, strokovne opreme in preverjanja stro- 
kovne sposobnosti voznikov, prevozov, ki jih opravljajo 
občani v javnem prevozu stvari, usklajevanja voznih redov v 
linijskem cestnem prevozu, usklajevanja železniških in še 
posebej delavskih vlakov in avtobusnih linij, odpiranja novih 
avtobusnih linij, prijavljanja avtoprevoznikov iz SR Hrvatske v 
SR Sloveniji, družbenih dajatev avtoprevoznikov itd. 

Zaradi tega je del občanov, posebej tistih, ki opravljajo 
avtoprevozniško dejavnost, zaprosil za dovoljenje za delo v 
SR Sloveniji. Tako ima del davčnih zavezancev samo fiktivno 
prebivališče v občini v kateri so dobili obrtno dovoljenje, v 
resnici pa opravljajo dejavnost oziroma imajo dejansko pre- 
bivališče na območju druge občine oziroma republike. Za 
razreševanje problema selitve davčnih zavezancev iz ene 
republike v drugo, je zato nujno opraviti usklajevanje vseh 
zakonskih predpisov, ki so vzrok teh pojavov. 

Sodelovanje med lukama Reka in Koper na področju tran- 
zitnega prometa, tehnologije in pretovarjanja blaga je oce- 
njeno kot zadovoljivo. Vendar je treba pri nadaljnjem razvoju 
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zaradi izgrajenih vzporednih zmogljivosti posvetiti posebno 
pozornost usklajevanja dolgoročnih in srednjeročnih raz- 
vojnih planov s ciljem doseganja večje skupne družbene 
racionalnosti in učinkovitosti pri uporabi družbenih sredstev, 
kot tudi za usklajen nastop na tujih tržiščih. 

4 Na področju vodnega gospodarstva je sodelovanje oce- 
njeno kot dobro in konstruktivno. Organizirano je na dolgo- 
ročni podlagi, izvaja pa se na rekah Savi, Dravi, Muri, Kolpi, 
Sotli in njihovih pritokih ter Jadranskem morju. 

V obeh republikah je bil izgrajen osnovni sistem obrambe 
pred poplavami na vseh pomembnejših vodotokih po uskla- 
jenih projektih; pa tudi obramba pred poplavami se izvaja na 
podlagi usklajenih načrtov. Treba pa je nadaljevati z aktiv- 
nostmi za izgradnjo vodnogospodarskih objektov na Savi, 
Dravi, Muri in Kolpi, s čemer se bo istočasno doseglo ener- 
getsko izkoriščanje, urejanje kmetijskih zemljišč, plovba, 
preskrba z vodo, itd. 

Na področju oskrbe s pitno vodo, še zlasti pri skupni 9ra^" 
nji in napeljavi vodovodov, je potrebno zagotoviti še tesnejše 
sodelovanje obmejnih občin pri nadaljnjem izkoriščanju 
vodnih virov, dolgoročnem planiranju in nadaljnjih skupnih 
vlaganjih. 

Onesnaževanje voda predstavlja zelo resen problem (Sava, 
Drava, Mura in Jadransko morje), zato je zaradi zboljšanja 
kakovosti vode nujno treba nadaljevati z gradnjo naprav za 
čiščenje odpadnih voda, pri čemer je treba dati prednost 
izboljšanju kakovosti vode Save zaradi zaščite črpališča 
mesta Zagreba in zagotavljanja normalnega dela JE Krško in 
JE Prevlaka. 

5. Na področju energetike je treba pospešiti sodelovanje in 
aktivnosti pri gradnji JE Prevlaka, pri reševanju razlike v 
napetostnih nivojih omrežja (Slovenija 20 KV, SRH pa 30 KV), 
pri izgradnji novih plinovodov, pri raziskovalnih delih za izko- 
riščanje premoga (črnega in lignita) ter pri izdelavi projekta za 
energetsko izkoriščanje vodnih potencialov na vodotokih 
Mure, Drave in Save. 

6. Ocenjeno je, da na tem območju obstajajo velike mož- 
nosti za razvoj turizma. Kljub temu obmejne občine SR Slove- 
nije in SR Hrvatske, razen tistih ob morski obali, ne sodelujejo 
dovolj pri usklajevanju razvojnih programov za to področje. 
Velike možnosti za takšno sodelovanje obstajajo predvsem na 
območjih Medjimurja in Pomurja, obeh spominskih parkov: 
Trebče-Kumrovec in Žumberak-Gorjanci, doline Kolpe, ter 
območja Postojne, Snežnika in Lipice z Opatijo oziroma Kvar- 
nerjem in Istro. Občine s tega območja morajo nadaljevati 
sodelovanje za vzpostavitev skupnega informacijskega 
sistema in skupnega programiranja celovite turistične po- 
nudbe. 

7. Na področju vzgoje in izobraževanja je medobčinsko 
sodelovanje ocenjeno kot precej dobro in uspešno. Pro- 

bleme, ki se pojavljajo pri tem pa, rešujejo skrbno in na 
zadovoljiv način občine same. 

Sodelovanje obmejnih občin na področju zdravstvenega 
varstva občanov je precej razvito. Občani so deležni zdrav- 
stvenega varstva na obeh straneh meje v najbližjih zdravstve- 
nih domovih in njihovih enotah. Podobno je na področju 
bolnišničnega zdravljenja, kjer obstajajo uspešni primeri 
skupnega financiranja gradnje in modernizacije bolnišničnih 
zmogljivosti (občine Buje in obalne občine za bolnišnico v 
Izoli). 

8. V občinah, kjer živijo pripadniki italijanske oz. madžarske 
narodnosti, je potrebno dosledneje uresničevati njihove 
posebne pravice, enotneje urejati njhov položaj in zagotavljati 
sredstva za delovanje njihovih samoupravnih skupnosti. 
Čimpreje in dokončno naj se razreši problem vidljivosti TZV 
Koper-Capodistria za celotno območje, kjer živijo pripadniki 
italijanske narodnosti. 

II. 
1. Zbor priporoča vsem skupščinam občin, posebej pa 

občinam v obmejnem delu SR Hrvatske in SR Slovenije, da pri 
sprejemanju svojih načrtov za obdobje 1986-1990 s skupnim 
planiranjem usklajujejo tudi razvoj obmejnih občin, upošte- 
vajoč potrebne zmogljivosti, oskrbo s surovinami in pogoje za 
večje zaposlovanje delovne sile ne glede na republiške meje 
ter z ukrepi ekonomske politike spodbujajo vse oblike medo- 
bčinskega sodelovanja. 

2. Zbor priporoča organizacijam združenega dela, da razvi- 
jajo in pospešujejo poslovno-tehnično sodelovanje z združe- 
vanjem dela in sredstev na dohodkovni podlagi s skupnimi 
razvojnimi programi za katere obstajajo medsebojni interesi 
in družbena upravičenost. Pri uresničevanju te naloge naj 
sodelujeta gospodarski zbornici SR Hrvatske in SR Slovenije, 
kot tudi medobčinske zbornice s tega območja. 

III. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in pristojni upravni 

organi naj ugotovijo razlike v zakonski ureditvi obeh republik, 
kot tudi razlike v razvojnih programih ter predložijo ustrezne 
predloge za spremembe in dopolnitve, s katerimi se bodo 
zmanjšale in odpravile nepotrebne razlike in s tem omogočilo 
boljše in uspešnejše sodelovanje občin na obmejnem 
območju. Pri pripravi novih predpisov pa naj upravni organi 
opravijo predhodna usklajevanja s pristojnimi upravnimi 
organi druge republike. 

2. Zbor občin Skupščine SR Slovenije nalaga vsem nosil- 
cem, navedenim v poročilu, da pri svojem delu, še zlasti pri 
pripravi planskih aktov za naslednje srednjeročno obdobje, 
upoštevajo usmeritve, ki izhajajo iz poročila, posebej pa naj 
proučijo in uskladijo konkretne predloge, ki so navedeni po 
posameznih področjih v poročilu. 

8 
poročevalec 



SKUPŠČINA SFRJ 
ZVEZNI IZVRŠNI SVET      

PREDLOG 

da naj bo Skupščina SFRJ udeleženka pri 

sklepanju družbenega dogovora o elemen- 

tih skupne politike in o merilih za varstvo 

človekovega okolja (in prostorsko uredi- 

tev) (ESA-651) 

Na prošnjo Zveznega izvršnega sveta vam je Skupščina 
SFRJ poslala pod AS št. 448/4 z dne 22. oktobra 1984 
Predlog za sklenitev družbenega dogovora o elementih 
skupne politike in o merilih za varstvo človekovega okolja 
(in ureditev prostora), ki ga je Skupščini SFRJ kot eni 
izmed udeleženk pri sklepanju tega dogovora predložil 
Zvezni izvršni svet. 

Ob tej priložnosti je bilo v pismu sekretarja Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ pomotoma navedeno, da se pred- 
log pošilja na podlagi 402. člena poslovnika Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ, namesto da se predlog pošilja v 

I. USTAVNA PODLAGA ZA SKLENITEV 
DRUŽBENEGA DOGOVORA 

Ustavna podlaga za sklenitev družbenega dogovora je 124. 
člen ustave SFRJ, s katerim je določeno, da organizacije 
združenega dela, zbornice in druga splošna združenja, samo- 
upravne interesne skupnosti, organi družbenopolitičnih skup- 
nosti, sindikati in druge družbenopolitične organizacije in 
družbene organizacije zagotavljajo in usklajujejo samo- 
upravno urejanje družbenoekonomskih in drugih odnosov, ki 
so širšega skupnega pomena za udeležence dogovora, ali pa 
splošnega družbenega pomena. 

Na podlagi 87. člena ustave SFRJ imajo delovni ljudje in 
občani, organizacije združenega dela, družbenopolitične 
skupnosti, krajevne skupnosti in druge samoupravne organi- 
zacije in skupnosti pravico in dolžnost zagotavljati pogoje za 
ohranitev in razvoj naravnih in z delom pridobljenih vrednot 
človekovega okolja ter preprečevati in odpravljati škodljive 
bolezni, ki z onesnaženjem zraka, tal, vode, vodotokov in 
morja, s hrupom in kako drugače ogrožajo te vrednote ali 
spravljajo v nevarnost življenje in zdravje ljudi. 

V družbenem dogovoru o elementih skupne politike in o 
merilih za varstvo človekovega okolja (in prostorsko ureditev) 
bi bilo zajeto tudi varstvo in izboljševanje človekovega okolja, 
ki sta pomembna za vso državo in mednarodno skupnost, in 
ju v skladu z 281. členom ustave SFRJ ( 10. točka) federacija 
ureja prek zveznih organov. 

Z družbenim dogovorom o elementih skupne politike in o 
merilih za varstvo človekovega okolja (in prostorsko ureditev) 
je treba zagotoviti izvajanje (uresničevanje) 85. člena ustave 
SFRJ, ki določa, da so zemljišča, gozdovi, vode, vodotoki, 
morje in morska obala, rude in druga naravna bogastva, 
dobrine v splošni rabi ter nepremičnine in druge stvari poseb- 
nega kulturnega in zgodovinskega pomena kot dobrine sploš- 
nega pomena pod posebnim varstvom in da se uporabljajo 
pod pogoji in na način kot predpisuje zakon, in s katerimi se 
zagotavljajo njihovo smotrno izkoriščanje in drugi splošni 
interesi (86. člen). 

V 257. členu ustave SFRJ je navedeno, da družbeni plan 
Jugoslavije določa skupno ekonomsko politiko, smernice in 
okvire za ukrepe ekonomske politike in druge ukrepe, ki jih 
sprejemajo organi federacije, republik in avtonomnih po- 
krajin. 

obravnavo skupščinam republik in pokrajin kot udeležen- 
kam pri sklepanju tega dogovora. 

Ker je to glede na obvestila pri posameznih skupščinah 
republik in pokrajin vplivalo, da predloga niso obravna- 
vale, čeprav so minili že več kot trije meseci, odkar jim je 
bil poslan, vas ob tej priložnosti prosimo, da poslani pred- 
log čim prej obravnavate in pošljete Zveznemu izvršnemu 
svetu, ki je zadolžen za pripravo osnutka tega dogovora, 
svoja stališča. Obenem vas prosimo, da hkrati obvestite 
Zvezni izvršni svet o vašem predstavniku, ki bo sodeloval 
pri delu Odbora podpisnikov pri pripravi osnutka tega 
dogovora. 

Ker sta varstvo in zboljšanje človekovega okolja (in prostor- 
ska ureditev) integralni del ekonomske politike, ker je v 41. 
točki III. dela družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1981-1986 določeno, da je treba sestaviti družbeni dogovor o 
skupnih merilih s področja človekovega okolja in prostorske 
ureditve kot temelja za izdajo predpisov, in ker v skladu z 
ustavo SFRJ tudi organi federacije sodelujejo pri sklepanju 
družbenih dogovorov, s katerimi se v okviru funkcij federacije 
zagotavlja in usklajuje samoupravno urejanje družbenoeko- 
nomskih in drugih odnosov, ter da bi bila v tem dogovoru 
zajeta tista vprašanja, ki jih federacija ureja po zveznih orga- 
nih, je potrebno, da je Skupščina SFRJ udeleženka pri sklepa- 
nju družbenega dogovora o elementih skupne politike in o 
merilih za varstvo človekovega okolja (in prostorsko ureditev). 

II. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI SE UREJA 
Z DRUŽBENIM DOGOVOROM 

Problematika človekovega okolja je ena najaktualnejših 
tem v svetu, v katerem živimo, in to ne glede na družbeno 
ureditev in stopnjo razvoja. 

Jugoslavija sodi med tiste države, ki so v relativno kratkem 
obdobju dosegle ogromen napredek v razvoju. Kvalitativno so 
spremenjeni družbeni odnosi, gospodarski tokovi in kulturni 
okviri. Od leta 1948 do leta 1981 je več kot šest milijonov 
prebivalcev zapustilo kmetijstvo, prebivalstvo v mestih se je 
povečalo za več kot dvakrat, industrijska proizvodnja se je 
povečala za več kot 12-krat, proizvodne zmogljivosti elektrarn 
so se povečevale po 10,5% stopnji itd. 

Vse te spremembe v razvoju so bistveno spremenile tudi 
človekovo okolje. Mnogo bolj so se izkoriščali naravni in 
energetski resursi, povečevale gradbene in zmanjševale kme- 
tijske in gozdne površine. Obdelovalne površine so se zmanj- 
šale približno za 10%, s prvo, drugo in tretjo stopnjo erozije je 
zajetih 54% ozemlja, posek gozdov se je v letu 1981 približal 
letnemu prirastu, stanje kakovosti vode je čedalje slabše, 
razpoložljive rezerve vode se zmanjšujejo, letno se spusti v 
zrak več kot 800.000 ton žveplovega dioksida itd. 

Očitno je, da sta gospodarska ekspanzija in degradacija 
okolja v medsebojni odvisnosti, in da je pogosto težko razdvo- 
jiti pozitivne učinke od negativnih. Poleg tega so negativni 
učinki zaradi degradacije okolja pogosto daljnosežni, pozi- 
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tivne učinke gospodarskega razvoja pa je videti v precej 
krajšem času. 

Politika okolja (in prostorske ureditve) v Jugoslaviji je opre- 
deljena v številnih dokumentih v obliki cele vrste parcialnih 
ciljev in opredelitev, izvaja pa se bolj ali manj uspešno na vseh 
ravneh od temeljne organizacije združenega dela prek kra- 
jevne skupnosti, občine, republike in avtonomne pokrajine do 
federacije. Človekovega okolja (in prostorske ureditvp) pa ne 
obravnavamo celovito, tako da je včasih težko ugotoviti med- 
sebojno odvisnost parcialnih subjektov in celote. Dosedanja 
politika okolja se je ukvarjala bolj z legislativo in restriktivnim 
planiranjem kot pa z anticipativno strategijo, bolj je bila 
usmerjena k saniranju kratkoročnih problemov kot k prouče- 
vanju dolgoročnih posledic, bolj se je ukvarjala s parcialnimi 
rešitvami kot z zahtevnim fenomenom. 

Zakonodajno urejanje človekovega okolja je v glavnem v 
pristojnosti republik in avtonomnih pokrajin, medtem ko fede- 
racija ureja le vprašanja, ki imajo pomen za vso državo in za 
mednarodno skupnost. Pri tem se številne pravice in obvez- 
nosti prenašajo na občino, v kateri se zadovoljujejo splošne, 
skupne in posamične potrebe ter neposredno urejajo odnosi 
v človekovem okolju. Človekovo okolje se ureja v Jugoslaviji z 
več kot 300 zveznih, republiških in pokrajinskih zakonov in 
predpisov, s številnimi mednarodnimi pogodbami in konven- 
cijami in z na tisoče odloki, ki so jih izdale občine. Problem pa 
je v tem, da nekatere regitve v različnih predpisih med seboj 
niso usklajene, da so med posameznimi republikami in avto- 
nomnimi pokrajinami precejšnje razlike pri urejanju istih 
vprašanj in problemov, kar je opaziti tudi znotraj ene same 
republike, da se odnosi do okolja izražajo sektorsko in da niso 
dovolj operacionalizirane ustavne opredelitve. 

III. NAMENI, KI JIH ŽELIMO DOSEČI IN RAZLOGI 
ZA SKLENITEV DRUŽBENEGA DOGOVORA 

Glede na stanje na področju človekovega okolja (in prostor- 
ske ureditve) je treba za državo v celoti določiti elemente 
skupne politike in skupna merila za varstvo človekovega oko- 
lja (in prostorsko ureditev). Namen družbenega dogovora o 
elementih skupne politike in o merilih za varstvo človekovega 
okolja (in prostorsko ureditev) je: 
- na področju politike zagotoviti premostitev sedanjih sla- 

bosti in opustitev ter prispevati h graditvi skupne podlage za 
usklajevanje ciljev, ukrepov in aktivnosti v vsej državi in na 
mednarodnem področju ter za sprejemanje konkretnih uprav- 
nih, ekonomskih in tehnoloških ukrepov za varstvo okolja z 
združitvijo in usklajevanjem obstoječih elementov politike 
okolja, opredeljenih v uradnih dokumentih in z izdelvo novih, 
v skladu s politiko dolgoročnega ekonomskega razvoja; 
- na področju zakonodaje zagotoviti usklajevanje in ize- 

načevanje veljavnih meril, njihovo posodobitev in sprejema- 
nje novih, na katerih bodo temeljili predpisi, norme in ukrepi 
socialističnih republik, socialističnih avtonomnih pokrajin in 
federacije za varstvo voda, zraka in tal pred nadaljnjim one- 
snaževanjem in degradacijo ter za saniranje in odpravo seda- 
nje škode in njenih vzrokov z uvajanjem preventivnih ukrepov 
za ohranitev narave in prostora zlasti v urbanih in industrij- 
skih centrih ter aglomeracijah in v njihovem okolju ter na ta 
način ustvariti pogoje za izvajanje mednarodnih konvencij. 

Ta dogovor bi obsegal: osnove politike po področjih1, dolž- 
nosti udeležencev (podpisnikov), da se elementi skupne poli- 
tike uresničijo, merila, ki bi rabila kot podlaga za izdajo 
potrebnih predpisov in za usklajevanje veljavnih predpisov ter 
drugih sredstev in ukrepov za uresničevanje politike okolja (in 
prostorske ureditve) ter predloge sprememb in dopolnitev 
zveznih zakonov, ki urejajo to gradivo. 

Pričakuje se da bo ta dogovor prispeval k zagotovitvi enakih 
pravic do zdravega življenja, ohranitvi kakovosti človekovega 
okolja v vsej državi in dosegi enakih pogojev za gospodarje- 
nje v skladu s pogoji in vrednotami, ki jih nudi okolje. 

IV. TEMELJNA NAČELA, NA KATERIH NAJ BI 
TEMELJILA SKLENITEV DRUŽBENEGA 
DOGOVORA 

Pri sklenitvi družbenega dogovora o elementih skupne poli- 
tike in o merilih za varstvo človekovega okolja (in prostorsko 
ureditev) je treba med drugim izhajati iz naslednjih načel: 
ohranitev in zboljšanje človekovega okolja je ustavna dolž- 
nost v naši družbi; varstvo in zboljšanje človekovega okolja so 
integralni del družbenega razvoja in eden izmed elementov 
dolgoročne ekonomske stabilizacije; sodelovanje Jugoslavije 
v mednarodni delitvi dela ter številne mednarodne obveznosti 
zahtevajo tudi širše proučevanje vprašanj človekovega okolja 
izven lokalnih ter nacionalnih meja; kompleksnost snovi in 
zahtevnost vprašanj zahtevata integralni pristop, dogovarja- 
nje in usklajeno delovanje vseh družbenih subjektov od 
temeljnih organizacij združenega dela do organov federacije; 
obravnavati je treba celotno materijo ne glede na raven, za 
katero so elementi politike in merila relevantni. 

Elementi skupne politike za varstvo človekovega okolja (in 
prostorsko ureditev) morajo prispevati k reševanju izraženih 
problemov oziroma morajo biti podlaga za upravne, ekonom- 
ske in tehnološke ukrepe. Merila bi morala dati v mejah 
procesov in dejavnosti pobude za planske in normativne 
ukrepe, s katerimi bi bilo treba preprečiti degradacijo okolja, 
predvideti maksimalno dovoljene emisije, koncentracije in 
izpostavljenost negativnim vplivom v okolju in na človeka ter 
prek konkretnih upravnih, ekonomskih in tehnoloških ukre- 
pov zagotoviti saniranje in zboljšanje že degradiranega 
okolja. 

V. MOŽNI UDELEŽENCI PRI SKLENITVI 
DRUŽBENEGA DOGOVORA 

Izhajajoč iz ustavne podlage in sklepov Odbora za delo, 
zdravje in socialno politiko Zveznega zbora Skupščine SFRJ 
(s 25. seje, ki je bila 16. decembra 1983) ter sklepov Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ, ki se nanašajo na družbene dogovore 
(Uradni list SFRJ, 49/79) bi morale biti udeleženke tega druž- 
benega dogovora Skupščina SFRJ in skupščine republik in 
avtonomnih pokrajin, ker se s tem dogovorom določa politika 
človekovega okolja in zakonodajna regulativa, ki sta širšega 
skupnega pomena za udeležence pri sklepanju dogovora. 

Zaradi pomembnosti vprašanj, ki se urejajo s tem družbe- 
nim dogovorom, bi morali dogovor podpisati: Zvezna konfe- 
renca SZDLJ (ki naj bi spodbujala in organizirala družbeno 
dejavnost zaradi uresničevanja tega dogovora), Gospodarska 
zbornica Jugoslavije (ki naj bi spodbujala in usklajevala aktiv- 
nost organizacij združenega dela pri izvajanju družbenega 
dogovora) ter Stalna konferenca mest in občin Jugoslavije (ki 
naj bi intenzivirala aktivnosti na področju občin in mest). K 
temu družbenemu dogovoru lahko pristopijo tudi drugi zain- 
tresirani organi in oganizacije, kot na primer svet Zveze sindi- 
katov Jugoslavije in gospodarske zbornice republik in avtono- 
mnih pokrajin. 
1- Izkoriščanje kmetijskega zemljišča glede na okolje in varstvo ter 
zboljševanje kmetijskega zemljišča; 

- izkoriščanje gozdov glede na okolje in varstvo ter zboljševanje 
gozdnega zemljišča; 

- izkoriščanje voda glede na okolje in varstvo ter zboljševanje 
voda (kopenskih in morja); 

- varovanje in zboljševanje kakovosti zraka; 
- izkoriščanje mineralnih surovin, razvoj industrije in energetike 

glede na okolje; 
- tehnološki razvoj in varstvo ter zboljševanje okolja 
- varstvo in urejanje naravne dediščine in objektov iz preteklosti; 
- urbana politika in varstvo ter zboljšanje kakovosti okolja v nase- 

ljih; 
- medsebojni vpliv prometa in okolja, zlasti v velikih mestih; 
- medsebojni vpliv turizma in okolja ter varstvo in zboljševanje 

turističnega območja; 
- ravnanje s čvrstimi odpadki; 
- zaščita pred hrupom in vibracijo 

10 
poročevalec 



VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 30. 1. 1985 

- Kako poteka delovna praksa v srednjem 
usmerjenem izobraževanju? 

Delegatsko vprašanje in pobuda Ljube Kitak, delegatke 
skupine delegatov za prosvetno kulturno področje 1. okoliša 
Ljubljana Center: 

Kako je potekala delovna praksa v srednjem usmerjenem 
izobraževanju na celotnem območju SR Slovenije? Gospo- 
darstvo sicer očita, da daje dovolj sredstev, zato nas tudi 
zanima, kje se le-ta izgubijo na poti do učno-vzgojne prakse. 
Skupina ugotavlja, da v smernicah ni opredeljena vloga 
posebnih izobraževalnih skupnosti. Skupina ne želi, da bi 
dobili delegati vtis, da se potegujemo za večje osebne 
dohodke, pač pa želimo, da se izboljša celotno materialno 
stanje šole, ker le tako bo tudi sposobno opravljati delo, ki 
ga načrtuje družbeni plan. S tem predlagamo, da se na 
področju držubenih dejavnosti pristopi k reševanju proble- 
mov selektivno in po predhodno izdelanih prioritetah. Iz 
osnovnošolskih zbornic pa je izšlo to vpršanje in zahteva. 
Ali je prav, da smo odvisni od (inančne moči občin? Vsi 
moramo realizirati enake učno-vzgojne smotre, zato želimo, 
da smo tudi nagrajevani po enakem ključu. Zahtevamo, da 
ustrezne službe izdelajo pregled višine osebnih dohodkov 
na šolah in ugotove, zakaj take razlike med posameznimi 
področji v Sloveniji. Vprašujemo, v čem je delo kolegic, ki 
dobijo nekaj sto starih tisočakov večje osebne dohodke več 
vredno od tistih, ki dobijo manj, ko pa morajo vendar vse 
realizirati enake učne programe? 

Na vprašanje je Republiški komite za vzgojo in izobraževanje 
ter telesno kulturo posredoval pisni odgovor: 

Proizvodno delo oz. delovno prakso morajo opraviti vsi 
učenci srednjega izobraževanja v obsegu, kot ga predpisujejo 
veljavni programi za pridobitev strokovne izobrazbe. Pri pro- 
izvodnem delu oz. delovni praksi učenci v delovnem procesu 
doživljajo delo ter neposredno spoznavajo delovni proces, 
organizacijo dela in vlogo udeležencev v tem procesu; nepo- 
sredno spoznavajo samoupravne odnose, jih vrednotijo in 
povezujejo teorijo s prakso; spoznavajo in uporabljajo pravila 
varstva pri delu in osebna zaščitna sredstva, pa tudi spozna- 
vajo značilna dela in naloge v panogi, kar jim zlasti pomaga, 
da se opredelijo za eno od smeri strokovnega izobraževanja 
in usposabljanja v okviru izbrane usmeritve. 

Navedene smotre in naloge je mogoče uresničiti le s proiz- 
vodnim delom oz. delovno prakso neposredno v delovnem oz. 
proizvodnem procesu oz. kot to določa 81. člen zakona o 
usmerjenem izobraževanju. Uporabniki v skladu s 26. členom 
istega zakona zagotavljajo svoje sodelovanje pri uresničeva- 
nju vzgojnoizobraževalnih programov za pridobitev izobrazbe 
in programov za izpopolnjevanje, sprejetih v posebnih izobra- 
ževalnih skupnostih s tem, da izvajajo zlasti proizvodno delo 
in delovno prakso, v določenih primerih pa tudi praktični 
pouk. Medsebojne pravice in obveznosti se določajo s samo- 
upravnim sporazumom med šolami in organizacijami uporab- 
nikov tako, da se zagotavlja kvalitetno izvajanje celotnega 
vzgojnoizobraževalnega programa in varstvo pravic udele- 
žencev izobraževanja. Z vsakoletno pogodbo za čas šolskega 
leta se podrobneje določa obseg in način uresničevanja med- 
sebojnih pravic in odgovornosti. 

V vseh posebnih izobraževalnih skupnostih so sklenjeni 
samoupravni sporazumi o izvajanju proizvodnega dela oz. 
delovne prakse učencev, prav tako imejo samoupravne spora- 
zume oz. pogodbe o izvajanju proizvodnega dela oz. delovne 
prakse vse šole s konkretnimi organizacijami uporabnikov. 

Pri izvajanju proizvodnega dela oz. delovne prakse se 
pojavljajo tudi nekatere površnosti v šolah in tudi neustrezna 
zavzetost pri nekaterih uporabnikih. Nekaj teh težav povzro- 
čajo objektivni vzroki, zlasti izpadi proizvodnje v času, ko so 
učenci na proizvodnem delu. Nezadovoljstvo s proizvodnim 
delom oz. delovno prakso učencev povzroča tudi neenotno 
oz različno nagrajevanje za opravljeno proizvodno delo in 
delovno prakso, ker v posameznih organizacijah uporabnikov 
učenci ne dobijo nobene ali pa le minimalne nagrade, čeprav 
jim v skladu s 27. členom zakona o usmerjenem izobraževanju 

pripada nagrada v sorazmerju z njihovim prispevkom k 
dohodku temeljne organizacije oz. delovne skupnosti. 

čeprav vse navedene težave, ki se pojavljajo v zvezi z 
izvajanjem proizvodnega dela oz. delovne prakse, niso zane- 
marljive, vendar po dosedanjih ugotovitvah niso takšnega 
obsega, da bi terjale splošne spremembe. Organizacije upo- 
rabnikov so jo sprejele in jo z redkimi izjemami tudi sora- 
zmerno solidno izvajajo tako, da se kljub navedenim težavam 
z vzgojnoizobraževalnimi programi zastavljeni smotri in 
naloge proizvodnega dela uresničujejo. 

Izobraževalne organizacije ustvarjajo celoten prihodek v 
svobodni menjavi dela v izobraževalnih skupnostih na podlagi 
opravljenih samoupravno dogovorjenih programov storitev, 
ki so opredeljeni s samoupravno dogovorjenimi standardi in 
normativi. Vrednost opravljenih programov storitev se ugo- 
tavlja po samoupravno dogovorjenih merilih in v mejah sred- 
stev, ki jih uporabniki lahko izločijo v ta namen. V Izobraže- 
valni skupnosti Slovenije so samoupravno dogovorjene samo 
enotne osnove standardov, normativov in meril, v vsaki izo- 
braževalni skupnosti (občinski ali posebni) pa uporabniki in 
izvajalci sporazumno opredelijo na teh osnovah svoje lastne 
standarde, normative in merila. Čeprav so učno-vzgojni smo- 
tri raznih šol v načelu isti, jih razne in tudi enake šole v SR 
Sloveniji uresnčujejo s programi storitev, ki se med seboj 
lahko razlikujejo ne le po vrsti in obsegu, ampak tudi po 
standardih in normativih, ki se v raznih družbenih sredinah (v 
občini, v posebni izobraževalni skupnosti) lahko v čem razli 
kujejo. Tako so n. pr. znane precejšnje razlike med normativi 
dela učiteljev (različna učna obveznost). Odtod so tudi uteme- 
ljene razlike v merilih za vrednotenje opravljenih programov 
storitev (večja učna obveznost - večja sredstva za osebne 
dohodke na učitelja). 

Razlike pa lahko nastajajo tudi pri enakih merilih in enakih 
programih storitev, ko se ovrednoti opravljeni program po 
količinskih in kakovostnih kazalnikih. 

Tretji razlog za različne osebne dohodke med šolami je v 
tem, da izobraževalne organizacije lahko ustvarjajo celotni 
prihodek tudi v neposrednih odnosih z uporabniki določenih 
storitev, ki jih ne zajema program storitev v svobodni menjavi 
dela v izobraževalni skupnosti. Poleg tega izobraževalne 
organizacije lahko pridobivajo celotni prihodek tudi v tržnih 
odnosih n. pr. (prodaja določenih proizvodov in storitev stran- 
ske dejavnosti), z udeležbo pri skupaj ustvarjenem dohodku 
na podlagi združevanja dela in sredstev, pa tudi na drugih 
podlagah, določenih z zakonom. Tako ustvarjeni celotni pri- 
hodek nedvomno vpliva tudi na višino sredstev za osebne 
dohodke na delavca v posamezni šoli. Končno pa razlike 
nastajajo tudi zato, ker delavci v vseh izobraževalnih organi- 
zacijah ne gospodarijo enako učinkovito z družbenimi sred- 
stvi in zato pri enakem celotnem prihodku ustvarjajo različen 
dohodek. Poleg tega pa samoupravno sprejemajo različne 
obveznosti iz dohodka, v občinah pa so samoupravno dogo- 
vorjene ali predpisane različne obveznosti iz dohodka (n. pr. 
prispevek za mestno zemljišče, za zaklonišča ipd.) in iz sred- 
stev za osebne dohodke (prispevki iz bruto osebnih dohod- 
kov), kar neposredno vpliva na višino čistega dohodka ozi- 
roma sredstev za osebne dohodke. 

V izobraževalnih organizacijah torej številni dejavniki vpli- 
vajo na višino sredstev za osebne dohodke na delavca. Med 
posameznimi delavci v izobraževalni organizaciji pa prav tako 
prihaja do razlik v višini osebnih dohodkov, saj osnove in 
merila za razporejanje dohodka in delitev sredstev za osebne 
dohodke sprejemajo delavci v vsaki izobraževalni organizaciji 
samostojno. Pri tem lahko določeno izenačevalno funkjcijo 
opravi panožni samoupravni sporazum o skupnih osnovah in 
merilih za razporejanje celotnega prihodka, dohodka in sred- 
stev za osebne dohodke. 

Višina osebnih dohodkov, povprečno na učitelja in tudi na 
učitelja iste zahtevnostne kategorije, med izobraževalnimi 
organizacijami v raznih občinah ali tudi v isti občini je tako 
različna, kot je različna tudi v materialni proizvodnji. 

Dejstvo pa je, da se je nivo osebnih dohodkov na področju 
izobraževanja v zadnjih letih zniževal, za kar je eden najpo- 
membnajših razlogov v povečevanju programov, čemur pa 
glede na ekonomske možnosti gospodarstva ni sledilo 
povečanje sredstev. 



