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ZA DELEGACIJE IN DELEGATE <»»»«. 

RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 
SEJE DRUŽBENOPOLITIČNEGA 
ZBORA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
5. aprila 1985 

Predlog dnevnega reda seje Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije, ki bo v petek. 5. aprila 1985, je 
razširjen z obravnavo: 

- osnutka zakona o kritju tečajnih razlik pri Narodni banki 
Jugoslavije. 

Predlog dnevnega reda sej Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slove- 

nije, ki so sklicane za sredo, 17. aprila 1985, je razširjen z 
obravnavo: 

- osnutka resolucije o politiki ekonomskih odnosov Socia- 
listične federativne republike Jugoslavije s tujino. 

SEJA SKUPŠČINE SKUPNOSTI 
SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 
27. marca 1985 

Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije je na 
seji 27. marca 1985 sprejela: 

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

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvi zakona o 
civilnih invalidih vojne. 

Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije je 
predloga obeh zakonov obravnavala enakopravno z zbori 
Skupščine SR Slovenije. 

RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJ 
ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
17. aprila 1985 

PRILOGA: 

POROČILO 
o nekritih izgubah po zaključnih računih za leto 1984 in možnostih za njihovo 
pokritje (ESA-682) str. 1 

PREDLOG DOGOVORA 
o temeljih skupne žemljiške politike (ESA-477) str. 5 

IZ SKUPŠČINE SFRJ: 

RAZVOJNA POLITIKA 
- Osnutek resolucije o politiki ekonomskih odnosov SFRJ s tujsno 
- Koncept razvoja prometa v skladu z opredelitvami iz dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije 
in družbenega dogovora o uresničevanju prometne politike Str. 8 

MEDNARODNE POGODBE 
- Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med SFRJ in Univerzo za mir, ki so jo ustanovili Združeni 
narodi, o sedežu mednarodnega regionalnega evropskega centra za mir in razvoj Univerze za mir, ki so 
ga ustanovili Združeni narodi Str. 11 
- Predlog zakona o ratifikaciji konvencije o fizičnem varstvu jedrskega materiala Str, 12 



VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR OBČIN 

- Koliko konzularnih in drugih 
predstavništev v tujini? 

Skupina delegatov Skup- 
ščine občine Radovljica je na 
Zboru občin Skupščine SR 
Slovenije postavila Izvršne- 
mu svetu Skupščine SR Slo- 
venije naslednje delegatsko 
vprašanje: 

»Na problemski konferenci 
komunistov o izvozu, ki je bi- 
la konec januarja v Ljubljani, 
je bil del razprave posvečen 
tudi problemu še vedno šte- 
vilnih konzularnih in drugih 
predstavništev v tujini. 

Ker so bili v zvezi s tem v 
preteklosti že sprejeti določe- 
ni sklepi, nas zanima, kako 
se ti sklepi uresničujejo ozi- 
roma kakšni ukrepi so bili 
storjeni za zmanjšanje pred- 
stavništev v tujini?« 

Na zastavljeno delegatsko 
vprašanje je odgovoril Miha 
Vrhunc, republiški svetovalec 
v Izvršnem svetu Skupščine 
SR Slovenije: 

1. Diplomatsko-konzular- 
na predstavništva (DKP) SFR 
Jugoslavije v tujini 

Na osnovi programa varče- 
vanja in racionalizacije poslo- 
vanja, ki ga je Zvezni sekreta- 
riat za zunanje zadeve sprejel 
v skladu s politiko dolgoročne 
ekonomske stabilizacije, je bi- 
lo v preteklem dvoletnem ob- 
dobju ukinjenih 24 diplomat- 
skih in konzularnih predstav- 
ništev Jugoslavije v tujini. 
Istočasno se je zmanjšalo šte- 
vilo delavcev, zaposlenih v 
naših DKP v tujini za 542, v 
samem Zveznem sekretariatu 
za zunanje zadeve pa za 40. 

S tem so znatno zmanjšani 
materialni (zlasti devizni) 
stroški poslovanja naših DKP 
v tujini, ki si kljub manjšemu 
številu delavcev z boljšo orga- 
nizacijo in racionalizacijo dela 
prizadevajo enako kvalitetno 
opravljati isti obseg del, pri 
čemer pa je potrebno poudari- 
ti, da bi vsako nadaljnje 
zmanjševanje naših DKP v tu- 
jini oziroma števila delavcev v 

1 teh predstavništvih lahko že 
resno ogrožalo ne samo nor- 
malno delo naših DKP, ampak 
tudi uresničevanje naše celot- 
ne zunanje politične aktiv- 
nosti. 

Glede na to, da je problema- 
tika organizacije in racionali- 
zacije naših DKP v pristojnosti 
federacije predlagamo, da se 
ta del delegatskega vprašanja 
postavi prek delegatov iz SR 

Slovenije v Zveznem zboru 
Skupščine SFR Jugoslavije. 

2. Mreža gospodarstva 
v tujini 

Organizacije združenega 
dela iz SFR Jugoslavije so 
imele v tujini 1977. leta 1.088 
predstavništev (predstavništva 
bank, podjetij in drugih enot). 
Poleg tega je v tujini delovalo 
še 16 turističnih predstavniš- 
tev ter 55 skupnih gospodar- 
skih predstavništev. V istem 
času so organizacije združe- 
nega dela iz SR Slovenije ime- 
le 175 predstavništev, poslov- 
nih enot bank, podjetij in dru- 
gih enot v tujini. Gospodarske 
enote so bile ustanovljene 
predvsem v zahodnih razvitih 
državah in vzhodnoevropskih 
državah, v manjšem številu v 
državah v razvoju. 

Mreža gospodarskih enot 
Jugoslavije v tujini je bila pre- 
cej heterogena, razdrobljena, 
medsebojno slabo povezana 
in ne dovolj usklajena, po svo- 
jem obsegu pa tudi prevelika. 

Zaradi takšnega stanja so 
bile zastavljene široke družbe- 
ne aktivnosti za reorganizacijo 
in racionalizacijo naše mreže 
v tujini, i namenom, da se 
poenoti in uskladi nastop prek 
mreže v tujini ter zmanjšajo 
stroški te mreže. Večletna ak- 
cija zveznih in republiških 
upravnih organov, Gospodar- 
ske zbornice Jugoslavije in 
gospodarskih zbornic repu- 
blik in avtonomnih pokrajin 
ter široka družbenopolitična 
akcija je dala določene rezul- 
tate pri reorganizaciji gospo- 
darskih in drugih enot v tujini. 

Zmanjšalo se je število go- 
spodarskih enot v tujini in si- 
cer od 1.088 na 686 v letu 
1984, nekatere organizacije 
združenega dela so se pove- 
zale za skupen nastop na po- 
sameznem tržišču, vendar se 
je po drugi strani povečalo 
število zaposlenih v gospodar- 
skih enotah v tujini, poleg te- 
ga pa tudi število potovanj 
predstavnikov organizacij 
združenega dela v tujino, 
predvsem v vzhodnoevropske 
države. 

Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije je 
leta 1984 ocenil stanje na pod- 
ročju zunanjetrgovinske mre- 
že in ugotovil, da smo glede 

povečanja izvoza kot osnovne 
funkcije zunanjetrgovinske 
mreže v tujini dosegli po- 
membne uspehe, glede proce- 
sa preobrazbe pa določen na- 
predek. Sprejel je sklepe za 
nadalnje aktivnosti (Ur. list 
SFRJ, št. 26/84) pri čemer je 
še posebej poudaril, da preo- 
brazba poteka prepočasi in 
zahteval od vseh odgovornih 
subjektov, da si kar najbolj 
prizadevajo, da bi bili sklepi v 
čimkrajšem roku uresničeni. 

V skladu s sprejetimi usme- 
ritvami je koordinacijski odbor 
Zveznega izvršnega sveta za 
organizacije združenega dela, 
ki opravljajo posle zunanjetr- 
govinskega prometa sprejel 
nova merila za ocenjevanje 
dela gospodarskih enot v tuji- 
ni in za njihovo ustanavljanje, 
Gospodarska zbornica Jugo- 
slavije je pripravila osnutek 
programa razvoja zunanjetr- 
govinske mreže v tujini ter 
skupaj z Zveznim sekretaria- 
tom za zunanje zadeve in 
Zveznim sekretariatom za zu- 

, nanjo trgovino tudi predlog 

racionalizacije in reorganiza- 
cije skupnih gospodarskih 
predstavništev v tujini, ki pa 
še nista dokončno usklajena 
in verificirana. Tako program 
razvoja zunanjetrgovinske 
mreže kot predlog reorganiza- 
cije Zveznega sekretariata za 
zunanje zadeve bosta upošte- 
vala dolgoročno strategijo 
razvoja ekonomskih odnosov 
s posamezno državo ter mož- 
nosti povezovanja organizacij 
združenega dela za skupno 
proizvodnjo za izvoz. 

V letu 1985 bodo v okviru 
SFR Jugoslavije tudi ponovno 
preverjeni in ocenjeni poslov- 
ni rezultati posameznih go- 
spodarskih enot v tujini ter 
sprejete opredelitve, katere 
gospodarske enote opraviču- 
jejo svoj obstoj. Pri tem je nuj- 
no upoštevati tudi ekonomske 
oziroma poslovne rezultate, ki 
jih dosegajo posamezna pred- 
stavništva ter v skladu s tem 
okrepiti tista predstavništva, 
kjer so največje možnosti za 
prodajo naših proizvodov ozi- 
roma za povečevanje izvoza. 

- Katere slovenske občine so 
»očistile« proračune neproračunskih 
sredstev? 

Zbor združenega dela in 
zbor krajevnih skupnosti 
Skupščine občine Grosuplje 
sta na sejah dne 27/2-1985 
obravnavala osnutek Odloka 
o proračunu občine Grosuplje 
za leto 1985 ter ob tem ugoto- 
vila, da povečevanje obsega 
dovoljene splošne porabe v 
Sloveniji še vedno ni ustrezno 
urejeno, kljub številnim pri- 
pombam in zahtevam občin- 
skih skupščin in tudi naše 
skupščine. Zaradi tega nasta- 
jajo velike težave pri financi- 
ranju splqšne porabe v tistih 
občinah, ki so bile pred leti ali 
so tudi še sedaj dopolnjeva- 
ne. Te težave so včasih tolikš- 
ne, da je do neke mere ogro- 
ženo v takih občinah celo za- 
gotavljanje ustavne funkcije 
občine. 

V občini Grosuplje se na 
primer to kaže takole: 

1. V letu 1984 proračun 
občine ni mogel zagotoviti 
sredstev za osebne dohodke 
delavcem občinske uprave do 
družbeno dogovorjene višine 
oziroma do višine, ki jo je veri- 
ficirala Komisija podpisnikov 
družbenega dogovora o osno- 
vah in merilih za določanje 
osebnih dohodkov in drugih 
osebnih prejemkov. Težave 

na tem področju pričakujemo 
tudi letos. 

2. V letošnjem proračunu ni 
možno zagotoviti dovolj sred- 
stev za izdajanje delegatske- 
ga obveščevalca, ter bo zara- 
di tega seznanjanje delega- 
tov in javnosti z gradivi za se- 
je zborov skupščine občine 
bistveno skrčeno. 

3. Za financiranje obramb- 
nih priprav bo možno v letoš- 
njem proračunu zagotoviti le 
1 do 2% v občini za ta namen 
potrebnih sredstev in ne 45%, 
kolikor jih iz proračunov na- 
menjajo druge občine, ki ima- 
jo primeren obseg dovoljene 
splošne porabe. Manjkajoča 
sredstva za ta namen bo tre- 
ba zagotoviti iz organizacij 
združenega dela po samo- 
upravnem sporazumu, kar je 
za gospodarstvo občine, ki 
ima nad 40% delavcev zapo- 
slenih izven občine, še po- 
sebno breme, saj prispevajo 
ta dodatni del sredstev le de- 
lavci, ki so zaposleni v občini. 
Sicer bi ta sredstva lahko za- 
gotovili iz obstoječih pro- 
računskih virov in delno iz od- 
stopljenega republiškega 
davka na promet proizvodov. 

4. Za redno dejavnost kra- 
jevnih skupnosti, teh imamo 

2 poročevalec 



23, bo možno zagotoviti pov- 
prečno le po 182.000 din sred- 
stev, kar je znatno manj od 
potreb in od povprečja v SR 
Sloveniji. 

Glede na naše dosedanje 
predloge za pravičnejšo raz- 
poreditev obsega dovoljene 
splošne porabe v občinah in 
glede na dejstvo, da je bilo že 
v resoluciji v politiki izvajanja 
družbenega plana SR Slove- 
nije v letu 1982 določilo: 
»Izvršni svet bo do septembra 
1982 pripravil predlog spre- 
menjenih izhodišč za obliko- 
vanje splošne porabe v obči- 
nah v 1983 letu na osnovi nor- 
miranja programov splošne 
porabe v občini«, kar po 
našem mnenju še ni bilo po- 
vsem zadovoljivo izvršeno, 
postavljamo Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije na- 
slednje 
vprašanje: 

Katere slovenske občine so 
»očistile« proračune nepro- 
računskih izdatkov in katere 
slovenske občine tega še ni- 
so storile, ter kaj namerava 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije še storiti, da bo ob- 
seg dovoljene splošne pora- 
be pravičneje, na podlagi ob- 
jektivnih kriterijev razporejen 
med občinami v SR Sloveniji. 

Na vprašanje je odgovorila 
Ada Gorjup, namestnica repu- 
bliškega sekretarja za finance: 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je pripravil poročilo 
o financiranju nalog iz pro- 
računov občin v SR Sloveniji v 
letu 1983, ki po svoji vsebini ne 
sodijo v splošno porabo. Iz 
pregleda je razvidno, da v SR 
Sloveniji 28 občin ali 43% še ni 
imelo v letu 1983 očiščenih 
proračunov. Strukturni delež 
porabljenih sredstev za pora- 
bo, ki po svoji vsebini ne sodi v 
splošno porabo, predstavlja 
pri teh občinah 4% dogovorje- 
ne splošne porabe vseh slo- 
venskih občin. 

Podatki kažejo, da je od 28 
občin 7 občin namenjalo rela- 
tivno majhna sredstva od pri- 
hodkov splošne porabe za ne- 
sistemsko porabo. Med temi 
občinami so porabile Brežice 
0,3%, Celje 0,5%, Grosuplje 
0,6%, Jesenice 0,3%, Kamnik 
0,2%, Koper 0,7% in Tržič 0,3% 
prihodkov splošne porabe. 
Ostale občine so namenile za 
ta namen od 1% do 13,8% pri- 
hodkov splošne porabe. Med 
temi občinami so porabile 
Domžale 8,5%, Kranj 1,5%, 
Krško 1,1%, ljubljanske občine 
in Skupščina mesta Ljubljane 
11,8%, mariborske občine in 
Skupščina mesta Maribor 
5,3%, Metlika 3,2%, Novo me- 
sto 1%, Škofja Loka, 1,3%, Ve- 

lenje 1,3%, Vrhnika 3,1% in Ža- 
lec 1,2% od prihodkov splošne 
porabe. Vse ostale slovenske 
občine so imele že v letu 1983 
očiščene proračune. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije bo pripravil analo- 
gen pregled o financiranju na- 
log iz proračunov občin v SR 
Sloveniji tudi za leto 1984, ko 
bodo zbrani podatki iz zaklju- 
čnih računov proračunov 
občin. 

Družbeni dogovor o izvaja- 
nju politike na področju sploš- 
ne porabe na ravni občin v SR 
Sloveniji v letu 1984 je omo- 
gočal, da se je delno razreše- 
vala problematika financiranja 
pravosodnih organov, med- 
občinskih inšpekcijskih služb 
in priznavalnin borcem NOV 
na osnovi finančno ovrednote- 
nih meril resornih organov. 
Sredstva za porabo predho- 
dno navedenih porabnikov so 
rastla nad globalno opredelje- 
nim limitom rasti splošne po- 
rabe v letu 1984. Koncem leta 
1984 se je splošna poraba po- 
večala s sprejemom aneksa k 
družbenemu dogovoru. V 
aneksu je bilo opredeljeno, da 
se dogovorjena poraba občin 
poveča globalno v SR Sloveniji 
za 2%, vendar diferencirano 
od občine do občine po kriteri- 
ju deleža izdatkov za dejavnost 
organov družbenopolitičnih 
skupnosti in družbenopoliti- 
čnih organizacij v porabi pro- 
računa v letu 1983. Izračunani 
obseg dogovorjene porabe 
občin v SR Sloveniji je ob glo- 
balni 44% rasti rastel v posa- 
mezni občini od 43% do 54% v 
primeriavi z letom 1983. 

Diferencirana rast dogovor- 
jene porabe se bo nadaljevala 
tudi v letošnjem letu. Dogovor 
o izvajanju politike na podro- 
čju splošne porabe na ravni 
občin v SR Sloveniji v letu. 
1985 opredeljuje različno rast 
dogovorjene porabe ob upo- 
števanju predhodno navede- 
nega kriterija deležev izdatkov 
za dejavnost organov družbe- 
nopolitične skupnosti in druž- 
benopolitičnih organizacij v 
dogovorjeni porabi leta 1984, s 
tem, da bodo sredstva za pri- 
znavalnine borcem porasla 
globalno za 60% v primerjavi z 
letom 1984. Ob upoštevanju 
navedenega kriterija in o oce- 
njeni 47,7% rasti splošne pora- 
be občin bo dogovorjena pora- 
ba rastla v primerjavi z dogo- 
vorjeno porabo v letu 1984 od 
46% do 53% (v občini Grosup- 
lje 53%). Na ta način se nekoli- 
ko izenačujejo različne mate- 
rialne možnosti občinskih pro- 
računov in zagotavljanje sred- 
stev proračunskim porabni- 

kom dokler ne bodo izobliko- 
vani normirani programi sploš- 

ne porabe občin v SR Slove- 
niji. 

- Kako ukrepati v zvezi z razpadajočimi 
zgradbami, ki ogrožajo javno varnost? 

Na 42. seji skupine delega- 
tov za Zbor občin SR Sloveni- 
je v Logatcu je bilo pod točko 
razno postavljeno naslednje 
vprašanje: 

V ožjem središču Logatca 
stoji objekt (stanovanjska 
hiša z gospodarskim poslop- 
jem), ki je v razpadajočem 
stanju. V pretekli zimi se je 
ostrešje nad gospodarskim 
poslopjem pod težo snega po- 
rušilo. Obstaja pa nevarnost, 
da se v letošnji zimi, v kolikor 
bodo večje snežne padavine, 
poruši tudi ostrešje stano- 
vanjske hiše. Ker stavba stoji 
le meter od lokalne ceste, 
predstavlja stalno nevarnost 
za promet oz. udeležence v 
prometu. 

Predsedstvo skupščine je 
sprejelo spomladi 1984 sklep, 
da se predsednik skupščine 
pogovori z lastnikom stavbe, 
ki v tej stavbi, kljub slabim 
razmeram še vedno stanuje 
skupaj s hčerko, sinom in teto 
in je ameriški državljan, poleg 
tega pa je zahtevalo od med- 
občinskega cestnega inšpek- 
torja, da ukrepa v skladu s 
pristojnostmi. 

Razgovor predsednika z 
lastnikom je bil neuspešen - 
lastnik se ni hotel pogovarjati 
o kakršnikoli sanaciji objekta. 

Medobčinski cestni inšpek- 
tor si je ogledal primer na kra- 
ju samem, napravil zapisnik 
(lastnik ga ni hotel podpisati) 
in kasneje izdal odločbo o za- 
varovanju objekta, da le ta ne 
bo ogrožal varnosti v cestnem 
prometu. Ker prizadeti te od- 
ločbe ni izvršil je podal pred- 
log za kaznovanje sodniku za 
prekrške. 

Stanje se ni nič spremenilo, 
zato ga je predsednik sku- 
pščine povabil na ponovni 
razgovor, ki zopet ni bil 
uspešen. 

Skupaj z načelnikom med- 
občinskega inšpektorata smo 
se obrnili na republiškega 
inšpektorja za gradbeništvo 
in za ceste. Tudi tu nismo do- 
bili ustreznega pojasnila, ka- 
ko ukrepati v takem primeru. 

Oba sta nam pojasnila, da v 
pozitivni zakonodaji ni podla- 
ge za ukrepanje. Kljub temu, 
da objekt ogroža varnost v 
cestnem prometu in varnost 
ljudi, ki živijo v njem, ugotav- 
ljamo, da ni zakonske podla- 
ge, ki bi omogočila učinkovito 
in hitro ukrepanje. 

Prepričani smo, da to ni edi- 
ni primer v Sloveniji in da bi s 

spremembami ustreznih za- 
konov, lahko našli rešitev tudi 
v takšnih primerih. 

V skladu z zgoraj navede- 
nim, vas prosimo, da proučite 
možnosti zakonske ureditve 
in nam pismeno sporočite ka- 
ko ukrepati. 

Na vprašanje je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije posre- 
doval pisni odgovor: 

V odgovoru na to vprašanje 
ugotavljamo, da obstojita v po- 
zitivni zakonodaji dve poti 
možnega ukrepanja. Ena je po 
zakonu o cestah (Uradni list 
SRS, št. 38/81), ki daje mož- 
nost ukrepanja v primeru, ko 
gre za objekte, ki stoje v cest- 
nem varovalnem pasu; ta je po 
drugem odstavku 102. člena 
zakona pri lokalnih cestah ši- 
rok 10 metrov; organizacija za 
vzdrževanje cest je dolžna za- 
gotoviti ustrezno nadzorstvo 
nad stanjem in razmerami v va- 
rovalnem pasu tako, da lahko 
pravočasno ukrepa (90. člen). 
Kolikor gre za pravno ukrepa- 
nje, je to v rokah cestne in- 
špekcije in organov za prekr- 
ške. Cestni inšpektor ima po- 
oblastilo odrediti, da se mora- 
jo ustaviti dela v neposredni 
bližini ceste, ki lahko spravijo v 
nevarnost cesto ali promet na 
njej (5. točka prvega odstavka 
119. člena). Glede razpada- 
jočih objektov (kjer torej ne 
gre za dela, ki so v teku) pa 
cestni inšpektor lahko ukrepa 
le kot predlagatelj za kaznova- 
nje lastnika takega objekta za- 
radi prekrška, ki ga stori z opu- 
stitvijo vzdrževanja »kdor opu- 
sti kakršnakoli dela, kar bi 
utegnilo poškodovati cesto ali 
objekte na cesti ali pa ovirati 
ali ogrožati promet na njej (4. 
točka 130. člena)«. 

Druga pot ukrepanja v pri- 
meru nevzdrževanih oziroma 
razpadajočih zgradb pa je mo- 
goča na podlagi avtonomne 
občinske ureditve - z odlokom 
občinske skupščine, ki ima 
svoj ustavni temelj v določbah 
186. člena republiške ustave 
SR Slovenije, in sicer v ustavni 
določbi, po kateri delovni lju- 
dje in občani v občini »zago- 
tavljajo javni red in mir ter var- 
stvo ljudi in premoženja (tretji 
odstavek 186. člena republiške 
ustave SRS)«. Gre za občinske 
predpise o javnem redu in mi- 
ru ter o varstvu ljudi in premo- 
ženja, s katerimi se lahko pred- 
pišejo za lastnike oziroma 
imetnike zgradb določene ob- 
veznosti glede vzdrževanja 

poročevalec 3 



zgradb, katerih opustitev bi 
lahko ogrožala varnost ljudi in 
premoženja; opustitev predpi- 
sanega ravnanja se lahko 
sankcionira kot prekršek z za- 
grozitvijo kazni v okvirih, ki jih 
določa zakon o prekrških za 
občinske skupščine. V tem pri- 
meru se ureditev tiče vseh 
zgradb - ne le tistih ob cestah 
kot v prejšnjem primeru. 

V obeh primerih gre torej za 
nalaganje obveznosti lastni- 

kom oziroma imetnikom 
zgradb in za sankcioniranje 
kršitev teh obveznosti kot pre- 
krške. Predpostavlja se lahko, 
da bi se z ustrezno uporabo 
navedenih pravnih sredstev - 
po potrebi tudi z večkratno 
uporabo v posameznem pri- 
meru, ko zavezanec ne reagira 
- dalo doseči, da bi lastniki 
svoje zgradbe vzdrževali vsaj v 
stanju, ki ne bi ogrožalo javne 
varnosti. 

Pravne podlage za neposre- 

dni poseg državnega organa v 
zasebno lastnino, če lastnik ne 
izvede odrejenega ukrepa, pa 
v obstoječi zakonodajni uredi- 
tvi nimamo. Za kaj takega bi 
bila potrebna zakonska podla- 
ga, to je ureditev s posebnim 
zakonom ali z dopolnitvijo ka- 
kega obstoječega zakona, o 
čemer bi morali razmišljati, če 
bi se ocenilo, da je problem 
splošen in tako akuten, da ga 
ni mogoče reševati z razpolož- 
ljivimi pravnimi sredstvi. Treba 

pa je računati s tem, da bi bilo 
tudi reševanje v tej smeri te- 
žavno; pri kakršnikoli ureditvi 
bi namreč naleteli na problem, 
da posamezniki zaradi svojega 
materialnega položaja niso v 
stanju, da bi lahko v redu vzdr- 
ževali svoje zgradbe in bi bilo 
treba zato v izvršbi uporabiti 
proračunska ali druga javna 
sredstva; to pa bi povzročilo 
komplicirane pravne, še zlasti 
pa težavne finančne probleme 
za družbeno skupnost. 

POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV - 

ODGOVOR ZAVODA SR SLOVENIJE 
ZA STATISTIKO NA PREDLOG SKUPINE 
DELEGATOV 4. OKOLIŠA LJUBLJANA 
ŠIŠKA ZA DELEGIRANJE DELEGATOV 
V ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE - 
GOSPODARSKO PODROČJE ZA 
SPREMEMBO OZIROMA DOPOLNITEV 
ODLOKA O ENOTNI KLASIFIKACIJI 
DEJAVNOSTI (Ur. list SFRJ, št. 34/76," 
62/77, 72/80, 77/82 in 71/83) 

Zavod SR Slovenije za statistiko je uvrstil dejavnosti DO 
ENERGETIKA ter njenih TOZD v Komunalne dejavnosti. 

Osnovne dejavnosti DO Energetika oz. njenih TOZD (TOZD 
BUTAN PLIN Ljubljana. TOZD KOMUNALNA ENERGETIKA 
Ljubljana in TOZD PLINARNA Ljubljana) so sledeče: 

1. Oskrba naselij s toplotno energijo, to je proizvodnje in 
prenos vroče vode in tehnološke pare, 

2. Oskrba mesta z zemeljskim, mestnim, mešanim in upar- 
jenim plinom, 

3. Oskrba naselij in ostalih potrošnikov s tekočim naftni 
plinom, to je nakup in prodaja na drobno butan plina. 

V smislu določil Zakona o energetskem gospodarstvu (Ur. I. 
SRS št.: 33/81), še posebej v členih 2., 5. in 9. so dejavnosti DO 
Energetike ter njenih TOZD izrecno naštete ter določene kot 
energetske dejavnosti posebnega družbenega pomena. Na 
podlagi določb tega zakona pa je bilo potrebno DO Energe- 
tiko vključiti tudi v ustrezne samoupravne institucije na pod- 
ročju energetskega gospodarstva. V aprilu leta 1983 je bila 
ustanovljena samoupravna interesna skupnost za energetiko 
ljubljanskih občin, ki so jo uporabniki in izvajalci ustanovili z 
namenom, da bi v njej zagotavljali opravljanje energetskih 
dejavnosti v svobodni menjavi dela. Med udeleženci spora- 
zuma o ustanovitvi skupnosti je tudi DO Energetika oz. njene 
TOZD, katerih dejavnosti so po določilih 4. in 5. člena tega 
sporazuma izrecno naštete kot energetske gospodarske 
dejavnosti posebnega družbenega pomena. 

Glede na določbe navedenih predpisov, glede na dejavnosti 
DO Energetike ter njenih TOZD ter glede na širši pomen ter 
položaj, ki ga ima DO Energetika v energetskem gospodar- 
stvu na ravni mesta Ljubljane, ter v SR Sloveniji, je torej 
nedvoumno zaključiti, da je dejavnost DO Energetike ter nje- 
nih TOZD energetska dejavnost, čeprav je Zavod SR Slovenije 
za statistiko razvrstil DO Energetiko ter njene TOZD v komu- 
nalne dejavnosti. 

Predlog sprememb oz. dopolnitve odloka je naslednji: . 
Odlok o enotni klasifikaciji dejavnosti (Ur. I. SFRJ št. 34/76. 

62/77, 72/80, 77/82, 71/83 naj se spremeni oz. dopolni tako. da 
bodo lahko organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo z 
naftno plinsko dejavnostjo v smislu določb 5. člena Zakona o 

energetskem gospodarstvu (raziskovanje in pridobivanje 
nafte in zemeljskega plina, nabava nafte, zemeljskega plina in 
naftnih derivatov, predelava in oplemenitenje nafte, naftnih 
derivatov in zemeljskega plina, prenos naftnih derivatov 
zemeljskega in drugih energetskih plinov po naftovodih in 
plinovodih in njihova distribucija), ter organizacije združe- 
nega dela, ki se ukvarjajo z dejavnostjo daljinskega oskrbova- 
nja s toploto v smislu določb 9. člena Zakona o energetskem 
gospodarstvu (proizvodnja toplotne energije samostojno ni v 
povezavi s proizvodnjo električne energije, njen prenos in 
distribucija), uvrščene v ustrezno panogo energetskega go- 
spodarstva. 

Gornji predlog oz. delegatske pobude na spremembo ome- 
njenega odloka je bila sprejeta na Konferenci delegacij št. 3 
za delegiranje v zbor združenega dela SOB Ljubljana Šiška 
dne 21. 6. 1984 in na seji zbora združenega dela SOB Ljub- 
ljana Šiška dne 28. 6. 1984. 

Odlok o EKD naj se spremeni oziroma dopolni tako, da 
bodo lahko organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo z 
naftno-plinsko dejavnostjo v smislu določb 5. člena Zakona o 
energetskem gospodarstvu (raziskovanje in pridobivanje 
nafte in zemeljskega plina, nabava nafte, zemeljskega plina in 
naftnih derivatov, predelava in oplemenitenje nafte, naftnih 
derivatov in zemeljskega plina, prenos naftnih derivatov 
zemeljskega in drugih energetskih plinov po naftovodih in 
plinovodih in njihova distribucija) ter organizacije združenega 
dela, ki se ukvarjajo z dejavnostjo daljinskega oskrbovanja s 
toploto v smislu določb 9. člena Zakona o energetskem 
gospodarstvu (proizvodnja toplotne energije, samostojno in v 
povezavi s proizvodnjo električne energije, njen prenos in 
distribucija), uvrščene v ustrezno panogo energetskega go- 
spodarstva. 

V konkretnem primeru gre za vprašanje ustreznosti razvrsti- 
tve DO ENERGETIKA in njenih tozd (tozd Butan plin, Ljub- 
ljana, tozd KOMUNALA ENERGETIKA, Ljubljana in tozd PLI- 
NARNA, Ljubljana) v komunalne dejavnosti po EKD. 

Predlog za spremembo, oziroma dopolnitev odloka o EKD 
je obravnaval Odbor Izvršnega sveta za družbenogospodar- 
sko ureditev, razvojno in tekočo gospodarsko politiko na svoji 
37. seji dne 5. 2. 1985. Na omenjeni seji je Odbor skupaj z 
Zavodom SR Slovenije za statistiko, Republiškim komitejem 
za varstvo okolja in urejanje prostora in Splošnim združenjem 
za energetiko proučil predlog in ugotovil, da je stališče, ki ga 
je za obravnavo pripravil Zavod SR Slovenije za statistiko, po 
katerem ni razlogov za spremembo razvrstitve po dejavnosti 
DO ENERGETIKA in njenih tozd, pravilno in usklajeno z nave- 
denimi organi. 

Takšna ugotovitev je bila sprejeta zaradi naslednjih 
vzrokov; 

DO ENERGETIKA Ljubljana (tozd Butan, tozd Komunalna 
energetika in tozd Plinarna) je razvrščena v komunalno dejav- 
nost podskupina 100340 (komunalna energetika). Razvrstitev 
je v skladu s Pravilnikom o razvrščanju organizacij in skup- 
nosti po dejavnosti (Ur. list SFRJ, št. 42/76) ter Odlokom o 
EKD. 

Omenjena razvrstitev DO ENERGETIKA in njenih tozdov ni 
ovira za njeno vključjtev v samoupravne inštitucije ter njeno 
sodelovanje v svobodni menjavi dela. Prav tako takšna raz\fr- 
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stitev tudi ne zmanjšuje pomena ter vloge, ki jo ima v gospo- 
darstvu mesta Ljubljana In širše v 3R Sloveniji. 

Glede (samega) predloga sprememb, oziroma dopolnitev 
Odloka o EKD, skupine delegatov 4. okoliša Ljubljana Šiška 
pa je bilo ugotovljeno, da ni v skladu s principi in kriteriji 
obstoječe EKD, dosežene stopnje družbene delitve dela ter 
njene primerljivosti z Mednarodno standardno klasifikacijo 
dejavnosti. Poleg tega je pridobivanje nafte, zemeljskega 
plina ter proizvodnja, predelava in oplemenitenje nafte in 
naftnih derivatov že sedaj v EKD v področju industrije (01) v 
energetski panogi, tako, da je predlog glede tega nepotreben. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE DO 
PREDLOGA SKUPINE DELEGATOV 
IZ OBČINE MARIBOR TABOR ZA 
ZMANJŠANJE STOPENJ PROMETNEGA 
DAVKA OD PIVA 

Skupina delegatov za gospodarsko področje 41. okoliš - 
Maribor Tabor je na seji Zbora združenega dela ob obravnavi 
osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu dne 26. 12. 
1984 opozorila med drugim tudi na neenotno obdavčitev piva 
v posameznih republikah. V zvezi s tem je predlagala, da se 
posebni republiški davek na pivo poenoti na povprečno stop- 
njo 4 odstotke. Podobno poenotenje predlagajo tudi glede 
občinskih prometnih davkov. 

V zvezi s predlogom skupine delegatov za gospodarsko 
področje 41. okoliš - Maribor Tabor za zmanjšanje stopenj 
prometnega davka od piva, sporočamo naslednje: 

Na pobudo delegatov je bil v pripombah Skupščine SR 
Slovenije k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu dne 
26/12-1984 dan tudi predlog, da se prouči možnost zmanjša- 
nja stopnje temeljnega prometnega davka od piva, in sicer v 
smeri izenačevanja z drugimi alkoholnimi pijačami, ki imajo 
približno enak procent alkohola ali celo več. Pobuda ob 
sprejetju zakona ni bila upoštevana, pač pa je bila glede na 
spremenjeno davčno osnovo pri obračunavanju prometnega 
davka v gostinstvu (namesto nabavne cene - prodajna cena) 
tudi za pivo predpisana benificirana davčna stopnja (30% od 
predpisane), kadar je promet opravljen s strani družbenega 
sektorja gostinstva. Benificirana stopnja je bila predpisana 
tako za obračunavanje temeljnega kot posebnega promet- 
nega davka od piva. 

S spremembo republiškega zakona o prometnem davku 30. 

januarja 1985, z veljavnostjo od 16/2-1985, je biia glede na 
spremenjeno davčno osnovo predpisana benificirana stopnja 
za obračun posebnega republiškega prometnega davka od 
piva (ki znaša 2,4%), tudi v primeru, kadar so zavezanci za 
obračun davka samostojni gostinci. Tako se temeljni in 
posebni republiški in občinski prometni davek od piva 
obračunava po stopnjah, v višini 30%, od predpisanih, kadar 
so davčni zavezanci gostinske OZD, kadar pa so davčni zave- 
zanci samostojni gostinci, se benificirana stopnja uporablja le 
za obračun republiškega prometnega davka. 

Glede občinskega prometnega davka od piva, pa je v pred- 
logu dogovora o usklajevanju davčne politike v letu 1985 že 
določeno, da bodo udeleženke zmanjšale stopnje posebnega 
občinskega prometnega davka od piva na 30% s tem, da se 
bodo tudi za občinski prometni davek uporabljale benifici- 
rane stopnje (9%), kadar bodo zavezanci za obračun samo- 
stojni gostinci. 

Pripominjamo, da benificirane stopnje ne veljajo za 
obračun prometnega davka v trgovini na drobno. Izhajajoč iz 
omenjenega dogovora so občine že vnesle v besedila predlo- 
gov odlokov o prometnem davku zmanjšano davčno stopnjo. 
Občinske skupščine bodo odloke obravnavale in sprejemale v 
mesecu marcu letos. 

Pripominjamo tudi, da je Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije v zvezi z različnimi pobudami za zmanjševanje stopenj 
prometnega davka od piva ocenjeval, da pivo ni takšen proiz- 
vod katerega cena bi bistveno vplivala na življenjski standard 
prebivalstva in, da glede na izhodišča v dolgoročnem pro- 
gramu gospodarske stabilizacije zmanjševanje stopenj pro- 
metnega davka od piva ni potrebno. Po sprejetih izhodiščih 
naj bi bili namreč manj obdavčeni tisti proizvodi, ki bistveno 
vplivajo na življenjski standard prebivalstva in bolj taki, ki 
nimajo takšnega vpliva. 
STALIŠČE: 

Pobuda skupine delegatov za zmanjšanje stopenj občin- 
skega prometnega davka od piva je torej že upoštevana v 
predlogu dogovora o usklajevanju davčne politike v letu 1985 
in predlogih občinskih odlokov o prometnem davku. 

Glede na dinamiko dotoka prihodkov republiškega pro- 
računa v letu 1985, pa bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
proučil tudi možnosti zmanjšanja stopnje republiškega pro- 
metnega davka od piva. Ob opredeljevanju višine virov 
davščin, ki so prihodek republiškega proračuna za leto 1985 
je bilo namreč ocenjeno, da je v tem času najpomembnejše 
razbremeniti dohodek gospodarstva. Glede na to je Izvršni 
svet predlagal Skupščini zmanjšanje davka iz dohodka TOZD 
in DS namesto zmanjšanja stopenj republiškega prometnega 
davka. Pri svoji odločitvi je upošteval tudi usmeritve odbora 
za finance zbora občin, ki je bilo v Skupščini SR Slovenije 
kasneje tudi sprejeta. 

Iz Skupščine SFRJ 

RAZVOJNA POLITIKA 

Dolgoročni program in cilji Jugoslavije v 

razvoju ekonomskih odnosov s tujino  

• Nujne strukturne in instucionalne spremembe v ekonomskih odnosih s tujino 
• Poslabšan položaj našega gospodarstva v mednarodnih ekonomskih odnosih 
kot posledica motenj v lastnem ekonomskem razvoju 

0 Povezovanje in združevanje domačega gospodarstva predpogoj za uspešni 
nastop na tujih trgih 



• Kriza svetovnega gospodarstva in mednarodnih ekonomskih odnosov je 
povzročila zelo težke probleme v razvoju nerazvitih držav 
• Neenakopraven držav v razvoju - vse nevarnejši vir političnih in socialnih 
motenj v svetu 
• Pomen vloge znanstveno-tehničnega sodelovanja in vseh oblik sodelovanja 
za razvoj s tujino 

V skladu s sklepom Zvezne- 
ga zbora Skupščine SFRJ je 
delovna skupina sestavljena iz 
delegatov Odbora Zveznega 
zbora za zunanjo politiko in 
Odbora Zbora republik in po- 
krajin za ekonomske odnose s 
tujino pripravila osnutek reso- 
lucije o politiki ekonomskih 
odnosov Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije s 
tujino kot programski sku- 
pščinski dokument, za sprejet- 
je katerega je pristojen Zbor 
republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ. Pri izdelavi so prav tako 
sodelovali znanstveni delavci, 
predstavniki zveznih organov 
in organizacij, Gospodarske 
zbornice Jugoslavije, Narodne 
banke Jugoslavije, JLA, Jugo- 
slovanske banke za medna- 
rodno ekonomsko sodelova- 
nje in Interesne skupnosti Ju- 
goslavije za ekonomske odno- 
se s tujino. Pri pripravi so bile 
opravljene konsultacije z de- 
lovnima organizacijama Ka- 
mensko in Generalexport, Ju- 
goslovansko banko za medna- 
rodno ekonomsko sodelova- 
nje in drugimi. Pri tem delu so 
prav tako sodelovale pristojne 
komisije za mednarodne 
odnose in zunanjo politiko v 
republiških in pokrajinskih 
skupščinah, nato Center za 
preučevanje sodelovanja z dr- 
žavami v razvoju iz Ljubljane, 
Inštitut za sodelovanje z drža- 
vami v razvoju iz Zagreba in 
Inštitut za mednarodno politi- 
ko v gospodarstvu iz Beogra- 
da. Ustrezen prispevek so dali 
tudi delegati v omenjenih sku- 
pščinskih delovnih telesih. 

Osnutek tega dokumenta 
vsebuje oceno stanja v svetov- 
nem gospodarstvu in medna- 
rodnih ekonomskih odnosih, 
ocene o položaju jugoslovan- 
skega gospodarstva v teh 
odnosih, kot tudi smernice in 
smeri aktivnosti na področju 
ekonomskih odnosov s tujino. 

Obenem so določene smeri 
aktivnosti in razvoja bilateral- 
nega, multilateralnega in re- 
gionalnega ekonomskega so- 
delovanja Jugoslavije s tujino, 
kot tudi konkretne odgovorno- 
sti nosilcev sodelovanja na 
tem področju. 

RAZVOJNI CILJI 
Za izdajo te resolucije, kot je 

poudarjeno v obrazložitvi, je 
več razlogov. S tem dokumen- 
tom je treba določiti smeri ak- 

cije in ukrepe, ki jih bodo spre- 
jeli nosilci ekonomskega sode- 
lovanja s tujino, tako da bodo 
zajeti vsi aspekti ekonomskih 
odnosov s tujino. 

Cilj je bil, da se na podlagi 
resolucije uresniči akcijsko 
angažiranje vse družbene 
skupnosti, predvsem pa sku- 
pščin družbenopolitičnih 
skupnosti na vseh ravneh. V 
njej se reafirmirajo načela in 
strategija SFRJ in njenega go- 
spodarstva v razvoju ekonom- 
skega sodelovanja s tujino. 
Podčrtana je pripravljenost, da 
Jugoslavija kot odprta država 
sodeluje z vsemi na načelih 
vzajemnega upoštevanja in 
spoštovanja obojestranskih in- 
teresov. 

V osnutku resolucije je ugo- 
tovitev, da je sodobni razvoj v 
svetu pripeljal do naraščanja 
medsebojne povezanosti in 
medsebojne odvisnosti nacio- 
nalnih gospodarstev. Razvoj 
tehnologije, s katero razpola- 
gajo razvite države in na kateri 
je zasnovana visoka speciali- 
zacija proizvodnje, še bolj kre- 
pi neenakopraven položaj dr- 
žav v razvoju in predstavlja vse 
nevarnejši vir političnih in so- 
cialnih motenj v svetu. 

Politika blokov in interesnih 
sfer, zaostritev sedanjih in od- 
piranje novih kriznih žarišč 
neugodno vpliva na vsa podro- 
čja mednarodnih ekonomskih 
odnosov, vse večji delež vojaš- 
ke opreme in orožja v proiz- 
vodni strukturi pa ogroža mir 
in varnost v svetu. 

Obenem pa kriza svetovne- 
ga gospodarstva in mednarod- 
nih ekonomskih odnosov po- 
vzroča zelo težke probleme v 
razvoju svetovnega gospodar- 
stva in posebej držav v razvoju. 
Posebej vzbuja skrb višina zu- 
nanjih dolgov teh držav. Dol- 
govi postajajo globalni pro- 
blem svetovnega gospodar- 
stva in vplivajo na ekonomska 
in družbenopolitična gibanja v 
državah dolžnicah. To med 
drugim zahteva potrebne spre- 
membe sedanjega mednarod- 
nega finančnega in monetar- 
nega sistema. To toliko prej, 
ker določeno oživljanje gospo- 
darske aktivnosti v nekaterih 
razvitih zahodnih državah ne 
obeta trajnega in stabilnega iz- 
boljšanja in so zato potrebne 
resne spremembe v medna- 
rodnem ekonomskem sistemu. 

Hitrejši razvoj držav v raz- 

voju zahteva strukturne in in- 
stitucionalne spremembe in 
vzpostavitev nove mednarod- 
ne ekonomske ureditve. Skrb 
vzbuja nepripravljenost razvi- 
tih držav, da sprejmejo nujne 
spremembe v sistemu medna- 
rodnih ekonomskih odnosov, 
posebej ker so bila izražena 
prizadevanja nekaterih, da se 
izničijo do sedaj doseženi po- 
zitivni rezultati. 

Tako neugodni tokovi v sve- 
tovnem gospodarstvu in med- 
narodnih ekonomskih odnosih 
delujejo negativno tudi na 
mednarodni ekonomski polo- 
žaj Jugoslavije. To otežuje ak- 
tivnejše vključevanje njenega 
gospodarstva v mednarodno 
delitev dela. Poslabšan položaj 
naše države v mednarodnih 
ekonomskih odnosih je pred- 
vsem posledica motenj v last- 
nem ekonomskem razvoju, av- 
tarkičnosti, pomanjkanja 
izvozno-razvojne strategije in 
drugih dejavnikov. Te težave 
so nastale tudi zaradi neza- 
dostnega delovanja ekonom- 
skih zakonitosti in trga, sla- 
bosti v delovanju enotnega ju- 
goslovanskega trga in nezado- 
voljive stopnje samoupravne- 
ga povezovanja in integracije 
združenega dela. 

Zaradi vsega tega se je rela- 
tivno zmanjšala prisotnost Ju- 
goslavije v mednarodnih eko- 
nomskih tokovih, manjši je bil 
delež našega izvoza, povečala 
pa sta se zunanjetrgovinski in 
plačilni deficit, predvsem pa 
zadolženost. 

Na nadaljnji razvoj jugoslo- 
vanskega gospodarstva bodo 
tudi v bodoče vplivale smeri in 
dinamika sprememb v svetov- 
nem gospodarstvu, to pa bo 
odvisno od lastne sposobno- 
sti, da hitro in ustrezno reagira 
na takšne spremembe. Odvi- 
sno bo tudi od tega kako se 
izkoriščajo najnovejši tehni- 
čno-tehnološki dosežki, mate- 
rialni viri in človeške sposob- 
nosti ter komparativne pred- 
nosti na mednarodnem pod- 
ročju. 
TEMELJI POLITIKE 

Zaradi vsega tega Skupščina 
SFRJ določa s tem dokumen- 
mcosccoosoo 

tom temelje politike, smernice 
in smeri aktivnosti rta področju 
ekonomskih odnosov s tujino. 
Sestavljeni so iz razvijanja 
ekonomskega sodelovanja 
med SFRJ in tujino na načelih 
enakopravnosti, obojestran- 
ske koristi in medsebojnega 
spoštovanja interesov. To je 
eden bistvenih pogojev za di- 
namičen razvoj jugoslovan- 
skega gospodarstva in njego- 
vo uspešno vključevanje v 
mednarodno delitev dela. Te- 
žišče strategije na tem podro- 
čju mora biti nadaljnji razmah 
izvoza na podlagi večje delov- 
ne produktivnosti in učinkovi- 
tejšega poslovanja. Uresniče- 
vanje te politike in sistema do- 
ločenega v dolgoročnem pro- 
gramu ekonomske stabilizaci- 
je ustvarja pogoje za dina- 
mičen in stabilen družbeni in 
ekonomski razvoj. Pri tem je 
odločilnega pomena nadaljnja 
krepitev vloge delavcev pri od- 
ločanju in večja stopnja samo- 
upravnega združevanja dela in 
sredstev. 

Na tem področju je izjemne- 
ga pomena usklajevanje posa- 
meznih in skupnih interesov 
različnih subjektov pri planira- 
nju in realizaciji ciljev. To je 
pogoj za hiterejše integracij- 
ske procese in delitve dela v 
jugoslovanskem gospodarstvu 
in usmerjanje gospodarskega 
razvoja na enotnem jugoslo- 
vanskem trgu. 