- Prodaja deviznih prilivov poslovni 
banki z možnostjo 
ponovnega odkupa 

Delegacija za delegiranje de- 
legata v ZS združenega dela 
Skupščine SR Slovenije sku- 
pščine občine Litija je posta- 
vila naslednje delegatsko 
vprašanje 

Devizne prilive prodamo 
poslovni banki z možnostjo 
ponovnega nakupa, ki je regi- 
striran na evidenčnem karto- 
nu pri poslovni banki. Ob 
predložitvi dokumentov za 
plačilo v inozemstvo, nakaže- 
mo na prehodni račun poslov- 
ne banke po dnevnem prodaj- 
nem tečaju dinarsko protivre- 
dnost potrebnih deviz, ki se 
tudi odpišejo na evidenčnem 
kartonu. Na ta način so dinar- 
ska sredstva brezobrestno 
deponirana cca 40-6(T dni 
(odvisno od devizne plačilne 
sposobnosti poslovne banke) 
in čakajo na vrstni red odkupa 
oz. plačila v tujino. Nakup de- 
viz se obračuna po prodaj- 
nem tečaju dneva, ko je bilo 
plačilo dejansko realizirano. 
Tečajne razlike pa zopet bre- 
menijo koristnike deviz, ki k 
skrajšanju navedenega roka 
ne morejo ničesar vplivati, je 
pa obremenjen s predčasno 
blokacijo dinarskih sredstev, 
z učinkom negativnih tečajnih 
razlik in zaradi visokih obresti 
na kratkoročne kredite, ki jih 
morajo koristniki najemati za- 
radi že omenjenih dejstev 
(manjkajoča likvidna sredstva 
zaradi časovnih zamikov ve- 
zave sredstev). 

Ob negativni finančni po- 
sledici zgoraj navedenega si- 
stema pa tujemu partnerju, ki 
nam zaupa blago na odprt 
račun, ne moremo garantirati 
plačila v določenem roku, kaj- 
ti za poslovno banko ni nobe- 
ne terminske obveze za reali- 
zacijo nakazil, kljub temu, da 
posluje z devizami komitenta, 
čeravno - neobvezno zača- 
sno prodanimi. Iz tega izhaja 
tudi morebitno nezaupanje tu- 
jih partnerjev v našo plačilno 
sposobnost in onemogoča 
koriščenje komercialno-finan- 
čnih bonitet, ki bi bile pri ve- 
čjih nakupih oz. plačilih v krat- 
kem času npr. 30 dni, kar bi 
bilo normalno za sprovedbo 
nakazila, možne. Ob tem na- 
vajamo sledeč primer: 

Nakazilo din. protivrednosti 
DM 82.000 je bilo izvršeno dne 
6/8-1984 po tečaju DM = 
5.361,50 DIN/100 DM = din 
4,396.122,00, nakazilo v tujino 
izvršeno 11/10-1984 (65 dni) 
po tečaju DM = 5.983,88, sku- 
paj din 4,906.788 

- tečajna razlika v breme 
OZD din 510.360 
- obresti 52% od din 
4,396.422,00-65 dni 

din 412.776 
- skupaj v breme OZD 

din 923.136 
Iz navedenega primera je 

razvidno, da to negativno vpii- 
va na izboljšanje likvidnostne 
situacije v OZD in krepitve de- 
leža lastnih obratnih sredstev 
ter zmanjšanja pritiska na 
kreditna sredstva. Zato dele- 
gacija meni, da bi morala po- 
slovna banka za večja plačila 
izdelati terminski plan naka- 
zil, tako da se dinarska proti- 
vrednost deviz nakaže nekaj 
dni pred odkupom na preho- 
dni račun. 

Na delegatsko vprašanje je 
odgovoril dr. Jože Kunič, na- 
mestnik republiškega sekre- 
tarja za finance: Prodajo deviz 
pooblaščeni banki s pravico 
ponovnega nakupa ureja za- 
kon o deviznem poslovanju in 
kreditnih odnosih s tujino (Ur. 
I. SFRJ, št. 17/84 -4 - prečišče- 
no besedilo) in odlok o pogo- 
jih, organizaciji in delovanju 
enotnega deviznega trga v letu 
1984 (Ur. I. SFRJ, 18/84, odlok 
za leto 1985 je v fazi priprav in 
še ni sprejet). 

Z drugim odstavkom 79. čle- 
na zakona o deviznem poslo- 
vanju je določeno, da smejo 
OZD pri prodaji deviz poo- 
blaščeni banki skleniti s poo- 
blaščeno banko pogodbo o di- 
namiki ponovnega odkupa de- 
viz zaradi plačil do tujine v me- 
jah obsega, ki je določen za 
njihove družbeno priznane re- 
produkcijske potrebe. Drugi 
odstavek 79. člena zakona o 
deviznem poslovanju torej do- 
pušča dva načina prodaje de- 
viz s pravico ponovnega naku- 
pa; prodajo deviz s pravico po- 
novnega nakupa, ki je urejena 
s pogodbo in prodajo deviz s 
pravico ponovnega nakupa, ki 
ni urejena s pogodbo. 

V prvem primeru se pogod- 
beni stranki dogovorita o vseh 
potrebnih pogodbenih ele- 
mentih, ki sta ju dolžni spošto- 
vati. S pogodbo se določi tudi 
rok za ponoven odkup deviz. 
Ta rok mora ustrezati roku, ki 
je določen v tretjem odstavku 
8. točke odloka o pogojih, or- 
ganizaciji in delovanju enotne- 
ga deviznega trga v letu 1984 
(v nadaljevanju besedila: od- 
lok), to je roku zapadlosti kon- 
kretnih plačil do tujine. Na 
osnovi s pogodbo določenega 
roka in tečajev za kupoprodaj- 

ni obračun se s tem tudi do- 
loči, katera izmed pogodbenih 
strank nosi tečajne razlike in 
kdaj se mora položiti dinarska 
protivrednost deviz. 

V drugem primeru temelji 
prodaja deviz s pravico ponov- 
nega nakupa prav tako na do- 
ločbah tretjega odstavka 8. to- 
čke odloka, kar pomeni, da je 
pooblaščena banka dolžna or- 
ganizaciji združenega dela, od 
katere je kupila devize s pravi- 
co ponovnega nakupa, zago- 
toviti devizna sredstva samo za 
konkretna plačila, ki zapadejo 
v naslednjih dveh delovnih 
dneh pred dnevom zapadlosti 
plačila. 

Če je banka nesposobna, da 
itekoče poravnava obveznosti 
do tujine, morajo o takih pri- 
merih razpravljati samouprav- 
ni organi banke in sami določi- 
ti, kdo nosi tečajne razlike, 
kdaj in kako se polaga dinar- 
ska protivrednost odkupljenih 
deviznih sredstev ter se dogo- 
voriti o tem, kako se izdelujejo 
in izvajajo terminski plani od- 
plačil v tujino. 

Pripominjamo, da posegi 
Narodne banke Jugoslavije in 
narodnih bank republik in po- 
krajin v zvezi z izvrševanjem 

»solidarnostnih plačil v tujino« 
(solidarnostni krogi), prednost 
plačil za izvrševanje fiksnih in 
garantiranih obveznosti do tu- 
jine ter izvrševanje zakonskih 
obvez do Narodne banke Ju- 
goslavije, nudijo le malo mož- 
nosti za dobro planiranje re- 
dnega plačilnega prometa s 
tujino. Nezagotovljeni viri za 
posamezne predvidljive odlive 
pa položaj samo še slabšajo. 

Očitno je, da je problem v 

bankah težak predvsem zaradi 
slabe devizne likvidnosti. Po- 
trebno bo v prihodnje uskladiti 
obseg pravic za nakup deviz z 
razpoložljivimi devizami. Ban- 
ke v SR Sloveniji pripravljajo 
skupaj s samoupravno intere- 
sno skupnostjo za ekonomske 
odnose s tujino in Gospodar- 
sko zbornico Slovenije pred- 
log o zagotavljanju deviz za 
odplačila fiksnih garantiranih 
obveznosti do tujine od kredi- 
tov, ki so bili uporabljeni za 
izgradnjo infrastrukturnih ob- 
jektov. V kolikor bo tak pred- 
log sprejet in realiziran, bo de- 
vizna likvidnost v bankah nor- 
malna in bo problem, na kate- 
rega opozarja delegacija iz Li- 
tije, rešen. 

ZBOR OBČIN - 30. 1. 1985 

- Kdo bo prisilil Crveno zastavo k 
spoštovanju zakonodaje? 

Skupina delegatov iz obči- 
ne Slovenska Bistrica je po- 
stavila naslednje delegatsko 
vprašanje: 

»Sprašujemo, ali je kdo v 
Jugoslaviji, ki bi tovarno vozil 
Crvena zastava prisilil k spoš- 
tovanju zakonodaje in trgov- 
skih uzanc oziroma zakaj ni- 
mamo takih zakonov, ki jih ne 
bo vsak po svoje tolmačil, saj 
gre v večini primerov za tol- 
mačenje v škodo porabnika. V 
danem primeru pa je to pre- 
več očitno v korist Crvene za- 
stave.« 

Na postavljeno vprašanje je 
odgovorila Jelka Zekar, na- 
mestnica predsednika Repu- 
bliškega komiteja za tržišče in 
splošne gospodarske zadeve. 
V zadnjih letih, posebej v letu 
1983 in 1984, so trgovske orga- 
nizacije združenega dela kup- 
cem blaga vse pogosteje po- 
stavljale zahteve za predplači- 
lo določenih vrst deficitarnega 
blaga. Zato je Zvezni izvršni 
svet predlagal spremembe 
»zakona o temeljih poslovanja 
organizacij združenega dela 
na področju blagovnega pro- 
meta in storitev v blagovnem 
prometu ter o sistemu ukre- 
pov, s katerimi se preprečuje 
spodkopavanje enotnosti ju- 

goslovanskega trga«, s kateri- 
mi je določil, da organizacija 
združenega dela stori špekula- 
cijo v blagovnem prometu, če 
postavi kot pogoj za prodajo 
blaga vnaprejšnje plačilo do- 
ločenega zneska denarnih 
sredstev, po dobavi blaga pa 
pri končnem obračunu ne pri- 
zna oziroma obračuna obresti, 
ki bi jih kupec dobil, če bi 
vplačani znesek sredstev vložil 
pri banki. Prav tako je z zako- 
nom določeno, da za pred- 
plačilo do treh mesecev pripa- 
dajo kupcem obresti, določe- 
ne za sredstva na vpogled, ko- 
likor pa organizacije združene- 
ga dela izdobavijo blago v ro- 
ku daljšem od treh mesecev, 
pa obresti, določene za vezana 
sredstva. 

Na ta način je omogočeno 
organom nadzora, da organi- 
zacije združenega dela v pri- 
merih nespoštovanja določil 
tega zakona, kaznujejo za go- 
spodarski prestopek, zaradi 
dejanja špekulacije in hkrati 
omogočeno, da kupec blaga 
iztoži neplačani znesek 
obresti. 

Ker pa navedena spremem- 
ba pomeni bistveno novost za 
organizacije združenega dela 
v smislu večje materialne ob- 
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veznosti, so posamezne trgov- 
ske in proizvajalne organizaci- 
je združenega dela v praksi 
iskale načine za neizvajanje 
določb tega zakona, kar ne- 
dvomno velja tudi za Crveno 
zastavo oziroma za vse trgov- 
ske organizacije Zastava avto v 
Jugoslaviji. 

Republiški in pokrajinski trž- 

ni inšpektorji so se na sestan- 
ku v Zveznem tržnem inšpek- 
toratu dogovorili za enotno in 
takojšnje ukrepanje zoper dru- 
ge trgovske organizacije Za- 
stava avto na področju cele dr- 
žave. 

Zvezni tržni inšpektorat je 
pri pregledu poslovanja Zasta- 
va avto Beograd ugotovil, da 

ne ravna po veljavnih predpi- 
sih, temveč otežuje nakup bla- 
ga in s tem opravlja dejanje 
špekulacije v blagovnem pro- 
metu. 

Po zadnjih informacijah so 
organi tržne inšpekcije v skla- 
du z zakonom na področju SR 
Slovenije ukrepali v 15 pri- 
merih. 

Ne glede na potek in rezulta- 
te gospodarsko-kazenskih po- 
stopkov proti organizacijam 
združenega dela, pa lahko 
kupci v primerih, ko jim proda- 
jalec oziroma interna banka 
»Zastava banka« ni obračunal 
zakonitih obresti za predplači- 
la, s tožbo zahtevajo vrnitev 
obresti pri pristojnem sodišču. 

POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE DO 
DELEGATSKE POBUDE SKUPINE 
DELEGATOV ZA ZBOR OBČIN 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IZ NOVE 
GORICE, DA BI SE DELEŽ 
NADOMESTIL, KI JIH PLAČUJEJO 
UPORABNIKI CEST, V VEČJI MERI 
PREUSMERIL V CESTNO 
GOSPODARSTVO 

Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz Nove 
Gorice je dala naslednjo delegatsko pobudo: 

Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SRS iz Nove Gorice je 
obravnavala problematiko cestnega gospodarstva in ugotovila, da se 
stanje cest v občini iz leta v leto slabša. V prizadevanju, da bi se to 
stanje izboljšalo je delegacija predlagala, da se v ta namen poveča tudi 
nadomestilo za ceste, vsebovano v ceni pogonskih goriv. Ugotavljamo 
namreč, da se udeležba teh dohodkov v ceni pogonskih goriv iz leta v 
leto slabša. To najbolj dokazujejo naslednji podatki: 

Vrsta 
goriva 

Nadom. za ceste v din Udeležba nadom. za ceste 
v ceni goriv 

1971 1983 1984 1971 1983 1984 
bencin 86 okt. 
bencin 98 okt. 
nafta D-2 

0,55 
0,55 
0,30 

8,26 
8,29 
5,12 

15,95 
14,13 

7,68 

30,6 
27,5 
23,1 

16,60 14,80 
15,94 14,13 
13,20 9,97 

Zaradi neustrezno rešenega sistema financiranja cestnega gospo- 
darstva v smislu zagotavljanja sredstev potrebam vzdrževanja, varstva 
in razvoja cest, se povečuje razkorak med dejanskimi in potrebnimi 
sredstvi. Iz analize struktura maloprodajne cene pogonskih goriv je 
razvidno, da delež za ceste stalno upada v korist drugih nadomestil, ki 
jih družbeno politična skupnost določa v maloprodajni ceni pogonskih 
goriv (namenska sredstva, temeljni prometni davek, sredstva za razvoj 
rudnikov) in ki jih plačujejo uporabniki cest. To pomeni, da se nadome- 
stila, ki jih plačujejo uporabniki cest, ne usmerjajo v zadostni meri v 
cestno gospodarstvo. ,x 

Po podatkih analiz se stroški zaradi slabega vzdrževanja povečajo za 
cca 20-50% pri gorivu Zaradi manjših hitrosti, ki jim je vzrok slabo 
cestišče ali preobremenjenost ceste. Zaradi slabega vozišča se 
povečajo stroški za avtogume do 300% in za amortizacijo ter vzdrževa- 
nje vozila od 30% do 150%, kar znatno vpliva na skupne stroške 
poslovanja gospodarstva. Ob vsem tem predlagamo, da bi se delež 
nadomestil, ki jih plačujejo uporabniki cest v večji meri preusmeril v 
cestno gospodarstvo, kar je tudi cilj ekonomske stabilizacije v pro- 
metu. 

Izvršni svet je seznanjen s kritično situacijo na področju vzdrževanja, 
varstva in razvoja cestne infrastrukture v SR Sloveniji in je z namenom 
njenega razreševanja že predlagal konkretne ukrepe za zagotovitev 
dodatnih sredstev za pokrivanje potreb v cestnem gospodarstvu. 
Republiški komite za promet in zveze kot resorni organ je meseca 
decembra 1984 posredoval Zveznemu komiteju za promet in zveze 
predlog, da prouči možnost uveljavitve povečanja sredstev za ceste, 
vsebovanih v drobnoprodajni ceni bencina in plinskega olja. Drobno- 
prodajne cene naftnih derivatov, v skladu s predpisi na področju cen, 
namreč določa Zvezni izvršni svet, s tem, da se le-te oblikujejo s 
posebnim odlokom. 

poročevalec 

V obrazložitvi predloga je poudaril, da je za sedanje razmere v 
cestnem gospodarstvu značilno propadanje obstoječega fonda cest- 
nega omrežja, zmanjševanje varnosti cestnega prometa in naraščanje 
transportnih stroškov. Zato je nadaljnje zmanjševanje standardov in 
normativov vzdrževanja cest družbeno nesprejemljivo. Z namenom, da 
bi v SR Sloveniji v letu 1985 zagotovili sredstva za vzdrževanje cest 
najmanj na nivoju preteklega leta in da bi lahko nadaljevali z uresniče- 
vanjem sprejetih programov posodobitve cest, je bilo v soglasju s 
Skupnostjo za ceste Slovenije predlagano, da se povračila za ceste, 
vsebovana v drobnoprodajni ceni bencina in plinskega olja, povečajo v 
delu za pokrivanje stroškov vzdrževanja in varstva cest za 3,00 din na 
enoto goriva ter v delu za razvoj cest za 2,00 din na enoto goriva. 
Istočasno je bilo tudi predlagano, da se v postopku uveljavljanja 
predlaganih povečanj prouči možnost, da se nova višina sredstev za 
cestno gospodarstvo v drobnoprodajni ceni bencina in plinskega olja 
določi v odstotku oziroma relativnem deležu od drobnoprodajne cene 
goriva in ne v absolutnem znesku, kot je to urejeno sedaj. Izvršni svet si 
je ob tem tudi prizadeval, da bi bila takšna rešitev opredeljena kot eden 
od ekonomskih ukrepov v zvezni resoluciji o gospodarskem razvoju v 
letu 1985. Ob tem naj omenimo, da se že kažejo prvi rezultati naporov 
za razreševanje problemov v cestnem gospodarstvu, saj je z resolucijo 
o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski politiki SFR Jugoslavije 
v letu 1985 za področje prometa in zvez med drugim predvideno 
sprejetje družbenega dogovora zaradi zagotovitve stabilnih virov za 
financiranje gradnje in vzdrževanja cest. V postopku priprave tega 
družbenega dogovora si bo Izvršni svet še nadalje prizadeval za uvelja- 
vitev predhodno obrazloženega načina zagotovitve dodatnih sredstev 
za ceste. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da je uveljavitev pred- 
laganega povečanja povračil za ceste, vsebovanih v drobnoprodajni 
ceni bencina in plinskega olja, nujna, saj pogojuje uspešnost razreše- 
vanja vse bolj zaostrenih problemov v cestnem gospodarstvu. Predla- 
gano povečanje sredstev za ceste ne predstavlja večje podražitve 
pogonskih goriv, zagotavlja pa ohranjanje vrednosti vloženih družbe- 
nih sredstev v cestno omrežje, večjo varnost v cestnem prometu in ne 
nazadnje zmanjšanje stroškov prevoza blaga in potnikov. 

SOZD ZDRUŽENA CESTNA PODJETJA 
SLOVENIJE 

V dopisu št. 02004-2/84 z dne 27. 12. 1984 ste nam dostavili pismeno 
pobudo skupine delegatov iz občine Nova Gorica v zvezi s problema- 
tiko cestnega gospodarstva, ter nas zaprosili za stališča k njihovim 
predlogom. 

Ob pregledu gradiva ugotavljamo, da je pobuda delegatov odraz 
dejanskega slabšanja stanja cest in nepravilno urejenega sistema 
financiranja cest. 

Višino cestnega dinarja v ceni pogonskega goriva določa Zvezni 
izvršni svet z uredbo. Skupnost za ceste že več let daje iniciativo vsem 
pristojnim organom v republiki in federaciji, da se cestni dinar v ceni 
pogonskega goriva določi z odstotkom ne pa v fiksnem znesku, ker je 
razkorak med rastjo stroškov in viri za ceste vedno večji. 

Ob zadnji podražitvi pogonskih goriv 1. 1. 1985 predlog spet ni bil 
upoštevan in je delež cestnega dinarja v ceni pogonskih goriv še 
manjši in sicer: 
bencin 86 okt. 10,52% 
bencin 98 okt. 10,00% 
pl. olje D 2 9,27% 

V finančnem planu za leto 1985 je predvideno povečanje cestnega 
dinarja za 3 din po litru pogonskega goriva, kar bi omogočilo vzdrževa- 
nje cest na nivoju iz leta 1984 (kar je še vedno znatno pod potrebami 
cest) in izvajanje minimalnega programa ojačitev, rekonstrukcij in 
gradnje cest, glede na to, da predvideno povečanje s 1. 1. 1985 ni bilo 
realizirano, planirani nivo vzdrževanja v letu 1985 ne bo možno realizi- 
rati. 

Cestni dinar v ceni pogonskih goriv kot finančni vir za ceste pred- 
stavlja več kot 50% vseh virov, zato njegov izpad ni možno nadomestiti 
s povečevanjem drugih virov. 
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Iz Skupščine 

RAZVOJNA POLITIKA 

Dolgoročni razvoj države načrtovati v 

skladu z realnimi možnostmi in potrebami 

družbe   

• Osnutek dolgoročnega piana zajema in obdeluje temeljne opredelitve in naloge 
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije 

• Manjka ocena sedanjega stanja, kot tudi osnovnih težav in protislovij, brez 
premagovanja katerih ni dinamičnega razvoja 

• Nujno je nadaljnje preverjanje predložene dinamike gospodarskega razvoja ozi- 
roma konkretnih kvantifikacij 

9 Predložene so zelo ambiciozne naloge, kot na primer — polna zaposlenost, 
dinamičen razvoj življenjskega standarda, rešitev stanovanjskega problema v 
celoti, prehod na 35-urni delovni teden, ni pa navedeno, kako bo to uresničeno 

Delegatom v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ so 
bile poslane v obravnavo pri- 
pombe in predlogi skupščin 
republik in avtonomnih pokra- 
jin k osnutku dolgoročnega 
družbenega plana Jugoslavije 
za obdobje od leta 1986 do leta 
2000/k AS 426/. Večina repu- 
bliških in pokrajinskih sku- 
pščin je dala soglasje k osnut- 
ku tega dokumenta (skupščine 
SR Srbije, SR Bosne in Herce- 
govine, SR Makedonije in SAP 
Kosovo) oziroma meni, da lah- 
ko služi kot podlaga za razpra- 
vo in nadaljnje delo pri določi- 
tvi družbenoekonomskega 
razvoja države do leta 2000 
(skupščini Črne gore in SAP 
Vojvodina). Obenem pa Sabor 
SR Hrvatske meni, da je pred 
začetkom usklajevanja stališč 
o tem dokumentu treba pred- 
loženi akt predelati, upošteva- 
joč njihove pripombe in pred- 
loge, kot tudi pripombe ostalih 
republik in pokrajin. 

Skupščina SR Slovenije pa 
ocenjuje, da predloženi osnu- 
tek dolgoročnega plana ne 
more predstavljati ustrezne 
podlage za sprejem konkret- 
nih stališč, niti ne za usklajeva- 
nje v Zboru republik in pokra- 
jin. Zaradi tega predlaga, da 
Zvezni izvršni svet takoj opravi 
potrebne preizkuse nekaterih 

razvojnih usmeritev in pri tem 
zagotovi delež združenega de- 
la, kot tudi republik in po- 
krajin. 

Razen tega so dale vse repu- 
bliške in pokrajinske skupšči- 
ne številne načelne in konkret- 
ne pripombe na besedilo 
osnutka plana ter dale predlo- 
ge za izboljšanje posameznih 
delov. 

PREIZKUSITI 
PREDVIDENO 
DINAMIKO RAZVOJA 

Skupščina SR Bosne in Her- 
cegovine meni, da so v osnut- 
ku dolgoročnega plana Jugo- 
slavije realno ocenjeni osnovni 
problemi dosedanjega razvoja, 
izdelani skupni interesi in ciiji 
dolgoročnega razvoja, določe- 
ne globalne kvantifikacije in 
razmerja tega razvoja ter naš- 
teti temeljni pogoji za njegovo 
uresničitev. Sicer pa v celoti 
sprejema predložene temeljne 
razvojne cilje do leta 2000, kot 
tudi varianto pospešene go- 
spodarske rasti in razvoja, ki 
sta zasnovana na velikih kvan- 
titativnih posegih in spremem- 
bah, ki izvirajo iz Dolgoročne- 
ga programa ekonomske sta- 
bilizacije. Takšna usmeritev je 
po mnenju te republiške sku- 
pščine možna, zaželena in edi- 

no sprejemljiva izbira, pod po- 
gojem, da bo družbeni proiz- 
vod skupnega gospodarstva v 
Jugoslaviji naraščal v obdobju 
od leta 1986 do leta 2000 po 
povprečni letni stopnji 5,2 od- 
stotka, industrijska proizvod- 
nja po stopnji 6,2, zaposlenost 
v družbenem sektorju gospo- 
darstva 2, družbena produktiv- 
nost dela 3,1, izvoz blaga in 
storitev okrog 6,5, uvoz pa 
okrog 5,5 odstotka. 

Ocenjeno je, da predstavlja- 
jo parametri družbenoeko- 
nomskega razvoja pozitivna 
prizadevanja za premagovanje 
nakopičenih problemov v vseh 
segmentih gospodarjenja. To- 
da določene kvantifikacije ozi- 
roma dinamiko v okviru raz- 
voja za obdobje do leta 2000 bi 
bilo treba preizkusiti. Posebno 
pozornost bo treba posvetiti 
realnejši oceni uresničevanja v 
letu 1984 in planskim predvi- 
devanjem za leto 1985. Pri oce- 
njevanju kvantifikativnih raz- 
vojnih okvirov namreč niso bili 
upoštevan nekateri bistveni 

omejujoči dejavniki razvoja. 
To se predvsem nanaša na 
strukturno neskladje v gospo- 
darstvu države, ki ga ne bo 
mogoče premagati do konca 
tega planskega obdobja, visok 
obseg obveznosti do tujine, ki 
bodo dospele v prihodnjem 
obdobju in na nepokrito pora- 
bo v državi. Gre pa tudi za pre- 
majhen obseg domače akumu- 
lacije, počasnost pri realizaciji 
prve etape stabilizacijskega 
programa, veliko število neza- 
poslenih in nepopolno oceno 
mednarodnih političnih in eko- 
nomskih pogojev, v katerih se 
bo odvijal bodoči razvoj. 

Našteti omejevalni razvojni 
dejavniki se bodo pokazali po- 
sebej v obdobju od leta 1986 
do leta 1990, ker bodo zunanji 
dolgovi in piačilno-bilančne 
omejitve prišle do največjega 
izraza prav v tem obdobju. Po 
tem pa bodo ustvarjeni eko- 
nomski in drugi pogoji za na- 
daljevanje pospešene in učin- 
kovitejše rasti ter razvoja. 

Skupščina SR Bosne in Her- 

^ PREGLED PRIPOMB IN PREDLOGOV SKUPŠČIN REPU- 
0 BLIK IN AVTONOMNIH POKRAJIN K OSNUTKU DOLGO- 
X ROČNEGA DRUŽBENEGA PLANA JUGOSLAVIJE ZA 
0 OBDOBJE OD LETA 1986 DO LETA 2000 - K AS 426 
X ROČNEGA 
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cegovine posebej poudarja, da 
se v osnutku plana zamenjuje- 
jo pojmi regionalnega razvoja 
in razvoja gospodarsko manj 
razvitih področij. Ob tem, da 
podpira usmeritev za enako- 
merni razvoj države, meni, da 
je treba politiko hitrejšega raz- 
voja gospodarsko manj razvi- 
tih republik in SAP Kosovo us- 
kladiti s stališči, ki so določena 
v Dolgoročnem programu eko- 
nomske stabilizacije. Zato je 
treba vztrajati pri sklenitvi po- 
sebnega dogovora o temeljih 
družbenega plana Jugoslavije 
za obdobje od leta 1986 do' leta 
1990, s katerim bo urejena po- 
litika s tega področja. Prav ta- 
ko bo treba čim prej s poseb- 
nim dokumentom določiti me- 
rila in kazalce za merjenje 
stopnje razvitosti republik in 
pokrajin. 

Nerealne so ocene, poudarja 
skupščina te republike, da je 
mogoče zagotoviti hitrejši raz- 
voj gospodarsko manj razvitih 
področij in gospodarsko manj 
razvitih republik in pokrajin v 
okviru države le s prenašanjem 
sredstev in dela prek trga ali z 
združevanjem. Nujna je tudi 
ustrezna planska usmeritev te- 
ga razvoja od širše družbene 
skupnosti. 

In končno meni, da bi morali 
uskladiti delo pri spremembah 
v gospodarskem sistemu s 
sprejetjem dolgoročnih in 
srednjeročnih razvojnih pla- 
nov, ker se je v dosedanjem 
sistemu družbenoekonomske- 
ga razvoja očitno pokazala 
globoka neusklajenost med 
planskimi rešitvami oziroma 
ukrepi ekonomske politike. 

MANJKA OCENA 
SEDANJEGA STANJA 

V pripombah Skupščine SR 
Črne gore je najprej poudarje- 
no, da so predloženi razvojni 
cilji do konca stoletja definira- 
ni na sprejemljiv način in v 
skladu z opredelitvami stabili- 
zacijskega programa. Smeri in 
prednosti, čeprav premalo si- 
stematizirane, so dobro zbra- 
ne in jih je treba podpreti kot 
podlago za uresničevanje dol- 
goročnega razvoja države. 
Prav tako so sprejemljive opre- 
delitve o bistvenih spremem- 
bah v razvojni politiki, kot edi- 
ni poti za izhod iz sedanje za- 
pletene ekonomske situacije. 

Toda poudarjeno je, da bo 
treba pri nadaljnjem delu dol- 
goročnega plana opraviti 
preizkuse nekaterih opredeli- 
tev. Predvsem zato, ker je 
osnutek tega dokumenta obre- 
menjen s splošnimi formulaci- 
jami, nekatere opredelitve bi 
bilo treba konkretneje defini- 
rati, kvantifikacije pa preizku- 

siti in uskladiti z realnimi mož- 
nostmi, ob večjem upošteva- 
nju očitnih težav in protislovij v 
gospodarstvu države, ki pred- 
stavljajo omejujoč dejavnik 
razvoja, posebej do jeta 1990. 

Skupščina SR Črne gore 
meni, da struktura plana ni 
najboljša, da manjka ocena se- 
danjega stanja, kot tudi osnov- 
nih težav in protislovij, brez 
reševanja katerih ni dinami- 
čnega razvoja. To se predvsem 
nanaša na probleme likvidno- 
sti, zadolženosti, finančne 
konsolidacije gospodarstva, 
kot tudi na problem neenako- 
mernosti v razvoju posamez- 
nih republik in pokrajin. 

Razen tega dinamika razvoja 
do leta 2000 ni načrtovana na 
realnih razvojnih možnostih. 
Ker vse republike in pokrajine, 
razen SAP Vojvodina, v prvih 
ocenah predvidevajo nižje 
stopnje rasti pa tudi v stabiliza- 
cijskem programu so dane 
precej bolj umirjene stopnje 
rasti, prav tako bi morali spet 
preizkusiti predložene kvantifi- 
kacije ter jih uskladiti z realni- 
mi možnostmi. Pri tem raz- 
vojne možnosti gospodarsko 
manj razvitih republik in SAP 
Kosovo ter njihov vpliv na 
skupno stopnjo rasti niso do- 
volj ocenjene, niti na ustrezen 
način upoštevane. Na primer, v 
osnutku dolgoročnega plana 
Črne gore je predvidena stop- 
nja rasti 4,6 odstotka, ob tem, 
da še naprej računa na pomoč 
širše družbene skupnosti. V ta- 
kšnih pogojih bi ta republika v 
prihodnjem obdobju zaostaja- 
la v razvoju, kar ni v skladu s 
predloženimi cilji o hitrejšem 
razvoju gospodarsko manj ra- 
zvitih republik in pokrajin. 

Ob tem ko podpira ponujene 
opredelitve o spremembi go- 
spodarske strukture, kot enem 
od strateških vprašanj, Sku- 
pščina SR Črne gore poudarja, 
da te opredelitve niso dovolj 
usklajene z razvojno dinamiko 
posameznih dejavnosti. Nad- 
povprečna rast je predvidena 
samo v industriji in obrti, delež 
katerih se bo v družbenem 
proizvodu povečal. Toda še 
naprej stagnira delež kmetij- 
stva, turizma in prometa v 
strukturi družbenega proiz- 
voda in bi bilo treba ponujeno 
dinamiko preizkusiti s tega 
stališča in jo uskladiti s predlo- 
ženimi smermi, prednostmi in 
opredelitvami za spremembo 
gospodarske strukture. 

VKLJUČEVANJE V 
MEDNARODNO 
DELITEV DELA 

Osnutek dolgoročnega 
družbenega plana države ne 
vsebuje rešitev za odpravljanje 

vzrokov nezadovoljivih gospo- 
darskih gibanj, ki predstavljajo 
precejšnjo omejitev za dolgo- 
ročni razvoj, meni Sabor SR 
Hrvatske. Poleg te splošne pri- 
pombe sabor poudarja, da je 
velika pomanjkljivost tega do- 
kumenta, ker ne vsebuje raz- 
vojne strategije. 

Neustrezno je ocenjena tudi 
ena najpomembnejših oprede- 
litev stabilizacijskega progra- 
ma, čeprav se v osnutku ve- 
čkrat sklicujejo na stališča te- 
ga dokumenta. Gre za oprede- 
litev, da Jugoslavija mora težiti 
k odprtosti v svet, ker se samo 
tako lahko spodbujajo, razvija- 
jo in vzdržujejo procesi po- 
večanja učinkovitosti družbe- 
ne reprodukcije in skupne 
ekonomske racionalnosti, kar 
bi moralo imeti za posledico 
neprestano krepitev ekonom- 
ske moči in neodvisnosti ter 
razvoj samoupravnih sociali- 
stičnih odnosov. Toda ta opre- 
delitev se v osnutku dolgoro- 
čnega plana obravnava bolj 
kot potreba za povečanje izvo- 
za, ki bo rešil probleme plačil- 
nobilančnih omejitev, kot pa 
kompleksno in močno gibanje, 
v katerem so intenzivno 
vključevanje v mednarodno 
delitev dela in transformacijski 
procesi svetovnega gospodar- 
stva temeljni pogoji, metoda in 
dejavniki uresničevanja ostalih 
nalog razvojne politike. 

Usmeritev na pospeševanje 
ekonomskih odnosov s tujino, 
po mnenju te republiške sku- 
pščine, bistveno določa celot- 
no razvojno usmeritev in mora 
dobiti izvoz pomen primarne- 
ga dejavnika za razvoj, s tem 
pa tudi osrednjo pozornost v 
razvojni in dolgoročni stabili- 
zacijski politiki. 