V osnutku zakona je kot 
predpogoj za uresničevanje 
dologoročne izvozne usmeri- 
tve poudarjena nujnost, da se 
z rešitvami v gospodarskem si- 
stemu in z ukrepi ekonomske 
politike ustvarjajo pogoji, v ka- 
terih bo združeno delo motivi- 
rano za trajno usmeritev v 
izvoz. S samoupravnim zdru- 
ževanjem dela in sredstev je 
treba premagati razdroblje- 
nost in zagotoviti večjo stop- 
njo koncentracije sredstev in 
kadrov ob večjem sodelovanju 
znanosti. Organizacije združe- 
nega dela in njihove asociacije 
posvečajo posebno pozornost 
uporabi sodobnih dosežkov v 
proizvodnji in sodobnem mar- 
ketingu.'Razvijala se bo proiz- 
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vodnja, predvsem tistega bla- 
ga in sotritev, glede katerih 
imamo ali bi lahko imeli kom- 
parativne prednosti. Izboljšala 
se bo kakovost izdelkov in sto- 
ritev ter vseh drugih elemen- 
tov, ki pozitivno vplivajo na 
konkurenčnost na mednarod- 
nem trgu. 

Za vse to je treba gospodar- 
stvu zagotoviti učinkovito fi- 
nančno podporo, da bi se 
vključilo v mednarodne eko- 
nomske tokove. Banke bodo 
skupaj z gospodarstvom orga- 
nizirale v tujini centre, posebej 
v državah v razvoju. V ta na- 
men je treba Jugoslovanski 
banki za mednarodno eko- 
nomsko sodelovanje zagotovi- 
ti trajne in stabilne vire sred- 
stev. V zvezi s tem pa je treba 
ustvarjati pogoje vzpostavlja- 
nje konvertibilnosti dinarja. 
KOORDINIRANE 
AKTIVNOSTI 

V tem dokumentu je posebej 
podčrtano, da je treba s koor- 
diniranim uvozom zagotoviti 
vrhunsko tehnologijo v skladu 
s strategijo dolgoročnega go- 
spodarskega in tehnološkega 
razvoja, pri tem pa si moramo 
bolj prizadevati za razvoj last- 
nih možnosti na podlagi enot- 
ne strategije tehnološkega raz- 
voja. 

Poleg povečanja blagovne 
menjave z vsemi državami, ki 
imamo za to pogoje in eko- 
nomski interes je treba razvija- 
ti proizvodno in tehnično-te- 
hnološko sodelovanje, indu- 
strijsko kooperacijo, finančno 
sodelovanje in skupna vlaga- 
nja. Takšno sodelovanje mora 
prispevati k modernizaciji last- 
ne proizvodnje in vseh ele- 
mentov gospodarjenja. 

Poseben pomen je posvečen 
tudi deležu storitev v skupnem 
izvozu. Pri tem je treba posve- 
titi posebno pozornost njiho- 
vemu integralnemu povezova- 
nju z drugimi oblikami širjenja 
ekonomskih odnosov s tujino. 
Geografski položaj Jugoslavije 
namreč nudi velike možnosti 
za razvoj tranzitnega prometa. 
Zato je treba posebno pozor- 
nost posvetiti modernizaciji 
vseh oblik prometa in izko- 
riščanja naravnih bogastev. 
Obenem je treba izkoristiti vse- 
stranske možnosti za razvoj tu- 
rističnega gospodarstva. V le- 
tu 1985 je treba preveriti mož- 
nosti za ustanavljanje carin- 
skih con na glavnih smereh 
mednarodnih tokov menjave 
in jih tudi vgraditi tudi v druž- 
beni razvojni plan 1986-1990. 

Da bi bilo vključevanje v in- 
vesticijska dela v tujini uspeš- 
nejše, je vse bolj nujno združe- 
vanje in povezovanje izvajal- 
cev investicijskih del ter proiz- 
vajalcev opreme in materiala, 

organizacij za inženiring in 
konzalting, kot tudi bank in 
drugih zainteresiranih dejavni- 
kov. Takšno povezovanje bo 
prispevalo k povečanju konku- 
renčne sposobnosti jugoslo- 
vanskega gospodarstva na 
svetovnem trgu. 

Naš program normalizacije 
zunanje likvidnosti mora biti 
zmanjšanje stopnje zadolže- 
nosti z omejitvijo višine letnih 
odplačil na 25 odstotkov deviz- 
nega priliva do leta 1990 in 
zmanjšanje višine zunanjega 
dolga. V sedanjih pogojih je 
tareba vprašanje odplačila 
reševati na takšen način, da bo 
zagotovljen razvoj gospodar- 
stva z inovacijami in uporabo 
nove tehnologije kot podlage 
bodočega razvoja. Pri tem je 
treba zagotoviti dosledno izva- 
janje načela, da je za vsako 
novo zadolževanje odgovoren 
tisti, ki se zadolži. 

REGIONALNI 
RAZPORED 
SODELOVANJA 

V posebnem delu osnutka 
resolucije so določene smeri 
aktivnosti v razvoju bilateral- 
nega, multilateralnega, regio- 
nalnega in subregionalnega 
sodelovanja. V zvezi s tem je 
poudarjeno, da je uresničeva- 
nje regionalne razporeditve 
ekonomskih odnosov SFRJ s 
tujino bistven element za ohra- 
nitev in krepitev neodvisnega 
mednarodnega položaja Jugo- 
slavije kot neuvrščene in so- 
cialistične države. Zato je tre- 
ba v srednjeročnem planu 
družbenoekonomskega raz- 
voja določiti tudi proporce re- 
gionalne razporeditve eko- 
nomskih odnosov s tujino. 

Obstoječa neravnovesja v 
menjavi s posameznimi drža- 
vami je treba odpravljati ali 
blažiti s širjenjem sodelovanja, 
ne pa z nejgovim krčenjem. 
Poleg bilateralnih pogodb je 
treba izkoriščati tudi možnosti, 
ki jih nudijo sedanji in bodoči 
sporazumi o sodelovanju z do- 
ločenimi regionalnimi in su- 
bregionalnimi ekonomskimi 
institucijami. S sosednimi dr- 
žavami je treba bolj izkoriščati 
ugodnosti, ki jih nudita bližina 
trga in večstranska vezanost 
za skupno sodelovanje, zlasti 
na področju prometa, elektro- 
sistema, obmejnega sodelova- 
nja in drugega, o čemer bo tre- 
ba že letos sprejeti dolgoročne 
programe. 

V sodelovanju z razvitimi za- 
hodnimi državami so nujna or- 
ganizirana in koordinirana pri- 
zadevanja za navezavo enako- 
pravnejših in bolj uravnoveše- 
nih ekonomskih odnosov. 
Spodbujati je treba povečanje 

trgovinske menjave, večji de- 
lež jugoslovanskega izvoza, iz- 
koriščanje splošnih ugodnosti, 
ki jih nudi splošna shema pre- 
ferencialov, zboljševati proiz- 
vodno kooperacijo, skupna 
vlaganja in podobno. Vse to pa 
mora prispevati k hitrejšemu 
razvoju lastnh tehnoloških po- 
tencialov. 

Prav tako je pričakovati, da 
se bo zboljšalo sodelovanje z 
Evropsko gospodarsko skup- 
nostjo, državami članicami 
Evropskega združenja svobo- 
dne trgovine (EFTA) ter Orga- 
nizacijo za ekonomsko sodelo- 
vanje in razvoj (OECD). 

Tudi s socialističnimi drža- 
vami je treba z izpopolnjeva- 
njem dosedanje prakse pose- 
bej spodbujati sodelovanje, ki 
bo prispvalo h krepitvi proiz- 
vodne kooperacije in speciali- 
zacije in prenosu tehnologije. 
Multilateralno sodelovanje z 
državami članicami SEV je tre- 
ba še naprej razvijati na podla- 
gi sporazuma iz leta 1964. 

V osnutku tega dokumenta 
je posebej poudarjen pomen 
izvajanja resolucije Skupščine 
SFRJ o razvijanju ekonomske- 
ga sodelovanja z državami 
razvoju iz leta 1973. V skladu s 
tem je treba dograditi rešitve 
in mehanizme v gospodar- 
skem sistemu in ekonomski 
politiki, obenem z razčlenitvijo 
kompleksnih mehanizmov za 
zaščito organizacij združene- 
ga dela, tako pred komercial- 
nimi riziki, kot tudi pred nego- 
spodarskimi riziki. 

AFIRMACIJA SKUPNIH 
INTERESOV 

Zaradi vsega tega si je treba 
prizadevati, da se ekonomsko 
sodelovanje razširi na vse dr- 
žave, kadar obstajajo skupni 
interesi in to predvsem z razvi- 
janjem dolgoročnih oblik pro- 
izvodno-tehničnih povezovanj 
in učinkovitih reševanj odprtih 
vprašanj. To velja zlasti za fi- 
nančno sodelovanje med fi- 
nančnimi in bančnimi institu- 
cijami, ter za sodelovanje z re- 
gionalnimi in mednarodnimi fi- 
nančnimi organizacijami. 

Večjo pozornost moramo 
posvetiti izkoriščanju prostih 
industrijskih zmogljivosti v 
naši državi zaradi skupne pro- 
izvodnje in prodaje na svetov- 
nem trgu. Zaradi tega je treba 
s posebnimi ukrepi spodbujati 
skupni nastop naših organiza- 
cij v državah v razvoju in v 
skladu z možnostmi nadaljeva- 
ti nudenje različnih oblik po- 
moči, posebej najmanj razvi- 
tim državami in ustvarjati za- 
dovoljivejše pogoje za uvoz 
blaga, ki je rezultat skupne 
proizvodnje. 

Zaradi krepitve medsebojne- 

ga ekonomskega sodelovanja 
držav v razvoju bo treba še na- 
prej sodelovati v političnih in 
drugih akcijah za izvajanje 
programov, ki sta jih sprejela 
gibanje neuvrščenih držav in 
Skupina 77 držav v razvoju. Te 
aktivnosti bo koordiniralo, 
spodbujalo in usmerjalo po- 
sebno telo v okviru zveznih or- 
ganov, ki bo ustanovljeno v le- 
tošnjem letu. 

Na podlagi sklenjenega spo- 
razuma se bo razširilo eko- 
nomsko sodelovanje med Ju- 
goslavijo, Indijo in Egiptom, 
prizadevati pa si je treba, da 
bodo k sporazumu pristopile 
še druge države v razvoju. 

S sistemskimi rešitvami in 
ukrepi ekonomske politike se 
bo spodbujalo nadaljnje po- 
večanje deviznega priliva z na- 
kazili in deviznim varčevanjem 
naših državaljanov na zača- 
snem delu v tujini in ustvarjalo 
zadovoljivejše pogoje za njiho- 
vo produktivno zaposlovanje v 
državi. Vzporedno s tem se bo 
okrepila akcija za njihovo na- 
cionalno indentiteto, pred- 
vsem za izobraževanje njiho- 
vih otrok kot jugoslovanskih 
državljanov. Poleg tega je tre- 
ba okrepiti vlogo jugoslovan- 
skih izseljencev pri širjenju in 
zboljševanju ekonomskega so- 
delovanja Jugoslavije z drža- 
vami imigracije. 

REŠEVANJE PEREČIH 
PROBLEMOV 

Jugoslavija se bo v medna- 
rodnih multilateralnih organi- 
zacijah in organih še naprej 
zavzemala za aktiven dialog in 
pogajanja med razvitimi drža- 
vami in državami v razvoju, da 
bi poiskali rešitve za nenehno 
naraščajoče ekonomske pro- 
bleme. To tem prej ker so pro- 
blemi dolgov v razvoju eden 
največjih ekonomskih in 
političnih problemov sodobne- 
ga sveta. V tem smislu se bo 
angažirala za uresničevanje 
predloga sedme konference 
šefov držav ali vlad neuvršče- 
nih držav o sklicu svetovne 
konference o denarju in finan- 
cah za razvoj. Spremenjeni po- 
goji in narasle potrebe medna- 
rodnega sodelovanja zahteva- 
jo reformo Mednarodnega mo- 
netarnega sklada in Medna- 
rodne banke za obnovo in raz- 
voj,. ki bi ju usposobili za 
ustreznejšo vlogo pri urejanju 
mednarodnih finančnih odno- 
sov in reševanju razvojnih pro- 
blemov. Zato se bo razvijala 
naša vsestranska aktivnost v 
okviru Združenih narodov in 
drugih organizacij in organov 
v sistemu OZN zaradi spodbu- 
janja in pospeševanja medna- 
rodnega sodelovanja. 
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V naši državi bodo sprejeti 
ukrepi, da se botj kot do sedaj 
izkoriščajo možnosti za izvoz 
blaga in storitev prek različnih 
oblik mednarodnega združe- 
nega ekonomskega in tehni- 
čno-tehnološkega sodelova- 
nja. Zboljšati bo treba samo- 
upravno poslovno organizira- 
nje in koordinacijo nastopa za- 
interesiranih organizacij zdru- 
ženega dela v skladu z načeli 
mednarodne zadružne trgovi- 
ne. V poslovnem sodelovanju s 
tujimi firmami bo treba med 
drugim sprejeti ukrepe za na- 
daljnje širjenje in zboljšanje 
sodelovanja, uvoza sodobne 
tehnologije, izboljšanja orga- 
nizacije dela in poslovanja ter 
povečanja izvoza. V ta namen 
bodo sprejeti ukrepi, da se 
možnosti, ki jih nudi dopolnje- 
ni zakon o vlaganju tujih oseb 
v domače organizacije združe- 
nega dela čim smotrneje izko- 
ristijo. Pri tem je treba upošte- 
vati, da bo sodelovanje s trans- 
nacionalnimi družbami v skla- 
du s proklamirano politiko. 

Osnutek resolucije predvi- 
deva ustrezne ukrepe in odgo- 
vornosti nosilcev sodelovanja 
ekonomskih odnosov s tujino. 
Glede na to, da ima o tem od- 
ločilno vlogo združeno delo, ki 
mora biti razvojno usposoblje- 
no za merila, ki veljajo na sve- 
tovnem trgu, morajo biti vsi si- 
stemski in drugi ukrepi v skla- 
du s to zahtevo. Zato je treba 
krepiti samoupravno povezo- 
vanje, integracijo in koncen- 
tracijo, kot tudi optimalno or- 
ganiziranost jugoslovanskega 
gospodarstva tv državi zaradi 
uspešnejšega nastopa v tujini. 

Državni organi so dolžni, da 
ob koordinaciji ustvarjajo nuj- 
ne pogoje za uresničevanje te 
vloge združenega dela. V skla- 
du s tem bodo Zvezni izvršni 
svet in zvezni upravni organi 
predlagali ustrezne sistemske 
ukrepe in izdali ukrepe eko- 
nomske politike. Pozornost bo 
osredotočena tudi na razvija- 
nje konzalting in inženiring 
storitve, kot sestavnega dela 
vseh oblik izvoza blaga in sto- 
ritev. 

Vse asociacije gospodar- 
stva. med njim tudi Gospodar- 

ska zbornica Jugoslavije, zbor- 
nice republik in pokrajin, 
splošna združenja in skup- 
nosti, interesne skupnosti za 
ekonomske odnose s tujino 
bodo okrepile akcije za zbolj- 
šanje koordinacije in samo- 
upravno povezovanje organi- 
zacij združenega dela. V tem 
sodelovanju so vsi udeleženci 
dolžni, da se odločno borijo 
proti nelojalni konkurenci med 
jugoslovanskimi organizacija- 
mi na tujem trgu. Ukrepati bo 
treba za boljšo medsebojno in- 
formiranost in zboljšanje med- 
sebojne koordinacije pri 
opravljanju poslov na podlagi 
sporazumevanja in dogovarja- 
nja neposredno zainteresira- 
nih organizacij v državi. Nosil- 
ci so prav tako dolžni, da spre- 
jemajo ukrepe za nenehno 
zboljševanje kadrov, ki delajo 
zunanjeekonomska dela. 

VLOGA ZBORNIC 
Gospodarska zbornica Ju- 

goslavije in ZIS se zavezujeta, 
da bosta ukrepala, da se vpelje 
globalni poslovni informacijski 
sistem, ki bi nudil organizaci- 
jam združenega dela in drugim 
nosilcem ekonomskega sode- 
lovanja s tujino preverjene in 
pravočasne poslovne informa- 
cije. V sodelovanju z zbornica- 
mi republik in avtonomnih po- 
krajin bo Gospodarska zborni- 
ca Jugoslavije ukrepala za ka- 
kovostno krepitev strokovnih, 
zlasti pravnih služb v delovnih 
organizacijah, ki opravljajo 
pravna dela na tem področju. 

Vzporedno s tem se bo na- 
daljevala družbena akcija za 
racionalizacijo zunanjetrgo- 
vinskega omrežja v tujini v 
skladu s politiko, ki jo je do- 
ločila Skupščina SFRJ. To ak- 
cijo mora spremljati zboljšanje 
ekonomske funkcije diplomat- 
sko-konzularnih predstavniš- 
tev. Eno najpomembnejših 
meril za oceno njihovega dela 
so rezultati, ki so jih dosegla v 
ekonomskem sodelovanju z 
ustrezno državo. Odprta vpra- 
šanja o razmerjih med diplo- 
matsko-konzularnimi pred- 
stavništvi in skupnimi gospo- 
darskimi predstavništvi je tre- 

ba urediti do konca junija 
letos. 

Posebej je podčrtano, da za- 
hteve sodobnega tehnično-te- 
hnološkega razvoja po stro- 
kovnih profilih kadrov nalaga- 
jo prilagajanje sistema vzgoje 
in izobraževanja in je pri tem 
pričakovati polno angažiranje 
znanstvenih in visokošolskih 

zavodov ter drugih izobraže- 
valno-vzgojnih organizacij. 
Prav tako je pričakovati, da bo- 
do sredstva javnega obvešča- 
nja in založniške delovne orga- 
nizacije prispevala k uresniče- 
vanju naše politike na podro- 
čju ekonomskih odnosov s tu- 
jino. Zato je podčrtana po- 
membna družbena vloga jav- 
nih glasil in založniške dejav- 
nosti pri uveljavljanju in ure- 
sničevanju ciljev in nalog iz te 
resolucije. 

Zahteva je, da Zvezni izvršni 
svet in zvezni upravni organi 
sprejmejo vse ukrepe za izva- 
janje te resolucije in da v zvezi 
s tem predlagajo sprejetje sku- 
pščinskih aktov, o izvajanju 
politike in sprejetih ukrepih pa 
naj pravočasno obveščajo de- 
legate v Skupščini SFRJ. 

Pri izdelavi planskih aktov 
bo Zvezni izvršni svet upošte- 
val opredelitve iz te resolucije. 

Upoštevajoč naštete cilje, 
Skupščina SFRJ poziva repu- 
bliške in pokrajinske skupšči- 
ne, da v okviru svojih pristoj- 
nosti inicirajo stimulativne in 
druge ukrepe za izvajanje te 
resolucije in za ustvarjanje po- 
gojev, da lahko združeno delo 
popolnoma uresničuje svojo 
vlogo v kreiranju in izvajanju 
dogovorjene politike ekonom- 
skih odnosov s tujino. 

Obenem se pozivajo sku- 
pščine občin, mestnih in regio- 
nalnih skupnosti, da v okviru 
obravnave vprašanj s področja 
ekonomskih odnosov s tujino 
spremljajo uresničevanje te re- 
solucije in da na podlagi tega 
usmerjajo in koordinirajo svo- 
jo aktivnost. Zbora Skupščine 
SFRJ in njuna delovna telesa 
bodo pri opravljanju politične 
kontrole nad izvajanjem te re- 
solucije krepili neposredno so- 
delovanje s samoupravnimi or- 
ganizacijami združenega dela 

in njegovimi asociacijami. 
Predlagatelji osnutka reso- 

lucije opozarjajo tudi na neka- 
tere pomembne pobude, ki se 
začenjajo s tem aktom. Gre za 
graditev in sprejetje vsestran- 
skega sistema družbenega 
varstva delovnih organizacij 
pred komercialnimi in nego- 
spodarskimi riziki. Nato je 
podčrtana potreba po uvedbi 
globalnega poslovnega infor- 
macijskega sistema, ker dose- 
danja prizadevanja na tem 
področju niso dala potrebnih 
rezultatov. Prav tako je nujno 
prilagajanje notranje organiza- 
cije državnih organov sodob- 
nim potrebam, posebej pa 
omejitev nepotrebnega admi- 
nistriranja in poenostavitev za- 
pletenega postopka pri oprav- 
ljanju del na tem področju. 
Prav tako je treba voditi koor- 
dinirano in organizirano akcijo 
proti nelojalni konkurenci. V 
teh akcijah je pričakovati aktiv- 
nejšo vlogo Jugoslovanske 
banke za mednarodno eko- 
nomsko sodelovanje. Vse te 
aktivnosti mora spremljati 
družbena akcija, da bi se zbolj- 
šala kvantifikacijska struktura 
kadrov, ki opravljajo dela in 
naloge ekonomskih odnosov s 
tujino. 

Te obvezne naloge je mo- 
goče uresničiti v okviru rednih 
funkcij organov in organizacij 
federacije oziroma v okviru nji- 
hovih rednih proračunskih 
sredstev. Le uvedba globalne- 
ga poslovnega informacijske- 
ga sistema bo zahtevala 
ustrezna sredstva, ki jih mora- 
jo zagotoviti nosilci in uporab- 
niki tega sistema. 

Na koncu je podčrtano, da je 
Skupščina SFRJ prepričana, 
da stabilen in dinamičen druž- 
beni, gospodarski in kulturni 
razvoj države v pogojih sociali- 
stičnega samoupravljanja in 
njenega mednarodnega polo- 
žaja zahteva široko vključeva- 
nje jugoslovanskega gospo- 
darstva v mednarodne eko- 
nomske odnose na podlagi op- 
timalnega izkoriščanja lastnih 
materialnih in ljudskih virov in 
usposobljenosti za enakoprav- 
no, učinkovito in uravnoveše- 
no sodelovanje s tujino. 

Železnica mora imeti prednost v 

prihodnjem petletnem razvoju prometa 

9 Do leta 1990 se mora delež železniškega prometa povečati v skupnem 
suhozemskem transportu od 31 na 35 odstotkov v obsegu prevoza 

9 Zaradi boljšega povezovanja srednjega s severozahodnim in jugovzhodnim 
delom države bo treba zgraditi novo progo Tuzla-Zvornik-Valjevo 
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9 Za razvoj rečnega prometa in hitrejšo preusmeritev blaga na to ceneno 
obliko prevoza je nujno treba neprekinjeno vzdrževati plovnost reke Save, 
prekopati kanal od Donave do Radinca in preučiti možnost gradnje kanala 
Vukovar-Šamac 
9 Predviden je nakup okrog 20 letal, odvisno od tehničnih inovacij v letalstvu in 
v skladu z zahtevami tega in širitvijo zmogljivosti letališke mreže 

8) Prednost v okviru modernizacije magistralne cestne mreže bo gradnja 
transjugoslovanske avtomobilske ceste »Bratstvo-enotnost«, najbolj 
prometnega dela transevropske avtomobilske ceste »Sever-jug« in predora 
Karavanke. 

Izhajajoč iz tega, da pred- 
stavlja področje prometa in 
zvez v naši državi dejavnost 
posebnega gospodarskega 
pomena z bistvenimi elementi 
komparativnih prednosti, mo- 
ra biti bodoči razvoj in moder- 
nizacija še naprej zasnovana 
na realnih možnostih in do- 
ločenih načelih iz dolgoročne- 
ga programa ekonomske sta- 
bilizacije ter s cilji in nalogami 
prometne politike. S hitrejšim 
razvojem in modernizacijo 
prometnega sistema je mo- 
goče razumeti predvsem dvig 
na višjo tehnično, tehnološko 
in organizacijsko raven, ki za- 
gotavlja boljše povezovanje 
enotnega jugoslovanskega tr- 
ga in nudi kakovostnejše stori- 
tve, ob nižjih stroških repro- 
dukcije, s čimer se vpliva tudi 
na družbeno racionalnost 
skupnega gospodarjenja. 

To je toliko bolj potrebno, 
ker vse dosedanje analize ka- 
žejo, da splošna raven razvito- 
sti prometnega sistema niti v 
tekočem planskem obdobju ni 
zagotavljala učinkovitejše in 
kakovostnejše storitve pri pre- 
vozu potnikov in blaga, tako 
da še naprej predstavlja ome- 
jujoč dejavnik družbenoeko- 
nomskega razvoja države. 