Sabor meni, da je predvide- 
na dinamika rasti tudi preveč 
optimistična, posebej v prvem 
obdobju od leta 1986 do leta 
1990, ker predložena stopnja 
rasti družbenega proizvoda ni 
v skladu z realnimi možnostmi 
in omejitvami. Razen tega pro- 
jekcija gospodarskega razvoja 
kaže izrazit avtarkičen kon- 
cept, ki temelji na zamenjavi 
uvoza in izvoza, do meje, ki je 
potrebna za financiranje mini- 
malnega uvoza in odplačila 
kreditnih obveznosti do tujine. 
Spremembe v strukturi proiz- 
vodnje gredo v smeri občutne 
krepitve lastne surovinsko- 
energetske osnove, medtem 
ko predelovalna in tehnično 
propulzivna industrija relativ- 
no izgublja svoj pomen v sferi 
proizvodnje in sferi investicij. 

Ena od pripomb sabora se 
nanaša na nerealno prikazano 
razmerje med dinamiko giba- 
nja družbenega bruto proiz- 
voda in materialnimi stroški, ki 

ustvarja videz o dinamični rasti 
novoustvarjene vrednosti, ki 
bo omogočila visoko konjunk- 
turo na domačem trgu, pose- 
bej na področju investicij. 

Kar zadeva regionalni raz- 
voj, sabor meni, da se le-ta v 
osnutku plana v osnovi nanaša 
na hitrejši razvoj gospodarsko 
manj razvitih republik in po- 
krajin, ob poudarjanju zmanj- 
ševanja razlik v stopnji gospo- 
darske razvitosti. S tem so vsi 
problemi regionalnega razvoja 
zreducirani samo na zmanjše- 
vanje relativnih razlik družbe- 
nega proizvoda na prebivalca 
na višji ravni. 

Nesprejemljivo je, po mne- 
nju sabora, spreminjanje ciljev 
politike regionalnega razvoja z 
razvoja proizvodnih sil na 
družbeni proizvod oziroma s 
pogojev na rezultate razvoja, 
ker je posledica tega podce- 
njevanje skupnih rezultatov v 
razvoju manj razvitih področij. 
Razen tega bo treba že v pri- 
hodnjem srednjeročnem ob- 
dobju preizkusiti status manj 
razvitih republik, ob zmanjše- 
vanju neposrednega dajanja 
sredstev za spodbujanje njiho- 
vega razvoja ter širitev sodelo- 
vanja in povezovanja posebej 
prek mehanizma združevanja 
dela in sredstev. Pri tem mora 
biti hitrejši razvoj manj -razvitih 
področij del skupne izmenjane 
razvojne politike in se mora 
prek nje uresničevati. 

NUJNE SPREMEMBE: 
V STRUKTURI 
GOSPODARSTVA 

Čeprav Sobranje SR Make- 
donije ocenjuje, da osnutek 
dolgoročnega plana lahko rabi 
kot podlaga za širšo obravna- 
vo o konceptu materialnega in 
družbenega razvoja države 
meni, da je treba še naprej iz- 
delati in dograditi posamezne 
dele, posebej glede domnev, 
na katerih je zasnovan predvi- 
den razvoj, ocene vpliva te- 
kočih in dolgoročnih proble- 
mov na smeri in dinamiko raz- 
voja in preizkustiti stopnje ra- 
sti ter drugih pomembnih ka- 
zalcev, da bi dosegli večjo ko- 
nsistentnost In realnost tega 
planskega dokumenta. 

Prav tako ocenjujejo, da ni 
treba odstopiti od vgrajenih 
opredelitev o popolnem zasu- 
ku in spremembah v družbe- 
noekonomskem razvoju, pose- 
bej kadar je govoril o ustvarja- 
nju pogojev za dinamično go- 
spodarsko rast, pospešeno 
rast izvoza in širše vključeva- 
nje v mednarodno delitev dela, 
za odpravljanje strukturnih 
neskladij v razvoju in drugih. 
Toda pri opredeljevanju takš- 
nega razvojnega koncepta je 
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treba opraviti realno in znan- 
stveno argumentirano analizo 
sedanje ekonomske situacije, 
posebej pa poudarjenih ome- 
jujočih dejavnikov razvoja, kot 
so institucionalni sistem delo- 
vanja in vodenja, viri sredstev 
za financiranje razširjene re- 
produkcije, tehnološki zastoj 
države, eksterna determinira- 
nost in drugi. 

V tem smislu sobranje po- 
udarja potrebo za hitro spre- 
jetje sistemskih rešitev in ukre- 
pov ekonomske politike, s ka- 
terimi bi ustvarili splošne po- 
goje za gospodarjenje na sta- 
bilizacijski in dolgoročni pod- 
lagi, posebej pri reševanju pro- 
blemov deviznega sistema, 
kreditno-monetarne politike, 
blagovnega režima in carinske 
politike. Pri tem je nujno po- 
polnoma oceniti vpliv refinan- 
ciranja obveznosti do tujine, ki 
bodo opravljene v drugi fazi 
izvajanja stabilizacijskega pro- 
grama, kar bo zahtevalo spre- 
jetje ustreznih ukrepov, da se 
ne bi bistveno zmanjševale 
razvojne možnosti. 

Treba je preiskusiti in pod- 
robneje preučiti bilančne ve- 
ličine določene v delu o obli- 
kovanju sredstev za reproduk- 
cijo in mogočem obsegu inve- 
sticij, posebej pa možnosti ve- 
čjega angažiranja sredstev 
prebivalstva in individualnega 
sektorja. 

Sobranje SR Makedonije 
podpira proizvodno usmeritev 
ter smernice za globalne spre- 
membe v strukturi gospodar- 
stva ter razvoj dejavnosti, ki so 
skupnega pomena, vendar me- 
ni, da izbira prednostnih raz- 
vojnih ciljev dejavnosti skup- 
nega pomena v osnutku plana 
ni prikazana na selektivni pod- 
lagi. Razen tega predloženi 
ukrepi in instrumenti, od kate- 
rih je bistveno odvisno ure- 
sničevanje razširjene repro- 
dukcije v dejavnostih skupne- 
ga pomena, niso dovolj natan- 
čno definirani. 

V opredelitev o uresničeva- 
nju polne zaposlenosti je seve- 
da treba vgraditi tudi regional- 
no komponento oziroma pred- 
videti ter sprejeti ukrepe in in- 
strumente za njegovo ure- 
sničev v naslednjem planskem 
obdobju. 

Ko je govoi o regionalnem 
razvoju države in hitrejšem 
razvoju gospodarsko manj ra- 
zvitih republik in SAP Kosovo 
je ocena, da mora biti politika 
hitrejšega razvoja manj razvi- 
tih trajna naloga in da jo je 
treba uresničevati z ukrepi in 
instrumenti, neodvisno od po- 
litike regionalnega razvoja. Pri 
tem bo temeljni način ure- 
sničevanja politike regionalne- 
ga razvoja združevanja dela in 

sredstev, ne izključujoč drugih 
sredstev in ukrepov, ki bodo 
spodbujali razvoj posameznih 
regij. 

V zvezi s tem je nesprejemlji- 
va usmeritev, da naj razvoj 
manj razvitih regij sloni na ta- 
kšni proizvodni strukturi, v ka- 
teri bo prevladoval razvoj de- 
lovno intenzivnih panog in 
sploh drobnih in malih zmog- 
ljivosti, da pa se problem neza- 
poslenosti rešuje z migracijo 
delovne sile v razvite regije. 
Takšna usmeritev vodi te regi- 
je v podrejen položaj in oži 
možnosti za njihov razvoj. Za- 
radi tega je potrebno njihov 
razvoj oceniti v celoti, z aspek- 
ta strukture proizvodnje in 
izbire industrijskih panog, ki 
bodo omogočile kvalitativne 
spremembe v proizvodni 
usmeritvi, širitev možnosti in 
ustvarjanje večje lastne aku- 
mulacije, s tem pa premagova- 
nje ekonomskih in socialnih 
problemov v njihovem razvoju. 

REALNOST VARIANTE 
V DINAMIČNEM 
RAZVOJU DRUŽBENO- 
EKONOMSKEGA 
RAZVOJA 

Po mnenju Skupščine SR 
Slovenije mora dolgoročni 
družbeni plan Jugoslavije 
predstavljati jasno konkretiza- 
cijo in obdelavo dolgoročnega 
programa ekonomske stabili- 
zacije. Za vse nosilce družbe- 
nega planiranja mora pred- 
stavljati okvirne smernice za 
organizirano uresničevanje 
možnih razvojnih smeri gospo- 
darstva in družbe, predvsem 
pa z nujnimi spremembami v 
strukturi proizvodnih sil in pri 
zagotavljanju nadaljnjega raz- 
voja socialističnih samouprav- 
nih produkcijskih odnosov. 

V zvezi s tem Skupščine SR 
Slovenije ugotavlja, da niso 
sporne izhodiščne osnove in 
cilji dolgoročnega družbenega 
in gospodarskega razvoja, ki 
jih vsebuje predloženi osnu- 
tek. Toda poudarja, da posle- 
dice premalo preučenih in 
neustreznih razvojnih odloči- 
tev iz prejšnjih let, kot tudi zao- 
stajanje pri uresničevanju so- 
cialističnih smoupravnih druž- 
benoekonomskih odnosov, ki 
se kažejo v velikih gospodar- 
skih težavah zahtevajo, da se 
še enkrat vsestransko oceni 
realnost in medsebojna uskla- 
jenost določenih dolgoročnih 

Ta republiška skupščina 
predlaga, da se posebej oceni 
realnost in upravičenost pred- 
ložene inačice o dinamičnem 
ekonomskem družbenem raz- 

voja, ki presega tudi najbolj 
optimistične prognoze znan- 
stvenih institutov. Meni, da 
vključevanje jugoslovanskega 
gospodarstva v mednarodno 
ekonomsko menjavo, kot pod- 
laga strategije razvoja, kateri 
morajo biti podrejeni vsa naša 
prizadevanja za izboljšanje de- 
lovne, kulturne in znanstvene 
ustvarjalnosti, kot tudi mate- 
rialni, sistemski in drugi pogo- 
ji, ki bodo zagotavljali prehod 
z ekstenzivnega na intenzivno 
gospodarjenje, ni v zadovoljivi 
meri in dovolj jasno poudarje- 
no. Razvoj takoimenovanih 
prednostnih dejavnosti mora 
biti prav tako podrejen temu 
cilju, da bi na podlagi skupnih 
programov dohodkovno pove- 
zanih organizacij združenega 
dela dosegli optimalnejše iz- 
koriščanje obstoječih zmoglji- 
vosti in povečanje proizvodnje 
izdelkov višje stopnje predela- 
ve, ki bodo konkurenčni na 
mednarodnem trgu. 

Nesporno je, da mora biti 
reševanje problema zaposle- 
nosti eden glavnih ciljev dol- 
goročnega razvoja, ugotavlja 
Skupščina SR Slovenije. Toda 
treba je oceniti, ali bi predvide- 
ne cilje na tem področju, glede 
na precejšnje število nezapo- 
slenih, potrebne vrnitve večje- 
ga števila začasno zaposlenih 
v tujini, posebej pa glede na 
nujno modernizacijo in uvaja- 
nje sodobne tehnologije, lah- 
ko uspešno uresničevali samo 
s predvideno strukturo vla- 
ganja. 

K reševanju tega problema 
bi lahko po njenem mnenju ta- 
koj učinkovito pristopili in to s 
sorazmerno majhnimi vlaganji 
v modernizacijo in razširitev 
obstoječih zmogljivosti, po- 
daljšanjem delovnega časa 
strojev v obratih, delom v več 
izmenah, diverzifikacijo proiz- 
vodnje in obogatitvijo izbire, 
kot tudi s hitrejšim razvojem 
majhnih industrijskih obratov 
z visokokakovostno specializi- 
rano proizvodnjo v družbenem 
in individualnem sektorju, po- 
spešitvijo kmetijske proizvod- 
nje v individualnem sektorju in 
podobno. 

Skupščina SR Slovenije prav 
tako meni, da mora biti podla- 
ga in eden od ciljev dolgoro- 
čnega razvoja hitrejše ure- 
sničevanje socialističih samo- 
upravnih družbenoekonom- 
skih odnosov. Za uresničitev 
tega cilja morajo biti jasne 
smernice in okviri za potrebno 
dograjevanje mehanizma go- 
spodarskega sistema in eko- 
nomske politike s čemer bo za- 
gotovljena krepitev družbe- 
noekonomskega položaja de- 
lavca, kot tudi dosledno ure- 
sničevati samoupravno spora- 

zumevanje in družbeno dogo- 
varjanje, kot temeljno metodo 
usklajevanja in uspešnega 
reševanja skupnih družbenoe- 
konomskih in družbenopoliti- 
čnih interesov. Ti procesi se 
morajo odvijati ob doslednem 
spoštovanju in uresničevanju 
ekonomskih in tržnih zakoni- 
tosti in temeljiti na prizadeva- 
njih za povečanje dohodka. 
Toda tem vprašanjem je v 
predloženem besedilu osnutka 
dolgoročnega plana posveče- 
no premalo pozornosti. 

Ena od pripomb je tudi, da 
pri dosedanjem delu pri pri- 
pravi dolgoročnega plana ni 
bilo dovolj zastopano načelo o 
medsebojnem usklajevanju 
dolgoročnih planov posamez- 
nih organizacij združenega de- 
la in njihovih asociacij, kot tudi 
republik in pokrajin. Zaradi 
vsega naštetega je skupščina 
te republike mnenja, da pred- 
loženi osnutek še ne more biti 
ustrezna podlaga za določitev 
njenih konkretnih stališč in 
pripomb, s te pa tudi ne uskla- 
jevanje v Zboru republik in po- 
krajin. V zvezi s tem predlaga, 
da ZIS brez odlašanja preisku- 
si posamezne razvojne opre- 
delitve in pri tem zagotovi so- 
delovanje združenega dela \ 
Jugoslaviji, kot tudi republik ir 
avtonomnih pokrajin. 

KAKO BODO 
URESNIČENI DOLOČEN 
CILJI 

Skupščina SR Srbije oce- 
njuje, da osnutek dolgoročne 
ga plana lahko rabi kot podla 
ga za obravnavo v Zboru repu 
blik in pokrajin, ker zajema na 
daljnjo obdelavo temeljnit 
opredelitev stabilizacijskega 
programa, zasnovan paje n< 
široki analitični in študijski do 
kumentaciji. 

Upoštevajoč opredelitve sta 
bilizacijskega programa, teži 
ekonomske situacije v držav 
in vzroke za gospodarske pro 
bleme, kot tudi omejitve, ki si 
na poti razvoja oziroma znače 
dolgoročnih planskih doki 
mentov, je Skupščina SR Srb 
je pokazala tudi na določen 
slabosti predloženega osnu 
ka. Predvsem meni, da si j 
treba v dolgoročnem plan 
nujno prizadevati za definicij 
strategije uresničevanja kiji 
čnih opredelitev in ciljev iz st: 
bilizacijskega programa. P 
tem je treba v večji meri upi 
rabljati obsežno študijsko 
analitično-dokumentarno gr 
divo, pripravljeno za izdelav 
dolgoročnega plana in dolgi 
ročnega programa ekonomsl^ 
stabilizacije. 

Poudarjeno je, da iz predi' 
ženega osnutka dolgoročnec 

16 
poročevale 



programa ni videti na kakšen 
način bodo uresničeni določe- 
ni cilji. V njem je namreč pred- 
laganih več stopenj gospodar- 
skega razvoja kot v stabilizacij- 
skem programu. Razen tega 
so postavljene nekatere zelo 
ambiciozne naloge, kot so pol- 
na zaposlenost, dinamičen 
razvoj življenjskega standarda 
v pogojih omejene domače in 
tuje akumulacije, ob hkratnih 
velikih spremembah v strukturi 
gospodarstva in tehnologiji, 
povsem rešen stanovanjski 
problem, prehod na 35-urni 
delovni teden in drugo. 

Uresničevanje razvojnih ci- 
ljev je zasnovano na domne- 
vah, ki morajo biti zagotovlje- 
ne z uresničitvijo prve faze sta- 
bilizacijskega programa, kar 
ne bi bilo treba, da je vsebina 
tega planskega dokumenta, 
poudarja Skupščina SR Srbije., 
Takšen pristop je resna po- 
manjkljivost predloženega 
osnutka, glede na to, da se z 
normativnim urejanjem več 
vprašanj s področja gospodar- 
skega sistema ne bodo avto- 
matično uresničevali kvalita- 
tivni novi družbenoekonomski 
odnosi, na katerih je zasnova- 
no uresničevanje ciljev iz tega 
dokumenta. 

Splošne opredelitve o raz- 
voju znanosti in znanstveno- 
raziskovalnega dela so sicer 
sprejemljivejša vendar tudi ne- 
zadostna, če se obenem ne 
predloži tudi instrumentarij s 
katerimi bi jih konkretizirali. V 
zvezi s tem je nujno izdelati 
kompleks selektivnih in stimu- 
lativnih ukrepov ekonomske 
politike v funkciji razvoja zna- 
nosti in znanstveno-raziskova- 
Inega dela, v smislu širše in 
popolnejše uporabe in izko- 
riščanja domačega znanja pri 
razvoju gospodarstva in druž- 
be, nato vlaganja v uporabo in 
razvoj znanstvenih dosežkov 
na temeljih družbene, materia- 
lane in moralne afirmacije in 
spodbujanja znanosti, ustvar- 
jalnosti in izumiteljstva. 

Vlaganja v razvoj znanosti 
ne bi smela biti upoštevana kot 
del porabe. Njeno mesto, vlo- 
ga in razvoj ne smejo biti odvi- 
sni od načrtovanih in z bilanco 
omejenih sredstev, ampak od 
razvoja samoupravljanja in 

družbenoekonomskih odno- 
sov v katerih mora znanost, 
brez administrativnih omejitev, 
v neposredni menjavi z gospo- 
darstvom zgraditi svoj mate- 
rialni položaj. 

Skupščina SR Srbije meni, 
da osnutek plana v celoti za- 
hteva nadaljnjo obdelavo in iz- 
popolnjevanje, posebej glede 
uresničevanja domnev na ka- 
terih je zasnovan predvideni 
razvoj, ocene vpliva tekočih in 
dolgoročnih problemov na 
smer in dinamiko razvoja, prei- 
skusa splošne stopnje gospo- 
darske rasti in drugih relevant- 
nih kazalcev zaradi večje kon- 
sistentnosti in realnosti tega 
dokumenta. 

NAJHITREJŠI 
RAZVOJ 
SAP KOSOVO 

Skupščina SAP Kosovo je 
dala samo konkretne pripom- 
be in predloge na posamezne 
dele osnutka dolgoročnega 
družbenega plana. Med dru- 
gim je poudarila, da je oprede- 
litev o najhitrejšem razvoju te 
pokrajine določeno v vseh do- 
kumentih, posebej pa v dolgo- 
ročnem programu ekonomske 
stabilizacije. Zaradi tega bi bi- 
lo treba takšno opredelitev 
vključiti tudi v prvi del osnutka 
plana - o skupnih interesih in 
razvojnih ciljih države do leta 

, 2000, še prej ker je ta opredeli- 
tev obdelana v delu o regional- 
nem razvoju. 

V delu o kmetijstvu je treba, 
po oceni Skupščine SAP Koso- 
vo, poleg danih opredelitev in 
smeri razvoja več pozornosti 
posvetiti izkoriščanju naravnih 
resursev, predvsem kadar gre 
za živinorejo. Prav tako je tre- 
ba, glede na to, da v okviru 
tega dela osnutka niso po- 
udarjene smeri razvoja vodne- 
ga gospodarstva, na ustrezen 
način le-tega dopolniti, tako 
da bo več pozornosti posveče- 
ne mikro akumulacijam. 

V delu o regionalnem raz- 
voju in razvoju gospodarsko 
manj razvitih republik in SAP 
Kosovo so prav zaprav zajeta 
vprašanja, ki bodo predmet 
politike dolgoročnega razvoja 
države, poudarja skupščina te 
pokrajine. Vendar je le-ta mne- 

nja, da bodo morala biti pri 
nadaljnjem delu tega doku- 
menta posamezna vprašanja 
podrobno pojasnjena oziroma 
definirani razvojni cilji ter do- 
seg, ki ga želi doseči. Razen 
tega je treba točneje določiti 
potrebo povezovanja združe- 
nega dela pokrajine na podlagi 
združevanja dela in sredstev in 
cilje, ki se želijo s tem doseči. 

Ko je govor o dopolnilnih 
sredstvih, z izkoriščanjem last- 
nih možnosti izločanja v nera- 
zvitih področjih, naj bi le-ta za- 
gotovila v tem obdobju zože- 
vanje razlik na ravni porabe na 
prebivalca, s čemer se ure- 
sničuje tudi ustavna opredeli- 
tev o uresničevanju pravic s 
tega področja in neprestano 
bogatitev nacionalne enako- 
pravnosti narodov in narodno- 
sti naše države. V zvezi s tem 
so predlagane tudi konkretne 
formulacije ustreznega od- 
stavka v osnutku zakona. 

PROIZVODNJI HRANE 
DATI USTREZNO 
MESTO 

Tudi Skupščina SAP Vojvo- 
dina ocenjuje, da je osnutek 
dolgoročnega plana nadaljnja 
obdelava temeljnih opredelitev 
dolgoročnega programa eko- 
nomske stabilizacije oziroma, 
da so skupni interesi in raz- 
vojni cilji v funkciji uresničeva- 
nja tega programa. Toda ur- 
sničitev teh ciljev pedpostav- 
Ija, da se do konca leta 1985 
izvedejo temeljne spremembe 
v gospodarskem sistemu, med 
katerimi ima poseben pomen 
svobodnejše delovanje eko- 
nomskih zakonitosti in močne- 
jši vpliv ekonomske motivira- 
nosti za delo, ustvarjalnost in 
učinkovito poslovanje. 

Alternativa pospešenega 
ekonomskega razvoja je, po 
mnenju skupščine te pokraji- 
ne, sprejemljiva, treba pa je 
opraviti nadaljnje preiskuse 
glede realnosti, posebej ko gre 
za predloženo dinamiko go- 
spodarske rasti. 

Prav tako je dana pripomba, 
da pri izdelavi osnutka niso bili 
dovolj upoštevani mednarodni 
pogoji in odnosi in bi bilo tre- 
ba posebej obdelati vprašanja 

energije, predvsem nafte. Prav 
tako mednarodni monetarni si- 
stem ter smeri njegovih spre- 
memb in odnosi z mednaro- 
dnimi finančnimi institucijami 
s stališča države v razvoju, za- 
htevajo večjo pozornost, kot 
tudi odnosi Sever-Jug ter raz- 
voj in ustvarjanje novega med- 
narodnega ekonomskega 
reda, 

V besedilu osnutka ni videti 
jasnega koncepta zagotavlja- 
nja enotnega jugoslovanskega 
trga oziroma nemotenega kro- 
ženja blaga, sredstev in delov- 
ne sile na vsem jugoslovan- 
skem gospodarskem prostoru. 
Problem počasnega uresniče- 
vanja združevanja dela in sred- 
stev, kar je samo eden od poja- 
vov vse večja zaprtosti in avtar- 
kičnosti republiških in pokra- 
jinskih gospodarstev, ni do ko- 
nca ocenjen, pa tudi ukrepi za 
premagovanje le-teh niso ja- 
sni. Skupščina SAP Vojvodina 
meni, da je treba pri planiranju 
dolgoročnega razvoja odlo- 
čneje kreniti od obstoječih ko- 
mparativnih prednosti, pose- 
bej od proizvodnje hrane kot 
pomembnega dejavnika hitre- 
jšega razvoja, večje proizvod- 
nje za domači trg in velikih 
možnosti za povečanje izvoza. 
Zaradi tega je treba še naprej 
obdelati opredelitve iz stabili- 
zacijskega programa in pod- 
robneje oceniti smeri razvoja, 
s tem, da se temu segmentu 
gospodarstva da mesto, ki mu 
pripada. 

Posebej je treba bolje oceni- 
ti dolgoročni razvoj s področja 
znanosti in tehnološkega raz- 
voja, ne samo kot dejavnika 
razvoja, ampak tudi v luči mož- 
nosti za prenos znanosti in te- 
hnologije v druge države. 

Pripomba te pokrajinske 
skupščine je tudi, da je osnu- 
tek plana zelo podroben in se 
glede na njegov pomen po- 
stavlja vprašanje ali je bilo bolj 
racionalno, da se dajo samo 
okviri in opredelitve razvoja, 
da pa se posamezna vpraša- 
nja, ki imajo analitični značaj 
ne obdelujejo podrobneje. To 
se predvsem nanaša na global- 
ne proporce in dinamiko raz- 
voja, tem prej ker imajo kvanti- 
tativni kazalci samo orientacij- 
ski in bolj ilustrativni značaj. 

Spremembe v gospodarskem sistemu so 

ključen pogoj za dinamičen razvoj države 

• Resni pomisleki glede realnosti razvojne projekcije in stopnje rasti, ki ju pred- 
laga osnutek plana 
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Ugotovljene slabosti v gospodarskem sistemu in tekoči razvojni politiki so najpo- 
membnejši omejevalni dejavniki bodočega razvoja države 

Zvezni družbeni svet za go- 
spodarski razvoj in ekonom- 
sko politiko ter Svet družbene- 
ga sistema informiranja SFRJ 
sta ob obravnavi Osnutka dol- 
goročnega družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje od leta 
1986 do leta 2000 (k AS 426) 
poslala delegatom Zbora repu- 
blik in pokrajin stališča in 
mnenja o tem planskem doku- 
mentu. 

PREMALO 
KONKRETEN 
OSNUTEK PLANA 

Zvezni družbeni svet za go- 
spodarski razvoj in ekonom- 
sko politiko sodi, da je ponuje- 
ni Osnutek posplošen in pre- 
malo konkreten. Zasnovan je s 
preveliko nekritičnega optimi- 
zma glede možnosti uresniče- 
vanja predvidenih razvojnih ci- 
ljev in nalog. 

Mimo tega v dokumentu 
praktično ni narejen noben ko- 
rak naprej pri razčlenjevanju in 
konkretizaciji temeljnih opre- 
delitev Stabilizacijskega pro- 
grama. Nekateri pa celo meni- 
jo, da gradivo ni pripravljeno v 
skladu z značajem in funkcijo, 
ki bi jo dolgoročni plan Jugo- 
slavije v našem sistemu druž^ 
benega planiranja moral imeti. 

Ker Osnutek dolgoročnega 
plana izraža logiko srednjero- 
čnih razvojnih družbenih pla- 
nov, so posamezne rešitve, ci- 
lji in naloge precej nezaneslji- 
vi, tako da bi bilo treba pri na- 
daljnjem oblikovanju tega do- 
kumenta odpraviti te po- 
manjkljivosti in napisati novo 
besedilo Osnutka. Po drugi 
strani je Svet menil, da ome- 
njeni Osnutek ne more biti niti 
podlaga za nadaljnje delo pri 
pripravi razvojnega dokumen- 
ta, tako da je treba pripraviti 
povsem novo besedilo osnut- 
ka. Izhajati bi morali predvsem 
iz ugotovitev raziskav konzor- 
cija ekonomskih inštitutov, ki 
je ponudil precej realnejši in 
sprejemljivejši koncept raz- 
voja, v primerjavi s predlaga- 
nim v Osnutku. 

Prav tako je bilo poudarjeno, 
da ni ocenjen sedanji položaj 
naše ekonomije, prav tako pa 
niso upoštevani vzroki, ki so 
pripeljali do takega stanja. Po- 
sebej pri tem manjka ugotovi- 
tev, koliko so k zaostrenim ra- 
zmeram prispevale obstoječe 
slabosti v gospodarskem siste- 
mu in pri izvajanju ekonomske 
ter razvojne politike. 

V prihodnjem obdobju je, po 
mnenju Sveta, nujno treba za- 
gotoviti dinamično gospodar- 

sko rast. Prav zaradi tega pa so 
bili izraženi resni pomisleki 
glede realnosti projekcije in 
stopnje rasti, ki jo predlaga 
Osnutek plana. Svet je opozo- 
ril, da je treba te postavke ana- 
lizirati. Ob upoštevanju stag- 
nacijskih teženj v začetku 
osemdesetih let, neugodnega 
vpliva omejevalnih dejavnikov 
razvoja in negotovosti glede 
sprememb, ki jih je treba izpe- 
ljati v gospodarskem sistemu, 
je bilo ocenjeno, da ni realnih 
možnosti za načrtovanje štiri 
oziroma petodstotne stopnje 
rasti. 

Pri tem je Svet posebej opo- 
zoril na pomanjkanje akumula- 
cije, kar bo posebej pereč pro- 
blem v prihodnjem obdobju, 
saj ne bo več mogoče računati 
na izdatnejšo dodatno akumu- 
lacijo iz tujine zaradi plačilno- 
bilančnih omejitev in prezadol- 
ženosti države. Edina alternati- 
va, ki bi po mnenju Sveta omo- 
gočila uresničevanje predvide- 
ne stopnje rasti je, da pride do 
ogromnih sprememb na pod- 
ročju institucionalne graditve 
družbe in gospodarskega si- 
stema, kar bi povzročilo tudi 
spremembe mehanizmov, ki 
vplivajo na oblikovanje aku- 
mulacije. Tega pa Osnutek pla- 
na ne predvideva, čeprav Sta- 
bilizacijski program daje zelo 
dobro načelno podlago za 
reševanje teh problemov. 

Poleg tega položaj ni pose- 
bej ugoden niti zaradi omeje- 
nih drugih dejavnikov razvoja, 
še posebej gospodarskih vi- 
rov. Stanje prav tako ni zado- 
voljivo niti na področju struk- 
ture proizvodnje in njene di- 
verzifikacije, to pa se pred- 
vsem kaže v premajhnem dele- 
žu višjih finalnih faz predelave 
in izjemno visokem deležu 
energije, surovin in transport- 
nih stroškov v ceni končnega 
izdelka. 

Ob upoštevanju, da je spre- 
memba takega stanja najbolj 
neposredno povezana s tehno- 
loško modernizacijo gospo- 
darstva in večjimi vlaganji v te- 
hnologijo in organizacijo so- 
dobne proizvodnje, je Svet 
opozoril, da niso dovolj upoš- 
tevane težnje v svetovnem go- 
spodarstvu in njihove posledi- 
ce za naš nadaljnji razvoj. Pre- 
cej zaostren boj za vključeva- 
nje v mednarodno delitev dela 
posebej opozarja na nujnost 
analiziranja in preučitve ravna- 
nja našega gospodarstva in 
graditve ustrezne strategije 
njegovega razvoja. 

Osnutek plana mora pod- 
robneje obdelati tudi vpraša- 

nje proizvodne strukture in 
razvoja dejavnosti skupnega 
pomena, čeprav bo strategija 
razvoja teh dejavnosti posebej 
podrobno obdelana v drugih 
dokumentih. O tem so bila 
izrečena različna mnenja, od 
tega, da je število dejavnosti 
posebnega pomena, katerih 
razvoj bi morali spodbujati v 
prihodnjem obdobju, preveli- 
ko, do tega, da so stališča 
Osnutka plana o tem sprejem- 
ljiva in ekonomsko upraviče- 
na. Rečeno je tudi bilo, da pri 
spreminjanju gospodarske 
strukture ne bi smelo biti izho- 
dišče panožni pristop, temveč 
bi morali predvsem upoštevati 
temeljne cilje, ki jih želimo do- 
seči v prihodnjem obdobju. 
Spremembe je treba doseči 
prednostno na podlagi spre- 
memb načina gospodarjenja 
in sprejemanja ustreznih ukre- 
pov ekonomske politike. 

Po mnenju Sveta je nadalje 
treba resno preučiti kvalifika- 
cije in cilje, ki so zapisani v 
Osnutku plana, saj realno ni 
mogoče predvidevati, da bo ta- 
ko projektirani razvoj mogoče 
uresničiti. V tem smislu doku- 
mentu posebej manjka ustrez- 
na argumentacija razmerij 
med proizvodnjo, rastjo druž- 
benega proizvoda in porabe, 
kar velja še posebej za napo- 
ved, da bo v prihodnjem ob- 
dobju prišlo do bistvenega 
zmanjšanja materialnih stroš- 
kov v družbenem proizvodu. 

Za fake spremembe v struk- 
turi družbenega proizvoda so 
tri možnosti, vendar pa nobe- 
na med njimi ni dovolj razčle- 
njena v ponujenem gradivu. 
Prva možnost je, da pride do 
velikega povečanja stopnje in- 
tegriranosti gospodarstva, 
vendar tak proces še ne pote- 
ka. Poleg tega je za zmanjša- 
nje materialnih stroškov treba 
precej povečati učinkovitost 
gospodarjenja in izpeljati ko- 
renite spremembe v gospodar- 
ski strukturi. 

DOSEGANJE POLNE 
ZAPOSLENOSTI 

Spremembe v gospodar- 
skem sistemu, ekonomski in 
razvojni politiki so, kakor je so- 

dil Svet, ključni pogoji za ure- 
sničevanje predvidene dinami- 
ke razvoja v prihodnjem ob- 
dobju. Pri tem je bilo poudarje- 
no, da so prav slabosti v go- 
spodarskem sistemu, tekoči in 
razvojni politiki eden najpo- 
membnejših omejevalnih de- 
javnikov našega nadaljnjega 
razvoja. 

Doseganje polne zaposleno- 
sti mora biti eden temeljnih ci- 
ljev tega razvoja, tako da bi 
bilo treba tudi v tem dokumen- 
tu opredeliti ukrepe, s katerimi 
bi spodbudili hitrejši razvoj go- 
spodarsko manj razvitih repu- 
blik in pokrajin, kjer je tudi 
problem brezposelnosti naj- 
bolj pereč. Posebno pozornost 
je treba nameniti tudi vpraša- 
njem podaljševanja obratoval- 
nega časa in skrajševanja de- 
lovnega časa ter zagotavljanju 
določenih pogojev za ure- 
sničevanje tega cilja. 

Urejanje odnosov na podro- 
čju delitve je prav tako bistveni 
pogoj za povečanje akumula- 
cijske in reprodukcijske spo- 
sobnosti gospodarstva, je po- 
udaril Svet. Vendar pa v Osnut- 
ku plana ni dosledno izpeljana 
medsebojna odvisnost med 
bruto osebnim dohodkom na 
delavca in akumulacijo na 
sredstva, tako da bi bilo treba 
to vprašanje posebej preučiti 
in ga upoštevati pri nadaljnji 
pripravi dokumenta. Ob tem 
pa bi bilo treba rešiti tudi vpra- 
šanje obravnave osebnih do- 
hodkov, tako z vidika varstva 
življenjskega standarda delav- 
cev kot tudi z vidika realnega 
vrednotenja njihovega dela in 
motivacije za doseganje bo- 
ljših delovnih rezultatov. 

Glede politike hitrejšega raz- 
voja gospodarsko manj razvi- 
tih republik in pokrajin, so bila 
na seji izrečena različna mne- 
nja. Za nekatere so opredeli- 
tve, ki jih vsebuje Osnutek do- 
kumenta, v temelju sprejemlji- 
ve, pri čemer pa bi morali po- 
stopno opuščati dodeljevanje 
sredstev Sklada na kreditni 
podlagi tr prehajati na združe- 
vanje dela in sredstev. Po mne- 
nju drugih pa bi bilo najprej 
treba oceniti dosedanje dosež- 
ke razvoja teh območij, kakor 
tudi nekatera načela, po kate- 
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rih naj bi v bodoče reševali 
omenjena vprašanja. 

VLOGA SISTEMA 
INFORMIRANJA PRI 
RAZVOJU DRŽAVE 

Svet družbenega sistema in- 
formiranja SFRJ je, kot zainte- 
resirano družbeno telo, pri- 
stojno za zagotavljanje druž- 
benega vpliva na graditev, de- 
lovanje in razvoj družbenega 
sistema informiranja, podprl 
temeljne opredelitve Osnutka 
dolgoročnega razvojnega pla- 
na. Pri tem je opozoril, da bi 

morali v dokumentu podrob- 
neje opredeliti vlogo družbe- 
nega sistema informiranja in 
informatike v celotnem bo- 
dočem razvoju ter jasneje po- 
udariti, da nadaljnja graditev 
družbenega in političnega si- 
stema ter njegova moderniza- 
cija ni možna brez ustrezne 
graditve družbenega sistema 
informiranja. 

V tem smislu je treba natan- 
čneje opredeliti, kaj je mogoče 
pričakovati od tega sistema, 
saj je v prihodnjem obdobju 
treba zagotoviti celovitejšo in 
boljšo informiranost, saj je to 

temelj za razvijanje kakovost- 
nega odločanja na vseh rav- 
neh. Ob upoštevanju hitrih 
sprememb v sodobnem raz- 
voju, posebej na področju in- 
formatike, so težka dolgoro- 
čna predvidevanja. Zaradi tega 
bi bilo treba analizirati temelj- 
ne značilnosti nadaljnjih tokov 
znanstvene in tehnološke re- 
volucije v svetu. 

Osnutek omenjenega doku- 
menta mora tako jasno pove- 
dati, da ni mogoče doseči no- 
ve kakovosti na področju go- 
spodarskega sistema in eko- 

nomske stabilizacije, če ne bo- 
do uporabljene nove znanstve- 
no-tehnološke rešitve na pod- 
ročju družbenega sistema in- 
formiranja in informatike. Prav 
tako je treba določiti tudi vlo- 
go sodobnih informacijskih te- 
hnik in sistemov ter opozoriti 
na nevarnost tehnološke nera- 
zvitosti pri informacijski opre- 
mi. Prav zaradi tega je treba v 
prihodnjem obdobju načrtova- 
ti izdelavo enotne oziroma 
skupne strategije razvoja raču- 
nalniške industrije v državi, da 
bi bil s tem zagotovljen eden 
pogojev za celotno tehnološko 
enotnost. 

Večja proizvodnja in poudarjena izvozna 

usmeritev sta temelja nadaljnega razvoja 

d ržave       

• V razvojnih dokumentih je treba oblikovati skupno politiko republik in pokrajin 
ter preprečiti obstoj zasebnih nacionalnih ekonomij in separatizmov 

• Posebno pozornost je treba nameniti ključnim točkam razvoja gospodarstva 
(energetiki, surovinam, metalurgiji, agrokompleksu, kemiji in gradbeništvu) 

Socialistična zveza ne more 
biti zadovoljna z dosedanjim 
delom pri pripravi Osnutka od- 
loka o temeljnih smernicah 
družbenoekomskega razvoja 
in ovkirih ekonomske politike 
Jugoslavije do leta 1990 oziro- 
ma Osnutka dolgoročnega 
družbenega plana razoja do le- 
ta 2000. Razlogi za to so pred- 
vsem v dejstvu, da združeno 
delo ni bilo, čeprav bi moralo 
biti, nosilec temeljnih dejavno- 
sti pri izpeljavi te naloge. Mimo 
tega morata biti omenjena do- 
kumenta celota, vsebovati mo- 
rata enake trende in oba mora- 
ta izhajati iz Programa eko- 
nomske stabilizacije, kar ni 
povsem uresničeno. 

Take so ugotovitve Sekcije 
Zvezne konference SZDLJ za 
družbenoekonomska gibanja 
in razvojno politiko, ko je tekla 
razprava o omenjenih doku- 
mentih. Povzetek razprave so 
te dni dobili delegati Skupšči- 
ne SFRJ. 

Med razpravo v Socialistični 
zvezi je bilo zastavljeno tudi 
vprašanje, ali razvojni plani dr- 
žave temeljijo na razvojnih pla- 
nih republik in pokrajin, ali pa 
so nekaj nad njimi. Ugotovolje- 
no je bilo, da še ni soglasja o 
skupnih programih, interesih 
in ciljih, kakor tudi ne o načinu 
njihovega uresničevanja. Da bi 

to dosegli, je treba pravočasno 
planirati in v razvojnih doku- 
mentih oblikovati skupno poli- 
tiko in hkrati preprečiti obstoj 
zasebnih nacionalnih ekono- 
mij ter separatizmov. Prav tako 
je treba jasno opredeliti, kate- 
ra področja družbenega in 
ekonomskega življenja je treba 
opredeliti s sistemskimi 
ukrepi. 

Na področju razvojne politi- 
ke je treba izhajati iz kompara- 
tivnih prednosti države in opi- 
ranja na lastne moči. Pri pri- 
pravi razvojnih prednosti drža- 
ve in opiranja na lastne moči. 
Pri pripravi razvojnih planov je 
nujno treba predvideti instru- 
mente za njihovo realizacijo, 
kakor tudi za spremljanje in 
analiziranje uresničevanja 
skupnih opredelitev. 

K Osnutku dolgoročnega 
plana razvoja Jugoslavije do 
leta 2000 jč dala Zvezna konfe- 
renca SZDLJ več konkretnih 
pripomb. Predvsem je opozori- 
la na nujnost graditve take 
strategije, ki bo omogočila od- 
pravljanje notranjih protislovij 
in zagotovila ustreznejše me- 
sto našemu gospodarstvu v 
mednarodni delitvi dela, kakor 
tudi spodubjala doseganje viš- 
je ravni napredka. 

Da bi vse to uresničili, je tre- 
ba razvojni program realizirati 

v treh etapah. V prvem obdob- 
ju je treba premagati gospo- 
darsko stagnacijo in odpreti 
možnosti postopne rasti, v 
drugem obdobju je treba zago- 
toviti nekoliko večjo stopnjo 
gospodarskega napredka, ki bi 
omogočila doseganje raz- 
vojnih ciljev, v tretjem obdobju 
pa bi ta stopnja lahko znašala 
pet odstotkov letno, ob urav- 
noteženem in stabilnem go- 
spodarskem razvoju. 

V dolgoročnih planskih do- 
kumentih bi bilo treba preučiti 
realnost temeljnih ciljev (po- 
spešena dinamika razvoja, pol- 
na ekonomska zposlenost, vi- 
soka produktivnost, zmanjše- 
vanje porabe, rast življenjske- 
ga standarda in realnega do- 
hodka). Nujno je treba poseb- 
no pozornost nameniti klju- 
čnim točkam gospodarskega 
razvoja kot so: energetika, su- 
rovine, metalurgija, agroindu- 
strijski kompleks, kemija in 

gradbeništvo. Pri tem mora biti 
jasno poudarjena izvozna 
usmeritev, tako da o tem ne bi 
bilo nobenga odprtega vpraša- 
nja. Na ustrezen način je treba 
v razvojne plane vključiti tudi 
razvoj drobnega gospodar- 
stva, razvoj turizma in proiz- 
vodnje hrane - tudi kot temelj- 
nih gospodarskih panog, brez 
katerih ni izhoda na svetovno 
tržišče in ustreznega vključe- 
vanja v mednarodno delitev 
dela. 

Uresničevanje vseh teh ci- 
ljev zahteva pospešen tehni- 
čno-tehnološki razvoj, ki ga je 
treba omogočiti s hitrejšim 
razvojem lastne znanosti in te- 
hnologije ter smotrno uporabo 
svetovnih dosežkov na tem 
področju. Mimo tega je treba 
stalno izboljševati materialne, 
kulturne, izobraževalne in dru- 
ge življenjske ter delovne po- 
goje delovnih ljudi in občanov, 
treba pa je tudi krepiti njihovo 
socialno varnost. 

PRIPOMBE ZVEZNE KONFERENCE SZDLJ K OSNUTKU 
ODLOKA O TEMELJNIH SMERNICAH DRUŽBENOEKO- 
NOMSKEGA RAZVOJA IN OKVIRIH EKONOMSKE POLI- 
TIKE JUGOSLAVIJE V OBDOBJU OD LETA 1986 DO 
1990 IN K OSNUTKU DOLGOROČNEGA DRUŽBENEGA 
PLANA JUGOSLAVIJE DO LETA 2000 - K AS 426 
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Temeljni razvojni cilji države so preveč 

ambiciozni in težko uresničljivi 

Ukrepi in inštrumenti za uresničitev temeljnih postavk v planskih dokumentih o 
nadaljnjem razvoju države morajo biti realnejši in bolj konkretni 

Osnutka planskih dokumen- 
tov o razvoju države do leta 
1990 oziroma do leta 2000 sta 
v temelju sprejemljiva in sta 
lahko izhodiščna podlaga za 
nadaljnjo razpravo in njuno 
končno oblikovanje. Vendar 
pa so zapisani cilji preveč am- 
biciozni, medtem ko inštru- 
menti za njihovo realizacijo ni- 
so dovolj konkretizirani. 

To je bilo ugotovljeno na 
skupni seji izvršnih odborov 
splošnih združenj črne in bar- 
vaste metalurgije in industrije 
predelave kovin, ko je tekla 
razprava o osnutkih odloka o 
temeljnih smernicah družbe- 
noekonomskega razvoja in ok- 
virih ekonomske politike Jugo- 
slavije do leta 1990 oziroma 
dolgoročnega družbenega 
plana razvoja države do leta 
2000 (k AS 426). Povzetek te 
razprave so te dni dobili dele- 
gati Skupščine SFRJ. 

Kakor je bilo ugotovljeno, 
omenjeni planski dokumenti 
pri nekaterih temeljnih postav- 
kah niso med seboj usklajeni. 
Gre predvsem za investicije, 
kroženje deviz in povečevanje 
proizvodnje po namenu in 
stopnji gospodarske rasti. Po- 
samezni razvojni cilji so pre- 
več ambiciozni, na primer po- 
večevanje izvoza, proizvodnje 
jekla itd. že s tem pa so težko 
uresničljivi, če s konkretnimi 
ukrepi ekonomske politike ne 
bodo predvidene posebne ak- 
tivnosti za njihovo realizacijo. 
Gradiva prav tako pogosto po- 
udarjajo združevanje dela in 
sredstev, reprodukcijsko pove- 
zovanje in funkcionalno zao- 
krožanje velikih tehnoloških 
sistemov, vendar pa pri tem ni 
govora o konkretnih ukrepih, 
ki bi spodbudili omenjene pro- 
cese. 

Politika izvoza metalurškega 

kompleksa, je tudi zapisano, 
mora določiti vrste izdelkov, ki 
jih bomo izvažali in pri tem 
upoštevati tudi stopnjo njihove 
obdelave. 

Pri načrtovanju krepitve po- 
ložaja jugoslovanskega go- 
spodarstva v mednarodni deli- 
tvi dela je treba predvideti, da 
bo na trajnih in trdnih temeljih 
rešeno vprašanje politike kre- 
ditiranja prodaje domače 
opreme in ladij na našem in 
tujem tržišču. Posebej je treba 

poudariti nujnost združevanja 
sredstev in organiziranega 
skupnega nastopanja med 
izvajalci del v tujini in izdelo- 
valci opreme v državi, da bi 
tako dosegli čimboljše rezulta- 
te pri izvozu domače opreme. 
V planskih dokumentih pa ni 
dovolj pozornosti namenjene 
niti raziskovanju nahajališč mi- 
neralnih surovin, posebej pa 
tudi ne vprašanjem njihovega 
financiranja, opozarja povze- 
tek te razprave na koncu. 

r 

k PRIPOMBE SPLOŠNIH ZDRUŽENJ ČRNE IN BARVASTE 8 
b METALURGIJE TER INDUSTRIJE 

OSNUTKU ODLOKA O TEMELJNIH 
$ BENOEKONOMSKEGA RAZVOJA 
JJ NOMSKE POLITIKE JUGOSLAVIJE 
S LETA 1986 DO 1990 IN K OSNUTKU 
^ DRUŽBENEGA 

u 

PLANA RAZVOJA 
LETA 2000 - K AS 426 

NOVI PREDPISI 

Obremenitev sredstev za reprodukcijo - 

temeljno merilo za pridobivanje pravic za 

kritje tečajnih razlik   

# Selektivna izbira organizacij združenega dela, ki bodo imele pravico delnega 
pokrivanja tečajnih razlik 

# Pravico do delnega pokrivanja tečajnih razlik pridobivajo uporabniki tujih kredi- 
tov, ki so prodali devize Narodni banki Jugoslavije ali pooblaščenim bankam 
pod pogojem, da so dinarsko protivrednost uporabili za investicije 

# Zagotovljena bo četrtina nujno potrebnih sredstev za pokrivanje tečajnih razlik, 
ki so nastale v zadnjih treh letih 

# Pravica do pokrivanja tečajnih razlik se priznava tudi za kredite s klirinškega 
območja, če so bili uporabljeni za reeksport blaga in plačilo na konvertibilnem 
področju 

# Vsi uporabniki tujih kreditov v manj razvitih republikah in SAP Kosovo imajo 
pravico do delnega kritja tečajnih razlik 

Izvajanje politike realnega likvidnostni položaj uporabni- S®®®®o«ooocGoocoococc<ooo<oeocooci00ooocoooo^ 
tečaja dinarja in zadolževanja kov tujih kreditov. Padanje vre- ^ OSNUTEK ZAKONA O POKRITJU TEČAJNIH RAZLIK ji 
v tujini je vplivalo tudi na po- dnosti dinarja v primerjavi s tu- h pR| NARODNI BANKI JUGOSLAVIJE - AS 513 S 
slovanje vsega jugoslovanske- jo valuto je pripeljalo do V N 
ga gospodarstva, posebej na precejšnjega povečanja tečaj- »sccooooocoeooooooooooocoocoo<>sooc«»so5c4 
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nih razlik od trenutka zadolži- 
tve do plačila dospelih obvez- 
nosti. Te razlike se niso mogle 
kompenzirati s povečanjem 
dohodka in akumulacije, tako 
da je ogroženo redno poslova- 
nje gospodarstva in bank, ka- 
kor tudi izpolnjevanje planskih 
nalog. K temu pa so na do- 
ločen način prispevale tudi 
premajhno natančne določbe 
Zakona o deviznem poslova- 
nju in kreditnih odnosih s tu- 
jino. 

Ob upoštevanju tega in v 
skladu s sklepi Zbora republik 
in pokrajin je Zvezni izvršni 
svet pripravil Osnutek zakona 
o kritju tečajnih razlik pri Naro- 
dni banki Jugoslavije (AS 513), 
ki ga je poslal delegatom Sku- 
pščine SFRJ v obravnavo in 
sprejem. 

Predlagane rešitve, pravi 
obrazložitev zakonskega 
osnutka, za delno pokrivanje 
tečajnih razlik, nastalih v ob- 
dobju od leta 1983 do 1985, 
bodo to leto zahtevale približ- 
no 167 milijard dinarjev, pri 
tem pa bi okoli 70 milijard di- 
narjev odpadlo na tečajne ra- 
zlike organizacij združenega 
dela, ki so v tem času uporab- 
ljale tuje kredite. Osnutek za- 
kona določa pravice do pokri- 
vanja tečajnih razlik, ki bodo 
realizirane v skladu z gibanji 
tečaja dinarja in izpolnjevanja 
deviznih obveznosti. Določeni 
so tudi viri sredstev, njihova 
višina pa je prav tako odvisna 
od gibanja tečaja dinarja, do- 
mačih cen in drugih dejav- 
nikov. 

Ko je bilo po vsestranskem 
analiziranju ugotovljeno, da so 
možnosti in viri sredstev ome- 
jeni, se je predlagatelj zakon- 
skega akta odločil za selektiv- 
no dodeljevanje pravic do po- 
krivanja tečajnih razlik. 

PRAVICE 
UPORABNIKOV 

Po omenjenem zakonskem 
osnutku pridobijo pravico do 
delnega kritja tečajnih razlik ti- 
ste organizacije združenega 
dela in banke, ki so do 1. ja- 
nuarja 1984 devizna kreditna 
sredstva prodale Narodni ban- 
ki Jugoslavije ali drugim poo- 
blaščenim bankam pod pogo- 
jem, da so dinarsko protivre- 
dnost uporabile za investicij- 
ska vlaganja ali za refinancira- 
nje dospelih plačil v letu 1983 
in naslednjih letih. Ta pravica 
gre tudi tistim organizacijam 
združenega dela in bankam, ki 
so uporabile klirinška plačilna 
sredstva za blagovne kredite, 
vendar le za uvoženo blago, ki 
je bilo reeksportirano in plača- 
no v konvertibilnih devizah. 
Enako velja tudi za vsak evi- 
dentirani devizni priliv do 1. ja- 

nuarja 1984, ki je bil prodan 
Narodni banki Jugoslavije; nje- 
gova dinarska protivrednost 
pa je bila prav tako uporablje- 
na za investicijska vlaganja. 

Posebne zakonske določbe 
natančno opredeljujejo pojem 
tečajnih razlik, ki so nastale s 
spreminjanjem vrednosti di- 
narja od 1. januarja 1983 do 
dneva izpolnitve obveznosti 
tujini. Na ta način se bodo del- 
no pokrile tečajne razlike ne le 
za odplačila, temveč tudi za 
obresti v letih 1983 in 1984. 

Kot tekoče tečajne razlike so 
razumljene tiste, ki so nastale 
po 1. januarju 1983, pri čemer 
pa morajo biti obveznosti do 
tujine izpolnjene po 1. januarju 
1985. Za kredite, konvertirane 
v letu 1983, poteka obračun 
tečajnih razlik na podlagi teča- 
ja dinarja, ki je veljal na dan 
konverzije. Če pa so bili krediti 
namenjeni odpravljanju posle- 
dic potresa, se tečajne razlike 
pokrivajo na podlagi tečaja, ki 
bi veljal od dneva konverzije 
do dneva poravnave obvezno- 
sti tujini. 

IZBIRA UPORABNIKOV 
Osnutek zakona prav tako 

določa prednostno pravico pri 
pokrivanju dela tečajnih razlik 
organizacijam združenega de- 
la v okviru določenih panog in 
grupacij, odvisno od stopnje 
obremenjenosti reprodukcij- 
skih sredstev. Tako bo del 
tečajnih razlik v breme pred- 
računa prihodkov in odhodkov 
deviznih rezerv pri Narodni 
banki Jugoslavije pokrit v pro- 
izvodnji barvnih kovin, vo- 
dnem gospodarstvu, na podro- 
čju greditve cestnega omrežja, 
v proizvodnji bazičnih in kemi- 
čnih izdelkov, pridobivanju 
rud barvnih kovin in v črni me- 
talurgiji. To bo veljalo tudi za 
graditev železniškega omrežja, 
proizvodnjo in prenos elektri- 
čne energije, cevovodni tran- 
sport, proizvodnjo premoga in 
primarno kmetijsko pridelavo. 
Enake pravice pa Osnutek za- 
kona daje tudi samoupravnim 
interesnim skupnostim mate- 
rialne proizvodnje, če so bili 
uporabniki tujih kreditov, kon- 
vertiranih v dinarje, pod pogo- 
jem, da so dinarsko protivre- 
dnost uporabili za investicijska 
vlaganja v omenjenih panogah 
in grupacijah. Vse navedene 
organizacije združenega dela 
pridobijo pravico do delnega 
pokrivanja nastalih in tekočih 
tečajnih razlik, odvisno od 
stopnje obremenjenosti njiho- 
vih reprodukcijskih sredstev. 
Če so bila ta njihova sredstva 
obremenjena z 20 do 30 od- 
stotki tečajnih razlik, se jim 
prizna 10 odstotkov vrednosti 
nastalih tečajnih razlik. Za 

obremenitev reprodukcijskih 
sredstev s stopnjo od 30 do 40 
odstotkov, se prizna pravica 
do pokrivanja 15 odstotkov 
vrednosti teh sredstev, za vsa- 
kih nadaljnjih 10 odstotkov 
obremenitve reprodukcijskih 
sredstev pa se prizna še po 5 
odstotkov vrednosti za pokri- 
vanje tečajnih razlik. Za sred- 
stva, ki jih tečajne razlike obre- 
menjujejo z več kot 100 odstot- 
ki, pa bi pokrili 50 odstotkov 
izračunane vrednosti. 

To pravico pridobijo tudi vse 
druge organizacije združene- 
ga dela iz gospodarsko manj 
razvitih republik in SAP Koso- 
vo, ki so bile uporabniki kredi- 
tov, in sicer ne glede na pano- 
go ali grupacijo, ki ji pripadajo. 

NAČIN 
OBRAČUNAVANJA 

Posebne določbe urejajo 
način obračunavanja stopnje 
omejitve sredstev za reproduk- 
cijo, med katera sodijo tudi 
sredstva akumulacije, obraču- 
nane amortizacije in rezervna 
sredstva. 

Hkrati se Zvezni izvršni svet 
obvezuje, da bo vsako leto 
analiziral izvajanje tega Zako- 
na in o tem obveščal Skupšči- 
no SFRJ, ki bo nato odločala o 
morebitnih spremembah sto- 
penj za delno pokrivanje tečaj- 
nih razlik. 

Ta zakonski akt vključuje tu- 
di rešitve 159. d člena Zakona 
o deviznem poslovanju in kre- 
ditnih odnosih s tujino, po ka- 
terih se organizacijam - upo- 
rabnikom tujih kreditov za od- 
pravljanje posledic potresa 
tečajne razlike v celoti prizna- 
vajo po odplačilih in obrestih. 

RAZPOLAGANJE 
S SREDSTVI 

Določen je nadalje način 
razpolaganja s sredstvi, ki pri- 
padajo organizacijam združe- 
nega dela na podlagi pokriva- 
nja tečajnih razlik. Ta sredstva 
organizacije vključujejo v po- 
slovni sklad, samoupravne in- 
teresne skupnosti pa v svoje 
prihodke. Izjemoma sme orga- 
nizacija, ki po zaključnem 
računu za leto 1984 in v pri- 
hodnjih letih izkazuje nepokri- 
to izgubo pri poslovanju, vklju- 
čno tudi izgubo iz minulih let, 
ta sredstva uporabiti za pokri- 
vanje nastalih izgub. 

Sicer pa pravice do dela po- 
krivanja nastalih in tekočih 

tečajnih razlik ne morejo upo- 
rabljati tiste organizacije, proti 
katerim sta bila uvedena likvi- 
dacijski ali stečajni postopek, 
ali pa organizacije, kjer je ta 
postopek v teku, kakor tudi ne 
tiste organizacije, ki jim drugi 
zvezni predpisi zagotavljajo 

sredstva za pokrivanje tečajnih 
razlik do višine, ki je predpisa- 
na v omenjenem Osnutku. Ne 
nazadnje te pravice ne bodo 
mogle uporabiti niti organiza- 
cije, ki ne spoštujejo samo- 
upravno dogovorjenih in do- 
ločenih razmerij pri delitvi 
čistega dohodka na akumula- 
cijo in na sredstva za osebno 
in skupno porabo, in sicer vse 
dotlej, dokler ne bodo ta raz- 
merja ustrezala dogovorjenim. 

VIRI SREDSTEV 
Osnutek zakona predpisuje 

tudi vire sredstev za pokrivanje 
tečajnih razlik, ki se pokrivajo 
iz sredstev deviznih rezerv Na- 
rodne banke Jugoslavije. Ta 
sredstva so: prispevki republik 
in avtonomnih pokrajin, sred- 
stva proračuna federacije, del 
carinskih in drugih uvoznih 
dajatev, del taks na vsa plačila 
tujini, posebne takse ob uvozu 
določenih vrst blaga, del obre- 
sti za kredite iz primarne emi- 
sije, del davkov na skupni do- 
hodek temeljnih bank, pozitiv- 
ne tečajne razlike za devizne 
rezerve pri NBJ in del primarne 
emisije. Predpisano je nadalje, 
da je treba v roku 30 dni od 
dneva sprejetja predračuna 
prihodkov in odhodkov deviz- 
nih rezerv v Narodni banki Ju- 
goslavije sprejeti ustrezne ak- 
te, s katerimi se zagotavljajo ta 
sredstva. Prav zaradi tega je 
predvideno, da znaša prispe- 
vek republik in pokrajin 10 od- 
stotkov predračuna prihodkov 
in odhodkov deviznih rezerv 
pri NBJ za posamezno leto. Ta 
prispevek se določa in plačuje 
v enakem sorazmerju, pod isti- 
mi pogoji in na enak način kot 
prispevek proračunu federaci- 
je. Za te namene se izloča tudi 
del carin in drugih uvoznih da- 
jatev v višini 5 odstotkov sku- 
paj vplačanih zneskov, in sicer 
pred njihovim vnosom v pro- 
račun federacije. Drugi del 
sredstev iz omenjenih virov se 
določa s predračunom prihod- 
kov in odhodkov deviznih od- 
hodkov pri NBJ, ki pri tem 
opravlja vse strokovne, admi- 
nistrativne in druge naloge. 
POGOJI IN PRAVICE 

Organizacije združenega de- 
la, ki imajo pravico do pokriva- 
nja tečajnih razlik bodo pred- 
ložile ustrezno dokumentacijo 
Narodni banki Jugoslavije. 
NBJ mora v 30 dneh od uvelja- 
vitve omenjenega Zakona do- 
ločiti potrebno dokumentaci- 
jo. Enak rok pa je predviden 
tudi za izplačilo sredstev, ko se 
določlijo pravice do pokrivanja 
tečajnih razlik. Izjemno izplači- 
lo bo potekalo v skladu z dina- 
miko priliva, vendar najpozne- 
je do 31. marca 1986. 
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S tem aktom so zajete tudi 
tečajne razlike, ki se pokrivajo 
zaradi zmanjševanja devizne- 
ga varčevanja občanov, depo- 
niranega pri Narodni banki Ju- 
goslavije. Razlike bodo iz- 
plačevane bankam, pri katerih 
je prišlo do tega zmanjševanja, 
in sicer do konca prihodnjega 
meseca za minuli mesec. Hkra- 
ti bo vrnjen tudi ustrezni del 
brezobrestnega varčevanja 
občanov. 

V 30 dnevnem roku bodo na- 
dalje pokrite tečajne razlike za 
deponirano varčevanje obča- 
nov pri NBJ in za tuje kredite, 
ki jih je NBJ uporabljala na dan 
31. decembra 1984. Ta izplači- • 
la bodo potekala po enakih let- 
nih zneskih z začetkom leta 

1986. Tekoče tečajne razlike 
za kredite in druge zadolžitve 
Narodne banke Jugoslavije pa 
se pokrivajo vsako leto v višini 
deleža, ki je vsebovan pri od- 
plačilih v tem letu. 

Na običajen način se del te- 
kočih tečajnih razlik na depo- 
nirano devizno varčevanje 
občanov pri NBJ prav tako po- 
kriva vsako leto in prenaša 
bankam v obliki brezobrestne- 
ga kredita. 

Hkrati je predvideno, da se 
lahko z zakonom določena 
sredstva uporabljajo tudi v 
obliki dolgoročnega kredita za 
valorizacijo brezobrestnega 
kredita, odobrenega bankam 
na podlagi deponiranega de- 
viznega varčevanja občanov 

za premoščanje časovne neus- 
klajenosti med prihodki in od- 
hodki, pri čemer pa se morajo 
ta sredstva vrniti v določenem 
roku. 

Osnutek zakona na koncu 
obvezuje Narodno banko Ju- 
goslavije, da bo preverjala pra- 
vilnost dokumentacije uporab- 
nikov tujih kreditov, v primerih 
nezakonitega vpisovanja ali 
napačnih podatkov pa bo mo- 
rala Služba družbenega knji- 
govodstva plačani znesek 
tečajnih razlik, z obračunanimi 
obrestmi v višini eskontne 
stopnje, prenesti z žiro računa 
organizacije združenega dela 
v korist predračuna prihodkov 
in odhodkov rezerv pri Naro- 
dni banki Jugoslavije. V spre- 

mnem pismu, ki ga je k Osnut- 
ku zakona priložil ZIS, je po- 
udarjeno, da je selektivni pri- 
stop reševanja pokrivanja 
tečajnih razlik predlagan zara- 
di omejenih materialnih mož- 
nosti, tako da je samo do do- 
ločene meje mogoče ublažiti 
nastale probleme. 

Ob tej priložnosti je izražena 
tudi odločnost, da angažiranje 
predlaganih virov sredstev ne 
sme izzvati nikakršnega nove- 
ga inflacijskega učinka. Ker pa 
gre za zelo zapleteno finančno 
operacijo s precejšnjimi eko- 
nomskopolitičnimi posledica- 
mi, mora biti ta operacija kot 
trajna rešitev v skladu z zahte- 
vami Dolgoročnega programa 
ekonomske stabilizacije. 

Rednejše plačevanje skupnih deviznih 

terjatev 

• Družbenopravne osebe, pooblaščene banke in Narodna banka Jugoslavije 
morajo v roku 3 mesecev po uveljavitvi tega zakona ugotoviti zneske vzajemnih 
terjatev, ki so jih imele 31. decembra 1984 

• Temeljni način poravnavanja vzajemnih terjatev bo medsebojna kompenzacija 
teh terjatev 

• Če pooblaščena banka ne izpolni obveznosti po tem zakonu, ji bo Narodna 
banka Jugoslavije ustavila tekoča plačila tujini in ji onemogočila nadaljnjo upo- 
rabo kreditov in drugih plasmajev iz primarne emisije 

Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ v obravnavo In 
sprejem Osnutek zakona o po- 
ravnavi določenih deviznih ter- 
jatev (AS 510). To zakonsko 
besedilo ureja vzajemne deviz- 
ne terjatve med organizacijami 
združenega dela oziroma dru- 
gimi družbenimi - pravnimi 
osebami ter bankami, poo- 
blaščenimi za poslovanje s tu- 
jino, oziroma bankami za 
opravljanje devizno-valutnega 
poslovanja v državi, kakor tudi 
pooblaščenimi bankami in Na- 
rodno banko Jugoslavije, ki so 
bile 31. decembra 1984. Za 
sprejem tega Zakona je pristo- 
jen Zbor republik in pokrajin. 

VZAJEMNE DEVIZNE 
TERJATVE SO SE 
PRECEJ POVEČALE 

Na začetku obrazložitev 
omenjenega Osnutka zakona 
poudarja, da so zaradi premaj- 
hnega deviznega priliva in ne- 
delovanja deviznega tržišča 
precej narasle vzajemne deviz- 
ne terjatve med organizacijami 
združenega dela in pooblašče- 
nimi bankami, kakor tudi med 
pooblaščenimi bankami in Na- 

rodno banko Jugoslavije. Za 
rešitev vseh nastalih proble- 
mov, ki izvirajo iz takega polo- 
žaja, je predlagano sprejetje 
posebnega Zakona. V njem bo 
predvsem določeno, da mora- 
jo družbene pravne osebe, 
pooblaščene banke in Naro- 
dna banka Jugoslavije v treh 
mesecih od uveljavitve tega 
Zakona ugotoviti vzajemne ter- 
jatve na dan 31. decembra 
1984. Temeljni način njihove 
poravnave bo medsebojna 
kompenzacija. 

Nadalje je predvideno, da se 
devizne terjatve pooblaščenih 
bank, ki so združene v združe- 
no banko, uredijo s samo- 
upravnim sporazumom. Te ter- 
jatve, predvideva Osnutek za- 
kona, bo treba kompenzirati v 
15 dneh po poteku določene- 
ga trimesečnega roka. 

Prav tako je določeno, da 
pooblaščene banke in Naro- 
dna banka Jugoslavije izpol- 
njujejo svoje vzajemne terjatve 
na podlagi popisa vseh dolgov 
in terjatev, ki se vzajemno 
kompenzirajo. Osnutek zako- 
na tudi predpisuje postopek za 
obveznosti, ki jih ni bilo mo- 
goče kompenzirati. 

Glede vzajemnosti terjatev, 
ki so nastale na podlagi izloče- 
nega deviznega priliva na 
račun pooblaščenih bank, ki 
ga določa republiški ali pokra- 
jinski organ v skladu z Odlo- 
kom o določanju meril za ukre- 
pe, ki jih mora pristojni organ 
republike ali pokrajine sprejeti 
za zavarovanje likvidnosti Ju- 
goslavije pri plačevanju tujini v 
letu 1982, je predvideno, da bo 
urejeno z republiškim oziroma 
pokrajinskim predpisom ali 
splošnim aktom v skladu s tem 
Zakonom. Tak predpis bo 
sprejet najpozneje v šestih me- 
secih po dnevu uveljavitve 
omenjenega Zakona. 

Predvideno je tudi, da druž- 
bene pravne osebe, ki so upo- 
rabile devize v obliki začasnih 
posojil za plačevanje obvezno- 
sti iz tujih kreditov, izpolnjuje- 
jo svoje plačilne obveznosti ta- 
ko, da pooblaščeni banki pro- 
dajo devize, s katerimi razpola- 
gajo po določbah Zakona o 

deviznem poslovanju in kredit- 
nih odnosih s tujino, pri čemer 
pa se za opravljena odplačila 
ne zmanjšuje njihova pravica 
do plačevanja v okviru družbe- 
no priznanih reprodukcijskih 
potreb. Vendar pa bo izpolnje- 
vanje njihovih obveznosti evi- 
dentirala pooblaščena banka, 
družbeno pravne osebe pa lah- 
ko kupujejo devize na deviz- 
nem tržišču v okviru družbeno 
priznanih reprodukcijskih po- 
treb do višine izpolnjene ob- 
veznosti. 