Takšne ocene so v gradivu 
Zveznega komiteja za promet 
in zveze o konceptu razvoja 
prometa v skladu z opredelitvi- 
jo dolgoročnega programa 
ekonomske stabilizacije in 
družbenega dogovora o ure- 
sničevanju prometne politike, 
ki je bil poslan v obravnavo 
delegatom v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ. V 
gradivu je najprej ocenjen raz- 
voj prometnega sistema pri 
nas in trenutno stanje na tem 
pomembnem gospodarskem 
področju, nato pa je predstav- 
ljen koncept bodočega razvoja 
na podlagi stabilizacijskega 
programa oziroma sprejete 
strategije tega razvoja 

RAZVOJ PROMETA 
V PRETEKLEM 
OBDOBJU 

Na začetku analize je ugoto- 
vitev, da so starije prometne 

infrastrukture, posebej želez- 
niške in cestne mreže, tehni- 
čna zaostalost in pomanjkanje 
prometnih sredstev, premaj- 
hna razvitost sistema zvez, kot 
tudi občutno zaostajanje v te- 
hnologiji in organizaciji dela, 
onemogočali hitrejše uspo- 
sobljanje tega področja zahte- 
vam proizvodnje in trga. Vse to 
je omejevalo tudi učinkovitejše 
vključevanje jugoslovanskega 
prometnega sistema v evrop- 
ski transportni sistem in med- 
narodno delitev dela. 

Zaradi dolgoletnega zaosta- 
janja v razvoju je dobil magi- 
stralni promet v prejšnjih pa 
tudi v tekočem srednjeročnem 
planu tretman dejavnosti po- 
sebnega pomena za razvoj dr- 
žave. Pri tem je bila ena glav- 
nih nalog prometne politike hi- 
trejši razvoj železniškega pro- 
meta zaradi povečanja prevo- 
za blaga in potnikov in njego- 
vega večjega deleža v skup- 
nem suhozemskem tran- 
sportu. 

Toda kljub tako določeni 
razvojni politiki in prizadeva- 
njem, da se presežejo struktur- 
na neskladja v gospodarstvu in 
vzpostavijo skladnejši tokovi 
družbene reprodukcije, kažejo 
dosedanja gibanja, da se do- 
govorjeni interesi in cilji v raz- 
voju prometa in zvez ne ure- 
sničujejo in da to področje še 
naprej zelo zaostaja za tem- 
pom razvoja ter potrebami go- 
spodarstva in družbe. 

Analize določenih kazalcev 
o uspešnosti poslovanja, je po- 
udarjeno v gradivu, kažejo, da 
je ekonomski položaj prometa 
nezadovoljivejši od skupnega 
gospodarstva in da se še na- 
prej poslabšuje. Občutno na- 
rašča tudi stopnja zadolženo- 
sti na področju prometa in 
zvez, tako da so lastna sred- 
stva za investicije vse manjša. 
Glede tega je najmanj ugodno 
stanje v železniškem, rečnem, 
pomorskem in letalskem pro- 
metu in na področju cest. Ra- 
zen tega so investicijska vlaga- 
nja v razvoj prometa v obdobju 
od leta 1981 do 1983 realno 
hitreje padala od skupnih go- 
spodarskih investicij. 

Kot eden temeljnih vzrokov 
dosedanjega zaostajanja v raz- 
voju prometa in zvez je ome- 
njeno dolgoletno odlašanje 
reševanja sistema financiranja 
razširjene reprodukcije na tem 
področju. Prav tako niso bila 
uveljavljena predvidevanja o 
uresničevanju večjega dohod- 
ka kot podlage za krepitev 
akumulacije in reprodukcijske 
sposobnosti združenega dela, 
kar je imelo za posledico, da 
proces samofinanciranja na 
tem področju poteka zelo 
počasi. Poleg tega je predstav- 
ljala slaba materialna podlaga 
združenega dela na področju 
prometa in zvez resno motnjo 
za razvoj družbenoekonom- 
skih odnosov in hitrejše zdru- 
ževanje dela in sredstev ne sa- 
mo znotraj prometnih organi- 
zacij, ampak tudi z uporabniki 
transportnih storitev. 

Na zmanjšanje akumulativne 
sposobnosti so vplivale tudi 
nezadovoljive rešitve v primar- 
ni delitvi, kar je slabilo ne sa- 
mo materialno podlago za raz- 
voj, ampak tudi prizadevanja 
za povečanje produktivnosti 
dela, zboljšanje kakovosti pre- 
voza in skupne varnosti v pro- 
metu. K temu je treba dodati še 
številne spremembe instru- 
mentov ekonomske politike 
(carinski, devizni in kreditni si- 
stem, zunanjetrgovinski režim, 
prispevki in davki), kar je prav 
tako vplivalo na slabitev mate- 
rialne osnove dela. 

V gradivu so posebej pred- 
stavljeni rezultati, težave in 
problemi v vsaki od vej prome- 
ta - železniškem, cestnem, 
pomorskem, rečnem in letal- 
skem prometu, kot tudi v ptt 
prometu in delovanju sistema 
zvez. 

BODOČI RAZVOJ 
PROMETA IN ZVEZ 
V drugem delu analize je kon- 

cept in politika bodočega dol- 

goročnega razvoja področja 
prometa in zvez, kateremu je 
treba zagotoviti optimalno 
strukturo prometnega sistema 
in v katerem se bodo posamez- 
ne prometne veje razvijale 
odvisno od svojih komparativ- 
nih prednosti. Pri tem ima 
prednost železniški promet kot 
temeljni nosilec suhozemske- 
ga transporta in ogrodje celot- 
nega prometnega sistema v dr- 
žavi ob večji in racionalnejši 
uporabi rečenega prometa. 

Poudarjeno je da naj bi se s 
stališča cestne politike cestni 
promet razvijal kot komple- 
mentaren in na področjih kjer 
ni razvito železniško omrežje. 
To pomeni nekoliko počasnej- 
ši razvoj, posebej prometa za 
lastne potrebe, privatnega pre- 
voza in naraščanja števila pot- 
niških avtomobilov. 

Razvoj pomorskega prome- 
ta naj bi se usmeril na večjo 
valorizacijo zemljepisnega po- 
ložaja države, izhajajoč iz te- 
meljne usmeritve za zadovolje- 
vanje potreb v jugoslovanski 
zunanjetrgovinski menjavi, pri 
opravljanju tranzitnega pro- 
meta prek naših luk, kot tudi 
nudenju storitev v mednarod- 
nem prometu med tujimi luka- 
mi, kar predstavlja pomemben 
prispevek k uresničevanju de- 
viznega priliva na teh osnovah. 

V skladu s splošnimi cilji 
ekonomske stabilizacije in te- 
meljnimi smernicami družbe- 
noekonomskega razvoja ter 
okviri ekonomske politike Ju- 
goslavije za obdobje od leta 
1986 do 1990 je dana prednost 
v razvoju in modernizaciji pro- 
metnega sistema v železniš- 
kem, pomorskem in rečnem 
prometu, temeljne smeri tega 
razvoja pa morajo biti usmerje- 
ne v izgradnjo in rekonstrukci- 
jo magistralnih prometnic, že- 
lezniških in potniških, kot tudi 
zmogljivosti integralnega tran- 
sporta, da bi zagotovili učinko- 

^jccooooosooooccooflooososocooeBseeooooo 

KONCEPT RAZVOJA PROMETA V SKLADU Z OPRE- 
DELITVAMI IZ DOLGOROČNEGA PROGRAMA EKO- 
NOMSKE STABILIZACIJE IN DRUŽBENEGA DOGO- 
VORA O URESNIČEVANJU PROMETNE POLITIKE 
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vitejše in racionalnejše delova- 
nje prometnega sistema na 
načelih integralne enotnosti. 

USPOSOBITEV 
ŽELEZNICE ZA VEČJI 
PREVOZ 

Poudarjeno je, da mora biti 
glavni cilj in naloga prometne 
politike tudi v prihodnjem ob- 
dobju usposobitev železnice 
za precej večji obseg prevoza 
kot je bil realiziran v tekočem 
planskem obdobju. Z nadalje- 
vanjem sprememb v strukturi 
prevoza bi bilo treba v prihod- 
njem obdobju doseči poveča- 
nje deleža železniškega pro- 
meta v skupnem suhozem- 
skem transportu od sedanjih 
31 na 35 odstotkov v obsegu 
prevoza in od 55 na 60 do 65 
odstotkov v transportnem 
delu. 

Da bi te cilje dosegli je treba 
povečati učinkovitost železni- 
ce z njeno modernizacijo, ra- 
cionalnejšim izkoriščanjem 
obstoječih'zmogljivosti in bolj- 
šo organizacijo dela. S progra- 
mom modernizacije železnice 
je treba zajeti predvsem magi- 
stralno in mednarodno omrež- 
je prog po katerih se odvija 
mednarodni in tranzitni pro- 
met, upoštevajoč tudi najbolj 
frekventne smeri in potrebe za 
transportne zmogljivosti, kot 
tudi za povezovanje s tranzitni- 
mi lukami zaradi povečanja 
deviznega priliva v državi. 

Pri modernizaciji tega 
omrežja prog je treba dati 
prednost usposabljanju magi- 
stralnih železniških smeri od 
Jesenic do Djevdjelije, prek ka- 
tere se odvija 40 odstotkov 
transpotnega dela in na kateri 
je zaradi ozkih grl zmanjšana 
prepustnost, prevozna moč in 
vključevanje v evropsko 
omrežje prog. Na tej magistral- 
ni prometnici ni pogojev, da se 
promet na vsej dolžini odvija z 
načrtovano maksimalno hi- 
trostjo 120 km na uro in so 
zato nujna investicijska vlaga- 
nja v kapitalni remont in re- 
konstrukcijo prog in postaj na 
določenih odsekih ter v izgrad- 
njo in rekonstrukcijo vozlišč in 
ranžiranih postaj skozi katere 
je hitrost vlakov omejena od 50 
do 100 km. 

Nujno je zavarovati tudi 17 
železniških postaj (vse postaje 
so na delu Sežana - Ljubljana 
in nekatere nezavarovane po- 
staje na odseku Zagreb - Vin- 
kovci) in okrog 700 km proge 
kjer je zaradi pomanjkanja so- 
dobnih relejnih naprav hitrost 
omejena na 100 km. Prav tako 
bodo potrebna dodatna vlaga- 
nja za gradnjo obvoznih prog v 
okviru železniškega vozlišča 
Beograda in Zagreba, kakor 
tudi za gradnjo druge proge na 

odsekih Zagreb-Novska in 
Stalač-Niš. 

ELEKTRIFIKACIJA 
PROG 

Zaradi racionalnejšega izko- 
riščanja energije in sprememb 
v strukturi prevoza ima elektri- 
fikacija prog še naprej pred- 
nost in naj bi se konec leta 
1990 delež elektrificiranih 
prog v omrečju JŽ povečal od 
sedanjih 37 na okrog 50 od- 
stotkov. 

Podčrtano je tudi, da bi bilo 
treba zaradi dopolnitve omrež- 
ja prog Jugoslovanskih želez- 
nic zgraditi novo progo Tuzla- 
-Zvornik-Valjevo dolgo 
okrog 113 km, da bi bil bolje 
povezan srednj del države s 
severozahodnim in jugovzho- 
dnim delom. Treba bo tudi za- 
menjati okrog 6.000 ali okrog 
12 odstotkov tovornih vago- 
nov, ki so starejši kot 30 let in 
kupiti še okrog 8.000 vagonov, 
pretežno domače proizvodnje. 

Zaradi modernizacije zmog- 
ljivosti za prevoz potnikov in 
izboljšanja kakovosti storitev 
prevozov bo nujno treba zame- 
njati okrog 525 ali okrog 15 
odstotkov vagonov, ki so sta- 
rejši kot 25 let in kupiti še 
okrog 260 potniških vagonov. 
Prav tako bo treba kupiti okrog 
100 garnitur dieselskih in elek- 
tromotornih vlakov za potrebe 
primestnega potniškega pro- 
meta, kot tudi okrog 150 novih 
elektro in dieselskih lokomo- 
tiv, tj. okrog 60 dieselskih loko- 
motiv za premikanje na po- 
stajah. 

Prednost pri modernizaciji 
železniškega prometa bo da- 
na, kot je poudarjeno v gradi- 
vu, uvajanju telematskega si- 
stema zvez na magistralnih že- 
lezniških smereh zaradi 
ustvarjanja pogojev za učinko- 
vitejše povezovanje vseh pro- 
cesov organizacije in odvijanje 
sistema prometa na progah 
Jugoslovanskih železnic. To 
pomeni uvajanje enotnega si- 
stema za prodajo in rezervaci- 
jo vozovnic, izdelavo voznega 
reda, sestavljanje in spremlja- 
nje vozil, obdelavo prometa in 
drugo. 

RAZVOJ 
POMORSKEGA 
PROMETA 

Ko je govor o pomorskem 
prometu je v gradivu Zveznega 
komiteja za promet in zveze 
poudarjeno, da bo njegov raz- 
voj usmerjen na večje vredno- 
tenje zelo ugodnega položaja 
naše države. To pomeni hitre- 
jši razvoj pomorske flote in po- 
večanje njenih zmogljivosti za- 
radi zadovoljevanja naraslih 

potreb jugoslovanske zunanje- 
trgovinske menjave, posebej z 
državami v razvoju, kot tudi pri 
prevozu med tujimi lukami. Za- 
to je treba ustvarjati ugodnejše 
pogoje za gradnjo ladij v drža- 
vi za domače naročnike in 
omogočiti uvoz določenega 
števila novih ladij na podlagi 
blagovnih list v okviru medna- 
rodnih sporazumov, kot tudi 
določenega števila rabljenih 
ladij z izkoriščanjem hipote- 
karnih in drugih bančnih kre- 
ditov, predvsem za zamenjavo 
ladij izgubljenih v nesrečah, 
kot tudi tistih, ki so starejše kot 
20 let. 

Treba je zagotoviti tudi večji 
delež domače flote pri prevo- 
zih v jugoslovanski zunanjetr- 
govinski menjavi posebej pri 
izvozu, in to od dosedanjih 34 
na 40 odstotkov, da bi se 
zmanjšal devizni odliv na pod- 
lagi uporabe tuje zastave za te 
prevoze. Nato je treba odpisati 
najmanj 30 odstotkov obsto- 
ječe tonaže (okrog 116 ladij) in 
povečati zmogljivosti flote za 
30 odstotkov ali za okrog 
800.000 bruto registrskih ton. 
Na ta način bi zagotovili nakup 
ladij za okrog 1,6 milijona bru- 
to registrskih ton. 

Poudarjeno je, da je treba 
glede na to, ker eksploatacija 
ladij, zgrajenih doma za do- 
mačo floto, prinese dvakrat do 
štirikrat večji devizni priliv v 
primerjavi z izvozom ladij, nuj- 
no ustvariti pogoje za po- 
spešeno graditev ladij v do- 
mačih ladjedelnicah. Izhajajoč 
iz tega, da je osnovni namen 
teh ladij delo v mednarodnem 
prometu je osnova, da se za 
financiranje te gradnje upora- 
bi del sredstev, namenjen za 
kreditiranje izvoza ladij. 

REČNI PROMET 
Razvoj rečnega prometa se 

bo v naslednjem obdobju 
usmeril v valorizacijo izjemno 
ugodnega položaja Jugoslavi- 
je na donavskem zlivu in razvi- 
te plovne mreže rek in kanalov 
v naši državi, upoštevajoč po- 
večane možnosti za zaposlitev 
zmogljivosti v mednarodnem 
prometu zaradi uresničevanja 
deviznega priliva in interese 
gospodarstva z nižjimi stroški, 
ki zagotavljajo to obliko pre- 
voza. 

Glede zmogljivosti plovnega 
omrežja lahko rečni promet 
prevzame prevoz vseh množič- 
nih tovorov, ki so naravno 
usmerjeni na reke in kanale, 
kot so premog, ruda, železo, 
umetna gnojila, gramoz, pe- 
sek, kamen, cement in drugo. 
Z boljšim izkoriščanjem rečnih 
plovnih poti, kot tudi s hitre- 
jšim usposabljanjem rečnega 
prometa za večji obseg dela, 

bodo ustvarjeni pogoji za po- 
večanje te oblike prevoza v 
skupnem kopnem transportu 
za okrog 10 do 12 odstotkov. 
To je mogoče doseči s poveča- 
njem in modernizacijo zmoglji- 
vosti flote in ustvarjanjem za- 
dovoljivejših pogojev za pred- 
nostni nakup ladij v domačih 
ladjedelnicah za delo v medna- 
rodnem prometu. 

Ocena je, da je za razvoj reč- 
nega prometa in hitrejšo preu- 
smeritev tovora na to ceneno 
obliko prevoza nujno, da zain- 
teresirane družbenopolitične 
skupnosti z dogovorom uredi- 
jo vprašanje stalnega vzdrže- 
vanja plovnosti reke Save, za- 
radi odprave občasnih prekini- 
tev plovbe, zaradi premajhne 
globine v letnem obdobju. 
Prav tako je treba s prekopom 
plovnega kanala od Donave do 
Radinca v dolžini 9 km ustvari- 
ti pogoje za racionalnejšo upo-~ 
rabo rečnega prometa in dovo- 
zu surovin ter odvozu gotovih 
izdelkov iz metalurškega kom- 
binata Smederevo. In končno 
je nujno podrobneje preučiti 
možnosti in ekonomsko upra- 
vičenost gradnje kanala Vuko- 
var-Šamac. 

V naslednjem obdobju, je 
poudarjeno v gradivu, se v jav- 
nem cestnem prometu priča- 
kuje nadaljnja rast števila mo- 
tornih vozil in obsega prevo- 
zov, čeprav z mnogo bolj 
umerjeno stopnjo rasti kot v 
preteklem obdobju. Razen po- 
večanja cen motornih vozil in 
podražitev goriva bo na to vpli- 
vala tudi ureditev medpano- 
žnih odnosov na transportnem 
trgu v skladu z dogovorjeno 
prometno politiko, kot tudi z 
zmanjšanjem konkurenčnosti 
v prevozu blaga. Na taka giba- 
nja v cestnem prometu bi bilo 
treba vplivati tudi s prostim si- 
stemom oblikovanja cen, zara- 
di povečanja atraktivnosti že- 
lezniškega prometa, s progre- 
sivnim obdavčevanjem komer- 
cialnih vozil odvisno od zmog- 
ljivosti, moči motorja in podo- 
bno, kot tudi z omejevanjem 
nosilnosti ali relacije gibanja 
vozil v individualni lasti. 

V okviru splošnega koncep- 
ta prometne politike bodo iz- 
delani posebni ukrepi za preu- 
smeritev primestnega cestne- 
ga prometa na tirni prevoz. Ra- 
zen tega bo treba zagotoviti 
zadovoljivejše konkurenčne 
pogoje mednarodnemu cest- 
nemu prometu in to pretežno z 
nakupom na domačem trgu 
deloma pa z uvozom vozil za 
mednarodni transport, kakor 
tudi z večjim angažiranjem teh 
zmogljivosti v prevozih za ju- 
goslovansko zunanjetrgovin- 
sko menjavo. 

Letalski promet se vse bolj 
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usmerja na večje oddaljenosti 
in na tuje relacije, toda s poča- 
snejšo rastjo (4,5 odstotka) v 
primerjavi s prejšnjim obdob- 
jem, ko je bila le-ta 10 odstot- 
kov povprečno letno. 

Glede na nezadovoljivo 
strukturo flote je predvidena 
zamenjava zmogljivosti oziro- 
ma nakup okrog 20 letal, odvi- 
sno od tehničnih inovacij in v 
skladu z zahtevami trga ter ši- 
ritvijo zmogljivosti letališkega 
omrežja. Zaradi racionalizacije 
prevoza bo določen optimalni 
tip letala za notranji promet, 
določeno število pa jih bo tre- 
ba kupiti. Raziskuje se tudi 
ustrezna flota za prevoz blaga, 
da bi se ta vrsta prometa po- 
membneje vključila v prevoz 
blaga v naši zunanjetrgovinski 
menjavi. 

MODERNIZACIJA 
LETALIŠČ, 
CEST IN LUK 

V gradivu je podčrtano, da 
bodo investicijska vlaganja, 
ker je mreža letališč že precej 
široka, v naslednjem obdobju 
usmerjena v rekonstrukcijo in 
modernizacijo obstoječih leta- 
lišč, v skladu z zahtevami so- 
dobne tehnologije pri prevozu. 
Sem sodi rekonstrukcija dotra- 
janih vzletnih in pristajalnih 
stez ter manevrskih površin, 
razširitev potniških terminalov 
ter modernizacija objektov za 
sprejem in odpravo potnikov. 
Precejšnja vlaganja bodo 
usmerjena tudi v objekte in 
opremo za kontrolo letenja, da 
bi bili ustvarjeni pogoji za var- 
nejše vodenje letal v jugoslo- 
vanskem zračnem prostoru. 

V okviru modernizacije ma- 
gistralnega cestnega omrežja 
bo težišče smeri razvoja še na- 
prej gradnja transjugoslovan- 
ske avtomobilske ceste »Brat- 
stvo-enotnost« najbolj promet- 
nega odseka transevropske 
avtomobilske ceste »Sever- 
jug« in predora Karavanke, na 
podlagi obveznosti, ki so bile 
sprejete z meddržavnim dogo- 
vorom. Da bo vse to uresniče- 
no, bo treba zagotoviti stabilne 
vire za financiranje gradnje in 
vzdrževanje cest, s čemer se 
razume tudi ustvarjanje pogo- 
jev za uporabo predpisov o 
amortizaciji osnovnih sredstev 
na tem področju. 

Z izgradnjo in modernizacijo 
magistralnih in ostalih cestnih 
smeri bi se delež cest s sodob- 
nim cestiščem v skupnem 
cestnem omrežju do konca le- 
ta 1990 povečal od sedanjih 54 
na le okrog 59 odstotkov,, kar 
bi bilo še naprej precej pod 
ravnijo evropskih držav 
(80-100 odstotkov). Predvide- 
na je tudi modernizacija po- 
morskih luk z namenom, da 
nudijo hitrejše in kakovostnej- 
še storitve. Ker se okrog 95 
odstotkov tranzitnega prometa 
odvija v nekaj največjih luk 
(Koper, Reka, Ploče, Bar) bodo 
večja investicijska vlaganja na- 
menjena za njihovo moderni- 
zacijo, s tem pa bodo ustvarje- 
ni pogoji za večji devizni priliv 
od tranzitnega prometa teh 
luk. V rečnih lukah in prista- 
niščih je nujno treba doseči 
višjo stopnjo mehanizacije in 
organizacije dela, ker njihove 
zmogljivosti ne ustrezajo niti 
sedanjemu obsegu prometa 
na plovnih poteh. 

PTT PROMET 
Ko je govor o ptt prometu je 

v tej analizi poudarjeno, da bo 
do konca leta 1986 zgrajen 
koaksialni kabel »Central«, kar 
je posebnega pomena za širi- 
tev zmogljivosti in tranzitnega 
prometa. Prav tako se bo na- 
daljevala gradnja magistralnih 
in mednarodnih tt zmogljivo- 
sti, ki povezujejo 17 tranzitnih 
central s kablom »Central«, s 
čemer so ustvarjeni pogoji za 
še učinkovitejši notranji, med- 
narodni in tranzitni promet. 
Zgrajen bo mednarodni preno- 
sni sistem v skladu s sprejetimi 
mednarodnimi obveznostmi z 
vsemi sosednimi državami in 
razširjeno omrežje za vključe- 
vanje okrog 400.000 neizko- 
riščenih telefonskih priklju- 
čkov zgrajenih v tekočem 
planskem obdobju, kot tudi za 
okrog 2 milijona novih pri- 
ključkov. Z razširitvijo obsto- 
ječih zmogljivosti prenosnih 
sistemov bo zagotovljeno po- 
večanje števila telefonskih pri- 
ključkov od 2,2 milijona v letu 
1984 na okrog 4,5 milijona pri- 
ključkov konec leta 1990. 