Po Osnutku zakona lahko te 
osebe kupujejo devize tudi pri 
pooblaščeni banki, če so pri 
tej banki izločile tudi del deviz- 
nega priliva, in sicer pod pogo- 
jem, da na računih nimajo de- 
viz ali pa jih imajo premalo za 
izpolnitev konkretne obvez- 
nosti. 

Osnutek zakona nadalje do- 
loča, da se devize, ki jih Naro- 
dna banka Jugoslavije zača- 
sno proda bankam, poo- 
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blaščenim za poslovanje s tuji- 
no, v skladu z Dogovorom o 
ukrepih za zavarovanje likvi- 
dnosti Jugoslavije pri plačilih 
tujini v letu 1982 do maja tega 
leta, obravnavajo kot definitiv- 
no prodane. Določen pa je tudi 
nadaljnji rok po preteku 15 
dni, ko so minili trije meseci, v 
katerem mora Narodna banka 
Jugoslavije vrniti devize, ki so 
jih pooblaščene banke prene- 
sle na njen račun, in sicer ban- 
kam, ki so jih določili pristojni 
organi v republikah in pokraji- 
nah leta 1983. 

Družbene pravne osebe, ki 
niso poravnale obveznosti v 
skladu z 79. členom Zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o deviznem poslovanju 
in kreditnih odnosih s tujino, 
izpolnjujejo svoje obveznosti 
pooblaščenim bankam v 10 
enakih polletnih obrokih, pri 
čemer prvi obrok dospe v 
plačilo 31. junija 1985. Če 
omenjene obveznosti ne do- 
spejo v tekočem letu, se bodo, 
predvideva Osnutek zakona, 
izpolnjevale v okviru družbeno 
priznanih reprodukcijskih po- 
treb za določeno leto. 

Predpisano je nadalje, da te 
obveznosti poravnavajo poo- 
blaščene banke, in sicer v de- 
vizah, ki jih prednostno kupu- 
jejo na deviznem tržišču. Če na 
tak način družbene pravne 
osebe niso mogle zagotoviti 
deviz za odplačilo dospelih 
obrokov, ali pa, če preko poo- 

blaščene banke niso mogle za- 
gotoviti deviz pri Narodni ban- 
ki Jugoslavije, se devize zago- 
tovijo z uporabo 3., 4. in 5. 
člena Zakona o plačevanjih s 
konvertibilnimi devizami. 

DOLOČANJE 
NEPORAVNANIH 
OBVEZNOSTI 

Osnutek zakona določa 30 
dnevni rok za ugotovitev nepo- 
ravnanih obveznosti družbe- 
nih pravnih oseb, ki niso 
obračunale oziroma izločile 
dela deviznega priliva na 
račun Narodne banke Jugosla- 
vije v skladu z zakoni in pred- 
pisi. Prav tako je predvideno, 
da bo treba najkasneje v 30 
dneh od dneva uveljavitve tega 
Zakona dati pooblaščeni ban- 
ki, pri kateri ima pravna oseba 
devizni račun, nalog za prenos 
deviz na račun Narodne banke 
Jugoslavije. 

Na podlagi vseh teh poda- 
tkov pripravi pooblaščena 
banka zbirno poročilo za vse 
članice banke in opravi prenos 
deviz Narodni banki Jugoslavi- 
je v 48 enakih mesečnih obro- 
kih. Prvi obrok dospe v plačilo 
31. januarja prihodnje leto. Če 
tega ne bodo mogle izpolniti, 
morajo o tem obvestiti Naro- 
dno banko Jugoslavije. Osnu- 
tek določa, da v takem primeru 
pooblaščene banke izpolnjuje- 
jo omenjene obveznosti iz ce- 

lotnega tekočega priliva članic 
te banke, in sicer po zmanjša- 
nju za tekoča zakonska izloča- 
nja. Predvideno je, da je treba 
to prenesti v 48 enakih mese- 
čnih obrokih, pri čemer prvi 
obrok dospe v plačilo 31. ja- 
nuarja 1986. 

Razen tega je predvideno, 
da bo Narodna banka Jugosla- 
vije končno prodala poo- 
blaščenim bankam devize za 
uvoz komponent za proizvod- 
njo umetnih gnojil v protivre- 
dnosti 43,3 milijona dolarjev, 
za uvoz nafte, plačane marca 
1980, za uvoz pšenice 32,3 mi- 
lijona dolarjev in za izpolnitev 
obveznosti SR Sloveniji v skla- 
du z določbami 5. člena Zako- 
na o začasnem zagotavljanju 
deviz za plačevanje uvoza naf- 
te, naftnih derivatov in premo- 
ga za koksiranje s konvertibil- 
nega območja v letu 1982, in 
sicer v protivrednosti 45,4 mili- 
jona dolarjev. Te devize bo Na- 
rodna banka Jugoslavije pro- 
dala v 60 enakih mesečnih 
obrokih, pri čemer prvi obrok 
dospe v plačilo 31. januarja 
1986. 

Osnutek zakona prava tako 
predpisuje način poravnavanja 
obveznosti Narodne banke Ju- 
goslavije pooblaščenim ban- 
kam na podlagi plačanih obre- 
sti tujini v letu 1983, in sicer v 
24 enakih mesečnih obrokih, 
pri čemer dospe prvi obrok v 
plačilo 31. januarja 1986. 

Predvidene so tudi obvezno- 
sti pooblaščene banke za 
vračanje deviz Narodni banki 
Jugoslavije, na katere račun je 
bilo opravljeno plačilo obresti 
tujini v višini zneska njihovih 
plačanih obveznosti, in sicer v 
enakem številu obrokov in z 
enakim dospetjem plačila pr- 
vega obroka. 

Znesek 88,7 milijona dolar- 
jev za menjalne posle v letu 
1983, ki jih morajo pooblašče- 
ne banke prenesti na račun 
Narodne banke Jugoslavije, bo 
porabljen za kompenzacijo ob- 
veznosti pooblaščenih bank v 
SR Hrvatski v znesku 44,35 mi- 
lijona dolarjev in ža kompen- 
zacijo obveznosti pooblašče- 
nih bank v SAP Vojvodini do 
Narodne banke Jugoslavije, 
kakor tudi Beograjski združeni 
banki, prav tako v enakem 
znesku. 

Če pooblaščene banke ne 
bodo izpolnile zakonskih ob- 
veznosti, jim bo Narodna ban- 
ka Jugoslavije ustavila tekoča 
plačila tujini in onemogočila 
uporabo kreditov in drugih 
plasmajev iz primarne emisije. 

Na koncu Osnutek zakona 
predpisuje denarne kazni v 
višini od 50.000 do 500.000 di- 
narjev, kakor tudi druge sank- 
cije za družbene pravne osebe, 
pooblaščene banke in odgo- 
vorne osebe, če ne bodo izpol- 
njevale obveznosti, ki jih pred- 
pisujejo omenjene zakonske 
določbe. 

Letošnji prihodki in izdatki deviznih rezerv 

znašajo 167 milijard dinarjev 

# Sredstva, predvidena v osnutku odloka o predračunu prihodkov in odhodkov 
deviznih rezerv morajo biti namenjena normalizaciji ekonomskega položaja 
organizacij, bank in Narodne banke Jugoslavije 

Zakon o deviznem poslova- 
nju in kreditnih odnosih s tuji- 
no predvideva, da mora Skup- 
ščina SFRJ vsako leto sprejeti 
predračun prihodkov in od- 
hodkov deviznih rezerv Naro- 
dne banke Jugoslavije. Pred- 
račun omogoča elastično ure- 
janje višine prihodkov in od- 
hodkov, odvisno od ekonom- 
skega položaja posameznih 
subjektov in od letnih ciljev te- 
koče ekonomske politike. 
Sredstva, predvidena v Osnut- 
ku odloka o letošnjem pro- 
računu, morajo biti namenjena 
za normalizacijo ekonomske- 
ga položaja organizacij, bank 
in Narodne banke Jugoslavije. 
To naj bi dosegli z nevračljivim 
ali kreditnim prenosom sred- 
stev za pokrivanje tečajnih ra- 
zlik, in sicer pod pogoji, ki jih 

določajo veljavni zakoni. Te- 
meljno načelo pri tem je, da se 
delno ali v celoti pokrivajo le 
realizirane tečajne razlike, da 
bi tako preprečili večje motnje 
pri likvidnosti in poslovanju. 

To je jedro obrazložitve 
Osnutka odloka o predračunu 
prihodkov in odhodkov deviz- 
nih rezerv pri Narodni banki 
Jugoslavije za leto 1985 (k AS 
514), ki so ga dobili v obravna- 
vo delegati Skupščine SFRJ. 

Prihodki predračuna znaša- 
jo 167 milijard dinarjev, zago- 
tovili pa naj bi jih iz več virov. 
Največja vsota, 80 milijard di- 
narjev, bo realizirana iz pozi- 
tivnih tečajnih razlik na deviz- 
ne rezerve pri Narodni banki 
Jugoslavije, 17 milijard dinar- 
jev pa bodo znašali prispevki 
republik in avtonomnih pokra- 

jin. Po 15 milijard dinarjev bo 
zagotovljenih iz dela carin in 
drugih uvoznih dajatev in iz 
dela taks za vsa plačila tujini, 
po 10 milijard dinarjev pa iz 
proračuna federacije za leto 
1985, iz posebne takse na do- 
ločen uvoz blaga, iz dela obre- 
sti na kredite iz primarne emi- 
sije, kakor tudi iz dela primar- 
ne emisije. 

Odhodki predračuna znaša- 
jo prav tako 167 milijard dinar- 
jev, uporabljeni pa bodo za po- 
krivanje več vrst tečajnih ra- 
zlik, in sicer za: tuje kredite, 

konvertirane v dinarje (70 mili- 
jard dinarjev), za odplačila kre- 
ditov in drugih zadolžitev Na- 
rodne banke Jugoslavije (25 
milijard), za zmanjšano deviz- 
no varčevanje občanov, depo- 
nirano pri Narodni banki Jugo- 
slavije (50 milijard) in za depo- 
nirano devizno varčevanje 
občanov v obliki valorizacije 
brezobrestnega kredita ban- 
kam (20 milijard). Za pokriva- 
nje drugih tečajnih razlik pri 
Narodni banki Jugoslavije bo- 
sta uporabljeni 2 milijardi di- 
narjev. 

roooooooooooccooooooooooooeooceosooooooce 

OSNUTEK ODLOKA O PREDRAČUNU PRIHODKOV IN S 
S IZDATKOV DEVIZNIH REZERV PRI NARODNI BANKI S 

JUGOSLAVIJE ZA LETO 1985 - AS 541 S 
es«ccocooococ4oaooccocooccoocoosoooeeoocos 

poročevalec 23 



N'(i)(0(Dr(i)F®cr 
■a S 'c c j= 2 2 i o 'č 5 

3 o.2= Ji? SŽ S S 
N O. C « 2 O) O-O)^- > .— ® N ■»- ££ = (O C 3 

n'Sr"sE2N§r o n > c j, m „ 3 = 3 ** m ~ c ra > - g ® •* .Effla>n29-°ž ~= 
— I » co-5 5 5o^ 
;:5l| S® o 2°5f 

• O- C ca _ . _ . . V ^ ^ m (1) ® ^ g z Č 2 S .S -S r e S c ;=;■*« -,'£"-9 « =>.2- 

•=-o.c«5 c n « -n 
'm3 O ? ^a«S§So (C C Q) C ffl O) *" N(Daacc35?jE 
ais«58fif 3.«s 

C .i. (0 0)1 
3'a ?=« §. « « O^.N 2 c E 

oSn™^>^ - 
S ™ C —iS co ® ° > :=. ° ra2 •- J ® c "O m ® „ 

— .2. jS _c _J "o <c co "5 "c 'p SSSigT,^Nflg| 
iS- gw«-s |2 gf 
§.| 8 ||S člIŠS! 
~ <o s •= — <2 c c a 2. _ J3-O S ® - g 

SCO! 

o°Sa:S. ra 
1 

3 M> -E 5- ♦- O) • Jk- > 
.©®J~.2 CC 
« 2>o- i 

== 2 5 2 » 
g »m 2 a E ^ :=■ o = 
S~8I2 2 
2|§3? = o roo c > ^ 
£>c.«2 > CO N - (0 O. o — to a) tj z cn s c .y Q- "o r.2,co — o > -9 f E q o 
"-u .g ffl ®._ w 

D. W o O) O o 3 o 
° E N ^ — — v" :=* <D _ O _r- 
8S|?'«f 
E>8k3 ^ (0 O 9 0:-£ 
't NT3 O (fl O 01 

•£ & O O) (0 <0 
' N «3 

> d) > __ C ._ 
C (0 "(0 
*- C0 "(0 w n "O co o 0)^-0 -Q 03 ._ 
2 g>« •a | S 
d) © "* C E o i= ■op 
°2o E Q.-Q CO C (0 .—.— CL 
S ro »o n 05 ra d) S C .E co _ »o i: (0 2 o 
™ -© as :rr>o N o O 03 

C ^ VVJ 

-O r; . o ^ ro j- >N Q_ O »_ O) « -t —■* r- <l> O P -> čo .-E .2 — _ © ~- <" .£ -r-j ^ ^rr c c 03 '■¥■> ^ CC 
;3si8;H; 
Sr?jO?oEs»o 
75 5 I c I - -3 £ 3 § 2 . .<2,   © — <d c c co c y) 

O O >n —■ O d) Cl. E tO 03 3 c S — 03^.-O- 
oiEiS5l=®!So O.C t5g" ra o « S.5 CtoO__--*£NOd> O.J5 "c ^ .5. c 2 c E i= — -o •— > •— v- © »o -* — .> pf CO OJ-N _Q flj -- F J* CT> d) ,fsj •— SSiHSijESfS-S- 

2 =■ O) O ° N .E O "O § 

»:=■ -J .1 g g E 

0"Cii3i 
s* > *_ "o y 8 s 3 t N 
£|£o'«.E|go<=«g 
> 1 '§g | .2.1 8 .1. g 
8,|S3ai|=sss& 
"O^03©CQ)2(aa> 03 O°PŽ03>o>>3=N 
03 03 Q) N ? •=" CL-C "g O O) - .c'fS-oO = S°|o| 

OB°"0«OEO«» ^ C m '(/) 03 ^ C-^O C i-O O ^ 03 — d) O)°03.9i,W d) ^ O C 0) raCD >« ™ ro 3 > o o 2 
O O W O O C .52 Q.-QQ. 

O F 03 > 03 t :=* 

"O £;- 
> ^ 03 
S?c 
c 0 '■= 0) 'D (0 >N d) - d) > S 
s .a ž: "O O ■ = £ o 

•i=* E ^ w 

a22.SB> 
: E o. E <S l =: 3 O £ 

. o-D-^- O (/) 

|5ii 
§ » N! 
o .* > Q -- iS 

pfl' — co — d) u m i: O- o) (OOlTJ C O 03 a2 d v^nc -«Om 
i- I 2 E ^ 
s a S. 8-2 E I.«.S 
»«=~=Č®=2 
»=!gm.o-5o.N'!3 
E « « •€ i.-g g 2 o ~ E c g - §>-0 .£. 
mSocJ^o 5 « o- a l: — 0«g 1 r O D c C N ^ 'n ^ tj o| 03 ^ c 

O. C d) o 

o N 
Q_ d) 

O ._ — 
— 03 Vi - N O ■— C d> c -O 
S « §"« •g 3i C 

® M <a ■c c r- o. 
1:5- ^ ~ o :=* _ (0 o:r E S O o  

- «|g| 
o-r-to - 2° 

° S 2 g 
slflff CO ^ 03 
J.,!2 Sni 
■g | C e| 
O. S Š -2 .3 3 O ^ |T C 
2 S E 11 

•° °-g,N 
S .° o ~ 

g o." g 
,.E &.|E 

m — d) 3 

d) • 

"O co >- O) 
o 

"o 03 
E 
o H— C 

E 
o 

'c 
-Q 
03 i— 
o 
D- 
13 

c 2 „ in 2 ® 5 ra — ® c o. <n ^ a. o> 03 — CD c ■— C/D ir o .-Q o " oico J O ■= r- —. C e£ P O)« . ^fjSog^-CDoSd) 
SI - ^ -i E s 5 -2 S2oo'co"N-g| 
o cno:=.rac-0 0)J2 

°®cOo^!IN 

i-i-rCi cn — c. M ™ ~ o 
^ip°i tnii 

s! «§. s fli-sf | 
^^(Dmrrm^oJuirad) 
2oagS--2-o^S:=r- 

c i r~. tn — m ,™ vu n) */} ro c i5i.p<=>ižcca 
S S ® o > S)—- *— « 

3:=-EoO.^=-Oo >a,c gra£|-g|Ti 
is>i:š5vs S! S > xi _ o 
-5 §5S2i'š.>s d) q:=.0.__ S, 03 O i: ° Z Q.= P Z CL ^ c "~ro P n w 

c T .® w -E ° © o E " oTO^FO01 

O..H, 2 03 c o "> d) d) c E - O t: -— O _y: 2.«5^ESgog 

3 ~ 2 o JE - — ° 
• Ec .« ,S S I m ® -5<Dxicura°.2.§P ■ic«c!cj>c 

O. *- N O. Q- +- TT - >3° — >3<n£.® O. d) ^ 2 07 CO 3 KO CO Q- c 

d) u 03 -3 Ž. T? »N T3 "D . nj Q. 03 O) v 03 
° '« ^ S X 2 o C —'O •= c N ■s N 01 + ra£ Ti 5? 10 E ~ ■ 
ŽS»«5 o?£ci^ o« o CUl O k <= ^ s « C S 

O-TŠ C 40 - 03 .E N CD ^ d) HO 
™ C0 —i UJ E 'f v ^0«d)<D" 

~ d) "n? O O * 03 C0 O CL d 

Ci5 
c *3 
I s 

o3< 
<o° zo S co a. 
I^s 
S5S O -o cc o^° 0C > (3 Q- < uj 
<o < oo2 LU < * N 2 
^zž 
^UJ'N 

co-J 
<9 H- o- O) - Ui C 

s ^ a. co O cn o r 

z< < .« 
>°z 3 m O - .2. 
Z D o I W"5Z< UJ-O CC > OCO < J- Z) oc > co 

co o 

O CL a) o -~ 

QPž) m O iS V) 
E"js ° i 

»o LU > 

CO co 

< «5 >=• < J3 
34 

oj a> 
•|l 

O _i LU O 

24 
poročevalec 



INFORMACIJE O GRADIVIH - INFORMACIJ 

5< oz O. O 

<§ 
si 

52 ox 

H 
°SF S -jO. » <=)^ 
§0^ 

NoS 
131 O X =- UJ < -Q oc5 .= o-F- -j 

•E£i to > to r- ca 
s>l| 
° <0 ^ - N O) ca aj 

3=5 ; 'm 

«22 ta sz -> N > © 
S 8® 

*0 TO £ O £ 

Ili » 
S- o! o to cl o o. • to — M 2 o o > n O O)(0 N ta co fa <o = j*: »r « m 

- ro -* nS - (j) TO : ta *o .o> 
o-^ to _ — c ~ to > ^5 55 "o to 

.o "g .• g 
> a> 1E = O, « « 

S? s ta a> »o c 2? to .91 
to o "* -2 ta « C r N-Q 
1 S." S 
ll§~ 

c/> ^ 

Z — 
>o < 

w2c i 'O r»j < uj □ O > < W N 
»ž? 
3 J < 

2 T ^ ^ ^ 2 OO f a: 72 <*> UJ Uj O T- cc * o • D«g- 
0DOoi 
o<°-~ J M < ca 
»O UJ Z = 
trz-i-o Oujuj = a. > o _i 

tla cn o ~ 

3> E* 

iS o S1 
a> Q- p* 
e s ! o to a, o.*- ~ 

■■i= E o f» m > 

c -!= jS 
S S g 

"-■o a Q O S 
sll 
lig, o <-> 9* 
CL CD ~ 
= S§ E 
= E &t to ca GC M 

o al*-5 ^ E o >o TO O C O 
<5 D. ffl O 

O- £ c 
01 

o •" -£ 2 > 2 (D - .2 T3 :=• 3 to n c 'j5* 
"s§s TO O) — -O N CCO O 

<z ZUJ < m >N O 3 
§S 
<> 
£3 
3g 
*5s O > o> 
3<": 
<^° q «T < lil C Z Z TO 
S§I 
e°Y 
gSs 
si« 
«<> 3> X z UI lZ -«» < z o 
<2 uj > _l cc < o-j _ uj (/> N O 

O 1 
CL -J 
?=5 
Oa z o >fsj Z. o5 

SE o. z 
So 
<oo® 
m c/> i 
cl tu *~ m > r-" ccb^ 
<< JE 
s 5 S 
< O -O ZZ2. < UJ _J 

x: j. o 3 CT-o .* E 
2 «I§ 
c g S"®  to fc r- O .1= TO ^ C KO C 
> <S > TO TO .2 "O O. O 3 O 

Eg®"§ "O ~ 3 7T TO^>0 O 
- o .2. a> £ *" 
is*-! iz. to a) O >0 £- t: ca to o. > tO 

- g™ O) C M to > o a> TO -*"• C :> O C -o S ° E TO - 
.31 o o c c §_ o. 

gsf CD E ( 
U r 3 
° TO 

to-; S.Š 

TO O c TO > .— > O ca > -^ > ■§ P S S 

-®.-E E § 

šiiiE < O. C C C/D 

poročevalec 25 



INFORMACIJE O GRADIVIH - INFORMACIJ 

§S 
-i X co <cc co < 
m o 5: Q- 
DC >5 ** O. O co Cfljj 
o "J ■ * £ < to ^ 
05« 
< > 5 So S 
o < io 
<« j 
M O | 
<|< NOQ o*S ofl < -1 N M OX _ UI < 2 <r ■> O o-F- ^ 

.0. a> .d > nj u >N <0 
'm > 2 ® g ™ -o -O 
w a> o 
s||| 
ss£ S > to > S£? ca - o n 'M > c <5 52 R « oo»i5 §."2 > co 
#M« 
» a§l 
«2 2 2 
>-2-S.- O) £ c .©"O ^ - (5 3 O £ 
'8 28« n m a-; g « .E .N CL 3 _ a> c ±= 
^. ¥> > 

2 C C ca O) iS 5 
« > " ™ o g C 
> S -2 2 iS p co o t« -b c- 
:s ® ss ~ 57 c — *o 
5£S-= 
<»?>> " i ® § E D « ni 
£ o =s 
- C ao 
p-s ;č 
S -s = s 
I' s? c a) ra c 
O o - — (O > •= 

s g. i <1> ti <" i! 2 o N ffl (- 
9 i 

O c ui co 
5f 

^ H- ■03 

Si 

o5 
is t- M 
*> «t IXJ 

cr — o< oh* £UJ« cls£ 

cc a> co m ■- O) O) Q) m S "C 
g 2 -o 
isj- 
<511 
O CL= 2 V) _Q _N O o 31 cd'-' C 
.sEf 
S = s O) C »- ® o c 5..0 0) «■:=• JD • C >n m ® 

5 .2. a: 6 o 1/5 

°S| C T3 O«? O) C (D O :=*° O- 
agS« o fo e to ±J cc co 

18 3 ~ c e d d) co S .O Eco® d d) u t; co O O 0 

lisa 
•g-S o g 
i=*Z o £ p to <p .52 
|if S 
*-¥! 
e :=• t S co c co c alcC 
2 o $ 2 a. co h .E 

«ii§ §S£| 
nO>E ujoo, > _ * Z CQ !>(/) — 

fuJfc« 

ml O < < a, o * > co o Q £E O 
°o * o s <ioog zoactr- 
OO -*• t <n3uj'" 
"<3d?Ž => ^ UU Ul - 5 > O 12 p uj r c o. < 5 
< $2 o b > E ^ o 4 
-aSg-; 
o 5'S £' Ij m < 
<3SNg12 
Oo2>5 0C < o < > OJ<hO O. CL N CO O 

•EO-|S 
o°2S o o o 
ES = E co CD d) 0) 
?Is; 

~ a.r<2 S 13 E ^ j»: > > <0 O Os i: o) O) 
of 1| 
E-5 2 ra °-g 
~ o. - 5 £ S" = . 

> co S w a <2 O M 2 M C" O t/1 *■* ■p C o W ® ® 0J cn o > c/> ^ O £  
rS2 g .5 C »co ,® o > co o 0) O) N V H ^ u — 
"9 co O C M Q — 
>0 -2. M O .© o •> c O 0) >5? •=. 

» ® 5 a co CC 

u o a s >w 
■I S o I o. 
1 S.-&S3 o. d acco 

5 ffl 
S§ 
5g 

< > UJ UJ 2 S O Z CT) 
ZUJ- CO > CM UJ O *" 
5»» 

^< = Oz4 < -1 

°ž 1 

"J iS 
3S§ 

s-s> 
a cc iS 

t£2 ® CO *- LO CO _: o> > T_ 

® 3 E — 
g > O ra 
Si 
.51 o> o o > C 

>M § 
CO 3 
S5 "O 
W.® 
II O QJ Q->o co « O C 

S Ifu w :— (0 C C M 8 ® — 
lil 

E P "o 

— 2. O) 
|Il 
5 5 ® 
8a ? s « o. O c co co :=( o) :— — cu •=*o C 
= E o 
lil i o > o -o 

\ 

26 
poročevalec 



INFORMACIJE O GRADIVIH - INFORMACIJ 

14
3/8

4 

Od
lok
 

- 
pr

ed
log

 

Pr
ed

log
 

do
go

vo
ra 

o 
izv

aja
nju
 

po
lit

ike
 

na
 p

od
ro

čju
 s

plo
šn

e 
po

ra
be
 n

a 
ra

vn
i 

ob
čin
 v
 

SR
 

Sl
ov

en
iji 

v 
let

u 
19

85
 v
 2

. 
č

len
u 

pr
ed

vid
ev

a, 
da
 b

od
o 

sp
rej

em
ale
 o

ds
top

lje
ni 

de
l 

po
se

bn
eg

a 
re

pu
bli

šk
eg

a 
da

vk
a 

od
 

pr
om

eta
 p

ro
izv

od
ov

 le
 t

ist
e 

ot
jči

ne
, 

ki
 b

od
o 

im
ele
 u

ve
de

n 
da

ve
k 

iz 
os

eb
ne

ga
 d

oh
od

ka
 d

ela
vc

ev
 

po
 s

top
nji
 0

,35
%.

 

Re
pu

bli
šk

i 
se

kr
eta

ria
t 

za
 f

ina
nc

e 

Izv
ršn

i 
sv

et 
Sk

up
šč

ine
 

SR
 

Sl
ov

en
ije

 

Po
ro

če
va

lec
, 

L
jub

lja
na

, 
11

.1
2.
 1

98
4, 

št
. 

38
, 

st
r. 

46
 

20
 

Izv
ršn

i 
sv

et 
Sk

up
šč

ine
 

SR
 

Sl
ov

en
ije

 

5 

PR
ED

LO
G 

O
DL

OK
A 

0 
O

DS
TO

PU
 

PO
SE

BN
EG

A 
R

EP
UB

LI
ŠK

EG
A 

DA
VK

A 
O

D 
PR

OM
ET

A 
PR

OI
ZV

OD
OV
 

O
BČ

IN
AM
 

V
 

L
ET

U 
19

85
 

- 
Lj

ub
lja

na
, 

6.
12

.1
98

4 

co 

42
1-

01
/8

2-
4/

10
-4

 

O 30
 

32
 

40
 

42
 

50
 

60
 

70
 

14
4/8

4 

Po
ro

čil
o 

Ko
mi

sij
a 

IS 
za
 p

os
pe

še
va

nj
e 

sk
lad

ne
jše

ga
 r

eg
ion

aln
eg

a 
ra

zv
oja
 v
 

SR
 

Sl
ov

en
iji 

Izv
ršn

i 
sv

et 
Sk

up
šč

ine
 

SR
 

Sl
ov

en
ije

 

Po
ro

če
va

lec
, 

L
jub

lja
na

, 
11

.1
2.
 1

98
4, 

št
. 

38
, 

st
r. 

47
 

20
- 

Izv
ršn

i 
sv

et 
Sk

up
šč

ine
 

SR
 

Sl
ov

en
ije

 

PO
RO

ČI
LO
 

O
 

U
RE

SN
IČ

EV
AN

JU
 

SK
LE

PO
V 

Z
BO

RO
V 

SK
UP

ŠČ
IN

E 
SR
 

SL
OV

EN
IJE
 

G
LE

DE
 

A
KT

IV
NO

ST
I 

PR
I 

PO
SP

EŠ
EV

AN
JU
 

R
AZ

- 
VO

JA
 

M
AN

J 
R

AZ
VI

TIH
 

O
BM

OČ
IJ 

V
 S

R 
SL

OV
EN

IJI
 

- 
L

jub
lja

na
, 

6.
 

12
.19

84
 

co 

30
-0

7/
82

-3
/1

8-
4 

O 30
 

32
 

40
 

42
 OS 

09 70
 

poročevalec 27 



INFORMACIJE O GRADIVIH - INFORMACIJ 

14
7/8

4 

Za
ko

n 
- 

pr
ed

log
 

Pr
ed

log
 t

em
elj

i 
na
 n

ač
eli

h: 
da

 je
 v

 1
.19

85
 t

re
ba
 z

ag
oto

vit
i 

sr
ed

stv
a 

za
 f

ina
nc

ira
nje
 s

plo
šn

ih 
dr

už
b, 

po
tre

b; 
da
 z

a 
fin

an
cir

an
je 

sp
loš

nih
 

dr
už

b, 
po

tre
b 

pr
ipa

da
jo 

re
pu

bli
ki 

pr
iho

dk
i, 

ki
 ji

h 
do

loč
a 

za
ko

n 
o 

fin
an

cir
an

ju 
sp

loš
nih
 

dr
už

b, 
po

tre
b 

v 
dr

už
be

no
po

lit
ičn

ih 
sk

up
no

sti
h. 

Re
pu

bli
šk

i 
se

kr
eta

ria
t 

za
 f

ina
nc

e 

Izv
ršn

i 
sv

et 
Sk

up
šč

ine
 

SR
 

Sl
ov

en
ije

 

Po
ro

če
va

lec
, 

L
jub

lja
na

, 
11

.1
2.

19
84

, 
št

. 
38

, 
st

r. 
11

 

20
 

Izv
ršn

i 
sv

et 
Sk

up
šč

ine
 

SR
 

Sl
ov

en
ije

 

5 

PR
ED

LO
G 

Z
AK

ON
A 

0 
PR

OR
AČ

UN
U 

SR
 

SL
OV

EN
IJE
 

Z
A 

L
ET

O 
19

85
 

- 
L

jub
lja

na
, 

6.
12

.1
98

4 

• 

co 

40
0-

02
/8

4-
2 

1/
2-

4 

O 8 32
 

40
 

42
 50
 

60
 

E
 

14
6/8

4 

Do
go

vo
r 

- 
pr

ed
log

 

Pr
ed

log
 t

em
elj

i 
na
 d

olo
čb

ah
 r

es
olu

cij
e 

za
 I. 

19
85

, 
ko
 b

od
o 

pr
iho

dk
i 

za
os

taj
ali
 z

a 
10

%
 z

a 
no

mi
na

l- 
nim
 

po
ve

ča
nje

m 
do

ho
dk

a. 
Po
 p

od
atk

ih 
Z

av
od

a 
SR
 

Sl
ov

en
ije
 z

a 
dr

už
be

no
 p

lan
ira

nje
 s

e 
bo
 s

plo
šn

a 
po

ra
ba

 la
hk

o 
po

ve
ča

la 
gl

ob
aln

o 
za
 4

7,7
% 

v 
pr

im
erj

av
i 

z 
let

om
 1

98
4. 

Re
pu

bli
šk

i 
se

kr
eta

ria
t 

za
 f

ina
nc

e 

Izv
ršn

i 
sv

et 
Sk

up
šč

ine
 

SR
 

Sl
ov

en
ije

 

Po
ro

če
va

lec
, 

L
jub

lja
na

, 
11

. 
12

. 
19

84
, 

št
. 

38
, 

st
r. 

51
 

O C\l 

Izv
ršn

i 
sv

et 
Sk

up
šč

ine
 

SR
 

Sl
ov

en
ije

 

PR
ED

LO
G 

D
OG

OV
OR

A 
0 

IZ
VA

JA
NJ

U 
PO

LI
TI

KE
 

N
A 

PO
DR

OČ
JU

 
SP

LO
ŠN

E 
PO

RA
BE
 

N
A 

R
AV

NI
 

O
BČ

IN
 

V
 

SR
 

SL
OV

EN
IJI
 

V
 

L
ET

U 
19

85
 

- 
L

jub
lja

na
, 

6.
12

.1
98

4 

co 

40
0-

07
/8

2-
1/

16
-4

 

O 8 CM CO S CM Tj" S O CD o h- 

O > < O 

z < > 

o ^ 
<C cd cc C O .2. 
SI 
8^ I « m 

Ig O -J 

O -C .± KJ C 

5 SS -2*. a> "§ to «> c 'E* > 
^ c o" > - CO «5 ™ 2 £ .-E 0> 5 °- 
-E cf >o q_ i5 
o. "g ra ca g o 2 -o M ^ 

■° °-oiS | C , CO -— " JJž 0) <y -o ■£ ~ c E o jo — co -Q 7^ > ro j*; 
EaSE§ cd £ •— 2 
E ^ ra ^ -o 

to £ § •' C 1— ■ >NJ o Q) a) « E ® M (D "O 
, 2 Čr 1 10 ° *5 
;s€ll 

> "O c _ .■= • (/) w 'XI «o 5 o £ 
-I_ ~ JT c 
jo -Q CL o.-— O) "T « nO) O > 
isi^l Q_ Q) >N "c <0 p 3 .r, D 
c s ■= :=. a (O TJ iS icN'ES C ca > 5 > 
3 !q 
£Ž -C 

O. o 
-3 °- 

c m <0 £2  ^ ._ tO ,y)  
|ss|»s O "O o i- o tO 

= m 5 
-° uj < <y 

-tuj O S 

O^Sc^ 
< o < 
ta) tO 

O to 5«E0C C 
^<" N S < O u 
< o> U i S H 
= <č| ^Oujg 
lZ.< 
»I g t 

OC to 
Jo°o 
SOH-1 

= Q< B?0,S 
3%o Q UJ ^ OC m a: cd o cc o. O o DLUOO. 

O) nj j) J- 
°! g s 2? .a E ^ n'N Bi S o H § p O "O Q- 
<£> -° C 3 O O >O rr 
K « 2 I 51- g,.®. 
?®Š S. 
>.«£•"? O CO (0 1— 

55 E S °- 
cc S J5 S CO C ■* •- ._ o «2 c .E-* = 8 »o o .E -* Xrt T3   
co o. ro 

Ss« J — CL o3 ,/,' n 55 

O M O. (D 
o . o -o -9 "S c 

o to O) : 
ro o c "2 (O o CD 
I € °-i's 
O) ^ 5 a: > Q. '-= g • o <" ■§ o .£. C 
S a5>>^ C 0> oi5 M (fl 'D O N C7> <0 f— O — ro c E a>±i — ro a; 3 

28 poročevalec 



INFORMACIJE O GRADIVIH - INFORMACIJ 

< ui - h- CC - Z ID Z Ui Ui 
§*6 j 
oj" QOI CL (/) I ,<S 
5i0š" 
•- 2 o. <x 
o«<-. 
5ijP_ 
SLU LU C cc CD ca 
>rfgs Ui < ^ 3 ho?4 co o ° o _j > I £ a llj ^ OC Ui H- S </> cc £ o> 
Ui a Ui *~ 
3§^ . 
ui°5S 
z^52 ■«2 S t 
8 »'Si i 

I f -E S -E ■o ro -H > ® ° g o ® c c ^ -c co co -- - o "o > 
> S "O £ S = ° ® •> = 
5.0." i-®, o < .55, c • rco 2 3 x> o •- o O £ — CD cl j* i= 
™r sg - 
o" «' 'c* ® > ' 
o =1 J 
Š'|J °-.E a. 

3 XI O. 

S o 
C o O . </) •o ca cd -Q f- k- 0) CD 
S -a E 8 ¥ -* a) ° ca ca > ® O N O) N > "O -=* .» . > O a5 > o O) > 
"*"* 3 w -S 
In^EnS 
Zii ®53 s CD > o 
i«| | 5 S 55 
>n « u o « en .2 Jo 2?^"ScO co ■; CL > _ 
*- o S 5"S 
Izlili 

o-n <5 3 - . _ -* O S JS o "O O)"to N 
C o > C :=*sz "O ® □ 'C o EE" co 

t>»o 51 
> a? o> ca o ca 8 w S > -Q = ■00^0 2 £ 5f o « ra o O CO O »O M O. 

s 

O 0) 
"5 S 

< co Z « O T * CM 
3^ 

< s 
S S — -O 
35 
O I 
§1 

.— N " C o) ® a> ,® ^ E aj a« o h o w c 3 

s S.'- = 
a® af 0) c •- -Q -§ > 'c 'J2 > « .5L,Q- co c ČD? o 
0.(0 3 g 
c -Q > O- o <i>  <D "O c 23 S-8 
C0£ O m 
N • C; > O CO o. 2 °- 
|S ®£i o co c 'O ca O r O c K o N n O " 
ca ,-g .E c 
a.-2 CD o 

co 
w O ® g v -Q ^ <u -* <u ® ^ 
.«> c co 03 15 S KO   CL 2 -g .0-u Q- _ ro 0 
> 01 o ~ 3 r (8 0> i- fc Q- ■oQ •= O 2 n v > y g-S. ® o o T3 — C " CO "D O CO N ZJ JCO *- CO CL:E r- Na,^i 
silil 
•§.= §"^"S 
E ® l- 05.5 £ ® :E £ 52 > to .»= O. S ■£ -g 35 > C C > 

<0 -o ca 
-2 S. o 

O. C "D O 

ca j= riii, O) C CD 
C P* "S N t -C 

> O 

c <- O (O CO 
— 
"S 2 "O 
s; ® ^ 
"iS co m i. ni 

> . ca 00 o 
o g 
<.« 
Si 
<7 M I 
Og O o> -J Q z> UJ H- cr ui a. -1 

•=»»=; c *- ca 
> E -S °S? »«"- OC C 5 
M S is 
n (OJC 
Ss» ■ •— > .E iS ^ ® '^r ■o ~ co 

- o ^ „ CO — m O >o ® 2! a o a. w c 0 0 N E -a 0 ^ ca o — 
s g §-§ 
lili 
I=<! co co co > M °.ca S 
1 § E "E* 
co o o E 

cl o 
I .2. ^ O) ca 2 - 

c S o o p w 

<s tO en 
O ^ 

o$2 

si 
li Ulj 
S 1 cc< 
«0 
s< 

ii 

<0 

gs 
S| E? 

0 a> "g p co li: 
0 > ^ cž.2, 
8 '"O E -i ca ca — > N o 

CD O) < CL <D «0 £ 
O.0" < o > C E 2 -5 S | f o ^ f 

j*; c: v ca ca : 

.2.5 ca co 3E N 
CO 4 ! s 
— 55 - c a) 2 ci j- •O CO M £ 
i 'o. > o o o 00 

o E ! | jc o !5 
Sg|.s 
Is II 
CO.E 3 o. 

poročevalec 



INFORMACIJE O GRADIVIH - INFORMACIJ 

— <t J O O m => UJ S -jZO) Oui r" W (D 3 m.IT; . 
LU UJ   _J D > 

lil 
S t 1 
t: LU 
<5™ M W *" 
co < m 050 zZQ 
> 5 m 
S£o 

<WUJ 
< cc z CD OC UJ O _ > oi O T- 
Strnn 
Kg" s t- < n 
I°l3 Wui j.= O -3 O- -J 

S 
O) O d) TI N CD 3 
o-o 

1 5 
C •— o Jg co M 

g CO OC 
> "2 
UJ . Z C* UJ *~ 
£2 «/> „ > co 
SI 
91 
O -J 
s* 
iS 
o o 
S3 
Hi 
3§ 
g« 

■="TD C -j- O ® — S 
o 2 

=L 2 
3 311 

0 2 ° :£• C o—' o d) 'r® 2 ® 
iSii 2? a. ■® -O ^ Jo 
~ E C 3 
ti 1 ^ 2 M 3 iS J5 m c Q> o _: S; x> jo .3>. 
1 Is ,§ <■> 0-'c 0) 3 « 
®-S5 E O c a) T3 "o « -a o £ S ^ D aa o U. o ~ o 
o_ o ™ > 
iS g is ž 2 N~S«a 

€0 BS-E 
fl-11 a5 « £ c "•"* ^ —■ co XI 
°I*Ž8 

'§"■§ £■3 g 3°»»S ~= — o ca ^ 
Hhl c n o o 3 — i <0 o « — "O M 

f 1 iS s 
| liti. 

O- o 

UJ 1- m • 'M 

O (o 
< ra 
p! 
M | 
°Š 

H MS 
o o 
3Č o 2 

£: JD O 

S o w 
h c fl) o "S C O. »_ TO r- <1) </> -=r t C O > O ._ O. ro C O. Q> q_ O 
2 c 0% 
= &s ~ o!cl čo -* ra c 

— Q> »— ■-« CL -i-, > __ m 0) ra ® 
o a d d) ^ m 3>o 

' c5 o ' o> 2 w 

l!!° o o "S 
«.Eg.a 

■ES. -s 0)0- 
O C , -E D)| 
•l^ts 
S.s.af 
™ II« O ® ffl •- 
o .-.s §■ 
= g O c S ffl C in -c " >0 

O t- 
S* O _ 

UJ ^ oc o a. ^ en uj 
o>S> 
<? z — 
OS *oc << M t 
OZ 
3«/> 
s2 

^3« oŠ" 
"5 ® •- 
So'5 O -S; ° m S a® Q- ._ C*? </> co .= c <0 M •= 
> <" co c .2> > « 

°- 2 . 
l|of ^ § «2 
5.? S« E -* K/) io5 
O ^ 3 CO i: n>0) «® O ® 
-2 .92, 2 
S ™ o-c 
<o a> > S 

> 0 F1-* 
r|S? 
a> .> o. S" «M C/) *— 

30 ^ 
poročevalec 



INFORMACIJE O GRADIVIH - INFORMACIJ 

16
1/8

4 

O I ■**■ tj- 
o I ^fr 

DE
VI

ZN
O 

PO
SL

OV
AN

JE
. 

D
EN

AR
NI
 IN
 

K
RE

DI
TN

I 
SI

ST
EM

 

St
ali

šč
a 

- 
Pr

ed
log

i 

Go
sp

od
ars

ka
 z

bo
rn

ica
 

Sl
ov

en
ije

 je
 o

ce
nil

a 
pr

ed
lo

ge
 Z

ve
zn

eg
a 

se
kr

eta
ria

ta 
za

 f
ina

nc
e 

(B
eo

gr
ad

, 
1.

 
11

.19
84

) 
za
 p

ok
riv

an
je 

te
ča

jni
h 

ra
zli

k 
in 

m
en

i, 
da

 je
 ž

e 
sa

m 
pr

ist
op
 k

 r
eš

ev
an

ju 
po

kr
iva

nja
 t

eč
ajn

ih 
raz

lik
 n

es
pr

eje
ml

jiv
 in
 g

a 
je 

tre
ba
 k

ot 
ta

ke
ga
 ž

e 
v 

na
če

lu 
za

vrn
iti.
 

O
be

ne
m 

pr
ed

lag
a 

re
šit

ve
, 

ki
 im

ajo
 

ma
nj 

sl
ab

os
ti 

od
 

pr
ed

lag
an

ih.
 

St
ro

ko
vn

a 
sl

už
ba

 

Sl
už

ba
 

G
ZS
 z

a 
inf

orm
ira

nje
 

Go
sp

od
ars

ki 
ve

stn
ik,
 š

tev
. 

45
, 

z 
dn

e 
16

.1
2.

19
84

 

20
 

GZ
S 

- 
K

om
isi

ja 
za

 f
ina

nč
no
 p

os
lov

an
je 

pr
i 

K
oo

rd
ina

cij
sk

em
 o

db
or

u 
za

 t
rži

šč
e 

in 
de

lit
ev
 d

oh
od

ka
 

ST
AL

IŠČ
A 

IN 
PR

ED
LO

GI
 

Z
A 

R
AZ

RE
ŠE

VA
NJ

E 
PR

OB
LE

MA
TI

KE
 

»T
EČ

AJ
NI

H 
R

AZ
LI

K«
 

- 
L

jub
lja

na
, 

no
ve

m
be

r 
19

84
 

co 

o I CO t 
O 30

 

32
 

40
 

42
 

50
 09 70
 

S<o iz CC IM cž) O — O O S 

c-otos S°CO Ul z => 
<s> 

35 ui p S 
<E°0 . 
o§>- GC w < co Q- UI n *~ 
> c 

UJ S < « 
a<o-" <2^ I 
M > S2 3 u,u;a3 
£Eie< 
E^>ž 
co <r g cc d n S m 

.2*. 3 

E -o 
> o o a> co :5 ~ 3 

3 O CC -* 
:= & 
C E f> CO =3 => 

5 E a> o> "aT 

<o _ C d) = m " co .;= £ cn >0 g T~ »«S _ o-co 3 U . ni j*: CC — CO CO > 

co -o M C 13 a. 
q a C O O-O. 
E o 0) M CO 
3 ° 
S P 
.o.E 

* £ < 
O -o O E 

UI .52. H- 5 
<■= S-J 
5sTl 

O UJ Z -J 
<5 
So 
<& ± cc £ * 
sz Ui Ž mJ _ 03 f- 
CC O Dl Z 

tO C) o co *- a> • O)^ W ® -S o O) . , o. o — I .C > y- tO CT3 CO CO CL co CJJ o> 
e:-S 

2,-s a-g :rr o <u ^ 

sif* d) i— c c 
• « ; O) O c ta > ca ' 

a> a5 ° "co 25'^ F oj E 

E-c o>.E i5 i_ -o oj 
a> o. -o >t/5 — S? 

! E M ca 

co aj co o M -o > c O - — 3 to co Q) E c O F co 3 5pt 
§ a.£ > 
ra g -E. ™ 
o»Sž 

to rsj C3 

poročevalec 31 



INFORMACIJE O GRADIVIH - 1985 

4/8
5 

CA
RI

NA
 

- 
za

ko
no

da
ja 

Za
ko

n 
- 

os
nu

tek
 

Os
nu

tek
 

pr
ed

vid
ev

a: 
op

ro
sti

tev
 

pl
ač

ila
 

ca
rin

e 
in 

dr
ug

ih 
uv

oz
. 

da
vš

čin
 

za
 

uv
oz
 

op
rem

e, 
ki
 j

e 
za

me
nja

va
 

za
 

un
iče

no
 

op
rem

o 
v 

po
ža

rih
, 

ek
sp

loz
ija

h 
in 

pr
om

etn
. 

ne
sre

ča
h; 

od
pir

an
je 

pr
os

tih
 

ca
rin

sk
ih 

pr
od

aja
ln 

na
 ja

vn
. l

eta
liš

čih
, 

v 
luk

ah
 in
 p

ris
tan

išč
ih 

z 
m

ed
na

ro
dn

. 
pr

om
eto

m 
in 

na
 

m
ejn

ih 
ce

stn
ih 

pr
eh

od
ih;
 

vr
ste
 

bl
ag

a 
za
 

pr
od

ajo
 

do
loč

i 
Z

IS.
 

Pr
i 

pr
od

aji
 

ca
rin

sk
eg

a 
bl

ag
a 

st
a 

pr
ed

vid
en

i 
izj

em
i 

za
 

Z
IS 

in 
za

 f
un

kc
ion

arj
a, 

ki
 v

od
i 

Z
ve

zn
o 

ca
rin

sk
o 

up
rav

o. 

Zv
ez

ni 
izv

ršn
i 

sv
et 

Sk
up

šč
in

e 
SF

RJ
 

Sk
up

šč
ina
 

SR
 

Sl
ov

en
ije
 

- 
D

ok
um

en
tac

ijs
ka
 s

luž
ba

 

20
 

Sk
up

šč
ina
 

SF
RJ

. 
Z

bo
r 

re
pu

bli
k 

in 
po

kra
jin

. 
Sk

up
šč

ina
 

SR
 

Sl
ov

en
ije

 

OS
NU

TE
K 

Z
AK

ON
A 

0 
SP

RE
ME

MB
AH

 I
N 

D
OP

OL
NI

TV
AH
 

C
AR

IN
- 

SK
EG

A 
Z

AK
ON

A 
- 

B
eo

gr
ad

, j
an

ua
r 

19
85

 

co 

01
01

-5
9 

O 30
 

32
 

40
 42
 50
 09 

F
 

32 
poročevalec 



INFORMACIJE O GRADIVIH - INFORMACIJ 

m 00 cd 

SO
DE

LO
VA

NJ
E 

S 
T

UJ
IN

O 
- 

go
sp

od
ar

sk
o 

- 
te

hn
ičn

o. 
SO

VJ
ET

SK
A 

Z
VE

ZA
. 

O
BJ

EK
TI
 

- 
ind

us
tri

jsk
i 

Za
ko

n 
- 

pr
ed

log
 

Zv
ez

ni 
izv

ršn
i 

sv
et 

Sk
up

šč
ine
 

SF
RJ

 

Sk
up

šč
ina
 

SR
 

Sl
ov

en
ije
 

- 
D

ok
um

en
tac

ijs
ka
 s

luž
ba

 

0 C\J 

Sk
up

šč
ina
 

SF
RJ

. 
Z

bo
r 

re
pu

bli
k 

in 
po

kr
aji

n. 
Sk

up
šč

in
a 

SR
 

Sl
ov

en
ije

 

5 

PR
ED

LO
G 

Z
AK

ON
A 

0 
R

AT
IFI

KA
CI

JI 
SP

OR
AZ

UM
A 

0 
SP

RE
M

EM
- 

BA
H 

IN 
D

OP
OL

NI
TV

AH
 

SP
OR

AZ
UM

A 
M

ED
 

V
LA

DO
 

SF
RJ
 IN
 

V
LA

- 
DO
 

Z
VE

ZE
 

SS
R 

0 
G

OS
PO

DA
RS

KE
M
 IN
 

T
EH

NI
ČN

EM
 

SO
DE

LO
VA

- 
NJ

U 
PR

I 
G

RA
DI

TV
I 

IN 
R

EK
ON

ST
RU

KC
IJI
 I

ND
. 

IN 
D

RU
GI

H 
O

B-
 

JE
KT

OV
 

V
 

SF
R 

JU
GO

SL
AV

IJI
. 

- 
B

eo
gr

ad
, j

an
ua

r 
19

85
 

CO 

ZS
 3

51
-2

 

O O co CVJ CO S C\J S S O 

8/8
5 

DR
ŽA

VN
A 

U
PR

AV
A 

- 
za

ko
no

da
ja.
 

Z
VE

ZN
I I

ZV
RŠ

NI
 

SV
ET

. 
U

PR
AV

NI
 

O
RG

AN
I 

- 
zv

ez
ni 

Za
ko

n 
- 

pr
ed

log
 

S 
te

m 
pr

ed
log

om
 s

e 
do

po
lnj

uje
jo 

ne
ka

ter
e 

st
atu

sn
o-

or
ga

niz
ac

ijs
ke
 r

eš
itv

e 
v 

de
lov

an
ju 

Z
ve

zn
eg

a 
izv

ršn
eg

a 
sv

eta
 in
 z

ve
zn

ih 
up

rav
nih
 

or
ga

no
v. 

Zv
ez

ni 
izv

ršn
i 

sv
et 

Sk
up

šč
ine
 

SF
RJ
 

x 

Sk
up

šč
in

a 
SR
 

Sl
ov

en
ije
 

- 
D

ok
um

en
tac

ijs
ka
 s

luž
ba

 

20
 

Sk
up

šč
ina
 

SF
RJ

. 
Z

ve
zn

i 
zb

or
. 

Sk
up

šč
ina
 

SR
 

Sl
ov

en
ije

 

5 

PR
ED

LO
G 

Z
AK

ON
A 

0 
SP

RE
ME

MB
AH
 I

N 
D

OP
OL

NI
TV

AH
 

Z
AK

O-
 

NA
 

0 
T

EM
EL

JIH
 

SI
ST

EM
A 

D
RŽ

AV
NE
 

U
PR

AV
E 

IN 
0 

Z
VE

ZN
EM

 
IZ

VR
ŠN

EM
 

SV
ET

U 
T

ER
 

Z
VE

ZN
IH
 

U
PR

AV
NI

H 
O

RG
AN

IH
 

- 
B

eo
- 

gr
ad

, j
an

ua
r 

19
85

 

CO 

ZS
 0

21 
-4

3 

O 30
 

32
 

40
 

42
 

50
 09 O 

Sk
up

šč
ina
 

SF
RJ

. 
Z

bo
r 

re
pu

bli
k 

in 
po

kr
aji

n. 
Sk

up
šč

in
a 

SR
 

Sl
ov

en
ije
 

20
 

5/
85

 

ZS
 4

4-
16
 

31
 

SO
DE

LO
VA

NJ
E 

S 
T

UJ
IN

O 
- 

go
sp

od
ar

sk
o. 

SO
VJ

ET
SK

A 
Z

VE
ZA

. 
K

RE
DI

TI 
- 

tu
ji 

PR
ED

LO
G 

Z
AK

ON
A 

0 
R

AT
IFI

KA
CI

JI 
SP

OR
AZ

UM
A 

M
ED
 

Z
IS
 

41
 

Z
ak

on
 

- 
pr

ed
log

 
SK

UP
ŠČ

IN
E 

SF
RJ
 I

N 
V

LA
DO
 

Z
VE

ZE
 

SO
VJ

ET
SK

IH
 

SO
CI

AL
IST

I- 
ČN

IH
 

R
EP

UB
LI

K 
0 

O
DO

BR
IT

VI
 

K
RE

DI
TA
 

Z
A 

D
EL

NO
 

FI
NA

NC
IR

A-
 

NJ
E 

G
RA

DI
TV

E 
D

RU
GE
 

FA
ZE
 

M
ET

AL
UR

ŠK
EG

A 
K

OM
BI

NA
TA

 
SM

ED
ER

EV
O 

V
 

SF
RJ
 

- 
B

eo
gr

ad
, j

an
ua

r 
19

85
 

Zv
ez

ni 
izv

ršn
i 

sv
et 

Sk
up

šč
ine
 

SF
RJ

 

Sk
up

šč
ina
 

SR
 

Sl
ov

en
ije
 

- 
D

ok
um

en
tac

ijs
ka
 s

luž
ba

 

O 30
 

32
 

40
 

42
 

50
 09 O h- 

o£!S ^ Z o> 

5RI 
e=" 
5 o 2 
og I (L O gi 
S?00 QQ- I 

535 lil UJ < 
SQ O UJ oc QCZ O 
3)__ Z 
02 > 
S<s ga« _ O 
Sgo 
g§i 
qO< UJ cc DC < O- O.ZD 

E Č.2.« 
'§£.8 iS (0 <B 0) (O 
11=5« 
~o = i 

r N > 0) ^ O > o »iN 

S13 _8 •= 
: 9-:=- <■> 

2gl=§- — — O ca M 0 O C CL <0 — _ Krt C CO CO -— CO OICN Ol 
1 S I 5 
| S S S . a> 

■« a> 
ca> . ~ 

— S, <0 a? M 

= 2 ca ~ M o. M 
^2« 

O 
I 

-Q 
E t= 
!I S^l 

»s-i2 m o iS ^ C — o C/3 J~ <D -O C 3 2 u. o ca cl o — ca o CO CL.O c c 

a> 

poročevalec 33 



INFORMACIJE O GRADIVIH - INFORMACIJ 

uli 6 
Z -o 
3 a < c O ,ro 

Z'1 m 5. <o C oo !Z a> OC T~ ID ID 
3ŠS 

o S a. n <n c 

«6 
ž=>° 
< 5 £ 
ags ->Q 
?«2 ^ 
|2S 
<>> s ° 
2 = S 
8«<2 °>« .Pjin O £ — 2 O- v en 
z>< =2 c ^ o .2. 
oc E s co 
° cc E o. § ^o£S — o Z 3 

I > <. < Z : 
|s3? 
Z =3 J O < * ID O CO C/5 O —J 

.52. .O O O ca T3 p ° F </J 

S ro O 

O C o. cd ca 

ti d) C0£ r > a> > o c 6 
»o 2 o ro v_ c x: io 

J3 c w i= C/> Z3 </> 
"«= !e — >o E O "O 

gs « a. o c 
3 o ffl 
» o g> 
3 -D 5 13 o—. 
o a:5 ^ CO n 

to ° C/5 E _S" — V) l O OT ' 

UJ ID -o 
5 5« <3 < o> >«-; o 

^ £ Z3 > CQ 
£2 I 
žSg 
ssl 

cn m <t ZZ? 
az- 

s "'i oso 
&*> 
Sf S < 
!2«os M .O UJ oo OC CL 
>^< _ UJ O m O </> LD eo -J y O) o« 
2 -T<-> 5 cr tr < =• O£jc Q- O) O. .S. 

S 

< oo s?? O . 
SS 

63- 

34 poročevalec 



INFORMACIJE O GRADIVIH - INFORMACIJ 

O * (/> — m 

O CM 
52 «= 
Si 

!» < 00 DC o> o 
gč 
■»■a 
o > 

3S O -9 UJZ Cc< CL > 

E > .031 O 
m ^ > m o 2 

g I 
iS 

CL> •— > TJ 

CD «5 > tO ~ C C «J O-g o. O O 1-1 

10 2: > C0 
11 
■g i 
ca .22 Ji ■•£ • 2 o 
S ™ ro =» S - D- C (1) 3 (0 "-"DCD 
O § o W « C nj N - 
5 « > «3 r O 

CLJ3 O 

=> Si CL 

Sg 

o > o oe 
UJ O cc 

s§ < o M3 
O CD 
2 w 
1*3 

t o 0) "O F ° ?= _o 

c ca 
i« 
2 w 

i g c 
S F ca 

o — Jr »— » :=" > > ca 
®o wco ca H- > 
^ ca 
o Je 

* U, .2.2 3 o o% 
C Q_"S — 0) Ji •> »- C/> o 2? c o a 

>0 W <D .O c. = O .E ? • — -£J »_ O :2 ca o u c 
> s-3 s > o. j*; Ji > co 05 W <D c a> oi cd c o — 
ll 
•SIL 
jS a> 

o..® 
> a3 g> o S -t c a) ca C rt c c 
° - a> 

S > - 5 £ 

Z £ a) 2> 

fS^ E 
i £• . .E a> 

> 03 'm M O) ® (D 0) > 
:"Si ^ O > 
i g « 2 

S^-g- a> ca co^kj o 
5.S 3— rt>0 CD i— y- ni •=» 

5 §■'« £ o £ 
3 E c ca j 6 c/D 
> > 

~ 2 3 ca p 

CM 

2 .2, o ca 

o g 
Si O-O 

mE 
sS 

ccw 
a. 3 co _l _ UJ OQ 

s? 
05 ~2< 
So 

N0 

OS -J" JN» DI® 

cA <D 3 "O ž 
"O CD 
2? š 

U 1a -2 

^=•"0 CD CD > E :=r <D a> c 
E .92, 

{2 c 3 c: ></> — - 3 ® ca ^ "o ai "C 
«-a» C g g 
25 H .rr cd ca 

® jC c 
O^.Sl 5 £ 

!! g> 
&is 
s °| 
g .H S cd ca Eco) o ,g .a O) Q C o .2 ca o -o TJ <D <D cn 
p i -o E ca c a> c/> t 3 o.* C/3 c/> C 

ca g n S 

.§f ca -o M <D 
0)Q_ o 

al ° 

UJ X n Z3c 
=!*.« •00:5 < < 3 
gs I Q c/> < =3 > Z 
§22 
>£s 
^ ui2 ^ > o o! cc o CL O 
°§Q 
ž>£ o£°- ^ UJ C/) 
N Sg 
O — 2 
35< 

<<3 nzd!„ 
oN

T-g ouij ? 
o I- UJ 2! UJKf) -J ^ DCOOs a. CL CL CM 

> S "3 

n 2 c o. CLj 0 p c 

«®' ca c c 
S t 5 o f 

E 2Š N C CD -—- > > CM -O <D '—' o J^ ca 
~<o •§ 
> S-.s. 
• fj <n £ Ji E>co E o ca u a c O <D M 
> OT <D o C en ca m o M <D 10 E c co ca .E O) m ji -r- o 

= 55 o O-CO ^ 
2 ' "o ■OCO ® 
E^> 

EoS C 3 aj 

■n ® 0 2 2j£ m c ™ c ca o ič. £ >0 :=* OT c ca ■- > N M E 

poročevalec 35 



to 
ir 

s < uj o Enzo" 
g-o « ui - 
g f S < 
2žsQ° 
C°-° g- 
« 5= < T .1. 
o > m >5 H 
5§°3- nOEo. i 
INCCZ> < Q LU — UI 
So-S^IE LU *<Q 
| š 2 < co 
Q.S3*3i 
oip! 

*"St O _ ° LU — 
< ^ tu jy cc M < •" rt tL 
ooui < 
3m££g 
SSgSl oc iu i- oc cc o. cc c/) cl a. 

ca 3 > »o ca ca 
3 -Q »o o £ <a XI " o aj 
S iš 
> CL O "D C CD 
§ S. o ® CZ ' o ra -* >o 

>o o 

O CD 
= -a 
O — 
č -E 
šE • M °5 ° ^ > E ca «| ca _ T3 
^ o 5, TO cn n ca cd 
S > B 
n « ® 
S~° § E *J 2 

O C7> CD " m E ca ; i) O)-O . 
5 S 2. t) O r £ o- « o- a> 2: 

co 
cc 

ŠNcir-o 

g|>? 
sls< :p5 5 S |! 
|zBa S q uj O ui 2 ca *: 
3|a5 
£fc£3š c/) „0 O 
o5^N 
< F- UJ 3 z12Z 3 
S>o§ 
«<*£ SSog 
^ o. oc 55 O ~ h ^ 
5£otS 
n°3?S 
"<5 = 2 
^gs; i oc! r2Q- 

N0j 
«sL-"- ■ 3S5 = S o x o z 

o o > o co jjj cc .12 
f Aflt 
"s£SI .5, C C > o. c: ca ca J9  
.2. ^ E ca o £= 13 = > .. ca J= J3 £ o N ;5i ° = "5> .a. S £ S--H 

= == g-el ~ C T3 to 2 
° o '■= i" ~ > 00 ra-— ir CO o -— C °- 
§- W "E CT) Si. J 1- 0 L. •- 
cqE°S — > CD jf .N ■2.0 o.€ s T3 01 m O ra 
O O n p 
silil 
e °-iž o. ~ ac N > 2 
S --2 °| ca c .5, o) "ca ° — -Q 2 "C CL _2 CO Q_ «3 -d ^ % Jr s o-g gA 
8s^ si 
sS85t 

a & ,2 o ji Ictč; *** — m > °- .5i. ca o M 
: ca i- <2 _ J • x 

« g d .9-^ 
??£«! =5 > > N > o ca o ca <a 
^ a. o a. ca -c o>!52 c Za^ca 

«81 iT o 2 c ra-o m M 
= « S ■OH C o c a> 
o ^ CD .9- E •- »- cd ca 

o ca ** 
M§5 CQ i? NJ 

i o- ® >3 ,5> > 

O o cc 

O m -r 00 

Š£ 
O ^ * ^ 

m • 
S 3 ui .S. oc -J 
g> ' 

< Z Z UJ o > * o 

o CC O 4/1 

q2 

F M -O 

■- 3 -Q "O . 3 
§ o 
°-a> n, c om S ® 
| E 
O =g o « 

KO l°iE 
.£.« >S o 
W U X UJ Q- <D 
°?s| 
Af g | 

w ^ n E 
cc ®-^.E 00 £ Rca 
^ rS1 

'.o -9LŽS x/) c — a> CL ca CO 
2? CD g <0 =i Z w 

Izdajata Skupščina SR Slovenije in Skupščina SFRJ - Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Silva Jereb (predsednica), llija Bregar, Marko Herman, Gojmir 
Komar, Marjan Kotar, Janez Kučan, Janez Lukač, Dušan Merhar, Gregor Moder, Vili Pšeničny, Vid Štempihar, Anka Štrukelj, Andrija Vlahovič, Janez Zaje in in Marjan 
Gogala - Odgovorni urednik: Marjan Gogala - Naslov uredništva: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, Subičeva 4, telefon (061) 217-123 - Uredniški odbor glasila Skupščine 
SFRJ: dr. Ivan Lovrič (predsednik), dr. Trajče Grujoski, Milibor Jovanovič, Milenko Lojič, Janez Lukač. Slavica Markovič, Huso Radončič, Irena Uszodi, Boris Stetanovski, 
Aleksandar Vujin, dr. Miladin Stevanovič in Teodor Olič - Glavni in odgovorni urednik: Teodor Olič - Naslov uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd, Trg Marksa i Engelsa 13, 
telefon (011) 334-149 - Tisk ČGP Delo - Cena posameznega izvoda 25 dinarjev - Letna naročnina 700 dinarjev - Žiro račun: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, 50100-845- 
50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 219-914     



Ljubljana, 19.2.1985 

ODBOR PODPISNIKOV DUŽBENEGA 
DOGOVORA O NAČINU UPORABE 
IN UPRAVLJANJA S SREDSTVI SOLIDARNOSTI 
ZA ODPRAVLJANJE POSLEDIC NARAVNIH 
NESREČ 

Predlogi za uporabo sredstev solidarnosti 

za odpravljanje posledic naravnih nesreč 

Predlogi za uporabo sredstev solidarnosti 
odpravljanje posledic naravnih nesreč 

za 

Odbor podpisnikov Družbenega dogovora o 
načinu uporabe in upravljanja s sredstvi solidarno- 
sti za odpravljanje posledic naravnih nesreč je na 
11. seji 1. 2. 1985 sklenil, da se predlogi za uporabo 
sredstev solidarnosti objavijo v Glasilu Skupščine 
SR Slovenije - Poročevalcu. 

Odbor apelira na vse podpisnike Družbenega 
dogovora, da čimprej pristopijo k obravnavi in potr- 
ditvi predlogov sklepov za uporabo sredstev soli- 
darnosti za odpravo posledic naravnih nesreč, ki so 
se pripetile na območju SR Slovenije, kot tudi pred- 
log Dogovora o zagotavljanju solidarnostnih sred- 
stev za odpravljanje posledic potresa, ki je bil leta 
1983 na Kopaoniku, v socialistični republiki Srbiji, 
zunaj ozemlja SAP ter o zagotavljanju solidarnost- 
nih sredstev za odpravljanje posledic potresa in 
poplav v letu 1983 v socialistični avtonomni pokra- 
jini Kosovo. 

Obveznosti iz predloga dogovora se bodo porav- 
navale iz razpoložljivih sredstev solidarnosti, ki se 
oblikujejo na podlagi zakona o oblikovanju sredstev 
solidarnosti za odpravljanje 

posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS, št. 3/75, 
8/78, 33/80 in 16/84). Razpoložljiva sredstva solidar- 
nosti so na dan 31. 12. 1984 znašala 2.556 milijonov 
dinarjev, za leto 1985 pa ocenjujemo, da se bodo 
oblikovala v višini 2.150 milijonov dinarjev. 

V letu 1985 znašajo že sprejete obveznosti SR 
Slovenije za odpravljanje posledic naravnh nesreč v 
SR Bosni in Hercegovini, v SR Hrvatski in SAP 
Kosovu 440 milijonov dinarjev. Poleg tega znašajo 
zahtevki občin v SR Sloveniji za odpravo posledic 
naravnih nesreč iz leta 1984 skupno 545 milijonov 
dinarjev. Tako bodo v letu 1985 znašale obveznosti 
985 milijonov dinarjev, kar predstavlja 40% razpo- 
ložljivih sredstev na dan 31. 12. 1984. 

Obveznosti iz predlaganega dogovora za SR 
Srbijo in SAP Kosovo bodo v letu 1985 znašale 543 
mio dinarjev, kar predstavlja 21% v saldu sredstev 
solidarnosti na dan 31. 12. 1984 oziroma 25% v 
sredstvih oblikovanih v letu 1985 oziroma 12% v 
vseh sredstvih razpoložljivih do konca leta 1985. 