V naslednjem obdobju je 
predvidena tudi otvoritev 464 
novih enot poštnega omrežja, 
gradnja enotnega javnega ju- 
goslovanskega omrežja za 
prenos podatkov (Jupak), tret- 
je satelitske postaje v Ivanjici 
za evropski promet, ki bo služi- 
la za diverzifikacijo oziroma al- 
ternativni prenosni sistem za 
bolj oddaljene države, kot tudi 
mobilno javno radijsko jugo- 
slovansko mrežo, ki bo omo- 
gočila povezovanje radijskih 
postaj v vozilih rte ozemlju vse 
države in njeno vključevanje v 

sistem telekomunikacij JPTT. 
Da bi zagotovili realizacijo 

tako določenega koncepta 
razvoja prometa in zvez je nuj- 
no, je poudarjeno v gradivu, 
rešiti nekatera bistvena vpra- 
šanja, ki določajo vlaganja v 
razširitev materialne osnove 
dela na tem področju. Spre- 
membe materialnih odnosov v 
sistemu razširjene reprodukci- 
je morajo biti zasnovane na 
stabilni rasti akumulativne in 
reprodukcijske sposobnosti 
združenega dela na področju 
prometa in zvez. To se nanaša 
predvsem na spremembe v pri- 
marni delitvi z odpravljanjem 
ali blažitvijo disparitet v cenah, 
posebej v železniškem in ptt 
prometu kar bi prispevalo k 
izenačevanju njihovih pogojev 
gospodarjenja in ustvarjanja 
materialne podlage za razvoj. 

Ena pomembnih možnosti 
za povečanje reproduktivne 
sposobnosti na področju pro- 
meta in zvez je tudi ekonom- 
sko racionalno oblikovanje 
sredstev za amortizacijo, kot 
tudi obračunavanje stroškov 
za vzdrževanje in amortizacijo 
objektov infrastrukture v vseh 
vejah prometa na enakih nače- 
lih in po enakih metodah. 

Obenem pa brez večjega an- 
gažiranja večjega števila upo- 
rabnikov prometnih storitev 
ter njihovega interesnega in 
dohodkovnega povezovanja 
oziroma dogovarjanja o potre- 
bah razvoja in skupnih vlaga- 
njih ni realne podlage za hitrej- 
šo usposobitev prometnega si- 
stema in uporabe sodobne te- 
hnologije pri prevozu v skladu 
z zahtevami gospodarstva in 
družbe. 

MEDNARODNE POGODBE 

Sedež centra za mir - v Jugoslaviji 

$ Center ima nalogo, da organizira in izvaja podiplomski študij, raziskave in 
širitev znanja, ki bo prispevalo k izboljšanju miru, razvoja in mednarodnega 
sodelovanja 

® Ustrezni delovni prostor za administrativno središče centra bo zagotovila 
naša država, medtem ko bo efektivne stroške režije sedeža prevzel sam center 
Zvezni izvršni svet je poslal v 

obravnavo in sprejem delega- 
tom Skupščine SFRJ Predlog 
zakona o ratifikaciji Sporazu- 
ma med SFRJ in Univerzo za 
mir, ki so jo ustanovili Združe- 
ni narodi, o sedežu Mednarod- 
nega regionalnega evropske- 
ga centra za mir in razvoj Uni- 
verze za mir, ki so ga ustanovili 
Združeni narodi (AS 522). Za 
sprejetje tega Zakona sta pri- 

stojna Zbor republik in pokra- za mir in razvoj. Ob velikem uvrščene politike Jugoslavija 
jin in Zvezni zbor Skupščine spoštovanju načelnosti in ne- kakor tudi ob upoštevanju nje- 
SFRJ. 

SEDEŽ CENTRA 
Ob upoštevanju dejavnosti 

Univerze za mir, ki so jo usta- 
novili Združeni narodi v Evro- 
pi, je njegov Svet leta 1983 
sklenil, da ustanovi Mednarod- 
ni regionalni evropski center 

PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED SFRJ IN UNIVERZO ZA MIR, KI SO JO USTANO- 
VILI ZDRUŽENI NARODI, O SEDEŽU MEDNARODNE- 
GA REGIONALNEGA EVROPSKEGA CENTRA ZA MIR 
IN RAZVOJ UNIVERZE ZA MIR, KI SO GA USTANOVI- 

vj Ll ZDRUŽENI NARODI 
^ocooooeooooooooooocosooocooooocoooocoosc'. 

poročevalec 11 



nih doslednih in progresivnih 
stališč do problemov miru in 
razvoja, je Svet predložil, naj 
bo sedež Centra v Jugoslaviji. 

Ta predlog je lani sprejel 
Zvezni izvršni svet, ko je preso- 
dil, da bi bilo zaradi nadaljnje 
uveljavitve neuvrščene politike 
Jugoslavije, ob upoštevanju 
vprašanja svetovnega miru in 
razvoja, smotrno v Jugoslaviji 
ustanoviti omenjeni Center. 
Izvršni svet je ob tem ugotovil, 
da je ustanovitev Centra v skla- 
du z našim pravnim sistemom. 

Pri tem je bilo tudi upošteva- 
no, da je mir univerzalni inte- 
res vsega sveta, Univerza pa 
zbira predvsem neuvrščene in 
druge države v razvoju. ZIS pa 
je tudi upošteval, da Center širi 
možnosti večjega sodelovanja 

med Severom in Jugom ter od- 
pira nove možnosti tudi za 
našo večjo prisotnost na med- 
narodnem področju, pred- 
vsem na področju znanosti in 
izobraževanja. 

NALOGE CENTRA 
Sporazum določa, da izraz 

»Center« pomeni Mednarodni 
regionalni evropski center za 
mir in razvoj Univerze za mir 
Združenih narodov, katerega 
naloge so, da organizira in 
izvaja ustrezne podiplomske 
študije, raziskovanja in širi 
znanje, ki prispeva k nrfiru, po- 
speševanju razvoja in medna- 
rodnega sodelovanja. 

Center bo imel status tuje 
pravne osebe (mednarodne or- 

ganizacije) in bo užival avtono- 
mijo ter ugodnosti v skladu z 
določbami Konvencije o privi- 
legijih in imunitetah Združenih 
narodov. 

V skladu s Sporazumom bo 
Jugoslavija zagotovila Centru 
uporabo ustreznih delovnih 
prostorov za administrativni 
sedež, medtem ko bo dejanske 
režijske stroške sedeža prevzel 
Center sam. V skladu z ustrez- 
no določbo Mednarodnega 
sporazuma o ustanovitvi Uni- 
verze za mir, se lahko stroški 
delovanja Centra pokrivajo s 
prostovoljnimi prispevki vlad, 
mednarodnih organizacij in 
fondacij ter iz drugih nevla- 
dnih virov, kakor tudi s prihod- 
ki od šolnin in ustreznih dona- 
torskih akcij. 

Center ima lahko sklade in 
odprte račune v katerikoli va- 
luti in v katerikoli pooblaščeni 
banki v Jugoslaviji, in sicer 
brez omejitev, ki jih predpisu- 
jejo jugoslovanski predpisi. 
Terjatve in dohodki Centra za 
drugo premoženje so oprošče- 
ni vseh davkov in taks razen 
tako imenovanih posrednih 
davkov, ki so po svoji naravi 
zajeti v ceni blaga in storitev, 
ter dajatev za javne komunalne 
storitve. 

Svet Centra in pristojni orga- 
ni v SFRJ bodo sporazumno 
določali oblike sodelovanja pri 
izvajanju omenjenega Spora- 
zuma v naši državi. Morebitne 
spore pa bo reševala arbitraža 
z dokončnimi odločitvami. 

Fizično varstvo jedrskega materiala v naši 

državi    

Kaznovala se bodo naklepno storjena kazniva dejanja nepooblaščenega 
sprejemanja, posesti, uporabe ali transferja jedrskega materiala, ki povzroči ali bi 
povzročilo smrt oziroma težko poškodbo neke osebe ali precejšnjo materialno 
škodo, kakor tudi kazniva dejanja tatvine, utaje ali pridobitve tega materiala z 
goljufijo 

Jedrski material po svoji na- 
ravi in pogojih miroljubne 
uporabe pomeni velik riziko, 
še posebej, če pride v roke ne- 
pooblaščenh oseb. Ocenjeno 
je, da je nevarnost tatvine plu- 
tonija, visoko obogatenega 
urana ali urana 233, kar bi 
skupini ljudi, ki je za to tehni- 
čno kvalificirana, omogočilo 
izdelavo jedrske bombe. Tatvi- 
na plutonija ali drugih ra- 
dioaktivnih snovi bi lahko po- 
vzročila, da bi se ta material 
uporabljal tudi kot radiološki 
onesnaževalec. Končno pa bi 
lahko tudi posameznik ali več 
ljudi skupaj izvedlo sabotažo 
nad napravami, ki so del v ci- 
klusu jedrskega materiala, kar 
yelja tudi za pošiljke tega ma- 
teriala. Seveda bi to povzroči- 
lo nepredvidljivo veliko radio- 
loško nevarnost za prebival- 
stvo. Vse te nevarnosti in riziki 
so še večji pri prevozu jedr- 
skega materiala, zlasti pa v 
mednarodnem prevozu. 

To so razlogi, da je Medna- 
rodna agencija za jedrsko 
energijo (MAAE) že sredi leta 
1972 izdelala »Priporočila za 
fizično varstvo jedrskega ma- 
teriala, ki so bila leta 1975 re- 
vidirana v skladu z novimi te- 

hničnimi spoznanji. Priporoči- 
la so bila v praksi sprejeta tudi 
v Jugoslaviji pri graditvi jedr- 
ske elektrarne Krško. Hkrati 
pa je bila leta 1979 na Dunaju 
sprejeta Konvencija o fizi- 
čnem varstvu jedrskega mate- 
riala, ki je od leta 1980 odprta 
za podpisovanje. 

Delegati Skupščine SFRJ 
sedaj dobivajo Predlog zako- 
na o ratifikaciji omenjene 
Konvencije (AS 476). Njen na- 
men je, da vsaka država po- 
godbenica sprejme, v skladu z 
nacionalno zakonodajo, po- 
trebne ukrepe za preprečeva- 
nje izgubljanja, tatvin, zlorab 
ali poškodovanja jedrskega 
materiala, ki je na njenem ob- 
močju, in sicer pod njeno ju- 
risdikcijo ali pa kjerkoli pod 
njeno kontrolo, medtem ko je 
material v mednarodnem tran- 
sportu, domači uporabi, v 
skladiščih ali na prevozu. 

Obrazložitev omenjenega 
zakonskega akta poudarja, 
čeprav sodi odgovornost za 
organizacijo in delovanje si- 
stema fizičnega varstva jedr- 
skega materiala in jedrskih 
naprav izključno v pristojnost 
organov države, na katerem 

območju je material, da so za 
take ukrepe zainteresirane tu- 
di druge članice mednarodne 
skupnosti. Fizično zavarova- 
nje jedrskega materiala je po- 
stalo stvar mednarodnega so- 
delovanja, saj je jasno, da je 
njegova učinkovitost v posa- 
mezni državi odvisna tudi od 
sprejetja ustreznih ukrepov v 
drugi državi ali državah. 

Sicer pa Konvencija določa 
obveznost držav podpisnic, da 
naklepno storjena kazniva de- 
jaja, omenjena v Konvenciji, 
sankcionirajo z ustreznimi 
kaznimi, in sicer v skladu z ne- 
varnostjo posameznih kazni- 
vih dejanj. Med ta kazniva de- 
janja sodijo tudi tista, kjer gre 
za nepooblaščeno sprejema- 
nje, posest, uporabo, transfer, 
spremembo, odlaganje ali šir- 
jenje jedrskega materiala, ki 
povzroča ali utegne povzročiti 
smrt ali resno poškodbo kakš- 
ne osebe ali precejšnjo gmot- 
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no škodo. Nadalje sodijo med 
ta kazniva dejanja tatvine ali 
grabež jedrskega materiala, 
utajitev ali pridobitev jedrske- 
ga materiala z goljufijo, kakor 
tudi vsaka zahteva za jedrski 
material z grožnjo, uporabo 
sile ali z uporabo kateregakoli 
drugega načina zastraševanja. 

Obrazložitev tudi omenja, 
da je za zakonodajno ureditev 
vprašanj, o katerih govori 
Konvencija, pristojna federaci- 
ja. Po ratifikaciji postane Kon- 
vencija komplementarna s 
predpisi, ki urejajo promet in 
prevoz eksplozivov in radioak- 
tivnih ter drugih nevarnih sno- 
vi, kakor tudi predpisov o var- 
stvu človekovega okolja, ki so 
pomembni za vso državo in 
mednarodno skupnost. 

Ker je jedrski material po 
definiciji Konvencije tudi ne- 
varen material, se bo Konven- 
cija po ratifikaciji izvajala v 
okviru Zakona o prevozu ne- 
varnih snovi. 

Izdajata Skupščina SR Slovenije in Skupščina SFRJ - Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Silva Jereb (predsednica), Ilija 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, Šubičeva 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 Stefanovski, 
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Ljubljana, 2.4.1985 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET    

POROČILO 

o nekritih izgubah po zaključnih računih 

za leto 1984 in možnostih za njihovo 

pokritje (ESA-682) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 58. seji dne 
28. 3. 1985 obravnaval: 

- POROČILO O NEKRITIH IZGUBAH PO ZAKLJUČNIH 
RAČUNIH ZA LETO 1984 IN MOŽNOSTIH ZA NJIHOVO 
POKRITJE, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 217. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

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 

Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekre- 
tar za finance, 
- dr. Jože KUNIČ, namestnik republiškega sekretarja za 
finance, 

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

- Drago KOLMAN, pomočnik republiškega sekretarja 
za finance. 

1. Obseg in značilnost izgub v letu 1984 
Po podatkih službe družbenega knjigovodstva je v letu 1984 

poslovalo z izgubo 184 organizacij združenega dela s pod- 
ročja gospodarstva, ki zaposlujejo 34.168 delavcev. Skupen 
znesek izgube znaša 10.420 mio in je za 20,3% manjši od 
zneska ugotovljene izgube v letu 1983. Organizacije združe- 
nega dela, ki so ugotovile izgubo, so iz vseh področij gospo- 
darstva, razen iz gozdarstva in vodnega gospodarstva. Že 
vrsto let pretežen del izgube v gospodarstvu izkazujejo orga- 
nizacije združenega dela industrije in rudarstva. V letu 1984 
znaša njihov delež v vseh izgubah gospodarstva 81,9%, sle- 
dijo pa jim organizacije združenega dela gradbeništva s 6,5%, 
kmetijstva in ribištva s 5,4% itd. 126 organizacij združenega 
dela je uspelo izgubo v celoti kriti že ob sestavljanju zaključ- 
nega računa, medtem ko je 58 organizacij združenega dela v 
zaključnem računu izkazalo 5.538 mio din nekrite izgube, kar 
je 53,1% vse ugotovljene izgube. Tudi ta izguba je manjša od 
zneska nekrite izgube iz leta 1983 in sicer za 35,3%. 

Poleg navedene izgube iz tekočega poslovanja so organiza- 
cije združenega dela v zaključnih računih za leto 1984 izka- 
zale še 872 mio din izgube, ki izvira iz poslovanja v letu 1983 in 
v prejšnjih letih. Del te izgube je ugotovila služba družbenega 
knjigovodstva v kontrolnem pregledu zaključnih računov 
uporabnikov družbenih sredstev, del pa se nanaša na začasno 
pokrito izgubo v prejšnjih letih z razmejitvijo obračunane 
amortizacije, ki jo organizacije združenega dela niso uspele 
delno ali v celoti nadomestiti z razporeditvijo čistega dohodka 
v poslovni in rezervni sklad v zaključnem računu za leto 1984. 

V družbenih dejavnostih je 39 mio din izgube ugotovilo 7 
organizacij združenega dela, ki zaposlujejo 509 delavcev. 
Največ izgube (28 mio din) so spet izkazale organizacije 

združenega dela s področja zdravstva in socialnega varstva, 
ki pa so razen v enem primeru vso izgubo pokrile že v 
zaključnem računu. Nekrito izgubo v višini 0,2 mio din je 
izkazala le ena temeljna organizacija. 

Iz navedenih podatkov je razvidno, da so bile izgube navk- 
ljub zaostrenim pogojem gospodarjenja, ki so bili značilni 
tudi za poslovanje v letu 1984, v globalu nižje. Tudi razmerje 
med krito in nekrito izgubo se je izboljšalo, saj je po podatkih 
zaključnih računov za I. 1983 delež nekrite izgube v celotni 
ugotovljeni izgubi znašal 87,8%, lani pa 53,1%. 

Relativno ugodni premiki v znesku in strukturi izgube so 
med drugimi tudi posledica okrepljene aktivnosti organizacij 
združenega dela, poslovnih bank in pristojnih družbenih sub- 
jektov. Širšo aktivnost navedenih dejavnikov je narekovalo 
precejšnje povečanje izgub v devetih mesecih preteklega leta, 
saj je v tem obdobju poslovalo z izgubo v znesku 14,6 mlrd din 
226 organizacij združenega dela, ki so zaposlovale 53.462 
delavcev. Polovico navedene izgube so ugotovile temeljne 
organizacije združenega dela v Gorenju, IMV Novo mesto in 
Iskra-Telematiki, ki predstavljajo pomemben dejavnik gospo- 
darske strukture in razvoja ter materialne in socialne varnosti 
zaposlenih v širšem slovenskem prostoru. Osnovni namen teh 
aktivnosti je bil v skladu z realnimi možnostmi kar najbolj 
razbremeniti organizacije združenega dela z največjimi izgu- 
bami vseh tistih obveznosti, ki povzročajo naraščanje izgub in 
kljub prizadevanjem zaposlenih delavcev v teh organizacijah 
ne omogočajo trajnega izboljšanja poslovanja. Sprejete 
odločitve je utemeljevalo tudi dejstvo, da te organizacije 
pomembno prispevajo k uresničevanju stabilizacijskih ciljev 
na področju proizvodnje in izvoza na konvertibilno področje. 
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2. Nekateri vzroki poslovanja z izgubo v letu 
1984 

Čeprav še niso na voljo podrobnejše analize zaključnih 
računov organizacij združenega dela s področja gospodar- 
stva, ki so v letu 1984 poslovale z izgubo, pa je mogoče trditi, 
da so le-te posledica tako notranjih kot zunanjih vzrokov. Med 
notranjimi vzroki prevladujejo neprimerni proizvodni pro- 
grami, zamude pri uvajanju novih programov, napačne 

'' poslovne odločitve v preteklih letih, zlasti pri financiranju 
novih naložb, počasno obračanje sredstev, ipd. Med sploš- 
nimi zunanjimi vzroki je treba omeniti predvsem neusklaje- 
nost med cenami končnih izdelkov in cenami vhodnih surovin 
ter reprodukcijskega materiala, težave pri oskrbi s surovinami 
in reprodukcijskim materialom na domačem trgu in iz uvoza, 
nadaljna rast obrestnih mer za bančne kredite, visoke nega- 
tivne tečajne razlike iz naslova tujih deviznih kreditov, ipd. 
Potrebno pa je poudariti, da vsi zunanji vzroki niso povsem 
objektivne narave, saj so tudi ti deloma posledica v preteklosti 
sprejetih poslovnih odločitev v samih organizacijah združe- 
nega dela (zadolževanje v tujini, ipd.). 

Med vzroki, ki so v marsikateri organizaciji združenega dela 
vplivali na slabše poslovne rezultate ali celo povzročili izgubo 
oziroma povečanje le-te je treba omeniti določbo 47. člena 
zakona o amortizaciji družbenih sredstev, po kateri so morale 
organizacije združenega dela že v zaključnem računu za leto 
1984 nadomestiti iz celotnega prihodka najmanj 1/10 zneska 
negativnih tečajnih razlik (zmanjšanega za znesek rezultata 
revalorizacije) iz naslova nabave osnovnih sredstev. Čeprav 
niso na voljo podatki o tem, kakšen je obseg tako razmejenih 
in poračunanih negativnih tečajnih razlik v gospodarstvu SR 
Slovenije in v kakšni meri je vplival na povečanje izgube, pa 
je, vsaj po informacijah nekaterih organizacij združenega 
dela, precej velik. 

3. Možnosti za pokrivanje izgub po zaključnih 
računih za leto 1984 

Organizacije združenega dela s področja gospodarstva so 
precejšen del izgube (4,9 mlrd din) pokrile z nepovratnimi 
sredstvi že v roku za predložitev zaključnega računa. Največ 
izgube je bilo pokrite s sredstvi rezerv (2.402 mio din) ter iz 
drugih virov brez obveznosti vračila (1.875 mio din - gre za 
kritje izgube iz čistega dohodka drugih temeljnih organizacij, 
odpis terjatev ter druga nevračljiva sredstva). Preostali znesek 
pa je bil pokrit iz namensko oblikovanih sredstev za kritje 
skupnega rizika (347 mio din) in na račun amortizacije ozi- 
roma možnosti, ki jih v zvezi z začasnim kritjem izgub v breme 
poslovnega sklada daje zakon o sanaciji (257 mio din). 

Temeljni vir sredstev za pokrivanje izgub v organizacijah 
združenega dela so sredstva rezerv, oblikovana ob razporeja- 
nju čistega dohodka. OZD s področja gospodarstva so v 
zaključnih računih za leto 1984 razporedile v rezervne sklade 
29 mlrd din čistega dohodka, kar v globalu nedvomno 
zadošča za pokritje izkazanih izgub ter za vse ostale namene, 
za katere se po predpisih uporabljajo sredstva rezerv. Del tako 
oblikovanih sredstev rezerv bodo OZD združile v občinske in 
republiški sklad skupnih rezerv po stopnjah določenih s 
samoupravnimi sporazumi o združevanju sredstev rezerv v 
sklade. 

Uresničevanje prve faze dolgoročnega programa gospodar- 
ske stabilizacije je tudi pri pokrivanju izgub narekovalo spre- 
membo ustreznih predpisov. V letu 1984 sprejete spremembe 
zveznega zakona o sredstvih rezerv določajo, da skladi skup- 
nih rezerv v občinah in republikah oziroma avtonomnih 
pokrajinah lahko odobravajo kredite le še za izplačevanje 
zajamčenih osebnih dohodkov in zmanjšanih osebnih dohod- 
kov ter za prekvalifikacijo in zaposlovanje delavcev. Izjemoma 
se lahko v letih 1985 in 1986 uporabljajo sredstva teh skladov 
tudi za pokrivanje izgub in sicer v letu 1985 le 50%, v letu 1986 
pa le 20% v letu 1984 uporabljenih sredstev za ta nameri. 
Navedena sprememba bo že letos, še bolj pa v prihodnjem 
letu zožila možnost za solidarnostno pokrivanje izgub s sred- 
stvi skladov skupnih rezerv družbenopolitičnih skupnosti in 
prisilila organizacije združenega dela, da v okviru dohodkov- 
nih in interesnih povezav skušajo zagotoviti potrebna sred- 
stva za kritje izgub v poslovanju. 

Manjše možnosti pokrivanja izgub s sanacijskimi krediti 
skladov skupnih rezerv v letu 1985 so vplivale na to. da se je 

povečalo število in vrednost zahtevkov za predčasen umik 
sredstev rezerv, združenih v sklade tako pri OZD, ki so poslo- 
vale z izgubo kot pri OZD brez izgube, ki s predčasnimi umiki 
pokrivajo izgubo organizacijam združenega dela, s katerimi 
so dohodkovno in interesno povezane. Po podatkih Republiš- 
kega sklada skupnih rezerv znaša vrednost že izvršenih pre- 
dčasnih umikov in vloženih zahtevkov za predčasni umik 
okoli 1.500 mio din, (skupaj z najavljenim skoraj 2.000 mio 
din) medtem ko so v letu 1984 izvršeni predčasni umiki znašali 
1.108 mio din. 

Na osnovi predhodnih podatkov in ocen o predvideni višini 
izgube v I. 1984, ki jih je z anketo zbrala služba družbenega 
knjigovodstva v mesecu januarju, je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije na seji v mesecu februarju razpravljal o možnostih 
za njihovo pokrivanje v letu 1985. Ugotovil je, da omejene 
možnosti za pokrivanje izgub s sredstvi skladov skupnih 
rezerv družbenopolitičnih skupnosti narekujejo še dodatno 
zaostritev kriterijev, po katerih pristojni organi skladov odo- 
bravajo sanacijske kredite in predčasne umike v skladih zdru- 
ženih sredstev rezerv organizacij združenega dela. Republiš- 
kemu in občinskim skladom skupnih rezerv je priporočil, naj 
pri pokrivanju izgub s sredstvi skladov dajo absolutno pred- 
nost organizacijam združenega dela, ki uresničujejo pred- 
nostne naloge družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije v 
letu 1985, zlasti pri povečevanju konvertibilnega izvoza in 
deviznega priliva ter kmetijske proizvodnje, Republiškemu 
skladu skupnih rezerv pa, da predčasno vračilo združenih 
sredstev rezerv organizacij združenega dela v tem skladu 
pogojuje z uporabo lastnih nezdruženih sredstev rezerv in 
sočasnim umikom združerjh sredstev rezerv iz občinskih 
skladov. 

Po finančnem načrtu republiškega sklada skupnih rezerv za 
leto 1985, ki ga je skupščina tega sklada sprejela konec 
februarja 1985 naj bi sklad razpolagal s 5.255 mio din sred- 
stev. Poleg obresti ter prilivov iz odplačil v preteklosti danih 
kreditov naj bi največji delež sredstev združile organizacije 
združenega dela s področja gospodarstva iz svojih sredstev 
rezerv. Po ocenah sklada naj bi bilo tako ob nespremenjeni 
stopnji za združevanje (5%) v letu 1985 združeno približno 
3.500 mio din. Republiški sklad zaenkrat še ne razpolaga z 
dokončnimi izračuni. Po podatkih o znesku čistega dohodka, 
ki ga je gospodarstvo Slovenije razporedilo v rezervni sklad 
ob zaključnem računu za leto 1984 pa je mogoče sklepati, da 
bo v republiški sklad združenih več kot 3.500 mio din sred- 
stev. 

Sredstva sklada bodo v skladu s finančnim načrtom pred- 
nostno uporabljena za vračilo združenih sredstev rezerv orga- 
nizacij združenega dela in izplačilo skupnega dohodka ter za 
druge prednostne namene, preostali znesek, ki predstavlja 
več kot polovico sredstev sklada pa za pokrivanje izgub s 
predčasnimi umiki v skladu združenih sredstev rezerv (2.000 
mio) in krediti za kritje izgub v sanacijskem postopku (1.026 
mio). Skupščina sklada je v sklepu O pogojih za predčasen 
umik v skladu združenih sredstev rezerv, ob upoštevanju 
priporočila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, oprede- 
lila, da se predčasen umik v primerih, ko je vložena zahteva 
OZD, ki nima izgube, v največji možni meri pogojuje s soča- 
snim predčasnim umikom sredstev rezerv iz občinskih skla- 
dov skupnih rezerv in uporabo lastnih sredstev rezerv, ki niso 
združena v sklade. 

4. Aktivnosti za pokritje izgub v nekaterih večjih 
organizacijah združenega dela 

V tej točki je podrobneje prikazan obseg izgub, nekateri 
vzroki poslovanja z izgubo, pokrivanje izgub in drugi ukrepi 
za sanacijo v delovnih organizacijah IMV Novo mesto in Iskra- 
Telematika Kranj ter SOZD Gorenje Titovo Velenje. V navede- 
nih organizacijah združenega dela je ugotovljena izguba v 
devetih mesecih leta 1984 znašala polovico vse izgube sloven- 
skega gospodarstva, kar je terjalo takojšnjo usklajeho aktiv- 
nost pristojnih organov in inštitucij v republiki in prizadetih 
organizacij združenega dela. V mesecu februarju letos je 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na posebni seji razpravljal 
o predvidenih izgubah v letu 1984 in razmerah v delovnih 
organizacijah IMV Novo mesto in Iskra-Telematika Kranj, saj 
so predhodni podatki že nakazovali možnost, da bi bile 
izgube ob koncu leta lahko še večje od devetmesečnih. 
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IMV Novo mesto 
Ta delovna organizacija posluje z izgubo od leta 1980 dalje. 

V posameznih letih je bila izkazana naslednja višina izgube: 
- 1.1980 722 mio din 
- 1.1981 1.251 miodin 
- 1.1982 1.598 mio din 
- 1.1983 1.163 mio din 

V zaključnem računu za leto 1984 je bila ugotovljena izguba 
v višini 2.116 mio din, od katere je skoraj vsa (2.112 mio din) 
ostala nekrita. Pretežni del izgube (1.316 mio din), ki jo je 
ugotovilo 7 temeljnih organizacij, izvira iz poslovanja v letu 
1984, medtem ko je preostali znesek (680 mio din) izguba 
podjetij v tujini iz leta 1983, ki jo je ugotovila služba družbe- 
nega knjigovodstva pri kontroli zaključnega računa za leto 
1983 v mesecu decembru lani, 119 mio pa izguba iz naslova 
razmejene amortizacije iz leta 1982. Izguba, ki jo je IMV Novo 
mesto izkazala v zaključnem računu za leto 1984 pa bi bila še 
precej večja, če ne bi izvršilni organi treh poslovnih bank v 
SRS in nekaterih skladov skupnih rezerv v občinah in repu- 
bliki na podlagi možnosti, ki jih predvideva zakon o sanaciji in 
prenehanju organizacij združenega dela, to delovno organi- 
zacijo razbremenili obveznosti plačila obresti v višini 2.048 
mio din in prevzeli tečajne razlike v višini 1.673 mio din. V 
nasprotnem primeru bi celotna izguba znašala celo 5.832 mio 
din. 

IMV Novo mesto je izkazano nekrito izgubo v zaključnem 
računu že pokrila in sicer s sredstvi iz naslednjih virov: 
- predčasni umiki sredstev rezerv iz republiš- 

kega sklada skupnih rezerv 60 mio 
- iz sredstev rezerv TOZD, danih za1 pokriva- 

nje izgube (namesto združevanja v republiški 
sklad) 190 mio 

- predčasni umikr sredstev rezerv iz občin- 
skih skladov skupnih rezerv 27 mio 

- premostitveni krediti republiškega sklada 
skupnih rezerv 1.119 mio 

- sanacijski krediti poslovnih bank (Jugo 
banka je zaenkrat odobrila le premostitveni kre- 
dit. O ročnosti in dokončnem znesku kredita 
bodo v tej banki ponovno odločali v mesecu 
aprilu). 768 mio 

Poglavitni vzrok tolikšne izgube je neuresničevanje ozi- 
roma precejšnji zaostanek pri realizaciji sanacijsko raz- 
vojnega programa kar pa je posledica spremenjenih pogojev 
poslovanja in subjektivnih slabosti v IMV Novo mesto. K temu 
v precejšnji meri prispevajo še vedno nerešeni problemi koo- 
peracijske proizvodnje s francosko firmo Renault, zlasti pri 
določanju izvoznih cen osebnih vozil in neuravnovešena med- 
sebojna menjava, ki se zaenkrat odvija v razmerju 0,8:1 v 
škodo IMV. Precejšnjo izgubo povzroča (zaradi velikih stroš- 
kov transporta) tudi proizvodnja elementov za prikolice v 
podjetjih v tujini. Nezadovoljiva kadrovska sestava delavcev in 
organizacija dela sta nadalje pomembna vzroka za povečanje 
izgube v poslovanju, ki se jima pridružuje (zaradi večletnega 
poslovanja z izgubo) še kronično pomanjkanje lastnih obrat- 
nih sredstev za tekoče poslovanje, ki presega 3.000 mio din in 
precejšnje devizno neravnovesje. Neuresničevanje sanacij- 
skega programa in motnje v samoupravljanju so narekovali 
uvedbo začasnih ukrepov družbenega varstva v SOZD IMV 
Novo mesto. Sklep o tem so na predlog novomeškega izvrš- 
nega sveta sprejeli zbori novomeške občinske skupščine 
konec februarja. S takšnim ukrepom so se strinjali tudi vsi 
največji upniki IMV Novo mesto (Jugobanka - TB Ljubljana, 
LB-TDB Novo mesto, BB-TB Ljubljana in Republiški sklad 
skupnih rezerv), katerih terjatve iz naslova odobrenih kredi- 
tov, izdanih garancij in odobrenih avalov so ob koncu lan- 
skega leta prdstavljale približno 85% vseh terjatev do IMV 
Novo mesto, ter se dogovorili, da tudi v letu 1985 sodelujejo 
pri sanaciji težkega finančnega stanja delovne organizacije. 
Takšna odločitev upnikov je bila nedvomno potrebna, da bi se 
kolegijski začasni organ lahko v celoti posvetil razreševanju 
razvojnih problemov in realizaciji sanacijsko razvojnega pro- 
grama. Z uvedbo začasnih ukrepov družbenega varstva v 
SOZD IMV Novo mesto so bili sočasno zastavljeni naslednji 
cilji, ki jih mora uresničiti kolegijski začasni organ: 

- zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za pokrivanje 
izgube in nadaljnji potek proizvodnje, 

- prilagoditev sanacijsko-razvojnega programa novonasta- 
lim pogojem gospodarjenja in poslovanja oziroma opredeli- 
tev, ob pomoči strokovnjakov in specializiranih strokovnih 
organizacij izven IMV Novo mesto, programa nadaljnjega 
razvoja in zagotovitev njegovega uresničevanja, 
- uvedba racionalnega in učinkovitega upravljanja in vode- 

nja, organizacije dela in proizvodnega procesa, 
- proučitev in sprejem racionalnejše in učinkovitejše 

samoupravne organiziranosti. 

ISKRA TELEMATIKA, KRANJ 
V zaključnem računu za leto 1984 so izkazale štiri temeljne 

organizacije 1.449 mio din izgube. To je hkrati tudi znesek 
nekrite izgube iz leta 1984, saj v roku za predložitev zaklju- 
čnega računa temeljne organizacije niso uspele pridobiti 
sredstev za pokrivanje izgube. Poleg nekrite izgube iz leta 
1984 je bila v kontrolnem postopku službe družbenega knji- 
govodstva ugotovljena še izguba iz leta 1983 v znesku 336 mio 
din, ki pa je bila v roku za predložitev zaključnega računa za 
preteklo leto že pokrita z lastnimi sredstvi rezerv in predča- 
snimi umiki sredstev rezerv v skladih skupnih rezerv. 

Najpomembnejši vzroki za izgubo so naslednji: 
- izredno neugodna struktura virov financiranja poslovanja 

(od vseh virov je le 10% lastnih sredstev kar povzroča visoke 
stroške za obresti, visoke zneske negativnih tečajnih razlik, 
nelikvidnost ter kreditno in investicijsko nesposobnost), 
- velika uvozna odvisnost (repromaterial, oprema, storitve) 

in premajhen ostanek deviznega priliva za lastne potrebe, kar 
povzroča visok devizni primanjkljaj, 
- pomanjkanje repromateriala (predvsem iz uvoza) 

povzroča slabo izkoriščenost kapacitet, nižjo storilnost in 
nedoseganje proizvodnih načtov, 
- slaba kvaliteta proizvodov kot posledica slabe opremlje- 

nosti in organiziranosti tehničnega razvoja in tehnične kon- 
trole, 

- neusklajeni cenovni odnosi na domačem in tujih konver- 
tibilnih trgih. 

Neugodna struktura virov sredstev ter devizna odvisnost je 
v preteklem letu povzročila hitro rast negativnih tečajnih 
razlik, zaradi česar bi ta delovna organizacija izkazala v 
zaključnem računu za leto 1984 še slabši finančni rezultat 
{približno 3 mlrd din izgube), če je ne bi nekatere poslovne 
banke razbremenile dela obveznosti iz naslova negativnih 
tečajnih razlik v višini 1.210 mio din. 

Nekrito izgubo v znesku 1.499 mio din je Iskra-Telematika 
že pokrila s sredstvi iz naslednjih virov: 
- predčasni umiki sredstev rezerv iz republiške- 
ga sklada skupnih rezerv 699 mio din 
- predčasni umiki sredstev rezerv iz občinskih 
skladov skupnih rezerv 226 mio din 
- sredstva rezervnega sklada SOZD ISKRA 160 mio din 
- iz sredstev rezerv drugih TOZD danih za po- 
krivanje izgub (namesto združevanja v sklade 
skupnih rezerv) 343 mio din 
- premostitveni kredit republiškega sklada 
skupnih rezerv 71 mio din 

Gorenje, Titovo Velenje 
V tej sestavljeni organizaciji združenega dela so 3 organiza- 

cije združenega dela v letu 1984 poslovale z izgubo v znesku 
441 mio din. Pretežni del te izgube (395 mio din) je izkazala 
DO Elektronika-Široka potrošnja, ki jo je te manjši del uspela 
pokriti v roku za oddajo zaključnega računa. Znesek nekrite 
izgube (265 mio din) bo predvidoma pokrit v sanacijskem 
postopku predvidoma s sredstvi rezerv članic SOZD-a, organi- 
zacij združenega dela v reproverigi ter sredstvi skladov skup- 
nih rezerv. 

Ugotovljena izguba v DO Elektronika-Siroka potrošnja je 
posledica delno še neporavnanih obveznosti iz preteklega 
poslovanja likvidiranega podjetja v tujini GKE, predvsem nje- 
gove visoke devizne zadolžitve, ki jih je ta delovna organiza- 
cija prevzela po reorganizaciji velenjskega dela SOZD-a od 
bivše Tovarne gospodinjskih aparatov, ki je bila zaradi likvida- 
cije GKE obremenjena s približno 250 mio DM. Izkazana 
izguba je manjša kot bi sicer bila, saj so poslovne banke to 
delovno organizacijo razbremenile negativnih tečajnih razlik 
v višini 6.600 mio din. Doseženi ugodni rezultati v letu 1984 v 
velenjskem delu Gorenja pri povečevanju proizvodnje (18%), 
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produktivnosti dela (15%) in konvertibilnega izvoza (98 mio $ 
ali 17%) zagotavljajo dobro izhodišče za dokončno sanacijo 
poslovanja. 

Zaradi velike angažiranosti LB - Temeljne banke Velenje pri 
sanaciji Gorenja in potreb po nadaljnjem vključevanju bank v 
sanacijo je v postopku sprejemanja samoupravni sporazum o 
združitvi te banke in LB-Splošne banke iz Celja. Sporazum naj 
bi bil predvidoma sprejet do sredine letošnjega maja. 

5. Izplačevanje osebnih dohodkov 
v organizacijah združenega dela z nekrito 
izgubo 

Izplačevanje osebnih dohodkov v organizacijah združenega 
dela, ki so v zaključnem računu za leto 1984 ugotovile nekrito 
izgubo v poslovanju je urejeno z zakonom o spremembah in 
dopolnitvah zakona o sanaciji in prenehanju organizacij zdru- 
ženega dela, ki je začel veljati 23. februarja 1985. 

Po spremenjenih določbah zveznega zakona lahko v letu 
1985 organizacije združenega dela z nekrito izgubo v 
obdobju, ko te izgube še niso pokrile in tudi v tekočem letu 
poslujejo z izgubo, izplačujejo akontacije čistih osebnih 
dohodkov le do višine v I. 1984 izplačanih povprečnih mese- 
čni^ čistih osebnih dohodkov na zaposlenega v tej organiza- 

ciji. V primeru, da je sklenjen samoupravni sporazum o med- 
sebojnih razmerjih o sanaciji ali pa sanator tako sklene, lahko 
v takšni organizaciji združenega dela povečajo akontacije 
čistih osebnih dohodkov še za polovico rasti čistih osebnih 
dohodkov v gospodarstvu republike v tem letu, vendar ta 
organizacija ne sme v tekočem letu poslovati z izgubo. 

Takšna ureditev bo nedvomno vplivala na intenziviranje 
naporov v organizacijah združenega dela z nekrito izgubo, da 
takšno izgubo čimprej pokrijejo. V tistih organizacijah združe- 
nega dela, ki te izgube ne bodo uspeli pokriti v najkrajšem 
času pa bo prišlo do znižanja akontacij osebnih dohodkov 
zaposlenih in v pogojih dinamične rasti cen tudi do njihovega 
precejšnega realnega padca. 

Tudi spremembe in dopolnitve zveznega zakona o sanaciji 
in prenehanju organizacij združenega dela bodo v letu 1985 
nedvomno pospešile odpravljanje subjektivnih slabosti in 
neracionalnosti v poslovanju ter proces prestrukturiranja pro- 
izvodnih programov v organizacijah združenega dela z 
nekrito izgubo. V prihodnjem, 1986 letu bodo namreč sank- 
cije pri izplačevanju osebnih dohodkov v takšnih organizaci- 
jah še ostrejše (zajamčeni osebni dohodki), možnosti za soli- 
darnostno družbeno pokrivanje izgube s sredstvi rezervnih 
skladov družbenopolitičnih skupnosti pa še manjše kot letos. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 28. marca 
1985 ob obravnavi poročila o nekritih izgubah po zaključnih 
računih za leto 1984 in možnostih za njihovo pokritje sprejel 
naslednje ugotovitve: 

- Izgube, ki so jih organizacije združenega dela izkazale v 
zaključnih računih za leto 1984, so tako v absolutnem znesku• 
kot relativno manjše v primerjavi z izgubami v letu 1983. 
Zmanjšanje izgub je posledica okrepljene aktivnosti v organi- 
zacijah združenega dela, poslovnih bankah in pri ustreznih 
družbenih subjektih v SR Sloveniji ob koncu preteklega leta. 

- Vrsta organizacij združenega dela, ki so v preteklih letih 
izkazovale precejšnje nekrite izgube, je izgubo uspelo pokriti 
že v zaključnem računu. Le-ta je pokrita tudi v dveh organiza- 
cijah združenega dela, ki sta v zaključnem računu izkazali 
največja zneska nekrite izgube. Dosedanji potek pokrivanja 
izgub kaže, da bodo le-te v ključnih gospodarskih organizaci- 
jah pokrite do konca maja. 

- Ugodni rezultati pri povečevanju proizvodnje in izvoza na 
konvertibilno tržišče upravičujejo velika sredstva, ki jih je 
združeno delo v SR Sloveniji namenilo za sanacijo poslovanja 
v Gorenju in zagotavljajo dobro osnovo za dokončno sanacijo 
tega velikega poslovnega sistema. 

Na osnovi navedenih ugotovitev Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije priporoča: 

- organizacijam združenega dela z nekrito izgubo v zaklju- 
čnem računu, da čimprej pripravijo kvalitetne sanacijske pro- 

grame, na podlagi katerih bo mogoče dokončno odpraviti 
vzroke izgub ter zagotoviti uspešno poslovanje: 

- organizacijam združenega dela, pristojnim organom v 
poslovnih bankah, gospodarskih zbornicah, splošnih združe- 
njih in skladih skupnih rezerv, da obravnavi in sprejemanju 
sanacijskih programov posvetijo še večjo skrb kot v prejšnjih 
letih ter hkrati zahtevajo odgovornost za njihovo realnost in 
učinkovito izvajanje: 

- samoupravnim in poslovodnim organom v delovnih orga- 
nizacijah IMV Novo mesto in Iskra-Telematika, ki sta v prete- 
klem letu izkazali največje izgube v poslovanju, da ne glede 
na že pokrito izgubo svojo aktivnost usmerijo v vsebinsko 
sanacijo poslovanja, t. j. v iskanje in zagotovitev takšnih 
programov in organiziranosti poslovanja, ki bodo resnično 
privedli do trajne ozdravitve. To je še zlasti pomembno, ker 
gre za delovni organizaciji, ki predstavljata pomemben proiz- 
vodni in izvozni potencial v gospodarstvu SR Slovenije: 

- organizacijam združenega dela, ki že več let poslujejo z 
izgubo, ukrepi-za sanacijo pa ne zagotavljajo pozitivnih rezul- 
tatov v poslovanju in bodo zaradi tega tudi v letu 1985 izkazale 
izgubo, da s pomočjo pristojnih organov posežejo tudi po 
ukrepih likvidacije oziroma stečaja. 

- organizacijam združenega dela, ki so poslovale na meji 
rentabilnosti, da temeljito analizirajo svoje poslovanje in pra- 
vočasno ukrepajo za odstranitev vzrokov, ki bi lahko privedli v 
izgubo. 
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PREDLOG DOGOVORA 

o temeljih skupne zemljiške politike 

(ESA- 477)     

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 56. seji dne 
14. 3. 1985 obravnaval predlog dogovora o temeljih 
skupne zemljiške politike, ki ga je poslal Zvezni izvršni 
svet s prošnjo, da ga predložimo Skupščini SR Slovenije 
v obravnavo, sprejem in določitev podpisnika. 

Predlagani dogovor, s katerim bi republike in pokrajini 
poenotile stališča glede temeljnih vprašanj zemljiške poli- 
tike, izhaja iz separata dolgoročnega programa ekonom- 
ske stabilizacije, ki se nanaša na agroindustrijsko proiz- 
vodnjo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ob obravnavi 
osnutka dogovora o temeljih skupne zemljiške politike 
poslal Skupščini SR Slovenije načelne in vsebinske pri- 
pombe. Ugotovil je, da vsebinsko družbeni dogovor ne 
posega v obstoječe zakonske rešitve o zemljiški politiki v 
SR Sloveniji oziroma ne zahteva dodatnih sprememb, 
zato s tega vidika dogovor za SR Slovenijo ni potreben. V 
kolikor pa ga bo potrebno sprejeti zaradi večjega poeno- 
tenja republiških in pokrajinskih predpisov na tem pod- 
ročju, Izvršni svet meni, da je dogovor sprejemljiv, vendar 
le pod pogojem, da bo sklenjen v obliki medrepubliškega 
dogovora. 

Skupščina SR Slovenije na sejah zborov dne 20. 6. 
1984 ni nasprotovala dogovoru, predlagala pa je, da se 
namesto družbenega dogovora sklene dogovor med 
republikami in avtonomnima pokrajinama. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da je v 
predlogu dogovora o temeljih skupne zemljiške politike 
sprejeta načelna pripomba Skupščine SR Slovenije, kar 
pomeni, da ja namesto družbenega dogovora predlagan 
dogovor republik in avtonomnih pokrajin. Sprejete so bile 
tudi vsebinske dopolnitve k 5., 6., 10. in 19. členu, kot jih 
je predlagala Skupščina SR Slovenije. 

Ne glede na navedeno Izvršni svet ugotavlja, da so v 
predlogu dogovora predvidene nekatere rešitve, ki so 
povezane z določili zakona o temeljih družbenega plani- 
ranja. Po sprejetju osnutka dogovora o temeljih skupne 
zemljiške politike je bil namreč dan v obravnavo tudi 
predlog za izdajo zakona o temeljih sistema družbenega 
planiranja in o družbenem planu Jugoslavije, ki je sedaj v 
fazi osnutka. Ker ni mogoče predvideti, kakšne bodo 
končne rešitve, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, 
da bi bilo smotrno odložiti obravnavo predloga dogovpra 
o temeljih skupne zemljiške politike vse dokler ne bo 
sprejet citirani planski zakon. 

Prosimo vas, da nam sporočite ali se z našim predlo- 
gom strinjate. 

Za vašo informacijo pa vam pošiljamo še konkretne 
pripombe, ki jih je k predlogu dogovora o temeljih 
skupne zemljiške politike oblikoval Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije na seji dne 14. 3. 1985. 

Na podlagi 3. alinee 2. odstavka 244. člena Ustave SFRJ 
Skupščina SR Bosne in Hercegovine, Sobranje SR Makedo- 
nije, Skupščina SR Slovenije, Skupščina SR Srbije, Sabor 
SR Hrvatske, Skupščina SR Črne gore, Skupščina SAP 
Vojvodine in Skupščina SAP Kosovo sklenejo, 

DOGOVOR 
o temeljih skupne zemljiške politike 

1. člen 
Izhajajoč iz določb Ustave SFRJ, da je zemljišče dobrina 

splošnega pomena, da je pod posebnim varstvom, da se 
uporablja pod pogoji in na način kot to predpisuje zakon, da 
se mora vsako zemljišče izkoristiti v skladu z zakonom predvi- 
denimi splošnimi pogoji, ki zagotavljajo njegovo smotrno 
izkoriščanje in druge splošne interese in ocenjujoč, da je 
zemljišče nezamenljiv pogoj za vsako kmetijsko proizvodnjo, 
zemljiška politika pa je sestavni del družbenoekonomskega 
sistema in pomembna sestavina enotnosti jugoslovanskega 
tržišča ter s svojimi učinki vpliva na položaj delovnih ljudi in 
občanov, so skupščine republik in skupščine avtonomnih 
pokrajin (v nadaljnjem besedilu: udeleženci dogovora) sogla- 
sne, da je treba urediti in dosledno izvajati temelje skupne 
•zemljiške politike v Jugoslaviji zaradi enotnejšega in hitre- 
jšega uresničevanja Dolgoročnega programa razvoja agroin- 
dustrijske proizvodnje, kakor tudi boljšega varstva, urejanja in 
izkoriščanja kmetijskih zemljišč. 