Podrobnejši podatki k obrazložitvam posameznih 
predlogov sklepov so pri strokovni službi Odbora 
podpisnikov družbenega dogovora. 

Gradivo ni namenjeno za razpravo v zborih Sku- 
pščine SR Slovenije. 

PREDLOG DOGOVORA 

o zagotavljanju solidarnostnih sredstev za odpravljanje posledic potresa, 

ki je bil leta 1983 na Kopaoniku, v Socialistični republiki Srbiji, izven 

ozemlja SAP ter o zagotavljanju solidarnostnih sredstev za odpravljanje 

posledic potresa in poplav v letu 1983 v SAP Kosovo 

Na podlagi 18. člena Dogovora o oblikovanju sredstev soli- 
darnosti narodov in narodnosti Jugoslavije ter republik in 
avtonomnih pokrajin za odpravljanje posledic elementarnih 
nesreč (»Uradni list SFRJ« št. 44/74) sklepajo republike in 
avtonomni pokrajini 

DOGOVOR 
o zagotavljanju solidarnostnih sredstev za odpravljanje 

priloga poročevalca 

posledic potresa, ki je bil leta 1983 na Kopaoniku, v sociali- 
stični republiki Srbiji, zunaj ozemlja SAP ter o zagotavljanju 
solidarnostnih sredstev za odpravljanje posledic potresa in 
poplav v letu 1983 v socialistični avtonomni pokrajini Kosovo 

1. člen 
S tem dogovorom se zagotavljajo solidarnostna sredstva za 

odpravljanje posledic potresa, ki je bil na Kopaoniku v sociali- 

1 
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stični republiki Srbiji, zunaj ozemlja SAP, v letu 1983 ter za 
odpravljanje posledic potresa in poplav v letu 1983 v sociali- 
stični avtonomni pokrajini Kosovo. 

2. člen 
Soldarnostna sredstva za odpravo posledic potresa iz 1. 

člena tega dogovora se določijo in zagotovijo v znesku 
12.300.000.000 dinarjev, in sicer: 

1) socialistični republiki Srbiji zunaj ozemlja SAP - v zne- 
sku 10.000.000.000 dinarjev v obdobju sedmih let, od leta 
1984 dalje, 

2) socialistični avtonomni pokrajni Kosovo - v znesku 
2.300.000.000 dinarjev v obdobju štirih let, od leta 1984 dalje. 

3. člen 
Sredstva iz 1. točke 2. člena tega dogovora zagotavljajo vse 

republike in avtonomni pokrajini v obdobju od leta 1984 do 
leta 1989, in sicer: 

1) v letu 1984 v znesku 1.654,000.000 dinarjev; 
2) v letu 1985 v znesku 1.000,000.000 dinarjev; 
3) v letu 1986 v znesku 1.346,000.000 dinarjev; 
4) v letu 1987 v znesku 1.500,000.000 dinarjev; 
5) v letu 1988 v znesku 1.500,000.000 dinarjev; 
6) v letu 1989 v znesku 1.500,000.000 dinarjev; 
7) v letu 1990 v znesku 1.500,000.000 dinarjev. 

4. člen 
Sredstva iz 2. točke 2. člena tega dogovora bodo zagotovile 

vse republike in avtonomni pokrajini v obdobju od leta 1984 
do 1987, in sicer: 

1) v letu 1984 v znesku 346,000.000 dinarjev; 
2) v letu 1985 v znesku 654,000-000 dinarjev; 
3) v letu 1986 v znesku 650,000.000 dinarjev; 
4) v letu 1987 v znesku 650,000.000 dinarjev. 

5. člen 
Prispevki, ki jih zagotavljajo republike in socialistični avto- 

nomni pokrajini po letih, v skladu s 3. in 4. členom tega 
dogovora, se določijo sorazmerno, glede na njihovo udeležbo 
v nominalnem družbenem proizvodu celotnega gospodarstva 
Socialistične federativne republike Jugoslavije, doseženem v 
preteklem letu, obračunanem po načelu čistih dejavnosti in 
na podlagi zadnjih uradnih statističnih pocjatkov za določeno 
obdobje. 

6. člen 
Republike in avtonomni pokrajini bodo v smislu 4. in 11. 

člena Dogovora o oblikovanju sredstev solidarnosti narodov 
in narodnosti Jugoslavije ter republik in avtonomnih pokrajin 
za odpravljanje posledic elementarnih nesreč zagotovile soli- 
darnostna sredstva za namene, določene v tem dogovoru. 

7. člen 
Republike in avtonomni pokrajini bodo obveznosti iz 3. in 4. 

člena tega dogovora vplačevale v korist posebnega računa za 
odpravljanje posledic potresa in poplav v socialistični repu- 
bliki Srbiji zunaj ozemlja SAP in v socialistični avtonomni 
pokrajini Kosovo, in sicer v 12 mesečnih obrokih, najkasneje 
do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. 

8. člen 
Če posamezna republika, oziroma avtonomna pokrajina, ne 

vplača svojega prispevka v roku, določenem v 7. členu tega 
dogovora, bo Služba družbenega knjigovodstva Jugoslavije, 
na podlagi dogovora republik in avtonomnih pokrajin, prene- 
sla znesek nevplačanega prispevka z računa solidarnostnega 
sklada republike oziroma avtonomne pokrajine na račun soli- 
darnostnega sklada republike oziroma pokrajine, kateri dol- 
guje ta sredstva. 

9. člen 
Letne obveznosti republik in avtonomnih pokrajin iz 3. in 4. 

člena tega dogovora bo določal, v skladu z določbami tega 
dogovora, zvezni sekretariat za finance, ob koncu vsakega 
leta za naslednje leto; pri tem bo izhajal iz zadnjih uradnih 
podatkov o udeležbi republik in pokrajin v družbenem proiz- 
vodu Jugoslavije. 

10. člen 
Sredstva, zagotovljena po tem dogovoru, se bodo uporab- 

ljala izključno za obnovo in izgradnjo poškodovanih in uniče- 
nih objektov v družbenem in zasebnem sektorju ter v skladu s 
programom in načrtom uporabljanja sredstev socialistične 
republike Srbije, zunaj ozemlja SAP, ter za obnovo in izgrad- 
njo poškodovanih in uničenih objektov v družbenem in zaseb- 
nem sektorju, v skladu s programom in načrtom uporabe 
sredstev v socialistični avtonomni pokrajini Kosovo, v skladu 
s 1. členom tega dogovora. 

11. člen 
Socialistična republika Srbija, zunaj ozemlja SAP, in socia- 

listična avtonomna pokrajina (ali organ, ki ga le-ta pooblasti) 
sta dolžni o uporabi sredstev, zagotovljenih po določbah tega 
dogovora, predložiti skupščinam republik in skupščinam 
avtonomnih pokrajin poročila o uporabi teh sredstev, in sicer 
do konca aprila tekočega leta za preteklo leto. 

12. člen 
Socialistična republika Srbija, zunaj ozemlja SAP, in socia- 

listična avtonomna pokrajina Kosovo (ali organ, ki ga le-ta 
pooblasti) sta zavezani, da dajeta podatke in omogočita vpo- 
gled v dokumentacijo zveznemu organu, pristojnem za 
finančne posle, ki ga pooblastijo republike in avtonomni 
pokrajini za nadzor nad namensko uporabo sredstev, zago- 
tovljenih po določbah tega dogovora. 

Ta dogovor začne veljati, ko ga sklenejo republike in avto- 
nomni pokrajini in bo objavljen v »Uradnem listu SFRJ«. 

1984 
Beograd 

Za SR Bosno in Hercegovino 

Za SR Makedonijo 

Za SR Slovenijo 

Za SR Srbijo, zunaj pokrajin 

Za SR Hrvatsko 

Za SR Črno goro 

Za SAP Vojvodino 

Za SAP Kosovo 

OBRAZLOŽITEV 
S tem dogovorom se zagotavljajo solidarnostna sredstva za 

odpravljanje posledic potresa, ki je leta 1983 zajel Kopaonik v 
SR Srbiji, zunaj ozemlja SAP ter za odpravljanje posledic 
potresa in poplav v letu 1983 v socialistični avtonomni pokra- 
jini Kosovo. 

Ozemlje socialistične republike Srbije, zunaj SAP, so v letu 
1983 zajele hude elementarne nesreče - potres in poplave - 
ter povzročile veliko materialno škodo. Celotna škoda zaradi 
potresa, ki je prizadel območje Kopaonika ter poplav, ki so 
zajele področje južnomoravske regije, ocenjena po Navodilu 
o enotni metodologiji za ugotavljanje škode zaradi elementar- 
nih nesreč, znaša 24.529,178.000 dinarjev; od tega znaša 

priloga poročevalca 
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škoda, ki jo je povzročil potres, 22.990,167.000 dinarjev, 
škoda, ki so jo povzročile poplave, pa 1.539,091.000 dinarjev. 

Škoda, ki jo je povzročil potres, se nanaša na: 
Znesek Struktura 

v% 
- materialne dobrine v družbeni 
lastnini 10.103,512.000 44,0 
- materialne dobrine v lasti obča- 
nov in civilno-pravnih oseb 12.813,710.000 55,7 
- stroške družbeno-političnih 
skupnosti, ki jih je povzročil po- 
tres 72,945.000 0,3 
SKUPAJ: 22.990,167.000 100,0 

Največja škoda v gospodarstvu je nastala v industriji 
(2.237,376.000 dinarjev), trgovini (1.597,440.000 dinarjev), 
komunalni infrastrukturi (1.431,782.000 dinarjev) in drugih 
gospodarskih dejavnostih. 

Na področju negospodarskih dejavnosti je bila škoda naj- 
večja v izobraževanju in kulturi (1.618,877.000 dinarjev), 
zdravstvu in socialnem varstvu (324,588.000 dinarjev) in sta- 
novanjskem skladu v družbeni lastnini (269,721.000 dinarjev). 

Od skupno ocenjene škode na materialnih dobrinah v lasti 
občanov in civilno-pravnih oseb se nanaša na poškodovane 
objekte 11.170,965.000 dinarjev, na uničene pa 9.345,552.000 
dinarjev. 
Škoda, ki so jo povzročile poplave, se nanaša na: 

Znesek Struktura 
v% 

- materialne dobrine v družbeni 
lastnini 389.378.000 51,3 
- materialne dobrine v lasti obča- 
nov in civilno-pravnih oseb 740.063.000 48,1 
- stroške družbeno-političnih 
skupnosti, ki so jih povzročile po- 
plave 9.650.000 0,6 
SKUPAJ: 1.539.091.000 100,0 

Tako izkazana celotna škoda pomeni 3,5% družbenega 
proizvoda celotnega gospodarstva v republiki, doseženega v 
letu 1982; iz tega izhaja, da je SR Srbija izpolnila pogoj, ki ga 
predvideva 11. člen Dogovora o oblikovanju sredstev solidar- 
nosti narodov in narodnosti Jugoslavije ter republik in avto- 
nomnih pokrajin za odpravljanje posledic elementarnih 
nesreč. 

Na podlagi prikazane škode, ki so jo povzročili potres in 
poplave v letu 1983 in v smislu Dogovora o oblikovanju 
sredstev solidarnosti Jugoslavije ter republik in avtonomnih 
pokrajin za odpravljanje posledic elementarnih nesreč, je SR 
Srbije (zunaj pokrajin) zahtevala, naj bodo sredstva za sana- 
cijo zagotovljena v naslednjih zneskih: 

1. da republike in avtonomni pokrajini zagotovijo iz solidar- 
nostnih sredstev za 10.975,485.000 dinarjev sredstev brez 
vračilne obveznosti, kolikor znaša škoda, nastala na material- 
nih dobrinah v družbeni lastnini in stroški družbenopolitičnih 
skupnosti, ki so jih povzročile elementarne nesreče. Ta sred- 
stva naj bi bila zagotovljena ob enakomerni dinamiki v 
obdobju 1984-1988 leta; 

2. da republike in avtonomni pokrajini zagotovijo iz solidar- 
nostnih sredstev kreditna sredstva v znesku 13.553,773.000 
dinarjev, kolikor znaša škoda na objektih v lasti občanov in 
civilno-pravnih oseb. Tudi ta sredstva naj bi bila zagotovljena 
v obdobju 1984-1988, ob enakomerni dinamiki. 

Poleg ukrepov v smislu dogovora predlagamo še naslednje: 
3. da se predloži zakon, po katerem bi lahko SR Srbija 

izkoristila posojilo iz primarne emisije v znesku 3.000,000.000 
dinarjev za kreditiranje graditve stanovanjskih objektov. 
Posojilo, odobreno iz primarne emisije, bi bilo vrnjeno Naro- 
dni banki Jugoslavije po dinamiki, po kateri bi republike in 
avtonomni pokrajini vplačevale kreditna sredstva; 

4. da se predloži predpis, na podlagi katerega bi bil uvoz 
opreme, surovin in reprodukcijskega materiala, s katerimi bi 
nadomestili uničeno ali znatno poškodovano blago, oproščen 
carine in drugih uvoznih dajatev. 

Na seji komisije za obravnavanje zahtevkov za dodelitev 

solidarnostnih sredstev po sistemu dogovora o oblikovanju in 
uporabi solidarnostnih sredstev, ki je bila 27. marca 1984, je 
bilo obravnavano poročilo o oceni škode. Sklenjeno je bilo, 
naj poročilo najprej verificira posebna strokovna medrepu- 
bliška komisija, šele potem pa oblikuje predlog o zagotavlja- 
nju solidarnostnih sredstev. 

Navedena komisija ni verificirala, niti ni obravnavala tistega 
dela poročila, ki se nanaša na škodo, ki so jo povzročile 
poplave (v znesku 1,5 milijarde dinarjev), glede na pomemben 
delež te škode v kmetijstvu (cca 50%). Obsega nastale škode 
ni bilo mogoče celovito ugotoviti, ker je od nastanka škode 
minilo precej časa, tako da škode zaradi poplav niso bile 
zajete v osnovo pri predlogu zagotavljanja solidarnostnih 
sredstev po tem dogovoru. 

Predlog, po katerem naj bi namenili 8,0 milijard dinarjev za 
odpravo posledic potresa v letu 1983 v ŠR Srbiji zunaj pokra- 
jin, temelji na sistemu solidarnosti republik in avtonomnih 
pokrajin, da solidarno nudijo pomoč pri odpravljanju škode, 
ki je nastala na področju Kopaonika zaradi elementarnih 
nesreč. 

Solidarnostna sredstva po tem dogovoru se dajo praviloma 
brez vračilne obveznosti, za dobo petih let, po predlagani 
dinamiki, oziroma po dinamiki, ki jo določijo republike in 
avtonomni pokrajini. 

Ozemlje socialistične avtonomne pokrajine Kosovo so v 
letu 1983 zajele hude elementarne nesreče, od katerih so 
največjo škodo povzročili potres in poplave. 

Rušilni potres je zajel 10. septembra 1983 območje Kopao- 
nika (občina Leposavič) in povzročil veliko materialno škodo. 

Celotna škoda, ki jo je povzročil potres, je ocenjena na 
4.700.902.000 dinarjev. 

Junija in julija 1983 je 20 občin zajelo neurje s točo, sledile 
pa so poplave in povzročile veliko škodo. 

Celkotna škoda, ki so jo povzročile poplave in toča, znaša 
2.970.295.000 dinarjev. 

Celotna ocenjena škoda znaša 7.671.197.000 dinarjev, kar 
predstavlja 11,30% družbenega proizvoda vsega gospodar- 
stva socialistične avtonomne pokrajine Kosovo v letu 1982. 

Na seji komisije za obravnavanje zahtevkov za dodelitev 
solidarnostnih sredstev, ki je bila 16. oktobra 1984, je bilo 
obravnavano poročilo o oceni škode, ki so jo povzročile 
elementarne nesreče na ozemlju SAP Kosovo iz leta 1982 ter 
predlog ukrepov za zagotavljanje sredstev za odpravo škode. 

Komisija je sklenila, da je treba verificirati poročilo o ško- 
dah, ki ga je sestavila pokrajinska komisija za elementarne 
nesreče ter ga dostavila zveznemu izvršnemu svetu in zvez- 
nemu sekretariatu za finance v obravnavo. 

Verifikacijska komisija je delala 23. in 24. oktobra 1984. leta. 
Komisija je potem, ko je dobila vpogled v zbirna poročila o 

oceni škode, ki so jo povzročili potres in poplave, pripravile 
pa so jih občinske komisije ter potem, ko so člani komisije 
obiskali občine Leposavič, Vučitrn in Srbica, ugotovila na- 
slednje: 

1. da je poročilo o oceni škode zaradi elementarnih nesreč 
na ozemlju socialistične avtonomne pokrajine Kosovo v letu 
.1983 formalno v skladu z navodilom o enotni metodologiji za 
oceno škode zaradi elementarnih nesreč (»Uradni list SFRJ« 
št. 17/79); 

2) v pokrajinskem poročilu so posebej izkazane škode, ki jih 
je povzročil potres v občini Leposavič, posebej pa škode 
zaradi poplav v 20 občinah v pokrajini; 

3) za izkazane škode, ki jih je povzročil potres v občini 
Leposavič, je na razpolago dokumentacija občinske komisije, 
na podlagi katere je bila ta škoda ocenjena na 4.700,902.000 
dinarjev; 

4) za izkazane škode, ki so jih povzročile poplave v občinah 
Vučitrn in Srbica (v teh dveh občinah je bil pregled opravljen 
zato, ker sta izkazovali največjo škodo) ni ustrezne dokumen- 
tacije občinskih komisij, na podlagi katerih je izvedena ocena; 

5) potem, ko je pregledala dokumentacijo občinske komi- 
sije Leposavič in si škodo ogledala na kraju samem, je komi- 
sija ugotovila: 

- da so v ocenjeno škodo (prikazano v poročilu) vključene 
tudi škode, ki jih je povzročil potres iz leta 1980 in doslej niso 
bile sanirane, 
- da je prikazani znesek škode na poškodovanih objektih v 

družbeni lastnini večji od revalorizirane knjigovodske vredno- 
sti poškodovanih objektov, 
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- da je bila pri ocenjevanju za sanacijo poškodovanih 
objektov upoštevana povečana vrednost sanacije iz naslova 
nepredvidenih del 25% in 25% iz naslova rizika, 

- da je bila pri ugotavljanju škode za uničene objekte v lasti 
občanov upoštevana amortizacijska vrednost; 

6) komisija ni imela možnosti vpogleda v dokumentacijo za 
škodo zaradi poplav, dogovorjeno v letu 1983, ker občinske 
komisije za ocenjevanje škode le-te niso ocenile po predpi- 
sani metodologiji, oziroma zato, ker ni predpisane dokumen- 
tacije, na podlagi katere je izdelano poročilo o oceni škode 
zaradi elementarnih nesreč na ozemlju SAP Kosovo iz leta 
1983, čeprav so člani komisije med ogledom na kraju samem 
ugotovili vidne znake škode zaradi poplave naagradbenih 
objektih. Na podlagi navedenega je komisija sklenila: 

- da zaradi navedenih napak in pomanjkljivosti ne more v 
celoti sprejeti poročila o oceni škode zaradi elementarnih 
nesreč na ozemlju socialistične avtonomne pokrajine Kosovo 
v letu 1984, 

- izkazano škodo, ki jo je povzročil potres v občini Lepo- 
savič, je možno sprejeti ob pogoju, da se zmanjša za 30% 
zaradi pomanjkljivosti, ki jih je komisija ugotovila pri pregledu 
poročila in med svojim obhodom te občine. 

Vprašanje zagotavljanja solidarnostnih sredstev za odpravo 
škode zaradi poplav v 20 občinah v SAP Kosovo, naj oceni 
komisija za obravnavanje zahtevkov za dodelitev solidarnost- 
nih sredstev. Te škode namreč ni bilo mogoče verificirati iz 
formalnih razlogov, ker občinske komisije za oceno škode 
niso izdelale dokumentacije po predpisani metodologiji. 

Vsekakor je škoda, ki so jo povzročile poplave, razločno 
vidna, zlasti na gradbenih objektih. Člani komisije niso bili v 
vseh občinah, ki jih je prizadela poplava, temveč le v tistih, ki 
so bile najbolj prizadete. V občini Vučitrn je bilo iz korita reke 
Sitnice izseljenih več družin, katerih hiše je prizadela poplava. 
Družine so se naselile v predvojne vojašnice in živijo v nepri- 
mernih razmerah. Veččlanske družine živijo v po enem pro- 
storu, vse skupaj (28) pa uporabljajo skupne sanitarije in 
vodovodno pipo. 

OBČINA 
Udeleženec 
Družbenega dogovora 

Številka: 
Datum: 

Na podlagi 10. člena Družbenega dogovora o načinu upo- 
rabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti za odpravljanje 
posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS, štev. 29/75) izdaja v 
skladu z zakonom o oblikovanju sredstev solidarnosti za 
odpravljanje posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS, štev. 
3/75, 8/78, 33/80 in 16/84) ter 2., 3., 5., 7. in 9. člena citiranega 
Družbenega dogovora pristojni organ udeleženca Družbe- 
nega dogovora naslednji 

SKLEP 

1. Občini Sežana, za delno kritje škode, ki je nastala zaradi 
suše v mesecu juniju 1983 odobri izjemna uporaba sredstev 
solidarnosti v višini 6.330.884,00 dinarjev. 

2. Sredstva solidarnosti se ne smejo uporabiti za odpravo 
škode tam, kjer bi se po pogojih in predpisih o zavarovanju 
premoženja in oseb lahko opravilo zavarovanje pri zavaroval- 
nih skupnostih, pa to ni bilo storjeno. 

3. Če občinski organ skupščine občine nenamensko upo- 
rablja sredstva solidarnosti iz 1. točke tega sklepa ustavi 
Odbor podpisnikov Družbenega dogovora nadaljnje dodelje- 
vanje sredstev in zahteva povračilo nenamensko uporabljenih 
sredstev. 

4. Občinski organ mora Odboru občasno poročati o poteku 
odpravljanja posledic naravne nesreče, dolžan je podati tudi 
zaključno poročilo o opravljenem delu na sanaciji škode. 

Predsednik 

Nič bolje ni v občini Srbica, kjer se je več (31) družin izselilo 
s poplavljenega območja in se zasilno naselilo v starih mon- 
tažnih barakah, v katerih ni ustreznih življenjskih pogojev. 

Iz razgovora s predstavniki pokrajinske komisije za elemen- 
tarne nesreče je moč sklepati, da je podoben položaj tudi v 
drugih občinah, ki jih je prizadela poplava. Zato predlagamo, 
da se iz solidarnostnih sredstev zagotovi del sredstev kot 
najbolj nujna pomoč ogroženim občinam, ker le-te same 
nimajo možnosti, da bi odpravile škodo, temveč potrebujejo 
pomoč širše družbene skupnosti. 

Verifikacijska komisija meni, da ni možno znova oceniti 
škode, ki jo je povzročila poplava, saj je od tedaj minilo že 
precej časa. Sledovi poplav so na kmetijskih zemljiščih izgi- 
nili, zato komisija ne bi mogla oceniti škode in pravilno 
sestaviti zapisnikov o oceni škode. Zato predlaga enak posto- 
pek kot je veljal za škodo zaradi potresa, torej da se škoda 
zaradi poplave zmanjša za 30% in da se zagotovi določen del 
iz solidarnostnih sredstev. 

Na seji komisije, ki je bila 7. decembra 1984, je bilo predla- 
gano, naj se za škodo, ki jo je povzročil potres na Kopaoniku v 
SR Srbiji, zunaj pokrajin, v letu 1983, zagotovi 10 milijard 
dinarjev; pri tem naj bi bila sredstva zagotovljena v obdobju 7 
let, od leta 1984 dalje. Predlog so sprejeli predstavniki vseh 
republik in avtonomnih pokrajin, razen predstavnika SR Slo- 
venije, ki je navedel, da se lahko njihov predlog za zagotavlja- 
nje skupnih sredstev giblje do 9 milijard dinarjev. 

Glede nastale škode v SAP Kosovo je bil sprejet predlog, naj 
se zagotovi 2,3 milijarde dinarjev, in sicer v obdobju 4 let, od 
leta 1984 dalje. 

Na seji komisije je bilo podano tudi mnenje, da ne bi kazalo- 
uporabiti kreditov iz primarne emisije za odpravo posledic 
potresa na Kopaoniku, ker je iz solidarnostnih sredstev za to 
namenjenega dovolj denarja. 

Predstavnik SR Srbije se ni strinjal s takim mnenjem in je 
menil, da je treba uporabiti tudi sredstva iz primarne emisije 
za odpravo škode, ki jo je povzročil potres. 
11. decembra 1984 
Beograd 

SEŽANA Prediog 

OBRAZLOŽITEV 

Družbeni dogovor o načinu uporabe in upravljanja s sred- 
stvi solidarnosti (Uradni list SRS, št. 29/75) v 2. členu določa 
naravne nesreče za katere se lahko uporabljajo sredstva soli- 
darnosti. Suša ni izrecno navedena kot naravna nesreča, 
vendar je v zadnji alinei navedenega člena dana možnost za 
uporabo sredstev solidarnosti za odpravo posledic suše, če se 
podpisniki dogovora tako sporazumejo. 

V občini Sežana je nastopilo sušno obdobje konec junija 
1983 zaradi upadanja vodnih količin iz vodnega sistema, 
občanom pa so pošle zaloge vode v kapnicah. Najbolj kritična 
območja glede oskrbe s pitno vodo so območja Brkinov, 
podporski kras z Rakitovcem in Zazidom, naselja v okolici 
Kozine ter delno območje Krasa (Kobdilj, Kobjeglava in 
Hruševica), ki nimajo javnega ali lokalnega vodovoda ter so s 
srednjeročnim razvojnim programom kmetijstva v občini 
Sežana za obdobje 1981-1985 opredeljena kot tista območja 
na katerih teče organizirana živinorejska proizvodnja. Ker se 
je stanje oskrbe z vodo stalno poslabšalo, se je začelo v 
mesecu juliju 1983 uporabljati vodo iz brestoviškega vodo- 
voda (dokončana I. faza od Brestovice do Lipe in I. etapa II. 
faze od Lipe do Komna). Sprejet je bil program in organiziran 
dovoz vode potrošnikom. Zaradi velikih potreb se je poleg 
gasilskih cistern v razvoz vode vključevala tudi JLA s svojimi 
vozili skozi celotno obdobje od junija do decembra 1983. 

Skupno je bilo opravljenih 2982 voženj in sicer JLA 1735 in 
gasilcev 1247. Povprečna dolžina vožnje je znašala 44 km v 
obe smeri. Voda se je za brkinski predel dovažala iz Zajevšja 
pri Ilirski Bistrici, za predel Vremske doline iz črpališča Draga, 
za predel Krasa iz črpališča v Komnu. Največja razdalja vožnje 
je bila do Rakitovca in Zazida 77 km. 

Največ prevozov vode je bilo opravljenih na manj razvito 
območje Brkinov za potrebe živinoreje, piščančjereje in ov- 
čjereje. 
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Voda se je dovažala od začetka julija pa do decembra 1983 
v 106 naselij od 172. Prepeljanih je bilo skupno 19.693 m3 

vode. 
Vsa škoda je v vlogi SO Sežana ocenjena v višini 

78.520.893,00 din, kar predstavlja 1,5% družbenega proizvoda 
celotnega gospodarstva občine v letu 1982. 

Ker nastala škoda ne presega višine po prvem odstavku 3. 
člena dogovora, je Odbor podpisnikov družbenega dogovora 
na svoji seji sprejel predlog sklepa, da Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije odloči o izjemni uporabi sredstev solidarnosti, 
ker je nastala škoda na širšem območju in je zaradi povzro- 
čene škode znatno prizadet planirani razvoj območja občine 
Sežana. 

Udeleženec 
Družbenega dogovora 

Številka: 
Datum: 

Na podlagi 10. člena Družbenega dogovora o načinu upo- 
rabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti za odpravljanje 
posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS, štev. 29/75) izdaja v 
skladu z zakonom o oblikovaju sredstev solidarnosti za 
odpravljanje posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS, štev. 
13/75, 8/78, 33/80 in 16/84) ter 2., 3., 5., 7. in 9. člena citiranega 
Družbenega dogovora pristojni organ udeleženca Družbe- 
nega dogovora naslednji 

SKLEP 
1. Občini Krško, za delno kritje škode, ki je nastala zaradi 

potresa v marcu 1984 izjemna uporaba sredstev solidarnosti v 
višini 13.760.000,00 dinarjev. 

2. Sredstva solidarnosti se ne smejo uporabiti za odpravo 
škode tam, kjer bi se po pogojih in predpisih o zavarovanju 
premoženja in oseb lahko opravilo zavarovanje pri zavaroval- 
nih skupnostih, pa to ni bilo storjeno. 

3. Če občinski organ skupščine občine nenamensko upo- 
rablja sredstva solidarnosti iz 1. točke tega sklepa ustavi 
Odbor podpisnikov Družbenega dogovora nadaljnje dodelje- 
vanje sredstev in zahteva povračilo nenamensko uporabljenih 
sredstev., 

4. Občinski organ mora Odboru občasno poročati o poteku 
odpravljanja posledic naravne nesreče, dolžan je podati tudi 
zaključno poročilo o opravljenem delu na sanaciji škode. 

Predsednik 

OBRAZLOŽITEV 

Odbor podpisnikov je na svoji 10. seji dne 26. 11. 1984 
obravnaval vlogo Skupščine občine Krško za dodelitev sred- 
stev solidarnosti za odpravo posledic zaradi potresa v mesecu 
marcu 1984. V vlogi navaja prizadeta občina, da je potres 
povzročil škodo na stanovanjsko poslovnih objektih v druž- 
beni in zasebni lasti ter kulturno zgodovinskih in spomeniško 
varstvenih objektih na območju Kostanjevice na Krki. Ocena 
škode znaša po ocenah v aprilu 1984 125.074.624,00 dinarjev 
po valoriziranih cenah pa 227.477.397,00 dinarjev, kar ne 
dosega cenzusa 3% in s tem upravičenosti do dodelitve sred- 
stev solidarnosti. 

Pridobljeno je bilo tudi strokovno mnenje Republiškega 
komiteja za kulturo, ki ugotavlja naslednje: 

Potres marca 1984 je v Kostanjevici poškodoval tudi objekte 
kulturne dediščine, med njimi predvsem grajski kompleks, 
dva sakralna objekta in več stavb v starem mestnem jedru. Po 
ocenah aprila letos znaša celotna škoda 125.074.624,00 din, 
od tega na spomeniških objektih 10.110.734,00 dinarjev. 

Najbolj je bil prizadet grajski kompleks, ki je edinstven v 
našem prostoru in so ga gradili od 13. do 16. stoletja. Grajski 
kompleks je Ljudska republika Slovenije leta 1952 razglasila 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na svoji 43. seji z dne 
3. 1. 1985 potrdil predlog Odbora podpisnikov o izjemni 
dodelitvi sredstev solidarnosti občini Sežana ob stališču, daje 
sredstva uporabiti le v višini, ki pokrivajo stroške nastale 
zaradi dovoza vode. 

Članom Odbora podpisnikov je bilo predloženo strokovno 
mnenje pristojnega resornega organa na oceno za škodo pri 
dovozu vode, v katerem se ugotavlja, da znašajo ti stroški 
6.330.884,40 dinarjev. 

Na osnovi zgoraj navedenega, so člani Odbora zavzeli sta- 
lišče, razvidno iz sklepa. 

Ljubljana, 13. 2. 1985 

Predlog 

za kulturni spomenik in je izjemnega pomena za SR Slovenijo. 
Z mednarodno kiparsko razstavo in delavnico »Formo Vivo«, 
z likovnimi zbirkami starih tujih mojstrov iz Pleterij, zbirko 
Jakčevih zgodnjih del, celotnim delom slikarja Gorjupa, 
zbirko Toneta Kralja in zapuščino Franceta Kralja, ki je prišla 
iz tujine. Didkovo zbirko in drugimi deli predstavlja ta trenutek 
v slovenskem prostoru najpomembnejšo zbirko slovenskih 
ekspresionistov. Zbirke, Formo Vivo in grad obišče na leto 
80.000 do 100.000 ljudi, pomen Kostanjevice sega seveda 
preko občinskih meja v slovenski in celo mednarodni prostor. 
Kostanjevica je danes pojem in nezamenljiv element v sloven- 
ski kulturi. Da pa je bilo to doseženo, so bila v obnovo in 
restavracijo gradu, ki je bil po vojni v ruševinah, od leta 1945 
vložena velika sredstva, ki so se v prvi fazi zbirala tudi na 
zvezni ravni. 

Potresne poškodbe so ogrozile fizični obstoj gradu in vseh 
zbirk v njem. 

Zaradi tega je nujno potrebno statično sanirati stavbo, kar 
vključuje tudi injektiranje, potresne vezi, prekritje celotne 
strehe, popravilo ostrešja ter dimnikov in popravilo kamnitih 
nosilnih slopov, ki nosijo oboke. Podobna sanacijska dela so 
potrebna pri romanskem sakralnem objektu s 600 let starim 
romanskim portalom in drugem sakralnem objektu, ki pred- 
stavlja dominantno točko v mestnem jedru in ki je tik pred 
tem, da se sam podre zaradi poškodb. 

V družbenem planu občine Krško je Kostanjevica oprede- 
ljena kot eden od treh centrov razvoja občine. Prednostni 
razvoj Kostanjevice je usmerjen v turistično in kulturno sre- 
dišče z varovanjem kulturne krajine, to je v turizem in kulturo 
kot poglavitno gospodarsko panogo. Ta usmeritev je v skladu 
tudi s smernicami za dolgoročni plan SR Slovenije, ki obrav- 
nava območje Kostanjevice kot naselbino mestnega značaja s 
povdarjeno kulturno funkcijo. Kostanjevica je tudi del spo- 
minskega območja Žumberak Gorjanci, ki predvideva krajin- 
ski park Kostanjevico z varstvenim režimom za območje 
Kostanjeviškega gradu in območje ob Krki z mestom. 

Po strokovnih ocenah so poškodbe streh na osrednjih spo- 
meniških objektih, predvsem na grajskem kompleksu take, da 
jih je nujno potrebno popraviti še pred zimo in pred snegom. 
Kasnejše popravilo bo zahtevalo še veliko večja sredstva, če 
naj ohranimo te objekte, ki so ključnega pomena za pred- 
nostni razvoj Kostanjevice kot turističnega in kulturnega sre- 
dišča, saj je z eventuelnim propadom le-teh praktično onemo- 
gočen planirani gospodarski razvoj. 

Na osnovi gornjih navedb so člani Odbora menili, da je zato 
upravičena in smiselna uporaba 3. člena Družbenega dogo- 
vora o načinu uporabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti za 
odpravljanje posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS, št. 4/ 
74) in predlagali, da se potrebna sredstva uporabijo v ta 
namen. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na svoji 43. seji z dne 
3. 1. 1985 sprejel sklep, da sprejme predlog sklepa o izjemni 
uporabi sredstev solidarnosti za delno kritje stroškov škode 
po potresu na območju Kostanjevice - občina Krško. 

Odbor podpisnikov družbenega dogovora je predlagal, da 
se škoda po potresu nadomesti v višini 11% oziroma 
13.760.000,00 din od ocenjene škode, zato je Odbor na 11. seji 
sprejel stališče razvidno iz sklepa. 

Ljubljana, 12. 2. 1985 

OBČINA KRŠKO 
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OBČINA KRANJ 
Predlog 

Udeleženec 
Družbenega dogovora 

Številka: 
Datum: 

Na podlagi 10. člena Družbenega dogovora o načinu upo- 
rabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti za odpravljanje 
posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS, štev. 29/75) izdaja v 
skladu z zakonom o oblikovanju sredstev solidarnosti za 
odpravljanje posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS, štev. 
3/75, 8/78, 33/80 in 16/84) ter 2., 3., 5., 7. in 9. člena citiranega 
Družbenega dogovora pristojni organ udeleženca Družbe- 
nega dogovora naslednji 

SKLEP 

1. Občini Kranj za delno kritje škode, ki je nastala zaradi 
močnega vetra februarja 1984 odobri uporaba sredstev soli- 
darnosti v višini 59,722.000,00 dinarjev. 

2. Sredstva solidarnosti se ne smejo uporabiti za odpravo 
škode tam, kjer bi se po pogojih in predpisih o zavarovanju 
premoženja in oseb lahko opravilo zavarovanje pri zavaroval- 
nih skupnostih, pa to ni bilo storjeno. 

3. Če občinski organ skupščine občine nenamensko upo- 
rablja sredstva solidarnosti iz 1. točke tega sklepa ustavi 
Odbor podpisnikov Družbenega dogovora nadaljnje dodelje- 
vanje sredstev in zahteva povračilo nenamensko uporabljenih 
sredstev. 

4. Občinski organ mora Odboru občasno poročati o poteku 
odpravljanja posledic naravne nesreče, dolžan je podati tudi 
zaključno poročilo o opravljenem delu na sanaciji škode. 

Predsednik 

OBRAZLOŽITEV 

V občini Kranj je močan veter v februarju 1984 povzročil 
škodo, ki jo je ocenila komisija za ugotavljanje škode v občini 
v višini 1.002,558.000,00 dinarjev, kar predstavlja 3,46% druž- 
benega proizvoda v letu 1983. Vlogo občine je Odbor obrav- 
naval že na predhodnih sejah, vendar ni mogel sprejeti 
dokončnega sklepa o dodelitvi sredstev solidarnosti, zaradi 
neusklajenega ocenjevanja škode na protokolarnem objektu 
Brdo, katerega višino škode je Gozdno gospodarstvo ocenilo 
v drugačni višini od ocene občinske komisije. Prav tako je 
vplivalo na kasnejšo dokončno oceno škode in s tem na 
obnovo vloge pri Odboru tudi dejstvo, da je bilo možno 
oceniti vso dejansko škodo šele v tem času. 

Resorni republiški organi ugotavljajo v svojih strokovnih 
mnenjih, da je občino prizadela škoda v višini 930,408.000,00 
dinarjev oziroma 3,21% družbenega proizvoda in predlagajo 
naslednje zneske za namensko uporabo sredstev solidar- 
nosti: 
- gozdarstvo 38,500.000 dinarjev 
- elektrogospodarstvo 7,514.000dinarjev 
- promet in zveze 1,848.000 dinarjev 
- stanov, in kom. gospod. 11,860.000 dinarjev 
SKUPAJ: 59,722.000 dinarjev 
na osnovi česar so člani Odbora zavzeli stališče, razvidno iz 
sklepa. 
Ljubljana, 11.2. 1985 

OBČINA SEVNICA Predlog 

Udeleženec 
Družbenega dogovora 

Številka: 
Datum: 

Na podlagi 10. člena Družbenega dogovora o načinu upo- 
rabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti za odpravljanje 
posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS, štev. 29/75) izdaja v 
skladu z zakonom o oblikovanju sredstev solidarnosti za 
odpravljanje posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS, štev. 
3/75, 8/78, 33/80 in 16/84) ter 2., 3., 5., 7. in 9. člena citiranega 
Družbenega dogovora pristojni organ udeleženca Družbe- 
nega dogovora naslednji 

SKLEP 
1. Občini Sevnica se za delno kritje škode, ki je nastala 

zaradi neurja s točo v dneh 19. 7., 22. in 23. 7. 1984 odobri 
uporaba sredstev solidarnosti v višini 78,981.380 din brez 
obveznosti vračanja. 

2. Sredstva solidarnosti se ne smejo uporabiti za odpravo 
škode tam, kjer bi se po pogojih in predpisih o zavarovanju 
premoženja in oseb lahko opravilo zavarovanje pri zavaroval- 
nih skupnostih, pa to ni bilo storjeno. 

3. Če občinski organ skupščine občine nenamensko upo- 
rablja sredstva solidarnosti iz 1. točke tega sklepa, ustavi 
Odbor podpisnikov Družbenega dogovora nadaljnje dodelje- 

vanje sredstev in zahteva povračilo nenamensko uporabljenih 
sredstev. 

4. Občinski organ mora Odboru občasno poročati o poteku 
odpravljanja posledic naravne nesreče, dolžan je podati tudi 
zaključno poročilo o opravljenem delu na sanaciji škode. 

Predsednik 

OBRAZLOŽITEV 

V občini Sevnica je močno neurje s točo v dneh 19. 7 , 22. in 
23. 7. 1984 povzročilo veliko škodo, ki jo je komisija za 
ugotavljanje škode v občini ocenila v višini 565.261.011,90 
dinarjev, kar predstavlja 22% družbenega proizvoda, doseže- 
nega v letu 1983. 

Največja škoda se je ugotovila v kmetijstvu in na cestah. 
Resorni republiški organi so v strokovnih mnenjih podali 

naslednje predloge za namensko uporabo sredstev solidar- 
nosti: 
- kmetijstvo 51 -800.000 
- reaionalne, občinske kategorizirane in nekategorizirane 
ceste 19.632.000 
- brežine rek in vodotokov 4.930.000 
- delovne organizacije 1 -797.000 
- stanovanjsko-komunalni objekti  822.380 
SKUPAJ: 78.981.380 

na osnovi česar so člani Odbora zavzeli stališče, razvidno iz 
sklepa. 

OBČINA PTUJ Predlog 
Udeleženec 
Družbenega dogovora 
Številka: 
Datum: 

Na podlagi 10. člena Družbenega dogovora o načinu upo- 
rabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti za odpravljanje 

posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS štev. 29/75) izdaja v 
skladu z Zakonom o oblikovanju sredstev solidarnosti za 
odpravljanje posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS, štev. 
3/75, 8/78, 33/80 in 16/84) ter 2., 3., 5., 7. in 9. člena citiranega 
Družbenega dogovora pristojni organ udeleženca Družbe- 
nega dogovora naslednji 
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SKLEP 
1. Občini PTUJ se za delno kritje škode, ki je nastala zaradi 

neurja s točo v dneh 15. in 17. julija 1984 odobri uporaba 
sredstev solidarnosti v višini 58.794.000,00 dinarjev. 

2. Sredstva solidarnosti se ne smejo uporabiti za odpravo 
škode tam, kjer bi se po pogojih in predpisih o zavarovanju 
premoženja in oseb lahko opozorilo zavarovanje pri zavaro- 
valnih skupnostih, pa to ni bilo storjeno. 

3. Če občinski organ skupščine občine nenamensko upo- 
rablja sredstva solidarnosti iz 1. točke tega sklepa ustavi 
Odbor podpisnikov Družbenega dogovora nadaljnje dodelje- 
vanje sredstev in zahteva povračilo nenamensko uporabljenih 
sredstev. 

4. Občinski organ mora Odboru občasno poročati o poteku 
odpravljanja posledic naravne nesreče, dolžan je podati tudi 
zaključno poročilo o opravljenem delu na sanaciji škode. 

Predsednik 

OBRAZLOŽITEV 

V občini Ptuj je neurje s točo v dneh 15. in 17. julija 1984 
povzročilo škodo, ki jo je komisija za ugotavljanje škode 
ocenila v višini 489.547.948,00 dinarjev, kar predstavlja 4% 
družbenega proizvoda v letu 1983. 

Največ škode je bilo v kmetijstvu in na prometu in zvezah. 
Resorni republiški organi so v strokovnih mnenjih podali 

naslednje predloge za namensko uporabo sredstev solidar- 

- kmetijstvo '55n 
- promet in zveze    3.294.000 

SKUPAJ' 58.794.000 
na osnovi česar so člani odbora zavzeli stališče, razvidno iz 

sklepa. 

Ljubljana, 28.1.1985 

OBČINA NOVA GORICA Predlog 

Udeleženec 
Družbenega dogovora 

Številka: 
Datum: 

Na podlagi 10. člena Družbenega dogovora o načinu upo- 
rabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti za odpravljanje 
posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS, štev. 29/75) izdaja v 
skladu z Zakonom o oblikovanju sredstev solidarnosti za 
odpravljanje posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS, štev. 
3/75, 8/78, 33/80 in 16/84) ter 2., 3., 5., 7. in 9. člena citiranega 
Družbenega dogovora pristojni organ udeleženca Družbe- 
nega dogovora naslednji 

SKLEP 

1. Občini Nova Gorica se za delno kritje škode, ki je nastala 
zaradi neurja s točo in vetrom dne 29. 6. 1984 odobri uporaba 
sredstev solidarnosti v višini 102.145.600,00 dinarjev. 

2. Sredstva solidarnosti se ne smejo uporabiti za odpravo 
škode tam, kjer bi se po pogojih in predpisih o zavarovanju 
premoženja in oseb lahko opravilo zavarovanje pri zavaroval- 
nih skupnostih, pa to ni bilo storjeno. 

3. Če občinski organ skupščine občine nanamensko upo- 
rablja sredstva solidarnosti iz 1. točke tega sklepa, ustavi 
Odbor podpisnikov Družbenega dogovora dodeljevanje sred- 
stev in zahteva povračilo nenamensko uporabljenih sredstev. 

4. Občinski organ mora Odboru občasno poročati o poteku 
odpravljanja posledic naravne nesreče, dolžan je podati tudi 
zakliučno poročilo o opravljanem delu na sanaciji škode. 1 Predsednik 

OBRAZLOŽITEV 

Močno neurje s točo in vetrom je 29. 6. 1984 povzrocik) 
veliko škodo v občini Nova Gorica na območju Goriških Brd, 
srednie Vipavske doline in Trnovsko-Banjške planote. 

Celotna škoda je bila ocenjena na 802.026.000,00 dinarjev, 
kar predstavlja 4,24% družbenega proizvoda v preteklem letu 

Največ škode je utrpelo kmetijstvo in sicer 744.685.000,00 
dinarjev od tega 564.184.000,00 dinarjev pri kmetijskih orga- 

nizacijah združenega dela ter 104.460.000,00 dinarjev pri 
organiziranih kmetijskih proizvajalcih (kooperantih) in 
76.041.000,00 dinarjev pri drugih individualnih lastnikih obde- 
lovalne zemlje. 

Škoda je bila ocenjena po posebnih cenilnih komisijah, ki 
so jih sestavljali predstavniki krajevnih skupnosti, kmetijski 
strokovnjaki in cenilci Zavarovalne skupnosti »Triglav« iz cele 
Slovenije po dogovorjenem enotnem ceniku kmetijskih pri- 
delkov, ki jih je občinam posredoval Republiški komite za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano SR Slovenije. Razen kme- 
tijstva, so zaradi poplave in deroče vode utrpele škodo tudi 
druge panoge dejavnosti in sicer: 
- industrija (Meblo, MIP) 8.991.000 din 
- gradbeništvo (FINAL) 89.000 din 
- cestno gospodarstvo a) na kategoriziranih cestah 

13.000.000 din 
b) na krajevnih cestah in poteh 
- promet in zveze (PTT) 
-trgovina (MEBLO) 
- gostinstvo (MEBLO - družb, standard) 
- družbeno politične organizacije in skup. 

Nekaj škode je bilo tudi v stanovanjskih objektih, vendar jo 
občani niso prijavili, ker so jo s hitrimi in učinkovitimi ukrepi 
(brisanjem podov in dviganjem pohištva) pravočasno pre- 
prečili. Tudi sicer bi bila škoda večja, če bi ne bili takoj 
izvedeni vsi možni samozaščitni ukrepi in če določeni objekti 
ter prostori ne bi bili še v obnovi zaradi poplave, ki je bila v 
oktobru 1983. V škodo tudi niso vključeni stroški neposre- 
dnega reševanja materialnih dobrin, cenitve in upravno - 
administrativnega dela. 

Resorni republiški organi so v strokovnih mnenjih podali 
naslednje predloge za namensko uporabo sredstev solidar- 
nosti: 
- kmetijstvo 96.800.000 din 
- ind. in gradb. 90.600 din 

promet in zveze 5.255.000 din 
SKUPAJ: 102.145:600 din 
na osnovi česar so člani Odbora zavzeli stališče, razvidno iz 
sklepa. 

Ljubljana, 29. 1. 1985 

29.439.000 din 
1.351.000 din 
2.904.000 din 

46.000 din 
1.521.000 din 

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH Predlog 

Udeleženec 
Družbenega dogovora 

Številka: 
Datum: 

Na podlagi 10. člena Družbenega dogovora o načinu upo- 
rabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti za odpravljanje 
posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS, štev. 29/75) izdaja v 
skladu z zakonom o oblikovanju sredstev solidarnosti za 

odpravljanje posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS, štev. 
3/75, 8/78, 33/80 in 16/84) ter 2., 3., 5., 7. in 9. člena citiranega 
Družbenega dogovora pristojni organ udeleženca Družbe- 
nega dogovora naslednji 

SKLEP 
1. Občini Šmarje pri Jelšah, za delno kritje škode, ki je 

nastala zaradi močnega neurja s točo v dneh od 6. do 7. 
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avgusta 1984 odobri uporaba sredstev solidarnosti v višini 
13.838.000,00 dinarjev. 

2. Sredstva solidarnosti se ne smejo uporabiti za odpravo 
škode tam, kjer bi se po pogojih in predpisih o zavarovanju 
premoženja in oseb lahko opravilo zavarovanje pri zavaroval- 
nih skupnostih, pa to ni bilo storjeno. 

3. Če občinski organ skupščine občine nenamensko upo- 
rablja sredstva solidarnosti iz 1. točke tega sklepa ustavi 
Odbor podpisnikov Družbenega dogovora nadaljnje dodelje- 
vanje sredstev in zahteva povračilo nenamensko uporabljenih 
sredstev. 

4. Občinski organ mora Odboru občasno poročati o poteku 
odpravljanja posledic naravne nesreče, dolžan je podati tudi 
zaključno poročilo o opravljenem delu na sanaciji škode. 

Predsednik 

Udeleženec 
Družbenega dogovora 

Številka: 
Datum: 

Na podlagi 10. člena Družbenega dogovora o načinu upo- 
rabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti za odpravljanje 
posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS, štev. 29/75) izdaja v 
skladu z Zakonom o oblikovanju sredstev solidarnosti za 
odpravljanje posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS, štev. 
3/75, 8/78, 33/80 in 16/84) ter 2., 3., 5., 7. in 9. člena citiranega 
Družbenega dogovora pristojni organ udeleženca Družbe- 
nega dogovora naslednji 

SKLEP 
1. Občini Maribor-Pesnica se za delno kritje škode, ki je 

nastala zaradi neurja s točo dne 7. 8. 1984 odobri uporaba 
sredstev solidarnosti v višini 17.417.000,00 dinarjev. 

2. Sredstva solidarnosti se ne smejo uporabiti za odpravo 
škode tam, kjer bi se po pogojih in predpisih o zavarovanju 
premoženja in oseb lahko opravilo zavarovanje pri zavaroval- 
nih skupnostih, pa to ni bilo storjeno. 

3. Če občinski organ skupščine občine nenamensko upo- 
rablja sredstva solidarnosti iz 1. točke tega sklepa ustavi 

Udeleženec 
Družbenega dogovora 
Številka: 
Datum: 

Na podlagi 10. člena Družbenega dogovora o načinu upo- 
rabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti za odpravljanje 
posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS, štev. 29/75) izdaja v 
skladu z Zakonom o oblikovanju sredstev solidarnosti za 
odpravljanje posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS, štev. 
3/75, 8/78, 33/80 in 16/84) ter 2., 3., 5., 7. in 9. člena citiranega 
Družbenega dogovora naslednji 

SKLEP 
1. Občini Trebnje se za delno kritje škode, ki je nastala 

zaradi neurja s točo v dneh 9. in 10. avgusta 1984 odobri 
uporaba sredstev solidarnosti v višini 38.936.700,00 dinarjev 
brez obveznosti vračanja. 

2. Sredstva solidarnosti se ne smejo uporabiti za odpravo 
škode tam, kjer bi se po pogojih in predpisih o zavarovanju 
premoženja in oseb lahko opravilo zavarovanje pri zavaroval- 
nih skupnostih, pa to ni bilo storjeno. 

3. Če občinski organ skupščine občine nenamensko upo- 
rablja sredstva solidarnosti iz 1. točke tega sklepa ustavi 
Odbor podpisnikov Družbenega dogovora dodeljevanje sred- 
stev in zahteva povračilo nenamensko uporabljenih sredstev. 

OBRAZLOŽITEV 

V občini Šmarje pri Jelšah je močno neurje s točo v dneh 6. 
in 7. avgust 1984 povzročilo škodo, ki jo je komisija za ugotav- 
ljanje škode v občini ocenila v višini 121.724.000,00 dinarjev, 
kar predstavlja 3,2% družbenega proizvoda v letu 1983. 

Večina škode ;e bila povzročena v kmetijstvu in cestah. 
Resorni republiški organi so v strokovnih mnenjih podali 

naslednje predloge za namensko uporabo sredstev solidar- 
nosti: 
- kmetijstvo 3.700.000 
- promet 10.138.000 
SKUPAJ: 13.838.000 
na osnovi česar so člani Odbora zavezli stališče, razvidno iz 
sklepa. 
Ljubljana, 28. 1. 1985 

Predlog 

Odbor podpisnikov Družbenega dogovora nadaljnje dodelje- 
vanje sredstev in zahteva povračilo nenamensko uporabljenih 
sredstev. 

4. Občinski organ mora Odboru občasno poročati o poteku 
odpravljanja posledic naravne nesreče, dolžan je podati tudi 
zaključno poročilo o opravljenem delu na sanaciji škode. 

Predsednik 

OBRAZLOŽITEV 

V občini Maribor-Pesnica je neurje s točo dne 7. 8. 1984 
povzročilo škodo, ki jo je komisija za ugotavljanje škode 
ocenila v višini 116.008.296,00 dinarjev, kar predstavlja 3,36% 
družbenega proizvoda v letu 1983. 

Največja škoda je bila v kmetijstvu, cestah in stanovanjsko- 
komunalnem gospodarstvu. 

Resorni republiški organi so v strokovnih mnenjih podali 
naslednje predloge za namensko uporabo solidarnostnih 
sredstev: 
- kmetjstvo 4.200.000 
- promet in zveze 5.487.000 
- stanovanjsko in komunal, gosp. 7.730.000 
SKUPAJ: 17.417.000 
na osnovi česar so člani zavzeli stališče, razvidno iz sklepa. 
Ljubljana, 28. 1. 1985 

Predlog 

4. Občinski organ mora Odboru občasno poročati o poteku 
odpravljanja posledic naravne nesreče, dolžan je podati tudi 
zaključno poročilo o opravljenem delu na sanaciji škode. 

Predsednik 

OBRAZLOŽITEV 

V občini Trebnje je močno neurje s točo v dneh 9. in 10. 
avgust 1984 povzročilo veliko škodo, ki jo je komisija za 
ugotavljanje škode v občini ocenila v višini 300.426.145,00 
dinarjev, kar predstavlja 7,91% družbenega proizvoda v letu 
1983. 

Največja škoda se je ugotovila v kmetijstvu, stanovanjsko- 
komunalnem gospodarstvu, prometu in zvezah ter vodnem 
gospodarstvu. Resorni republiški organi so v strokovnih mne- 
njih podali naslednje predloge za namensko uporabo sred- 
stev solidarnosti: 
- kmetijstvo 24.100.000 
-stanovanjsko-komunalno gospod. 4.058.400 
-promet in zveze 6.878.300 
-vodno gospodarstvo  3.900.000 
SKUPAJ: 38.936.700 
na osnovi česar so člani odbora zavzeli stališče, razvidno iz 
sklepa 
Ljubljana, 28. 1. 1985 

OBČINA MARIBOR-PESNICA 

OBČINA TREBNJE 
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OBČINA LAŠKO V9teby Predlog 

Udeleženec 
Družbenega dogovora 

Številka: 
Datum: 

Na podlagi 10. člena Družbenega dogovora o načinu upo- 
rabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti za odpravljanje 
posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS, štev. 29/75) izdaja v 
skladu z zakonom o oblikovanju sredstev solidarnosti za 
odpravljanje posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS, štev. 
3/75, 8/78, 33/80 in 16/84) ter 2., 3., 5., 7. in 9. člena citiranega 
Družbenega dogovora pristojni organ udeleženca Družbe- 
nega dogovora naslednji 

SKLEP 
1. Občini Laško, za delno kritje škode, ki je nastala zaradi 

močnega neurja s točo v dneh 9. in 10. avgust 1984 odobri 
uporaba sredstev solidarnosti v višini 35.921.000,00 dinarjev, 
brez obveznosti vračanja. 

2: Sredstva solidarnosti se ne smejo uporabiti za odpravo 
škode tam, kjer bi se po pogojih in predpisih o zavarovanju 
premoženja in oseb lahko opravilo zavarovanje pri zavaroval- 
nih skupnostih, pa to ni bilo storjeno. 

3. Če občinski organ skupščine občine nenamensko upo- 
rablja sredstva solidarnosti iz 1. točke tega sklepa ustavi 

Odbor podpisnikov Družbenega dogovora nadaljnje dodelje- 
vanje sredstev in zahteva povračilo nenamensko uporabljenih 
sredstev. 

4. Občinski organ mora Odboru občasno poročati o poteku 
odpravljanja posledic naravne nesreče, dolžan je podati tudi 
zaključno poročilo o opravljenem delu na sanaciji škode. 

Predsednik 

OBRAZLOŽITEV 

Močno neurje s točo je v dneh 9. in 10. avgust 1984 povzro- 
čilo veliko škodo, ki jo je komisija za ugotavljanje škode v 
občini ocenila v višini 316.729.000,00 dinarjev, kar predstavlja 
6,79% družbenega proizvoda v letu 1984. 

Največja škoda je bila v kmetijstvu, industriji, cestah in 
vodnem gospodarstvu. 

Resorni republiški organi so v strokovnih mnenjih podali 
naslednje predloge za namensko uporabo solidarnostnih 
sredstev: 
- kmetijstvo 6.800.000 
- industrija in gradbeništvo 12.328.200 
- promet in zveze 9.024.000 
- vodno gospodarstvo 7.768.800 
Skupaj: 35.921.000 
na osnovi česar so člani Odbora zavzeli stališče, razvidno iz 
sklepa. 

OBČINA KOPER 

Udeleženec 
Družbenega dogovora 

Številka: 
Datum: 

Na podlagi 10. člena Družbenega dogovora o načinu upo- 
rabe in upravljanja s sredstvi, solidarnosti za odpravljanje 
posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS, štev. 29/75) izdaja v 
skladu z zakonom o oblikovanju sredstev solidarnosti za 
odpravljanje posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS, štev. 
3/75, 8/78, 33/80 in 16/84) ter 2., 3., 5., 7. in 9. člena citiranega 
Družbenega dogovora pristojni organ udeleženca Družbe- 
nega dogovora naslednji 

SKLEP 
1. Občini KOPER se za delno kritje škode, ki je nastala 

zaradi močnega neurja s točo v dneh od 22. do 26. septembra 
1984 odobri uporaba sredstev solidarnosti v višini 
96,894.000,00 dinarjev. 

2. Sredstva solidarnosti se ne smejo uporabiti za odpravo 
škode tam, kjer bi se po pogojih in predpisih o zavarovanju 
premoženja in oseb lahko opravilo zavarovanje pri zavaroval- 
nih skupnostih, pa to ni bilo storjeno. 

3. Če občinski organ skupščine občine nenamensko upo- 
rablja sredstva solidarnosti iz 1. točke tega sklepa ustavi 

Predlog 

Odbor podpisnikov Družbenega dogovora nadaljnje dodelje- 
vanje sredstev in zahteva povračilo nenamensko uporabljenih 
sredstev. 

4. Občinski organ mora Odboru občasno poročati o poteku 
odpravljanja posledic naravne nesreče, dolžan je podati tudi 
zaključno poročilo o opravljenem delu na sanaciji škode. 

Predsednik 

OBRAZLOŽITEV 

V občini Koper je močno neurje v dneh 22. do 26. septem- 
bra 1984 povzročilo škodo, ki jo je komisija za ugotavljanje 
škode v občini ocenila v višini 840,655.000,00 dinarjev ozi- 
roma 5,4% družbenega proizvoda v letu 1983. 

Resorni republiški organi so v strokovnih mnenjih poslali 
naslednje predloge za namensko uporabo sredstev solidar- 
nosti: 
- stanovanjsko in komunalno gospodarstvo 1,226.000 din 
- industrija in gradbeništvo 2,516.000 din 
- promet in zveze 84,479.000 din 
- vodno gospodarstvo 633.000 din 
- kmetijstvo 8,000.000 din 
SKUPAJ: 96,894.000 din 
na osnovi česar so člani Odbora zavzeli stališče, razvidno iz 
sklepa. 
Ljubljana, 12. 2. 1985 

OBČINA IZOLA 

Udeleženec 
Družbenega dogovora 

Številka: 
Datum: 

Na podlagi 10. člena Družbenega dogovora o načinu upo- 
rabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti za odpravljanje 
posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS, štev. 29/75) izdaja v 
skladu z zakonom o oblikovanju sredstev solidarnosti za 
odpravljanje posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS, štev. 

Predlog 

3/75, 8/78, 33/80 in 16/84) ter 2., 3., 5., 7. in 9. člena citiranega 
Družbenega dogovora pristojni organ udeleženca Družbe- 
nega dogovora naslednji 

SKLEP 
1. Občini Izola se za delno kritje škode, ki je nastala zaradi 

močnega neurja s točo v septembru 1984 odobri uporaba 
sredstev solidarnosti v višini 65.545.000,00 dinarjev. 

2. Sredstva solidarnosti se ne smejo uporabiti za odpravo 
škode tam, kjer bi se po pogojih in predpisih o zavarovanju 
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premoženja in oseb lahko opravilo zavarovanje pri zavaroval- 
nih skupnostih, pa to ni bilo storjeno. 

3. Če občinski organ skupščine občine nenamensko upo- 
rablja sredstva solidarnosti iz 1. točke tega sklepa ustavi 
Odbor podpisnikov Družbenega dogovora nadaljnje dodelje- 
vanje sredstev in zahteva povračilo nenamensko uporabljenih 
sredstev. 

4. Občinski organ mora Odboru občasno poročati o poteku 
odpravljanja posledic naravne nesreče, dolžan je podati tudi 
zaključno poročilo o opravljenem delu na sanaciji škode. 

Predsednik 
OBRAZLOŽITEV 

V občini Izola je močno neurje s točo povzročilo škodo, ki jo 
je občinska komisija ocenila v višini 576.213.000,00 dinarjev 

Udeleženec 
Družbenega dogovora 

Številka: 
Datum 

Na podlagi 10. člena Družbenega dogovora o načinu upo- 
rabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti za odpravljanje 
posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS, štev. 29/75) izdaja v 
skladu zakonom o oblikovanju sredstev solidarnosti za 
odpravljanje posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS, štev. 
3/75, 8/78, 33/80 in 16/84) ter 2., 3., 5., 7. in 9. člena citiranega 
Družbenega dogovora pristojni organ udeleženca Družbe- 
nega dogovora naslednji 

SKLEP 
1. Občini Piran se za delno kritje škode, ki je nastala zaradi 

močnega neurja s točo v dneh 24. septembra 1984 odobri 
uporaba sredstev solidarnosti v višini 19.509.000,00 dinarjev. 

2. Sredstva solidarnosti se ne smejo uporabiti za odpravo 
škode tam, kjer bi se po pogojih in predpisih o zavarovanju 
premoženja in oseb lahko opravilo zavarovanje pri zavaroval- 
nih skupnostih, pa to ni bilo storjeno. 

3. Če občinski organ skupščine občine nenamensko upo- 
rablja sredstva solidarnosti iz 1. točke tega sklepa ustavi 
Odbor podpisnikov Družbenega dogovora nadaljnje dodelje- 
vanje sredstev in zahteva povračilo nenamensko uporabljenih 
sredstev. 

Udeleženec 
Družbenega dogovora 

Številka: 
Datum: 

Na podlagi 10. člena Družbenega dogovora o načinu upo- 
rabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti za odpravljanje 
posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS, štev. 29/75) izdaja v 
skladu z Zakonom o oblikovanju sredstev solidarnosti za 
odpravljanje posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS štev. 3/ 
75, 8/78, 33/80 in 16/84) ter 2,. 3,. 5,. 7. in «. člena citiranega 
Družbenega dogovora pristojni organ udeleženca Družbe- 
nega dogovora naslednji 

SKLEP 
1. občini Ilirska Bistrica se za delno kritje škode, ki je 

nastala zaradi poplave 2. oktobra 1984 odobri uporaba sred- 
stev solidarnosti v višini 18,861.600,00 dinarjev. 

2. Sredstva solidarnosti se ne smejo uporabiti za odpravo 
škode tam, kjer bi se po pogojih in predpisih o zavarovanju 

oziroma 12,8% družbenega proizvoda v letu 1983. 
Resorni republiški organi so v strokovnih mnenjih podali 

naslednje predloge za namensko uporabo sredstev solidar- 
nosti: 
- industrija in gradbeništvo 254.000 dinarjev 
- stanovanjsko in komunalno gosp. 120.000 dinarjev 
- kmetijstvo 1.100.000 dinarjev 
- promet in zveze 64.071.000 dinarjev 
SKUPAJ: 65.545,000 dinarjev 

na osnovi česar so člani Odbora zavzeli stališče, razvidno iz 
sklepa. 

Ljubljana, 13. 2. 1985 

Predlog 

4. Občinski organ mora Odboru občasno poročati o poteku 
odpravljanja posledic naravne nesreče, dolžan je podati tudi 
zaključno poročilo o opravljenem delu na sanaciji škode. 

Predsednik 

OBRAZLOŽITEV 

V občini Piran je neurje s poplavami dne 24. septembra 
1984 povzročilo škodo, ki jo je občinska komisija za ugotavlja- 
nje škode ocenila v višini 275.684.572,00 dinarjev oz. 5,2% 
družbenega proizvoda v letu 1983. 

V strokovnih mnenjih pristojni republiški organi ugotav- 
ljajo, da je, dejanska škoda 167.448.910 din oziroma 3,15% 
družbenega proizvoda in predlagajo, da se solidarnostna 
sredstva uporabijo za posamezne dejavnosti v naslednjih zne- 
skih: 
- gostinstvo in turizem 2.925.000 dinarjev 
- promet in zveze 16.584.000 dinarjev 
- industrija in gradbeništvo ni škode 
- vodno gospodarstvo ni škode 
- stanovanjsko in kom. gospodarstvo 

iz vloge škoda ni razvidna 
SKUPAJ: 19.509.000 dinarjev 
na osnovi česar so člani Odbora zavzeli stališče, razvidno iz 
sklepa. 
Ljubljana, 13. 2. 1985 

Predlog 

premoženja in oseb lahko opravilo zavarovanje pri zavaroval- 
hih skupnostih, pa to ni bilo storjeno. 

3. Če občinski organ skupščine občine nenamensko upo- 
rablja sredstva solidarnosti iz 1. točke tega sklepa ustavi 
Odbor podpisnikov Družbenega dogovora nadaljnje dodelje- 
vanje sredstev in zahteva povračilo nenamensko uporabljenih 
sredstev. 

4. Občinski organ mora Odboru občasno poročati o poteku 
odpravljanja posledic naravne nesreče, dolžan je podati tudi 
zakliučno poročilo o opravljenem delu na sanaciji škode. 

Predsednik 

OBRAZLOŽITEV 

V občini Ilirska Bistrica je poplava dne 2.10.1984 povzročila 
škodo, ki jo je komisija za ugotavljanje škode s prvo vlogo 
ocenila v višini 147,771.000,00 dinarjev oziroma 3,2% družbe- 
nega proizvoda v letu 1983. Z dopolnitvijo vloge prikazuje 
občina škodo še za dodatnih 7,965.505,00 dinarjev. 

Resorni republiški organi v svojih strokovnih mnenjih ugo- 
tavljajo, da je občina utrpela dejansko škodo v višini 

OBČINA PIRAN 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA 
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139,867.325,00 dinarjev, oziroma 3,1% družbenega proizvoda 
in predlagajo za posamezne dejavnosti naslednje predloge za 
namensko uporabo sredstev solidarnosti: 
- kmetijstvo 4,200.00 dinarjev 
- promet in zveze 5,607.000 dinarjev 
- industrija in gradbeništvo 941.000 dinarjev 

- stanov, in komunal, gosp. 4,827.600 dinarjev 
— vodno gospodarstvo 3,286.000 dinarjev 
SKUPAJ 18,861.600 dinarjev 

na osnovi česar so člani Odbora zavzeli stališče, razvidno iz 
sklepa. 

OPOMBE: 
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