2. člen 
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da v okviru svojih pra- 

vic in dolžnosti določijo naslednje cilje in enotne temelje 
skupne zemljiške politike: 

1) preučitev in izenačevanje republiških in pokrajinskih 
predpisov zaradi preprečevanja negativnih teženj na področju 
varstva in izkoriščanja zemljišč; 
2) upočasnjevanje in omejevanje nadaljnjega zmanjševanja 
površin in spreminjanja namembnosti kmetijskih zemljišč: 

3) razširjanje površin kmetijskih in obdelovalnih zemljišč v 
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družbeno organizirani proizvodnji, kakor tudi dodeljevanje 
tako imenovanega »neorganiziranega zemljišča« v družbeni 
lastnini proizvajalcem s področja agrokompleksa; 

4) določanje enotnih okvirnih pogojev financiranja akcij, ki 
izhajajo iz tega dogovora; 

5) varstvo kmetijskih zemljišč in urejanje zemljiških 
območij ter premoženjsko-pravnih razmerij; 

6) določanje skupnih temeljev za izenačevanje velikosti 
zemljiškega maksimuma in za dedovanje kmetijskega zem- 
ljišča nekmetov; 

7) določanje enotnih meril za predpisovanje zemljiškega 
maksimuma kmetov v hribovitih in planinskih območjih; 

8) enotno določanje strokovnih osnov metodologije za 
bonificiranje zemljišč in za statistično spremljanje podatkov o 
kmetijskih zemljiščih; 

9) urejanje drugih skupnih vprašanj, za katera se oceni, da 
jih je treba enotno urediti. 

Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo pri določanju 
ciljev in temeljev zemljiške politike upoštevali vse vidike var- 
stva in ohranjanja človekovega okolja. 

3. člen 
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo v okviru svojih 

pravic in dolžnosti sprejemali ukrepe in dejavnosti, da bi 
čimbolj celovito uporabljali razpoložljive zemljiške zmogljivo- 
sti, zaradi tega pa bodo preučili predpise, ki urejajo vprašanja 
s področja izkoriščanja, posesti in dedovanja zemljišč. 

Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo predložili 
spremembe in dopolnitve v ustreznih zakonih, ki urejajo vpra- 
šanja s področja zemljiške politike, in sicer v tistih delih, ki 
vsebujejo sankcije, tako da bi predpisali strožje kazni za 
neizvajanje teh zakonov. 

4. člen 
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo v okviru doku- 

mentov dolgoročnega in srednjeročnega razvoja kmetijstva v 
republikah in avtonomnih pokrajinah razčlenili možnosti 
povečevanja površin obdelovalnih zemljišč v družbeni last- 
nini, združevanje zemljišč kmetov in smotrnejše izkoriščanje 
kmetijskih zemljišč. 
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5. člen 
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo v roku dveh let 

sprejeli predpise, s katerimi bodo: 
1. omejili uporabo in izkoriščanje kmetijskih zemljišč v 

nekmetijske namene, kakor tudi njihovo spreminjanje v nek- 
metijska zemljišča; 

2. preprečevali trajno uporabo kmetijskih zemljišč I., II., III., 
IV. in V. katastrskega razreda v nekmetijske namene, razen z 
zakonom določenih namenov (Jugoslovanska ljudska armada 
in podobno); 

3. določili obveznosti investitorjev novih objektov in drugih 
subjektov, ki kmetijska zemljišča trajno spreminjajo v grad- 
bena ali nerodovitna zemljišča, da zagotovijo sredstva za 
melioracijo drugih zemljišč zaradi: kultiviranja novih površin 
in izboljšanja rodnosti obstoječih obdelovalnih in kmetijskih 
površin, da bi na teh zemljiščih povečali kmetijsko pridelavo 
najmanj v takem obsegu, v kakršnem se je ta proizvodnja 
zmanjšala na kmetijskem zemljišču, ki je bilo spremenjeno v 
gradbeno ali nerodovitno zemljišče; 

4. uredili, da bo tehnično, kemično in biološko rekultivira- 
nje kmetijskega zemljišča, ki je začasno uporabljeno v nekme- 
tijske namene, obvezno zaradi usposobitve tega zemljišča za 
kmetijsko prozvodnjo. 

6. člen 
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo v okviru svojih 

pravic in dolžnosti sprejemali ukrepe in dejavnosti, s katerimi 
se bodo bodelovalne površine v družbeni lastnini in površine 
v družbeno organizirani proizvodnji povprečno letno 
povečale za 50.850 hektarjev, kar bi zagotovilo, da bi do leta 
2000 povečali površino zemljišč v družbeni lastnini ali v druž- 
beno organizirani proizvodnji za približno milijon hektarjev, in 
sicer v skladu z Dolgoročnim programom razvoja agroindu- 
strijske proizvodnje, kar pa najmanj povprečno letno znaša: v 
SR Bosni in Hercegovini 5000 ha, v SR Makedoniji 4350 ha, v 
SR Sloveniji 2450 ha, v SR Srbiji brez območij SAP 12.550 ha, 
v SR Črni gori 850 ha, v SR Hrvatski 11.050 ha, v SAP 
Vojvodini 12.900 ha in v SAP Kosovo 1700 ha. 

Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo v okviru svojih 
pravic in dolžnosti sprejemali ukrepe in dejavnosti, da bi 
povečevali obdelovalne površine v družbeni lastnini in 
površine v družbeno organizirani proizvodnji z: odkupom; 
dolgoročnim zakupom; kultiviranjem zemljišč (z agromeliora- 
cijami, hidromelioracijami in na druge načine); obdelovanjem 
neobdelanih in slabo obdelanih površin; prevzemanjem zem- 
ljišč ostarelih gospodinjstev na podlagi upokojevanja ali zem- 
ljiške rente trajnim združevanjem dela, sredstev in zemljišč 
kmetov v kmetijski ali drugi organizaciji združenega dela in z 
obdelavo neobdelanih površin lastnikov zemljišč, ki niso 
kmetje, in sicer na podlagi združevanja zemljišč na dohod- 
kovni podlagi ali zemljiške rente, kakor tudi na druge načine 
(urejanjem zemljiškega območja - z arondacijami in komasa- 
cijami), onemogočanjem prilaščanja zemljišč v družbeni last- 
nini in podobno. 

7. člen 
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo v okviru svojih 

pravic in dolžnosti sprejeli predpise, s katerimi bodo določili 
minimalne pogoje za povečevanje površin v družbeni lastnini, 
ki bodo zajemali: 

1. trajne vire sredstev za kreditiranje in financiranje dejav- 
nosti v zemljiški politiki; 

2. del nepovratnih sredstev za melioracije kmetijskih zem- 
ljišč in za povečevanje obdelovalnih površin v družbeni last- 
nini; 

3. del lastnega deleža organizacij združenega dela s pod- 
ročja agrokompleksa; 

4- dolžina rokov odplačila in obdobja morebitnih 
olajšav; 

5. beneficirane in anticipirane obresti, ugodnejše obrestne 
mere in drugo. 

8. člen 
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo spodbudili 

združevanje sredstev pri organizacijah s področja agrokom- 
pleksa za financiranje širitve površin v družbeni lastnini, za 
agrarne operacije oziroma urejanje zemljiškega območja ter 
za razvoj družbeno organizirane proizvodnje na posestvih 
kmetov iz naslednjih virov: 

1. sredstev organizacij združenega dela in sredstev 
kmetov; 

2. združenih sredstev organizacij združenega dela s pod- 
ročja kmetijske proizvodnje, predelave (prehrambna, tek- 
stilna, usnjarska, tobačna in kemična industrija), prometa, 
turističnega gospodarstva, kmetijskih zadrug, izvoznih orga- 
nizacij in drugih zainteresiranih organizacij in skupnosti za 
vlaganja v razvoj kmetijske proizvodnje; 

3. sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega raz- 
voja gospodarsko manj razvitih republik ,jn avtonomnih po- 
krajin; 

4. sredstev hranilno-kreditnih služb kmetov v kmetijskih 
zadrugah in temeljnih organizacijah kooperantov, kakor tudi 
iz sredstev varčevanja prebivalstva; 

5. sredstev Mednarodne banke za obnovo in razvoj in dru- 
gih tujih kreditov; 

6. združenih sredstev organizacij združenega dela v 
bankah; 

7. drugih sredstev za spodbujanje razvoja kmetijske proiz- 
vodnje (samoprispevek, proračunska sredstva, del davkov in 
podobno) in 

8. sredstev, zbranih z nadomestili za uporabo kmetijskih 
zemljišč v druge namene. 

9. člen 
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo sprejemali 

ukrepe, s katerimi bi v roku desetih let od sklenitve dogovora 
predpisali, uredili in ažurirali enotno evidenco nepremičnin 
(kataster in zemljiške knjige), na območjih (delih območij), 
kjer je popisni kataster, pa bi v roku desetih let od dneva 
sklenitve tega dogovora opravili izmero zemljišč. 

10. člen 
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo sprejeli 

ukrepe za preprečevanje prilaščanja zemljišč v družbeni last- 
nini, s tem da bodo ta zemljišča stalno vključevali v družbeno 
organizirano kmetijsko proizvodnjo. 

11. člen 
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo v roku petih let 

od njegove sklenitve določili območja, ki jih ogroža erozija 
zaradi vplivov vode in vetra, ter da bodo sprejeli predpise o 
izvajanju protierozivnih ukrepov, s katerimi bodo zagotovili: 

1. da se zemljišča z nagibom, ki je večji kot 10%, obdelujejo 
paralelno z izohipsami in da se na takih zemljiščih s setveno 
strukturo zagotovi, da bo najmanj tretjina celotnih površin v 
zlivih posameznih hudournikov posejana ali posajena z 
večletnimi posevki ali nasadi, medtem ko zemljišč z večjimi 
nagibi kot 25% ne bi uporabljali za njive; 

2. da se v vsaki občini za območja, ki so podvržena, priza- 
deta ali ogrožena z eolsko erozijo, odvisno od specifičnosti 
območja in stopnje ogroženosti, določi program varstva zem- 
ljišč pred eolsko erozijo in sicer z graditvijo kmetijskih zaščit- 
nih pasov, večletnimi posevki ali nasadi ali z izvajanjem dru- 
gih oblik varstva, kakor tudi, da se po letih določi dinamika 
izvajanja programov; 

3. da se vsako leto sprejmejo protierozivni biološki ukrepi 
za najmanj 4 odstotke novih površin od skupnih površin, ki so 
podvržene, prizadete ali ogrožene zaradi erozije. 

12. člen 
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo s svojimi pred- 

pisi določili, da se kmetijsko zemljišče v družbeni lastnini, ki 
ni dano v uporabo organizacijam združenega dela, prepusti v 
uporabo organizacijam združenega dela s področja kmetij- 
stva in prehrambne industrije ali kmetijskim zadrugam, kjer 
pa takih organizacij ni, je mogoče ta zemljišča začasno dati v 
uporabo združenim kmetom in drugim subjektom, ki sodelu- 
jejo v družbeno organizirani proizvodnji. 

Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo v enem letu od 
dneva sklenitve tega dogovora, s svojimi predpisi določili 
obveznost lastnikov, uporabnikov in uživalcev kmetijskih 
zemljišč, da jih redno in smotrno obdelujejo in izkoriščajo, v 
primerih, ko tako ne ravnajo, pa bo določeno, da se da 
neobdelano zemljišče v obdelavo in uporabo drugim organi- 
zacijam združenega dela, kmetijskim zadrugam ali združenim. 
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kmetom ter drugim zainteresiranim subjektom, ki sodelujejo v 
družbeno organizirani proizvodnji. 

13. člen 
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo s svojimi pred- 

pisi določili najmanjšo velikost katastrske parcele, ki je ni 
mogoče deliti na manjše parcele in s tem zavarovali zemljišča, 
na katerih je mogoča velika blagovna proizvodnja pred nada- 
ljnjo parcelacijo, kakor tudi omogočili oblikovanje večjih zem- 
ljiških kompleksov in celovito varstvo pred fizičnim kosanjem 
površin, na katerih je izpeljana komasacija, 

14. člen 
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo sprejeli 

ukrepe, s katerimi bodo v treh letih od dneva sklenitve dogo- 
vora sprejeli prostorske plane na področju uporabe zemljišč, 
v planih pa bodo določeni nameni vseh površin na območjih 
republik in avtonomnih pokrajin (za kmetijstvo, gozdarštvo, 
vodno gospodarstvo, zemljišča za naselja, industrijo, za 
rekreacijo in drugo) ter predpisali postopek, po katerem je 
mogoče spreminjati namembnost zemljišča, določeno s pro- 
storskim planom uporabe zemljišč. 

15. člen 
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo s svojimi pred- 

pisi uredili, da je mogoče arondirati kmetijska zemljišča le za 
organizacije združenega dela s področja agrokompleksa, če v 
katastrski občini, ograjenem zemljišču ali delu zemljišča 
znaša delež kmetijskega zemljišča v družbeni lastnini najmanj 
5 odstotkov. 

16. člen 
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo s svojimi pred- 

pisi uredili, da je komasacijo kmetijskega zemljišča mogoče 
izvesti, če jo predlaga krajevna ali družbenopolitična skup- 
nost, organizacija združenega dela s področja kmetijstva ozi- 
roma kmetijska zadruga in organizacija kooperantov, in kakor 
tudi, če se o komasaciji izrečejo ali pa jo zahtevajo lastniki 
zemljišč v zasebni lasti in uporabniki zemljišč v družbeni 
lastnini, ki posestvujejo najmanj 50 odstotkov površin na 
območju, za katero je predlagana komasacija, ter da se koma- 
sacija praviloma opravi na površinah, ki so zajete v hidrome- 
lioracijska dela. 

17. člen 
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo v roku dveh let 

od dneva sklenitve tega dogovora preučili možnosti zmanjše- 
vanja zemljiškega maksimuma nekmetov, in sicer odvisno od 
kakovosti, položaja in drugih bistvenih lastnosti zemljišč. 

Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo s svojimi pred- 
pisi, v skladu s 1. odstavkom tega člena, uredili obveznost 
nekmetov, ki imajo lastninsko pravico na površini zemljišča, 
ki je večja od predpisanega maksimuma, da to zemljišče 
odtujijo v roku, ki ne sme biti daljši od trel) let od dneva 
sprejetja predpisa, če pa prrsežek zemljišča nad predpisanim 
maksimumom podedujejo, ga morajo odtujiti v treh letih. 

Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo s svojimi pred- 
pisi uredili, da imajo predkupno pravico kmetijskih zemljišč 
organizacije združenega dela s področja agrokompleksa. 

18. člen 
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo v roku dveh let 

od dneva sklenitve dogovora skupaj določili enotna merila za 
določanje velikosti zemljiškega maksimuma kmetov na hri- 
bovsko-planinskih območjih, s katerimi bi zajeli konkretne 
možnosti, način in dinamiko povečevanja tega maksimuma. 

19. člen 
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo v okviru svojih 

pravic in dolžnosti sprejeli ukrepe za določanje skupnih stro- 
kovnih osnov za sprejetje metodologije bonificiranja zemljišč 
kot temelja za rajonizacijo kmetijskih zemljišč. 

20. člen 
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo sprejeli 

ukrepe, da bi v roku enega leta po dnevu sprejetja dogovora 
določili enotno metodologijo statističnega spremljanja in stal- 
nega spremljanja vseh kazalcev, pomembnih za izvajanje tega 
dogovora. 

21. člen iS 6 J. * 
Udeleženci dogovora bodo v roku 30 dni od dneva sprejetja 

dogovora oblikovali odbor za spremljanje uresničevanje 
dogovora, v katerega bo vsak udeleženec predlagal po enega 
predstavnika. 

22. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da izvajanje obveznosti in 

nalog iz tega dogovora, kakor tudi predlaganje potrebnih 
ukrepov opravljajo upravni organi, pristojni za kmetijstvo v 
federaciji, republikah in avtonomnih pokrajinah, pri čemer 
koordinacija teh zadev poteka v okviru zveznega upravnega 
organa, pristojnega za kmetijstvo, zaradi čimbolj enotnega 
urejanja vprašanj tega dogovora. 

23. člen 
Vsak udeleženec tega dogovora lahko da pobudo za obrav- 

navo vprašanj, ki so predmet tega dogovora, kakor tudi za 
njegove spremembe in dopolnitve. 

Spremembe in dopolnitve tega dogovora se sprejemajo na 
enak način in po enakem postopku kot sta predvidena za 
njegovo sklenitev. 

24. člen 
Ta dogovor začne veljati, ko ga podpišejo pooblaščeni 

predstavniki udeležencev dogovora. 

25. člen 
Ta dogovor se objavi v Uradnem listu SFRJ. 
 1985 

Beograd 
Za Skupščino SR Bosne in Hercegovine 
Za Sobranje SR Makedonije 
Za Skupščino SR Slovenije 
Za Skupščino SR Srbije 
Za Sabor SR Hrvatske 
Za Skupščino SR Črne gore 
Za Skupščino SAP Vojvodine 
Za Skupščino SAP Kosovo 
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OBRAZLOŽITEV 

Ustavna podlaga za sklenitev Dogovora o temeljih skupne 
zemljiške politike je 3. alinea 2. odstavka 244. člena Ustave 
SFRJ. 

V dokumentu Komisije zveznih družbenih svetov za vpraša- 
nja ekonomske stabilizacije, ki zadeva razvoj agroindustrijske 
proizvodnje, je med drugim zapisano, da je treba »v dogovoru 
republik in pokrajin izenačiti stališča o temeljnih vprašanjih 
zemljiške politike in instrumentariju za njeno učinkovito izva- 
janje«. Ob upoštevanju tega, je Zvezni komite za kmetijstvo 
pripravil Osnutek družbenega dogovora o temeljih skupne 
zemljiške politike, ki ga je Zvezni izvršni svet sprejel kot 
podlago za usklajevanje in ga poslal 23. marca 1984 v obrav- 
navo Skupščini SFRJ, skupščinam republik in skupščinam 
avtonomnih pokrajin, ZK SZDLJ, Zadružni zvezi Jugoslavije in 
Združenju bank Jugoslavije. 

Brez pripomb so Osnutek tega družbenega dogovora spre- 
jele skupščine SR Bosne in Hercegovine, SR Makedonije, SR 
črne gore in SAP Kosovo, z določenimi pripombami pa skup- 
ščine SR Slovenije, SR Srbije, SR Hrvatske in SAP Vojvodine. 
Skupščina SFRJ je sprejela stališče, da federacija ni pristojna 
za vprašanja, ki jih ureja ta'družbeni dogovor. Priporočila je, 
da sklenejo dogovor skupščine republik in skupščine avtono- 
mnih pokrajin v skladu s 3. alineo 2. odstavka 244. člena 
Ustave SFRJ. Na podlagi tega in s priporočili potencialnih 
udeležencev je bil na sestanku predstavnikov skupščin repu- 
blik in avtonomnih pokrajin, ki je bil 25. januarja 1985, obliko- 
van Predlog Dogovora o temeljih skupne zemljiške politike. 

Znano je, da si agroindustrijske proizvodnje ni mogoče 
zamišljati brez kmetijskih zemljišč. Zaradi tega je nujno, da se 
ta zemljišča maksimalno zavarujejo za uporabo v kmetijske 
namene, da se čimbolj intenzivno uporabljajo, pri tem pa 
ohranjajo in povečujejo njihove kakovostne lastnosti. 

Za izkoriščanje in varstvo kmetijskih zemljišč je bilo v stro- 
kovnih in drugih merodajnih krogih ocenjeno, da to ni 
ustrezno in zadovoljivo. Pomankljivosti se kažejo z zmanjše- 
vanjem celotnega sklada kmetijskih in obdelovalnih ter ornih 
površin, kar je posledica spreminjanja namenov uporabe 
zemljišč, kakor tudi posledica povečevanja števila neobdela- 
nih polj, kar vse vpliva na to, da se vsako leto precej zmanjšu- 
jejo setvene površine in oži podlaga za proizvodnjo primarnih 
kmetijskih pridelkov. 

Proces podružabljanja kmetijskih oziroma obdelovalnih 
zemljišč je upočasnjen, saj ni dovolj ugodnih virov finančnih 
sredstev in ustreznih programov. Še vedno ni urejena enotna 
evidenca zemljišč, kakor tudi ne njihova izmera in bonifika- 
cija. Še nadalje pa opozarjajo tudi na prilaščanje zemljišč; 
precejšen del našega območja je prizadet tudi zaradi erozije; 
mnogo je majhnih parcel, njihovo število pa se nenehno 
povečuje s preprodajo in dedovanjem. Poleg tega še vedno 
nimamo ustreznih prostorskih planov. Odgovorni tudi menijo, 
da je maksimum za nekmete prevelik in ga je nujno treba 
zmanjšati, ob hkratnem izenačevanju in povečevanju zemljiš- 
kega maksimuma kmetov na hribovsko-planinskih območjih. 
Poudarjena je tudi nujnost izenačevanja predpisov oziroma 
zakonike regulative v vseh republikah in avtonomnih pokra- 
jinah. 

Ugotoviti je mogoče, da so številna vprašanja s področja 
zemljiške politike že opredeljena v naši dosednji agrarni poli- 
tiki in da se izvajajo v praksi. Za zagotovitev skupnih osnov, 
po katerih bi se zemljišča kot dobrine splošnega pomena 
smotrno izkoriščala in bi bilo zagotovljeno njihovo varstvo, 
pogoji in način uporabe, 1. člen tega dogovora vsebuje 
načelo skupnega urejanja in doslednega izvajanja dogovorje- 
nih temeljev zemljiške politike v Jugoslaviji. S tem bi organizi- 
rano prispevali k enotnejšemu in hitrejšemu uresničevanju 
Dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije, k boljšemu 
varstvu, urejanju in izkoriščanju kmetijskih zemljišč. V 2. 
členu dogovora so po sorodnosti razvrščeni enotni temelji 
skupne zemljiške politike, ki so podrobneje obdelani v nada- 
ljnjih členih dogovora. 

Ker so bile ugotovljene nekatere pomankljivosti v predpisih, 
ki urejajo to področje, je predvideno njihovo analiziranje, 
spreminjanje in dopolnjevanje, pri čemer dogovor posebej 
vztraja na njihovem doslednemu uresničevanju z zaostrova- 
njem sankcij (3. člen). Predvidena je tudi obveznost dolgoro- 
čnega in srednjeročnega programiranja podružbljanja kmetij- 

skih zemljišč in njihovega smotrnega izkoriščanja (4. člen). 
Ker so bile ugotovljene zelo neugodne težnje zmanjševanja 
površin Kmetijskih in obdelovalnih zemljišč v vsej Jugoslaviji 
v vsem povojnem obdobju (izjema je le SAP Kosovo), dogovor 
zahteva sprejetje predpisov, s katerimi bi omejili spreminjanje 
namenov kmetijskih zemljišč in preprečili trajno uporabo 
zemljišč od I. do V. razreda v nekmetijske namene. Izjeme bi 
bile dovoljene le, če jih dovoljujejo zakonski predpisi. 
Določena je tudi obveznost subjektov, ki uporabijo produk- 
tivno zemljišče za nekmetijske namene, da izločijo sredstva, 
ki bi se uporabila za melioracijo drugih zemljišč, da bi jih 
kultivirali in usposobili za tako proizvodnjo, ki bi po vrednosti 
ustrezala proizvodnji na zemljiščih, ki jim je bila spremenjena 
namembnost. V primeru začasnega spreminjanja kmetijskih 
zemljišč v druge namene, je predvideno, da je treba z rekulti- 
vacijo zagotoviti prvotno stanje na teh zemljiščih (5. člen). 

Razširjanje površin obdelovalnih zemljišč družbenega sek- 
torja in povečevanje družbeno organizirano kmetijske proiz- 
vodnje, sta kot zelo pomembni vprašanji obdelani v 6. do 8. 
členu dogovora. 

Obseg podružbljanja zemljišč je v tem dogovoru povzet iz 
Dolgoročnega programa agroindustrijske proizvodnje, ki 
predvideva, da se od leta 1981 do leta 2000 povečajo 
površine družbenega sektorja za več kot milijon hektarjev ali 
povprečno letno za 50.850 hektarjev. Na podlagi tega so 
izračunane povprečne letne velikosti podružbljanja zemljišč 
za vsako republiko oziroma avtonomno pokrajino (6. člen). 

Pregled planiranega povečanja površin obdelovalnih 
zemljišč v družbenem sektorju (v ha) 

SR in SAP Planirano od Planirano od Udeležba 
1981-2000 1981-1985 družbenega 

' sektorja (%) 
Skupaj 0, Skupaj 

letno 
0 1980 2000 

letno 

Bosna 
in Hercegovina 100.000 5.000 15.000 3.000 8,9 1 5,0 
Črna gora 17.000 850 2.000 400 5,4 1*4,7 
Hrvatska 221.000 11.050 110.000 22.000 19,3 30,0 
Makedonija 87.000 4.350 10.000 2.000 26,6 40,0 
Slovenija 49.000 2.450 10.000 2.000 11,0 20,0 
Ožja Srbija 251.000 12.550 50.000 10.000 5,7 15,0 
SAP Kosovo 34.000 1.700 3.000 600 11,5 20,0 
SAP Vojvodina 258,000 12.900 50.000 10.000 39,5 55,4 
SFRJ 1,017.000 50.850 250.000 50.000 16^ 2W 

Kot ugotavlja statistika, sta sarno dve obliki podružbljanja 
kmetijskih zemljišč (odkup in prilagajanje kultur), medtem ko 
drugih oblik v praksi ni (na primer: dolgoročni zakup, združe- 
vanje za skupno obdelavo in podobno). Vseh procesov 
povečevanja površin družbenega sektorja in družbeno orga- 
nizirane proizvodnje ni mogoče spremljati. To pa je tudi 
razlog za zahtevano dopolnjevanje posameznih statističnih 
raziskav, tako da bo statistično mogoče spremljati realizacijo 
tega dogovora. Zaradi precejšnjega zmanjševanja obsega 
vseh vrst odkupa zemljišč za razširjanje družbene lastnine na 
kmetijskih zemljiščih, kar je posledica pomanjkanja finančnih 
sredstev pri organizacijah s področja agrokompleksa, posle- 
dica povečevanja cen zemljišč, večjega medvaškega in zaseb- 
nega prometa z zemljišči, je nujno treba izboljšati sistem 
financiranja, namenjenega podružbljanju kmetijskih zemljišč 
in urejanju zemljiških območij v prihodnjem obdobju. Dogo- 
vor tako predvideva sprejetje enotnih okvirnih pogojev za 
financiranje teh namenov, določa pa tudi možne vire sredstev 
(7. in 8. člen). 

Na večjih delih jugoslovanskega ozemlja ni katastra in 
zemljiške knjige. Tako dogovor opredeljuje tudi zahtevo o 
ažuriranju evidence nepremičnin, konkretno zemljišč, ozi- 
roma zahteva izdelavo inventarnega spiska teh zmogljivosti. 
Predlagano je, da se v 10 letih ažurirajo kataster in zemljiške 
knjige, za območja, kjer teh dveh evidenc ni, obstojata pa 
popisni kataster in tapijiski sistem pa je predvideno, da se v 

8 priloga poročevalca 



tem roku evidenca tudi uredi. Ocenjeno je, da bo mogoče z 
ažuriranjem evidence zemljišč prispevati tudi k odkrivanju 
prilaščanja zemljišč v družbeni lastnini oziroma k dejan- 
skemu povečevanju površin družbenega sektorja (9. in 10. 
člen). 

Ker zemljiških površin razen na račun vodnih območij, 
fizično ni mogoče povečevati, še pa smo priče različnim 
oblikam stihijskega oziroma družbeno nekontroliranega pro- 
sesa zmanjševanja polj, obdelovalnih in kmetijskih zemljišč, 
kakor tudi njihovega siromašenja in trajne izgube za rastlin- 
sko proizvodnjo, mora vsaka zemljiška politika vsebovati in 
razčleniti: varstvo zemljišč pred erozijo in drugimi različnimi 
oblikami degradacije, kakor tudi ukrepe za melioracijo in 
rekultivacijo kmetijskih zemljišč, ki so pokrita z rudniško 
jalovino, odpadki iz termoelektrarn itd. Omenjeni ukrepi in 
dela se obravnavajo kot fizično varstvo zemljišč, da bi ohra- 
nili ugodne fizične, kemične in biološke lastnosti zemljišč. 
Dogovor posebej govori o teh oblikah varstva zemljišč. 

Po statističnih podatkih imamo v Jugoslaviji več kot 2 
milijona hektarjev (od tega 75.503 njiv, 116.554 ha travnikov 
in 1,884.461 ha pašnikov) tako imenovanih »neorganiziranih« 
kmetijskih zemljišč družbenega sektorja. S temi površinami v 
glavnem razpolagajo krajevne skupnosti in občine, ki jih po 
navadi ne izkoriščajo za njihove osnovne namene. Zaradi 
tega je v 12. členu dogovora predpisano, da je treba obvezno 
te površine oddati organizacijam s kmetijskega in prehram- 
benega področja, kakor tudi kmetom, in sicer le začasno na 
tistih območjih, kjer ni ustreznih organizacij. Neobdelano ali 
slabo obdelano kmetijsko zemljišče, naj bo družbena ali 
zasebna lastnina, bi lahko v prihodnje dajali v uporabo tudi 
drugim zainteresiranim subjektom (na primer: organizacijam 
prehrambene industrije, dijaškim zadrugam, športnim dru- 
štvom kot so konjeniški klubi in podobno) s ciljem, da zem- 
ljišče ne ostane neobdelano. 

Zaradi preprečevanja nadaljnjega zmanjševanja velikosti 
parcel in zaradi omejevanja parcelizacije, bo predpisana veli- 
kost katastrske parcele in zavrto fizično kosanje parcel na 
površinah, ki jih je mogoče kompleksirati. 

Zelo pomembni o tudi ukrepi na področju prostorskega 
načrtovanja, s katerimi bi bilo tudi mogoče zavarovati kako- 
vostnejša zemljišča pred uporabo za tiste namene, kjer pro- 
duktivne lastnosti zemljišč ne pridejo v poštev. Pri tem gre 

torej za zemljišča, ki niso sredstvo za delo in predmet dela, 
temveč le lokacijska parcela (locus standi). Dogovor zahteva 
sprejetje prostorskih planov uporabe zemljišč (14. člen), ki bi 
določili namene izkoriščanja vseh površin. Potem pa bi v 
republikah in avtonomnih pokrajinah za posamezne namene 
zemljišč predpisali pogoje izkoriščanja, na primer za kmetij- 
ska zemljišča, za vodno gospodarstvo, za gradnjo, ribnike, 
zemljišča za gradnjo vikendov itd. 

Razen z evidenco nepremičnin je mogoče urejati zemljiško 
območje tudi z agrarnimi operacijami, predvsem z arondaci- 
jami in komasacijami. Ti posegi precej prispevajo k poveče- 
vanju produktivnosti dela v kmetijstvu in k zmanjševanju 
proizvodnih stroškov. Zaradi tega 14. in 15. člen dajeta orga- 
nizacijam s področja agrokompleksa, da bi zaokroževali 
zemljiška posestva družbenega sektorja, pravico do aronda- 
cije, če obsega družbeno zemljišče najmanj 5 odstotkov zaje- 
tega kompleksa. Pravica do komasacijskega postopka je 
predvidena tudi, če se o tem izjavijo lastniki zemljiškega 
kompleksa na določenem območju, in sicer tisti lastniki, ki 
posestvujejo 50 odstotkov površin na območju, predvidenem 
za komasacijo. Pri tem pa bi bil ta ukrep obvezen na vseh 
tistih kompleksih, ki so zajeta s hidromelioracijskimi deli. 

Dogovor nadalje zahteva obvezno preučevanje in ponovno 
določanje zemljiškega maksimuma nekmetov, pri čemer 
bodo uporabljeni enotni elementi določanja tega maksi- 
muma. Predvideva pa tudi določitev skupnih osnov in meril 
za določanje zemljiškega maksimuma na hribovsko-planin- 
skih območjih. Prav tako dogovor omenja predkupno pra- 
vico organizacij združenega dela pri nakupu kmetijskih zem- 
ljišč. To pravico daje organizacijam s področja agrokom- 
pleksa (17. in 18. člen dogovora). 

Poleg nujnosti statističnega spremljanja kazalcev, 
pomembnih za izvajanje tega dogovora, njegove določbe 
zahtevajo tudi sprejetje skupnih strokovnih osnov za obliko- 
vanje metodologije bonificiranja zemljišč. 

Izvajanje dogovora bo, kakor je predvideno, spremljal 
odbor, ki ga bodo sestavljali predstavniki vseh udeležencev. 
Ukrepe s tega področja pa morajo predlagati upravni organi, 
pristojni za kmetijsko področje v federaciji, republikah in 
avtonomnih pokrajinah. Delo bi pri tem koordiniral zvezni 
upravni organ, pristojen za kmetijstvo. 

Beograd, 25. januarja 1985 

Zvezni komite za kmetijstvo 

Poročilo 

s seje o usklajevanju Dogovora o temeljih skupne zemljiške politike 

Predlog dogovora o temeljih skupne zemljiške politike je bil 
oblikovan po sestanku pooblaščenih predstavnikov skupščin 
republik in skupščin avtonomnih pokrajin, ki je bil 25. januarja 
1985 v Beogradu. Na tem ses'anku so bila usklajena stališča o 
vseh pripombah in mnenjih ter predlogih potencialnih udele- 
žencev dogovora. Hkrati je bilo sklenjeno: 

- da se pripravi Poročilo s seje o usklajevanju Dogovora o 
temeljih skupne zemljiške politike, 

- da se pripravi prečiščeno besedilo predloga Dogovora o 
temeljih skupne zemljiške politike in 

- da se poročilo s predlogom tega dogovora pošlje sku- 
pščinam republik in skupščinam avtonomnih pokrajin, da bi 
sprejele dogovor in določile njegovega podpisnika. 

Predstavniki skupščin republik in skupščin avtonomnih 
pokrajin so pri usklajevanju stališč na tem sestanku sklenili, 
da se v prečiščeno besedilo predloga Dogovora o temeljih 
skupne zemljiške politike vključijo naslednje spremembe in 
dopolnitve: 

1. V preambuli besedila se namesto 124. člena Ustave SFRJ 
določi kot ustavna podlaga 3. alinea 2. odstavka 244. člena 
Ustave SFRJ. Skladno s tem udeleženci dogovora niso več 
Skupščina SFRJ, Zvezna konferenca SZDLJ, Zadružna zveza 
Jugoslavije in Združenje bank Jugoslavije, naslov dokumenta 
pa se spremeni in glasi: »Dogovor o temeljih skupne zem- 
ljiške politike«. 

2. V 1. členu se besede »udeleženci tega družbenega dogo- 

vora« zamenjajo z besedami »skupščine republik in sku- 
pščine avtonomnih pokrajin (v nadaljnjem besedilu: udele- 
ženci dogovora)«, besedilo pa je tudi dopolnjeno, saj je name- 
sto pike vejica, nato pa tekst: »kakor tudi boljšega varstva, 
urejanja in izkoriščanja kmetijskih zemljišč.« 

3. Besedilo 4. člena je spremenjeno, da bi bilo bolj razum- 
ljivo, čeprav je besedilo vsebinsko enako. 

4. V 5. členu sta vključeni dve spremembi: v prvem 
odstavku je beseda »eno« zamenjana z besedo »dve«, v 2. 
točki pa je namesto »preprečiti« zapisano »preprečevati 
trajno«. 

5. Drugi odstavek 6. člena je spremenjen in dopolnjen tako, 
da se začenja z besedami: »Udeleženci dogovora se zavezu- 
jejo, da bodo v okviru svojih pravic in dolžnosti sprejemali 
ukrepe in dejavnosti...«, namesto besedila »združevanjem 
zemljiških parcel zasebnih kmetov zaradi skupne obdelave« 
pa je zapisano »trajnim združevanjem dela, sredstev in zem- 
ljišč kmetov v kmetijski ali drugi organizaciji združenega dela 
in z obdelovanjem neobdelanih površin lastnikov zemljišč, ki 
niso kmetje, in sicer na podlagi združevanja zemljišč na 
dohodkovni podlagi ali zemljiške rente;«. 

6. Glede 8. člena je sprejeto: 
- da se črta 2. odstavek in da se 1. odstavek spremeni in v 

celoti glasi: 
»Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo spodbudili 

združevanje sredstev pri organizacijah združenega dela s 
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področja agrokompleksa za financiranje širitve površin v 
družbeni lastnini, za agrarne operacije oziroma urejanje 
zemljiškega območja ter za razvoj družbeno organizirane 
proizvodje na posestvih kmetov iz naslednjih virov:«, 

- da se v 2. točki po besedi »predelave« doda besedilo 
(prehrambna, tekstilna, usnjarska, tobačna in kemična indu- 

. strija)«, 
- da se v nadaljevanju 7. točke doda besedilo: "(samopri- 

spevek, proračunska sredstva, del davkov in podobno)« in 
- da se doda nova 8. točka z besedilom 
»8 / sredstev zbranih z nadomestili za uporabo kmetijskih 

zemljišč v druge namene.« 
7. Besedilo 2. točke 11. člena je v celoti spremenjeno in je 

določeno: 
»2 / da se v vsaki občini za območja, ki so podvržena, 

prizadeta ali ogrožena z eolsko erozijo, odvisno od specifič- 
nosti območja in stopnje ogroženosti, določi program var- 
stva zemljišč pred eolsko erozijo, in sicer z graditvijo kmetij- 
skih zaščitnih pasov, večletnimi posevki ali nasadi ali z izva- 
janjem drugih oblik varstva, kakor tudi, da se po letih določi 
dinamika izvajanja programov.« 

8. v 16. člen je vključena nova določba, po kateri je koma- 
sacija mogoča, če jo predlaga »krajevna ali družbenopoli- 
tična skupnost«. Prav tako je sprejeto, da se beseda 
»obvezno« zamenja z besedo »praviloma«. 

9. V 2. odstavku 17. člena je namesto besed »eno leto« v 
obeh primerih zapisano »tri leta«. Temu členu je dodan nov 
3. odstavek, ki določa: 

»Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo s svojimi 
predpisi uredili, da imajo predkupno pravico kmetijskih zem- 
ljišč organizacije združenega dela s področja agrokom- 
pleksa. « 

10. V 22. členu so naslednje spremembe in dopolnitve: 
namesto besed »spremljanje izvajanja« je zapisano »izvaja- 
nje«, del besedila: »vsi predlogi ukrepov se predhodno 
obravnavajo ali pošiljajo na vpogled odboru za spremljanje 

izvajanja tega družbenega dogovora« pa je spremenjen in se 
glasi: »koordinacija teh zadev poteka v okviru zveznega 
upravnega organa, pristojnega za kmetijstvo. .« 

Poleg tega so udeleženci omenjenega sestanka opozorili, 
da je treba vprašanjem tega dogovora in kmetijski problema- 
tiki nameniti posebno pozornost, kar zahteva tudi večje pri- 
zadevanje vseh subjektov s področja zemljiške politike. 
Poudarjena so bila tudi naslednja spoznanja: 

- da je za področje uporabe in varstva zemljišč značilno 
veliko število predpisov in razvejen sistem pristojnosti, tako 
da so na seji priporočili postopno zmanjševanje števila aktov 
in oblikovanje posebnih strokovnih služb v vseh družbeno- 
političnih skupnostih, da bi tako enotneje gospodarili z zem- 
ljišči po strokovnih temeljih, 

- da je nujno sinhronizirano uresničevanje določb Dogo- 
vora o temeljih skupne zemljiške politike, kar zahteva pri- 
pravo delovnega programa z nosilci posameznih nalog in 
določitvijo rokov, 

- da bi bilo zelo koristno nadaljevati in razširjati strokovna 
in znanstvena raziskovanja na področju varstva in izkorišča- 
nja zemljišč, ne glede na to, ali so te naloge zapisane v tem 
dogovoru ali ne, saj bi s tem prispevali k smotrnemu dopol- 
njevanju predpisov in prakse, 

- da s tem dogovorom ni bilo mogoče zajeti vseh vpra- 
šanj, ki zadevajo uporabo zemljišč, in sicer predvsem zaradi 
različnih naravnih pogojev, medtem ko nekatera vprašanja 
ostajajo odprta in jih je treba razčistiti (dedovanje, maksi- 
mum oziroma meje pravic do lastnine zemljišč, opredelitev 
pojmov kmečko, nekmečko in mešano gospodinjstvo in po- 
dobno). 

Na seji so tudi priporočili, naj bi predlog dogovora skup- 
ščine uvrstile na prvo prihodnjo sejo, o čemer je treba pra- 
vočasno obvestiti Zvezni izvršni svet, da bi lahko določil 
datum podpisovanja dogovora. 

Beograd, 25. januarja 1985 

Konkretne pripombe k posameznim členom 
predloga dogovora o temeljih skupne zemljiške 
politike 

k 6. členu: • 
Menimo, da so navedene vrednosti le orientacija do leta 

2000. Konkretno dinamiko pridobivanja zemljišč v družbeno 
lastnino oziroma v družbeno organizirano proizvodnjo pa je 
potrebno opredeliti v ustreznih planskih dokumentih republik 
in pokrajin. 

k 7. členu: 
Naj se spremeni tako, da se v celoti glasi: 
»Udeleženci dogovora se obvezujejo, da v okviru svojih 

pravic in dolžnosti v procesu planiranja določajo pogoje za 
širjenje površin v družbeni lastnini, oziroma v družbeno orga- 
nizirani proizvodnji in na osnovi dogovora o temeljih plana 
opredelijo tudi program in sredstva za njihovo realizacijo«/. 

Obrazložitev: 
Rešitve, ki so v tem členu predlagane, so lahko le predmet 

planske opredelitve v dogovorih o temeljih plana, kjer se 
določijo programi in tudi sredstva za njihovo realizacijo, 
k 8. členu: 

Člen se črta. Vsebina tega člena je smiselno že vključena v 
spremenjeni 7. čleri. 
k 11. členu: 

Naj se spremeni tako, da se v celoti glasi: 
»Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo v roku pet let 

od dneva njegovega sprejema opredelili območja ogrožena 
po eroziji zaradi delovanja vode in vetra in sprejeli predpise o 
izvajanju protierozijskih ukrepov s katerimi bi zagotovili da se 
v vsaki občini za področja, ki so izpostavljena, napadena ali 
ogrožena po eroziji, odvisno od specifičnosti območja in 
stopnjo ogroženosti, izdela program zaščite ter v planskih 
dokumentih opredeli dinamiko izvajanja programa«. 

Obrazložitev: 
Menimo, da zadeve, citirane v točki 1 in 3 dogovora ni 

potrebno vgrajevati v dogovor, ampak se ustrezno opredelijo 
v samih programih zaščite zemljišč pred erozijo, 
k 13. členu: 

V drugi vrsti naj se ... »najmanjša veličina katastrske par- 
cele« ... spremeni tako, da se glasi: ... »najmanjši lastniški 
kos«... 

Obrazložitev: 
Z dogovorom ni potrebno določati najmanjše velikosti kata- 

strske parcele, ker je le-ta že s predpisi določena (2 ara), 
pravilnik o vodenju vrst rabe zemljišč (Uradni list SRS, št. 41/ 
82) in pravilnik za katastrsko klasifikacijo (Uradni list SRS, št. 
28/79). Potrebno pa bi bilo določiti najmanjši lastniški kos. 

K 14. členu 
Besedilo prvih treh vrst naj se spremeni tako, da se glasi: 
»Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo določili 

ukrepe, da se v procesu planiranja sprejmejo piani na pod- 
ročju koriščenja zemljišč«, v predzadnji vrsti pa se besedi s 
»prostornim planom« nadomesti z »s temi plani...« 

Obrazložitev: 
V SR Sloveniji po veljavni prostorski zakonodaji ne loču- 

jemo prostorskih planov od družbenih planov, temveč le-ti 
vsebujejo (obravnavajo) tudi prostorske sestavine oziroma so 
opredelitve namenov rabe prostora njihov sestavni del. 
k 17. členu: 

Predlagamo, da se besedilo drugega odstavka spremeni 
tako, da se glasi: 

»Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo s svojimi 
predpisi ustrezno uredili obveznost in način prilagajanja 
obsega zemljišč za nekmete«. 

Obrazložitev: 
V 17. členu drugega odstavka je določeno, da se udele- 

ženci dogovora obvezujejo urediti v svojih predpisih obvezo 
prilagajanja obsega zemljišč za nekmete tako, da bi se ta 
prenos v družbeno lastnino izvršil v roku, ki ne more biti daljši 
od treh let od sprejema predpisa. V predlogu za izdajo zakona 
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0 kmetijskih zemljiščih smo v Sloveniji predvideli rešitev, ki bi 
omogočala postopno prilagajanje obsega kmetijskih zemljišč 
za nekmete, glede na stanje, potrebe in možnosti po vključe- 
vanju teh zemljišč v intenzivno družbeno organizirano kmetij- 
sko proizvodnjo. Zato ne predvidevamo nobenih rokov do 
katerih bi morali prilagoditi nekmetje obseg kmetijskih zem- 
ljišč. Takšno rešitev predlagamo zaradi dejstva, da bi z vztra- 
janjem na določenem roku za prilagajanje obsega zemljišč 
lahko privedlo do administrativnega podružbljanja zemljišč za 
katera ne bi bilo mogoče vedno zagotoviti ustrezne vključeva- 
nje v obdelavo. Na tej podlagi predlagamo, da naj bi dogovor 
določil le obvezo republik in pokrajin, da s svojimi predpisi 
ustrezno uredijo tudi obveznost in način prilagajanja obsega 
zemljišč za nekmete. 
k 18. členu: 

Predlagamo, da se člen v celoti črta. 
Obrazložitev: 

1 V 18. členu dogovora je določeno, da naj bi se sprejeli 
enotni kriteriji za določanje zemljiškega maksimuma za kmete 
v gorskih in hribovitih predelih, ki bi naj določili tudi način in 
dinamiko povečanja tega maksimuma. S tem predlogom se 
ne strinjamo, ker smatramo, da v pretežni meri ni potrebe po 
povečanju obsega zemljišč, kjer pa se te potrebe kažejo, pa je 
to potrebno reševati tako, da je v proizvodnem smislu zago- 

OPOMBE: 

tovljena perspektiva. To pa je mogoče le s povečevanjem 
obsega zemljišč v obdelavi na bazi trajnejšega poslovnega 
sodelovanja na temelju združevanja svojega dela, zemljišč, 
delovnih in drugih sredstev v kmetijski zadrugi ali drugi obliki 
združevanja kmetov, 
k 20. členu: 

Iz redakcijskih razlogov predlagamo, da se besedi »ovog 
dogovora«, v zadnji vrsti nadomestila z »zemljiške politike«, 
k 22. členu: 

Besedilo člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Udeleženci dogovora soglašajo, da izvrševanje obvez in 

nalog iz tega dogovora kot tudi predlaganje potrebnih ukre- 
pov izvajajo organi pristojni za kmetijske zadeve v socialisti- 
čnih republikah in pokrajinah, s tem da koordinacijo teh 
nalog opravlja koordinacijski odbor.« 

Obrazložitev: 
Ker med udeleženci dogovora ni nobenega organa federa- 

cije, zato se tudi koordinacija nalog ne more izvajati v okviru 
zveznega organa, pristojnega za kmetijstvo, temveč le v koor- 
dinacijskem odboru, ki ga oblikujejo republike in pokrajini, 
k 24. členu: 

Določbo tega člena je potrebno preoblikovati, saj je dogo- 
vor sklenjen, ko ga podpišejo pooblaščeni predstavniki udele- 
žencev. Veljati pa začne, ko je objavljen. 
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